Dom Muzeum prof. Josepha Wittiga

wybitnego niemieckiego teologa, filozofa i pisarza,
autora Kronik Nowej Rudy i Słupca.
„Jako pisarz wszedł ze swoją teologiczno-poetycką twórczością do historii niemieckiej literatury.
Jako teolog wyprzedził w swych poglądach epokę.
Jako człowiek zaliczany bywa do wielkich postaci
religijnych XX wieku” (ks. prof. Alojzy Marcol).
Ośrodek Edukacji Ekologicznej. Szlak kulturowo-przyrodniczy im. prof. Josepha Wittiga na ziemi
kłodzkiej.
Dom prowadzi Fundacja Odnowy Ziemi Noworudzkiej w Nowej Rudzie.
Do dyspozycji pracownia, mieszkanie oraz dodatkowo 7 miejsc noclegowych.

Dom Pracy Twórczej. Ośrodek Edukacji
Ekologicznej im. prof. Josepha Wittiga
ul. Słupiecka 42, 57-402 Nowa Ruda
tel./fax. +4874 872 5308
www.domwittiga.ng.pl

Wittig-Museum, Haus des bedeutenden deutschen Theologen, Philosophen und Schriftstellers, Verfassers der Chronik von Neurode / Nowa Ruda und Schlegel / Słupiec.
„Als Schriftsteller hat Wittig mit seinem theologisch-dichterischen Schaffen einen festen Platz in der
Geschichte der deutschen Literatur. Als Theologe war er seiner Zeit weit voraus. Als Mensch ist er zu den
großen Gestalten des Glaubens im. XX. Jahrhundert zu zählen“ (Prof. Alojzy Marcol).
Das Haus der kreativen Arbeit nach Joseph Wittig benannt. Zur Verfügung steht eine Wohnung und
zusätzlich 7 Übernachtungsplätze.
Das Hass wird von der Stiftung zur Erneuerung der Region Nowa Ruda geleitet.

prof. Joseph Wittig (1879-1949) – pisarz, teolog, filozof

Urodził się w Słupcu koło Nowej Rudy. Po ukończeniu w 1899 r. Gimnazjum Św. Macieja we Wrocławiu studiował teologię – najpierw we Wrocławiu, a następnie w Berlinie i Rzymie. W 1903 r. przyjął święcenia kapłańskie. W 1915 roku został profesorem
zwyczajnym na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Rozkwit jego
twórczości pisarskiej przypadł na lata 1922-1924 i 1928-1932. Oprócz dzieł czysto naukowych opublikował wiele opowiadań – historii o Panu Bogu. Głośny artykuł Wittiga
„Zbawieni”, krytykujący oficjalną wykładnię kościelną grzechu i spowiedzi, w konsekwencji doprowadził do jego ekskomuniki w 1925 roku.
W 1927 r. powrócił na Ziemię Kłodzką i wraz z żoną zamieszkał w wybudowanym przez siebie domu
w Słupcu-Dolinie. W marcu 1946 roku został powtórnie przyjęty do wspólnoty kościelnej. Zmarł trzy lata
po opuszczeniu Ziemi Kłodzkiej, pochowany został w Meschede w Niemczech.
Prof. Joseph Wittig jest autorem „Kroniki Nowej Rudy”, którą napisał na jubileusz 600-lecia miasta.
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A D R Š PA Š S KO -T E P L I C K É S K A L N Í M Ě S TO
Pískovcová skalní města u Teplic nad Metují a Adršpachu jsou bezesporu jed-ním
z nejkrásnějších míst v České Republice. Již od roku 1933 jsou Národní přírodní rezervací
a dnes jsou zahrnuta do Chráněné krajinné oblasti BROUMOVSKO.
Celá dlouhá staletí lidé o skalních labyrintech v okolí Adršpachu a Teplic nad Metují
nevěděli. Snad jen v dobách válek nacházeli obyvatelé z blízkých vesnic ve zdejších
skalách útočiště. Teprve kolem roku 1700 začali do Adršpachu cestovat první průkopníci
turistiky. Nejstarší vyobrazení Adršpašských skal pochází z roku 1739. Ale i v době, kdy
Adršpašské a Teplické skály začínaly být navštěvovány, zůstávaly stále neznámé a zcela
zakryté neprostupným pralesem. A tak když roku 1790 navštívil Adršpašsko-teplické
skály německý básník Johan Wolfgang Goethe, mohl spatřit jen několik skalních útvarů
na okraji skalního města. Roku 1824 vznikl v prostoru skal velký lesní požár, který trval
několik týdnů a jemuž padl za oběť takřka všechen lesní porost. Teprve tehdy se stala
skalní bludiště prostupnější. Rozvoji turistiky dále přispělo vybudování sítě turistických
stezek v první polovině 19. století.
Pokud bychom se chtěli trochu hlouběji vnořit do historie, dozvíme se, že Adršpašský
hrad, jehož zříceninu si můžeme prohlédnout na Starozámeckém vrchu v Adršpašském
skalním městě, je poprvé zmíněn v Majestas Carolina Karla IV. jako královské zboží.
Za husitských válek byl pravděpodobně opěrným bodem husitů, kteří odtud podnikali
trestné výpravy do Slezska. Roku 1447 byl ale zbořen a již nikdy nebyl obnoven. V letech
1577-1580 nechal Adam Bohdanecký z Hodkova postavit v Dolním Adršpachu renesanční
zámek. Současnou podobu mu dala poslední přestavba z roku 1825. Rozkvětu se dočkala
obec Adršpach až za rodiny baronů Nádherných-Borutin, která vlastnila panství v letech
1828-1945. Rovněž o Teplicích nad Metují pochází první zmínka z konce 14. století. Roku
1599 nechal Václav Bohdanecký z Hodkova postavit v Teplicích jednopatrový renesanční
zámek. Zanedlouho potom došlo k rozdělení teplického panství na Dolní a Horní Teplice.
Ve druhé polovině 17. století zde byl postaven barokní zámek. Teplický barokní kostel
sv. Vavřince pochází z roku 1724.
Velmi významné je také nejbližší okolí Adršpašsko-teplického skalního města.
V nejbližším okolí Adršpachu – směrem za parkovištěm se nachází tzv. Křížový vrch
(667 m n.m.), kde na jeho skalnatém hřebeni se nachází křížová cesta.
Na jižním okraji Teplického Skalního města se nachází zřícenina skalního hradu
Skály a těsně pod ním zámeček Bischofstein, který byl přestavěn ze starší tvrze r. 1666
a který dlouhá léta sloužil jako letní rezidence královéhradeckých biskupů. Z vyhlídky
na skalní věží zříceniny hradu Skály můžeme spatřit nejvyšší bod skalních měst vrch
Čáp (786 m n.m.), ze kterého je nádherný pohled na Krkonoše ale i na druhou stranu na
Stolové hory v Polsku a dále na Orlické hory.
Karel Hrubý

ADRSZPASKO-TEPLICKIE MIASTO SKALNE
Piaskowcowe Skalne Miasta w okolicach
Teplic nad Metują i Adrszpachu są bez wątpienia
jednymi z najpiękniejszych miejsc w Republice
Czeskiej. Skały te już od roku 1933 stanowią
Narodowy Rezerwat Przyrody i dzisiaj są one
włączone w Chroniony Obszar Krajobrazowy
o nazwie „BROUMOVSKO”.
Przez długie wieki skalne labirynty w okolicach Adrszpachu oraz Teplic nad Metują nie były
ludziom wogóle znane. Tylko w czasie wojen
wykorzystywali je okoliczni mieszkańcy jako
schronienie. Dopiero około roku 1700 zaczęli

przybywać do Adrszpachu pionierzy turystyki.
Najstarszy wydrukowany widok Skał Adrszpaskich pochodzi z 1739 roku. Nawet i w czasie,
gdy Skały Adrszpaskie i Teplickie były już znane
i odwiedzane, pozostawały nieznane, pokryte
niedostępną puszczą. Kiedy Skały AdrszpaskoTeplickie odwiedził w roku 1790 słynny niemiecki
poeta J.W.Goethe, mógł podziwiać jedynie kilka
form skalnych na skraju Skalnego Miasta. W roku
1824 w skałach wybuchł wielki pożar lasu trwający kilka tygodni, który zniszczył prawie całą
roślinność. Wówczas to labirynty skalne stały się
bardziej dostępne. Rozwojowi turystyki sprzyjało wybudowanie sieci szlaków turystycznych
w pierwszej połowie XIX wieku.
Zanurzając się głębiej w historię tego obszaru,
dowiemy się, że zamek skalny Adrszpaski, którego ruiny możemy obejrzeć na Starozameckim
Wierchu, pierwszy jest wzmiankowany w dziele
„Majestas Carolina” Karola IV jako własność
królewska. W czasie wojen husyckich stanowił
prawdopodobnie punkt oparcia dla husytów,
którzy stąd wyruszali na karne wyprawy na Śląsk.
Zburzono go w roku 1447 i już nigdy nie odbudowano. W latach 1577-1580 Adam Bohdanecki
z Hodkova wybudował w Dolnym Adrszpachu
zamek. Obecny kształt zawdzięcza ostatniej
przebudowie w roku 1825. Gmina Adrszpach
przeżywała swój największy rozkwit w latach
1828-1945 w okresie panowania rodziny baronów
Nadhernych-Borutinów.
Pierwsza wzmianka o Teplicach nad Metują
pochodzi z końca XIV wieku. W roku 1599 Vacłav
Bohdanecki z Hodkova wybudował w Teplicach
renesansowy jednopiętrowy zamek. Niedługo
potem doszło do podziału włości teplickich na
Dolne i Górne Teplice. W drugiej połowie XVII
wieku wybudowano tu barokowy zamek. Warto
zwiedzić także teplicki barokowy kościół św.
Wawrzyńca pochodzący z roku 1724.
,Bardzo ważna dla ruchu turystycznego jest

także okolica Adrszpasko-Teplickich Skalnych
Miast. W najbliższych okolicach Adrszpaskiego
Skalnego Miasta – w kierunku za parkingem,
znajduje się tzw. Krzyżowy Wierch (667 m npm),
gdzie na grzbiecie skalnym znajduje się droga
krzyżowa.
Na skraju południowym Teplickiego Skalnego Miasta znajdują się ruiny skalnego zamku
o nazwie Skály oraz w dolnej części tego skalnego kompleksu znajduje się pałac zamkowy
Bischofstein, który został przebudowany z poprzedniego budynku w roku 1666. Pałacyk służył długie lata jako letnia rezydencja biskupów
z Hradca Kralovego. Z wieży widokowej zamku
skalnego Skály można zobaczyć najwyższy punkt
obu Miast Skalnych szczyt Čáp (786 m npm),
z którego są widoczne piękne panoramy Karkonosz, a z drugiej strony, Góry Stołowe w Polsce
a jeszcze dalej Góry Orlickie.
Karel Hrubý
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Julian Golak

EURO 2012
Międzynarodowy sukces Polski,
Dolnego Śląska i Wrocławia
najazd sąsiadów zza południowej granicy.
Do masowych przyjazdów
na Dolny Śląsk zapraszały od
kilku miesięcy działające na pograniczu organizacje społeczne:
Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka, Komitet Obywatelski
Ziemi Kłodzkiej, Dolnośląska
Organizacja Turystyczna itp. ale
także samorządy terytorialne,
przede wszystkim władze Wrocławia i samorządu województwa dolnośląskiego.
Przygotowano dobrą ofertę
komunikacyjną, uruchomiono
m.in. 18 dodatkowych pociągów międzynarodowych, dla
kibiców z Czech, które dowoziły Czechów do Wrocławia.
Uruchomiono również 17 dalekobieżnych pociągów INTERCITY. W ramach połączeń regionalnych Koleje Dolnośląskie
i Przewozy Regionalne przygotowały dodatkowo 53 pociągi,
które dowoziły kibiców w dni
meczowe.
Powitanie gości z zagranicy
zaczynało się już na przepięknie
odnowionym Dworcu Kolejowym Wrocław Główny, gdzie na

fot. Julian Golak

Wprawdzie reprezentacyjna
drużyna Polski nie wykorzystała
wielkiej szansy jaką były pierwsze w historii Mistrzostwa Europy zorganizowane w Polsce, bo
nie wygrała żadnego meczu, ale
wydarzenia sportowe w ostatnich tygodniach były bardzo
emocjonujące i zostały pozytywnie ocenione. 700 tys. obcokrajowców, przede wszystkim
Czechów odwiedziło Wrocław
i Dolny Śląsk w czasie dwóch tygodni. 400 tys. ludzi bawiło się
w kilku strefach kibica we Wrocławiu. Była to zabawa kibiców
przyzwoita, kulturalna i przebiegła bez większych incydentów. Chyba po raz pierwszy po
legendarnym Przeglądzie Czechosłowackiej Kultury Niezależnej, który odbył się we Wrocławiu w dn. 3 – 5 listopada 1989
roku , przyjechało do Wrocławia
tak wielu obywateli czeskich.
„Najazd” Czechów został solidnie przygotowany pod względem logistycznym. Pomimo, że
droga krajowa nr 8 – nazywana
drogą śmierci, zniechęcała do
masowych wyjazdów na Dolny
Śląsk, to przeżyliśmy prawdziwy

Rząd Republiki Czeskiej reprezentował na trybunach stadionu we
Wrocławiu Alexander Vondra – minister obrony, obok Jarosław Broda
– dyr. Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

Czechów czekały liczne atrakcje
i niespodzianki, między innymi
przewodniki i mapy w języku
czeskim, ale także rabatowa
karta turysty wraz z książeczką.
Liczne materiały promocyjne
wydane w dużych nakładach
były chętnie przyjmowane
przez gości z Czech. Materiały
były dystybuowane także w pociągach i punktach mobilnych.
W przeddzień głównego meczu Polska – Czechy odbył się
we Wrocławiu koncert Jaromira
Nohavicy, który śpiewał w języku polskim i czeskim, ale zaskoczył polskich słuchaczy przede
wszystkim wykonaniem światowej premiery „Ballady o Kubie
Błaszczykowskim”.
Szczególną atmosferę we
Wrocławiu przeżyło ponad 100
tysięcy Polaków i Czechów w czasie decydującego meczu w dniu
16. czerwca br. Wprawdzie na
stadion weszło niecałe 42 tysiące szczęśliwych, ale w licznych
strefach kibica na wielkich telebimach obserwowało ten mecz
kilkadziesiąt tysięcy ludzi przystrojonych w barwy narodowe
Polski i Republiki Czeskiej.

Na nowym stadionie miejskim we Wrocławiu odbył się
główny mecz Polska – Czechy,
który dał zasłużone zwycięstwo drużynie czeskiej i awans
do ćwierćfinałów Mistrzostw
Europy.
Atmosfera na tym meczu
i kulturalny doping był przykładem, jak należy kibicować!
Czesi świętowali do późnych
godzin nocnych. Następnego
dnia wywieziono z Wrocławia
45 ton śmieci, które pozostawili kibice po spożyciu napojów
i żywności. To też jest swoisty
rekord jaki zanotowano we
Wrocławiu. Kibice z Republiki
Czeskiej dopisali, wielu odkryło gościnny Dolny Śląsk, Wrocław i niewątpliwie powróci tu
w przyszłości. Należy mieć jednak nadzieję, że polepszy się
stan dróg krajowych w kierunku granicy z Republiką Czeską,
bowiem obecnie główna droga
z Wrocławia do Kłodzka to trasa bardzo przeciążona i niebezpieczna – nazywana „drogą
śmierci” . W tej sprawie decyzje
zapadają jednak nie na Dolnym
Śląsku, ale... w Warszawie.

Przyjaciele z Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej : Janusz Legoń z Cieszyna, Igor Wójcik
z Wrocławia, Jaromír Nohavica – słynny czeski pieśniarz, który w przeddzień meczu Polska – Czechy
wykonał po polsku premierę światową Ballady o Jakubie Błaszczykowskim (autor tekstu: Artur
Andrus). Pierwszy z prawej : Julian Golak z Nowej Rudy - szef SPCz-S
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Kibice czescy cieszą się po strzeleniu gola przez Petra Jiráčka.

fot. Julian Golak

Każdy kibic chętnie poddawał się „operacji” malowania barw narodowych na twarzy

Rozpoczęcie imprezy. Pokazy artystyczne przed meczem Polska - Czechy

fot. Julian Golak

fot. Julian Golak

Przed meczem Polska – Czechy polscy kibice rozciągnęli na trybunie stadionu we Wrocławiu olbrzymią flagę biało-czerwoną, która ważyła ponad 200 kg.

Po zakończeniu meczu cała czeska drużyna podeszła do sektora zajmowanego przez
kibiców z Republiki Czeskiej i podziękowała za przyjazd do Wrocławia i skuteczny doping.
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Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe
Od kilku lat wśród rzeczników poznania, zbliżenia
i współpracy między Polakami i Czechami coraz silniej zaznacza swą obecność PolskoCzeskie Towarzystwo Naukowe. Założone zostało jesienią
2006 r. jako spontaniczna
reakcja na niezbyt fortunne
decyzje różnych czynników
po obu stronach granicy, likwidujące kilka płaszczyzn
współpracy. Podjęło regularną działalność statutową po
rejestracji w kwietniu 2007
r., uzyskawszy równocześnie
status „organizacji pożytku
publicznego”. Siedzibę ma
we Wrocławiu, lecz w intencji założycieli i w codziennej
działalności
przejawia autentycznie międzynarodowy,
transgraniczny charakter.
Główne cele statutowe
Towarzystwa to prowadzenie badań nad historycznymi
i współczesnymi problemami
Polski i Czech oraz stosunków polsko-czeskich, inspirowanie i organizowanie
polsko-czeskiej współpracy
badawczej, upowszechnianie
uzasadnionej naukowo wiedzy o Polsce
i Czechach oraz ich wzajemnych
relacjach, zabieganie o jak
najszersze
wykorzystanie
wyników badań naukowych
w kształtowaniu stosunków
polsko-czeskich.
Cele te PCzTN stara się realizować poprzez spory wachlarz form i sposobów działania. Są to przede wszystkim
programy i projekty badawcze, konferencje, publikacje,
opinie i propozycje w sprawach stosunków polsko-czeskich, starania o uwzględnianie problematyki polsko-czeskiej w działalności różnych
instytucji i organów decyzyjnych, propagowanie idei
współpracy polsko-czeskiej.
Konkretne zadania podejmowane są najczęściej w kooperacji z partnerami w obu
krajach,
a znaczna
ich część finansowana jest

grantami uzyskanymi w konkursach.
Wymieńmy
niektóre
z ukończonych, trwających
jeszcze i dopiero planowanych prac. Zacznijmy od 4
długoletnich programów:
1) Bibliografia
polskich
publikacji o tematyce
czeskiej i słowackiej –
zbierane są materiały
do komputerowej bazy
danych, która będzie
dostępna w internecie
i w postaci drukowanej.
2/ Opracowanie przez
zespół polsko-czeski i wydanie publikacji obejmującej całość dziejów Ziemi
Kłodzkiej - prezentacja
efektu w postaci książki
w dwóch wersjach językowych przewidziana jest
na jesień 2012 r.
3) Dokumentacja i udostępnianie
prywatnych
kolekcji zabytków na pograniczu polsko-czeskim
(„muzea domowe”) – m.
in. w Kudowie-Zdroju 2223 IX 2012 r. odbędzie się
piąte już Forum Muzeów
Domowych pod hasłem
”Tradycje i zabytki kultury
kulinarnej”.
4) Turystyczno-krajoznawczo-edukacyjny
„Szlak
podiebradzki” (Praga–Ziemia Kłodzka–Oleśnica) rozpoczęto prace koncepcyjne.
Z kolei konferencje i inne
spotkania są ważne dla utrzymania pulsu życia Towarzystwa i pozwalają oddziaływać na różne środowiska.
Dotychczas odbyło się ponad
20 takich imprez; dużą część
ich efektów udostępniono
drukiem. Orientację co do tej
formy aktywności mogą dać
następujące przykłady:
1 Cykl 4 konferencji na
temat
historycznych
i współczesnych problemów regionu kłodzkiego
(2007, 2008, 2009, 2010);
rozważana jest kontynuacja we współpracy

z Euregionem Glacensis
i Uniwersytetem Hradec
Králové.
2) Doroczne
konferencje,
sympozja lub dyskusje
panelowe towarzyszące
Walnym Zgromadzeniom;
odbyło się ich 6 (ostatnio
2011 w Ołomuńcu i 2012
w Turawie k. Opola).
3) Prezentacja książki prezydenta RCz Václava Klausa
”Gdzie zaczyna się jutro”
(Wrocław 2011).
4) Seminaria robocze, np.
na temat koncepcji atlasu
pogranicza polsko-czeskiego (2010).
5) Konferencja „Dowcip polityczny w Czechach i Polsce” planowana w Cieszynie 11-12 X 2012.
6) Kongres Bohemistów Polskich, który miałby zgromadzić
przedstawicieli
wszystkich środowisk zainteresowanych sprawami czeskimi; rozpoczęto
przygotowania programowe, obrady wstępnie
przewiduje się na przełom 2013/14 r.
W działalności wydawniczej priorytetem jest uruchomienie rocznika „Kontakt.
Czasopismo polsko–czeskie”;
t. I może się ukazać w 2012 r.
Periodyk przygotowuje międzynarodowa Rada Redakcyjna pod przewodnictwem
wiceprezesa Akademii Nauk
RCz prof. Jaroslava Pánka
i Redakcja pod kierunkiem
znanego slawisty, b. ambasadora w Pradze, prof. Jacka
Balucha.
Członkami Towarzystwa
jest 263 pracowników nauki
(głównie dziedzin humanistycznych i społecznych) oraz
przedstawicieli innych środowisk (samorządy, media, studenci itd.). Reprezentują oni
wszystkie ważniejsze ośrodki naukowe Polski i Czech:
Wrocław, Poznań, Warszawa,
Opole, Katowice, Kraków, Lublin, Rzeszów, Łódź, Zielona
Góra, Szczecin, Praga, Hradec

Králové, Ołomuniec, Ostrawa,
Brno, Czeskie Budziejowice,
Pardubice, a także mniejsze
ośrodki zwłaszcza pogranicznych (np. Kłodzko, Cieszyn,
Opawa). Wielu z nich pełniło lub pełni ważne funkcje
publiczne, np. rektorów czy
członków władz samorządowych.
Pracą
PCzTN
kieruje
13-osobowy
polsko-czeski
Zarząd na czele z prof. J. Baluchem. Podstawowymi jednostkami
organizacyjnymi
jest 5 komisji, skupiających
członków o zbliżonych zainteresowaniach naukowych:
historyczna,
filologiczna,
nauk społecznych, nauk
przyrodniczych
i ścisłych,
nauk stosowanych. Przygotowuje się uruchomienie
jednostek terenowych – najpierw
w Brnie, Poznaniu
i Opolu. Działalność Towarzystwa opiera się w zasadzie na
pracy społecznej członków.
Szereg zadań wykonują wolontariusze (głównie studenci), znaczny jest wkład pracy
stażystów kierowanych systematycznie przez Narodowe
Centrum Kultury w Warszawie.
Jak wspomniano, PCzTN
współpracuje z wieloma
partnerami polskimi i czeskimi, którzy niejednokrotnie
świadczą mu istotne wsparcie. Są to przede wszystkim
uczelnie (zwłaszcza Uniwersytet Wrocławski), Akademia
Nauk Republiki Czeskiej, samorządy terytorialne, Narodowe Centrum Kultury
w Warszawie, Solidarność
Polsko-Czesko-Słowacka. Zabiegając o tworzenie sieci takiej współpracy Towarzystwo
może pełnić funkcje integracyjne dla różnych dziedzin
nauki, różnych ośrodków
badawczych w Polsce i Czechach, a także inspirować
współdziałanie
środowisk
naukowych z otoczeniem
społecznym.
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Polsko-česká vědecká společnost
Ke
vzájemnému
poznávání, sbližování a spolupráci Poláků a Čechů již několik let stále výrazněji přispívá
Polsko-česká vědecká společnost. Vznikla na podzim
roku 2006 jako spontánní
reakce na nepříliš šťastné
rozhodnutí různých činitelů
na obou stranách hranice,
v důsledku kterých došlo ke
zrušení několika rovin dosavadní spolupráce. Svou pravidelnou statutární činnost
začala Polsko-česká vědecká
společnost vykonávat po registraci v dubnu 2007, kdy
současně získala status veřejně prospěšné instituce.
Společnost sídlí ve Vratislavi,
avšak v souladu se záměrem
zakladatelů působí při své
každodenní činnosti jako
skutečně mezinárodní, přeshraniční instituce.
Hlavními statutárními cíli
společnosti jsou výzkum historických i současných problémů Polska, Česka a polskočeských vztahů, podněcování
a koordinace polsko-české
vědecké spolupráce, šíření
vědecky podložených znalostí o Polsku, Česku a vzájemných vztazích obou zemí,
jakož i snaha o co nejširší
využití výsledků vědeckého
výzkumu při formování polsko-českých vztahů.
Tyto cíle se Polsko-česká
vědecká společnost snaží
naplňovat širokou škálou
nejrůznějších aktivit. Jsou to
především vědecké programy a projekty, konference,
publikace, posudky a návrhy
týkající se polsko-českých
vztahů, snahy o zohlednění
polsko-české problematiky
v činnosti různých rozhodovacích institucí a orgánů, jakož i propagace polsko-české
spolupráce. Konkrétní úkoly
jsou řešeny nejčastěji v součinnosti s partnery z obou
zemí a jejich velká část je

financována z grantů získaných ve veřejných soutěžích.
Uveďme některé z dokončených, dosud probíhajících
i teprve připravovaných aktivit. V prvé řadě jsou to čtyři
dlouholeté programy:
1) Bibliografie polských publikací s českou a slovenskou tématikou – probíhá
sběr materiálů do počítačové databáze, která bude
zpřístupněna na internetu i v tištěné podobě.
2) Vydání publikace zpracované týmem polských
a českých autorů, popisující celé dějiny Kladska.
Tato kniha by měla vyjít
na podzim 2012 ve dvou
jazykových verzích.
3) Dokumentace a zpřístupňování
soukromých
památkových
sbírek
v polsko-českém příhraničí (tzv. domácí muzea)
– mimo jiné v KudowěZdroji proběhne ve dnech
22.–23. 9. 2012 již páté Fórum domácích muzeí pod
heslem Tradice a památky
kulinární kultury.
4)
Turisticko-vlastivědná
naučná
„poděbradská
stezka“ (Praha - Kladský
výběžek - Oleśnica) –
byly zahájeny koncepční
práce.
Pořádané vědecké konference a další setkání mají
význam nejen pro vlastní
činnost společnosti, ale umožňují také působit na různé
instituce a zájmové skupiny.
Dosud proběhlo více než 20
takových akcí a značnou část
jejich výstupů se podařilo
vydat tiskem. Formu těchto
aktivit mohou přiblížit následující příklady:
1) Cyklus 4 konferencí věnovaných historickým i současným
problémům
kladského regionu (2007,
8008, 2009, 1010); uvažuje se o pokračování spo-

lupráce s Euroregionem
Glacensis a Univerzitou
Hradec Králové.
2) Každoroční konference,
sympózia nebo panelové
diskuse provázející valná
shromáždění společnosti;
uskutečnilo se jich 6 (poslední v roce 2011 v Olomouci a v roce 2012 v Turawě u Opole).
3) Prezentace knihy českého
prezidenta Václava Klause
„Kde začíná zítřek“ (Vratislav 2011)
4) Pracovní semináře, např. ke
koncepci atlasu polskočeského pohraničí (2010)
5) Konference „Politický humor v Česku a Polsku“,
která proběhne v Těšíně
ve dnech 11.–12. 10. 2012
6) Kongres polských bohemistů, jež by měl soustředit
zástupce všech institucí
a zájmových skupin věnujících se české problematice; byla zahájena příprava programu, úvodní jednání se předpokládají na
přelomu let 2013/2014.
Ve vydavatelské oblasti
je prioritním úkolem ročenka „Kontakt. Polsko-český
časopis“, jejíž první číslo se
má objevit v roce 2012. Toto
periodikum připravuje mezinárodní redakční rada včele
s místopředsedou Akademie věd ČR prof. Jaroslavem
Pánkem a redakční kolektiv
vedený bývalým polským velvyslancem v Praze a známým
slavistou prof. Jackem Baluchem.
Společnost má 263 členů – vědeckých pracovníků
(zejména z humanitních
a společenskovědních oborů) a zástupců dalších institucí, firem a organizací (samospráv, médií, studentů atd.).
Jsou to představitelé všech
významnějších polských a českých vědeckých center: Vratislav, Poznaň, Varšava, Opo-

le, Katovice, Krakov, Lublin,
Řešov, Lodž, Zelená Hora,
Štětín, Praha, Hradec Králové, Olomouc, Ostrava, Brno,
České Budějovice, Pardubice, jakož i menších středisek,
zejména z pohraničí (např.
Kladsko, Těšín, Opava). Mnozí
z nich zastávali nebo zastávají významné veřejné funkce,
např. rektorů vysokých škol
nebo členů místních samospráv.
Činnost společnosti řídí
třináctičlenné vedení, v jehož čele stojí prof. J. Baluch.
Základními
organizačními
jednotkami společnosti jsou
komise, sdružující členy
s podobným vědeckým zaměřením. Komisí je celkem
pět: historická, filologická,
společenských věd, přírodních a exaktních věd, aplikovaných věd. Připravuje se
zřízení územních pracovišť – nejprve v Brně, Poznani
a Opoli. Činnost společnosti
je založena především na dobrovolné práci jejích členů.
Řadu úkolů provádějí dobrovolníci (zejména studenti),
značný je také přínos stážistů
z Národního centra kultury
ve Varšavě.
Jak již bylo uvedeno, Polsko-česká vědecká společnost spolupracuje s mnoha
polskými a českými partnery,
kteří ji často významně podporují. Jsou to především vysoké školy (zejména Vratislavská univerzita), Akademie
věd České republiky, instituce
územní samosprávy, Národní
centrum kultury ve Varšavě
a
Polsko-česko-slovenská
solidarita. Při budování sítě
spolupráce může společnost
plnit integrační funkci pro
různé vědní obory a různá
výzkumná střediska v Polsku
a Česku a také inspirovat ke
spolupráci vědeckých institucí s veřejností.
Tłum. Petr Neuman
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Polska – Śląsk – Czechy poprzez dzieje
Polacy i Czesi sąsiadują
poprzez długą granicę, łączy
ich też pokrewieństwo etniczno-językowe.
“Pomostowe”
położenie Śląska sprawiało, że
tysiącletnie z okładem relacje
polsko-śląsko-czeskie zawsze
były ścisłe, często skomplikowane, a nieraz wręcz dramatyczne. Barw tym relacjom
przydawał bardzo istotny kontekst: na losy Śląska wpływały
poza polską i czeską też inne –
zwłaszcza niemiecka - struktury polityczne, etnosy i kultury,
które tutaj – choć jest to duże
uproszczenie – pominiemy.
Zauważmy przy tym, że wciąż
zbyt mała jest – nawet w Czechach - świadomość wielkiej
roli tego regionu w historii
czeskiej. Jeśli zaś odmierzyć
czas przynależności do państwa polskiego, czeskiego
i pruskiego (niemieckiego), to
łatwo spostrzec, że najdłużej
Śląsk pozostawał w ramach
państwowości czeskiej.
Bieg śląskich dziejów można z takiej perspektywy ująć
w 5 fazach, choć ich ścisłe rozgraniczenie nie zawsze jest łatwe. Przedstawiamy tu bardzo
zwięzłą ich charakterystykę,
wspartą tylko przykładowo
faktografią.
I. Tworzenie się
pierwszych państw w tej
części Europy (IX-X w.)
U schyłku IX w. zamieszkujące Śląsk plemiona słowiańskie (Ślężanie, Opolanie i inne)
znalazły się pod wpływem
państwa wielkomorawskiego.
Po jego upadku dostały się
w X w. pod luźne zwierzchnictwo kształtującego się
czeskiego państwa dynastii
Przemyślidów. Czeskie prawdopodobnie jest pochodzenie
nazwy Wrocławia. Na północy
pod wodzą dynastii Piastów
tworzyły się równocześnie zalążki państwa polskiego. Jego
władca Mieszko I ożenił się
z księżniczką czeską Dobrawą
(965) i przy pomocy Przemyślidów przyjął chrzest (966).
Konsekwencją są m. in. ślady
czeskie w polskiej terminologii kościelnej. Już przed 992

r. Piastowie opanowali ziemie
plemion śląskich. Prowincja
śląska stała się ważnym fundamentem polskiej państwowości, a gród wrocławski –
jednym z centrów władztwa
piastowskiego.
II. Śląsk w polskim
państwie Piastów
(koniec X – 1. poł. XIV w.)
Piastowie i Przemyślidzi
mieli zupełnie różne koncepcje polityczne i sojusze. Ich
stała rywalizacja oraz położenie Śląska sprawiały, że był
dłuższy czas zarówno terenem, jak i przedmiotem konfliktów polsko-czeskich. Od XII
w. rozdrobnienie feudalne Polski prowadziło do wytworzenia się dzielnicy śląskiej pod
władzą odrębnej linii Piastów,
która na przełomie XIII/XIV w.
podzieliła swe dzierżawy na
ok. 20 mikroksięstw. Piastowie
śląscy szukali nieraz oparcia
w Pradze, wiążąc się przy tym
małżeństwami dynastycznymi z Przemyślidami i czerpiąc
z południa wzory cywilizacyjne. Przykłady powiązań
kościelnych to misja św. Wojciecha (†997), nominacja jego
brata Radzima-Gaudentego
na pierwszego arcybiskupa
Gniezna (1000) – tym samym
zwierzchnika tworzonej też
wtedy diecezji wrocławskiej,
stałe kontakty zakonów. Pod
koniec okresu Królestwo Czeskie wyrosło na regionalne
mocarstwo, czego ważnym
przejawem była ekspansja
na terenie księstw śląskich,
a zwłaszcza koronacja Wacława II na króla Polski (1300).
III. Śląsk ziemią Korony
Czeskiej (XIV – poł. XVIII w.)
Dziedzictwo przemyślidzkie łącznie z ideą ekspansji
północnej przejęła dynastia
Luksemburgów. W 1. poł. XIV
w. Jan Luksemburski w rywalizacji z władcami polskimi podporządkował sobie różnymi
metodami wszystkie księstwa
śląskie (choć ostatnie z nich,
świdnicko-jaworskie, formalnie przejął dopiero Wacław IV
w 1392 r.). Tutejsi Piastowie

stali się jako lennicy ważną
częścią elity politycznej Królestwa Czeskiego. Księżniczka
świdnicka Anna jako żona Karola IV osiągnęła nawet królewską koronę czeską (1353)
i cesarską rzymską (1355). Śląska linia Piastów najdłużej, bo
do 1675 r., przetrwała w księstwie legnicko-brzeskim. Po
wymieraniu jej kolejnych
gałęzi królowie nadawali lenna śląskie innym rodom. Tak
potomkowie króla Jerzego
z Podiebradów osiedli w księstwie ziębickim i oleśnickim
(XV-XVII w.). Podiebradowicze
to jednocześnie pierwsza dynastia hrabstwa kłodzkiego –
Jerzy utworzył je w Czechach
wschodnich dla swych synów
(1459). Biskupi wrocławscy –
wtedy ważny czynnik również
polityczny - aż do XVIII/XIX
w. nadal podlegali Gnieznu.
Związkom polsko-śląsko-czeskim sprzyjało objęcie korony
czeskiej przez polsko-litewskich Jagiellonów (1471-1526).
Sukcesję po nich przejęli Habsburgowie. W trakcie wojny
trzydziestoletniej (1618-1648)
złamali oni faktycznie niezależność Królestwa Czeskiego
i stopniowo zamieniali jego
ziemie włącznie ze Śląskiem
we fragmenty swej absolutystycznie rządzonej z Wiednia
monarchii; towarzyszyła temu
germanizacja i kontrreformacja. W efekcie tzw. wojen śląskich (1740-1763) niemal cały
Śląsk, a także hrabstwo kłodzkie Habsburgowie stracili na
rzecz Prus. Zachowali niewielkie skrawki z Cieszynem, Opawą, Karniowem i Jeseníkiem
(Śląsk “austriacki”).
W XIV-XVIII w. zasadniczo
zmieniło się oblicze etnicznokulturowe Śląska. Kumulował
się dorobek kultury gotyku, renesansu i baroku. Już w okresie poprzednim zaznaczał się
wpływ kultury niemieckiej, teraz w niektórych środowiskach
uzyskiwała ona pozycję dominującą, zwłaszcza na Dolnym
Śląsku. Tak istotny dla późniejszej czeskiej tradycji narodowej husytyzm przyjęty był na
Śląsku wrogo. Natomiast od

XVI w. rozwijała się tu reformacja. W XVII w. znaleźli w niedalekim wielkopolskim Lesznie
azyl bracia czescy, a później
na pograniczu śląsko-wielkopolskim osiadły dalsze grupy
osadników czeskich. W 1702 r.
powstała Akademia Leopoldina – pierwsza forma Uniwersytetu Wrocławskiego.
Ówczesny Śląsk uważany był – jak przekonywująco
pokazała niedawna wystawa
w Legnicy i Pradze – za “perłę
w Koronie Czeskiej”.
IV. Śląsk podzielony
(poł. XVIII w. – 1945)
Wkrótce po wojnach “śląskich” niepodległość Polski
zlikwidowały 3 rozbiory między Rosję, Prusy i monarchię
habsburską (1772-1795). Jedna część ziem polskich (tzw.
Galicja) znalazła się wspólnie
z ziemiami okrojonej Korony
Czeskiej pod berłem Habsburgów, inna zaś - wspólnie
ze Śląskiem pod panowaniem
pruskim. Na ziemiach polskich
nie ustawały ruchy narodowo-wyzwoleńcze, w Czechach
rodziło się i rozwijało odrodzenie narodowe. Oba społeczeństwa różnił stosunek do
Kościoła katolickiego, zaś ich
elity polityczne – stosunek do
Rosji. Wszystko to nie oznaczało zerwania kontaktów:
np. na pruskim uniwersytecie
we Wrocławiu działał wybitny
czeski uczony J. E. Purkyně, na
wschód udawały się kolejne
fale osadników czeskich (Zelów w dzisiejszym woj. łódzkim, Wołyń na Kresach byłej
Rzeczypospolitej).
Ważną częścią nowego
porządku europejskiego po
I wojnie światowej było odrodzenie państwa polskiego
i czeskiego (1918), przy czym
granice obu kształtowały się
jeszcze przez kilka lat w warunkach konfliktów. Ostatecznie Polska na Śląsku zyskała
kosztem Niemiec część okręgu
przemysłowego z Katowicami,
większość regionu pozostała
jednak w Rzeszy. Ziemie czeskie wraz ze Słowacją weszły
w skład Republiki Czechosło-
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Polsko – Slezsko – Čechy v průběhu dějin
Poláci a Češi spolu sousedí
podél dlouhé společné hranice, spojuje je také etnická
a jazyková příbuznost. Mezilehlá poloha Slezska způsobila, že téměř tisíc let trvající
polsko-slezsko-české vztahy
byly vždy úzké, často komplikované, a někdy přímo
dramatické. Těmto vztahům
dodával na barvitosti velmi
významný kontext: kromě
polských a český politických
struktur, etnik a kultury působily na osud Slezska také vlivy
německé, které zde – přestože je to velké zjednodušení
– pomineme. Všimněme si
přitom, že význam tohoto regionu pro českou historii je
často podceňován, a to i v samotném Česku. Srovnáme-li
doby příslušnosti k polskému,
českému a pruskému (německému) státu, snadno zjistíme,
že nejdéle Slezsko patřilo ke
státu českému.

Slezské dějiny můžeme
z této perspektivy rozdělit do
5 období, byť jejich přesné
vymezení není vždy snadné.
Uveďme zde jejich stručnou
charakteristiku, pro ilustraci
doplněnou některými faktografickými údaji.

wackiej. Uważała ona za oczywiste swoje prawa do tzw.
Śląska austriackiego, zwanego
teraz “czeskim”. Ponieważ przyłączenia ziemi cieszyńskiej
chciała też Polska, rozgorzał
konflikt, a nawet starcia zbrojne; w 1920 r. ziemię cieszyńską
podzielono wzdłuż rzeki Olzy
(Polacy więc część czeską zaczęli zwać Zaolziem). Konflikt
ten był istotną przyczyną braku ściślejszej współpracy obu
państw w okresie międzywojennym.
Układem w Monachium (IX
1938) zmuszono Czechosłowację do oddania Niemcom strategicznych i przylegających do
Śląska tzw. Sudetów. Po kilku
dniach Polska zajęła Zaolzie.
Wkrótce rozparcelowano Czechosłowację (III 1939), a następnie Polska sama uległa
agresji (IX 1939), co rozpoczęło
zawieruchę II wojny światowej.
Rezydujące w Londynie emigracyjne rządy obu państw
rozważały uzgodnienie interesów, a nawet utworzenie konfederacji, lecz próby te spaliły
na panewce (1943).

V. W świecie
powojennym (po 1945)
Koniec wojny przyniósł historyczną zmianę w położeniu
Śląska i zarazem w stosunkach
polsko-czeskich. Granicę polsko-niemiecką
przesunięto
daleko na zachód, na Nysę
Łużycką i Odrę. Usunięto ludność niemiecką, którą zastąpili
osadnicy polscy. W rezultacie
niezwykle wydłużyła się granica polsko-czechosłowacka, ale
odżył konflikt o jej kształt. Na
odcinku “cieszyńskim” faktycznie przywrócono w 1945 r. stan
przedmonachijski, ale dopiero
układy o współpracy (1947)
i o wytyczeniu granic (1958)
zamknęły tę kwestię, negując
też roszczenia czechosłowackie do ziemi kłodzkiej i innych
terenów.
Oba kraje dzieliły do 1989
r. losy obozu realnego socjalizmu. Nie sposób zapomnieć,
że Śląsk był polską bazą wypadową dla interwencji w 1968 r.,
ale też - że stał się potem bazą
dla kontaktów środowisk opozycyjnych i dla Solidarności
Polsko-Czesko-Słowackiej. Od

I. Vznik prvních státních
útvarů v této části
Evropy (9.-10. století)
Slovanské kmeny žijící na
území Slezska (Slezané, Opolané a další) byly na sklonku 9.
století pod vlivem Velkomoravské říše. Po jejím úpadku
se v 10. století dostaly pod
nepříliš silnou nadvládu formujícího se českého přemyslovského státu. Český původ
má zřejmě také název města
Vratislav (Wrocław). Na severu
pod vedením rodu Piastovců
současně vznikaly zárodky
polského státu. Jeho panovník Měšek I. se oženil s če-

skou princeznou Doubravkou
(965) a za přispění Přemyslovců přijal křest (966). S tím
souvisejí, mimo jiné, i české
stopy v polské církevní terminologii. Již před rokem 992
ovládli Piastovci území osídlené slezskými kmeny. Slezská
provincie se stala důležitým
základem polského státu
a vratislavské hradiště jedním
z center piastovské moci.
II. Slezsko v polském
piastovs kém státě
(konec 10. století –
1. polovina 14. století)
Piastovci a Přemyslovci
měli naprosto odlišné politické záměry a spojence.
Neustálé soupeření obou
rodů a poloha Slezska vedly
k tomu, že bylo Slezsko dlouhou dobu místem a předmětem polsko-českých sporů.
Od 12. století došlo v důsledku feudální rozdrobenosti

1989 r. obaj sąsiedzi suwerennie kształtują swoją politykę.
Stosunki
polsko-czechosłowackie płynnie przekształciły
się w polsko-czeskie i polskosłowackie (1992/1993). Mnożą
się przejawy współpracy dwustronnej, łączy nas też układ
wyszehradzki, NATO i UE. Polską “bramą do Czech”, coraz
szerzej otwartą dzięki systemowi Schengen, jest naturalnie Śląsk. Trudno już zliczyć
śląsko-czeskie
partnerstwa
miast i regionów, w zasięgu 5
euroregionów jest całe pogranicze, zacieśnia się wymiana
kulturalna, wspólnie rozwiązywane są problemy gospodarcze, komunikacyjne, komunalne, ochrony środowiska.
Szczególna jest tu rola
Wrocławia. W tym starym mieście, niegdyś dumnej stolicy
śląskich ziem Korony Czeskiej,
jesienią 1989 r. zorganizowano
pamiętny festiwal - świetną
prezentację czeskiej i słowackiej kultury oraz silne wsparcie
dla tamtejszych dysydentów.
Wrocław to ważny ośrodek zainteresowań sprawami czeski-

Polska ke vzniku slezské provincie poléhající samostatné
rodové větvi Piastovců, která
na přelomu 13. a 14. století
rozdrobila své državy na přibližně 20 drobných knížectví.
Slezští Piastovci nejednou
hledali oporu v Praze, uzavírali dynastická manželství
s Přemyslovci a čerpali z jihu
civilizační vzory. Jako příklad
církevních vazeb lze uvést misijní cestu sv. Vojtěcha (+ 997),
jmenování jeho bratra Radima
(Gaudentia) prvním arcibiskupem Hnězna (1000) a tím
i správcem již tehdy vznikající vratislavské diecéze, jakož i stálé kontakty řeholních
řádů. Koncem uvedeného
období se z Českého království stala regionální mocnost
– významným projevem této
skutečnosti byla expanze na
území slezských knížat a zejména korunovace Václava II.
polským králem (1300).

mi, promocji kultury czeskiej,
badań czechoznawczych. Do
niedawna miał tu siedzibę
Konsulat Generalny RCz, dziś
działa Konsulat Honorowy. Tu
koordynuje się prace polskoczeskiej Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich
i Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego. Prezydent
Václav Havel otrzymał doktorat honorowy Uniwersytetu
Wrocławskiego, prezydent zaś
Václav Klaus prezentował na
tej uczelni w końcu 2011 r. polską wersję swej książki „Gdzie
zaczyna się jutro”.
Dla gości zza południowej
granicy przyjazd na rozgrywki
Euro 2012 jest dobrą okazją
do kontaktu z dziedzictwem
historyczno–kulturowym Dolnego Śląska. Patrząc - może
z zaskoczeniem - np. na kłodzki nagrobek Arnošta z Pardubic, ząbkowicką rezydencję
Podiebradów czy czeskiego
lwa w herbie Wrocławia, będą
mogli dostrzec, jak znaczna
część tego dziedzictwa wiąże
się z Czechami.
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III. Slezsko jako součást
Koruny české (14. století
– polovina 18. století)
Na Přemyslovský odkaz
a ideje expanze na sever navázala dynastie Lucemburků.
V 1. polovině 14. století si Jan
Lucemburský při soupeření
s polskými panovníky různými
metodami podrobil všechna slezská knížectví (ačkoliv nadvlády nad posledním
z nich, knížectvím svídnickojavorským, formálně dosáhl
teprve Václav IV. v roce 1392).
Zdejší Piastovci se jako leníci
stali důležitou součástí politické elity Českého království.
Svídnická kněžna Anna, jako
žena Karla IV., získala dokonce českou královskou (1353)
a římskou císařskou (1355)
korunu. Slezská rodová linie
Piastovců se udržela u moci
nejdéle v lehnicko-břežském
knížectví (až do roku 1675). Po
vymírání jejích větví předávali králové léna jiným rodům.
Tak se potomci krále Jiřího
z Poděbrad usídlili v knížectví
minstrberském a olešnickém
(15.–17. století). Poděbradové
byli současně první dynastií
kladského hrabství, jež Jiří
z Poděbrad ustanovil pro své
syny (1459). Vratislavští biskupové, kteří tehdy zastávali významné posty rovněž
v politice, byli až do přelomu
18. a 19. století podřízeni
Hněznu. K posílení polskoslezsko-českých vztahů došlo po převzetí české koruny
polsko-litevskými Jagellonci
(1471–1526). Jejich nástupníky byli Habsburkové, kteří za
třicetileté války (1618–1648)
fakticky ukončili nezávislost
Českého království a jeho
jednotlivá území, včetně Slezska, postupně začleňovali do
své monarchie, absolutisticky
řízené z Vídně; s tím souvisela
i germanizace a protireformace. Později, v důsledku tzv.
slezských válek (1740–1763),
Habsburkové téměř celé Slezsko i kladské hrabství ztratili
ve prospěch Pruska. Zůstaly
jim jen nevelké zbytky spolu
s Těšínem, Opavou, Karniowem a Jeseníkem (“rakouské“
Slezsko).
Ve 14.–18. století se zásadně změnil etnicko-kulturní
charakter Slezska, které se
dnes může pochlubit mnoha
památkami z období gotiky,
renesance a baroka. Již dříve

se zde projevoval vliv německé kultury, jež v některých
sférách získala dominantní postavení, a to zejména v Dolním
Slezsku. Husitství, které v pozdější české národní tradici
zaujímá významnou roli, bylo
ve Slezsku přijato velmi negativně. V 16. století se tu však
značně rozšířila reformace.
V 17. století se do nedalekého
velkopolského Lešna uchýlili
čeští bratři a později do slezsko-velkopolského pohraničí
přišly další skupiny českých
osadníků. V roce 1702 byla založena Akademia Leopoldina
– první předchůdkyně dnešní
Vratislavské univerzity.
Tehdejší Slezsko bylo považováno za “perlu v České
koruně“, což přesvědčivě
ukázala nedávná výstava pořádaná v Lehnici a Praze.
IV. Rozdělené Slezsko
(polovina 18. století – 1945)
Krátce po “slezských“ válkách ztratilo Polsko svou nezávislost v důsledku tří dělení
mezi Rusko, Prusko a habsburskou monarchii (1772–1795).
Část dosavadního polského
území (tzv. Halič) se společně
se zbytkem zemí Koruny české dostala pod žezlo Habsburků, jiná část – společně se
Slezskem – připadla Prusku.
Na území s polským obyvatelstvem neustále probíhalo
národně osvobozenecké hnutí, v Čechách se rodilo a sílilo
národní obrození. Oba národy se vzájemně lišily vztahem
ke katolické církvi a jejich politické elity měly odlišný vztah
k Rusku. Tyto rozdíly však neznamenaly konec vzájemných
kontaktů: např. na pruské univerzitě ve Vratislavi působil
významný český vědec J. E.
Purkyně, na východ přicházely další vlny českých osadníků
(Zelov v okolí Lodže; Volyň na
bývalém polském území, jež
je dnes součástí Ukrajiny).
Významnou součástí nového uspořádání Evropy po
první světové válce bylo obnovení polského a českého
státu (1918), přičemž ustalování jejich hranic, provázené
ozbrojenými konflikty, trvalo
ještě několik dalších let. Polsko nakonec na úkor Německa
získalo část průmyslové oblasti Slezska s městem Katovice,
větší část Slezska však zůstala
na území Německé říše. České

země spolu se Slovenskem se
staly součástí Československé
republiky, která si samozřejmě činila nárok i na tzv. rakouské Slezsko, nyní nazývané
“českým“. Polsko zase chtělo
ke svému území připojit celé
Těšínsko, v důsledku čehož
došlo ozbrojenému konfliktu; v roce 1920 bylo Těšínsko
hranicí na řece Olši rozděleno
na dvě části (českou část pak
Poláci začali nazývat Zaolzie,
v českém překladu Záolší).
Tento spor byl hlavní příčinou nedostatečné spolupráce
obou států v meziválečném
období.
Mnichovskou
dohodou
(září 1938) bylo Československo přinuceno vydat Německu strategická území přiléhající ke Slezsku, tzv. Sudety. Po
několika dnech pak Polsko
obsadilo českou část Těšínska.
Zanedlouho došlo k rozparcelování Československa (březen 1939) a k napadení Polska
(září 1939), čímž začala druhá
světová válka. Exilové vlády
obou států, působící v Londýně, tehdy uvažovaly o společném postupu a dokonce
o vytvoření konfederace,
avšak jejich pokusy skončily
neúspěchem (1943).
V. Poválečné období
(po roce 1945)
Konec války přinesl historickou změnu v postavení
Slezska a zároveň i v polskočeských vztazích. Polskoněmecká hranice se posunula
daleko na západ, na Lužickou Nisu a Odru. Odsunuté
německé obyvatelstvo nahradili polští osadníci. Polskočeskoslovenská hranice se
v důsledku uvedených změn
značně prodloužila, avšak současně ožily spory o její podobu. Na Těšínsku byl roku 1945
obnoven stav z předmnichovského období, ale teprve
smlouvy o spolupráci (1947)
a o vytyčení státních hranic
(1958) tuto otázku definitivně
uzavřely a ukončily také československé nároky týkající
se Kladska a dalších území.
Do roku 1989 byly obě
země součástí socialistického
tábora. Nelze zapomenout, že
Slezsko bylo polskou výchozí základnou při intervenci
v roce 1968, ale také na to, že
se později stalo místem setkávání disidentů a působení

Polsko-česko-slovenské solidarity. Od roku 1989 mohou
oba sousedé vést svou vlastní suverénní politiku. Polsko-československé
vztahy
plynule přešly ve vztahy polsko-české a polsko-slovenské
(1992/1993). Úspěšně se rozvíjí se vzájemná spolupráce,
spojuje nás visegrádská smlouva, NATO a EU. Přirozenou
polskou “branou do Česka“,
která se ještě více otevřela po
našem vstupu do schengenského prostoru, je Slezsko.
Těžko dnes můžeme spočítat
všechna slezsko-česká partnerství měst a regionů; na
území celého pohraničí působí pět euroregionů, probíhá
čilá kulturní výměna, společně se řeší ekonomické, dopravní a komunální problémy
i problematika životního prostředí.
Významnou roli plní Vratislav. V tomto starém městě,
někdejším správním středisku
slezských zemí Koruny české, proběhl na podzim roku
1989 památný festival, jež
byl skvělou prezentací české
a slovenské kultury a současně velkou oporou pro tamní
disidenty. Vratislav je důležitým centrem zájmu o české
záležitosti, střediskem propagace české kultury a výzkumu české problematiky.
Donedávna zde sídlil Generální konzulát ČR, dnes zde
působí honorární konzul. Ve
Vratislavi se také koordinuje
činnost polsko-české Konference rektorů slezských univerzit a Polsko-české vědecké
společnosti. Prezident Václav
Havel obdržel čestný doktorát
Vratislavské univerzity, prezident Václav Klaus koncem
roku 2011 v této škole představil polskou verzi své knihy
Kde začíná zítřek.
Vhodnou příležitostí ke
kontaktu s historickým a kulturním odkazem Dolního Slezska může být pro návštěvníky
z České republiky příjezd na
utkání fotbalového mistrovství Euro 2012. Při pohledu
na kladský náhrobek Arnošta
z Pardubic, na ząbkowickou
rezidenci rodu Poděbradů, českého lva ve znaku Vratislavi
a řadu dalších památek budou
možná překvapeni, jak velká
část tohoto odkazu má souvislost s českými dějinami.
Tłum. Petr Neuman
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Joanna Golak

skiego przedsięwzięcia.
Czesi zaraz po przyjeździe
do Wrocławia, chwalą organizację. Ci, którzy przyjechali pociągami zachwyceni są odnowionym wrocławskim dworcem
głównym. Z pociągów korytarzami prowadzącymi z peronów
płynęły grupy radosnych kibiców, wymalowanych w barwy
narodowe i śpiewających piłkarskie przyśpiewki, zagrzewające do boju. Wszystko to czyni
niesamowitą atmosferę, niepowtarzalny klimat. Przy wyjściu
z dworca kibice częstowani byli
dolnośląskim produktem regionalnym – sokiem jabłkowym z
Maciejowego sadu z Lutyni . Na
kibiców czekali też wolontariusze z prospektami reklamującymi Wrocław i Dolny Śląsk.
Wielka fala czeskich kibiców
odwiedziła Wrocław 16 czerwca
2012 roku, kiedy to na stadionie
miejskim we Wrocławiu rozgry-

wany był mecz Polska-Czechy.
Przed meczem zapytałam jednego z czeskich kibiców, kto
dziś wygra? Odpowiedział – „to
obojętne, kto dziś wygra”. Czeski
kibic był zachwycony panującą
atmosferą i zapewniał, że do
Wrocławia i na Dolny Śląsk wró-

ci jeszcze nie raz. Dzięki tej pięknej sportowej imprezie na długo Polska, Dolny Śląsk, Wrocław
i inne goszczące kibiców miasta
zostaną dobrze zapamiętane
przez wszystkich, którzy odwiedzili nas w tych dniach.

fot. Joanna Golak

Chcąc ocenić przygotowanie do przyjęcia gości z kraju i
zagranicy podczas Euro 2012 we
Wrocławiu, na usta cisną się słowa pochwały za piękny stadion
miejski w stolicy województwa,
za remonty i pokazanie tego co
piękne od jak najlepszej strony,
za dobrą organizację i możnaby
było wymieniać tak jeszcze …
Skorzystaliśmy wszyscy. Znajdą
się pewnie i tacy, którzy powiedzą, że można było lepiej, że
można było więcej, ale cieszmy
się z tego co mamy.
Chcąc przekonać się o klimacie euforii i zachwytu jaki
zapanował w Polsce w czerwcu
tego roku, nie trzeba specjalnie
się natrudzić, bowiem niemalże
wszyscy znają się dziś w naszym
kraju na piłce nożnej. Postanowiłam sprawdzić, jak nasi
sąsiedzi z Czech oceniają przygotowanie Wrocławia i Dolnego
Śląska do tego wielkiego piłkar-

fot. Joanna Golak

Niepowtarzalna atmosfera na Euro 2012
we Wrocławiu
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Zmarł Tomaš Kočička
pierwszy niekomunistyczny
starosta Broumova
Tomaš Kočička był jednym z najbardziej zasłużonych obywateli czeskich dla budowy demokracji
i solidarności polsko-czeskiej na pograniczu. Poznałem Go w 1990 roku podczas spotkań dotyczących
planowania przyszłej współpracy Nowej Rudy i Broumova. Wspólnie podpisywaliśmy deklarację o konieczności otwarcia przejścia granicznego Tłumaczów - Otovice. Był współtwórcą i współorganizatorem I Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy Rodziną”. Od 1990 roku wspólnie przewodniczyliśmy przez kilka lat pracom Komitetu Organizacyjnego.
Tomaš Kočička wielokrotnie koncertował wspólnie z zespołem ,,Stěnavan”. Przemawiał i śpiewał
w języku czeskim, polskim i niemieckim. Był członkiem redakcji polsko-czesko-niemieckiego miesięcznika „Ziemia Kłodzka -Od kladskeho pomezi-Glatzer Bergland”.
Wspólnie podpisaliśmy pierwszą wzorcową umowę o współpracy miast Nowa Ruda – Broumov.
Jako jedyny znany mi obywatel Czech zaśpiewał cały polski hymn narodowy w języku polskim. Zapamiętam go jako niezwykle uczciwego i szlachetnego człowieka, który budował autentyczną solidarność polsko-czeską.
Julian Golak

Podczas konferencji o przyszłości turystyki w regionie wałbrzyskim.
Głuszyca 1999 r. - Dom Kultury. Tomaš Kočička - pierwszy z lewej

Inauguracja Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej w 1990 r.
Tomaš Kočička zaśpiewał cały polski hymn narodowy

2001 r. Düseldorf. Instytut Kultury Polskiej. Tomaš Kočička (pierwszy z lewej)
w towarzystwie Ireny Rogowskiej i Juliana Golaka uczestniczył w wieczorze
promocyjnym Wydawnictwa Ziemia Kłodzka oraz w otwarciu wystawy
przedstawiającej historię Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej

Wrzesień 2001 r. Krzeszów. Bazylika Matki Bożej Łaskawej. Inauguracja
Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej „ Bądźmy rodziną”
W środku: Julian Golak i Tomaš Kočička – współprzewodniczący Komitetu
Organizacyjnego
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Posmrtní vspomínka
Zemřel Tomaš Kočička první nekomunistický
starosta města Broumov
Tomaš Kočička byl jedným s nejvíce zásloužených českých obyvatelů pro stavbu demokrace a pravdivé polsko-české solidarity na pohraniči. Potkal jsem Ho w roce 1990 během setkání týkajicích se planování spolupráci v budoucnosti Nowe Rudy a Broumova. Společně jsme
podepisovali deklarace o nutnosti otevření přeshranáčného přechodu Tłumaczow – Otovice.
Byl spolotvůrcou a spoluorganizatorem I Polsko-Českých Křestanských Dnů Kultury Zůstanme Rodinou. Od roku 1990 společně jsme vedli přes několik let páci Organizačního Výboru.
Tomaš Kočička mnohokrat koncertoval spolu se skupinou Stenava. Velmí rád promlouval a spíval
v českém, polském a německém jázyku. Byl redakčním členem polsko-česko-německého měsečníka
„Ziemia Kłodzka – Od kladského pomezí– Glatzer Bergland“. Společně jsme podepsali I (vzorečnou)
smlouvu o spolupráci měst Nowa Ruda a Broumov. Byl jedýnečním znamým mi obywatelem Čech,
který zaspival celou polskou narodní hymnu v polštine. Budu ho pámatovat jako neobvzklé šlachetného člověka, který stavěl pravdívou poslo-českou solidaritu.

Julian Golak
Tłum. Joanna Golak a Katarzyna Rima Katbeh
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X Turniej wiedzy „Pierwsza Pomoc”
wanego wypadku drogowego
i pokazu ratownictwa w wykonaniu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej z Nowej Rudy a także ratowników z pogotowia ratunkowego
w Świdnicy.
Pokaz obserwował także
Leszek Tkaczyk – dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu
Drogowego w Wałbrzychu . Po
posiłku uczniowie przystąpili do
drugiej części turnieju, w której

wykonywali zadania praktyczne.
Po dogrywce wygrała drużyna
reprezentująca Gimnazjum nr 3
z Wałbrzycha oraz Zespół Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie Zdroju. Liczne
nagrody dla najlepszych drużyn
stojących na podium wręczali m.
innymi : Maciej Awiżeń – Starosta Kłodzki , dr Anna Jabłońska
i Mariola Studzińska –przewodnicząca komisji konkursowej.

Wszystkich uczestników przywitał Julian Golak, który od 10 lat jest Pzwodniczącym
Komitetu Organizacyjnego Turniejów Wiedzy „Pierwsza Pomoc” w Nowej Rudzie.
Obok Leszek Tkaczyk – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Wałbrzychu, Zygmunt Nowaczyk – wiceprezydent Wałbrzycha.

Julian Golak - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego składa gratulacje
najlepszym drużynom, które stanęły na podium dla zwycięzców

fot. Piotr Golak

fot. Piotr Golak

Najlepsza drużyna szkolna X Turnieju „Pierwsza Pomoc” w towarzystwie ratowników
medycznych z Kłodzka i Świdnicy. W środku Maciej Awiżeń - Starosta Kłodzki

fot. Piotr Golak

pisemnych, uczniowie zostali
sami na sali, każda drużyna szkolna przy osobnym stoliku. Komisja
Konkursowa nadzorowała prawidłowy przebieg 1 etapu turnieju,
pozostali uczestnicy wzięli udział
w konferencji o potrzebie nauczania prawidłowego udzielania
pierwszej pomocy w szkołach.
Referat wprowadzający wygłosiła
dr Anna Jabłońska, która jest doświadczonym lekarzem, od wielu
lat pracującym w pogotowiu ratunkowym w Kłodzku. W dyskusji wzięli udział nauczyciele oraz
ratownicy – instruktorzy Zespołu Szkół Ponadgimnazialnych
w Świdnicy.
Julian Golak przekazał nauczycielom – opiekunom drużyn
szkolnych specjalne zaświadczenia i podziękowania za przygotowanie uczniów do udziału
w X Turnieju „ Pierwsza Pomoc’.
W przerwie wszyscy uczestnicy
byli obserwatorami zainscenizo-

fot. Piotr Golak

X Turniej Wiedzy Pierwsza
Pomoc został zorganizowany
w dniu 21.05.2012r.w Nowej Rudzie w obiektach Centrum Turystyczno-Sportowego.
W Turnieju wzięło udział 27
drużyn szkolnych z terenu Województwa Dolnośląskiego. Uroczystego otwarcia dokonał Zygmunt Nowaczyk – wiceprezydent
Wałbrzycha , który podkreślił niezwykle ważną misję edukacyjną,
jakiej podejmują się organizatorzy już od 10 lat. P
ani dr Anna Jabłońska
w obecności wszystkich uczestników oświadczyła że jest jednoosobowym autorem pytań i nikt
inny nie zna ich treści. Mariola
Studzińska przedstawiła wszystkich ratowników medycznych,
którzy na co dzień pracują w pogotowiu ratunkowym w Kłodzku,
a w czasie X Turnieju stanowią
komisję konkursową.
Na czas rozwiązywania testów

W przerwie odbył się pokaz skoordynowanego działania służb ratowniczych w czasie
zainscenizowanego wypadku drogowego. Akcję ratowniczą przeprowadzili strażacy
z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Nowej Rudzie oraz ratownicy z Pogotowia
Ratunkowego ze Świdnicy
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W pierwszej części X Turnieju drużyny szkolne rozwiązywały przez 50 minut test
pisemny.

Komisji konkursowej przewodniczyła Mariola Studzińska (ratownik medyczny),
która od wielu lat pracuje w Pogotowiu Ratunkowym. Komisje tworzyli ratownicy
z Pogotowia Ratunkowego w Kłodzku. Z prawej: Leszek Wójcik – dyrektor Wydziału
Edukacji Urzędu Miasta Nowa Ruda.

Drużyny szkolne przyjechały do Nowej Rudy z terenu Dolnego Śląska do hali
Centrum Turystyczno-Sportowego w Słupcu.

W części praktycznej młodzież wykazała się konkretnymi umiejętnościami
w udzielaniu pierwszej pomocy

W czasie konferencji o potrzebie prawidłowego nauczania pierwszej pomocy
w szkołach referat wprowadzający wygłosiła dr Anna Jabłońska – główny ekspert.

Dr Anna Jabłońska jest od samego początku autorem pytań i głównym ekspertem
Turnieju Wiedzy „Pierwsza Pomoc” w Nowej Rudzie. Na początku każdego turnieju
składa publiczne oświadczenie, że nikt z uczestników nie zna pytań.

Finaliści X Turnieju Wiedzy Pierwsza Pomoc
Gimnazja
Kod

Nazwa

G-9
G-7
G-19

Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Józefa Wybickiego w Wałbrzychu
Gimnazjum Publiczne w Budzowie
Zespół Szkół Fundacji „Szkoła gminna menadżersko-księgowa” w Wałbrzychu

Szkoły ponadgimnazjalne		
P-10 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju
P-2
Zespół Szkół nr 2 w Wałbrzychu
P-9
Zespół Szkół nr 2 w Dzierżoniowie

Test pisemny
30
27
27
28
27
26

Część
praktyczna
20
20
20
19
20
20

Razem miejsce
50
47
47
47
47
46

I miejsce
II miejsce (po dogrywce)
III miejsce (po dogrywce)
I miejsce
II miejsce
III miejsce

(po dogrywce)
(po dogrywce)
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Liebe Mitglieder und Freunde des DFK Glatz
Das Niederschlesische Frühlingsfest hat am 19.5. 2012 mit
großem Erfolg stattgefunden.
Mit 250 bis 300 Teilnehmern eine
sehr gut besuchte Veranstaltung
mit vielen Vorführungen.
Aber wo seid ihr gewesen?
Liebe Freunde ich habe sehr wenige unser Mitglieder gesehen
und bitte Euch um mehr Beteiligung. Wir vom Vorstand geben
uns große Mühe.. für Euch!
Hier ein Bericht vom Fest der
auch in den Zeitungen und im Internet steht. Bilder müsst Ihr Euch
beim DFK ansehen.
Das Fest:
Der DFK Glatz hatte eingeladen und alle kamen, bis auf
unsere Kindergruppe Violinchen,
denn die Projektleiterin war erkrankt und ohne sie wollten die
Kinder nicht auftreten. Schade,
denn auch schon zu unserem
Weihnachtsfest hatten sie zur
Unterhaltung beigetragen.
Der Vorsitzende des DFK
Glatz, Horst Ulbrich begrüßte
die Gäste. Unter anderen Gruppen auch eine Abordnung der
Heimatgruppe Görlitz mit Herrn
Theisen und erklärte kurz die
Räumlichkeiten, wo die Vorführungen stattfinden, auch wie
und wo man Speisen und Getränke bekommen kann, denn
bald war an manchen Engstellen
des Gebäudes ein Stau entstanden. Sofort nach dem Eintreffen
der Gruppen wurde das Programm allen Gästen vorgestellt
und unser neu gegründeter
Chor vom DFK Glatz begrüßte
die Gäste aus Nah und Fern mit

dem Lied „ Der Mai ist gekommen“. Der Waldenburger Chor
begann, unterstützt mit der
Begleitmusik seiner Mädchen
mit Violinen und auch eines Akkordeonspielers mit deutschen
Heimat – und Wanderliedern.
Uns standen zwei Säle für je
100 Personen und zwei weitere
große Innenhöfe zur Verfügung,
aber bald waren die Säle überfüllt. Der anschließende Auftritt
der ersten Tanzgruppe aus Oppeln unter der Leitung von Frau
Waltraut Oswald wurde daher
in den Innenhof am blauen Saal
verlegt und sie begeisterten das
Publikum mit einer gelungenen
Vorführung der jungen Tänzer.
Nach einer relativ kurzen Pause,
wo sich im anderen Innenhof vor
dem roten Saal eine Schlange
am großen Grill bildete, untermalte die Wartezeit ein Orgelspieler mit alten Liedern an der
Drehorgel. Horst Ulbrich musste
ein wenig auf das eng gestaltete
Programm aufmerksam machen
und im blauen Saal begann der
Lehrerchor aus Habelschwert
mit einer Vorstellung auch bekannter Gospelsongs. Unser
Mitglied Heinz Peter Keuten,
der dort am Lyzeum arbeitet, ist
Chormitglied und hält die engen
Kontakte zu unserer Gesellschaft
aufrecht. Es folgte eine weitere
Pause die zu Gesprächen untereinander genutzt wurde, oder
man begab sich zu den Versorgungseinrichtungen für Kaffee
oder Bier, sowie anderen kalten
Getränken, denn das Wetter
hatte es zum Glück gut mit uns
gemeint. Andererseits hätten wir

mit den vielen Teilnehmern auch
in den Sälen keinen Platz gefunden. Es waren grob gezählte 250
Teilnehmer und Gäste, es könnten aber auch 300 gewesen sein.
Wer will die sich ständig bewegende Menschenmasse zählen.
Aber zwei herausragende Menschen müssen wir erwähnen.
Horst Baumgartner aus New
York ehemals in Glatz war mit
seinen Bruder Fritz aus Kanada
zu Besuch in Deutschland bei
seiner Verwandtschaft. Dort hörten sie von unserem Fest, schlossen sich sofort der Reisegruppe
aus Deutschland an, um bei uns
dabei sein zu können.
Nach der Pause, musikalisch
untermalt von unserer Tanzkapelle, begann der Chor aus Waldenburg unter der Leitung von
Frau Rosinek mit dem zweiten
Teil der Vorführung, mit Liedern
und Mundartgedichten aus dem
Glatzer Land, vorgetragen von
einem Chormitglied. Danach zogen die Oppelner Buben mit den
begleitenden Mädchen in den
Innenhof ein und begeisterten
die Zuschauer mit verschiedenen Tänzen. Die vielen Zuschauer
draußen und drinnen an den Fenstern spendeten lange Applaus
für die jungen Tänzer und es ist
wieder ein schönes Beispiel, dass
doch noch die junge Generation
zu aktivieren und zu begeistern ist.
Dank denen, die als Organisatoren
diese Begeisterung für die Tradition in die nächste Generation
transportieren können. Nach dem
offiziellen Programm war Zeit für
Gespräche und natürlich wurde
auch viel getanzt. Die hervorra-

gende Kapelle, Vater und seine
zwei Töchter mit Saxofon und Keyboard sorgten immer wieder für
eine volle Tanzfläche. Aber schon
ab 18 Uhr mussten einige an die
Heimreise denken, denn die Kinder aus Oppeln hatten ja noch
einen weiten Weg. Es war ein rundum gelungenes Fest, mit vielen
Vorträgen und Vorführungen und
alle waren glücklich in so großem
Rahmen wieder einmal beisammen zu sein.
Die weiteren Termine:
1. Am Sonntag 3. Juni fahren wir
nach Grenzeck. 70 Geburtstag Kaplan Hirschfelder mit
Kardinal Duca, Bischof Dec,
unserem
Großdechanten
u.s.w. Anschließend Fest auf
dem Pfarrhof. Ein Bus steht
um 10 Uhr 30 am Kloster
Glatz. Der Bus kann unterwegs Fahrgäste aufnehmen.
Wer mitfahren möchte, bitte
anmelden unter Tel. 74 871 4
361.
2. Am 4. und 5. August ist eine
Fahrt nach Görlitz mit Übernachtung geplant. Erster Tag
Stadtbesichtigung, Treffen
mit Herrn Theisen. Übernachtung im schönen Caritashaus.
Zweiter Tag Teilnahme am
Schlesischen Heimatfest mit
Chören und Tanzgruppen.
Fahrt mit kleinem Kostenbeitrag. Bitte bis Ende Juni anmelden. Tel. 74 871 4 361
3. Bitte vormerken. Am 20.Oktober Fahrt zum Chortreffen in
Bad Salzbrunn.
Es grüßt Euch
der Vorstand des DFK Glatz

Mag. der Germanischen Philologie

magister filologii germańskiej

Irena Rogowska

Irena Rogowska

Vereidigte Dolmetscherin
und übersetzerin der deutschen Sprache

Tłumacz Przysięgły Języka Niemieckiego

Tel. (00-48) 74 8726091

telefon
(74)
8726091

Wyjazdy Au-pair
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Ks. prof. ndzw. dr hab. Tadeusz Fitych

250 LAT SAKRALNEGO ADWENTU LASÓWKI
(Refleksje przed 100-letnią rocznicą poświęcenia kościoła św. Antoniego w Lasówce)1
dokończenie z 215 nr Ziemi Kłodzkiej
Struktury administracji
kościelnej a dostęp do
sacrum
W życiu autentycznych
chrześcijan, jak też i całej wspólnoty Kościoła, niedzielna liturgia – Eucharystia stanowi źródło
i szczyt życia (por. KL,10). Eucharystia jest niezwykle ważnym
życiowym centrum każdego
chrześcijanina, bowiem dzięki
niej uczymy się ciągle na nowo
życia wysoką miarą miłości
Boga. Przez ponad dwa stulecia
udział w niedzielnej Mszy św.,
w znacznym stopniu utrudniały mieszkańcom Lasówki, m.in.:

wymagający klimat (quasi podalpejski), zły stan dróg, znaczne odległości do pokonania,
ubóstwo i liczebność tutejszych
rodzin. W 350-letnich dziejach
wsi Lasówka, na poziomie parafialnym możemy wyróżnić aż
pięć etapów przynależności do
kościelnych struktur administracyjnych. W tym czasie zamieszkujący ją wierni byli zarazem
obywatelami trzech odmiennych państw (Austrii, Prus i Polski) i należeli aż do czterech różnych diecezji. Dla ogółu parafii
usytuowanych na obszarze Ziemi Kłodzkiej proces formalnej
przynależności do metropolii
praskiej trwał aż do 28 czerwca
Mostowice, kościół filialny Lasówki w latach 1780-1972.

Widokówka - cegiełka na rzecz zbierania środków finansowych na budowę kaplicy
św. Antoniego Pad. w Lasówce w latach (1907-1915; oprac. T. Fitych.

1972 r., następnie już do wrocławskiej.
W XVII w., tzn. z chwilą kiedy
osada Lasówka przekształciła
się w kolonię i przez pierwsze
kilkanaście lat należała najpierw
do parafii w Bystrzycy Kłodzkiej
i do diecezji hradeckralowieckiej (eryg. w 10 XI 1664 r. jako
sufragania archidiecezji praskiej), a była połączona z oddalonym aż o 12 km jej kościołem
filialnym w Wójtowicach (ok. 10
km od Bystrzycy Kł.; wieś została
założona ok. 1357 r., pierwotny
kościół p.w. św. Marii Magdaleny, drew. z 1566-1634; od ok.
1651 korzystano tu z poprotestanckiej drewnianej kaplicy).
Etap drugi przypada na lata
1700-1780. Wyznacza go fakt
utworzenia czeskiej parafii pw.
św. Jan Chrzciciela, w nieco bliżej od Lasówki, położonym Kunštát (eryg. ok. 1572 r. w diecezji
Hradec Králové; w górnej części
Doliny Dzikiej Orlicy; 12 km od
Bystrzycy Kł).
Jak dotychczas, 190-letni
trzeci etap przynależności parafialnej jest najdłuższym z religijnych dziejach Lasówki. Po
definitywnym przyłączeniu Śląska i Hrabstwa Kłodzkiego do
Prus (1763 r.), w roku 1780 wyszło rozporządzenie Fryderyka
II Wielkiego (1740-1786) o dostosowaniu granic parafialnych

do nowych granic politycznych.
Przy czym jeszcze przed rokiem
król pruski podjął decyzję, aby
ludność z czterech pobliskich
i przygranicznych wsi: Lasówka
i należący do niej Królewski Las
Piaskowice (eryg. w 1753 r.) oraz
Spalona tworzyła w ramach
dekanatu kłodzkiego odrębną
jednostkę administracyjną Kościoła katolickiego. W konsekwencji, utworzono nową pa-

Owalna pieczęć Katolickiego
Stowarzyszenia Budowy Kaplicy w
Lasówce (1907-1912) oraz miejscowego
Zarządu Kościelnego (oprac. T. Fitych).
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Lasówka, pomnik poległych w I wojnie
światowej - na przyległym cmentarzu
(stan z II 2012)

Lasówka, pomnik poległych w I wojnie
światowej - na pn ścianie kościoła św.
Antoniego

rafię z siedzibą w Mostowicach.
Miała ona aż czterech świeckich
patronów i była bezpośrednio
podporządkowana
archidiecezji praskiej. Od końca XIX w.
liczba wiernych tejże parafii
wynosiła kolejno, w: 1889 r. 1.569 (13 protestantów); 1919 r.

-1.571 (39 protestantów); 1933
r. – 1.504 (37 protestantów). Należy tu podkreślić, że mieszkańcami Lasówki byli przeważnie
katolikami (np. w 1910 r. 650 na
659 osób), a od 1789 r. do czasu wybuchu II wojny światowej
posługiwało im dziesięciu mostowickich proboszczów.
Po II wojnie światowej, Mostowice należały do grona 12-tu
nieobsadzonych parafii Ziemi
Kłodzkiej (na ogólną liczbę
29 funkcjonujących). W konsekwencji, były obsługiwane
przez administratora sąsiedniej
parafii w Wójtowicach (liczącej
ok. 600 wiernych, a same Mostowice miały ich zaledwie 220).
Ten stan przetrwał całe ćwierćwiecze (1945-1971).
W okresie 1972 - 2004 kościelne jednostki administracyjne istniejące na Ziemi Kłodzkiej
w sposób już oficjalny, należały
do struktur administracyjnych
archidiecezji wrocławskiej. Przy
czym, na mocy dekretu Kurii Arcybiskupiej we Wrocławiu z 11
kwietnia 1972 r., przy klasztorze
Ojców Franciszkanów w Dusznikach została erygowana parafia
p.w. Św. Franciszka z Asyżu i św.
Leonarda, należąca do struktury dekanatu Kudowa-Zdrój.
W jej skład wchodziły trzy filie: 1.
– Lasówka; 2. - Mostowice (które
utraciły status parafii) i 3. – Zieleniec (również utracił 122-letni
status bycia parafią).
W roku 1992 w archidiecezji
wrocławskiej została przeprowadzona daleko idąca reorganizacja jednostek administracyjnych.
W okresie 15 IX 1961 - 28 X 1993
r. franciszkańska parafia należała do dekanatu Polanica-Zdrój
(z siedzibą w Kudowie-Zdroju),
a następnie już do dekanatu Kudowa-Zdrój. Z chwilą ustanowienia przez Jana Pawła II diecezji
świdnickiej (25 III 2004 r.), dekanat Kudowa-Zdrój i przynależne
mu parafie, w tym św. Franciszka
i Leonarda w Dusznikach-Zdroju,
podlegają jurysdykcji biskupa
świdnickiego.
Z końcem lat 80-tych XX
w. w Lasówce, Mostowicach
i Zieleńcu liczba stałych mieszkańców wynosiła zaledwie ok.
250 osób. Od Dusznik-Zdroju
wymienione górskie wsie były
oddalone kolejno: Zieleniec - 11
km, Lasówka - 17 km (a 6 km od
Zieleńca), Mostowice - 22 km.
Kościół w Zieleńcu kilkakrotnie zmieniał swoją rangę:
w latach 1825-1850 funkcjono-

wał jako filialny, w okresie 18501972 jako parafia i od 1972 r. do
dzisiaj ponownie jako filialny
parafii św. Franciszka w Dusznikach-Zdroju. Przy czym od 28
września 1981 r. istniejący tutaj
klasztor Ojców Franciszkanów,
sprawia, że duszpasterstwo i życie religijne w swego rodzaju
drugiej - „wysokogórskiej” części
parafii św. Franciszka i Leonarda
w Dusznikach-Zdroju, otrzymało nową dynamikę i jakość,
a więc w większym stopniu
wychodzi naprzeciw zarówno
stałym mieszkańcom „łańcucha”
trzech pobliskich wsi, jak też coraz liczniej odwiedzającym ten
region turystom, letnikom i miłośnikom sportów zimowych.
Efektywna działalność
Katolickiego Stowarzyszenia
Budowy Kaplicy w Lasówce
Jest faktem oczywistym, że
ludzie którzy traktują Boga poważnie i dają mu pierwsze miejsce zarówno w życiu osobistym,
jak i społecznym, nigdy nie
pozostaną obojętni w kwestii
własnej wiary jak i miejsc, gdzie
jest ona wyrażana, pielęgnowana i strzeżona. Pragnienie bezkompromisowego życia zgodnego z katolickimi prawdami
wiary i wykorzystywanie wiary
jak podstawowego źródła do
umocnienia swych rodzin oraz
odnowy społeczeństwa, stanowiło w Lasówce genezę świadomości o konieczności podjęcia budowy własnej świątyni.
Pogląd ten, od dawna wyrażały
zarówno władze kościelne jak
i autorytety świeckie. Kluczowym problemem był tu jednak
brak dostatecznych środków
finansowych. W konsekwencji
pierwszy zamiar wzniesienia kościoła w Lasówce, który powstał
już w 1780 r. został poddany
prawie 120-letniej próbie czasu.
Więcej światła na wykrystalizowanie się nowej determinacji
i zintensyfikowanie starań na
rzecz wzniesienia miejscowej
świątyni oraz wybór jej patrona,
rzucają chociażby takie oto fakty: 1) w 1895 r. w całej Europie
świętowano 700-lecie urodzin
św. Antoniego Padewskiego
OFM; 2) w maju 1896 r. odbyły
się misje parafialne prowadzone
przez ojców redemptorystów,
3) latem 1906 r. celebrowano tu
prymicje pierwszego kapłanarodaka Gustava Pangratza (*3
VII 1881 Lasówka + 30 VII 1945
Lądek-Zdrój), który 23 czerwca

Kamień upamiętniający ofiarodawcę
kamienia dla budowli kaplicy Św.
Antoniego w Lasówce (stan z II 2012;
fot. T. Fitych).

1906 r. we Wrocławiu otrzymał
święcenia kapłańskie. W efekcie,
wydarzenia te w znaczący sposób rozbudziły u mieszkańców
pragnienie posiadania własnego kościoła.
Pierwszy ważny krok na
rzecz realizacji tego celu stanowiło Katolickie Towarzystwo Budowy Kaplicy w Lasówce, które
powstało we wspomnienie liturgiczne św. Marcina w 1907
r. Początkowo liczyło ono 272
osoby (szereg członków pochodziło również z przygranicznych
czeskich miejscowości). W niezwykle dojrzały logistycznie
sposób, który do dzisiaj może
być wzorem dla powstających
parafii, przez dwa i pół roku, także i za pośrednictwem lokalnej
prasy, zbierano środki finansowe – swego rodzaju „chleb św.
Antoniego” - na pokrycie kosztów budowy wyrażonych sumą
35.000 marek. Od tej chwili,
z jednej strony – coraz bardziej
intensywnym strumieniem napływały składki, ofiary i darowizny od osób z różnych warstw
społecznych,
zamieszkałych
zarówno w Dekanacie Kłodzkim, w Prusach, w wielu krajach
europejskich (Austro-Węgier,
Rosji, Szwajcarii, Luksemburga,
Francji, Belgii, Holandii), jak
i zza oceanu (m.in. Ameryki Pn,
Brazylii, Australii), a z drugiej
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Wygląd fasady i wieży kaplicy
św. Antoniego w Lasówce,
fragment projektu Paula Blau
mistrza budowlanego z Lewina
Kłodzkiego z 22 stycznia 1909 r.
(oprac. T. Fitych).

Fronton i bryła kaplicy św. Antoniego z 1912 r. w Lasówce (stan z II 2012).

kowym
Nadrenia-Palatynat)
oraz naczynia i szaty liturgiczne
(większość tych ostatnich wykonało Stowarzyszenie paramentów w Kłodzku oraz siostry
Magdalenki w Lubaniu).
Koniec sakralnego adwentu
– imponująca kaplica pw. św.
Antoniego Padewskiego OFM
Architektoniczno-budowlany projekt kaplicy przygotował mistrz budowlany Paul
Blau z Lewina Kłodzkiego (z 15
VI 1908 r. oraz 22 I 1909 r.; nieco
wcześniej był on projektantem
i budowniczym kościoła w Zieleńcu), 5 lutego 1909 r. otrzymał
akceptację Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Budowy Kaplicy. W krótkim czasie, tzn. od 25
maja 1911 do 16 września 1912
r. wzniesiono w Lasówce (na południe od huty i folwarku) imponującą kaplicę – kościół pw. Św.
Antoniego Padewskiego oraz
urządzono cmentarz grzebalny
z kaplicą cmentarną. Średniej
wielkości bryłę świątyni utrzymano w syntetycznie ujętym
stylu neoromańskim (charakterystycznym dla okresu historyzmu, w pierwszych dekadach
XX w.). Jej rozmiar przybliżają
takie oto dane poszczególnych

fot. T. Fitych

strony niekiedy potrzebne materiały budowlane dostarczano
na zasadzie daru, lub po obniżonej cenie, a sam transport
wspaniałomyślnie zabezpieczali
woźnice z pobliskich miejscowości (obsługiwano na zasadzie
wolontariatu oraz chrześcijańskiej solidarności). Znaczą część
środków pieniężnych oraz potrzebny teren przyniosły darowizny tutejszej elity. 34 ary pola
z przeznaczeniem na plac budowy, kościół i cmentarz podarował osadnik Franciszek Dornier.
Właścicielka folwarku oddała do
dyspozycji kwotę 20.000 marek,
a po 1.000 marek podarowali
na ten cel panna Wilhelmina
Pangratz i osadnik Wilhelm Rorbach Senior. Cennym darem był
kamień węgielny, jeden wagon
cegieł klinkierowych oraz część
cegieł sprzedana po niższej
cenie. Ponadto dla samego
wnętrza świątyni ofiarodawcy zafundowali zarówno: dwa
dzwony, obraz św. Antoniego
Padewskiego OFM dla ołtarza
głównego namalowała właścicielka fabryki Pani Tietze jun.
z Penzig, rzeźby, obrazy (obrazy
stacji Drogi Krzyżowej są oleodrukami M. Kuhlen z Gladbach,
w Niemczech, w kraju związ-

Ołtarz główny z 1912 r. w kaplicy św. Antoniego w Lasówce (stan z II 2012)
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sygnowany numerem 1.000 dla
Frauenkirche w Görlitz). Instrument posiada 10 głosów rozłożonych na dwa manuały i pedał.
Z okazji 100-lecia konsekracji kościoła organy wyremontowano.
Prace przeprowadził czeski organomistrz Petr Strakoš z Fryčovic
(k/Frýdek-Místek).

Empora organowa w kaplicy św. Antoniego w Lasówce (stan z II 2012 r.).

elementów: całkowita długość
świątyni 23,25 m, szerokość 11,2
m wysokość dachu 14 m, a wieży
30 m. Natomiast wnętrze tworzą:
nawa (14 x 9,2 m i h 8,7 m) oraz
prezbiterium (4,6 x 5,6 i h 6,6, m),
do którego przylega trójkondygnacyjna zakrystia.
W dniu 13 lipca 1911 r. Wielki
Dziekan Kłodzki Edmund Scholz
na dziedzińcu miejscowej szkoły dokonał poświęcenia dwóch
dzwonów i sygnaturki, które uroczyście uruchomiono już w dniu
2 sierpnia tegoż roku. W tym
samy dniu w ołtarzu umieszczono tzw. kamień ołtarzowy z relikwiami męczenników „Amantius
i Coronatus”. W dniu 20 lipca
1912 r. otrzymano pozwolenie
na przechowywanie w świątyni postaci eucharystycznych.
Uroczyste poświęcenie kaplicy

p.w. Św. Antoniego i celebracja
pierwszej mszy św. miała miejsce
17 września 1912 r.
Około roku 1914 podstawowe wyposażenie świątyni dopełnił, umieszczony na emporze,
instrument organowy z trójdzielnym prospektem (wykonano go
z drewna i pomalowano w prosty
sposób). Przy czym, w relacji prasowej z września 1912 r. opisującej
nowy kościół w Lasówce nie ma
wzmianki o organach, co pozwala przypuszczać, że zostały wybudowane po tym czasie. Są one
dziełem renomowanego zakładu
organmistrzowskiego Schlag &
Söhne ze Świdnicy i oznaczone
jako 1006 opus tej firmy. Liczba
ta wskazuje, że organy powstały
najprawdopodobniej w 1914 r.
(nb. na początku 1914 r. świdnicka firma wybudowała instrument

***
Kolejny raz prawdziwym
okazuje się być stwierdzenie, że
drzewo poznaje się po owocach
(por. Łk 6,44 i Mt7,20). Zarazem
potwierdziła się prawda głoszona przez francuskiego filozofa
i pisarza (laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za
rok 1927) Henri Bergsona (*18
X 1859 Paryż † 4 I 1941 tamże)
że „miłość to siła napędowa demokracji”. 100-letni jubileusz
poświęcenia kościoła św. Antoniego Padewskiego w Lasówce,
z jednej strony ukazuje nam
wielką wrażliwość na sacrum,
która stanowiła o bogactwie kultury duszy tutejszych mieszkańców. Równocześnie w naturalny
sposób cisną się nam na usta
słowa uznania: „kapelusz z głowy”. W spontaniczny sposób ma
się pragnienie złożenia hołdu
wszystkim mieszkańcom poprzednich pokoleń tej urokliwej
górskiej wioski za ich świetlane
świadectwo. Wyrazy podziwu
i hołdu należą się tak bardzo
inteligentnym i logistycznie dojrzałym przedstawicielom Katolickiego Stowarzyszenia Budowy

Kaplicy w Lasówce, miejscowym
woluntariuszom, budowniczym
oraz różnego typu sponsorom
i ofiarodawcom od materiałów
budowlanych począwszy, a na
wyposażeniu kościoła i szatach
liturgicznych skończywszy.
Z drugiej strony duchowa
kultura mieszkańców Lasówki raz jeszcze ukazuje nam kluczową relację, jaka zachodzi
pomiędzy religią a kulturą. Świetlane świadectwo mieszkańców
Lasówki doskonale wpisuje się
w ciąg bezcennych doświadczeń
zapisanych na kartach Ewangelii.
Ukazują one Jezusa, który zachęca nas do zawierzenia Bogu Ojcu
i pielęgnowania z Nim dialogu
- modlitwy. Ta ostatnia daje odpowiedź na problemy życia. Pozwala znaleźć prawdziwy skarb
w zaufaniu Bogu i stawać się
w pełni wolnymi. Jesteśmy nimi
dopiero wówczas, kiedy wiernie
trwamy w prawdzie naszego sumienia i kiedy jesteśmy w personalistyczny sposób zjednoczeni
z Bogiem. Każdy z nas jest owocem miłości: z pewnością miłości rodziców, a głębiej – miłości
Boga. Pismo Święte powiada:
„Nawet, gdyby twoja matka o tobie zapomniała, Ja nie zapomnę
o tobie, bo cię znam i miłuję”.
Z chwilą, gdy sobie to uświadamiamy, nasze życie się zmienia, staje się odpowiedzią na tę
miłość, większą niż cokolwiek.
I w ten sposób coraz pełniej realizuje się nasza wolność.
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ZABYTKOWE ORGANY W KOŚCIELE PARAFIALNYM
W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

W dniu 6 maja 2012 roku
biskup świdnicki Ignacy Dec
dokonał poświęcenia odremontowanych organów w kościele
parafialnym pw. św. Michała Archanioła w Bystrzycy Kłodzkiej.
Uroczystość odbyła się podczas
Mszy św. odpustowej ku czci św.
Floriana, patrona miasta. Prace
konserwacyjne i restauracyjne
przeprowadzono w 2011 roku.
Prowadził je Zakład Organmistrzowski Adama i Andrzeja Wolańskich z Lubania Śląskiego.
Bystrzycka fara należy do
najciekawszych założeń sakralnych na Dolnym Śląsku.
Powstała najprawdopodobniej
około połowy XIII wieku. W następnych stuleciach była wielokrotnie odbudowywana (po
pożarach), przebudowywana i
remontowana. Obecny wygląd
świątyni jest efektem gruntownych prac budowlanych prowadzonych w latach 1914-1916.
Kościół został uroczyście konsekrowany 24 lipca 1916 roku
przez biskupa sufragana praskiego Wenzeslausa Frinda.
Pierwsza wzmianka o organach pochodzi z 1507 roku,
kiedy to parafia zakupiła instrument. W 1533 roku wymieniany
jest Lorenz Engelhardt, który
pełnił obowiązki nauczyciela,
pisarza miejskiego, ale także
organisty i kantora. Dokumenty wizytacyjne z 1560 roku
również potwierdzają istnienie

w Bystrzycy organów. W 1581
roku instrument został rozbudowany przez Stephana Kocha
z Góry św. Anny o cztery głosy.
Ponadto organy wyposażono
w tremolo oraz efekt świergotu
ptaków. Niestety organmistrz,
jak się później okazało, poobcinał i ukradł wiele piszczałek.
W latach 1610–1611 wybudowano nowe organy, posiadające 22 rejestry. Wykonał je
organmistrz Abraham Grasse z
Wrocławia. Koszt inwestycji wyniósł 1000 talarów, nie licząc materiałów ufundowanych przez
mieszkańców Bystrzycy. 24 lipca
1671 roku piorun, który uderzył
w wieżę kościoła, spowodował
uszkodzenie organów.
W 1722 roku bystrzycka
świątynia wzbogaciła się o
nowy instrument - Adama Tillego z kościoła parafialnego w
Kłodzku, wybudowany w 1644
roku. Montażu dokonał Kasper
Weltzel z Grulich (Králíky w Republice Czeskiej). Ten sam organmistrz ok. 1750 roku zainstalował w organach sześć dużych
miechów. Instrument, według
opisu z 1757 roku, posiadał 24
głosy.
W roku 1788 ten wysłużony
instrument został zastąpiony
przez nowy, 29-głosowy, wybudowany za cenę 3000 florenów.
Jego twórcą był znany organmistrz Peter Zeitzius z Ząbkowic
Śląskich. W 1845 roku ząbko-

hausa oględzin instrumentu
dokonał Królewski Rewizor Organowy prof. Emil Bohn z Wrocławia. Postanowiono wówczas,
że nowy instrument powinien:
posiadać od 33 do 34 głosów,
być wyposażony w elektryczny
napęd miechów oraz mieć prospekt w możliwie największym
stopniu imitujący stary. 21 listopada 1905 roku na posiedzeniu
rady parafialnej zapadła decyzja
o budowie 34–głosowych organów, których wykonawcą miała
być firma Schlag & Söhne ze
Świdnicy. Koszt inwestycji określono na 11 000 marek.
Dopiero 17 lutego 1908
roku rozpoczęto rozbiórkę starego i mocno zniszczonego instrumentu. Jego „nadszarpnięte
zębem czasu” fragmenty zostały
złożone na placu kościelnym
obok wieży. Tego samego dnia
przywieziono koleją części nowych organów, które umieszczono w przedsionku kościoła.
W następnych dniach świdnicka
firma rozpoczęła montaż organów. Zostały one oznaczone
jako opus 758 tego zakładu. Po
raz pierwszy instrument zabrzmiał wieczorem 18 kwietnia
1908 roku, w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. Niestety, działało tylko 10 głosów.
Powodem tego był brak zasilania elektrycznego do miechów,
który firma Schlag & Söhne
miała zamontować w ciągu 2–3
tygodni. Ostateczny koszt orga-

fot. Nikodem Jacuk

Kontuar

wicki organmistrz Albert Vogel
dokonał generalnej reparacji instrumentu za cenę 270 talarów.
Dwadzieścia lat później organy
naprawiał organmistrz Wünsche. Reparacje kosztowały 177
talarów. W 1877 roku instrument
przeszedł kapitalny remont, którego dokonała świdnicka firma
Schlag & Söhne. Koszt inwestycji wyniósł 700 talarów. W 1898
roku instrument był ponownie
remontowany z powodu groźby
zawalenia się.
W czerwcu 1904 roku na posiedzeniu miejscowego Zarządu Kościelnego postanowiono
wybudować nowy 24–głosowy
instrument. Zaplanowano także
budowę (w miejsce zniszczonej i zaatakowanej robakiem
drzewnym) większej empory
organowej, m. in. dla potrzeb
chóru kościelnego. Stan bystrzyckich organów był bowiem
tak opłakany, że działało w nich
jedynie kilka głosów. 6 sierpnia 1904 roku zarządzeniem
policji budowlanej zabroniono
dalszego używania organów w
kościele parafialnym. Prospekt
groził zawaleniem, a piszczałki wewnątrz instrumentu wypadały z wiatrownic podczas
mocniejszej gry. Od tego czasu
do celów liturgicznych zaczęto
używać fisharmonii. 1 grudnia
1904 roku w obecności proboszcza, a zarazem Wielkiego
Dziekana Hrabstwa Kłodzkiego, ks. infułata dr Wilhelma Ho-

Poświęcenie organów przez J. E. Ks. Bp. Ignacego Deca
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nów wyniósł około 12 000 marek. Dwie trzecie sumy wyłożyła
parafia, a pozostałą część dotował rząd królewski. Zachowano
jednak okazały i zabytkowy rokokowy prospekt z 1788 roku.
Zły stan wieży kościelnej
oraz niewystarczające na potrzeby miasta rozmiary wnętrza
skłoniły do rozbudowy kościoła
w latach 1914–1916. W związku z
tym 3 lutego 1914 roku dokona-

no rozbiórki organów. Ponowny
montaż instrumentu zakończył
się 23 lutego 1916 roku. Dokonała go firma Schlag & Söhne.
Warto zaznaczyć, że elektryczną
dmuchawę umieszczono w specjalnym pomieszczeniu w wieży
kościoła. W lipcu 1916 roku szafa organowa i prospekt zostały
pomalowane. Na początku lipca
1917 roku zarekwirowano na
cele wojenne cynowe piszczał-

ki prospektowe. W następnych
latach zostały one zastąpione
gorszej jakości piszczałkami
cynkowymi. W lipcu 1935 roku
instrument był remontowany
przez firmę Berschdorf z Nysy.
Zakład ten sprawował aż do
1945 roku stałą opiekę organmistrzowską nad bystrzyckimi
organami. Po II wojnie światowej instrument był remontowany w latach 1990-1993 przez
Adolfa Muschiola z Wilkanowa.
Dokonano również renowacji
prospektu.

Organy posiadają 34 głosy (w tym cztery bardzo cenne
głosy językowe), rozdzielone na
dwa manuały i pedał. Traktura
rejestrów i gry jest pneumatyczna z wiatrownicami (na których
ustawione są piszczałki) typu
stożkowego. Kontuar (stół gry)
jest wolno stojący (organista
siedzi przodem do ołtarza). Powietrze do piszczałek dostarczają dwa miechy: magazynowy
(manuał I i pedał) oraz pływakowy (manuał II). Dyspozycja:

I manuał (C-f³)
II manuał (C-f³)
Pedał (C-d¹)
Principal 16’
Bordun 16’
Violon 16‘
Principal 8’
Flöten Principal 8’
Gambenbass 16‘
Gambe 8’
Salicional 8’
Subbass 16‘
Hohlflöte 8’
Portunal 8’
Principalbass 8‘
Gemshorn 8’
Rohrflöte 8‘
Violoncello 8‘
Doppelflöte 8’
Aeoline 8‘
Bassflöte 8‘
Quintatön 8’
Fugara 4‘
Quinte 10 2/3‘
Offenflöte 4’
Traversflöte 4‘
Posaune 16‘
Violine 4’
Progress. harm. 2-3 fach
Trompete 8‘
Octave 4’
Klarinette 8‘
Quinte 5 1/3’
Rauschquinte 2 2/3’ u. 2’
Kornett 1-3 fach
Mixtur 3-4 fach
Trompete 8’
Manual Koppel II an I, Pedal Koppel zu I, Pedal Koppel zu II, Super
Oct.-Kop. II zu I, Piano, Mezzoforte, Forte, Tutti, Crescendo, Pianopedal, Rohrwerk Ausschalter, Tremolo (II), Windprobe

\Wnętrze instrumentu - sekcja manuału I

Prospekt organowy

Próba instrumentu dokonana przez Ks. Biskupa Jgnacego Deca
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Henryk Grzybowski

100 lat hali spacerowej /
zakładu kąpielowego „Helena”1
w polanicy-Zdroju
Hala spacerowa, zwana dawniej także Helenenbad, wybudowana w latach 1909–1911,
stanowi bez wątpienia, obok
Domu Zdrojowego [ob. Sanatorium „Wielka Pieniawa”],
najbardziej charakterystyczny
obiekt w Polanicy Zdroju. Budowla istnieje już od 100 lat, to
niezwykły jubileusz!
W prezentowanym artykule,
oprócz bardzo interesujących
projektów i grafiki, są też zdjęcia pijalni i hali spacerowej
zarówno w środku, jak i na
zewnątrz. Zdjęcia te są znane
z wielu widokówek. W przeciwieństwie do nich w zapomnienie popadły bardzo
ciekawe opisy prowadzonych
robót i wykaz firm, które brały w niej udział. Plany ukazują
interesujące szczegóły w zakresie sposobu użytkowania
poszczególnych pomieszczeń
przed 100 laty. Hala spacerowa już w latach 20. otrzymała
zaszklony front, co sprawiło,
że uniezależniła się od pogody. Z kolei w czasach powojennych wiele się zmieniło,
jeżeli chodzi o przeznaczenie
pomieszczeń, co najbardziej
widoczne jest po stronie uli-

cy w kondygnacji piwnicznej,
gdzie powstały liczne sklepy
i restauracje. Niestety, nie ma
już ogólnie lubianego źródła
[na deptaku], jak też źródła
Charlotty [późniejsze Źródło
Józefa], które było taką ozdobą parku.
Budowa pijalni i zakładu
kąpielowego w Polanicy
Zdroju na Śląsku.
Felix Wilde i Paul Rother.
„Deutsche Bauzeitung“,
rocznik XLVIII nr 26, z 31
marca 1914 r.
Niezwykły rozwój, jaki podczas przekształcania się w popularne uzdrowisko, stał się
udziałem dawnej, niewielkiej
wioski Alt-Heide nad Bystrzycą, w pruskiej rejencji wrocławskiej, sprawił, że istniejące
urządzenia kąpielowe okazały
się wkrótce niewystarczające.
W związku z tym architekci Felix Wilde i Paul Rother z Charlottenburga otrzymali zlecenie
stworzenia nowego zakładu
kąpielowego w terminie od
listopada 1910 do maja 1911,
czego realizację przedstawiono […] na dołączonym przez
nas dodatku ilustrowanym. Bu-

Strona tytułowa Deutsche Bauzeitung 1914 z artykułem o Polanicy

Henryk Grzybowski
„Altheider Weihnachtsbrief” (Polanicki List na Boże Narodzenie) to wydawany przez Georga Wenzla od 1990 roku
rocznik, zamieszczający teksty, relacje i zdjęcia dotyczące
historii, ale i dnia dzisiejszego Polanicy-Zdroju. W 15. wydaniu pisma, w numerze z grudnia 2011 roku, opublikowano
artykuły o planach rozwoju uzdrowiska, zarówno tych wprowadzonych w życie, jak i tych, które z uwagi na wybuch II
wojny światowej nie doczekały się realizacji. Temat ten podjął Eberhard Scholz – syn przedwojennego pastora z Polanicy, obecnie mieszkaniec Haimhausen k. Monachium, znany
dokumentalista Altheide-Bad/Polanicy-Zdroju. Jego zbiory
ikonograficzne są podstawą wielu opracowań historycznych
i pamiątkowych. Po dotarciu do artykułów z miesięcznika
„Deutsche Bauzeitung” (najstarszego niemieckiego czasopisma dla architektów i inżynierów budowlanych, ukazującego
się od 1867 roku do dzisiaj), Scholz przeprowadził, ciekawą
dla miłośników miejscowości, analizę projektów. A oto uwagi
Eberharda Scholza.
dynek ten jest bardzo wydłużony, mieści zarówno pijalnię,
halę spacerową, jak i łazienki
kąpielowe. Pijalnia wody mineralnej ze Źródła Książęcego
Prinzensprudel znajduje się na
parterze, przylega do niej pomieszczenie przeznaczone do
przygotowywania i sprzedaży
mleka, serwatki i kefiru. W hali
spacerowej jest sala muzyczno-koncertowa,
cukiernia,
czytelnia, palarnia i sklepy;

ponadto przylegają do niej
pomieszczenia biurowe zarządu uzdrowiska. Na poziomie
dolnym, który powstał dzięki
różnicy poziomu gruntu pomiędzy terenem parku zdrojowego, a ulicą, urządzono 36
kabin kąpielowych, które zasilane są wodą bezpośrednio
ze źródła i urządzone zgodnie
z najnowszymi osiągnięciami
techniki sanitarnej. Ponadto
są tutaj duże pomieszczenia

Sala spacerowa, łazienki, pijalnia - plan kondygnacji
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Sala spacerowa, łazienki, pijalnia - plan kondygnacji

prysznicowe do wszelkich zabiegów wodnych, elektryczne
kąpiele świetlne, przebieralnie i sale wypoczynkowe oraz
niezbędne pomieszczenia pomocnicze.
Bagniste podłoże wymagało
zastosowania bezpiecznych zasad konstrukcyjnych, wybrano
zatem fundament żelazobetonowy na ruszcie palowym, na
którym posadowiono, wszystkie elementy podporowe i nośne, jak wsporniki, podłużne

i poprzeczne podciągi, wykonane także w technologii żelbetowej. W ten sam sposób
wykonano stropy. Obudowę
źródła wykonano w konstrukcji
tynku na siatce, wewnątrz i na
zewnątrz pokrytej płytkami
ceramicznymi wypalonymi ze
szkliwem. Ściany zewnętrzne
wykonano z cegieł i pokryto
szlachetnym tynkiem. Konstrukcja dachu jest drewniana,
dach pokryto czerwoną dachówką karpiówką. Dach kopuły uzyskał pokrycie miedziane.

Deutsche Bauzeitung 1931 z artykułem o przebudowie

We wnętrzu pawilon źródlany
i westybul wyłożono hojnie
płytkami ceramicznymi. Podłogę w tych pomieszczeniach jak
i w hali spacerowej wyłożono
płytkami z marmurowego lastriko.
Wykonawcy prac to: przedsiębiorstwo budowlane A. Ernsta
z Kłodzka – prace murarskie
i ciesielskie; Lolat-Eisenbeton
SA z Wrocławia – prace żelbetowe; firmy G. Hammer i Ewald
Ritter z Wrocławia – prace
dekarskie i blacharskie; firma
Aug. Krauss z Berlina – prace
tynkarskie i wyprawy na siatce drucianej. Prace stolarskie
powierzono firmie C. Buhl
z Wrocławia, wykładziny ceramiczne zlecono firmie N.
Rosenfeld i Sp. z Berlina. Malowidła dekoracyjne wykonała
firma Birkle i Thomer z Berlina, pozostałe prace malarskie
A. Lessing z Wrocławia. Prace
instalatorskie wykonali Latzel
i Packur z Wrocławia, a centralne ogrzewanie P. Schlapitzky,
także z Wrocławia. Całkowity
koszt budowy zamknął się
kwotą 270 000 marek, z czego na stan surowy przypada
165 000, na prace wykończeniowe 105 000. W kosztach
stanu surowego mieści się
20 000 marek, które dodatkowo trzeba było przeznaczyć na
fundamenty na grząskim podłożu, a w pracach wykończeniowych ujęto 26 000 marek
na niezbędne prace instalatorskie przy wodach mineralnych
i urządzeniach kąpielowych.
Tyle donosi „Deutsche Bauzeitung” z 1914 r. W tym samym

czasopiśmie, lecz w roczniku
z 1931 r. zamieszczono opis
kolejnych zmian, tym razem
w Kurhausie (Sanatorium
„Wielka Pieniawa”).
Z historii Polanicy. Część II:
Wielka Pieniawa – nowości
sprzed lat2
Wiele już napisano o Polanicy Zdroju i jej historii. Mimo
wszystko zdumiewające jest,
że wciąż pojawiają się detale,
które nie były znane przynajmniej pewnej części miłośników naszej małej ojczyzny.
Centralnym obiektem uzdrowiska jest naturalnie Dom
Zdrojowy „Wielka Pieniawa”,
którego realizację właściciel
uzdrowiska, radca handlowy
Georg Haase zlecił w 1905 r.
mistrzowi budowlanemu Andreasowi Ernstowi z Kłodzka.
Prace budowlane zakończono
w 1906 r. W 1930 r. otwarto
nowy zakład kąpielowy, dobudowany z tyłu istniejącego
budynku Wielkiej Pieniawy.
Ten obiekt znamy wszyscy zarówno z autopsji, jak i z wielu
pocztówek.
Kiedy niedawno otrzymałem
numer czasopisma „Deutsche
Bauzeitung” z 23 sierpnia 1931
r., w którym donosi się o przebudowach i dobudowach
Wielkiej Pieniawy, bardzo
mnie to zainteresowało. Tym
większe było moje zdumienie,
gdy przeczytałem o dalszych
planowanych,
aczkolwiek
niezrealizowanych przebudowach. Naturalnie szczególnie
interesujące są kopie projektów budowlanych.
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Rzut parku z widocznym projektem amfiteatru

Przebudowa i rozbudowa
Domu Zdrojowego
w Polanicy-Zdroju
Architekt BDA, Ernst Ziesel,
Berlin-Charlottenburg, (7 ilustracji).
Przeczytajmy o czym informowano w roku 1931. W związku
ze stale rosnącą w ostatnich
latach liczbą osób przybywających do uzdrowiska, na
ubiegłorocznym zgromadzeniu ogólnym „Altheide AG für
Kur- und Badebetrieb” [Spółki
Akcyjnej Uzdrowiska Polanica]
podjęto decyzję o przeprowadzeniu od dawna planowanej
przebudowy i rozbudowy istniejącego Domu Zdrojowego.
Ze względu na sezon kuracyjny, prace budowlane można
było prowadzić tylko w czasie,
gdy uzdrowisko było nieczynne (jest to najwyżej 5 miesięcy
w roku). Nie pozostało zatem
nic innego, jak podzielić przewidziane prace budowlane na
3 zakresy budowy, wykonywane w trzech kolejnych latach.

Sala spacerowa z pijalnią, niezamknięta ściana na park

Inhalatorium

Część pierwsza została przyjęta do użytku w minionym
roku. Ten etap służy przede
wszystkim poszerzeniu bazy
zabiegowej. W kondygnacji
piwnicznej
zainstalowano
urządzenia techniczne wraz
z przyległymi pomieszczeniami warsztatowymi. Na parterze
znajdują się poczekalnia i kasa,
dalej inhalatorium, jak i pewna
ilość łazienek do kąpieli mineralnych. Na piętrach od 1. do 3.
urządzono wyłącznie łazienki
kąpielowe i przyległe do nich
pokoje do wypoczynku. Ponadto na każdej kondygnacji
pomieszczono toalety, osob-

no dla pań i panów. Oprócz
głównych schodów, istnieje
możliwość przemieszczania
się windą, której rozmiary zostały tak zaplanowane, by mogli z niej korzystać chorzy na
wózkach inwalidzkich. Klatkę
windy od piwnicy po strych
oblicowano taflami luster. Do
obu górnych kondygnacji starego obiektu prowadzą drzwi,
stanowiące łącznik między pokojami mieszkalnymi i częścią
zabiegową.
Ściany zewnętrzne otynkowano, cokół i elementy architektoniczne wykonano z radkowskiego piaskowca. Ściany i sufity łazienek pokryto gładzią
gipsową i pomalowano farbą
woskową w jasnych, zróżnicowanych dla każdego pomieszczenia, odcieniach. Powierzchnię ścian klatki schodowej
i korytarzy także wygładzono
gipsem i pomalowano farbą
woskową, utrzymaną w kolorze kości słoniowej. Łazienki
i inhalatorium otrzymały panele z płytek ceramicznych.
Podłogi w tych pomieszczeniach również wyłożono płytkami. Na korytarzach i w pokojach wypoczynkowych położono linoleum. Drzwi i listwy
cokołowe od strony korytarza
pomalowano na jasnoczerwono. Schody wykonano z czarnego, polerowanego granitu.
Balustradę kowalskiej roboty
pomalowano na czarno, zaś
poręcz na kolor jasnoczerwony, tak jak drzwi. Okna klatki
schodowej i korytarzy barwnie
oszklono. Wszystkie łazienki
w całej budowli wyposażono
w świetlną instalację sygnalizacyjną i elektryczne zegary.
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Dzięki tej rozbudowie liczba
wanien do kąpieli mineralnych wzrosła o 54.
W drugiej fazie budowy, która rozpocznie się we wrześniu bieżącego roku, w kondygnacji piwnicznej, bądź na
parterze zostanie zbudowany
basen pływacki o powierzchni 110 m,3 pomieszczenia do
terapii wodnej i elektrycznej,
mieszczące aparaturę rentgenowską i sale masażu oraz
pokoje do wypoczynku. Na

Dom Zdrojowy, ob. Wielka Pieniawa

górnych kondygnacjach powstaną pokoje mieszkalne.
Na dachu kryta leżakownia
z markizami, prysznicami itp.
W fazie trzeciej, planowanej
na przyszły rok, w dolnych
kondygnacjach rozbudowana
zostanie część gospodarcza,
a nad nią powstaną pokoje
mieszkalne dla gości. W tej
fazie planuje się przekształcenie zarówno wnętrza jak
i fasady Domu Zdrojowego.

Na tym kończy się relacja
w „Deutsche Bauzeitung”.
Na dołączonych ilustracjach
ze zdumieniem widzimy
budynek Wielkiej Pieniawy
z nową, nowoczesną fasadą,
przy czym wejście na taras,
jak również wejście główne,
pozostały na swoim miejscu.
W środkowej części przewidziano także wieżyczkę. Na
dalej przedstawionym planie, dobudowana część zabiegowa ma ciemniejszy kolor. Na lewym skraju znajduje

się wejście, znane nam tylko
z widokówek.
Nad grafiką na kolejnej stronie trzeba się nieco dłużej zastanowić. To widok z lotu ptaka, obrócony o 90 stopni. Po
prawej stronie rozpoznajemy
dawne Łazienki Heleny i Teatr
Zdrojowy. Łatwo też odnaleźć
Źródło Charlotty, dzięki przykryciu dachem, zamieniło się
w mały pawilon.4
Interesujący jest także kształt
fontanny przed głównym
wejściem, prostokątnej, otoczonej wysokim żywopłotem.
Naprzeciw, po stronie Nowych Łazienek, widzimy dość
dużą powierzchnię wody,
otoczoną trasą spacerową
w kształcie półokręgu, z całą
pewnością bardzo sensowne
uzupełnienie urządzeń kuracyjno-wypoczynkowych naszego uzdrowiska.
Na promenadzie od pierwszego pawilonu odchodzi
podcienie w kierunku pomnika Georga Haasego,5 podobne istniało już wtedy także
w rzeczywistości.
Zaskakujące dla mnie jest to,
że do tej pory nie pojawiły
się żadne informacje na temat tych planowanych, ale
z pewnością ze zrozumiałych
powodów
niezrealizowanych projektów. Z całą pewnością plany te znajdowały
się w archiwum uzdrowiska
(Altheide-AG) i to w o wiele
szerszej formie! To także ta
część historii Polanicy, którą
po wojnie chciano wymazać, jak wiele z tego, co było
niemieckie.6 Takie znalezisko
jak to, w materiałach opublikowanych przed 80 laty, to
naprawdę szczęśliwy przypadek!
Opracowane na podstawie materiałów Eberharda Scholza i tłumaczenia Lucyny Wulicz.

(Endnotes)
1 „Altheider Weihnachtsbrief”, Angabe 15, Dezember 2011, s. 82-85
2 „Altheider Weihnachtsbrief”, Angabe 15, Dezember 2011, s. 86-89
3 Basen kuracyjno-leczniczy został oddany do użytku 19 sierpnia 2002 r., natomiast w lutym 2010 r., w miejscu dawnej kotłowni węglowej, utworzono
basen o wymiarach i z wyposażeniem odpowiadającym współczesnym standardom SPA
4 Rzut parku z widocznym projektem amfiteatru obok
5 W tym miejscu stanął później pomnik Mickiewicza, w czasie przebudowy parku w 2011 r. zastąpiony wysoką altaną.
6 Wydaje się, że autor omówienia traktuje sprawę zanadto politycznie. W istocie winić należy nie tyle nawet powojenny bałagan (zaginięcie planów), co
brak jakichkolwiek środków na rozbudowę. Najważniejsza było bowiem wówczas odbudowa z ruin setek polskich miast, tysięcy fabryk, domów mieszkalnych oraz całej infrastruktury, zniszczonych zarówno w czasie samych działań wojennych jak i w następstwie celowych działań okupanta.
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XXIII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL TEATRALNY
„BEZ Granic” / BEZ HRANIC
XXIII. MEZINÁRODNÍ DIVADELNÍ FESTIVAL
Uroczysta inauguracja /
Slavnostní zahájeni:
7. června 2012 /
7 czerwca 2012
• Těšínké divadlo (Český Tĕšín)
- v 16.00 hod. / o godz. 16.00
N. Gogol Hráči ( Divadlo v
Dlouhé, Praha)
• Teatr im. A Mickiewicza
(Cieszyn)
- v 19.00 hod. / o godz. 19.00
Václav Havel
Wernisaż wystawy znakomitego
czeskiego fotografa Oldřicha
Škáchy
Vernisáž výstavy předního
čského fotografa Oldřicha
Škáchy
• 19.30 hod. / o godz. 19.30
L. Kołakowski Rozmowy z diabłem. Wielkie kazanie księdza
Bernarda
(Jerzy Trela – Teatr STU, Kraków )
• Bankiet / banket
• Hotschni totschni (Tino Caspanello, Pieter De Buysser,
Artur Pałyga)
Mezinárodní kabaret mladých
spisovatelů včetně hudebnich
improvizaí
Międzynarodowy Kabaret
młodych pisarzy z improwizacją muzyczną
Zakończenie / Zakončení
10 czerwca 2012 o godz. 19.00 /
10. Června 2012 ve 19.00 hod.
• Teatr im. Adama Mickiewicza
(Cieszyn )
w programie / program :
- Ingmar Villqist Miłość w
Kőnigshűtte ( Teatr Polski,
Bielsko – Biala )
- wręczenie nagród /
předání cen

7.06
11.00, 13.00 / COK Dom Narodowy (Cieszyn) / ŚPIJ (Teatr Baj
Warszawa)
Reż. / režie Tr Alicja MorawskaRubczak

16.00 / Tĕšínké divadlo (Český
Tĕšín) / N Gogol HRÁČI (Divaldo
v Dlouhe, Praha)
Reż./ režie Jan Borna a Mirosław
Hanuš
19.30 / Teatr im. Mickiewicza
(Cieszyn)
L. Kołakowski ROZMOWY Z DIABLEM. WIELKIE KAZANIE KSIĘDZA
BERNARDA (Teatr STU, Kraków)
Reż. / režie Krzysztof Jasiński
gra/ hra : Jerzy Trela

8.06
10.00 / Tĕšínké divadlo (Český
Tĕšín) / I. Fischer MY SIĘ WILKA
NIE BOIMY (Tĕšínké divadlo –
Scena Polska)
Reż. / režie Karol Suszka
8.00 – 17.00 / Mamo, tato, pobawmy się razem / Mami, Tati,
hrejme Si spolu
Całodzienny program dla dzieci
i rodziców / Celodenni program
pro dĕti a rodiče ( prostory
DDM, Zelená 3 . Český)
Cesta Dvadelnim vlaken s programem do Ostravy na festiwal
DREAM FACTORY
Podróż pociągiem Teatralnym
do Ostawy na festiwal DREAM
FACTORY
15.00 / Důl Hlubina – Šapitó
Idolls – Jiří Jelinek (Divadlo na
cuchy, Olomouc)
16.30 / Důl Hlubina – podziemi
PANDEMONIUM – D. Banan , V.
Mašek (Naivni divaldo Liberec)
18.00 / Důl Hlubina - Kupelka
EUROPEANA – Patrik Ouředník
(Národní Divaldo Brno – Reduta Brno
20.30 / Důl Hlubina – Kamenolom
ZPOVĚĎ MASOCHISTY – Roman Sikora (Divaldo Leti Praha)
22.22 / Důl Hlubina – Podzemi
ČERVENĂ KARKULKA – Jan Frič a
kol. (Divaldo na cucky, Olomouc)

9.06
11.00 / KUSZENIE 2012 – DIALOGI HAVLOWSKIE / POKUŠENÍ
2012 – HAVLOVSKE DIALOGY
Konferencja międzynarodowa
17.00 / Tĕšínké divadlo (Český
Tĕšín) / Martin Čičvák KUKURA
(Činoherní klub, Praha )
Režie / reż. Martin Čičvák, hraji
/ grają : Juraj Kukura, Veronika
Žilková, Lenka Skopalová, Jan
Hájek, Matěj Dadák a další
19.30 / Teatr im. Mickiewicza
(Cieszyn) / Tadeusz Slobodzianek NASZA KLASA (Teatr na
Woli, Warszawa )
Režie / reż. Ondrej Spišák
Hraji / grają : Magdalena Czerwińska , Dorota Landowska,
Robert T. Majewski, Maciej Skuratowicz , Przemysław Sadowski, Karol Wróblewski, Marcin
Sztabiński, Leszek Lichota, Paweł
Pabisiak i in.

22.30 / Piwnica Stary Targ, Cieszyn / HOTSCHNI TOTSCHNI
Tino Caspanello (I), Pieter De
Buysser (B), Artur Pałyga (PL)
Mezinarodni cabaret spisovatelů
setne hudebnich improvizaci
Międzynarodowy kabaret pisarzy z improwizacją muzyczną

10.06
16.00 / Tĕšínké divadlo (Český
Tĕšín) / Éric – Emmanuel Schmitt
MALÉ MANŽELSKÉ ZLOČINY
(Študio L +S Bratislava )
Režie / reż. V Strnisko, hraji /
grają: Milan Lasica , Marta Sladećkova
19.00 / Teatr im. Mickiewicza
(Cieszyn) / Ingmar Villqist MIŁOŚĆ W KŐNIGSHŰTTE (Teatr
Polski , Bielsko – Biala)
Režie / reż. . Villqist, hrají grają :
Artur Święs, Anna Guzik, Tomasz
Lorek, Kuba Abrahamowicz i in.
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70 rocznica śmierci
bł. Ks. Gerharda Hirschfeldera
W niedzielę 3 czerwca w Parafii Św. Bartłomieja w Kudowie-Zdroju – Czermnej uroczyście zainagurowano obchody
70 rocznicy śmierci bł. Ks. Gerharda Hirschfeldera.
Mszę świętą pod przewodnictwem Ks. Kard. Dominika
Duki Prymasa Czech odprawili
Ks. bp. Ignacy Dec, ks. bp. Erwin
Ender, Ks. Prałat Franz Jung i ks.
prałat Romuald Brudnowski.
Homilię w trzech językach
wygłosił kard. Dominik Duka,
który mówiąc o upamiętnieniu
bł. ks. G. Hirschfeldera przypomniał bł. ks. Jerzego Popiełuszkę oraz kapłanów czeskich.
którzy w czasach nazizmu i komunizmu dawali świadectwo
miłości Boga i człowieka. Po-

wiedział, że takich kapłanów
potrzebuje dzisiejszy świat.
Natomiast ks. bp. Ignacy Dec
przypomniał liczne inicjatywy, jakie zrodziły się od czasu
wyniesienia na ołtarze ks. Gerharda, szczególnie na Ziemi
Kłodzkiej, gdzie wydeptywał
on swoje drogi do świętości.
Przyczyniają się one do szerzenia kultu Błogosławionego
i pozwalają nam się uczyć od
niego męstwa, wiary, odwagi
i wierności. Klerycy ze świdnickiego seminarium przygotowali program artystyczny. W spotkaniu uczestniczyło blisko
300 pielgrzymów z Niemiec,
Czech i Polski. Wzięli też udział
burmistrz Kudowy Zdroju Czesław Kręcichwost i Krzysztof

Baldy, członek zarządu Powiatu Kłodzkiego. Po wspólnym
posiłku przygotowanym przez
parafian dla wszystkich uczestników uroczystości odbyło się
z inicjatywy Elisabeth Kynast
poświęcenie Domu Spotkań
im. Bł. Ks. Gerharda Hirschfeldera, który będzie służył pielgrzymom przybywającym do
Jego grobu oraz spotkaniom
Polaków, Czechów i Niemców.
Dom poświęcili kard. D. Duka
i bp. Ignacy Dec. Otwarto tu
salę wystawową, gdzie każdy
przychodzący będzie mógł zapoznać się z życiem i męczeństwem Błogosławionego. Dalsze uroczystości planowane są
we wrześniu, w drugą rocznicę
beatyfikacji w Bystrzycy Kłodz-

kiej.

Poświęcenie Domu im. Bł. Ks. Gerharda
Hirschfeldera w Kudowie Czermnej

Msza Św. w intencji trzech narodów, którym patronuje bł. ks. G. Hirschfelder

Pielgrzymi na placu, gdzie odbywa się msza św.

Elisabeth Kynast składa podziękowania K. Bp. Ignacemu Decowi
w imieniu pielgrzymów z Niemiec

Spotkanie uczestników uroczystości przy stołach przygotowanych
przez parafian z Czermnej
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Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju zaprasza
Przed 450. laty rozpoczęto
w Dusznikach czerpać papier.
Arkusze wytwarzane przez tutejszych mistrzów sztuki papierniczej wykorzystywano do
sporządzania
dokumentów,
drukowania dzieł, spisywania
licznych wiadomości. Budynek
papierni przez lata rozbudowywano i ozdabiano, dzięki czemu
stał się perłą architektury przemysłowej.
Dziś w historycznym młynie
papierniczym mieści się Muzeum Papiernictwa, w którym
prezentowane są arkusze ze znakami 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 położone 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 begonnen. Die von den hiesigen Meistern der Papierkunst hergestellten Papierbögen wurden
auch zur Erstellung von Dokumenten, zum Drucken von verschiedenen Werken und zum
Festhalten von zahlreichen
Informationen verwendet. Das
Gebäude der Papiermühle wurde im Verlauf der Jahre ausgebaut, verziert und entwickelte
sich zu einer Perle industrieller
Architektur.
In der historischen Mühle

befindet sich heute ein Papiermuseum, in dem Papierbögen mit Wasserzeichen aus
der ganzen Welt, verschiedene
Papiermaschinen, historische
Laborgeräte zur Untersuchung
der Eigenschaften von Papier
sowie viele Wunderwerke aus
Papier präsentiert werden. Jeder Besucher kann zu einem
Meister der Papierkunst werden und einen eigenen Papierbogen nach mittelalterlicher
Technik schöpfen, der zu einem
hervorragenden Andenken an
den Besuch im Reinerzer Papiermuseum 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
Před 450 lety bylo v Dusznikach zahájeno ruční čerpání papíru. Archy vytvářené zdejšími
mistry papírenského umění byly
využívány k výrobě dokumentů,
pro tisk vědeckých spisů, zapisování různých zpráv. Budova
papírny byla v průběhu let rozšiřována a zkrášlována, díky čemuž se stala perlou průmyslové
architektury.
Dnes se v historickém papírenském mlýně nachází Muzeum papírenství, ve kterém
jsou vystavovány archy papírů
s vodoznaky z celého světa,

různá papírenská zařízení, historické laboratorní přístroje
pro zkoumání vlastností papíru
a mnoho papírových skvostů.
Každý návštěvník se může stát
papírenským mistrem a načerpat si vlastní arch dle středověké
techniky, který bude vynikající
vzpomínkou na pobyt v dusznickém papírenském mlýně.
Přijďte a načerpejte si historii!
Muzeum papírenství se
nachází v Dusznikach Zdroji u
mezinárodní silnice E-67 mezi
Prahou a Wroclawi.
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JAN co lubił pejzaże... pamięci JANA KOUSALA
Rád jsi pro nás žil,
tak rád jsi pro nás pracoval,
zlý osud nám Tebe náhle vzal
a co my za lásku Tvou
Ti můžem dát?
Jen hrst krásných květů
a v slzách vzpominat.
POKŁON TOBIE CZESKI PRZYJACIELU ...
Henryk Hnatiuk

PEJZAŻE JANA KOUSALA

Urodził się w 1924 roku
w miejscowości Vrchovina pod
Nową Paką w Czechach. Mieszkał i tworzył w Policach nad
Metują. Malował od 1948 roku.
Rok 2003 był rokiem jubileuszu
55-lecia Jego pracy artystycznej. To w Boguszowie-Gorcach,
miał swój benefis. Wielka sala
widowiskowa centrum kultury
wypełniła się wówczas dwustoma gośćmi z Czech i Polski.
Podobnie na ostatnie pożegnanie przybyło wielu Polaków
z Mieroszowa, Boguszowa-Gorc
Bielawy, Wałbrzycha, Wrocławia
i wielu Czechów z różnych stron
kraju, bo to przecież koledzy
i przyjaciele, artyści znający się
ze wspólnych wystaw i spotkań,
a przede wszystkim z plenerów
artystycznych organizowanych
w ramach Polsko-Czeskich Dni
Kultury Chrześcijańskiej pod hasłem „BĄDŹMY RODZINĄ – ZUSTAŇME RODINOU”.
„...Postanowiliśmy uhonorować wystawą i benefisem
tego najbardziej aktywnego,
a zarazem niezwykle lubianego
twórcę. Jednego z tych ludzi,
dzięki którym polsko-czeska
współpraca przygraniczna ma
głęboki sens...” tak mówiła Olga
Haak, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury
w Boguszowie-Gorcach podczas
wernisażu w dniu 13 września
2003 r.
Brał udział w wielu wystawach w swoim kraju i poza jego
granicami. JEGO obrazy można
było oglądać w następujących
miejscowościach Polski: w galerii „Na Piętrze” w Wałbrzychu (3
razy), w Muzeum Regionalnym

w Jaworze, Muzeum Tkactwa
Dolnośląskiego w Kamiennej
Górze oraz w galeriach Nowej
Rudy, Lądka Zdroju, Wrocławia
(3 razy), Szczecina, Radzionkowa, Miasteczka Śląskiego, Mieroszowa /5x/, Boguszowa-Gorc
(5 razy), Dzierżoniowa, Bielawy,
Pieszyc, Świdnicy, Ząbkowic Śląskich i Świnoujścia.
Uczestniczył w wielu plenerach malarskich na terenie
Republiki Czeskiej oraz Polski.
Aktywnie działał w Polsko-Czeskim Klubie Artystycznym „ART.
STUDIO” w Mieroszowie, którego był współzałożycielem oraz
w Komitecie Organizacyjnym
Polsko-Czeskich Dni Kultury
Chrześcijańskiej. JEGO prace wiszą w wielu polskich i czeskich
instytucjach kultury i przedstawicielstwach dyplomatycznych
oraz w wielu prywatnych mieszkaniach po obu stronach granicy, także w zbiorach prywatnych
w Niemczech, Austrii, Francji
i wielu innych krajach.
Jana Kousala możemy zaliczyć do tych twórców, których
określamy mianem cierpliwych
opisywaczy świata. Choć nie
ukończył akademii sztuk pięknych, pokochał malarstwo, a ono
przed wielu laty stało się treścią
JEGO ŻYCIA. W JEGO twórczości
wyraźne są dwie fascynacje, dwa
źródła artystycznej siły: nieskrywana radość tworzenia oraz czysty i autentyczny zachwyt nad
pięknem przyrody, szczególnie
nad krajobrazem tej części Sudetów, gdzie mieszkał – Wyżyny
Broumowskiej.
Zmarł 14 czerwca 2007 roku
w wieku 83 lat.

Pejzaż Mistrza Jana
pachnie ziemią i chlebem.
Ramionami kamiennych krzyży grodzi
Ściany Broumowskich Skał i
syte pola Slavnego.
Swoje malarskie szlaki
obrazami znaczy.
Żmijom w kamieniach ukrytym
i Chrystusom kamiennym
pędzlem błogosławi.
Przed Panną w Polickim Rynku
z pacierzem przyklęka.
Wieczorem w spracowane dłonie
bierze bochen chleba codzienny
w płótnie obrazu osadzony.
Wiersz autorstwa Andrzeja Niżewskiego
z Boguszowa-Gorc napisany podczas
15. Międzynarodowego Interdyscyplinarnego
Pleneru Artystycznego „SLAVNY’2006”
koło Polic nad Metują

fot. V. Kopecka

Jan Kousal

Uczestnicy Międzynarodowego Pleneru Artystycznego w Slavnym
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XXI LEGNICKIE WIECZORY ORGANOWE
RECITAL WILLIAMA WHITEHEAD’A 
19 czerwca, Legnica
Na przestrzeni kilkunastu lat
w Katedrze Legnickiej zaprezentowało się wielu wybitnych artystów z różnych krajów. Program
koncertów obejmował zarówno utwory muzyki dawnej jak
i klasyczne dzieła autorstwa Johanna Sebastiana Bacha, Felixa
Mendelssohna, Césara Francka,
Ferenca Liszta, Wolfganga Amadeusa Mozarta. Czasem pojawiały się także kompozycje współczesne Tadeusza Paciorkiewicza,
Mariana Sawy czy Stanisława
Moryto.
William Whitehead studiował na Uniwersytecie Oksfordzkim i w Królewskiej Akademii
Muzycznej w Londynie, gdzie

jego nauczycielami byli David
Sanger, James O‘Donnell i Dame
Gillian Weir. Cenne doświadczenia zdobywał jako stypendysta
w Opactwie Westminsterskim,
gdzie grał do mszy i od czasu do
czasu prowadził chór. W wyniku
tego został asystentem organisty
w katedrze w Rochester, gdzie
akompaniował chórowi katedralnemu i pomagał w rekrutacji
nowych chórzystek. Po czterech
latach został wykładowcą w Królewskiej Akademii Muzycznej
i objął posadę dyrektora muzycznego w kościele przy St. Mary’s
Bourne Street w Londynie. Jego
kariera organowa nabrała rozpędu, kiedy zdobył I nagrodę

w Międzynarodowym Konkursie
Organowym w Odense w Danii
w 2004 r.
William Whitehead wiele podróżuje po świecie, koncertując
na organach i prowadząc warsztaty mistrzowskie. Koncertował
w Pretorii w RPA, Wiedniu, Tuluzie, Berlinie i Danii. W Royal Albert
Hall zadebiutował wykonaniem
Symfonii organowej Saint-Saënsa z orkiestrą New Queens Hall
pod dyrekcją Ivora Setterfielda.
Nagrał też płytę z edwardiańską muzyką organową wydaną
w wytwórni Herald Records.
Organizator: Legnickie
Centrum Kultury www.lck.art.pl

XII FESTIWAL KULTURY POŁUDNIOWOSŁOWIAŃSKIEJ
23 czerwca, Bolesławiec

Festiwal Kultury Południowosłowiańskiej odbędzie się
w tym roku 23 czerwca. Jest to
cykliczna jednodniowa impreza, której ideą jest pielęgnowa-

nie tradycji kultury bałkańskiej,
z którą związani są liczni mieszkańcy Bolesławca.
Do 2006 r. festiwal nazwany
był Festiwalem Kultury Bałkańskiej. Na terenie festiwalu powstaje co roku pod inną nazwą
osada „domków”, które na czas
festiwalowych prezentacji zasiedlają Koła Gospodyń Wiejskich
i zespoły folklorystyczne. Jest
to także niepowtarzalna okazja,
by spróbować dań bałkańskich
– do wyboru jest pita z różnymi dodatkami (na słodko i na

ostro), zupa gulaszowa i paprykowa, a główną kulinarną atrakcją – pečenica, czyli świąteczne
danie serwowane w krajach byłej Jugosławii.
W tym roku na festiwalowej
scenie wystąpią między innymi
Di Grine Kuzine - orkiestra bałkańsko-klezmerska, Prosvjeta
- zespół, który zaprezentuje program złożony z zabaw i pieśni
Bośni i Hercegowiny oraz Serbii, Balkan Sevdah - który podczas swojego występu zaprosi
wszystkich chętnych do nauki

tradycyjnego tańca korowodowego Pravo Horo, Chorwackie
Dudy Orchiestra z Chorwacji
oraz Tsigunz Fanfara Avantura siedmioosobowa orkiestra dęta,
wykonująca autorskie, nowoczesne aranżacje tradycyjnych
melodii Bałkanów, Turcji, Bliskiego Wschodu i Indii.
Organizator: Bolesławiecki
Ośrodek Kultury –
Międzynarodowe Centrum
Ceramiki www.bok.
boleslawiec.pl
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ART OF IMPROVISATION FESTIVAL
22 – 24 czerwca, Wrocław
ART OF IMPROVISATION Festival to międzynarodowy projekt poświęcony sztuce improwizowanej, któremu przyświeca
myśl jednego z pionierów free
jazzu Billa Dixona: „Jeżeli nie ma
w muzyce rozwoju emocjonalnego, nie ma kreatywności, nic

nas w niej nie porywa. Wydaje
mi się, iż w obecnych czasach
powinno być dobitnie powiedziane, że powielanie jest tylko
powielaniem, a najlepsza nawet
kopia pozostaje tylko kopią (...)”.
W AOI biorą udział niezwykli
artyści, dla których sztuka jest

wciąż żywą materią, a kreatywność, rozwój emocjonalny, indywidualność etc. podstawą procesu twórczego.
Organizator: Centrum Kultury
AGORA www.ckagora.pl

XVI FESTIWAL MUZYKI KAMERALNEJ WIECZORY
W ARSENALE - WIECZORY NARODÓW
29 czerwca – 15 lipca, Wrocław
Tegoroczna edycja Festiwalu
Wieczory w Arsenale po raz kolejny układa się w cykl pod hasłem Wieczory Narodów. Wśród
nich znajdą się i takie, których w
dotychczasowej historii Festiwalu nie udało się zaprezentować
wrocławskiej publiczności. Wie-

czory: Litewski, Kolumbijski, Portugalski, Fiński i Bułgarski będą
na naszym Festiwalu absolutnie
premierowymi. Zaproszenie do
Wrocławia przyjęli wspaniali artyści. Dla większości z nich będzie
to pierwsza okazja, by poznać
Wrocław z jego ponadtysiąclet-

nią historią, a dla wszystkich nas
pierwsza sposobność do usłyszenia ich w naszym mieście.
Organizator: Fundacja Dla
Kultury Muzycznej Wrocławia
WRATISLAVIA
www.wieczorywarsenale.pl

WYSTAWA FOTOGRAFII BOGDANA KONOPKI
„MAGICZNY WROCŁAW”
1 czerwca – 1 lipca, Wrocław

Bogdan Konopka (ur. 1953)
w ocenie krytyków i miłośników

fotografii uznawany jest za jednego z najważniejszych europejskich artystów-fotografików
ostatnich lat. Tworzy od połowy
lat 70. i jako jeden z nielicznych
polskich artystów, zrobił międzynarodową karierę. Obecnie
mieszka w Paryżu, gdzie zdobył
sławę jako autor głośnych albumów m.in. o Paryżu i Lyonie.
Specjalnie na wystawę „MAGICZNY WROCŁAW” Bogdan

Konopka przygotował niepokazywane wcześniej we Wrocławiu fotografie z cyklu poświęconego stolicy Dolnego Śląska.
Ponieważ najchętniej fotografuje tkankę miejską od początku
swojej działalności konsekwentnie zapisuje na kliszy atmosferę
i wygląd Wrocławia, z którym
jest szczególnie związany. Przez
lata fotografie z tego cyklu nie
mogły ujrzeć światła dziennego,

ponieważ nie sprzyjał temu klimat polityczny tamtych czasów.
Dopiero po ich wystawieniu – w
Angers we Francji w roku 1991
– „Le Monde” uznał je za rewelację.
Organizator: Ośrodek Kultury
i Sztuki we Wrocławiu –
Instytucja Kultury Samorządu
Województwa Dolnośląskiego
www.okis.pl
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WYSTAWA FOTOGRAFII KUBY ATYSA
4 czerwca – 28 lipca, Wrocław
Dolnośląskie Centrum Fotografii „Domek Romański” we
Wrocławiu zaprasza na wystawę
kilkudziesięciu wielkoformatowych prac wybitnego fotografa - Kuby Atysa. Na ekspozycji,
zorganizowanej z okazji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej

Euro 2012 oraz Letnich Igrzysk
Olimpijskich w Londynie, zobaczyć będzie można wybitnych
przedstawicieli różnych dyscyplin sportowych, m.in. Justynę
Kowalczyk, Bartosza Kizierowskiego, Roberta Korzeniowskiego, Agatę Wróbel, Usaina Bolta,

Zinedina
Phelps’a.

Zidane’a,

Michaela

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

LUDZIE I ICH MIEJSCA
FOTOGRAFIE IGORA JELIŃSKIEGO
5 czerwca – 6 sierpnia, Wrocław
Wystawa fotografii z podróży
dookoła świata, jaką odbył francuski biznesmen polskiego pochodzenia – Igor Jeliński wraz z
żoną i trójką dzieci. Po 15 latach
pracy w międzynarodowych korporacjach zrezygnował z dalszej
kariery i wyruszył z rodziną w
najbardziej niezwykłą podróż ich
życia. Podczas 2-letniej wyprawy przemierzyli Bliski Wschód,

Afrykę od Kairu aż po Cape Town
i Amerykę Południową. W tym
czasie autor spotykał się z tubylcami i dokumentował każde
przeżycie - robił zdjęcia, kręcił
filmy, dokładnie notował każdy
szczegół z podróży – wrażenia
i uczucia swoje oraz reakcje i
zachowania nowo poznanych
przyjaciół. Wszystko po to, by jak
najpełniej oddać klimat przygód,

które przeżyli i wrażenia, jakie
im towarzyszyły. Aktualnie pisze
książkę o swojej wyprawie i opowiada o niej podczas spotkań i
konferencji.
Organizator: Ośrodek Kultury
i Sztuki we Wrocławiu –
Instytucja Kultury Samorządu
Województwa Dolnośląskiego
www.okis.pl

WYSTAWA FOTOGRAFII NAGRODZONYCH W KONKURSIE
WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR 2011
6 – 29 lipca, Jelenia Góra

Wystawa prezentująca prace nagrodzone w renomowanym konkursie fotografii dzikiej
przyrody Wildlife Photographer

of the Year 2011. Wildlife Photographer of the Year jest najbardziej renomowanym i największym na świecie konkursem fotografii dzikiej przyrody,
przeznaczonym zarówno dla
profesjonalistów, jak i amatorów. Inicjatywa organizowana
jest od 1964 r. przez BBC Wildlife Magazine i Natural History
Museum w Londynie. Do ostatniej edycji konkursu Wildlife
Photographer of the Year 2011

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

zgłoszono ponad 40 tys. zdjęć,
wykonanych przez ponad 4,3
tys. fotografów, z 96 krajów.
Odwiedzający tegoroczną
wystawę będą mogli podziwiać
najlepsze prace nagrodzone i
wyróżnione w 17 kategoriach
konkursowych. Zdjęcia prezentują bogactwo oraz różnorodność dzikiej natury. Wśród
nich znajdują się również dwie
fotografie wykonane przez
polskich autorów - Mateusza

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

Piesiaka nagrodzonego za najlepsze zdjęcie wśród kategorii
młodzieżowych i Damiana Bednarza.
Do końca roku ekspozycja
odwiedzi jeszcze siedem polskich miast - we Wrocławiu będzie można ją obejrzeć w Muzeum Miejskim (Stary Ratusz) w
dn. 6-29 listopada 2012.
Organizator: Agencja Zegart –
Jerzy Zegarliński.

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

Piotr Śnigucki
Dyrektor Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych

Paweł Sendecki

fot. J. Żołna

PARK KRAJOBRAZOWY DOLINY BOBRU

Widok ze wzgórza Milęcinka

POŁOŻENIE
I OBSZAR PARKU
Park Krajobrazowy Doliny
Bobru, utworzony 16 listopada
1989 r. o powierzchni 12 295 ha
oraz 11475 ha otuliny, położony jest w Sudetach Zachodnich.
Główny element krajobrazu to

fragment doliny Bobru znajdujący się pomiędzy Jelenią Górą
a Lwówkiem Śląskim.
Pod względem geomorfologicznym, Park wraz z otuliną
obejmuje cztery mezoregiony
Sudetów Zachodnich oraz 13
wydzielonych w ich obrębie mi-

kroregionów. Są to (w ujęciu Walczaka, 1968):
• mezoregion Pogórza Izerskiego z mikroregionami: Niecka
Lwówecka, Wzniesienia Gradowskie, Wzgórza Radomickie, Obniżenie Lubomierza
i Wzniesienia Radoniowskie,
• mezoregion Pogórza Kaczawskiego z mikroregionami: Dolina Bobru, Wzniesienia Płakowickie, Wysoczyzna
Ostrzycy i Rów Wlenia,
• mezoregion Gór Kaczawskich
z mikroregionem: Grzbiet Zachodni,
• mezoregion Kotliny Jeleniogórskiej z mikroregionami:
Obniżenie Jeleniej Góry,
Obniżenie Starej Kamienicy
i Wysoczyzna Rybnicy.
Rzeka Bóbr stanowi ukierunkowaną, niemal południkowo oś
hydrograficzną Parku o długości
38 km i na tym odcinku oddziela Pogórze Izerskie od Pogórza
Kaczawskiego oraz Gór Kaczawskich. Dolina Bobru przebiega
w bardzo urozmaicony sposób,
tworząc w kilku rejonach fantastyczne przełomy rzeczne, odsłaniające różnorodne i różnowiekowe formacje skalne. Do najcie-

kawszych należą przełom Borowego Jaru oraz przełom w okolicach Wrzeszczyna. Wschodnią
część Parku budują utwory
metamorfiku kaczawskiego (reprezentowane głównie przez
fyllity, łupki serycytowo–kwarcowe i kwarcowo–serycytowe,
kwarcyty, wapienie krystaliczne,
zieleńce i diabazy), a zachodnią
część utwory metamorfiku izerskiego (głównie różne rodzaje
gnejsów i granitognejsów). Północna część Parku zbudowana
jest z utworów osadowych niecki północnosudeckiej (różnego
rodzaju piaskowce, zlepieńce,
mułowce i iłowce). Najwyższe
wzniesienie w obrębie Parku to
Siedlęcinka (495 m n.p.m.).
W północnej części Parku
(obrzeża Lwówka Śląskiego)
znajduje się największe na Pogórzu Zachodniosudeckim zgrupowanie piaskowcowych form
skalnych, nazywanych z uwagi
na dużą malowniczość i różnorodność „Szwajcarią Lwówecką”.
Olbrzymie szkody gospodarcze jakie spowodowała powódź
w dniach 29-31 lipca 1897 r., stały
się dla ówczesnych władz podstawą do prawnego uregulowania
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spraw ochrony, m.in. tego obszaru przed kolejnymi kataklizmami
(ustawa powodziowa z 1900 r.).
Prace przygotowawcze i organizację placu budowy dla zapory
w Pilchowicach rozpoczęto jesienią 1903 r., a całość ukończono
w 1912 r. Jest to obecnie największa budowla hydrotechniczna na
Śląsku, którą w latach 1925–1927
uzupełniono jazami i zbiornikami wodnymi we Wrzeszczynie
i Siedlęcinie, tworząc system
zabudowy kaskadowej Bobru.
Zapora w Pilchowicach rozdziela rzekę w obrębie Parku na dwa
zasadnicze odcinki:
„górny” – o długości 13 km,
gdzie rzeka płynie malowniczą
doliną z wyraźnie zachowanymi
trzema przełomami (Borowy Jar,
odcinki pomiędzy: Siedlęcinem
a Wrzeszczynem oraz „Stankiem”
a „Wysokimi Skałami”), „dolny” –
o długości 25 km, z wyraźnymi
dwoma przełomami pomiędzy:
wzgórzami Stróżną i Dudkiem
(obok Wlenia) oraz pomiędzy
wzgórzami Leśnica i Skałka koło
Lwówka Śląskiego.
SZATA ROŚLINNA
Różnorodność ekosystemów
leśnych i walorów botanicznych
wyróżnia teren Parku w skali Sudetów. Na tak wysoką wartość
przyrodniczą składają się bogate i wzajemnie przenikające się
siedliska leśne, nieleśne oraz tereny użytkowane gospodarczo.
Znaczna część ekosystemów
leśnych zachowała skład gatunkowy zbliżony do naturalnego,
w którym dominują: świerk, dąb,
brzoza i sosna, natomiast mniejszy jest udział buka, jesionu i jo-

dły. Do ciekawszych zbiorowisk
leśnych należą: grąd środkowoeuropejski, kwaśna dąbrowa,
kwaśna buczyna górska, żyzna
buczyna sudecka, podgórski łęg
jesionowy, nadrzeczna olszyna
górska i jaworzyna górska. Dno
doliny Bobru zajmują żyzne łąki
i pastwiska, zaś na zboczach wykształciły się murawy kserotermiczne i naskalne. Na florę naczyniową Parku składa się około 800
gatunków roślin. Wiele z nich to
gatunki chronione i rzadkie, między innymi: tojad pstry, goryczka
orzęsiona, goryczka krzyżowa
i goryczka trojeściowa, ciemiernik zielony oraz kruszczyk błotny. Jedyne stanowiska w Sudetach Zachodnich mają w Parku
irga czarna i turzyca zwisła. Do
najciekawszych ekosystemów
nieleśnych można zaliczyć zbiorowiska: naskalne, źródliskowe
i torfowiskowe.
FAUNA
Skład gatunkowy fauny Parku uległ daleko idącym przekształceniom wskutek wielowiekowej, intensywnej działalności
człowieka na tym terenie, dlatego przede wszystkim występują
tutaj gatunki pospolite, o dużej
tolerancji ekologicznej. Nato-

fot. J.Żołna.jpg

Jezioro Modre

Grobowiec w Maciejowcu

miast wśród gatunków rzadkich bądź chronionych spotkać
można: puchacza, sóweczkę,
włochatkę, derkacza, nurogęś,
zimorodka, dzięcioła średniego,
słonkę, paszkota, popielicę, nocka dużego, mopka i wydrę. Na
terenie Parku występuje 18 gatunków ryb, 7 gatunków płazów,
4 gatunki gadów, 110 gatunków
ptaków lęgowych i 36 gatunków
ssaków. Szczególną osobliwością
jest kolonia rozrodcza nocka dużego na strychu kościoła św. Mikołaja we Wleniu.
Obszary Natura 2000
W granicach Parku znajduje
się 9 867 ha powierzchni obszaru
PLH 020054 Ostoja nad Bobrem.
Na terenie obszaru naturowego
stwierdzono 13 rodzajów siedlisk z załącznika I Dyrektywy
Siedliskowej – tym doskonale
zachowane płaty naturalnych

lasów liściastych. Jest to trzecie
co do wielkości skupisko płatów
priorytetowego siedliska grądu
zboczowego. Do doskonale zachowanych należą bogate w gatunki wilgotne murawy bliźniczkowe (okolice Wojciechowa), zaś
na łąkach i bogatych w storczyki
murawach
kserotermicznych
koło Radomic (między Wleniem
a Wojciechowem) notowano
znaczące dla regionu sudeckiego
populacje motyli: modraszka nausithous, modraszka telejus oraz
czerwończyka nieparka. W rzece
Bóbr występują cztery gatunki
ryb z Załącznika II Dyrektywy:
minóg strumieniowy, różanka,
piskorz, głowacz białopłetwy.
Obszar uważany za cenny także
ze względu na występowanie roślin i zwierząt zależnych od podłoża bazaltowego. Siedliska te
zajmują niewielkie, rozproszone
powierzchnie na całym obsza-

REZERWATY PRZYRODY
Nazwa
Rezerwatu

„Góra Zamkowa”
we Wleniu

Powierzchnia
[ ha ]

21,0

Typ
rezerwatu

Charakterystyka

Fragmenty naturalnych zbiorowisk leśnych
mieszany (leśny, (grądy) rosnących na stromych zboczach,
zbudowanych ze skał pochodzenia
florystyczny,
wulkanicznego (lawy pukliste). W runie
geologiczny,
liczne gatunki roślin chronionych i rzadkich.
krajobrazowy) Na szczycie wzgórza ruiny średniowiecznej
kasztelanii.
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Wieża Krzywoustego

rze. Ogółem odnotowano tu 11
gatunków zwierząt z załącznika
II Dyrektywy.
W otulinie Parku znajduje się
także obszar PLH 020095 Góra
Wapienna (powierzchnia 120 ha)
Wyróżniono na nim 7 siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej,
zajmujących niemal połowę powierzchni. Wśród nich kluczowe
dla tego terenu są dobrze zachowane płaty kwaśnej i żyznej
buczyny, stanowiące większość
kompleksu leśnego oraz występujący u stóp góry płat murawy
bliźniczkowej. Siedliska te zwłaszcza las bukowy - są o tyle
istotne, że w sąsiedniej „Ostoi
nad Bobrem” zajmują niewielką powierzchnię, natomiast na
Górze Wapiennej zdecydowanie
dominują nad pozostałymi. Prócz
tego istotnym jest obecność wiele gatunków roślin objętych ścisłą ochroną, a także dwa gatunki
grzybów - wodnichę złocistą
(Hygrophorus chrysodon) i goździeńczyka
pomarszczonego
(Clavulina rugowa) , które mają
na Górze Wapiennej jedyne stanowiska (w obrębie gminy Jeżów
Sudecki) będących jednocześnie
wymienionymi na „Czerwonej
liście grzybów zagrożonych i wymierających w Polsce”.

WALORY KULTUROWE
Park wraz z otuliną jest terenem o niezwykle bogatej historii.
Zachowało się tu wiele obiektów
przeszłości świadczących o bogactwie kulturowym i artystycznym tego obszaru. Sztuka tego
regionu chociaż nosi cechy charakterystyczne dla całego Dolnego Śląska, nie mniej jednak posiada swoją odrębną specyfikę,
związaną z dużym nasyceniem
drewnianym
budownictwem
szachulcowym, budownictwem
murowanym,
mieszczańskim
i rezydencjonalnym (wraz z założeniami parkowymi) oraz występowaniem licznych krzyży
i kapliczek przydrożnych. Obszar
Parku od średniowiecza należał
do księstwa świdnicko–jaworskiego. Najstarsze zapiski kronikarskie odnoszą się do trzech
miast. Dwóch, znajdujących się
na styku z terenami Parku – Jeleniej Góry i Lwówka Śląskiego oraz
jednego, centralnie położonego
w Parku – Wlenia. W północnej
części Jeleniej Góry położone
jest Wzgórze Krzywoustego, na
którym według zapisków kronikarskich znajduje się grodzisko
pochodzące z XI w. Historia Wlenia sięga X i XI wieku, kiedy na
pobliskim wzgórzu powstał gródek plemienny Bobrzan (X w.),
a później jedna z najstarszych
na Śląsku kasztelanii (XI w.). Średniowiecznym pochodzeniem
charakteryzuje się również większość osad wiejskich, przeważnie
z łańcuchowym typem układu
przestrzennego.
Do najcenniejszych obiektów
gotyckiego budownictwa świeckiego należą: założenie zamkowe
na Górze Zamkowej koło Wlenia
oraz rycerska wieża mieszkalna
w Siedlęcinie (z unikalnymi XIVwiecznymi malowidłami ściennymi o tematyce dworskiej).
Charakterystyczne dla krajobrazu kulturowego są kamienne
krzyże pokutne pochodzące
głównie z XIV-XVI wieku, stawiane przez przestępcę na miejscu
zbrodni, będące osobliwymi pomnikami średniowiecznego prawa. Znajdują się one w Czernicy,
Kleczy, Pławnej, Nielestnie, Strzyżowcu oraz we Wleniu. Z okresu
renesansu pochodzą założenia
dworskie w Maciejowcu, Płako-

wicach i Dębowym Gaju, a relikty renesansowe zachowały
się w pałacach w Nielestnie,
Czernicy i Wleniu (przebudowane w XVIII i XIX wieku). Barok
reprezentują świątynie poewangelickie w Siedlęcinie i Marczowie oraz w Pławnej i Bystrzycy.
Rezydencjonalne budownictwo
świeckie to pałace: na Wleńskim
Gródku i w Przeździedzy oraz
nieliczne mieszczańskie kamieniczki we Wleniu. Z okresu klasycyzmu i późniejszego na uwagę
zasługuje pałac w Maciejowcu
oraz ratusz we Wleniu. Cennymi
obiektami są założenia pałacowo-parkowe w: Maciejowcu, Dębowym Gaju, Przeździedzy, Nielestnie oraz na Wleńskim Gródku
(Wleń). Największą powierzchnię
zajmuje park obok pałacu w Maciejowcu (28,96 ha). Interesujące
są tereny spacerowo–wypoczynkowe w okolicach Borowego
Jaru i Wzgórza Krzywoustego
(z wieżą widokową z 1911 r.)
w Jeleniej Górze, które już w XIX

w. stanowiły wielką atrakcję dla
mieszkańców tego miasta.
Niezwykle cenne są inżynierskie obiekty wodne, wybudowane na Bobrze w początkach XX w.
Służą one ochronie przeciwpowodziowej i celom energetycznym. Są to zapory: w Siedlęcinie
(1924/25; Jezioro Modre), we
Wrzeszczynie (1926/27; Jezioro
Wrzeszczyńskie) i – najstarsza, olbrzymia zapora w Pilchowicach
(1903/12; Jezioro Pilchowickie)
oraz elektrownie wodne – licząc
kolejno od Jeleniej Góry: Bobrowice III, Bobrowice I, Bobrowice II,
Wrzeszczyn, Pilchowice I i Pilchowice II. Z Bobrem wiąże się wybudowanie jazów wodnych (10
szt.), paru mostów kolejowych
i drogowych oraz kilku młynów.
W pracach budowlanych uczestniczyły firmy hydrotechniczne
i elektrotechniczne o znaczących
osiągnięciach i doświadczeniu: J.
M. Voith, Briegleb Hansen, Sachsenwerk, Siemens Schuckert Werke i Allgemeine Elektrizitäts Ge-

fot. A. Łętkowska

fot. A. Łętkowska

36

Wieża przy schronisku Perła Zachodu
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Kościół w Pławnej Dolnej

fot. W. Zawadzki

Elektrownia Bobrowice

Most przy Perle Zachodu

sellschaft. Uruchomienie w dolinie Bobru, niezwykle atrakcyjnej
linii kolejowej – z Jeleniej Góry do
Lwówka Śląskiego (28 września
1909 r.) związane było z wydrążeniem – na tak krótkim odcinku
– 3 tuneli: pod górą Czyżyk (dł.
187 m; 1907 r.); między stacjami
Pilchowice i Nielestno (dł. 154
m; 1909 r.) oraz między stacjami
Nielestno i Wleń (dł. 320 m; 1909
r.). Dziś wszystkie te obiekty są
wyjątkowymi zabytkami „otwartego” muzeum techniki.
Ogółem w rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ujętych jest 46 obiektów
zabytkowych (35 – Park, 11 –
otulina).
W Parku i otulinie zachowało się wiele miejsc działalności
człowieka, pochodzącej z wczesnych okresów historycznych.
Spotykamy ślady jego obecności
od epoki kamienia aż do średniowiecza. Zachowały się również
pozostałości osad i cmentarzysk

fot. W. Zawadzki

fot. W. Zawadzki
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łużyckich w rejonie Dębowego
Gaju, Mojesza, Pieszkowa, Płakowic, Pławnej i Wlenia, miejsca kultowe w rejonie Płakowic,
wczesnośredniowieczne grodziska w Marczowie, Wleniu i Jeleniej Górze oraz ślady eksploatacji złota (rejon Płakowic, Kleczy
i Łupków) i osadnictwa górniczego (Dworek, Płakowice, Mojesz
i Sobota).
ZAGOSPODAROWANIE
TURYSTYCZNE
Tradycyjne formy uprawiania
turystyki na terenie Parku to: turystyka krajoznawcza, wędrówkowa i wypoczynek pobytowy.
Dominuje turystyka wędrówkowa (piesza) oraz rowerowa (wytyczono i oznakowano sieć szlaków
euroregionalnych). Szczególne
znaczenie posiada turystyka rekreacyjna związana ze zbiornikami wodnymi w Pilchowicach
i Wrzeszczynie (wypoczynek
nad wodą, wędkarstwo i kaja-

karstwo). Punktami docelowymi
wycieczek są najczęściej: Góra
Zamkowa we Wleniu, gościniec
„Perła Zachodu” i Jezioro Modre,
Borowy Jar, Maciejowiec, „Lwówecka Szwajcaria” (Lwóweckie
Skały) oraz Jeziora: Pilchowickie
i Wrzeszczyńskie. Na terenie Parku i jego otuliny wytyczono ogółem około 92 km szlaków turystycznych (Park – 61 km, otulina
– 31 km). Wśród 5 szlaków turystycznych szczególną rolę odgrywają 2 szlaki dalekobieżne:
• Szlak Międzynarodowy E 3
(niebieski),
• Szlak Zamków Piastowskich
(zielony).
Najważniejszy węzeł szlaków
turystycznych znajduje się w Pilchowicach (obok zapory wodnej).

•
•

•
•

•
•

GŁÓWNE
TRASY ROWEROWE
Euroregionalny Turystyczny
Szlak Rowerowy „Dolina Bobru” (oznaczony ER-6),
Euroregionalny Szlak Rowerowy „Liczyrzepa – Rübezahl
– Krakonoš” (oznaczony ER2),
Rowerowa Obwodnica Jeleniej Góry (oznaczona kolorem zielonym),
sieć pozostałych, krajowych
szlaków rowerowych i ich
łączników.
PUNKTY WIDOKOWE
Jelenia Góra – Wzgórze Krzywoustego (375 m) z wieżą
widokową,
Wleń – Góra Zamkowa
(384 m) z wieżą widokową,

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

Góra Strzyżowa (425 m)
k. Strzyżowca,
„Stanek” (350 m), grupa skalna przy ujściu Kamienicy do
Bobru,
Góra Tarczynka (422 m)
k. Tarczyna,
Góra Kaczmarka (452 m)
k. Radomic,
Góra Wietrznik (482 m)
k. Kleczy,
„Lwóweckie Skały” (272 m),
grupa skalna k. Lwówka Śląskiego.
CIEKAWSZE ELEMENTY
PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE
NA TERENIE PARKU
Wzgórze Krzywoustego
(Jelenia Góra),
rezerwat „Góra Zamkowa”
(Wleń),
przełomowe odcinki doliny
Bobru (Borowy Jar, Jezioro
Wrzeszczyńskie, północny
brzeg Jeziora Pilchowickiego, przełom pomiędzy
Wleniem a Marczowem,)
oraz doliny rzek i potoków:
Więźca, Kamienicy, Maciejowickiego Potoku (tzw. „Dziki
Wąwóz” pomiędzy Pokrzywnikiem a Pilchowicami),
Chrośnickiego Potoku,
grupy skalne z wytyczonymi
ścieżkami dydaktycznoprzyrodniczymi: „Szwajcaria
Lwówecka” koło Lwówka Śląskiego oraz „Góra Gniazdo”
pomiędzy Wleniem a Kleczą,
założenie parkowe przy pałacu w Maciejowcu.
Opracowanie DZPK 2012
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KRZESZÓW – EUROPEJSKA PERŁA BAROKU
EUROPEJSKA PERŁA BAROKU – tak nazywają Krzeszów
znawcy kultury i sztuki z całego
świata. Jest zabytkiem klasy „0”,
znajdującym się na liście prezydenckiej i będącym żelaznym
kandydatem do umieszczenia
na liście UNESCO. Krzeszów to
niewielka miejscowość malowniczo położona nad rzeką Zadrną niedaleko Kamiennej Góry
na Dolnym Śląsku, w Diecezji
Legnickiej. Najważniejszą atrakcją Krzeszowa są monumentalne dzieła największych twórców
śląskiego baroku: M. Willmanna,
M. Englera, J.W. Neunhertza, F.M.
Brokofa, P. Brandla, J. Schrottera.
W skład kompleksu wchodzi bazylika mniejsza Wniebowzięcia
NMP, kościół św. Józefa, Mauzoleum Piastów Śląskich, klasztor SS. Benedyktynek, Kalwaria
Krzeszowska.

STOLICA MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ – mówią o tym miejscu czciciele Matki Bożej z kraju
i zagranicy. Sanktuarium Matki
Bożej Łaskawej jest głównym
sanktuarium Diecezji Legnickiej. Obecnie Diecezja Legnicka, w osobie bpa legnickiego
oraz kanclerza kurii legnickiej,
zatroskana o piękno krzeszowskiego sanktuarium, realizuje ze
środków europejskich renowacje zabytków na niespotykaną
do tej pory skalę. Największym
skarbem krzeszowskiego sanktuarium jest ikona Matki Bożej
Łaskawej. Datowana jest ona
na pierwszą połowę XIII wieku.
Jest to najstarszy obraz maryjny
w Polsce. Cystersom prawdopodobnie podarował go fundator
klasztoru – książę świdnicko-jaworski Bolko I. 2 czerwca 1997
roku Sługa Boży Jan -Paweł II,
podczas wizyty w piastowskiej

Legnicy, ukoronował ikonę koronami papieskimi.
Wszystkim
Pielgrzymom
i Turystom, którzy będą nawiedzać Krzeszowskie Sanktuarium, życzymy, aby w Domu
Łaskawej Matki w Krzeszowie

doznali wielu łask i wspaniałego spotkania z Bogiem i Matką
Chrystusa. Życzymy również
niezapomnianych wrażeń obcowania z pięknem barokowej
sztuki i architektury.

EUROPÄISCHE -BAROCKPERLE. So wird das Kloster
Krzeszów/ Grüssau von Kunstund 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 UNESCO vorgesehen, befindet sich
in einem kleinen, malerisch gelegenen Ort am Fluß Zadrna/
Zieder, unweit von Kamienna
Góra / Landeshut in Niederschlesien in der Diözese Legnica
/ Liegnitz. Als Hauptattraktion
in Krzeszów/ Grüssau gelten

die monumentalen Kunstwerke der größten schlesischen
Barockkünstler: M. Willmann,
M. Engler und G.W. Neunhertz
sowie von F.M. Brokoff, P.Brandl
und G. Schrötter. Zur Gesamtanlage gehören die Basilica
minor „Mariä Himmelfahrt„, die
Josephskirche, das Mausoleum
der schlesischen Piasten, das
Kloster der Benediktinerinnen
und der Kalvarienweg von Krzeszów/ Grüssau.
Dieser Ort wird im In- und
Ausland als das Zentrum der
mildtätigen Gottesmutter bezeichnet. Das Sanktuarium der
mildtätigen Gottesmutter ist
das Hauptsanktuarium in der

Diozöse Liegnitz. Der Bischof
der Diözese und der Kanzler der
Kurie sichern eine weitere Sanierung des Sanktuariums mit
Mitteln der EU, um die Schönheit dieses einmaligen Baudenkmals zu bewahren.
Der wertvollste Schatz des
Sanktuariums in Krzeszów/
Grüssau ist die Ikone der Gottesmutter 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 Vaters Johannes Paul II wurde die

Ikone während seines Besuches
in Legnica / Liegnitz, einer der
Pistensitze, mit Papstkronen gekrönt.
Wir hoffen, dass alle Pilger
und Touristen, die das Grüssauer Sanktuarium aufsuchen, hier
im Hause der Gottesmutter das
finden, was sie suchen: die Gnade 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 PERLA – tak jmenují Křešov znalci
kultury a umění z celého světa.
Je památkou třády „0”, nacházející se na prezidentské listině a
je také železným kandydátem
k umístění na listině UNESCO.
Křešov je to neveliké městečko,
které leží u řeky Zadrny nedaleko Kamenné Hory na Dolním
Slezsku, v Legnické diecézy. Nejdůležitější atrakcí Křešova jsou
monumentální díla největších
tvůrců slezského baroka: M. Wil-

lmanna, M. Englera, J. W. Neunhertza, F. M. Brokofa, P. Brandla,
J. Schrottera. Komplet se skládá
z menší baziliki Nanebevzetí
NPM, kostela sv. Josefa, mauzolea Slezských Piastů, klášteru
sester benedyktynek, Křešovské
Kalorie.
HLAVNÍ MĚSTO MILOSTIVÉ MATKY BOŽÍ – tak o tom
místě mluví ctitelé Matky Boží
z kraje i ze zahraničí. Svatyně
Milostivé Matky Boží je hlavní svatyní -Legnické Diecéze.

Obecně Legnická Diecéze, zastoupená 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 nevídané škále. Největším pokladem
křešovské svatyně je ikona Milostivé 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 Pavel II, při návštěvě v piastovské
Legnici, ukorunoval ikonu papežskými korunami. Všem poutníkům a turistům, kteří budou
navštěvovat Křešovskou Svatyni
přejeme, aby se jim v Domě Milostivé Matky dostalo mnoho
milosti a nádherného setkání s
Bohem a Kristusovou Matkou.
Přejeme také nezapomenutelné
zážitky ve styku s krásou barokního umění a architektury.
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Kulturní program
červen 2012

MĚSTO BROUMOV

1.6. - 8. 6.

BROUMART

Týden současného umění v Broumově

TIP!
Náš

VÝSTAVA KONKRETISTÉ V BROUMOVĚ
4. 6. - 30. 6. 8:00 - 16:00
Výstavní síň Staré radnice. KLUB ROK - přednášky, besedy, workshopy
v oblastech současného umění. Pořádá: KK3 Klub konkretistů za podpory
města Broumova a ve spolupráci s DDM Ulita Broumov.
Sobota 2. 6. 14:00

DĚTSKÝ DEN V ULITĚ

Tradiční dětský den aneb Cesta kolem světa
Pořádá: DDM Ulita. Zahrada Ulity a Masarykovy ZŠ.

JAZZ GENERATION
Jazzová kavárna 2012

Pátou „Jazzovou kavárnou“ vás uvolněně provede kapela Jazz Generation.
Ve zdejším kraji již známá formace hrající jak převzaté skladby těch největších
hudebních velikánů, tak skladby vlastní. V novém obsazení, s „letním“
repertoárem se Jazz Generation představí v prostorách klášterní zahrady
broumovského kláštera. Přesuneme se tedy z kreslírny pod otevřenou oblohu.
Srdečně vás zve dramaturg Jazzové kavárny pan Štěpán Přibyl s pořádající
Agenturou pro rozvoj Broumovska.
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska. Vstupné: 100,- Kč
Středa 20. 6. 17:30

ABSOLVENTSKÝ KONCERT

VINUM & CETERA
Veřejná ochutnávka nejlepších českých a moravských vín.

Odpoledne Vám zpříjemní koncerty pohodové hudby. Se svým programem
vystoupí žáci ZUŠ Broumov, Mladý Big Band z Týniště nad Orlicí, náchodský
Swing sextet. Vrcholem bude vystoupení klarinetového uskupení Clarinet
Factory s hostem Alanem Vitoušem. Vše završí Jazzová diskotéka.
Klášter Broumov. Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska. Vstupné: 50,-Kč
9:00 - 13:00

FARMÁŘSKÉ A ŘEMESLNÉ TRHY

Na trzích budou k dostání kozí sýry, včelí produkty, zelenina a ovoce, vajíčka,
maso a uzeniny, pekařské výrobky, keramika, čerstvé květiny i sadba a další
řemeslný sortiment.
Bohaté občerstvení a doprovodný program pro děti. Ukázky řemesel.
Klášterní Zahrada*. Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska. Vstupné: zdarma
Neděle 10. 6. 15:00

O SNĚHURCE

Malé divadélko Praha. Loutková zahrada 2012
Klasická loutková pohádka o Sněhurce a sedmi trpaslících je určena pro
nejmenší diváky. Text je doplněn písničkami a živým doprovodem houslí, kytary,
zobcové flétny a rytmických nástrojů. Loutky jsou řezané marionety. V případě
nepříznivého počasí se představení odehraje v divadle Zahrada*.
Klášterní Zahrada*. Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska. Vstupné: 40,-Kč
Čtvrtek 14. 6. 15:30
ODPOLEDNE PRO RODIČE S DĚTMI
Možnost zakoupení výrobků, které tvořily děti. Doprovodný program.
Občerstvení zajištěno. Park ZŠ Olivětín. Pořádá: Občanské sdružení rodiče
olivětínským dětem a Masarykova ZŠ v Olivětíně. Vstupné: zdarma
Pátek 15. 6. 17:00

GALERIE DŮM V BROUMOVĚ

Vernisáž výstavy - Petr Stibral (nar. 1977)
Výstava objektů a plastik absolventa pražské Akademie výtvarných umění v
sochařském ateliéru Jindřicha Zeithammla. Kurátor výstavy Iva Mladičová.
Klášterní Zahrada*. Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska. Vstupné: zdarma
Sobota 16. 6. 9:30

BĚH EMERICHA RATHA

Veřejné běžecké závody všech věkových kategorií. Start závodu v 9:30 ve
Schrollově parku, přihlášky od 8:30 ve Schrollově parku za městským úřadem.
Pořádá: DDM Ulita. Schrollův park.
Sobota 16. 6. 19:00

KLAVÍRNÍ KONCERT V KLÁŠTERNÍ ZAHRADĚ*

Prof. Vladimír Župan, klavírní virtuóz. Pro velký úspěch loňského koncertu v sále
Kreslírna přijíždí pan Prof. Vladimír Župan s novým programem.
Klášterní Zahrada*. Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska. Vstupné: zdarma
Neděle 17. 6. 14:00

BROUMOVANKA

Všichni se ptají, komu to hrají
Taneční odpoledne. KD Střelnice. Pořádá: Senior klub Broumovanka.

„Absolventský koncert“ žáků ZUŠ Broumov a poboček Meziměstí.
Účinkují žáci ZUŠ Broumov a pobočky Meziměstí, Vernéřovice a Teplice nad
Metují. Stará radnice. Pořádá: ZUŠ Broumov.
Čtvrtek 21. 6. 18:00

TANEČNÍ VYSTOUPENÍ ZUŠ BROUMOV

Záverečné představení tanečního oboru ZUŠ Broumov.
Konferenční sál Informačního centra Broumovska.
Pořádá: Město Broumov ve spolupráci se ZUŠ Broumov.

Náš

TIP!

Sobota 23. 6. 13:00

BROUMOVSKÁ KYTARA
Vystoupí: Vladimír Mišík, Visací zámek, Charlie Straight a další.
Pro návštěvníky je připraven velkokapacitní jídelní stan, pódiové projekce nebo
filmový stan, ve kterém budou promítnuty mimo jiné dokumenty ze všech
předešlých ročníků Broumovské kytary. Dětské hřiště. Pořádá: Závislá kulturní
společnost Zákus za podpory města Broumova. Vstupné: Předprodej 200,-Kč
v informačním centru Broumovska, na místě 250,-Kč
29. 6. – 1. 7.

BROUMOVSKÁ

POUŤ

Náš

TIP!

29. 6. - ZUŠ Broumov, hudební skupina Poslední pokus
30. 6. - 10:00 - 24:00
Hudební skupiny: Flamenco Clan, Traband, Imodium, Mamut,
Jan Holek - Zuzana Rainová, MC Peca, zábavná show pro děti a další.
Ve Schrolově parku zábavné úkoly pro děti, ve skleníku výstava spolků
Broumovska a Noworudska. Výstava se uskuteční v rámci mikroprojektu
„Kultura bez hranic“ reg. č. CZ.3.22/3.3.02/11.02833.
1. 7. - Pohádka pro děti, Broumovanka
Schrollův park. Pořádá: Město Broumov. Vstupné: zdarma.
Sobota 30. 6. 18:00

ZA POKLADY BROUMOVSKA

Kateřina Chroboková, varhany, Yasuko Tanaka, trubka.
Zahajovací koncert 7. ročníku hudebního festivalu. Klášterní kostel sv. Vojtěcha
v Broumově. Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska. Vstupné: dobrovolné
Sobota 30. 6. 10:30, 13:30 a 15:30

MIMOŘÁDNÁ PROHLÍDKA S PŘEVOREM

Unikátní prohlídka broumovského kláštera s jeho administrátorem - převorem
břevnovského kláštera Prokopem Siostrzonkem. Osobně Vás seznámí
s bohatou historií kláštera, hodnotami benediktinského řádu a jeho dnešním
životem.
Prohlídku můžete objednat na: prohlídky@broumovsko.cz t:+420 724 210 335.
Benediktinský klášter. Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska. Vstupné: 150,-

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

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

Grafika: PINstudio ∙ www.pinstudio.cz

Sobota 2. 6. 13:00

Neděle 10. 6. 2012

Středa 20. 6. 19:00
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Atrakcje turystyczno-kulturowe
Beschreibung der touristischen Attraktionen
Popisy turistických zajímavostí
9

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

14

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

16

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

11

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

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

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

15

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

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

17

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

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

21
Kurort Lądek Zdrój (Bad Landek). Die Behandlung in Lądek Zdrój
(Bad Landek) – dem ältesten Kurort
in Polen – basiert auf 7 Termalheilquellen. Seine Hauptattraktion bildet
die 1678 erbaute Naturheilanstalt
„Wojciech“(früher „Marienbad“), in
der sich heute ein Heilbad und eine
Trinkhalle befinden.
Lądek Zdrój – lázně. Léčba v
Lądku Zdroji (nejstarších lázních v
Polsku) je založena na využití sedmi
termálních pramenů léčivých vod.
Nejznámějším objektem ve městě
je historická budova léčebného
zařízení Wojciech, ve kterém se nachází bazén s termální vodou a hala
k pití léčivých vod.
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Bazylika Nawiedzenia NMP
w Wambierzycach. Wambierzyce
zwane „Śląską Jerozolimą” to znany
ośrodek pielgrzymkowy, związany
z kultem cudownej figurki Matki
Bożej z Dzieciątkiem z II połowy XIV
w. Nad wsią wznosi się bazylika, do
której wejścia prowadzą monumentalne schody.
Mariä Heimsuchung - Basilika in Wambierzyce (Albendorf).
Wamb ierzyce (Albendorf ) – das
„Schlesische Jerusalem“ genannt
– ist ein bekannter Wallfahrtsort,
der mit der Verehrung der Gnadenfigur der Muttergottes mit
dem Jesuskind aus der 2. Hälfte
des 14. Jh. verbunden ist. Das Dorf
überragt die Basilika, zu deren
Eingang monumentale Stufen
hinaufführen.
Wambierzyce – bazilika Navští
vení Panny Marie. Wambierzyce,
často nazývané slezským Jeruzalémem, jsou známé poutní místo
spojené s kultem zázračné sošky
Panny Marie s dítětem, pocházející
z 2. poloviny 14. století. Nad vesnicí
se tyčí mohutná bazilika, k níž vede
široké schodiště.

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

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

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

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

30
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Uzdrowisko Długopole Zdrój.
Urokliwy kurort, znany z wyśmienitej wody mineralnej„Długopolanka”
rozlewanej w Szczawinie nieopodal
Długopola Zdroju.

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

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

33

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

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

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

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

A D R Š PA Š S KO -T E P L I C K É S K A L N Í M Ě S TO
Pískovcová skalní města u Teplic nad Metují a Adršpachu jsou bezesporu jed-ním
z nejkrásnějších míst v České Republice. Již od roku 1933 jsou Národní přírodní rezervací
a dnes jsou zahrnuta do Chráněné krajinné oblasti BROUMOVSKO.
Celá dlouhá staletí lidé o skalních labyrintech v okolí Adršpachu a Teplic nad Metují
nevěděli. Snad jen v dobách válek nacházeli obyvatelé z blízkých vesnic ve zdejších
skalách útočiště. Teprve kolem roku 1700 začali do Adršpachu cestovat první průkopníci
turistiky. Nejstarší vyobrazení Adršpašských skal pochází z roku 1739. Ale i v době, kdy
Adršpašské a Teplické skály začínaly být navštěvovány, zůstávaly stále neznámé a zcela
zakryté neprostupným pralesem. A tak když roku 1790 navštívil Adršpašsko-teplické
skály německý básník Johan Wolfgang Goethe, mohl spatřit jen několik skalních útvarů
na okraji skalního města. Roku 1824 vznikl v prostoru skal velký lesní požár, který trval
několik týdnů a jemuž padl za oběť takřka všechen lesní porost. Teprve tehdy se stala
skalní bludiště prostupnější. Rozvoji turistiky dále přispělo vybudování sítě turistických
stezek v první polovině 19. století.
Pokud bychom se chtěli trochu hlouběji vnořit do historie, dozvíme se, že Adršpašský
hrad, jehož zříceninu si můžeme prohlédnout na Starozámeckém vrchu v Adršpašském
skalním městě, je poprvé zmíněn v Majestas Carolina Karla IV. jako královské zboží.
Za husitských válek byl pravděpodobně opěrným bodem husitů, kteří odtud podnikali
trestné výpravy do Slezska. Roku 1447 byl ale zbořen a již nikdy nebyl obnoven. V letech
1577-1580 nechal Adam Bohdanecký z Hodkova postavit v Dolním Adršpachu renesanční
zámek. Současnou podobu mu dala poslední přestavba z roku 1825. Rozkvětu se dočkala
obec Adršpach až za rodiny baronů Nádherných-Borutin, která vlastnila panství v letech
1828-1945. Rovněž o Teplicích nad Metují pochází první zmínka z konce 14. století. Roku
1599 nechal Václav Bohdanecký z Hodkova postavit v Teplicích jednopatrový renesanční
zámek. Zanedlouho potom došlo k rozdělení teplického panství na Dolní a Horní Teplice.
Ve druhé polovině 17. století zde byl postaven barokní zámek. Teplický barokní kostel
sv. Vavřince pochází z roku 1724.
Velmi významné je také nejbližší okolí Adršpašsko-teplického skalního města.
V nejbližším okolí Adršpachu – směrem za parkovištěm se nachází tzv. Křížový vrch
(667 m n.m.), kde na jeho skalnatém hřebeni se nachází křížová cesta.
Na jižním okraji Teplického Skalního města se nachází zřícenina skalního hradu
Skály a těsně pod ním zámeček Bischofstein, který byl přestavěn ze starší tvrze r. 1666
a který dlouhá léta sloužil jako letní rezidence královéhradeckých biskupů. Z vyhlídky
na skalní věží zříceniny hradu Skály můžeme spatřit nejvyšší bod skalních měst vrch
Čáp (786 m n.m.), ze kterého je nádherný pohled na Krkonoše ale i na druhou stranu na
Stolové hory v Polsku a dále na Orlické hory.
Karel Hrubý

ADRSZPASKO-TEPLICKIE MIASTO SKALNE
Piaskowcowe Skalne Miasta w okolicach
Teplic nad Metują i Adrszpachu są bez wątpienia
jednymi z najpiękniejszych miejsc w Republice
Czeskiej. Skały te już od roku 1933 stanowią
Narodowy Rezerwat Przyrody i dzisiaj są one
włączone w Chroniony Obszar Krajobrazowy
o nazwie „BROUMOVSKO”.
Przez długie wieki skalne labirynty w okolicach Adrszpachu oraz Teplic nad Metują nie były
ludziom wogóle znane. Tylko w czasie wojen
wykorzystywali je okoliczni mieszkańcy jako
schronienie. Dopiero około roku 1700 zaczęli

przybywać do Adrszpachu pionierzy turystyki.
Najstarszy wydrukowany widok Skał Adrszpaskich pochodzi z 1739 roku. Nawet i w czasie,
gdy Skały Adrszpaskie i Teplickie były już znane
i odwiedzane, pozostawały nieznane, pokryte
niedostępną puszczą. Kiedy Skały AdrszpaskoTeplickie odwiedził w roku 1790 słynny niemiecki
poeta J.W.Goethe, mógł podziwiać jedynie kilka
form skalnych na skraju Skalnego Miasta. W roku
1824 w skałach wybuchł wielki pożar lasu trwający kilka tygodni, który zniszczył prawie całą
roślinność. Wówczas to labirynty skalne stały się
bardziej dostępne. Rozwojowi turystyki sprzyjało wybudowanie sieci szlaków turystycznych
w pierwszej połowie XIX wieku.
Zanurzając się głębiej w historię tego obszaru,
dowiemy się, że zamek skalny Adrszpaski, którego ruiny możemy obejrzeć na Starozameckim
Wierchu, pierwszy jest wzmiankowany w dziele
„Majestas Carolina” Karola IV jako własność
królewska. W czasie wojen husyckich stanowił
prawdopodobnie punkt oparcia dla husytów,
którzy stąd wyruszali na karne wyprawy na Śląsk.
Zburzono go w roku 1447 i już nigdy nie odbudowano. W latach 1577-1580 Adam Bohdanecki
z Hodkova wybudował w Dolnym Adrszpachu
zamek. Obecny kształt zawdzięcza ostatniej
przebudowie w roku 1825. Gmina Adrszpach
przeżywała swój największy rozkwit w latach
1828-1945 w okresie panowania rodziny baronów
Nadhernych-Borutinów.
Pierwsza wzmianka o Teplicach nad Metują
pochodzi z końca XIV wieku. W roku 1599 Vacłav
Bohdanecki z Hodkova wybudował w Teplicach
renesansowy jednopiętrowy zamek. Niedługo
potem doszło do podziału włości teplickich na
Dolne i Górne Teplice. W drugiej połowie XVII
wieku wybudowano tu barokowy zamek. Warto
zwiedzić także teplicki barokowy kościół św.
Wawrzyńca pochodzący z roku 1724.
,Bardzo ważna dla ruchu turystycznego jest

także okolica Adrszpasko-Teplickich Skalnych
Miast. W najbliższych okolicach Adrszpaskiego
Skalnego Miasta – w kierunku za parkingem,
znajduje się tzw. Krzyżowy Wierch (667 m npm),
gdzie na grzbiecie skalnym znajduje się droga
krzyżowa.
Na skraju południowym Teplickiego Skalnego Miasta znajdują się ruiny skalnego zamku
o nazwie Skály oraz w dolnej części tego skalnego kompleksu znajduje się pałac zamkowy
Bischofstein, który został przebudowany z poprzedniego budynku w roku 1666. Pałacyk służył długie lata jako letnia rezydencja biskupów
z Hradca Kralovego. Z wieży widokowej zamku
skalnego Skály można zobaczyć najwyższy punkt
obu Miast Skalnych szczyt Čáp (786 m npm),
z którego są widoczne piękne panoramy Karkonosz, a z drugiej strony, Góry Stołowe w Polsce
a jeszcze dalej Góry Orlickie.
Karel Hrubý

Dom Muzeum prof. Josepha Wittiga

wybitnego niemieckiego teologa, filozofa i pisarza,
autora Kronik Nowej Rudy i Słupca.
„Jako pisarz wszedł ze swoją teologiczno-poetycką twórczością do historii niemieckiej literatury.
Jako teolog wyprzedził w swych poglądach epokę.
Jako człowiek zaliczany bywa do wielkich postaci
religijnych XX wieku” (ks. prof. Alojzy Marcol).
Ośrodek Edukacji Ekologicznej. Szlak kulturowo-przyrodniczy im. prof. Josepha Wittiga na ziemi
kłodzkiej.
Dom prowadzi Fundacja Odnowy Ziemi Noworudzkiej w Nowej Rudzie.
Do dyspozycji pracownia, mieszkanie oraz dodatkowo 7 miejsc noclegowych.

Dom Pracy Twórczej. Ośrodek Edukacji
Ekologicznej im. prof. Josepha Wittiga
ul. Słupiecka 42, 57-402 Nowa Ruda
tel./fax. +4874 872 5308
www.domwittiga.ng.pl

Wittig-Museum, Haus des bedeutenden deutschen Theologen, Philosophen und Schriftstellers, Verfassers der Chronik von Neurode / Nowa Ruda und Schlegel / Słupiec.
„Als Schriftsteller hat Wittig mit seinem theologisch-dichterischen Schaffen einen festen Platz in der
Geschichte der deutschen Literatur. Als Theologe war er seiner Zeit weit voraus. Als Mensch ist er zu den
großen Gestalten des Glaubens im. XX. Jahrhundert zu zählen“ (Prof. Alojzy Marcol).
Das Haus der kreativen Arbeit nach Joseph Wittig benannt. Zur Verfügung steht eine Wohnung und
zusätzlich 7 Übernachtungsplätze.
Das Hass wird von der Stiftung zur Erneuerung der Region Nowa Ruda geleitet.

prof. Joseph Wittig (1879-1949) – pisarz, teolog, filozof

Urodził się w Słupcu koło Nowej Rudy. Po ukończeniu w 1899 r. Gimnazjum Św. Macieja we Wrocławiu studiował teologię – najpierw we Wrocławiu, a następnie w Berlinie i Rzymie. W 1903 r. przyjął święcenia kapłańskie. W 1915 roku został profesorem
zwyczajnym na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Rozkwit jego
twórczości pisarskiej przypadł na lata 1922-1924 i 1928-1932. Oprócz dzieł czysto naukowych opublikował wiele opowiadań – historii o Panu Bogu. Głośny artykuł Wittiga
„Zbawieni”, krytykujący oficjalną wykładnię kościelną grzechu i spowiedzi, w konsekwencji doprowadził do jego ekskomuniki w 1925 roku.
W 1927 r. powrócił na Ziemię Kłodzką i wraz z żoną zamieszkał w wybudowanym przez siebie domu
w Słupcu-Dolinie. W marcu 1946 roku został powtórnie przyjęty do wspólnoty kościelnej. Zmarł trzy lata
po opuszczeniu Ziemi Kłodzkiej, pochowany został w Meschede w Niemczech.
Prof. Joseph Wittig jest autorem „Kroniki Nowej Rudy”, którą napisał na jubileusz 600-lecia miasta.

Wydawca:WYDAWNICTWO
Wydawnictwo
Ziemia
Kłodzka,
SPCzS
i OKiS Indeks:Indeks:
383ISSN
864,1234-9208
ISSN 1234-9208
Wydawca:
ZIEMIA
K£ODZKA,
SPCzS
i OKiS
383 864,
Czerwiec/Červen/Juni
2012 Nr Nr
Luty/Únor/February 2011
200216

