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XII Święto Papieru
Święto Papieru jest największą imprezą organizowaną od 2001 roku przez Muzeum
Papiernictwa w Dusznikach
Zdroju. Odbywa się w ostatni
weekend lipca na dziedzińcu
muzealnym w godzinach od
10.00 - 18.00. Z każdym rokiem
ranga przedsięwzięcia wzrasta. Odnotowujemy również
coraz większe zainteresowanie
imprezą; podczas najbliższej
edycji spodziewamy się 20.000
zwiedzających.
Święto jest dwudniowym
festynem
popularyzującym
wiedzę o papierze, jego historii, znaczeniu dla rozwoju
cywilizacji oraz roli we współczesnym świecie. Impreza ma
także na celu promowanie
dusznickiego młyna papierni-

czego, który należy do najcenniejszych zabytków techniki
i największych atrakcji turystycznych w Polsce (w 2011 r.
decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej papiernia uzyskała status pomnika historii).
W 1562 r. zapisano pierwszą
wzmiankę o papierni w Dusznikach - w związku z 450. rocznicą tego wydarzenia będziemy szeroko popularyzować
historię młyna papierniczego.
Ideą festynu jest umożliwienie odwiedzającym czynnego uczestnictwa w przygotowanych warsztatach, a każdy
otrzymuje efekty swojej pracy na pamiątkę odwiedzenia
Muzeum Papiernictwa. Goście
mogą samodzielnie wykonać
arkusz papieru czerpanego,

zbadać jego cechy i właściwości (przy pomocy zabytkowej
aparatury laboratoryjnej), poznać techniki druku (typograficzny, druk wklęsły i wypukły),
oraz historyczne sposoby zdobienia arkuszy papieru (marmurkowanie, shibori, batik).
Dopełnieniem atrakcji są stoiska artystów sztuki papieru
oraz stoiska z wyrobami rękodzielniczymi i regionalnymi
pamiątkami.
Uczestnictwo w imprezie
oraz zwiedzanie Muzeum jest
bezpłatne.
Podczas Święta Papieru,
w sobotę, odbędzie się koncert zespołu muzyki dawnej
ALLEGRO z Zabrza, zostanie
także otwarta wystawa sztuki
papieru Marii Diduch.

PROGRAM
XII edycji
Święta Papieru
Sobota 28.07.2012 r.
10.00 - rozpoczęcie Święta
Papieru,
10.00-18.00 - pokazy
i warsztaty czerpania,
barwienia, drukowania
metodą typograficzną i in.,
12.00 - 13.30 - podpisanie
aktów partnerstwa
pomiędzy miastami
Duszniki-Zdrój i Nové
Město nad Metují
z Republiki Czeskiej,
koncert orkiestry z Czech,
16.00 - prezentacja
wystawy Marii Diduch artystki sztuki papieru,
17.00 - koncert zespołu
muzyki dawnej Allegro,
11.00, 14.00, 15.00
- konkursy: wiedzy
o dusznickim młynie
papierniczym, zręczności
papierowej (m.in.
podnoszenie sztangi
z papieru), plastyczne
dla dzieci, o najlepszą
pamiątkę regionalną
zaprezentowaną
na Święcie Papieru
(o nagrodę Marszałka
Województwa
Dolnośląskiego).
Niedziela 29.07.2012 r.
10.00 - rozpoczęcie
imprezy,
10.00-18.00 - pokazy
i warsztaty czerpania,
barwienia, drukowania
metodą typograficzną i in.,
11.00, 14.00, 15.00
- konkursy: wiedzy
o dusznickim młynie
papierniczym, zręczności
papierowej (m.in.
podnoszenie sztangi
z papieru),
16.00 - konkurs
podróżniczo-historyczny
„Znane-Nieznane”.
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XII. Svátek papíru

Svátek papíru je největší
akcí, kterou od roku 2001 pořádá Muzeum papírenství
v Dusznikach Zdroji. Probíhá
v posledním červencovém
víkendu na nádvoří muzea od
10.00 do 18.00 hodin. Význam
tohoto předsevzetí roste každým rokem. Zaznamenáváme
také čím dál větší zájem o akci;
v tomto ročníku očekáváme 20
000 návštěvníků.
Svátek je dvoudenní slavnost seznamující s naukou

o papíru a jeho historií, s jeho
významem pro rozvoj civilizace a úlohou v současném světě.
Akce má také za cíl propagovat
dušnický papírenský mlýn, který patří k nejcennějším technickým památkám a největším
turistickým atrakcím v Polsku
(v roce 2011 z rozhodnutí prezidenta Polské republiky byl
papírně udělen status historického pomníku). V roce 1562
byla zapsána první zmínka
o papírně v Dusznikach - v so-

uvislosti se 450. výročím této
události budeme široce popularizovat historii papírenského
mlýna.
Myšlenkou slavnosti je
umožnit návštěvníkům aktivně
se účastnit připravovaných
workshopů a každý si bude
moci odnést výsledky své
práce na památku návštěvy
Muzea papírenství. Hosté si
budou moci sami vyrobit arch
čerpaného papíru, prozkoumat
jeho vlastnosti a charakter (pomocí starých laboratorních
přístrojů), poznat tiskařské
techniky (typografii, hlubotisk
a knihtisk) a starobylé způsoby
zdobení archů papíru (mramorování, shibori, batika). Akci
doplňují stánky výtvarníků papírového umění a stánky s ručními výrobky a regionálními
suvenýry.
Vstup na akci a návštěva
Muzea je zdarma.
V sobotu během Svátku
papíru se uskuteční koncert
souboru staré hudby ALLEGRO
ze Zabrze, bude také otevřena
výstava papírového umění Marie Diduch.

PROGRAM
XII. ročníku
Svátku papíru
Sobota 28. 7. 2012
10.00 - zahájení Svátku
papíru,
10.00-18.00 - ukázky
a workshopy na téma
čerpání, barvení,
typografického tisku a jiné,
12.00-13.30 - podepsání
smlouvy o partnerství
mezi městy Duszniki-Zdrój
a Nové Město z České
republiky, koncert českého
orchestru,
16.00 - vernisáž výstavy
Marie Diduch - výtvarnice
papírového umění,
17.00 - koncert souboru
staré hudby Allegro,
11.00, 14.00, 15.00
- soutěže: znalostní o
dušnickém papírenském
mlýně, papírenské
zručnosti (mj. zvedání
papírové činky),
výtvarné pro děti, o
nejlepší regionální
suvenýr vystavovaný na
Svátku papíru (o cenu
maršálka Dolnoslezského
vojvodství).
Neděle 29. 7. 2012
10.00 - zahájení akce,
10.00 - 18.00 - ukázky
a workshopy na téma
čerpání, barvení,
typografického tisku a jiné,
11.00, 14.00, 15.00
- soutěže: znalostní o
dušnickém papírenském
mlýně, papírenské
zručnosti (mj. zvedání
papírové činky),
16.00 - cestovatelskohistorická soutěž „ZnáméNeznámé“.
Otevírací doba Muzea
během prázdnin:
pondělí-sobota 9.00-18.00,
neděle 9.00-15.00.
Zveme vás!
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12. Papierfestival
Das Papierfestival ist eine der
größten Veranstaltungen, die
von dem Papiermuseum in Bad
Reinerz seit 2001 organisiert werden. Die Veranstaltung findet am
letzten Wochenende im Juli im
Hof des Museums zwischen 10.00
und 18.00 Uhr statt. Das Festival
gewinnt von Jahr zu Jahr an Bedeutung. Wir beobachten auch
ein immer größeres Interesse an
der Veranstaltung; in diesem Jahr
erwarten wir 20.000 Besucher.
Das zweitägige Fest dient
der Förderung des Wissens über
Papier, dessen Geschichte, der
Bedeutung in der Entwicklung
der Zivilisation und seiner Rolle in
der modernen Welt. Dies ist auch
Werbung für die Reinerzer Papiermühle, die zu den wertvollsten
technischen Denkmälern und
den größten touristischen Attraktionen in Polen gehört (im Jahre
2011 wurde die Papiermühle kraft
des Beschlusses des polnischen
Präsidenten zum historischen
Denkmal erklärt). Die erste Erwähnung über die Reinerzer Papiermühle stammt aus dem Jahre
1562 und im Zusammenhang mit
dem 450-jährigen Jubiläum dieses
Ereignisses werden wir die Ge-

schichte der Papiermühle intensiv
bewerben.
Die Idee hinter dem Festival
ist es, die Besucher aktiv an den
vorbereiteten Werkstätten teilzulassen und die Ergebnisse ihrer
eigenen Arbeit als Andenken an
den Besuch im Papiermuseum
mitzunehmen. Die Gäste können ein Blatt Büttenpapier selbst
herstellen, dessen Merkmale und
Eigenschaften untersuchen (mithilfe einer historischen Laborausrüstung), die Drucktechniken (Typografie, konkaver und konvexer
Druck) sowie historische Methoden zum Dekorieren der Papierbögen (Marmorieren, Shibori, Batik) kennenlernen. Eine zusätzliche
Attraktion sind die Ausstellungen
von Papierkünstlern und Verkaufsstände regionaler Handwerker mit
regionalen Souvenirs.
Die Teilnahme an der Veranstaltung und die Besichtigung des
Museums sind kostenfrei.
Während des Papierfestes,
am Samstag, findet ein Konzert
der Alten Musik, präsentiert von
der Gruppe ALLEGRO aus Zabrze,
wie auch die Eröffnung der Papier-Kunstausstellung von Maria
Diduch statt.

PROGRAMM des 12. Papierfestivals
Samstag, den 28.07.2012
10.00 – Eröffnung des Papierfestivals
10.00-18.00 – Präsentationen und Workshops zum Thema
Papierschöpfen, Färben, Typografie usw.
12.00 – 13.30 – Unterzeichnung des
Partnerschaftsabkommens zwischen Bad Reinerz und
Nove Mesto aus der Tschechischen Republik; Konzert eines
Orchesters aus Tschechien
16.00 – Präsentation der Ausstellung von Maria Diduch Papierkünstlerin
17.00 – Konzert der Alten Musik, Gruppe Allegro
11.00, 14.00, 15.00 – Wettbewerbe zum Thema Reinerzer
Papiermuseum, Papierfertigkeiten (z.B. Heben von
Gewichten aus Papier), Zeichnen und Basteln für Kinder,
das beste regionale Andenken an das Papierfestival (Preis
des Marschalls von Niederschlesien
Sonntag, den 29.07.2012
10.00 – Eröffnung
10.00-18.00 – Präsentationen und Workshops zum Thema
Papierschöpfen, Färben, Typografie usw.
11.00, 14.00, 15.00 – Wettbewerbe zum Thema Reinerzer
Papiermuseum, Papierfertigkeiten (z.B. Heben von
Gewichten aus Papier)
16.00 - Wettbewerb zum Thema Reise und Geschichte „Das
Bekannte und Unbekannte“
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Zmarł wirtuoz akordeonu

Jerzy Lamorski
W dniu 8 czerwca 2012 roku zmarł nagle w Hamburgu Jerzy Lamorski w 62 roku życia. Urodził
się w Nowej Rudzie w 1950 roku. Już od najmłodszych lat wykazywał talent muzyczny. Chodził
do Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Srebrnej, w 1982 roku wyjechał do RFN, zamieszkał w Hamburgu. Mieszkańcom tego miasta, a także wielu innych w całej Europie, dał się poznać jako jeden z najlepszych akordeonistów. Potrafił w sposób niezwykły zagrać różnorodne kompozycje
muzyczne. Grał z wielkim oddaniem i pasją każdy koncert. Ze wzruszeniem i niezwykłą miłością
obchodził się ze swoim akordeonem, na którym potrafił zagrać wyjątkowo ciekawy repertuar.
W RFN założył międzynarodowy zespół „Lamorski - Quartet”, w którym grali muzycy południowoamerykańscy.
Często przyjeżdżał do Polski, do mamy, brata oraz odwiedzał przyjaciół. Zawsze przychodził
do siedziby redakcji „Gazety Noworudzkiej” oraz „Ziemi Kłodzkiej”. Miałem zaszczyt gościć Jurka
w moim domu oraz pomagałem w organizacji jego koncertów w Nowej Rudzie i w Dusznikach Zdroju (w Dworku Chopina). Z okazji nadania Szkole Podstawowej Nr 3 w Nowej Rudzie imienia profesora Josepha Wittiga Jerzy Lamorski przygotował specjalny koncert dla uczniów i nauczycieli, który
odbył się w sali gimnastycznej przy ul. Srebrnej. Jurek Lamorski nagrał z tej okazji specjalną płytę
pt. „Polskie Serce”, którą wydaliśmy z okazji uroczystości.
W dniu 21 czerwca br. uczestniczyłem w mszy świętej i pogrzebie Jurka w kościele NMP przy ul.
Cmentarnej. Liczny kondukt pogrzebowy odprowadził Jego doczesne szczątki na cmentarz komunalny w Nowej Rudzie.
Straciliśmy w Jurku wspaniałego muzyka oraz ambasadora Nowej Rudy i Dolnego Śląska, który
jeździł ze swoimi koncertami po całym świecie.
Julian Golak
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Obchody jubileuszu 15-lecia partnerstwa
miast NovÉ MĚSto nad Metují - Duszniki-Zdrój

Wystąpienie władz miasta Dusznik-Zdroju w Novym Mešto nad Metují

Bieżący rok obfituje w wiele
wydarzeń związanych z obchodami jubileuszu partnerstwa
miasta Duszniki-Zdrój z Novym
Město nad Metují (Czechy). Akt
partnerstwa nasze miasto podpisało 22 listopada 1997 roku. Podczas piętnastu lat odbyło się 150
różnych projektów i wydarzeń,
w których uczestniczyli mieszkańcy naszych miast, organizacje,
kluby oraz dzieci i młodzież ze
szkół z Dusznik-Zdroju i Nového
Města nad Metují.
W 2011 roku w konkursie na
najlepszą współpracę czeskopolską nasze miasta partnerskie
otrzymały pierwsze miejsce
w kategorii działalności w zakresie współpracy partnerskiej oraz
trzecie miejsce w kategorii wspólnych materiałów promocyjnych.
Obchody 15-lecia partnerstwa Novégo Města nad Metují
- Duszniki-Zdrój są realizowane w ramach Mikroprojektu nr.
PL.3.22/3.3.02/12.03008 Program
Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika CzeskaRzeczpospolita Polska 2007-2013.
W ramach obchodów 15-lecia
współpracy partnerskiej 1 maja
br., w dusznickiej Pijalni Wód Mineralnych miało miejsce otwarcie
wystawy fotograficznej Członków
Klubu Fotograficznego Poznávání
o. s., Nové Město nad Metují
pt.„Nové Město nad Metují“. Kolejnym przedsięwzięciem związa-

nym z obchodami jubileuszu był
koncert w wykonaniu Chóru Paleček działającego w Szkole Muzycznej im. B. Smetany w Novym
Město nad Metují. Koncert odbył
się 2 maja w Kościele Parafialnym
pw. Św. Piotra i Pawła. Repertuar
zespołu składał się z utworów
z różnych epok - od renesansu do
współczesności, dalej z ludowych
pieśni i z popularnych kompozycji
utworów. Chór Paleček każdego
roku uczestniczy w różnych festiwalach i konkursach w Czechach,
a także zagranicą. Do największych osiągnięć zespołu należy
zdobycie pierwszego miejsca na
Festiwalu w Neerpeltu w Belgii
w maju 2008 r., srebrny medal na

konkursie Festa Choralis w Bratysławie w 2009 r, oraz srebrny
medal na Międzynarodowym
Konkursie Festiwalowym „Adwentowa i Świąteczna Muzyka”
z nagrodą Petra Ebena w Pradze
w listopadzie 2011 r. W kwietniu
tego roku zespół uczestniczył
w Międzynarodowym Festiwalu
Muzyki Sakralnej Vratislavia Sacra we Wrocławiu. Dyrygentem
zespołu jest mgr Magdalena Kožnarová, na fortepianie gra Petra
Dostálová.
W ramach obchodów 15-lecia
partnerstwa zaplanowano łącznie
15 wydarzeń: organizację pobytu
dzieci z przedszkola z Novèho Mešta nad Metují podczas happeningu ekologicznego organizowanego przez dusznickie przedszkole,
wyjazdów, wspólnych wystaw,
koncertów i prezentacji w Dusznikach- Zdroju oraz w Novym
Město nad Metují.
Kulminacją obchodów 15-lecia partnerstwa w DusznikachZdroju będzie dzień 28.07.2012r.
W tym dniu w Muzeum Papiernictwa odbędą się uroczystości
związane z obchodami współpracy partnerskiej, m.in. odtworzone zostaną akty partnerstwa
oraz zostanie zakopana kapsuła
czasu. Świetności temu wydarzeniu nadadzą występy zespołów
z Czech i Polski. Do DusznikZdroju zawitają również oficjalne
delegacje z innych miast partner-

skich z Trzcianki, Sedloňova, Deštné v Orlických horách, Olešnice v
Orlických horách, Orlické Záhoří,
Hoya/Weser.
Ważnym czynnikiem w procesie integracji społecznej naszych
miast są takie działania, które
pozwalają kształtować kulturę
i obyczaje, zachowując przy tym
tożsamość narodową naszych
„Małych Ojczyzn”. Dziś można powiedzieć otwarcie, że wzajemne
kontakty z upływem czasu zacieśniły się oraz przerodziły w przyjaźń i wspaniałą współpracę. Jej
owocem są działania pozwalające
pogłębiać więzy pomiędzy naszymi miastami. Najlepszym na
to dowodem jest obecne 15-lecie
partnerstwa.
Należy podkreślić, że współpraca partnerska korzystnie wpływa na promocję naszych miast,
pozwala zapoznać się z odmienną kulturą, obyczajami i tradycją,
jest również ważnym czynnikiem
kształtującym poczucie przynależności do danego regionu i kraju.
Serdecznie zapraszamy na
wydarzenia związane z obchodami rocznicy partnerstwa naszych
miast, które z całą pewnością
uatrakcyjnią pobyt oraz spędzanie wolnego czasu.
Szczegółowy program znajdziecie Państwo również na oficjalnej stronie Miasta DusznikiZdrój www.duszniki.pl

Spotkanie mieszkańców Dusznik-Zdroju na Wystawie Fotograficznej Klubu POZNAVÁNI w Dusznikach-Zdroju
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Oslavy 15 let partnerství města
Lázně Dušníky a Nového Města nad Metují

Spotkanie władz miasta Dusznik-Zdroju w Nove Město nad Metuji

Letošní rok je bohatý na řadu
událostí spojených s oslavami
výročí partnerství Lázní Dušníky
a Nového Města nad Metují. Partnerskou smlouvu naše město
podepsalo 22. listopadu 1997.
Z těch patnáct let se konalo 150
různých akcí a událostí, jichž se
účastnili obyvatelé našich měst,
organizace, kluby, děti a mládež
ze škol Lázní Dušníky a Nového
Města nad Metují.
V roce 2011 získala naše
partnerská města v soutěži o nejlepší česko-polskou spolupráci
první místo v kategorii spolkové
činnosti v rámci partnerských
vztahů a třetí místo v kategorii
tvorby společných propagačních produktů. Oslavy „15 let
partnerství Nového Města nad
Metují a Lázní Dušníky“ se uskutečňují v rámci Mikroprojektu č.
PL.3.22/3.3.02/12.03008 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013. V rámci oslav
15. výročí partnerské spolupráce
se 1. května t. r. v dušníckém pavilónu minerálních vod konalo
zahájení fotografické výstavy
členů o.s. Poznávání - Klubu fotografů Nové Město nad Metují
nazvané „Nové Město nad Metují“. Další akcí spojenou s oslavami
výročí byl koncert v podání sboru Paleček působícího na Základ-

ní umělecké škole Bedřicha Smetany v Novém Městě nad Metují.
Koncert se konal 2. května ve
farním kostele sv. Petra a Pavla.
Repertoár tělesa se skládal z děl
z různých období - od renesance
do současnosti, dále pak z lidových písní a populárních skladeb.
Sbor Paleček se každý rok účastní různých festivalů a soutěží
v Česku i v zahraničí. Mezi největší úspěchy sboru se řadí zisk
prvního místa na Festivalu v Neerpeltu v Belgii v květnu 2008,
stříbrná medaile v soutěži Festa
choralis v Bratislavě v roce 2009
a stříbrná medaile na Mezinárodním soutěžním festivalu adventní a vánoční hudby s cenou Petra
Ebena v Praze v listopadu 2011.
V dubnu letošního roku se sbor
zúčastnil Mezinárodního festivalu sakrální hudby Vratislavia
Sacra ve Vratislavi. Sbormistryní
je Mgr Magdalena Kožnarová, na
klavír hraje Petra Dostálová.
V rámci oslav 15 let partnerství bylo naplánováno celkem
15 akcí: organizace pobytu dětí
z mateřské školy z Nového Města
nad Metují během ekologického
happeningu organizovaného dušníckou mateřskou školou, výjezdů, společných výstav, koncertů
a prezentací v Lázních Dušníky
a v Novém Městě nad Metují.
Vyvrcholením oslav 15 let

partnerství v Lázních Dušníky
bude datum 28. 7. 2012. Toho
dne se budou v Muzeu papírenství konat slavnostní akce
spojené s oslavami partnerské
spolupráce, mj. bude obnovena
partnerská smlouva a bude zakopána časová schránka. Lesku
této události dodají vystoupení souborů z Česka i Polska. Do
Lázní Dušníky zavítají také oficiální delegace z dalších partnerských měst, z Trzcianky, Sedloňo-

va, Deštného v Orlických horách,
Olešnice v Orlických horách, Orlického Záhoří, Hoya/Weser.
Významným faktorem v integračním procesu našich měst
jsou také činnosti, které dovolují
utvářet kulturu a zvyky se zachováním národní totožnosti našich
domovin. Dnes lze otevřeně říci,
že vzájemné kontakty se postupně prohloubily a přerodily
se v přátelství a vynikající spolupráci. Jejími plody jsou činnosti dovolující prohloubit vztahy
mezi našimi městy. Nejlepším
důkazem toho je současné 15.
výročí partnerství.
Nutno zdůraznit, že partnerská spolupráce má příznivý
vliv na šíření povědomí o našich
městech, dovoluje seznámit se
s odlišnou kulturou a tradicemi,
je také významným činitelem
utvářejícím pocit příslušnosti
k danému regionu a zemi.
Srdečně vás zveme na akce
spojené s oslavami výročí partnerství našich měst, které jistojistě zpříjemní pobyt a trávení volného času. Podrobný program
najdete také na oficiální stránkách města Lázně Dušníky www.
duszniki.pl
Tłum. Andrzej Talarek

Pobyt dzieci z Novego Města n. Metují w Dusznikach-Zdroju z okazji
Międzynarodowego Dnia Dziecka
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Das 15. Jubiläum der Partnerschaft der Städten
Nové MĚSto nad MetujÍ - Duszniki-Zdrój

Das laufende Jahr bringt
viele Ereignisse, die mit dem
Jubiläum der Partnerschaft
der Städten Duszniki-Zdrój
und Nové Mešto nad Metují
(Tschechen) verbunden sind.
Die Urkunde der Partnerschaft
haben unsere Städte am 22 November 1997 unterschrieben.
Während der 15 Jahren haben
150 verschiedene Projekte und
Ereignisse, in denen Bürger, Organisationen, Gemeinschaften,
wie auch Kinder und Jugend
aus den Schulen aus Nové Mešto nad Metují und DusznikiZdrój teilnahmen, stattgefunden. 2011, im Wettbewerb um
die beste polnisch-tschechische
Zusammenarbeit,
belegten
unsere Städte den ersten Preis
in Kategorie: Tätigkeit im Bereich der Partnerschaftszusammenarbeit; und den dritten
Preis in Kategorie: gemeinsame
Werbung.
Die Feier des „15. Jubiläums
der Partnerschaft Nové Mešto
nad Metuji - Duszniki-Zdrój“
ist in Rahmen des Mikroprojektes Nummer PL.3.22/3.3.02/12
03008 Operationsprogramm
für Zusammenarbeit über den
Grenzen Tschechische Republik
- Republik Polen 2007-2013 realisiert. In Rahmen der Feier, am
1. Mai hat in der Mineralwassertrinkhalle in Duszniki-Zdrój
Eröffnung des Fotoklubs „Poznáváni“ aus Nové Město nad
Metují unter dem Titel „Nové
Mešto nad Metuji“ stattgefunden. Weiteres Unternehmen

war ein Konzert in Ausführung
des Chor „Paleček“, der in der
Musikschule namens B. Smetana in Nové Město nad Metují
sein Sitz hat. Das Konzert hat
am 2. Mai in der Pfarrkirche von
Peter und Paul stattgefunden.
Das Repertoire bestand aus
Musikstücken aus verschiedenen Epochen - von Renaissance
zu Gegenwart, Volkslieder und
populäre Kompositionen. Der
Chor „Paleček nimmt jedes Jahr
an verschiedenen Festspielen
und Wettbewerben in Tschechen und im Ausland teil. Zu
den größten Leistungen der
Gruppe gehören: der erste Preis in Festspielen in Neerpelten
in Belgien im Mai 2008, die silberne Medaille im Wettbewerb
„Advents- und Weihnachtsmusik“, mit dem Preis von Peter

Eben, in Prag im November
2011.Dieses Jahr im April nahm
der Chor an den Internationalen Festspielen der Kirchenmusik Vratislavia Sacra in Wrocław
teil. Dirigent des Chors ist Magdalena Kožniarová, auf dem
Klavier spielt Petra Dostálová.
In Rahmen der Jubiläumsfeier hatte man 15 Ereignisse geplant, z.B.: Aufenthalt der Kinder aus dem Kindergarten aus
Nové Mešto nad Metuji während des ökologischen Happenings, das der Kindergarten in
Duszniki-Zdrój veranstaltete,
Austausch der Gruppen, gemeinsame Ausstellungen, Konzerte und Vorführungen in Duszniki-Zdrój und in Nové Mešto nad
Metují.
Der Höhepunkt der Feier
kommt in Duszniki-Zdrój am
28. 07. 2012. An diesem Tag
im Papiermuseum findet eine
Feierlichkeit, die mit dem Jubiläum der Zusammenarbeit verbunden ist, statt. U.a. werden
die Urkunde der Partnerschaft
erneuert und es wird die Zeitkapsel eingegraben. Während
der Feier treten Musikgruppen
aus Tschechen und aus Polen
auf. Nach Duszniki-Zdrój kommen auch offizielle Delegationen aus anderen Partnerstädten: Trzcianka, Sedloňov, Deštna in Orlické Hory, Olešnice
in Orlické Hory, Orlické Zahoři,

Hoya/Weser.
Ein wichtiger Faktor im
Prozess der Gemeinschaftseinbeziehung unseren Städten
ist so eine Tätigkeit, die Gestaltung der Kultur und Sitten ermöglicht, dabei Volksidentität
unseren „Kleinen Heimaten“
aufbewahrend. Heute kann
man ganz öffentlich sagen,
dass die gegenseitige Kontakte
sich mit der Zeit vertieften und
zu Freundschaft und prächtiger
Zusammenarbeit änderten. Das
beste Beispiel auf die Freundschaft und Zusammenarbeit ist
das 15. Jubiläum der Partnerschaft.
Man muss betonen, dass
die Partnerschaftszusammenarbeit sehr gut die Werbung
unseren Städten beeinflusst,
gestattet andersartige Kultur,
Sitten und Traditionen kennenzulernen, ist auch ein wichtiger
Faktor, der unseres Gefühl der
Zugehörigkeit zu Region und
Land bildet.
Wir laden Sie herzlich zu
den Ereignissen der Jubiläumsfeier der Partnerschaft unseren
Städten ein. Es macht bestimmt
den Aufenthalt in der Stadt
noch attraktiver. Einen ausführlichen Programm finden Sie
auch auf der offiziellen Seite
der Stadt Duszniki-Zdrój www.
duszniki.pl
Tłum. Ewa Reguła
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R E G U L A M I N
Konkursu Wiedzy o Polsce i Czechach

P RAV I D LA
Vědomostní soutěže o Česku a Polsku

Temat konkursu :
Charakterystyka geograficzna Sudetów
Środkowych i Wschodnich
na obszarze Czech i Śląska

Téma soutěže:
Geografická charakteristika Orlické a Jesenické
oblasti Krkonošsko-jesenické subprovincie
na území Česka a Slezska

I. Organizator :
1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Ząbkowicach Śl.
2. Komitet Organizacyjny Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej.
II . Założenia i cele :
1. Przybliżenie dziedzictwa kulturowego, pogłębienie wiedzy historycznej,
geograficznej obu krajów.
2. Nawiązanie bezpośrednich kontaktów między młodzieżą i współpracy
pomiędzy szkołami w rejonie przygranicznym.
III . Uczestnictwo :
1. Uczniowie szkół średnich .
Maksymalna ilość uczestników z jednej szkoły nie może przekraczać 3 osób.
IV . Zakres problematyki :
1. Ukształtowanie powierzchni i budowa geologiczna.
2. Wody powierzchniowe, zbiorniki retencyjne.
3. Źródła mineralne, uzdrowiska.
4. Świat roślinny i zwierzęcy, ochrona przyrody.
5. Szlaki turystyczne (piesze).
V . Forma konkursu.
1. Eliminacje - test pisemny składający się z 60 pytań zamkniętych. Na jego
rozwiązanie uczestnicy mają 45 minut. W wyniku testu eliminacyjnego
zostanie wyłonionych 10 finalistów z Polski i 3 finalistów z Czech.
W przypadku uzyskania przez uczniów jednakowej ilości punktów
przeprowadzona będzie dogrywka w formie pisemnej.
2. Finał – test pisemny składający się z 30 pytań otwartych i zamkniętych.
O ostatecznej kolejności finalistów decyduje suma punktów z obu testów. /
Punkty zdobyte w dogrywce nie są wliczane do punktacji końcowej./
VI . Ocena :
Oceniać będzie jury powołane przez organizatora.
VII . Nagrody.
Wszyscy finaliści otrzymują nagrody rzeczowe, szkoła, z której pochodzi
zwycięzca otrzyma puchar.
VIII . Terminarz.
1. Zgłoszenie uczestników do dnia 01.10.2012 r. na adres :
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
Rynek 56, 57-200 Ząbkowice Śl.
tel/fax 74 815-15-35, e-mail : bpmg_zabk@wp.pl
Osoba odpowiedzialna : Teresa Adamczyk
2. Eliminacje wstępne i finał odbędą się 9.10.2012 r. o godz. 9.00
w Gimnazjum nr 1 w Ząbkowicach Śl. ul. Powstańców Warszawy 8b
Literatura :
1. Słownik Geografii turystycznej Sudetów (tomy VIII-XXI)
2. Koszarski W., Ranowicz B. Sudety Środkowe, Sport i Turystyka W-wa 1982
3. Martynowski Z., Mazurski R.K. Sudety- Ziemia Kłodzka i Góry Opawskie,
Sport i Turystyka, W-wa 1988
4. Sarosiek J., Sembrat K.,Wiktor A. Przyroda polska – Sudety, Wiedza
Powszechna
5. Mazurski K.R. Geografia turystyczna Sudetów, Oficyna Wydawnicza Sudety,
Wrocław 2003
6. Przewodnik Pascala – Sudety
7. Furmankiewicz R. , Mastalska-Cetera B. Problemy wdrażania sieci Natura
2000 na obszarze Sudetów, Jelenia Góra 2008
8. Przewodnik Pascala – Sudety czeskie
9. Mapy turystyczne poszczególnych pasm górskich
10. Czasopisma turystyczne (Sudety, Na szlaku, Turysta dolnośląski)
11. Internet

I. Pořadatelé:
1. Veřejná knihovna města a obce Ząbkowice Śląskie
2. Organizační výbor Polsko-českých dnů křesťanské kultury
II. Východiska a cíle:
1. Přiblížení kulturního dědictví, prohloubení dějepisných a zeměpisných
znalostí o obou zemích
2. Navázání bezprostředních kontaktů mezi mládeží a spolupráce mezi školami
v příhraniční oblasti
III. Účastníci:
1. Studenti středních škol.
Z jedné školy se do soutěže mohou přihlásit nejvýše 3 osoby.
IV. Tématické okruhy:
1. Morfologie terénu a geologická stavba
2. Povrchové vody, přehradní nádrže
3. Minerální prameny, lázně
4. Rostlinstvo a zvířena, ochrana přírody
5. Pěší turistické trasy
V. Forma soutěže:
1. Písemný vyřazovací test složený ze 60 uzavřených otázek. Na jeho řešení
mají soutěžící 45 minut. Podle výsledků tohoto testu bude vybráno 10
soutěžících z Polska a 3 soutěžící z Česka, kteří postoupí do finále.
Soutěžící, kteří dosáhnou stejného počtu bodů, budou písemně odpovídat na
doplňující otázky až do okamžiku výběru uvedeného počtu finalistů.
2. Finále - písemný test složený ze 30 otevřených i uzavřených otázek.
O konečném pořadí finalistů rozhodne počet bodů z obou testů, přičemž
body získané za doplňující otázky v prvním kole se do celkového hodnocení
nezapočítávají.
VI. Hodnocení
Hodnocení bude provádět porota jmenovaná pořadatelem.
VII. Ceny
Všichni účastníci finále obdrží věcné ceny. Škola, jejíž student zvítězí, získá
pohár.
VIII. Termíny
1. Přihlášky účastníků budou přijímány do 1. října 2012 na adrese:
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
Rynek 56
57-200 Ząbkowice Śląskie, Polsko
tel./fax: +48 748 151 535, e-mail: bpmg_zabk@wp.pl
Kontaktní osoba: Teresa Adamczyk
2. Úvodní eliminace i finále proběhnou 9. října 2012 od 9.00 hodin v budově
gymnázia v Ząbkowicích Śląských (Gimnazjum nr 1, ul. Powstańców Warszawy
8b, Ząbkowice Śląskie).
Literatura:
1. Słownik Geografii turystycznej Sudetów (díly VIII-XXI)
2. Koszarski W., Ranowicz B., Sudety Środkowe, Sport i Turystyka, Warszawa
1982
3. Martynowski Z., Mazurski R.K., Sudety - Ziemia Kłodzka i Góry Opawskie,
Sport i Turystyka, Warszawa 1988
4. Sarosiek J., Sembrat K.,Wiktor A., Przyroda polska - Sudety, Wiedza
Powszechna
5. Mazurski K.R., Geografia turystyczna Sudetów, Oficyna Wydawnicza Sudety,
Wrocław 2003
6. Sudety (turistický průvodce), Wydawnictwo Pascal
7. Furmankiewicz R., Mastalska-Cetera B., Problemy wdrażania sieci Natura
2000 na obszarze Sudetów, Jelenia Góra 2008
8. Sudety czeskie (turistický průvodce), Wydawnictwo Pascal
9. Turistické mapy jednotlivých pohoří
10. Turistické časopisy (Sudety, Na szlaku, Turysta dolnośląski)
11. Internet
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Ryszard Grzelakowski

Papiery firmowe i rachunki zakładów usługowych z Dusznik Zdroju z przełomu XIX i XX wieku
Kilka tygodni temu w dusznickim muzeum Papiernictwa była
eksponowana wystawa dawnych
papierów firmowych i rachunków
z Dolnego Śląska, pierwsza tego
typu w kraju. Dzięki tym dawnym
dokumentom można było poznać
drobny fragment hitorii gospodarczej tej części kraju. „Dobra marka
krocie warta” bo taki tytuł nosiła
wystawa, która pozwoliła zapoznać się z unikatowymi i jedynymi
źródłami ikonograficznymi z zakresu tej tematyki. Znacząca część
prezentowanych zakładów i wytwórni przestała istnieć, została
zniszczona i zlikwidowana.
Na wystawie pokazano około 200 druków firmowych, uzupełnionych poprzez akcesoria,
plakaty i szyldy reklamowe. Mnie
najbardziej interesowały papiery
z Dusznik Zdroju i Hrabstwa Kłodzkiego, ale o tym za moment. Pierwsze papiery firmowe (listowniki)
z ozdobnymi ilustracjami, przedstawiającymi wizerunki zakładów
przemysłowych i usługowych
pojawiły się w latach 30-40 XIXw.,
przy czym obiekty budowlane
najciekawsze pod względem artystycznym pochodzą z przełomu
XIX i XX w. Sprzyjał temu postęp
w zakresie technologii produkcji
papieru oraz upowszechnianie nowych technik druku, szczególnie litografii, a potem chromolitografii.
Rachunek, inaczej faktura to dokument sporządzony prze dostawcę
przy transakcji kupna-sprzedaży
wystawiony na towary, które zakupiono. W handlu funkcjonowały
jeszcze dwa inne określenia o podobnym znaczeniu, nota-wystawiana jednorazowo na konkretny
zakup detaliczny w sklepie. Pierwsze rachunki miały formę ręcznie
pisanych dokumentów. Oprócz informacji dotyczącej świadczonych
usług lub sprzedanego towaru na
papierze widniał odręczny podpis
właściciela firmy, a obok znajdował się odcisk lakowej pieczęci
z inicjałami. Z czasem prezentacja
firmy wymagała użycia coraz szerszego oddziaływania środków.
W nagłówku centralne umieszczano nazwisko właściciela (właścicieli) i nazwę zakładu, z boku wymie-

niano produkty wytwarzane przez
firmy. Obok często prezentowano,
znaki fabryczne i marki ochronne,
medale z wystaw krajowych i zagranicznych, herby, pieczęcie czasem nawet portrety właścicieli.
W czasie wernisażu udało
mi się nawiązać rozmowę z właścicielem kolekcji, autorem wystawy i ciekawej książki „Dobra
marka krocie warta” z Bogdanem Jasińskim. Wspomniałem,
że jestem pod wrażeniem ciekawych zbiorów jakie pozyskał.
Powiedziałem, że posiadam 50
druków firmowych i rachunków
związanych z Dusznikami, w tym
kilka z różnych rejonów Dolnego
Śląska. Powstała propozycja wymiany interesujących nas obu egzemplarzy, pan Jasiński otrzymał
winietę Fabryki Papy i Betonu Johana Hofmmanna z Frankenstein
(Ząbkowice Śląskie) ja dostałem
druk firmowy Zakładów Tkackich
Hermana Hankego z Dusznik
Zdroju z przełomu XIX i XX wieku.
Przegląd mojej kolekcji wykazał, że do najciekawszych należy : papier firmowy pensjonatu
„Idylle” w Zdroju, Szlifiernia Szkła
Kryształowego F.A. Knittla, apteki
H. Prudischa, Zakładu Tkackiego
Hankego oraz hotel i restauracja
„Schwarzes roz” (Czarny Rumak).
Pomyślałem, że przy tej sposobności warto przypomnieć kilka
faktów z historii tego liczącego
ponad sto lat hotelu, noszącego
pierwotnie nazwę „ Czarny Rumak”, a dziś hotelu „SONATA”.
Kronikarski zapis z 1674r.
wspomina, że na tym miejscu ongiś był zajazd. Informacja z 1828
roku nadmienia o istnieniu przy
drodze do Kudowy „Austerii”, w
której pokrzepiał się smaczną
kawą poeta hrabia Zygmunt Krasiski. Po wielkim pożarze miasta
w lipcu 1844 r. na pogorzelisku
poprzedniego obiektu ( naznaczonego na planie Dusznik z 1737
r. ) postawiono jednopiętrowy
budynek. Obiekt ten zakupiła rodzina Griegerów, pod koniec XIX
w. przeprowadzono sporą modernizację, z której powstał cieszący się uznaniem hotel „Czarny
Rumak”. O jego zaletach wspomi-

na zapis umieszczony w wydawanym przez miejscowy magistrat
biuletynie „Nachrichten Kurliste
von Bad Reinerz für 1896 r.” Obecny budynek został wzniesiony
w 1903 r. przy wykorzystaniu
poprzedniej kubatury i dobudowaniu drugiego piętra. Rok wcześniej doprowadzono do miasta linię kolejową. Była to szybka reakcja na zwiększony ruch i napływ
gości kuracyjnych oraz turystów,
obiekt hotelowy od razu uznano jako najładniejszy w Rynku.
Wzrok przyciąga kształtna bryła,
ozdobiona na trzeciej kondygnacji prostokątnym balkonem,
podtrzymywanym przez dwóch
atlasów, wykończona w partii
dachu szczytową wybudówką.

Uwagę zwraca wejście w profilowym obramieniu, flankowanym
dwoma pilastrami pseudo-kompozytowej głowicy, z wysoko
umieszczonym naczółkiem w postaci tympanonu przerwanego
pośrodku wazą na postumencie,
z dwiema kilami po bokach. Wiosną 1923 roku zatrzymał się tu
malarz, pejzażysta Karl Morgenstern, znajomy właścicieli hotelu
Wilhelminy i Herberta Grigerów.
To oni w jednym z pomieszczeń
utworzyli artyście galerię malarstwa. Latem 1936 roku w trakcie
kolejnej modernizacji z frontowych okien na parterze po prawej
i lewej stronie wykonano dobrze
komponujące się z całością okazałe witryny - istniejące do dziś.
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Przewodnik miejski z 1939 r. podaje, że było tu 30 miejsc w jedno
i dwuosobowych pokojach. Goście mieli do dyspozycji restaurację, specjalną kuchnie dietetyczną, ogród z parasolami i leżakami
w porze letniej, ponadto garaże.
W obiekcie było miejsce spotkań
członków niemieckiego Związku
Automobilistów, Stowarzyszenia
Hodowców konia Wierzchowego
i miłośników psów.
W lipcu 1945 r. ulokowano tu
pierwszy posterunek Milicji Obywatelskiej, co przyniosło budynkowi złą sławę. Pamiętać należy,
że były to trudne czasy, dopiero co
zakończyła się II wojna światowa,
ze wschodu na zachód i z zacho-
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du na wschód przemieszczały się
masy uchodźców, byłych jeńców
wojennych wracających do kraju,
więźniów obozów koncentracyjnych. W mieście działała Komendantura Wojenna Armii Czerwonej, byli niemieccy mieszkańcy,
z głębi Polski napływali i osadnicy
i przesiedleńcy z Kresów Rzeczpospolitej. Grasowały bandy szabrowników i różni przestępcy.
Po przeniesieniu MO na ulicę
Bohaterów Getta, obiektowi przywrócono poprzednią funkcję i nazwano hotelem „Miejskim”. Pozbawiony jednak dawnego wyposażenia nie uzyskał swojej poprzedniej
klasy. Przez dłuższy okres hotel
należał do Przedsiębiorstwa Go-

spodarki Turystycznej „Śnieżnik”
w Kłodzku, po przeprowadzeniu
komunalizacji budynku w 1993 r.
gospodarzyli tu różni dzierżawcy, standard hotelu pogarszał się
z każdym rokiem. Wszystko zmieniło się jak w zaczarowanej opowieści z chwilą przejęcia obiektu
przez nowych gospodarzy - właścicieli państwa Teresę i Andrzeja
Kowalskich na przełomie XX i XXI
wieku.
Hotel gruntownie odrestaurowano i zmodernizowano w ciągu
krótkiego czasu, otrzymał nazwę
związaną z muzyką „SONATA”. Następnie lata to dalszy ciąg usprawnień i udoskonaleń. Zachowano
dawną tradycję spotkań z artysta-

mi, malarzami organizując w największej sali „Galerię” obrazów.
Powiększono obiekt poprzez rozbudowę, co pozwoliło zwiększyć
ilość miejsc hotelowych, powstały
sale konferencyjne z kompletem
wyposażenia audiowizualnego
na 20, 30 i 100 miejsc. Jest dla
gości parking strzeżony. W hotelu ma swoją siedzibę „Lions” Klub,
odbywają się spotkania stowarzyszeń pozarządowych. Właściciele
wypracowali tradycję poprzez
gromadzenie dawnych widoków
miasta, zdroju i przebywających tu
znamienitych gości.
Opracowano na podstawie
książki autorstwa B. Jasińskiego

księżnej Daisy oraz 25-minutowe
dokumenty o Ziemi Lądeckiej,
Zamku na Skale, Ziemi Bystrzyckiej oraz Twierdzy Kłodzkiej. - Produkcję o kompleksie „Włodarz”
będzie można zobaczyć w TVP
Wrocław już późną jesienią mówi Piotr Borkowski, dyrektor

Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu. - Film trafi również do
dolnośląskich liceów, jako pomoc
w nauczaniu o najnowszych dziejach regionu i historii XX wieku.
Materiał Ośrodka Kultury
i Sztuki we Wrocławiu

fot. T. Wolak

Filmowa opowieść o „Riese.
Tajemnice wykute w skale” to okazja dla twórców produkcji, Macieja Kieresa i Wojciech Malinowskiego, do ukazania Dolnego Śląska
w czasie II wojny światowej. Przez
pryzmat sudeckiego kompleksu
„Włodarz” poznajemy także charakter funkcjonowania III Rzeszy
i jej tajnych planów. Podczas prawie godzinnego filmu przeniesiemy się do sztabu organizacji Todt,
podejrzymy przyjazd radzieckiego generała Pawła Batowa
do Wałbrzycha oraz mało znaną

potyczkę wojsk nazistowskich
z sowieckimi. Oprócz ekspertów
i świadków wydarzeń w produkcji
nie zabraknie fabularyzowanych
scen, w których wystąpili głównie
mieszkańcy Wałbrzycha i okolic.
Na potrzeby najtrudniejszej logistycznie sprowadzano czołg,
który do serca Ziemi Wałbrzyskiej
jechał specjalnie z Czech. W produkcji uczestniczyły także grupy
rekonstrukcyjne, m.in. wrocławska „Festung Breslau” oraz „Eule”.
Przewodnikiem widzów po burzliwych dziejach kompleksu Riese
będzie dziennikarz telewizyjny
Piotr Załuski.
Opowieść o tajemnicach
wykutych w skale jest częścią
wieloletniego projektu „Dolny
Śląsk pełen historii” finansowanego m.in. ze środków Samorządu
Województwa Dolnośląskiego
i Fundacji Polska Miedź. Dotychczas wyprodukowano godzinne
opowieści o Mariannie Orańskiej,

fot. T. Wolak

W piątek 6 lipca zakończą się
zdjęcia do fabularyzowanego dokumentu „Riese. Tajemnice wykute
w skale”, który przygotowują Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu
oraz TVP Wrocław. Wzięło w nim
udział ponad 200 statystów, 50
członków grup rekonstrukcyjnych,
zabytkowe samochody, uzbrojenie
oraz czołg

fot. T. Wolak

Riese - ostatni klaps na planie
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Günther Gröger, Altgersdorf

Ein Kardinal, ein Erzbischof, ein Bischof
und der GroSSdechant

Der Anlaß
Schon bei der Seligsprechung
von Kaplan Gerhard Hirschfelder am 19. September 2010 in
Münster wurde durch den Prager Erzbischof Dominik Duka OP
(Dominikanerorden) die Idee geboren, sich am Grabe des Seligen
in Tscherbeney bei Bad Kudowa
in der Grafschaft Glatz bei einem
gemeinsamen Pilgergottesdienst
„international“ zu treffen und des
Seligen zu gedenken. Wenn es
nicht bereits früher geschah, so
lag es nicht an mangelndem Willen, sondern einzig und allein an
der schwierigen gemeinsamen
Terminfindung.
Die Initiatoren
Kein geeigneterer Platz kann
gedacht werden für eine nationen-übergreifende Verehrung
als die Ruhestätte an der Kirche
in Tscherbeney, im Dreieck von
Schlesien, Böhmen und Mähren.
Hier versammelten sich zu einem
feierlichen Gottesdienst Dominik
Kardinal Duka, Erzbischof Dr. Erwin Josef Ender, Bischof Ignacy
Dec, Großdechant Franz Jung mit
Prälat Romuald Brudnowski, dem
hiesigen Ortspfarrer.
Kardinal Duka von Prag hat
ein besonderes Verhältnis zu
den Grafschaft Glatzern, denn er

wurde im benachbarten Königgrätz geboren und war dort seit
1998 Bischof, bevor er 2010 als
Erzbischof nach Prag berufen
wurde und seit 2012 dem Kardinalskollegium angehört. Auf dem
Bischofsstuhl in Prag gedachte er
der tausendjährigen Zugehörigkeit des Glatzer Landes, das seit
der Gründung des Bistums 973
bis 1972 Bestandteil der Diözese
blieb. Der erste Erzbischof von
Prag wurde 1344 Arnestus von
Pardubitz. Er war der Sohn des
Burgkastellans von Glatz, begann
hier bei den Johannitern seine
Ausbildung und bestimmte für
seinen Grabplatz die Dekanatskirche in Glatz, wo ein Marmordenkmal an sein segensreiches Tun als
Ratgeber Kaiser Karls IV. erinnert.
Unter dessen Herrschaft legte er
den Grundstein für die Prager Kathedrale, den Veitsdom, gründete
die Universität und übernahm
das Amt des Kanzlers. Darin liegt
die bis auf den heutigen Tag bestehende innere Verbundenheit
der Grafschafter zu Prag, soweit
sie der sog. Erlebnisgeneration
angehören, begründet.
Aus Rom eilte Erzbischof Dr.
Erwin Josef Ender herbei, der
aus dem kleinen Ort Steingrund
bei Habelschwerdt stammt. 1990
berief ihn Papst Johannes Paul II.

zum Titularerzbischof im Sudan
und setzte ihn als Nuntius im diplomatischen Dienst ein. Zum
Abschluß seiner kirchenpolitischen Karriere übernahm er 2003
bis zu seiner Emeritierung 2007
die Nuntiatur für Deutschland in
Berlin.
Professor Dr. Ignacy Dec leitete als Rektor die Päpstliche
Theologische Fakultät in Breslau.
2004 wurde er Bischof der neu gegründeten Diözese Schweidnitz,
zu der jetzt die Grafschaft Glatz
gehört, nachdem sie zwischenzeitlich dem Erzbistum Breslau
zugeschlagen worden war. Bischof Dec hat die Seligsprechung
von Gerhard Hirschfelder intensiv
unterstützt und ist heute ein großer Verehrer des ersten Seligen
seines jungen Bistums.
Der Apostolische Protonotar
Großdechant Franz Jung, gebürtig aus Neundorf, ab 1938 aufgewachsen in Gläsendorf bei Habelschwerdt, ist die unumstößlich
anerkannte religiöse Bezugsperson aller Katholiken aus der Grafschaft Glatz, wo immer sie leben
mögen, wo immer sie für eine
neue Beheimatung Wurzeln geschlagen haben.
Bei seinem zehnjährigen Einsatz auf dem Weg zur Seligspre-

chung von Gerhard Hirschfelder,
dem 1942 im KZ Dachau umgekommenen Grafschafter Jugendseelsorger, dem ein Predigtwort
„Wer der Jugend den Glauben an
Christus aus dem Herzen reißt, ist
ein Verbrecher!“ zum Verhängnis
geworden war, fand er in Prälat
Romuald Brudnowski, dem Ortspfarrer von Tscherbeney, einen
überzeugten, hilfsbereiten Mitstreiter.
Gottesdienst auf
der Pfarrwiese
Etwa 600 Verehrer des Seligen fanden sich an seinem Grabe
ein. Auf der ans Pfarrhaus angrenzenden weiträumigen Pfarrwiese
war ein schön geschmückter Altar errichtet worden. Hier wurden
die versammelten Pilger/innen
unterschiedlicher Nationalität unter anderem auch vom Bürgermeister - sehr herzlich begrüßt.
Die Pilgerschar setzte sich zusammen aus der heutigen polnischen
Bevölkerung von Bad Kudowa
und Umgebung sowie vielen ehemaligen Landsleuten, die 1945
auf tschechoslowakisches Gebiet
geflohen waren und nicht mehr
zurückkehren durften. In zwei
Bussen waren weitere ehemalige
Bewohner der Grafschaft Glatz

fot. G. Gröger

fot. G. Gröger

alle vereint im Glatzer Land Gedenken an den Seligen Gerhard Hirschfelder
und Einweihung der Begegnungsstätte mit Museum am 3. Juni 2012

fot. G. Gröger

fot. G. Gröger
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als Pilger zu den Grafschafter Wallfahrtsorten Albendorf, Wartha,
Maria Schnee, auf tschechischem
Gebiet nach Grulich und Bärnwald
angereist. Schließlich wurde speziell eine große Schar ursprünglich
Tscherbeneyer Einwohner begrüßt, die hier vor Ort gemeinsam
den 60. Jahrestag ihrer Erstkommunion feiern wollten.
Dominik Kardinal Duka gestaltete den Festgottesdienst in
Konzelebration mit den eingangs
aufgeführten geistlichen Würdenträgern. Eine große Gruppe
von Priestern und Diakonen in
gleichfarbenen Meßgewändern,
angeführt von zahlreichen Meßdienern, umrahmte den Altarbereich. Unter ihnen fiel Julian
Golak aus Neurode auf, der in der
Ordenstracht der„Ritter vom heiligen Grab zu Jerusalem“ erschien,
in einem weißen wallenden Mantel mit dem großen roten Kreuz
und mit einem schwarzen Barett
als Kopfbedeckung. Ein Chor
junger Sänger und Sängerinnen
intonierte melodisch und rhythmisch ansprechende moderne
religiöse Gesänge. Für deutsche
Augen etwas ungewohnt, standen in einiger Entfernung drei Beichtstühle bereit, die während der
Meßfeier auch besucht wurden.
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Begrüßung
Großdechant Jung sprach
einleitend Worte der Begrüßung.
„Sehr geehrter Herr Kardinal,
sehr geehrter Herr Bischof, lieber
Nuntius, lieber Mitbruder Romuald,
bei Dir möchte ich gerne
anfangen. Ich habe hier ein Bild,
das wir vor 10 Jahren in Tscherbeney aufgenommen haben,
beim Gottesdienst zum 60. Todestag von Gerhard Hirschfelder.
Damals waren wir Freunde, und
als ich in den ersten Jahren hier
in der Grafschaft, meiner Heimat,
gewesen bin, hat der leider bereits verstorbene Pfarrer Stefan
Witczak mich gefragt: „Willst Du
nicht mein Bruder sein?“ Er hat
mich in den Arm genommen.
Das fand ich eine tolle Geste!
Ich möchte das jetzt wiederholen mit Dir, lieber Romuald,
und sagen: Wir sind nicht Freunde, wir sind im Verständnis von
Tschechen, Polen und Deutschen
wirklich Brüder. Und ich möchte
Dich einfach in den Arm nehmen
aus Dankbarkeit dafür, daß Du
die Arbeit für die Seligsprechung
hier in der Grafschaft Glatz, vor
allen Dingen hier in Cermna, so
gut vorangetrieben hast.
Wir sind und bleiben Brüder,
und ich möchte Dich in den Arm
nehmen, hier vor allen Leuten.
Danke! Das ist ein Zeichen,
das wir setzen wollen - auch für
die Zukunft.
Lieber Herr Bischof, es ist
wunderschön, daß Sie ebenso
die Initiative ergriffen haben mit
Ihrem Pfarrer und seiner Mannschaft, daß wir Gerhard Hirschfelder hier verehren dürfen als
einen Freund von drei Nationen:
Tschechen, Polen und Deutschen. Herzlichen Dank, Herr
Bischof. Es war einfach toll, wie
Sie das aufgegriffen haben und
weiter verfolgen. Hier ist der Heimatort für Gerhard Hirschfelder;
wenn wir Heimatvertriebenen,
wenn wir früheren Bewohner
nicht mehr sind, bleibt Gerhard
Hirschfelder hier vor Ort, und das
ist etwas Großartiges!
Daß wir heute hier sind mit
drei Nationen, haben wir Ihnen,
lieber Herr Kardinal, zu verdanken. Sie haben in Münster bei der
Seligsprechung am 19. September 2010 - als Herr Bischof Dec
sprach - mir ins Ohr geflüstert:
„Können wir nicht eine gemeinsame Wallfahrt machen? Polen,
Tschechen, Deutsche!“ Da habe
ich gesagt: „Sofort! Wir kommen

sowieso jedes Jahr, und heute
ist das in Erfüllung gegangen.
Über die Grenzen hinweg haben
wir einen gemeinsamen Gottesdienst mit allen Menschen guten Willens - mit Tschechen, Polen und Deutschen. Herzlichen
Dank, Herr Kardinal!“
Polnisch - Tschechisch Deutsch im Wechsel
Bei den Meßtexten, den Fürbitten und Ansprachen wechselten sich die drei Sprachen Polnisch, Tschechisch und Deutsch
regelmäßig ab, wobei übereinstimmend das tugendhafte Leben des Seligen im Blickpunkt
stand.
Diakon Ewald Pohl aus Eckersdorf verlas den Evangelientext aus Matthäus 28, 16-20, worin der Missionsauftrag Jesu an
seine Jünger verzeichnet steht mit der Zusage: „Ich bin bei euch
alle Tage bis zum Ende der Welt!“
Kardinal Duka predigte
ebenfalls dreisprachig. Er sprach
seine Freude darüber aus, daß
er 2010 bei der Seligsprechung
durch Joachim Kardinal Meisner
in Münster dabei sein durfte. Dabei habe er auch das Grab des
von ihm sehr verehrten Clemens
August Kardinals Graf von Galen
besucht, dem - wie Hirschfelder
- tapferen Widerstandskämpfer
gegen das Hitlerregime.
„Wir sind da, Gott Dank zu sagen für das Beispiel des priesterlichen Lebens des jungen Priesters Gerhard Hirschfelder. … Wir
sind da: Seine Schülerinnen und
Schüler aus der Grundschule. Wir
haben gehört, wie Gerhard Euch
zur ersten heiligen Kommunion
vorbereitet hat. …Wir sind da:
Wir haben die Gelegenheit zu
sehen, wie der junge Priester
mit Ideen und Mut für die Ehre

Gottes, für die Freiheit der Kirche
gekämpft hat, und er ist wirklich
ein Beispiel für die zukünftige
Kirche in unseren Ländern. Nach
dem zweiten Weltkrieg haben
wir gehofft auf ein Leben in Freiheit, aber, das muß man sagen,
unsere Hoffnungen waren naiv.
Noch eine weitere sehr schlimme
Diktatur ist gekommen, und sein
Beispiel war wirklich Beispiel für
viele Priester, hier, in Polen, auch
in Böhmen, Mähren, auch in der
Slowakei. Das muß man sagen:
Wir sind wirklich dankbar für dieses Beispiel des priesterlichen Lebens. Diese jungen Priester, nach
dem Muster des Seligen Gerhard
Hirschfelder, braucht die Kirche
in Polen, in Böhmen, in Deutschland, in aller Welt.
Beten wir, daß seine Fürsprache, des jungen Priesters, sich
auch ausrichtet für uns Priester,
uns Bischöfe von heute. Amen.“
Wenn Kardinal Duka das mutige Leiden im Kampf gegen die
Nazidiktatur so hoch einschätzt,
weiß er, wovon er spricht. Er
selbst wurde bei seinem Widerstand gegen den atheistischen
Kommunismus mehrfach inhaftiert, zeitweilig zusammen mit
Vaclav Havel, dem späteren Staatspräsidenten.
Ein kleiner Versprecher soll
noch angemerkt werden, indem
er einmal statt „Seligsprechung“
das Wort „Heiligsprechung“ gebrauchte. Während bei einer Seligsprechung „eine lokale Verehrung gestattet“ ist, das heißt, mit
ihm zu beten und seine Fürsprache anzurufen, gilt bei einer Heiligsprechung die Verehrung in
der gesamten Kirche. Vielleicht
weist dieses ungewollt ausgesprochene Wort schon den Weg
in die Zukunft, bildet eine neue
Zielvorgabe!
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Fürbitten
Wie schon in der Predigt,
richteten sich auch die Fürbitten
an den Beistand des Seligen. Michael Güttler aus Bad Landeck
trug vor:
„Für alle, die unter Not, Krieg
und Katastrophen leiden; für
alle, die ihre Heimat verloren haben: Um ein unerschütterliches
Vertrauen auf die Nähe und den
Beistand Gottes in ihrem Leben.
Für das polnische, für das
tschechische und das deutsche
Volk: Um die Bereitschaft, den
Weg in die Zukunft miteinander
zu gehen und gemeinsam am
Aufbau Europas in christlichem
Geist mitzuwirken.
Wir bitten Dich, erhöre uns!“
Zeichen des Dankes
Nach dem Abschluß der Meßfeier trat Elisabeth Kynast, die
wenige hundert Meter von hier
als die „Schmidt Liesel“ ihre Kindheit und Jugend verbracht hat,
mit spürbarer Freude und
Fröhlichkeit ans Mikrofon, bedankte sich - vor allem im Namen der Tscherbeneyer - ganz
herzlich für diese erhebende
gottesdienstliche Feier und über-

Zusatzinformationen:

reichte mehrere farbenprächtige
Blumensträuße. Sie hat über die
Jahrzehnte hinweg die Grabanlagen der hier ruhenden Deutschen gepflegt und für deren
Erhalt Sorge getragen. Auch ist
sie von Anfang an die treibende
Kraft gewesen, nur eine kurze
Wegstrecke vom Grab des Seligen entfernt eine Begegnungsstätte mit einem Museum einzurichten, die am Nachmittag
den kirchlichen Segen erhalten
sollte.
Bischof Dec ergriff ebenfalls
noch das Wort, um seinen Dank
an Kardinal Duka,
Erzbischof Ender und den
Großdechanten auszusprechen
sowie den Jubilaren der Erstkommunion zu gratulieren. Einen
begeisterten Applaus erhielt er,
als er sich abschließend an die
ehemaligen Grafschaft Glatzer
in der Pilgergruppe wandte: „Sie
sind keine Gäste, sondern Sie
sind hier in Ihrer Heimat. Sie besuchen Ihre Heimat.
Ich wünsche Ihnen alles
Gute, Gottes Segen in reichem
Maße und kommen Sie wieder.
Kommen Sie wieder!“

Zusätzlich konnte man sich an
Gebäck und Kuchen laben; dazu
wurde eine Auswahl an Getränken angeboten. Das bunte Durcheinander der vielen Leute hatte durchaus Volksfestcharakter!
Einweihung der
Begegnungsstätte mit
Museum
Am Nachmittag stand noch
ein weiterer Höhepunkt an, als in
einer würdigen religiösen Feier
das von der verstorbenen Rosa
Rokitensky vermachte Wohnhaus - noch mit dem alten Mo-

biliar und den früher benutzten
Einrichtungsgegenständen versehen - eingesegnet wurde. Kardinal Duka, Bischof Dec, Großdechant Jung und Prälat Brudnowski spendeten den Segen und
besprengten den Museumsraum
unter Gebeten mit Weihwasser.
Es ist zu hoffen und zu erwarten,
daß zahlreiche Besuchergruppen der Schädelkapelle auch an
das Grab des Seligen treten, ihn
um seine Fürbitte anflehen und
die Gelegenheit wahrnehmen,
sich über ihn ausführlich zu informieren.

Anschließend Volksfest
Unter der Regie von Prälat
Brudnowski kümmerte sich anschließend ein Heer von freundlichen Helfern/innen um die
Bewirtung der erwartungsvollen
Volksmenge. Mit bewundernswerter Hilfsbereitschaft und
geschickter Aufgabenbewältigung kam es zu einer schnellen
Versorgung der dreisprachigen
Gesellschaft. In großen Kübeln
dampfte ein schmackhaftes „Bigos“ (Sauerkraut gedünstet mit
Fleisch und Wurst) und auch die
leckeren Stücke vom Spanferkel fanden lebhaften Zuspruch!

Das anhängende Foto von der Einweihung des Museums stammt von Martin Strzelecki und zeigt Großdechant Jung beim Besprengen mit Weihwasser, dann nach links
anschließend Kardinal Duka, Bischof Dec und Prälat Brudnowski.
Per gesonderter eMail werden auf einer CD durch meinen Sohn Martin über die Uni-Siegen weitere Fotos zur Verfügung gestellt.
Dazu folgende Erläuterungen:
Foto 140: Ordensritter Julian Golak vor der Priesterschar
142: (von re.) Kardinal Duka, Nuntius em. Ender, Bischof Dec, Großdechant Jung, Prälat Brudnowski
144: Bischof Dec (li.), Großdechant Jung
150: Großdechant Jung (re.) umarmt Prälat Brudnowski, im Hintergrund Nuntius em. Ender
153: Der Chor
166: Von links in roten Gewändern bei der Konzelebration: Großdechant Jung, Nuntius em. Ender, Kardinal Duka, Bischof Dec, Prälat Brudnowski
177: Großdechant Jung
192: In weißer Albe Diakon Ewald Pohl
197: Im Angebot Spanferkel
198: Im Angebot Bigos
216 - 219: Ruhestätte des Seligen Gerhard Hirschfelder
222: Infotafel zum „Gerhard-Hirschfeldeer-Pilgerweg“
264: Dekanatskirche in Glatz
267: Marmorstatue des Arnestus von Pardubitz in der Dekanatskirche in Glatz
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Anna Chlebicka-Gałczyńska, Maja Dierżyńska

LISTY Z KŁODZKĄ RÓŻĄ W TLE
to cykl felietonów, którym nadano formę listów. Autorki - Maja Dierżyńska i Anna Chlebicka-Gałczyńska chcą przywołać dawne,
ale nie mniej ważne historie z kulturalno - artystycznego życia Ziemi Kłodzkiej. Wspominają ludzi, których obecność wyraziście
zaznaczyła się w pejzażu literackim miasta Kłodzka. Konfrontują tamten czas ze współczesnymi trendami w kulturze i sztuce, (list VII).

Maju

W ostatnim czasie wydarzyło się tak wiele, że nie wiem od
czego zacząć. Może od Twojego
Wieczoru i towarzyszącej mu
wystawy fotograficznej, inaugurujących otwarcie „Saloniku
Literackiego” . Zatytułowałaś go
„Niecodzienna codzienność”.
Nic bardziej trafnego. Niewiele
osób o swoim dniu powszednim może opowiedzieć, że
ich codzienność może być tak
barwna i prawie w 80 % wypełniona wydarzeniami zachodzącymi w środowisku artystycznym Kłodzka. W tych klimatach
czujesz się jak przysłowiowa
ryba w wodzie. A rozmyślając
często o tematach naszych dyskusji, nie mogę nie pamiętać
o Twoich zadziwiających mnie
skądinąd upodobaniach do języka staropolskiego, w tym do
poezji Jana z Czarnolasu.
W tym samym okresie
w Wydawnictwie Literackim
i Czytelniku ukazały się prawdziwe cymelia. Na początek
wyczekiwany przeze mnie III
tom Dzienników Iwaszkiewicza i tu związana z ich ogłoszeniem niespodzianka w lutowym numerze Polityki - bardzo
krytyczny artykuł Stommy.
Można chyba dyskutować
z jego opinią że: „W Dziennikach obnaża się cała małość
człowieka zapatrzonego wyłączne w siebie, osoby, której pół życia przeminęło na
bankietach dyplomatycznych
i bankietach ku czci”. Bardziej
przychyliłabym się do recenzji
Leszka Bugajskiego zamieszczonej w 2 numerze Twórczości zatytułowanego „ Z celi
straceń”, gdzie czytamy:… „
Dzienniki domknięte są starannie zaplanowaną puentą. Bo
cały ten tom jego zapisków jest
relacją z często dramatycznych
konfrontacji niosących spokój
wspomnień spraw dawno minionych z budzącymi niepokój
rzeczami nowymi”. Im człowiek
starszy tym z większą inten-

sywnością wracają do niego
wspomnienia. A jeśli jeszcze
po drodze przydarzą nam się
traumatyczne przeżycia, to powrót do wspomnień jest tym
bardziej intensywny, czasami
aż do uzależnienia. Nie sposób
też nie zauważyć - nie tylko
ze względu na ich obszerną
objętość (przeszło 700 stron) publikacji: Lem - Mrożek Listy.
Dwóch wybitnych pisarzy, filozofów, przez przeszło dwadzieścia lat wymienia się poglądami, trzeba dodać, nie zawsze
się ze sobą zgadzając, co stało
się z czasem przyczynkiem do
wielkiej przyjaźni. Myślę, że
należy po nie sięgnąć nie tylko
z tych trzech powodów, o których pisze Łukasz Saturczak
w wyżej już wymienianym 2
numerze Twórczości, w artykule zatytułowanym - „Dwóch
zgryźliwych tetryków”. …. „Tematów proszących się o satyrę
i językową groteskę było zawsze wokół wiele. Uciążliwość
życia w PRL-u: cenzura, głupota, zła wola władz, braki na
rynku, trudności z paszportami
i uzyskiwaniem obcej waluty,
wszystkie absurdy życia codziennego w komunistycznym
kraju….” , pisze we wstępie do
listów Jerzy Jarzębski. Ale to
nie wszystko. Znaleźć w nich
można opisy podróży, dyskusje
dotyczące wartości literatury
i drogi dotarcia do czytelnika.
Ta korespondencja podobnie
jak i Dzienniki Mrożka (wyszedł
już drugi tom) przybliżyła mi
ich bardziej ludzką, a nie tylko intelektualną osobowość
i może właśnie dlatego tak
fascynuje mnie ten rodzaj literackiej wypowiedzi.
A teraz trochę o muzyce.
Drugiego dnia Świąt Wielkiejnocy w Kościele PW. św. Wojciecha i Jerzego przy Klasztorze Kłodzkich Klarysek odbył
się koncert dobroczynny Magdaleny Kulig - mezzosopran
i Magdaleny Blum - fortepian.
Parę dni wcześniej miałam

okazję zamienić z Magdaleną
Kulig parę słów. To przemiła
młoda osoba, z promykami
słońca w oczach. Koncertu,
którego wysłuchałam, nie
zapomnę bardzo długo. Mówiąc, że owacje, jakie od stojącej publiczności otrzymały
obie artystki były zasłużone,
to co najmniej za mało. Obie
niezwykle utalentowane, radosne, posiadające niezwykłą
umiejętność zaprezentowania
tego wszystkiego, co w nich
najlepsze. Są absolwentkami Akademii Muzycznej we
Wrocławiu. Magdalena Blum
w klasie fortepianu ad. Zdzisławy Rychlewskiej, Magdalena
Kulig w klasie śpiewu prof. Ewy
Czermak. Brały udział w wielu
kursach mistrzowskich w kraju
i zagranicą. Zdobywały laury
na konkursach ogólnopolskich
i międzynarodowych. Płytę
„Elegie” z nagraniami artystek
można nabyć w pachnącym
kawą i wanilią kłodzkim sklepie Madagaskar. Od organizatorów - Klubu Otwartej Kultury i Kłodzkiego Towarzystwa
Oświatowego na ręce Matki
Ksieni wręczono Siostrom
Klaryskom Lwa Kłodzkiego
- Sapere Auso (ZA ODWAGĘ
BYCIA MĄDRYM), co uwzniośliło rangę koncertu. Wyszłam
z kościoła przeświadczona, że
byłam świadkiem wielkiego artystycznego wydarzenia.
Chciałabym jeszcze podzielić się z Tobą wrażeniem, jakie
wywarła na mnie książka Małgosi Iwanowskiej - Ludwińskiej
- „Dyptyk z Agatą”, a właściwie
zamieszczone w niej opowiadanie - „Miasto twierdzy”. Znana w środowisku toruńskim
malarka, graficzka, poetka
i pisarka, żona nieżyjącego już
wrocławskiego krytyka sztuki Jurka Ludwińskiego, zauroczona krajobrazem naszej kotliny,
Kłodzkiem, jego architekturą umieszcza akcję opowiadania w
naszym mieście i nie tylko. Jedna z jej bohaterek - w domyśle

autorka - odwiedza Lądek i kościół Narodzenia NMP, miejsce
gdzie przed półwiekiem wzięli
ślub jej rodzice . Zachwyca się
rzeźbami Michała Klahra. Warto
także zaznaczyć, jaką rolę odgrywa w opowiadaniu Kłodzkie Muzeum, a właściwie jedna
jego grafika z 1923 r. autorstwa
Ericha Fuchsa, przedstawiająca
mistrzów dawnej sztuki szklarskiej. Po lekturze książki ciągle
sobie obiecywałam, że muszę
się jej dokładniej przyjrzeć.
Odnalazłam ją wreszcie, była
eksponowana w mało widocznym miejscu. Zastanawiałam
się jeszcze długo, co takiego
dostrzegła w niej Małgosia,
że tak bardzo poruszyła jej
wyobraźnię? Jednym słowem
i tu fikcja literacka oparta jest
w dużej mierze na zdarzeniach autentycznych. Mam
to szczęście, że na jej grafiki
przedstawiające Toruń - jedną
ze skrzypkiem, drugą z aniołem w tle - mogę zawsze z tym
samym niemym zachwytem
patrzeć codziennie.
Za oknem układa swoje
smuteczki leniwa deszczowa
niedziela. Ta nostalgia skłania,
aby zasnąć i na przekór temu,
co w duszy gra, odpłynąć
w marzeniach w miejsca, gdzie
radość i słońce lub…. pisać. Po
dłuższym namyśle wybrałam
to drugie, pamiętając jak powtarzasz za Miłoszem: „ Rzeczy
nieopisane nie istnieją”.
Ania

Aniu

Przyznaję, zaskoczyła mnie
propozycja wieczoru autorskiego, nie mam wydanych książek,
ale miło być prowokowaną….
. Jeszcze przyjemniej mieć wystawę, która inauguruje Wasz
elegancki Salonik Literacki.
Dziwi Cię moja słabość do Jana
Kochanowskiego? Od niego
wszystko się zaczęło w poezji
naszej. Któż piękniej w pieśni
XXV dziękuje Stwórcy.
….”Tyś Pan wszystkiego świata.
Tyś niebo zbudował
I złotymi gwiazdami ślicznieś
uhaftował
Tyś fundament założył nieobeszłej ziemi
I przykryłeś jej nagość zioły rozlicznemi”….
Od niego się zaczęło i idzie
dalej poprzez Mickiewicza Norwida, Leśmiana, Miłosza. Zajmowałam się przez jakiś czas
sztuką metaforyczną. Miałam
też okazję zadać słuchaczom
pytania, które częściej zadaję
sobie - czy środowisko kulturalne Kłodzka postrzegane jest
jako miejsce kulturotwórcze,
które ma własny potencjał artystyczny? Czy cechuje je rodzaj
kreatywności, wyróżniający je
spośród innych jakąś wyrazistą cechą? W pierwszych tygodniach wydało mi się wyspą
kulturalnych możliwości. Działały już placówki prezentujące
sztukę, twórcy spotykali się
w Klubie Twórczej Inteligencji
lub na zebraniu Kłodzkiego Oddziału Związku Polskich Artystów Plastyków, a poeci zdobyli
się na organizację Kłodzkich
Wiosen Poetyckich. To budowało tożsamość miasta, jego szczególną aurę. Ale czas pionierów
należy do przeszłości, odszedł
razem z jego kreatorami, choć
moje pokolenie jeszcze ich
pamięta. Na prośbę Pani Krystyny Oniszczuk- Awiżeń moje
notatki z serii „ Rodowód” zamieszczone w „Bramie” poświęciłam inicjatorom niektórych
zdarzeń artystycznych. Próbowałm podkreślić, że dali oni
początek pewnej otwartości na
przyjęcie nurtów ożywiających
ówczesne życie kulturalne, już
od połowy lat 50. Interesował
mnie też odcień kresowy. Od
liceum wiem, że bez literatury
kresowej nie byłoby polskiego
romantyzmu. Kresy w ciągłym
zderzeniu z obcymi wydesty-

lowały te wartości, które nas
pięknie określają. Bardzo wiele
o kresach dowiedziałam się od
pani Martynowiczowej - matki
Anny Zelenay. Dzięki osobom,
które poznałam - a miałam
szczęście spotkać Annę kilka
razy - zorientowałam się, że
środowisko jest jakoś zorganizowane - mówiąc współczesnym językiem - wokół liderów,
którzy mieli dosyć pasji, by zaproponować coś tutejszemu
społeczeństwu. Kształt kultury
tworzą osobowości twórcze.
Anna od dziecka pisała, świadoma wagi poezji. Jej utwory,
obok wierszy Jana Kulki i Bogusława Michnika czytane były
na organizowanych wówczas
wieczorach literackich. Zeszyt
dwunastoletniej Anny pełen
wierszy i opowiadań jej matka
przekazała do Muzeum Ziemi
Kłodzkiej. Miałam przyjemność
przeczytać kilka z nich podczas tego wieczoru. Anna miała
słuch na język, wrażliwość na
pejzaż otaczający, świat daleki
umiała sobie wyobrazić i opisać (wycieczka do Mediolanu
i Wenecji). Utwory z lat 1937-40
mają daty, są poprawnie zapisane bez skreśleń. Była też autorką pięknych wierszy o Kłodzku.
Jan Kulka był pod wyraźnym
wpływem osobowości Anny,
sam zaczął wydawać tomiki,
a ponieważ miał w sobie dosyć
uporu i determinacji, a nawet
pewien zmysł organizacyjny,
Wiosny stały się faktem. Życie
w kulturze stanowiło dla niego
strefę ochronną.
Było coś niesamowitego
w sytuacji, Polska w okopach
socrealizmu, a tu cały świat literacki u nas i ważne wypowiedzi
ludzi pióra. Ważne bo sumujące
dorobek czołowych poetów(
Leśmian, Przyboś, Broniewski,
Białoszewski). To Wiosny zwróciły uwagę ludzi twórczych na
cały nasz region.
Czy ważna jest kultura dla
ludzi niezakorzenionych w tym
miejscu? Miejsce i język łączyły poszczególne grupy ludzi,
wspólny
kresowo-galicyjski
dialekt z lwowskim zaśpiewem.
Tradycja języka to rodzaj warsztatu twórczego, w nim przemówiła poetka. Po raz pierwszy
piękno miasta utrwalone zostało w języku z innego miejsca
i innej tradycji. Nie było mi dane
uczestniczyć w
duchowym

i artystycznym doświadczeniu
twórców, którzy przybyli tu
w 1946 roku. Poznałam ich dopiero dwadzieścia lat po wojnie. Przypominam je, bo widać
przez nie jak kształtowała się
przestrzeń kulturalna miasta.
Pomiędzy Muzeum, Biblioteką.
KOK-iem i BWA krzyżowały się
trasy ludzi sztuki. Na wieczorach organizowanych przez te
instytucje (często wspólnie),
poznawałam coraz szersze kręgi
twórców naszego regionu, a po
latach także innych środowisk.
W spotkaniach Kłodzkiego Klubu Literackiego uczestniczę 40
lat, z Kłodzkim Klubem Fotograficznym wystawiam ponad
20 lat. Ta ilość zdarzeń sprawia,
że mam kłopot z porządkowaniem ich. Zapisały się one
w zaproszeniach, katalogach,
folderach, które często sama
przygotowywałam do druku.
Potwierdza je czas, nadaje im
moc i reanimuje. Tworzywem
jest słowo, obraz, znak plastyczny lub fotograficzny. Zaświadczają one o rodzaju świadomości ludzi porozumiewających
się poprzez sztukę. Dochodzą
jeszcze sygnały od kultury szerzej pojętej, myślę o lekturach,
które oferuje Biblioteka.
Ziemia Kłodzka nie była
nigdy zamkniętym regionem.
Otwarcie na sztukę innych środowisk i promieniowanie Wrocławia sprawiły, że mogły odbywać się tu liczne wieczory artystyczne: poetyckie, plastyczne,
sejmiki kultury dotyczące literatury dolnośląskiej, spotkania
autorskie, koncerty, wernisaże.
Stopniowo poszerzała się skala tego otwarcia, doszedł teatr,
koncerty organowe…. . Twórczość jest tym materiałem, na
którym odciskały się wszystkie
warstwy burzliwych przemian
w naszym kraju. Lata 1980 1989 to ważny okres dla Kłodzkiego Klubu Literackiego. Nie
tylko pojawienie się Michała
Fostowicza i jego poszukiwanie
własnej drogi twórczej, z której
się zwierzał i dzielił z nami na
spotkaniach. Jako prezes Kłodzkiego Klubu Literackiego wiele
inicjował, skupił wokół siebie
znajomych i przyjaciół, którzy tu
bywali (krytycy, redaktorzy, poeci). W środku ciemnego okresu stanu wojennego przeczytał
kilkanaście wierszy, około 60
miał przygotowanych do dru-

fot. B. Michnik
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ku. Wkrótce wyszedł jego tomik
w Witrynie Artystów, a niedługo potem kolejni poeci wydali
swoje utwory: Czesław Borsowski, Bogusław Michnik, Roman
Gileta, Helena Pozdrowska,
Zofia Mirska, Dorota Kaczyńska, Wojciech Izaak Strugała
itd. W ten sposób następna generacja wykorzystała przykład
i doświadczenie Wiosen. Michał
tłumaczył chińskiego poetę i
mędrca Lao-Tsy, a następnie zajął się rozszyfrowywaniem filozofii Williama Blaike`a. Tworzył
własną rzeczywistość dzięki
refleksji i obserwacji. Zbudował
własnoręcznie w swym ogrodzie w Międzygórzu pracownię,
w sposób najbardziej prosty,
wręcz prymitywny, tworząc dla
siebie miejsce do kontemplacji.
Także malował. Mierzyliśmy się
na wiersze z Nową Rudą, kiedy
Karol Maliszewski przyjeżdżał
tu ze swoją świtą na turnieje
poetyckie. Nie zapomnę też
pięknego spotkania literackiego w zabytkowym „Wapienniku” u prof. Jacka Rybczyńskiego. Podczas sesji „ Uniwersalizm
i prowincjonalizm” zgodziliśmy
się: kiedy wszystko jest w obiegu nie ma prowincji. Są ludzie
zdolni do zrozumienia tego
fenomenu, którego jesteśmy
świadkami. Próba przywołania
dalszych faktów wobec szybko
dziejącej się historii jest niepełna i niezwykle trudna do
uporządkowania. Nieoceniona
jest rola instytucji, które promowały twórczość. Muzeum
Ziemi Kłodzkiej opracowało
kilka bardzo ważnych wystaw
poprzedzonych
wydawnictwami i sesją naukową (rzeźba
Michała Klahra, Czasy Arnošta z Pardubic). Biuro Wystaw
Artystycznych
zorganizowało kilkanaście wystaw zbiorowych szkła artystycznego,
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Krystyna Śliwińska

Duszniki Zdrój, 36 scen z życia miasta
w latach 30-tych XX wieku
to tytuł wystawy fotograficznej autorstwa Ryszarda Grzelakowskiego,
prezesa Towarzystwa Miłośników Dusznik Zdroju
Wystawa została przygotowana dla upamiętnienia ks.
Gerharda Hirschfeldera, pierwszego Błogosławionego Diecezji Świdnickiej, duszpasterza
młodzieży Hrabstwa Kłodzkiego, męczennika niemieckiego
nazizmu. Niedługo, 1 sierpnia,
minie 70 rocznica jego męczeńskiej śmierci w obozie koncentracyjnym w Dachau.
Zaprezentowane fotogramy, wykonane przez P. Langnera, F. Kleinera oraz Qlingsporna ukazują Duszniki, jakie
oglądał ks. Hirschfelder w czasie wędrówek, które odbywał
z młodzieżą i parafianami oraz

w czasie rekolekcji, przeprowadzonych na prośbę dusznickich
proboszczów ks. Franza Millera
i ks. Alfreda Becka. Zobaczyć
można zatem m. in. ówczesny
rynek, kilka widoków ogólnych
miasta, kościoły, dworzec kolejowy, hotel, teatr zdrojowy,
pawilony sanatoryjne, pomniki, sceny z życia mieszkańców
i gości kuracyjnych. Całość jest
pięknym, melancholijnym fotograficznym opisem miasteczka,
oddaje jego klimat i koloryt.
W folderze przygotowanym w związku z ekspozycją
jej autor, Ryszard Grzelakowski,
napisał: „Prezentując wystawę

(…) pragnę, aby te domy, ulice,
place, rynek, kościoły, pomniki
, park, drzewa- rzeczy i miejsca,
które mają ponoć zdolność zatrzymania w sobie wizerunku
zdarzeń zaistniałych w ich sąsiedniej bliskości, zostały przez
Państwa zapamiętane.
Genius loci genius rei
To one - duchy miejsc i rzeczy, duchy heraklitowe patrzą
na strumień czasu, który przepływa.
Fotografujemy te miejsca
okiem albo kamerą, zatrzymując jedną sekundę ich istnienia,
lecz naprawdę to one fotografują nas wszystkich. Dzięki nim

jesteśmy, gdy już dawno nas
nie ma. Człowiek jest tylko epizodem w życiu przedmiotu.”
Otwarcie wystawy uświetnił zespół Tancerzy Bractwa Rycerskiego Zamku Homolskiego.
Ryszardowi
Grzelakowskiemu należą się szczególne
podziękowania i wyrazy uznania za wkład w upamiętnianie
historii miasta, wydobywania
z niej niezwykłych „perełek”
i zarażania innych miłością do
naszej Małej Ojczyzny...Wystawę można oglądać w Urzędzie
Miasta w Dusznikach Zdroju do
połowy lipca.

a jeśli zajrzy się do katalogów
zdziwimy się, że szkło Witolda
Turkiewicza, Zbigniewa Horbowego, Stefana Sadowskiego
i innych… wystawiane było na
wielu kontynentach i uczestniczyło w światowych pokazach.
Prezentując kilkanaście razy
tę twórczość miałam uczucie
udziału w czymś wyjątkowym.
Każdy dzień w Galerii, tuż obok
Biblioteki, prawie za ścianą miał
inny wyraz, wtedy codzienność
bywała tak niecodzienna. Wieloletni ciąg zdarzeń w KOK- u to
kontynuowane przez lata misterium ludzi twórczych. Doświadczyłam wszystkich faz rozwoju

osobowowego: od fascynacji
sztuką, poprzez codzienny z nią
kontakt przy realizacji wystaw,
aż do współudziału czy też
współuczestnictwa w twórczości, do czego zachęcali mnie
artyści. Nie mamy się czego
wstydzić, mamy ważną już powojenną tradycję. W Witrynie
Artystów wydano około 70. tomików. Jestem Ci wdzięczna za
wszystkie pytania. Na niektóre
nie zdążyłam odpowiedzieć.
Chodzi o wydawnictwa. Teraz
kiedy zwykły jogurt ma swój
portret w reklamie, myślę ze
smutkiem, że zmarli już artyści
nigdy nie doczekali się choćby

jednej kolorowej reprodukcji.
Kieruję ten pomysł ku Twoim
rówieśnikom - możnaby pomyśleć i wydać album np. Poezja
i fotografia T. I, Malarstwo grafika szkło t. II. Mam sporo barwnych slajdów do wykorzystania,
a wiersze można znaleźć w tomikach już wydanych. Obecny
skok cywilizacyjny pozwoliłby
na to. Niestety nie zdążyłam
o tym powiedzieć Markowi
Szpakowi - on znał środowisko,
także młodą generację. Cieszy
mnie Twoja fascynacja literaturą, masz już własne udane
próby, nie zapominaj, że literatura nas tworzy. Mamy prawo

modyfikować kulturę poprzez
nasze wybory, ale jednocześnie jesteśmy w niej zanurzeni.
Mówi się w XXI w. o nieskrępowanej wolności artystycznej,
ale jesteśmy zależni od sytuacji,
którą prowokujemy. A jednak
sztuka to podróż w poszukiwaniu własnej tożsamości, tym
bardziej fascynująca, im więcej
labiryntów zwiedzimy po drodze. Widzę jak Twoja Biblioteka
zmienia się w coraz gęstszy labirynt, z którego coraz trudniej
się wyplątać. Mam nadzieję, że
pozwolisz mi odnaleźć ścieżkę
do domu.
Maja
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Henryk Grzybowski, Eberhard Scholz
Übersetzung von Lucyna Wulicz

Alte Neuigkeiten über Altheide Bad1
Eberhard Scholz: Aus der
Geschichte Altheides.
100 Jahre Wandelhalle /
Helenenbad.2
Das neben dem Kurhaus zweifellos markanteste Gebäude in
Altheide ist die Wandelhalle,
bzw. das Helenenbad, errichtet
in den Jahren 1910 / 1911. Damit besteht dieses Objekt jetzt
100 Jahre – ein besonderes Jubiläum!
In dem vorstehenden Beitrag
sind außer den sehr interessanten Plänen und dem Kunstdruck auf der übernächsten
Seite auch noch Abbildungen
der Brunnenhalle und der
Wandelhalle innen und außen
beigefügt, die aber von vielen
Ansichtskarten her bekannt
sind, und die hier deshalb nicht
wiedergegeben werden.
Sehr interessant dagegen ist
die Beschreibung des Baues
und die Auflistung der am Bau
beteiligten Firmen, die bisher
in Vergessenheit geraten waren. Die Pläne hingegen zeigen
uns interessante Einzelheiten
über die Aufteilung und die
Nutzung der einzelnen Räume
vor 100 Jahren.
Abgesehen davon, dass die
Wandelhalle schon in den 20er

Jahren zum Kurpark hin eine
verglaste Front bekam und dadurch wetterunabhängig wurde, hat sich in der Belegung
der Räumlichkeiten in der
Nachkriegszeit natürlich viel
geändert, was man am deutlichsten auf der Seite des Helenenbades im Kellergeschoss
sehen kann, dort gibt es heute
eine ganze Reihe Geschäfte
und Restaurants. Dafür ist der
früher äußerst beliebte Sprudel verschwunden, ebenso wie
der Charlottensprudel, der ein
Schmuckstück des Kurparks
war. Heute sieht man nichts
mehr davon!
Felix Wilde, Paul Rother:
Der Neubau der Brunnenund Bade - Anlagen in Bad
Altheide in Schlesien.3
Der außerordentliche Aufschwung, den das ehemalige
Dorf AltHeide an der Weistritz
im preußischen Regierungsbezirk Breslau nach seiner Entwicklung zu einem viel besuchten Badeort genommen hatte,
machte bald die vorhandenen
Bade-Anlagen unzulänglich. Es
wurden daher die Architekten
Felix Wilde und Paul Rother in
Charlottenburg damit beauftragt, in der Zeit von November

„Deutsche Bauzeitung“ 1914, Titelseite des Artikels über Bad Altheide.

1910 bis Mai 1911 neue BadeAnlagen zu errichten, die in
den Abbildungen S. 254-256,
sowie auf unserer Bildbeilage
zur Darstellung gelangt sind.
Es handelt sich um ein langgestrecktes Gebäude, das eine
Brunnenhalle nebst anschließender Wandelhalle, sowie ein
Badehaus aufgenommen hat.
Der Brunnenraum des Prinzensprudels liegt im Erdgeschoß;
angeschlossen ist ein Raum
für die Bereitung und den Verkauf von Milch, Molken und
Kefyr. Die Wandelhalle ist mit
einem Musik-Orchester, mit
einer Konditorei mit Lesesaal
und Rauchzimmer, sowie mit
Verkaufsläden
ausgestattet;
außerdem liegen an ihr die
Geschäfts-Räume der Badeund Brunnen-Verwaltung. Im
Untergeschoß, das sich aus
dem Höhenunterschied des
Geländes des Kurplatzes und
der Landstraße ergab, sind 36
Mineral-Badezellen eingerichtet, die unmittelbar aus dem
Sprudel gespeist werden und
nach den neuesten Erfahrungen der Badetechnik ausgestattet sind. Ferner sind hier
große Douche-Räume für alle
Arten von Wasserverwendung,
elektrische Lichtbäder, Ausklei-

de- und Ruhe-Räume, sowie
die nötigen Nebenräume angeordnet.
Der moorige Baugrund bedingte vorsichtige konstruktive
Anordnungen; es wurde daher
eine
Eisenbeton-PfahlrostGründung gewählt, auf der
alle stützenden und tragenden
Teile, wie Stützen, Längs- und
Quer-Unterzüge in Eisenbeton-Konstruktionen aufsetzen.
In gleicher Art sind die Decken
ausgeführt. Die Quellfassung
wurde in Monier-Konstruktion
erstellt und außen und innen
mit Fliesen verkleidet, die eine
Scharffeuer-Glasur erhielten.
In den Umfassungen ist der
Aufbau ein Ziegelbau mit Edelputz. Der Dachstuhl besteht aus
Holz, das Dach wurde mit roten
Biberschwänzen gedeckt. Das
Kuppeldach erhielt Kupfer-Eindeckung. Im Inneren wurden
der Brunnen-Pavillon und das
Vestibül an den Wänden mit einer reichen Fliesenverkleidung
versehen. Als Fußboden haben
diese Räume sowie die Wandelhalle einen Fliesenbelag aus
Marmor-Terrazzo erhalten.
An der Ausführung waren
beteiligt: Das Baugeschäft A.

Die Pläne für Wandelhalle, Badeanlagen, Trinkhalle; Erdgeschoss und [unten]
Kellergeschoss.
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Der „Altheider Weihnachtsbrief“ wird von Georg Wenzel
seit 1990 als ein Jahrbuch herausgegeben. Unter den Beiträgen findet man die Texte,
Berichte, Bilder, die nicht nur
die Geschichte, sondern auch
die Gegenwart von Polanica
Zdrój betreffen.
Im 15. Jahrbuch vom Dezember
2011 wurden die Artikel veröffentlicht, welche die Pläne der
Entwicklung des Kurortes zum
Thema haben, sowohl die, die
realisiert worden sind, als auch
die, die des zweiten Weltkrieges wegen nicht verwirklicht
werden konnten.
Dieser Thematik hat sich Eberhard Scholz angenommen,
dessen Vater als evangelischer
Pfarrer in Altheide vor dem
zweiten Weltkrieg wirkte. HeutErnst in Glatz durch Uebernahme der Maurer- und Zimmerarbeiten; die Lolat-Eisenbeton-A.-G. in Breslau durch
Uebernahme der Ausführungen in Eisenbeton; die Firmen
G. Hammer und Ewald Ritter in
Breslau durch Herstellung der
Dachdecker- und der Klempnerarbeiten; die Firma Aug.
Krauss in Berlin durch Erstellung der Stuck und DrahtputzArbeiten. Die Tischlerarbeiten
waren an C. Buhl in Breslau,
die Fliesenarbeiten an N. Rosenfeld & Co. in Berlin übertragen. Die dekorativen Malereien führten Birkle & Thomer
in Berlin, die übrigen Malerarbeiten A. Lessing in Breslau
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zutage wohnt Eberhard Scholz
in Haimhausen b. München,
er ist ein hochgeschätzter Dokumentalist von Altheide Bad.
Seine Fotosammlung ist Grundlage für viele historische und
denkschriftliche Sachbearbeitungen geworden.
Nachdem die Beiträge aus der
Monatsschrift „Deutsche Bauzeitung“ [die älteste deutsche
Zeitschrift für Architekten und
Bauingenieure, erscheint von
1867 bis heute] in seine Hände
fielen, hat E. Scholz eine, für die
Bewohner des Ortes sehr interessante Analyse durchgeführt.
Schon während der Arbeit an
diesem Artikel, der tiefgründig
von Lucyna Wulicz übersetzt
wurde, faszinierte mich die von
ihm erwähnte Wasserfläche
hinter dem Kurhaus. Ich griff
auf mein Archiv aus der Zeit
zurück, in der das Buch Polani-

ca Zdrój wczoraj i dziś verfasst
wurde und dort fand ich einen
Plan aus dem Jahr 1927, der das
Umbauprojekt der Parkanlage
darstellt (Abbildung Nr. 9). Man
kann genau erkennen, dass diese reguläre Fläche, von einem
Wandelgang umgeben [ungefähr an der Stelle, wo sich jetzt
im renovierten Josef-Park die
Wiese mit Figuren der Kurgäste
befindet], wie ein Teich aussehen kann, jedoch wollte man
dort ein Freilichttheater für Massenveranstaltungen realisieren.
Bemerkenswert sind auch die
Projekte der Übergänge, die das
Kurhaus mit der Wandelhalle
und dem Casino [jetzt „Colombina”] verbinden sollten. Was
wurde getan, um den Übergang
von der Nordseite zur Helenenstraße (Matuszewskiego-Straße
heute), und um den Gästen den
Weg zu dem Wagen, dem Auto,

aus. Die Installationsarbeiten
besorgten Latzel & Packur in
Breslau, während die Zentralheizung von P. Schlapitzky in
Breslau eingebaut wurde. Die
Baukosten betrugen insgesamt 270.000 M.; davon entfallen auf den Rohbau 165.000,
auf den Ausbau 105.000 M. In
den Kosten für den Rohbau
sind 20.000 M. enthalten, die
der moorige Untergrund an
Gründungskosten mehr verursachte, während in den Ausbaukosten 26.000 M. verrechnet sind, die für die Installation
der Mineralwasser- und der
sonstigen Bade-Einrichtungen
nötig wurden.

Eberhard Scholz: Aus der
Geschichte Altheides.
Alte Neuigkeiten über das
Kurhaus. 4
Soweit die Deutsche Bauzeitung von 1914. In der gleichen
Monatsschrift, diesmal aus dem
Jahr 1931, finden wir die Beschreibung der nachfolgenden
Veränderungen im Kurhaus
[Wielka Pieniawa]. Sehr viel ist
über Altheide und seine Geschichte geschrieben worden.
Trotzdem verwundert es, wenn
immer wieder noch Details auftauchen, die zumindest einem
Teil unserer Heimatfreunde
bisher verborgen geblieben
sind. Zentraler Bau des Bades
ist natürlich das Kurhaus, das

Ansicht der Badeanlagen von der Straße und [unten] vom Kurpark.

ohne Angst vor dem Wetter zu
gewährleisten. Zwischen der
Parkstraße und der Hauptallee
des Kurparks über dem Brunnen
(Ecke Georg- und Helenenstraße), wurde der Bau eines Hotels
vorgesehen. Über dem heutigen
Kreisverkehr MatuszewskiegoStr./Konopnickiej-Str. (Helenen-/
Sprudelstraße) sollte ein Mittelstandssanatorium entstehen,
also ein Sanatorium, das auch
weniger begüterten Kurgästen
zur Verfügung stehen sollte. Die
Thematik der schnellen Entwicklung des Ortes nach dem Kauf
durch die Georg Haase AG, die
Analyse der Pläne, was davon
realisiert wurde und was im
Laufe der Zeit verifiziert wurde,
ist noch nicht erschöpfend behandelt worden. Wir stellen hier
die Bemerkungen von Eberhard
Scholz und die Artikel in Originalform vor.
1905 von Kommerzienrat Georg Haase bei Baumeister Ernst
aus Glatz in Auftrag gegeben
und 1906 fertig gestellt wurde.
1930 wurde das neue Badehaus
als rückwärtiger Anbau des bestehenden Kurhauses in Betrieb
genommen. Wir alle kennen
den Bau sowohl aus eigenem
Anschauen wie auch von vielen
Ansichtskarten her.
Als ich kürzlich einen Artikel aus
der DBZ (Deutsche Bauzeitung)
vom 23 September 1931 erhielt,
in welchem von Um– und Anbauten des Kurhauses berichtet wird, war ich natürlich sehr
interessiert. Wie groß war aber
mein Erstaunen, als ich dort
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„Deutsche Bauzeitung“ 1931, Seite mit dem Artikel über den Umbau. Auf dem Foto
der Eingang in die Kuranstalt.

auch von geplanten weiteren
geplanten Umbauten las. Besonders interessant sind natürlich
die abgebildeten Pläne. Aber
lesen wir zunächst, was 1931 berichtet wurde.

Wandelhalle und Trinkhalle mit der offenen Wand zum Park.

Das Inhalatorium, bemerkenswert die Wandfresken.

Ernst Ziesel: Um- und Erweiterungsbauten des Kurhauses in
Bad Altheide.5
Durch das stetige Anwachsen
der Besucherzahl des Bades
Altheide in den letzten Jahren
hat die „Altheide AG für Kur- und
Badebetrieb“ in der vorjährigen
Generalversammlung die Inangriffnahme der schon lange
geplanten Um- und Erweiterungsbauten des bestehenden
Kurhauses beschlossen. Da mit
Rücksicht auf den Kurbetrieb die
Bauarbeiten nur während der
stillen Zeit des Jahres zur Ausführung gelangen können, steht
nur eine kurze Bauperiode von
höchstens 5 Monaten für diese
Arbeiten zur Verfügung. Es blieb
daher nichts anderes übrig, als
das Bauprogramm in 3 Bauabschnitten innerhalb dreier Jahre
aufzuteilen.

der Hauptsache der Erweiterung
der Kurmittelanlagen. Im Kellergeschoß ist der maschinen-technische Teil mit anschließenden
Werkstatträumen installiert. Im
Erdgeschoß liegen eine Wartehalle mit der Kassenanlage, ferner das Inhalatorium sowie eine
Anzahl Sprudelbäder. Im 1. bis 3.
Obergeschoß sind ausschließlich Sprudelbäder mit den dazugehörigen Ruheräumen angeordnet. Außerdem sind in jedem
Geschoß Toiletten, getrennt für
Damen und Herren, untergebracht. Außer der Haupttreppe
wird der Verkehr zwischen den
einzelnen Geschossen durch
einen Aufzug vermittelt, der in
seinen Abmessungen so vorgesehen ist, daß er auch von
Kranken in Krankenstühlen benutzt werden kann. Der Aufzug
ist vom Kellergeschoß bis unter
Dach mit Spiegelglas ummantelt. Die Logierräume des anschließenden Altbaues in den
beiden Obergeschossen werden
durch eine Tür mit den daneben
liegenden Baderäumen in Verbindung gebracht.

Der 1. Bauteil ist im vergangenen Jahre in Betrieb genommen
worden. Dieser Bauteil dient in

Die äußeren Fassadenflächen
sind geputzt, Sockel und Architekturteile in Wünschelburger
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Projektion der Parkanlage, zu sehen sind die Gestaltung im Bereich hinter dem
Sanatorium „Wielka Pieniawa“ und die Fussgängerbrücken zwischen Sanatorium,
dem Konzertsaal und der jetzigen Colombina.

Das Kurhaus [ Wielka Pieniawa]. Oben: Süd-West-Ansicht 1:100 [Springbrunnen].
Unten: Plan des Erdgeschosses 1:600. Der Neubau ist getönt.

Sandstein ausgeführt. Die Wände und Decken der Bäder sind
in Gips geglättet und in lichten
Wachsfarbentönen, die einzelnen Bäder untereinander verschieden, gestrichen. Die Wandflächen des Treppenhauses und
der Korridore sind ebenfalls in
Gips geglättet und in Wachsfarbe, Elfenbeinton, gehalten. Bäder und Inhalatorium haben Fliesenpaneel. Die Fußböden dieser
Räume sind gleichfalls mit Fliesen
ausgelegt. Der Fußbodenbelag
der Korridore und Ruheräume ist
Linoleum. Die Türen und Scheuerleisten nach den Korridorseiten sind lichtrot gestrichen. Die
Treppe ist in schwarzpoliertem
Granit ausgeführt. Der Handlauf
auf dem schwarzgestrichenen
schmiedeeisernen Geländer ist
in dem gleichen lichtroten Ton
der Türen gestrichen. Die Treppenhaus- und Korridorfenster
wurden buntverglast. Der ganze Bau ist ausgerüstet mit einer
elektrischen Lichtsignal- und
Uhrenanlage für sämtliche Bäder. Durch den Neubau ist die
Zahl der Sprudelbäder um 54
Stück erhöht worden.
Im Bauteil 2, der im September
d. J. in Angriff genommen wird,
sind im Keller- bzw. Erdgeschoß
ein Schwimmbad von 110 qm
Größe, Räume für Hydro- und

Elektrotherapie, sowie Röntgenraum, Ruhe- und Massageräume
vorgesehen. In den oberen Geschossen wurden Logierräume
angeordnet. Das Dach wird als
Sonnendach mit gedeckter Liegehalle, Duschenräumen usw.
ausgestattet.
Der 3. Bauteil, der im nächsten
Jahre zur Ausführung gelangt,
nimmt in den unteren Geschossen die Erweiterung der Wirtschaftsräume auf, die oberen
Geschosse erhalten Logierräume. In dieser Bauperiode ist der
Umbau des Kurhauses in seiner
inneren Ausgestaltung als auch
der Fassade geplant.
Eberhard Scholz: Soweit der Bericht in der DBZ. In den obenstehenden Grafiken sieht man mit
Erstaunen ein Kurhaus mit einer
neuen, moderneren Fassade,
wobei der Aufgang zur Terrasse
und der Haupteingang an der
vertrauten Stelle geblieben sind.
Auch ein Türmchen in der Mitte ist vorgesehen. Im darunter
abgebildeten Plan ist das Neue
Badehaus getönt eingezeichnet.
Am linken Rand befindet sich der
Eingang, der von Ansichtskarten
her vertraut ist.
In die nebenstehende Grafik, ein
Vogelschaubild (90° gedreht),
muss man sich etwas hineinden-

ken. Rechts sind das Helenenbad
und das Kurtheater zu erkennen.
Auch der Charlottensprudel ist
leicht zu finden, im Bild ist er mit
einer Überdachung zu einem Pavillon geworden.
Interessant ist auch die Anlage
der Fontäne vor dem Haupteingang und rechteckig darum eine
hohe Hecke. Gegenüber auf der
Seite des Neuen Badehauses
erkennt man eine relativ große
Wasserfläche, umgeben von einem halbrundförmigen Wandelgang, sicherlich eine sehr nützliche Ergänzung der Kur– und Erholungseinrichtungen unseres
Bades. 6
An der Kurpromenade ist vom
linken Pavillon aus ein Laubengang zum Georg-Haase-Denkmal zu erkennen.7 Einen solchen
Laubengang gab es allerdings
auch schon in der Realität.

Für mich erstaunlich ist die Tatsache, dass es bisher keinerlei
Hinweise auf diese geplanten,
aber aus sicherlich plausiblen
Gründen nicht mehr zur Ausführung gekommenen Pläne
gegeben hat. Mit Sicherheit
hat es diese Pläne in weit ausführlicherer Form im Archiv der
Altheide-AG gegeben! Auch das
ist ja ein Teil der Altheider Geschichte, das man nach Kriegsende wie so vieles Deutsche zu
tilgen versucht hat.8 Ein solcher
Fund wie dieser in 80 Jahre alten Veröffentlichungen ist dann
ein wahrer Glücksfall!
Auf der Basis der Beiträge von
Eberhard Scholz und der Übersetzung mit den Hinweisen
von Lucyna Wulicz zum Druck
durch Henryk Grzybowski vorbereitet.

Entwurf für die Parkanlage von 1927. Der Theaterplatz und die überdachten
Brücken sind gut sichtbar.
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(Endnotes)
1 Als einziger Kurort im
deutschen
Sprachraum
hatte Altheide die Bezeichnung Bad am Ende des Namens, so dass die amtliche
Bezeichnung Altheide Bad
lautete
2 Eberhard Scholz, Aus der
Geschichte Altheides. 100
Jahre Wandelhalle / Helenenbad, „Altheider Weihnachtsbrief”, Ausgabe 15,
Dezember 2011, S. 82-85.
3 Architekten: Felix Wilde
und Paul Rother in Charlottenburg, Der Neubau
der Brunnen- und Bade Anlagen in Bad Altheide in
Schlesien, „Deutsche Bau-

zeitung“, XLVIII Jahrgang,
№ 26, den 31. Maerz 1914.
4 Eberhard Scholz, Aus der
Geschichte
Altheides.
Alte Neuigkeiten über das
Kurhaus, „Altheider Weihnachtsbrief”, Ausgabe 15,
Dezember 2011, S. 86-89.
5 Architekt BDA, Ernst Ziesel, Berlin-Charlottenburg,
Um- und Erweiterungsbauten des Kurhauses in Bad
Altheide, 7 Abbildungen,
„Deutsche
Bauzeitung“,
65. Jahrgang, № 77-78, 23.
September 1931.
6 Wie ich schon früher erwähnt habe, und die folgende Illustration beweist
es, hier sollte ein Platz für

ein Freilichttheater geschaffen werden. Unsere
Aufmerksamkeit zieht auch
der Flächennutzungsplan
bei der Villa Heideschlösschen [MatuszewskiegoStr. 2], und die bemerkenswerten, überdachten Fussgängerbrücken, die über
dem Park und der Straße
das Kurhaus mit der Wandelhalle, dem Konzertsaal
und Casino verbinden, auf
sich.
7 An dieser Stelle stand später das Mickiewicz-Denkmal, das bei dem Umbau
der Parkanlage durch einen
Pavillon ersetzt worden ist.
8 Es scheint, der Autor hat

die Sache zu stark politisch
betont. In Wirklichkeit war
daran nicht nur die unruhige Zeit nach dem Krieg
schuld [die Umbaupläne
sind verschollen], sondern
der Mangel jeglicher Mittel
für den Ausbau. An erster
Stelle stand damals der
Wiederaufbau der zahlreichen ruinierten polnischen
Städte, Fabriken, Wohnhäuser und der ganzen
Infrastruktur, die sowohl in
den Kriegshandlungen wie
auch durch gezielte Tätigkeit der Besetzer zerstört
waren.

Henryk Grzybowski

wiającej projekt przebudowy
parku z 1927 roku. Widać na
niej wyraźnie, że ta, regularna
w kształcie i otoczona aleją spacerową powierzchnia (mniej
więcej w miejscu łąki zaistniałej
po ostatniej renowacji w Parku
Józefa, z rzeźbami kuracjuszy
na trawie), choć może przypominać staw, miała być polaną
przeznaczoną na masowe widowiska muzyczno-teatralne
na wolnym powietrzu (patrz
ilustracja nr 9 do artykułu w języku niemieckim).

nej do Helenenstraße (dzisiejszej ulicy Matuszewskiego).
Zaciekawia zagospodarowanie
terenu przy willi Haideschlösschen (przy ul. Matuszewskiego 2). Otóż między ulicą
Parkową, a główną aleją parku
zdrojowego powyżej fontanny
(wtedy róg Georgstraße i Helenenstraße), przewidywano
budowę hotelu, a powyżej
dzisiejszego ronda Matuszewskiego/Konopnickiej (wtedy
Helenen-/Sprudelstraße) miało
stanąć Mittelstandsanatorium,
co mogło oznaczać chyba sanatorium klasy średniej.
Z całą pewnością temat szybkiej rozbudowy miejscowości
po zakupie uzdrowiska przez
spółkę Georga Haasego, a potem spółkę z większościowym
udziałem Georga Berlita, przez
ponad 30 lat dyrektora uzdrowiska, z przyjrzeniem się, jakie
plany zostały zrealizowane,
a jakie zweryfikowało życie, nie
jest wyczerpany.

Źródła:
1. Eberhard Scholz, Aus der
Geschichte Altheides. 100
Jahre Wandelhalle / Helenenbad, „Altheider Weihnachtsbrief”, Ausgabe 15,
Dezember 2011, s. 82-85.
2. Eberhard Scholz, Aus der
Geschichte
Altheides.
Alte Neuigkeiten über das
Kurhaus, „Altheider Weihnachtsbrief”, Ausgabe 15,
Dezember 2011, s. 86-89.
3. Felix Wilde, Paul Rother,
Der Neubau der Brunnenund Bade - Anlagen in
Bad Altheide in Schlesien,
„Deutsche Bauzeitung“, XLVIII Jahrgang, № 26, den 31.
Maerz 1914.
4. Ernst Ziesel, Um- und Erweiterungsbauten des Kurhauses in Bad Altheide, 7 Abbildungen, „Deutsche Bauzeitung“, 65. Jahrgang, №
77-78, 23. September 1931.

Polanickie nowości sprzed lat
– uzupełnienie.
W numerze 216 „Ziemi Kłodzkiej” opublikowano, pochodzący z rocznika „Altheider Weihnachtsbrief 2011” wydawanego przez Georga Wenzla, tekst
Eberharda Scholza z Haimhausen k. Monachium o przedwojennych, w większości niezrealizowanych planach rozbudowy
polanickiego kurortu. Autor, na
podstawie publikacji w miesięczniku „Deutsche Bauzeitung” przeprowadził ciekawą
dla miłośników uzdrowiska
analizę projektów. Już w trakcie opracowania materiałów
Eberharda Scholza, tłumaczonych z wielką wnikliwością
przez Lucynę Wulicz, zaintrygowany omawianą przez niego
powierzchnią wodną usytuowaną za Domem Zdrojowym,
dotarłem do ryciny przedsta-

Ponadto zwracają uwagę dość
intrygujące zadaszone przejścia, przebiegające górą nad
poziomem parku i ulicy, łączące Dom Zdrojowy z halą spacerową i pijalnią oraz kasynem
(dzisiejsza „Colombina”). Nie
zostały zbudowane, jednak aby
goście mogli przejść do powozu-samochodu bez obawy
o pogodę – zostało zrealizowane przejście po stronie północ-

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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Marcelina Witek

uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Bystrzycy Kłodzkiej porządkowali nagrobek
Hermanna Stehra
W dniu 21 czerwca 2012 r.
uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej, biorący udział w szkolnej wymianie międzynarodowej z partnerską szkołą w Bedburgu, wzięli
udział w sprzątaniu płyty nagrobnej Hermanna Stehra, niemieckiego pisarza z Bystrzycy Kłodzkiej,
absolwenta Seminarium Nauczycielskiego i patrona dawnej szkoły
średniej (Aufbauschule) w latach
1936-1945. Hermann Stehr jest
jednym z najsłynniejszych miesz-

kańców przedwojennej Bystrzycy.
Jego nazwisko, dzieła i życie są ściśle powiązane z bystrzyckim Seminarium Nauczycielskim, ponieważ,
jako wykształcony nauczyciel szkół
ludowych, Stehr był absolwentem
tutejszego seminarium. W 1936 r.
szkoła została nazwana imieniem
Hermanna Stehra.
Międzynarodowa wymiana ze
szkołą w Bedburgu odbędzie się
we wrześniu tego roku już po raz
drugi.
Sprzątanie nagrobka Her-

manna Stehra zorganizowane
zostało przez Towarzystwo Byłych
Mieszkańców Bystrzycy Kłodzkiej
(Habelschwerdter Heimatgruppe),
którego prezesem jest Heribert
Wolf. Owo towarzystwo wniesie
ogromny wkład finansowy w nasz
wrześniowy wyjazd do Niemiec.
Wkład jest nie tylko finansowy
– członkowie towarzystwa starają się zawsze brać czynny udział
w organizacji zajęć dydaktycznych
i integracyjnych z młodzieżą polską i niemiecką.

Uczniowie naszej szkoły, pod
opieką nauczycieli języka niemieckiego, Luizy Brzezickiej, Anny Karpińskiej-Jach oraz Heinza- Petera
Keutena, w pocie czoła pracowali
na Górze Parkowej przez 3 godziny. Młodzież spędziła czas z uśmiechem na ustach, dowiadując się
wielu interesujących rzeczy o dziejach naszej szkoły.

Autorka jest uczennicą I klasy
Liceum Ogólnokształcącego
w Bystrzycy Kłodzkiej

Marcelina Witek

Schüler der ehem. Habelschwerdter Aufbauschule
säubern das Hermann-Stehr-Grabmal
am Habelschwerdter Floriansberg
Am 21. Juni 2012 haben Schüler
des Allgemeinbildenden Schulzentrums in Habelschwerdt, die am
deutsch-polnischen
Schüleraustausch mit dem Silverberg-Gymnasium in Bedburg/NRW teilnehmen, eine Reinigungsaktion durchgeführt und die Grabplatte Hermann Stehrs, des Habelschwerdter
Schriftstellers, Absolventen des
Königlichen Lehrerseminars und
Namenspatrons der Aufbauschule
von 1936 bis 1945, von Moos und
Unkraut befreit. Hermann Stehr ist
einer der berühmtesten Einwohner des Vorkriegs-Habelschwerdts.
Sein Name, Werk und Leben sind

eng verbunden mit dem Habelschwerdter Lehrersseminar, weil
Stehr als ausgebildeter Volksschullehrer Absolvent des Seminars war
und er seine Erfahrungen in seinen
Werken schriftstellerisch verarbeitet hat. Im Jahre 1936 erhielt die
Schule zu Ehren des deutschlandweit bekannten Schriftstellers
und Habelschwerdter Ehrenbürgers den Namen Hermann-StehrAufbauschule.
Der deutsch-polnische Schüleraustausch zwischen Habelschwerdt und Bedburg findet im
September dieses Jahres bereits
zum zweiten Mal statt.

Die Säuberung des HermannStehr-Grabs wurde durchgeführt
auf Anregung der Habelschwerdter
Heimatgruppe, vertreten durch den
Vorsitzenden Heribert Wolf. Die Heimatgruppe unterstützt großzügig
die Reise der polnischen Schüler
nach Deutschland. Außerdem beteiligt sich die Heimatgruppe auch
inhaltlich am Austauschprogramm,
indem Mitglieder nach Bedburg
bzw. Habelschwerdt kommen und
an Gesprächen mit den Jugendlichen teilnehmen.
Die Schüler unserer Schule
strengten sich zusammen mit ihren
Deutschlehrern, Frau Luiza Brzezic-

ka, Frau Anna Karpińska-Jach und
Herrn Heinz-Peter Keuten, drei
Stunden lang gehörig an, um das
Grabmal auf dem Habelschwerdter
Floriansberg und die Fläche rundherum in Ordnung zu bringen.
Trotz der anstrengenden Arbeit hatten die Schüler viel Spaß
und lernten nebenbei noch viel
Neues über die Geschichte Habelschwerdts und ihrer Schule.
Marcelina Witek, Klasse IB
des Allgemeinbildenden Liceums
(Oberstufe) in Habelschwerdt, mit
Unterstützung von H.-P. Keuten,
Deutschlehrer am ZSO Bystrzyca Kł.
(ehem. Aufbauschule)
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wybierali atrakcyjne miejsca
do malowania. Jednym z takich miejsc był Zbiornik „Sudety”. Malarze postanowili swoje
indywidualne doświadczenia
przekazać innym, a w szczególności dzieciom z Koła Plastycznego funkcjonującego przy
Ekologicznej Szkole Podstawowej Nr 7 w Bielawie. Swoją
wiedzę przekazywali dzieciom
z klas IV,V i VI, wspólnie malując
obrazy na terenie przyległym
do Zbiornika „Sudety”. Uczestnikami pleneru z ESP nr 7 byli:
Monika Olejnik, Karolina Rudnicka, Aleksandra Czerwiec,
Magda Kożuszek, Karolina
Ivakh, Małgorzata Siwiec, Natalia Kuśnierz, Ania Kędziora,
Michelle Łuczak, Kacper Kobylański, Marcin Stankiewicz, Wiktoria Wiśniewska oraz Weronika
Jegorow.
Opiekunem dzieci była
Kama Szczechowiak. W tym

fot. V. Kopecka

W dniach od 28 maja 2012
r. do 2 czerwca 2012r. odbył się
XIX Międzynarodowy Plener
Malarski w Bielawie.
Uczestnikami pleneru byli
Věra Kopecka z Krinic, Eva Sinkmanova z Novej Paki, Margita
Nedomlelova z Jicina, Maria
Pachucka z Poznania, Krystyna
Leśniewska-Pasionek z Lądka
Zdroju, Lucyna Wierzbicka, Andrzej Niżewski z BoguszowaGorc oraz Edward Kostka z Wrocławia.
Organizatorami
pleneru
byli: Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie i Towarzystwo Przyjaciół Bielawy,
a współorganizatorem była Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego. Kierownikiem artystycznym pleneru była Ewa Glura
- prezes Towarzystwa Przyjaciół
Bielawy.
Uczestnicy pleneru w czasie
wędrówki po naszym mieście

Eva Sinkmanowa z Novej Paki

fot. V. Kopecka

Margita Nedomlelova z Jicina

fot. V. Kopecka

Andzrzej Niżewski z Boguszowa-Gorc

wspólnym plenerze uczestniczył także Henryk Beśka - bielawski malarz.
Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Bielawy zorganizował
wieczór poetycki. Gwiazdami
wieczoru byłi: Věra Kopecka
z Krynic (Czechy) i Andrzej Niżewski z Boguszowa-Gorc oraz
uczniowie należący do Koła
Poetyckiego przy ESP nr7 tj.
Zuzanna Sopiarz, Małgorzata
Konieczyńska, Oliwia Szymańska, Marcelina Wagiel, Paulina
Kucharek, Magdalena Kożuszek, Klaudia Królak, Aleksandra Smuk, Łukasz Kudyra, Wojciech Sokołowski, Przemysław
Borejko. Opiekunami uczniów
były: Barbara Olejnik i Anna Kuś
- Smaga. Na zakończenie wieczoru poeci przekazali do Biblioteki Szkolnej tomiki swoich
wierszy wraz z dedykacjami.
Wieczór ten zaszczycili swoją obecnością: Barbara Pachura
- założycielka Klubu Miłośników
Poezji Śpiewanej „Pozytywka”
oraz Jan Gładysz - Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury
i Sztuki w Bielawie. Obecni byli
również członkowie Zarządu
i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Przyjaciół Bielawy.
W przedostatni dzień pobytu malarze udali się do Klubu
„Pozytywka”, gdzie uczestniczyli w recitalu Barbary Pachury
i Anny Karasińskiej.
Artyści uczestniczyli również w wernisażu wystawy
aparatów fotograficznych z lat
1890 -1980 ze zbiorów Tadeusza Łazowskiego. Wystawa
pod nazwą „Zakurzone” FotoKamery była czynna do końca
czerwca 2012r.
Organizatorzy pleneru i artyści dziękują Dyrekcji Krytej
Pływalni „Aquarius” za możliwość korzystania z basenu.
2 czerwca 2012 r. plener zakończył się wystawą poplenerową w Hotelu „Pod Wielką Sową”.
Na obrazach uwieczniono urocze zakątki naszego miasta.
Można podziwiać architekturę,
pejzaż i kwiaty. Poetka Věra Kopecka recytowała na wernisażu
wiersze, które napisała w czasie
pleneru.
Zapraszamy do zwiedzania
wystawy.

Luczyna Wierzbicka z Boguszowa Gorc

fot. V. Kopecka

fot. V. Kopecka

Malarze ponownie w Bielawie

Edward Kostka z Wrocławia
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Moniuszko odczarowany
Tego lata Festiwal Moniuszkowski w Kudowie-Zdroju
obchodzi jubileusz 50-lecia.
Wyjątkowe święto Stanisława
Moniuszki, ojca polskiej opery
narodowej, to zakrojony z rozmachem program koncertów
i spotkań, które będą miały
miejsce między 20 a 25 sierpnia w malowniczym krajobrazie
dolnośląskiego uzdrowiska.
Pięćdziesiąt lat temu w parkach, kościołach i salach koncertowych Kudowy - Zdroju
pierwszy raz rozbrzmiała muzyka Stanisława Moniuszki, a to
dzięki zaangażowaniu Wacława
Kaniewskiego, ówczesnego dyrektora uzdrowiska i Władysława Skoraczewskiego, śpiewaka
operowego i dyrygenta.
Pół wieku wspaniałych
koncertów i występów wielkich artystów to okazja do zaprezentowania wyjątkowego
programu, podsumowania dotychczasowych osiągnięć oraz
wkroczenia w kolejne pięćdziesięciolecie w myśl słów „Moniuszko odczarowany”. W tym
wyjątkowym roku jubileuszowy program stworzony został
przez Stanisława Rybarczyka,
nowego dyrektora artystycznego Festiwalu Moniuszkowskiego, wybitnego dyrygenta
i animatora kultury.
W jubileuszowej edycji Festiwalu króluje „Straszny dwór”
w wykonaniu Opery Krakowskiej. Festiwal ma charakter
międzynarodowy. Podczas Koncertu Inauguracyjnego wystąpią Małgorzata Walewska, soliści Opery Lwowskiej oraz Orkiestra Symfoniczna Filharmonii
w Hradec Kralove pod batutą
Andreasa Sebastiana Weisera.
Spotkania ze Stefanią Toczyską
i Marią Fołtyn poprowadzi Wanda Ziembicka, rzecznik prasowy
Festiwalu. W spektaklu teatralnym „Moniuszkowo” w reżyserii
Zbigniewa Lesienia wystąpią
m.in. Danuta Błażejczyk, Janusz
Szrom i Lesław Żurek.
Nowością
jubileuszowej
edycji będzie zainicjowany
w tym roku I Międzynarodowy
Konkurs Wokalny im. Andrzeja
Hiolskiego w Kudowie-Zdroju
współorganizowany przez Aka-

demię Muzyczną im. Karola
Lipińskiego we Wrocławiu. Laureaci Konkursu w towarzystwie
Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu
pod batutą Warcisława Kunca
wystąpią na czwartkowym Koncercie Finałowym w kudowskim
Teatrze Zdrojowym.
Tradycją
organizatorów
Festiwalu jest poszukiwanie
nowych, inspirujących form

prezentowania
twórczości
Stanisława Moniuszki. W tym
roku w kudowskim Teatrze
pod Blachą podczas koncertu
„Moniuszko po klezmersku” ze
specjalnie na Festiwal przygotowanym programem wystąpią
polskie gwiazdy muzyki żydowskiej - Magda Brudzińska i zespół Klezzmates.
Festiwalowi
towarzyszą
również sesja muzykologiczna

„Stanisław Moniuszko i jego
epoka” z udziałem wybitnych
naukowców współorganizowana przez Katedrę Muzykologii
Uniwersytetu Wrocławskiego,
a także inne znakomite wydarzenia jak koncerty plenerowe
czy Korowód Moniuszkowski
z udziałem artystów, władz, turystów i mieszkańców miasta.

Organizatorzy 50. Festiwalu Moniuszkowskiego w Kudowie-Zdroju zapraszają na
konferencję prasową poświęconą jubileuszowej edycji Festiwalu.

Środa, 4 lipca 2012 godz. 12:00
Pizzeria Trattoria "Capri"
Galeria „Italiana”/ ul. Więzienna 21, Wrocław

Przedstawiając program tegorocznego Festiwalu, pragniemy także ugościd Paostwa
specjałami włoskiej restauracji „Capri”. Festiwal w Kudowie Zdroju od 50 lat promuje
twórczośd Stanisława Moniuszki, ojca polskiej opery narodowej. Mamy nadzieję, że
poczęstunek wedle kulinariów kraju, w którym narodziła się opera, wprowadzi Paostwa w
uroczysty nastrój tego wyjątkowego jubileuszu.
Pół wieku wspaniałych koncertów i występów wielkich artystów to okazja do
zaprezentowania wyjątkowego programu, podsumowania dotychczasowych osiągnięd
oraz wkroczenia w kolejne pięddziesięciolecie w myśl słów:

MONIUSZKO o d c z a r o w a n y !

Prosimy o potwierdzenie obecności do poniedziałku 2. lipca:
promocja@festiwalmoniuszkowski.pl
+48 509 27 95 97
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Teresa Fereżyńska

Zadanie współfinansowane ze
środków Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego

Szkolenia liderów Ekologii

Grupa uczniówGimnazjum nr 3 podczas pracy

Prezentacja efektów pracy

Obecność lata została sprawdzona teoretycznie i praktycznie
przez dzieci i młodzież w najdłuższy dzień roku 21 czerwca. Na
pikniku zorganizowanym w mało
znanym, a pięknym miejscu wypoczynkowym „na Zielonym
szlaku Wzgórz Włodzickich”, przy
wigwamie pomiędzy Górą Św.
Anny a Górą Wszystkich Świętych. Dojście do tego uroczego
zakątka wymagało pokonania
czerwonych rozlewisk (po nocnych opadach), chaszczy pokrzyw
i krążenia po szlaku, bo wiata jest
mało widoczna. Dlatego wielkie
podziękowania należą się nauczycielom, którzy zorganizowali
grupy i sami zdecydowali się na
pieszą wędrówkę. Wszystkie trudy zrekompensowały zmieniające

wykonania zadań, dzielnie zastępowały nieobecnych starszych
członków Ecoclubes Drzewo
Życia. O godzinie 12.00 odśpiewaliśmy piosenkę „Lato, lato”,
sprawdziliśmy obecność słońca
w zenicie i rozpoczęliśmy prezentacje dokonań. Gratulujemy pomysłów, umiejętności i talentów
osobom zaangażowanym w działania. Nawet stęsknieni za kredą
i tablicą zachwycili się pięknem
Ziemi Noworudzkiej, tak mało docenianym. Wyniki pracy: Gimnazjum nr 1 z Jugowa z opiekunem
Zbigniewem Babiakiem i Szkoła
Podstawowa nr. 7 z Nowej Rudy
z opiekunem Janem Okońskim
zdobyli po 37 punktów i zajęli
I miejsce, Gimnazjum nr 3 z Drogosławia z opiekunem Teresą Ba-

Szkolenie

się przepiękne panoramy Wzgórz
Włodzickich, ukazujące prawie
wszystkie pasma górskie Sudetów
Środkowych. Bardzo pomocna
w tym zadaniu była mapka przygotowana przez panią Annę Zawiślak. Wysiłek, piękno przyrody
spowodowały aktywność umysłową rajdowców. Fundacja Odnowy
Ziemi Noworudzkiej z Ecoclubem
Drzewo Życia przygotowała ciekawe zadania z kompasami, mapą
i tworzeniem planów zagospodarowania. Można też było wyrazić
swój zachwyt dla otaczającej nas
przyrody: piosenką, namalowaniem plakatu, ułożeniem wiersza,
opisem krajobrazu. Klaudia i Kasia
z ekoklubu przy Gimnazjum nr. 2
rozdawały potrzebne materiały
i udzielały informacji o sposobie

załą 36 p. II miejsce, Gimnazjum nr
2 ze Słupca 34p. III miejsce, opiekunki Monika Jarząbek i Sylwia
Legieć. Pierwsze miejsce zdobyła
również klasa IIc Szkoły Podstawowej nr. 7 z wychowawcą Anną
Michałowską i Wojciechem Dragoszem. Ta grupa zachwycała się
pięknem łąki i sprawdzała „Co się
rusza w trawie"? Modele owadów
zaskakiwały podobieństwem i pomysłowością. Tak więc, nadeszło
lato 2012.
Współorganizatorami pikniku
ekologicznego „Powitanie lata”
było Nadleśnictwo Jugów i Koło
Polskiego Klubu Ekologicznego
w Nowej Rudzie. Najaktywniejsi
uczestnicy zostali zakwalifikowani
do szkolenia "Edukacja w terenie".

Prezentacja wyników szkolenia Edukacja Ekologiczna w terenie przed schroniskiem na Orle
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Spotkanie organizatorów Polsko-Czeskich
Dni Kultury Chrześcijańskiej

Przedstawicielka organizatorów z Červenho Kosteleca przedstawia program
zakończenia. Przy stole: Julian Golak i Piotr Sutowicz - dyrektor oddziału
Dolnośląskiego Civitas Christiana

3 lipca w siedzibie Civitas
Christiana w Wałbrzychu odbyło się spotkanie organizatorów XXIII Polsko-Czeskich Dni
Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy Rodziną”, które odbędą się
w dniach 15 VIII – 30 X 2012 r.
na pograniczu polsko-czeskim
na Dolnym Śląsku i w Kraju Kralovohradeckim.
Organizatorami uroczystego rozpoczęcia i zakończenia
będą w tym roku miasta partnerskie Ząbkowice Śląskie i Červeny Kostelec, które przeżywają w tym roku ważne rocznice
historyczne.
Uroczystość
inauguracji
w Ząbkowicach, które obchodzą 725-lecie istnienia odbędzie się 29 IX 2012 r. Rozpocznie się mszą świętą o godz.
10.00 w Kościele Św. Jadwigi,
po czym zebrani obejrzą spektakl teatralny w wykonaniu artystów z Červeneho Kostelca.
Zakończenie nastąpi 20 X
w kościele św. Jakuba w Červenym Kostelcu. Miasto to obchodzi swoje 650-lecie.
Organizatorzy z poszczególnych ośrodków przygotowali bogaty i różnorodny program, który jak co roku zawiera
blisko 50 różnego typu imprez
kulturalnych, sportowych i turystycznych.
XXI Międzynarodowy In-

terdyscyplinarny Plener Artystyczny 2012 r. zorganizowany
zostanie w dniach 9-19 IX 2012
w Kudowie Zdroju – Czermnej
i Bystrzycy Kłodzkiej na Szlaku
bł. ks. Gerharda Hirschfeldera.
Planowane są konferencje „Nauczanie Jana Pawła II jako twórczy wkład w ewangelizację kultury” w Świdnicy (18 X). „Wspólne dziedzictwo kulturowe
Polaków, Czechów i Niemców
na Ziemi Kłodzkiej. Przesłanie
bł. ks. G. Hirschfeldera i prof. J.

Witiga” (Nowa Ruda, 21-23 IX),
„Sesja historyczna „Ku przyszłości - miejsce Polski i Czech
na XXI-wiecznej mapie Europy.
Między tożsamością a multikulturalizmem”, Forum Muzeów
Domowych w Kudowie-Zdroju.
W Bielawie prezentowane
będzie malarstwo olejne Jiřego
Kollerta i gobeliny Marii Pachuckiej, w Mieroszowie i Boguszowie – Gorcach Jana Kousala w piątą rocznicę śmierci.
We Wrocławiu po raz pierwszy zorganizowany zostanie
przez POLEST Polsko-Czeski
Festiwal Rodzin Muzykujących
(22-23 IX), a w Jedlinie Zdroju
piąty już Koncert Trzech Kultur
(19 – 21 X). Koncertować będzie
Chór Stěnavan z Broumova.
Spotkania Polaków i Czechów odbędą się także w ramach imprezy „Miłosierdzie
istotą chrześcijańskiej doskonałości” w Starym Lesieńcu,
a także podczas Polsko-Czeskiego Rajdu Turystycznego,
przygotowywanego przez PTTK
w Ząbkowicach Śląskich.
Dzieci i młodzież spotkają
się podczas konkursów wiedzy
o Polsce i Czechach. Młodzież
ze szkół ponadgimnazjalnych
poznawać będzie Sudety Środkowe i Wschodnie, a gimnazja-

Organizatorzy na spotkaniu w Civitas Chrystiana w Wałbrzychu

liści i uczniowie szkół podstawowych Ziemię Kłodzką i Nachodzką. Planowane też jest
zorganizowanie
konkursów:
„Boże dróżki” i „Radosna podróż
w przeszłość”.
Dniom towarzyszyć będzie otwarcie wystaw: „PolskoCzeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej”. „Twórcy pogranicza
w hołdzie Janowi Pawłowi II”,
„Człowiek świątynią Bożego
Ducha”, „Razem przeciwko sobie. Rok 1968 w Polsce i Czechosłowacji”,
przygotowaną
przez Stowarzyszenie PANT.
Spotkają się też niepełnosprawni na noworudzkiej integracyjnej polsko-czeskiej spartakiadzie oraz podczas pielgrzymki w Krzeszowie. Podczas
tzw. „Piątków Mieroszowskich”
prezentowane będą filmy czeskie dla dorosłych, dzieci i młodzieży.
XXIII Spotkania poetyckie
organizowane przez Věrę Kopecką w Broumovie odbędą się
także w Mieroszowie.
W spotkaniu uczestniczył
senator Wiesław Kilian, który
w swoim wystąpieniu podkreślił ważne znaczenie tej imprezy dla stosunków polsko-czeskich.
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Helmut Goebel

Feier in Rothwaltersdorf
Rothwaltersdorf -„das schönste Dorf in der Grafschaft Glatz“.
So beschrieb der am 22.03.2011
verstorbene Landesbankdirektor Alfred Hübner (Haus Nr. 65)
immer sein Heimatdorf.
Es liegt malerisch im Tal des
Baches Kredenzia und den Bergen gebettet. Die Dorfstraße
führt von Eckersdorf nach Silberberg. Es hatte 724 Einwohner.
Mein Name ist Helmut Goebel, lebe in Münster und bin
in meinem Heimatdorf Niederschwedeldorf Initiator für die
Denkmalpflege. Zu vielen Denkmälern in der Grafschaft wurde
ich schon gerufen, und ich kann
mich der Aussage „das schönste
Dorf“ nur anschließen.
Mit Alfred Hübner war ich in
der Mundartgruppe Grafschaft
Glatz und wir beide kümmerten uns um die Herausgabe der
Schallplatten. Oft half er mir in
den vielen Jahren mit seinem
unerschöpflichen Archiv über
die Grafschaft und darüber hinaus. Als er schon krank war, bat
er mich um die Restaurierung
des Nepomuk-Denkmals.
An der Beerdigung von Alfred Hübner konnte ich nicht
teilnehmen, da ich mich gerade
auf meiner 96. Reise in der Heimat befand. Vom Nepomuk-

Grundstück (Haus Nr. 83, ehemals
Bauer W. Walter, zuletzt Heinrich Bittner) brachte ich rote
Erde für sein Grab in Hannover
mit. Gleichzeitig begannen die
Vorbereitungen für die Restaurierung, was für mich nicht
sehr einfach war, da es in Rothwaltersdorf keine aktive Heimatgruppe gibt und ich dort
keinen Menschen kannte. Glücklicherweise gehört der Grund
der Familie der jetzigen Ortsbürgermeisterin (Sołtys) Danuta
Radzik, die auf dem Hof nur 84
(Alfred Herzig) ist.
Das Denkmal des Nepomuk
wurde 1869 von W. Walter auf
einer Wiese am Dorfbach vor
dem Hof errichtet. Die Restaurierung des Nepomuk nahmen
der Steinmetz Jarosław Dybich
aus Wünschelburg an der Figur
und ich am Sockel vor. Hervorzuheben ist dabei, dass die
gesamte Familie Radzik uns tatkräftig unterstützt hat.
Die Verbindung zwischen
der Familie Radzik, dem Pfarrer
von Eckersdorf, meinem Hotel
Polanica in Altheide mit dem
deutschsprachigen
Dyrektor
Jurewicz, dem Steinmetz Wesołowski in Oberhannsdorf und
mir hielt die Dolmetscherin Irena Rogowska in Schlegel.

Uroczyste przyjęcie gości z Niemiec w Sali Wiejskiej w Czerwieńczycach

Odrestaurowany pomnik Św. Jana Nepomucena w Czerwieńczycach

Irena ROgowska z prof. Klausem Mülenerem, synem Alfreda
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Helmut Goebel

Uroczystość w Czerwieńczycach
Czerwieńczyce - „najpiękniejsza wieś Hrabstwa Kłodzkiego“. W ten sposób mówił o swojej rodzinnej wsi Alfred Hübner,
mieszkający niegdyś pod nr
65, późniejszy dyrektor banku
krajowego w Niemczech, który
zmarł 22.03.2011.
Czerwieńczyce są malowniczo położone wśród gór, w dolinie rzeki Czerwionek. Droga
prowadząca przez wieś wiedzie
od Bożkowa do Srebrnej Góry.
Dawniej wieś liczyła 724 mieszkańców.
Nazywam się Helmut Goebel
i mieszkam w Münster. W Szalejowie Dolnym, gdzie się urodziłem, jestem inicjatorem odrestaurowywania pomników małej
architektury sakralnej. Zapraszano mnie w sprawie renowacji
pomników do wielu miejscowości na Ziemi Kłodzkiej, ale pod
wypowiedzią Alfreda Hübnera
o „najpiękniejszej wsi” podpisuję
się obiema rękami.
Wraz z Alfredem Hübnerem
byłem w Zespole Folklorystycznym Hrabstwa Kłodzkigo, który
zajmował się m.in. pielęgnowaniem gwary. Udało nam się wydać płyty z tekstami w gwarze.
Przez te wszystkie lata Alfred

Helmut Goebel, prof. Hübner, ks. prałat Franz Jung z członkmi Koła Gospodyń Wiejskich w Czerwieńczycach

Hübner pomagał mi, udostępniając swoje niewyczerpalne
archiwum na temat Hrabstwa
Kłodzkiego. Gdy już chorował,
poprosił mnie o odnowienie
pomnika św. Jana Nepomucena
w Czerwieńczycach.
Nie mogłem uczestniczyć
w pogrzebie Alfreda Hübnera,
ponieważ przebywałem akurat
po raz 96 w swej rodzinnej miejscowości. Z działki, na której stoi
św. Jana Nepomucen (dom nr
83, dawniej gospodarz W. Walter, a na koniec Heinrich Bittner), przywiozłem na jego grób
w Hanowerze trochę czerwonej

ziemi. Równocześnie rozpoczęły
się prace przygotowawcze do
renowacji pomnika, co dla mnie
nie było takie łatwe, ponieważ
w Czerwieńczycach nie ma aktywnej grupy pielęgnującej
dziedzictwo kulturowe, a ja nie
znałem tam nikogo. Na szczęście ziemia tej rodziny jest teraz
w posiadaniu pani sołtys Danuty
Radzik-Dyl, która mieszka w gospodarstwie pod nr 84 (Alfred
Herzig).
Pomnik św. Jana Nepomucena ustawił na łące nad rzeką,
przed swoim gospodarstwem,
W. Walter w 1869 r. Restauracji

Uroczyste poświęcenie tablicy upamiętniającej zmarłych mieszkańców Czerwieńczyc z 06.2012 r.
Tablicę w obecności mieszkańców Czerwieńczyc poświęcili: Ks. prałat Franz Jung i ks. proboszcz

pomnika wraz ze mną podjął
się kamieniarz, Jarosław Dybich
z Radkowa. Kamieniarz odnowił
figurę, a ja wyremontowałem
cokół. Chciałbym podkreślić, że
cała rodzina państwa Radzików
bardzo nam pomagała.
Rozmowy z państwem Radzikami w Czerwieńczycach, ks.
Proboszczem z Bożkowa, moim
hotelem w Polanicy Zdrój z niemieckojęzycznym dyrektorem
panem Jurewiczem, kamieniarzem Wesołowskim z Jaszkowej
Górnej i mną tłumaczyła Irena
Rogowska z Nowej Rudy-Słupca.
Tłumaczyła Irena Rogowska

Tekst na tablicy z Niemiec
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Dwudziesty pierwszy Międzynarodowy
Interdyscyplinarny Plener Artystyczny 2012
MALARSTWO (różne techniki) – RZEŹBA – FOTOGRAFIA – POEZJA
Miejsce pleneru: - Sudeckie Chaty – Jasińscy w Kudowie Zdroju – Czermnej 9 – 13.09.2012 r.
- Hotel „PIAST” w Bystrzycy Kłodzkiej 14 – 19.09.2012 r.
Organizatorzy: - Polsko-Czeski Klub Artystyczny „ART.STUDIO” w Mieroszowie
- Komitet Organizacyjny Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej w Nowej Rudzie
- Instytut Kultury im. Bł. Ks. Gerharda Hirschfeldera
Współorganizator: Mieroszowskie Centrum Kultury w Mieroszowie
Kierownik artystyczny Pleneru: Henryk Hnatiuk

REGULAMIN
I. CELE PLENERU:
- „Drogi prawdy, dobroci i miłości” – świadectwo ewangelicznego życia Męczennika Ziemi Kłodzkiej
– Bł.Ks.Gerharda Hirschfeldera.
- ożywienie życia kulturalnego na terenach przygranicznych Polski i Czech,
- działanie na rzecz zbliżenia i porozumienia Polaków i Czechów w tworzeniu regionu życia, pracy i radości,
- umożliwienie twórcom nieprofesjonalnym i profesjonalnym działającym w różnych miejscowościach
przygranicznych konfrontacji własnych dokonań i poszukiwań artystycznych,
- zainteresowanie twórców zabytkami sakralnymi pogranicza.
II. 	WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Każdy uczestnik przekazuje na własność organizatora prace wraz z prawami autorskimi w dziedzinach:
a/. malarstwo ( olejne lub akrylowe) – trzy prace wykonane podczas pleneru w formacie 40 x 50 lub 40 x 60 cm.
b/.malarstwo( akwarela, pastel, gwasz itp.) – pięć prac wykonanych podczas pleneru w formacie 25 x35cm
c/. rzeźba, płaskorzeźba (drewno) – dwie prace do 40 cm wysokości
d/. fotografia – pięć prac w formacie A4 oprawione w passepartout + prace utrwalone na CD
e/. poezja – pięć utworów poetyckich o tematyce „Życie i działalność Bł.Ks.G. Hirschfeldera
2. Prace wykonane podczas pleneru stanowią własność Organizatora. Organizator zastrzega on sobie prawo do
ich reprodukcji w dowolnych wydawnictwach oraz prasie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru prac powstałych na plenerze.
4. Organizator zapewnia uczestnikom pleneru nieodpłatne zakwaterowanie i wyżywienie
(śniadanie i obiadokolację).
5. Dojazd do miejsca Pleneru oraz powrót do miejsca zamieszkania na koszt własny lub instytucji delegującej.
6. Na uczestników Pleneru oczekujemy w dniu 9 września 2012 r. (niedziela) w godzinach 12.00-17.00 w Ośrodku
„SUDECKIE CHATY” w Kudowie Zdroju-Czermnej.
7. W celu umożliwienia sprawnej organizacji Pleneru prosimy o przesłanie w terminie do 20.08.2012 r.
kart uczestnictwa na adres: Henryk Hnatiuk ul. Słowackiego 11/2, 58 -350 Mieroszów
W sprawach pilnych można kontaktować się przez cała dobę z kierownikiem artystycznym pleneru
tel. 74 880 10 65 lub tel. kom. 515 196249.
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LATO W SYNAGODZE POD BIAŁYM BOCIANEM
24 czerwca-26 sierpnia, Wrocław
Letnie koncerty w Synagodze pod Białym Bocianem od
2007 roku cieszą się ogromnym
powodzeniem wśród widzów.
To cykl koncertów artystów z Europy i świata prezentujących
nie tylko bogactwo muzyczne
mniejszości narodowych, ale
też wpływy muzyki klezmerskiej
i folk na inne gatunki, takie jak
awangarda czy jazz. Podkreślanie wielokulturowości Wrocławia
i zawiłych losów historycznych
miasta poprzez koncerty ludzi
o różnych korzeniach i tradycjach ma szczególne znaczenie

w dzielnicy czterech świątyń.
Muzyka jest uniwersalnym językiem zrozumiałym dla każdego,
jednak w tym szczególnym projekcie zwracamy też uwagę na
język mowy - piosenki śpiewane
w jidysz czy ladino, czyli w językach wymierających niosą dodatkową wartość dla słuchaczy.
Z uwagi na czas trwania festiwalu (wakacje) koncerty oglądają
nie tylko mieszkańcy Wrocławia,
ale licznie przybywający do miasta polscy i zagraniczni turyści,
którzy budują sobie obraz „miasta spotkań” jako miejsca otwar-

tego na odmienne kultury i sztukę. Koncerty będą się odbywać
w niedzielne popołudnia w Synagodze pod Białym Bocianem.
Widzowie oprócz koncertów
będą mieli okazję zwiedzić Synagogę oraz wystawy, które będą
prezentowane na 1. i 2. Emporze
Synagogi. Podczas tego projektu
obserwujemy największą liczbę
turystów odwiedzających Synagogę, szczególnie z zagranicy
oraz innych części Polski.
Organizator: Fundacja Bente
Kahan www.fbk.org.pl

MIESIĄC SPOTKAŃ AUTORSKICH:
SŁOWEŃCY, CZESI, SŁOWACY, POLACY 
4 lipca-3 sierpnia, Wrocław
W ramach Miesiąca Spotkań
Autorskich codziennie, przez cały
miesiąc w Mediatece będą odbywały się dwa spotkania: jedno z pisarzem polskim lub czeskim lub
słowackim (godz. 19.00), drugie
z pisarzem reprezentującym kraj,
który w danym roku jest gościem
honorowym (godz. 20.30). W tym
roku gościem honorowym jest
Słowenia.
Festiwal od 13 lat organizuje

wydawnictwo Větrné mlýny z czeskiego Brna. Spotkania autorskie
organizowane w ramach festiwalu
odbywały się w czterech miastach:
Brnie, Koszycach, Ostrawie oraz
Wrocławiu.
W Festiwalu wezmą udział autorzy słoweńscy, m.in: Ivo Svetina,
Andrej Skubic, Milan Dekleva, Andrej Blatnik, Miha Mazzini, Marijan
Pušavec, Katja Plut, Andrej Hočevar,
Jani Kovačič i wielu innych - w su-

mie 31 pisarzy reprezentujących
współczesną literaturę słoweńską.
Polską linię będą reprezentować
m.in. Wojciech Tochman, Krzysztof
Varga, Andrzej Franaszek, Stefan
Chwin, Michał Rusinek, Eugeniusz
Tkaczyszyn-Dycki, Jacek Dehnel,
Olga Tokarczuk, Marian Pilot i Jacek Bocheński.
Organizator: Miejska Biblioteka
Publiczna www.biblioteka.wroc.pl
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XIX MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL ORGANOWY
NON SOLA SCRIPTA: WROCŁAWSKIE LATO ORGANOWE 
8 lipca-2 września, Wrocław
Już ósmego lipca rozpocznie się XIX edycja Międzynarodowego Festiwalu „NON
SOLA SCRIPTA” - Wrocławskie
Lato Organowe 2012.
Tradycyjnie koncerty odbywać
się będą w każdą niedzielę wakacji, aż do początku września,
o godzinie 19:00. Przed wrocławską publicznością zaprezentują
się artyści z Polski oraz z Niemiec, Belgii, Włoch i Chorwacji.
Koncerty w tym roku przenie-

sione zostały do pięknego gotyckiego kościoła Św. Krzyża na
Ostrowie Tumskim, który został
ufundowany przez Henryka Probusa w 1288 roku. Jest to pierwszy dwupoziomowy kościół we
Wrocławiu; patronem dolnego kościoła jest św. Bartłomiej.
W lewej nawie kościoła górnego
znajduje się kopia całunu turyńskiego. Artyści grać będą na organach zbudowanych przez wrocławskiego inżyniera Remigiusza

Cynara z wykorzystaniem części
elementów organów Liceum
Muzycznego, zalanych w czasie
powodzi 1997 roku. W zabytkowych murach świątyni zabrzmi
muzyka organowa, wokalna,
chóralna i kameralna, zgodnie
z ideą festiwalu połączona z elementami improwizacji.
Organizator: Centrum Sztuki
Impart www.impart.art.pl

12. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY
T-MOBILE NOWE HORYZONTY 
19-29 lipca, Wrocław
Międzynarodowy Festiwal
Filmowy T-Mobile Nowe Horyzonty we Wrocławiu to największy festiwal filmowy w Polsce,
uznawany za najważniejsze filmowe wydarzenie w centralnej
Europie. Festiwal prezentuje
niekonwencjonalne kino autorskie, filmy poszukujące nowego

języka, ciekawej formy, tematów
nieobecnych w produkcjach
głównego nurtu. Od lat program filmowy festiwalu bywa
pretekstem i inspiracją do odkrywania nowych horyzontów,
także w obszarze innych dziedzin sztuki. Towarzyszące festiwalowi wydarzenia - wystawy

i instalacje, spektakle i koncerty,
wykłady i warsztaty składają się
na spójną, interdyscyplinarną
propozycję artystyczną.
Organizator: Stowarzyszenie
Nowe Horyzonty ww.nowehoryzonty.pl

19. FESTIWAL CASTLE PARTY 
26-29 lipca, Bolków
Jest to jedyne wydarzenie
tego typu w Europie Środkowej
i Wschodniej. Od 1994 r. festiwal
gościł na swojej scenie największe
gwiazdy sceny dark independent.
Wszystko zaczęło się na Zamku
Grodziec w 1994 r. Dwudziestego
sierpnia niewielka grupa fanów
(ok.300 osób) obejrzała 5 zespołów, które w tym czasie zaczynały

dopiero swoją działalność. Zagrały wtedy Moonlight, Daimonion, T.R.H., Pornografia i Fading
Colours. Koncert powstał dzięki
współpracy trzech ostatnich z wymienionych zespołów. Niesamowita atmosfera, panująca tamtej
nocy na zamku, spowodowała, że
powtórzyli to samo w następnym
roku, w poszerzonym składzie.

Tegoroczna edycja również będzie pełna oryginalnych
brzmień - będzie można bowiem
usłyszeć takie gwiazdy jak Closterkeller, Alien Sex Fiend, Combichrist czy Hocico.
Organizator: Krzysztof Rakowski
www.castleparty.com
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12. LETNI FESTIWAL GITARY 
26 lipca-3 sierpnia, Krzyżowa

Letni Festiwal Gitary organizowany jest w Krzyżowej od
dwunastu lat. W ramach imprezy
odbywają się warsztaty gitary klasycznej (prowadzone przez naj-

wybitniejszych dydaktyków i wirtuozów z Polski i zagranicy), gitary
akustycznej (w tym także gitary
fingerstyle), elektrycznej, jazzowej, basowej, flamenco, a także…
tańca flamenco. Stałym punktem
programu festiwalu są prezentacje DVD, wykłady oraz wystawy
gitar i akcesoriów muzycznych
oraz koncerty. Letni Festiwal Gitary w Krzyżowej adresowany jest
do wszystkich - profesjonalistów
i amatorów, początkujących i zaawansowanych, uczniów szkół
podstawowych i studentów. Nie
obowiązuje żaden limit wieku.
Swoje miejsce znajdą tu zarówno

aktywni pracusie - przyszli wirtuozi, jak i leniwi kibice - obserwatorzy. Gospodarzem Letniego Festiwalu Gitary jest Międzynarodowy
Dom Spotkań Młodzieży. Pałac,
Stajnia, Obora, Stodoła, Spichlerz,
Stróżówka, Pralnia, Wozownia,
Dom Ogrodnika... Obecnie tylko
Pałac reprezentuje swój pierwotny status, pozostałe zabudowania
gospodarskie zachowały jedynie
nazwy. Dawna posiadłość hrabiowskiej rodziny von Moltke to
dziś nowoczesny i znakomicie
zagospodarowany ośrodek konferencyjny z bazą noclegową,
zespołem bogato wyposażonych

sal seminaryjnych, salą koncertową i stołówką. Do dyspozycji gości MDSM-u jest także sala gimnastyczna, siłownia, sauna, stoły
pingpongowe, bilard oraz boisko
piłkarskie (mecze piłki nożnej są
już tradycją kursu) oraz plac zabaw dla dzieci. Jak co roku wystąpią doskonali gitarzyści z Polski
i Europy, reprezentujący różne gatunki muzyczne: fingerstyle, jazz,
flamenco i muzykę klasyczną.
Organizator: Wrocławskie
Towarzystwo Gitarowe www.
gitara.krzyzowa.pl

MĘSKIE GRANIE 
11 sierpnia, Wrocław

Znane są już nazwiska gwiazd,
które wystąpia podczas tegorocz-

nej edycji Męskiego Grania. A obok
Katarzyny Nosowskiej, Marka Dyjaka, Kazika Na Żywo, Aleksandry
Kurzak oraz O.S.T.R. z projektem Tabasko, Babu Króla, Tomasza Stańko,
Leszka Możdżera, formacji Kamp,
zespołu Dezerter oraz Grabka, którzy wezmą udział w tegorocznej
edycji wydarzenia, wystąpi sześcio-

ro wykonawców wyłonionych w
konkursie „Nowe Męskie Granie”.
Od momentu powstania, inicjatywa kulturalna marki Żywiec
skupiała największe autorytety
polskiej sceny muzycznej. Gwiazdy
rocka, jazzu, hip-hopu oraz innych
gatunków stawały obok siebie,
aby wspólnie dawać publiczno-

ści dawkę bezkompromisowych
brzmień i zaproponować im brawurowe wyprawy w nieznane
rejony dźwięków. Jednak Męskie
Granie to nie tylko zderzenia największych rodzimych twórców.
Organizator: LIVE Sp. z o.o. www.
meskiegranie.pl

22. BLUES NAD BOBREM
8-15 sierpnia, Bolesławiec

Festiwal powstał w 1990 roku
z inicjatywy miłośników bluesa.
Podczas Bluesa nad Bobrem odbędzie się kilkanaście różnych imprez,
które składają się na całość pod

nazwą Festiwal. Głównym jego
punktem są warsztaty prowadzone
przez najznamienitszych artystów
polskiej sceny muzycznej, którzy z
wielkim zapałem przekazują całą
swoją olbrzymią wiedzę i wieloletnie doświadczenie młodym. Najlepsi uczestnicy warsztatów mają
możliwość otrzymania prestiżowej
nagrody dla najciekawiej zapowiadającego się gitarzysty i basisty.
W trakcie warsztatów odbywają
się również konsultacje z zagranicznymi muzykami, porywające
słuchaczy wykłady, np. dotyczące
współpracy na scenie, historii muzyki rozrywkowej oraz czerpania

pełnej radości z muzykowania.
Oprócz warsztatów w ramach festiwalu każdego roku odbywa się
pierwsza w Polsce msza w oprawie
bluesowej, w której uczestniczą
warsztatowicze razem z wykładowcami. Msza cieszy się dużym
zainteresowaniem uczestników i
bolesławian. Od dwóch lat kończy
się koncertami gwiazd.
Na zakończeniu festiwalu ma miejsce koncert finałowy. Występują
znane gwiazdy polskiej sceny bluesowej oraz orkiestra festiwalowa
złożona z wykładowców Bluesa
nad Bobrem. W tym czasie z Dolnego Śląska i okolic ściągają setki blu-

esmanów, żeby móc rozkoszować
się dźwiękami płynącymi na żywo
z wielkiej sceny. Koncerty - zawsze
są na najwyższym poziomie - cieszą
starszych i młodszych widzów.Podczas festiwalu odbywa się przegląd
zespołów bluesowych, w którym
młode kapele mogą zaistnieć na
scenie i zostać zauważonymi. Wykwalifikowane jury złożone z muzyków i dziennikarzy muzycznych
wybiera najlepszych, honorując ich
atrakcyjnymi nagrodami.
Organizator: Stowarzyszenie
Blues nad Bobrem www.bluesnadbobrem.pl
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OPERA „FAUST” PO RAZ PIERWSZY W POLSCE!
15 sierpnia, Pałac Wojanów

Johann Wolfgang Goethe pisał
„Fausta” w malowniczym zakątku
Polski - w Pałacu w Ciszycy w Kotlinie Jeleniogórskiej. Pałac należał do
przyjaciela pisarza - Antoniego Henryka księcia Radziwiłła, który rów-

nież tam tworzył muzykę do opery
„Faust”. Teraz, prawie po 200 latach,
dzieło wraca do swoich źródeł i zostanie wystawione po raz pierwszy
w Polsce w całości i w języku niemieckim w Dolinie Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej. Opera
Radziwiłła była pierwszą na świecie
muzyczną adaptacją dzieła Goethego. Jej obejrzenie to gratka dla
wielbicieli muzyki, literatury i opery.
Zwłaszcza, że scenerią dla spektaklu
będzie niezwykłej urody kompleks
pałacowo-parkowy w Wojanowie,
a wystąpi między innymi orkiestra

Filharmonii Dolnośląskiej pod batutą Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego
oraz połączony chór artystów z Sing-Akademie zu Berlin i chórzyści z
Poznania. W rolach scenicznych pojawią się śpiewacy operowi z Polski
i Niemiec, a cały zespół artystów liczyć będzie ok. 90 osób! Reżyserem
opery jest Beata Redo-Dobber, która ma swoim dorobku inscenizacje
spektakli operowych między innymi
w Teatrze Wielkim w Warszawie.
Prapremiera opery „Faust” w
Pałacu Wojanów odbędzie się 15
sierpnia 2012 roku, a towarzyszyć

jej będą dodatkowe atrakcje. Dzień
wcześniej obejrzeć będzie można
film „Pruska miłość”, poświęcony
nieszczęśliwej miłości w rodzinie
Radziwiłłów, nakręcony w roku
1938 w Pałacu w Ciszycy. Tego samego dnia wystawiony zostanie
również rękopis partytury „Fausta”
A. H. Radziwiłła i odbędzie się wernisaż wystawy obrazów Krystyny
Radziwiłł-Milewskiej.
Organizator: Fundacja Doliny
Pałaców i Ogrodów www.dolinapalacow.pl

OKIS POSZUKUJE WOLONTARIUSZY DO NOWEGO
PROJEKTU:SILESIA ART BIENNALE PIERWSZA EDYCJA
MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE SZTUKI
3-15 września
Bystrzyca Kłodzka, Legnica, Jelenia Góra, Wałbrzych/Sokołowsko, Wrocław

JSilesia Art Biennale jest inicjatywą stworzenia ponadregionalnej sieci komunikacji i wymiany
artystyczno-kulturalnej. Do działań w ramach Biennale, co dwa
lata zapraszani będą najważniejsi
polscy i międzynarodowi krytycy oraz artyści sztuk wizualnych,
wypowiadający się poprzez działania efemeryczne (performance,

akcja, panele dyskusyjne), stałe
- obiekty, murale, instalacje wpisane w przestrzenie miejskie oraz
społeczne (ankietowanie, działania ze społecznościami, inne).
W ramach Biennale oprócz
Wrocławia działaniami objęte
zostaną 4 miasta Dolnego Śląska:
Wałbrzych/Sokołowsko,
Legnica, Jelenia Góra, Bystrzyca
Kłodzka i właśnie w tych miastach poszukiwane są energiczne, otwarte, komunikatywne
osóby, które chcą współtworzyć
to artystyczne wydarzenie.
Czas, w którym potrzebna będzie Wasza pomoc i wsparcie to okres od ostatnich dni

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

sierpnia do połowy września.
Na czym będzie polegało Twoje
zadanie?
Ośrodek Kultury i Sztuki poszukuje osób, które będą służyły
pomocą przy szeroko rozumianej organizacji projektu. Jest
to pomoc przy montażu dzieł
sztuki, obsługa spotkań, prelekcji, projekcji filmowych, pomoc
w przygotowaniu działań muzycznych, pomoc artystom w
poruszaniu się po mieście, przy
promocji, informowanie i angażowanie mieszkańców w działania związane z Biennale - rola
przewodnika po miejscach programu Biennale.

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

Jeżeli czujesz, że to rola
idealna właśnie dla Ciebie,
skontaktuj się z organizatorami: Ośrodek Kultury i Sztuki we
Wrocławiu, Rynek-Ratusz 24,
50-101 Wrocław; www.okis.pl
Agnieszka Chodysz, koordynator programu Biennale: +48
71 3442864, a.chodysz@okis.pl
Aleksandra Komarzeniec-Piss,
asystentka: +48 71 3442864,
aleksandra.piss@okis.pl
Organizator: Ośrodek
Kultury i Sztuki we Wrocławiu
- Instytucja Kultury Samorządu
Województwa Dolnośląskiego
www.okis.pl

Materiały prasowe
pochodzą od
organizatorów.
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Kulturní program
červenec 2012

1.7.

24. 7. 28. 7.

POUŤ

10:00 loutkové představení (loutkové divadlo Broumov)
10:45 Broumovanka
Schrollův park. Pořádá: Město Broumov.
2. 7. - 10. 8. 8:00 - 16:00
VÝSTAVA DAGMAR DUŠÁNKOVÉ A LENKY ŽIDOVÉ
Portréty D. Dušánková, příroda L. Židová
Vernisáž 2. 7. od 18:00
Výstavní síň Staré radnice.
Pořádá: Město Broumov ve spolupráci s DDM Ulita Broumov.
5.7., 6.7. 21:30

NOČNÍ PROHLÍDKY KLÁŠTERA
Každý prázdninový pátek

Další ročník tajemných nočních prohlídek v broumovském klášteře.
Tématem prohlídek je porovnání největšího vzestupu kláštera v období
baroka a jeho úpadek v 50.letech 20.století. Návštěvníci se mohou těšit na
varhanní koncert, který bude součástí prohlídky a na zhlédnutí
obvykle nepřístupných prostor. Broumovský klášter.
Pořádá: Klášter Broumov servisní s.r.o. Vstupné: 110,-/dospělí, 80,-/děti
Rezervace vstupenek: prohlidky@broumovsko.cz, +420 724 210 335,
+420 733 739 726
Pátek 6. 7. 19:00

Open Air

Náš

TIP!

U2

REVIVAL BAND
Koncert kapely, která patří mezi přední evropské U2 revivaly
a je na hudební scéně 12 let. Skupina jejíž členové působili
v profesionálních kapelách. Jako předkapela vystoupí skupina Mauritius.
Předprodej vstupenek v informačních centrech: Broumov,
Meziměstí, Teplice nad Metují, Police nad Metují, Hronov.
Zahrada klášter Broumov. Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska.
Vstupné: 100,- Kč (předprodej), 130,-Kč na místě.
Rezervace vstupenek: kamilh@broumovsko.cz
Zamluvené vstupenky k vyzvednutí nejpozději do 18:00 (za 100,- Kč)
Neděle 8. 7. 15:00
Čmukaři

KAŠPÁREK CHODÍ PĚŠKY
Loutková zahrada 2012

Představení plné Kašpárků, čarodějů, čertů i princezen.
Představení hravé, plné humoru a dobrého loutkového divadla.
Oceněno na Loutkářské Chrudimi a Jiráskově Hronově.
V případě nepříznivého počasí pak v Divadle Zahrada*.
Zahrada klášter Broumov. Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska.
Vstupné: 40,- Kč
Středa 18. 7. 19:00

ANNABASE

Jazzová kavárna 2012

Červencové šesté hudební setkání v Broumově bude věnováno skupině
Annabase, která je více než osm let podstatnou regionální hudební formací.
Zahrada klášter Broumov.
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska. Vstupné: 100,-Kč

MALÉ LETNÍ
DIVADLENÍ

Náš

TIP!

Úterý 24. 7.
16:00 PRŮVOD V KOSTÝMECH (sraz před divadlem)
17:30 6 NA CHODNÍKU
Vstupné: 80,-Kč
20:30 HROBKA S VYHLÍDKOU
Vstupné: 60,-Kč
Středa 25. 7.
16:00 POHÁDKOVÝ KABARET
Vstupné: 40,-Kč
19:00 PODIVUHODNÁ CESTA PANA FOGA KOLEM SVĚTA
Vstupné: 90,-Kč
Čtvrtek 26. 7.
19:00 ZMÝLENÁ PLATÍ
Vstupné: 160,-Kč
Pátek 27. 7.
16:00 PÍSNIČKOSKOP
Vstupné: 50,-Kč
19:00 OBRAZ
Vstupné: 90,-Kč
22:30 AUDIENCE
Vstupné: 50,-Kč
Sobota 28. 7.
16:00 O ANIČCE ZE MLEJNA
Vstupné: 40,-Kč
19:00 CASANOVA A KLÁŠTERNÍ SCHOVANKY
Vstupné: 180,-Kč
Nádvoří benediktinského kláštera v Broumově. Pořádá: Město Broumov.

ZA POKLADY BROUMOVSKA

Náš

30. 6. - 1. 9. 2012
Hudební festival v kostelích Broumovska.
Začátek vždy od 18:00 hodin
Více na: www.zapoklady.cz

TIP!

PŘIPRAVUJEME:
3. 8. 19:00

EWA
FARNA

Náš

TIP!

Doprovodné kapely: Bags, Kofein

Areál Dětského hřiště. Pořádá: Město Broumov.
Vstupné: předprodej 170,-Kč v IC Broumovska, na místě 200,-Kč
31. 8.
ROCKSTOCK
Koncert rockový kapel z Broumovska a Noworudska.
Tato akce se uskuteční v rámci mikroprojektu „Kultura bez hranic“
reg. č.: CZ.3.22/3.3.02/11.02833. Spolufinancováno z prostředků ERDF
prostřednictvím euroregionu glacensis.

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

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

Grafika: PINstudio ∙ www.pinstudio.cz
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ČERVENEC 2012

ZÁPLAVA

V neděli 10. června jsme v Neratově jako každý rok oslavili
svátek Božího těla. I když –
vlastně to nebylo tak docela
jako v jiných letech.
Letos jsme totiž jeho oslavu
pojali trochu netradičně. Na
různých místech vznikly k poctě svátku nádherné květinové
obrazy. Skrývala se v nich nejen záplava barevných květů
a oblázků, ale také úsilí a ochota mnoha rukou a radost
z plodné spolupráce.
Inspiraci nám poskytl časopis Duha, ve kterém psali
mimo jiné i tom, že květinové
obrazy mají dlouhou tradici
především v Rakousku. I v Čechách se ale najdou místa, kde
se svátek Božího těla slaví prá-

www.neratov.cz

V

NERATOVĚ

Měsíční zpravodaj Sdružení Neratov, o. s.

KVĚTIN V

NERATOVĚ

vě obrazy z květin. Letos jsme
se k nim zařadili i my.
Materiál pro "malování"
jsme nasbírali na okolních loukách (nemusíte se ale bát, i po
našem odchodu tam mnoho
květin zbylo), kromě květů
jsme použili i kamínky a písek.
Do sběru a následného tvoření se zapojili dospělí, děti
i obyvatelé našeho chráněného
bydlení. Všichni s radostí a úsilím pracovali po celý den, a jejich výdrž a nezdolná dobrá
nálada byly nakažlivé. Na svůj
výtvor byli právem pyšní, děti
dokonce po skončení práce
obrazy i zalily, aby neuvadly.
Protože byl krásný den, zastavovalo se u vznikajících
obrazů mnoho turistů, a malí

tvůrci jim ochotně vysvětlovali, co a proč tu vyrábějí. Obrazy tak vlastně úspěšně splnily
i evangelizační funkci a přiblížily svátek Božího těla dalším
lidem.
Po celodenním sobotním
tvoření v neděli následovala
mše svatá, po níž jsme se vydali na průvod po Neratově.
Jeho jednotlivá zastavení byla
právě u květinových obrazů –
u studánky, u kříže v sadu,
u kapličky a v kostele.
Ochota a nadšení tvůrců
i pozitivní reakce okolí nás
utvrzují v tom, že květinové
obrazy jsme v Neratově nevytvářeli naposledy. Možná se
k nám vrátí už na srpnovou
pouť!

ZKUSTE SI DOBROVOLNICTVÍ!

Chtěli byste letos v létě spojit odpočinek s pocitem, že pomáháte dobré věci? A nádavkem si užít
krásnou horskou přírodu a poznat život v Neratově skutečně zblízka? Pak hledáme právě vás!
Jako každý rok uvítáme i letos každého, kdo by nám o víkendu od 10. do 12. srpna pomohl s organizací neratovských poutních slavností. Práce bude dost – úklid, instalace techniky, pomoc ve stánku
s občerstvením, organizace parkování a mnoho dalšího. Odměnou vám bude ubytování a strava, určitě
vám neuteče ani kulturní program pouti. V případě, že se rozhodnete nám pomoci, kontaktujte prosím
Zdenku Burešovou na tel. 737 403 308 nebo e-mailu zdenka@neratov.cz

CHYSTÁME,
PLÁNUJEME,
ZVEME VÁS!

Výstavu, koncerty i půjčovnu nesmyslů nabídne mezi 5. a 8. červencem akce s názvem Mezi
horama a podtitulem Genius
loci Vrchní Orlice. Už po osmé
ji pořádá společnost amatérských
výtvarníků v kostele sv. Jana Nepomuckého na Vrchní Orlici
u Bartošovic v Orl.h. s cílem upozornit na chátrající kostel a jeho
pohnutou historii. Na benefičních koncertech vystoupí Markéta Šmídová a Karel Vepřek.
--V sobotu 21. července u nás po
roce opět uvítáme dětský pěvecký sbor Radost-Praha. Pod
vedením sbormistrů Vladislava
Součka a Jana Pirnera děti přednesou hudbu P. Ebena, B. Martinů,
A. Vivaldi, W. A. Mozarta a dalších skladatelů. Koncert začne
v 16 hodin, vstupné dobrovolné.
--Hned dvě poutní mše chystáme na svátek sv. Anny. Jednu
budeme slavit ve čtvrtek 26. července od 18 hodin v kapličce
na Nové Vsi, druhou pak v neděli 29. července od 14 hodin
na Hadinci.
--Neratovský obchod má novou
otevírací dobu, od 30. června
pro vás má otevřeno takto:
Pondělí-Sobota
7.30-12.00 a 12.30-18.00
Neděle
9.00-12.00 a 12.30-17.00
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SI VYLETĚL NA VÝLET

Obyvatelé našeho Domova,
přesněji Evička, Jiřina, Danuška, Martin a dva Lukášové si
v červnu vyjeli na výlet, a na
něm si dokonce i vyletěli. Cílem jejich cesty totiž byl letecký den v Hradci Králové, na

Foto: Danuška Věžníková
kterém návštěvníkům nabízeli
i vyhlídkové lety.
K vidění toho ale bylo mnohem víc, a navzdory brzkému
vstávání i vedru si naši výletníci vychutnali vše, co pro ně
organizátoři akce připravili.

Diecézní charita Hradec Králové, s níž naše sdružení dlouhodobě spolupracuje, a jejíž podpora se zaměřuje nejen na potřebné v našem regionu a republice, ale třeba také na výstavbu škol a zajištění studia
pro chudé indické děti, slavila
v uplynulých dnech dvacet let
své činnosti.

Na oslavu tohoto kulatého
výročí přijeli i tři biskupové
z Indie. V rámci "okružní jízdy" po krásných místech naší
diecéze zavítali spolu s královéhradeckým biskupem, J. E. Janem Vokálem i do Neratova.
Zúčastnili se mše svaté v neratovském kostele, při níž se
o hudbu postaral sbor z ne-

HRADECKÁ CHARITA

CHODBA

Spousta pokřiku, igelitu, štětců, a hlavně barev všech odstínů. A také radostné dohadování o nejlepších motivech a kombinacích.
Přesně tak vypadalo malování chodby v chráněném
bydlení na "Lilii", do kterého
se pustili jeho obyvatelé spolu
s "divadelníky" ze sdružení
Jiné jeviště. Výsledek je veselý
a plný nápadů, a všichni jeho
autoři na něj mohou být
právem hrdí!

NA

Zaujaly je hlavně ukázky
vojenské a letecké techniky
a modelů, vystoupení motocyklového kaskadéra a předvádění dravců a policejního výcviku psů. Práci policie si
vyzkoušeli doslova na vlastní
kůži, když se nechali (naštěstí
jen cvičně) zatknout, a domů
si odváželi otisky pout na
zápěstí. Na chvíli se vžili i do
role řidičů – a jejich šikovnost
ocenil i ředitel autoškoly.
Velkým zážitkem byl start
vojenského letounu "andula",
vrcholem všeho se stal vyhlídkový let nad Hradcem a okolím. Jak se letecký den vydařil,
můžete díky fotkám Danušky
a Lukáše posoudit v naší fotogalerii na www.neratov.cz.

SLAVILA I V

LILII

NERATOVĚ

dalekého Kunvaldu, a zůstali
i na slavnostní večeři.
Navzdory tomu, že jsme
vlastně hostili čtyři biskupy, se
celý večer nesl v příjemné, neformální atmosféře. Všem hostům za to děkujeme, a královéhradecké charitě přejeme
do dalších let mnoho úspěchů
a radosti z práce!

ZÁŘÍ BARVAMI

NOVĚ

V

NERATOVĚ

Měsíčník Nově v Neratově vydává Sdružení Neratov, o. s., připravuje Zdenka Burešová.
Vychází vždy první týden v měsíci. Archiv měsíčníku je k dispozici na www.neratov.cz.
Kontakt:
Sdružení Neratov, o. s., Bartošovice v Orl.h. 84, 517 61 Rokytnice v Orl.h.
Tel. 494 599 157, e-mail: nove@neratov.cz.

CO

SE U NÁS
DĚLO
V ČERVNU?

Nové, krásné postele s velkým
úložným prostorem i peřinami
a polštáři dostali obyvatelé našeho chráněného bydlení díky podpoře Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Nadaci za ně
srdečně děkujeme!
--Neratovský kostel hostil hned
dva koncerty. V sobotu 2. června v podvečerním kostele vystoupilo duo "27" a hudebnice
Jana Štromská, které k nám pozvali "divadelníci" ze sdružení
Jiné jeviště. V neděli 10. června je
vystřídali členové komorního
smíšeného sboru Campanula
z Dolní Dobrouče.
--Prostory neratovského poutního domu využila pro svou firemní akci společnost Contipro.
Kromě ocenění krásného prostředí od ní naše farnost dostala
i finanční dar. Děkujeme!
--Kopeček na hradě Litice předvedl
historii a krásy tkalcovského
a košíkářského umění zhruba
250 dětem – mnoho činností si
mohly i prakticky vyzkoušet.
--Své výrobky Kopeček představil na rodinném dni ČSOB.
Jeho návštěvníky nadchl kolovratem a ukázkami zpracování ovčí
vlny, na dračku šly hlavně polštáře plněné pohankou.
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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.

19
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.

28
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

26
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.
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