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Jest taki kraj zielony i pełen cienia...
Po raz kolejny 50-osobowa
grupa dzieci i młodzieży z Obwodu Grodzieńskiego została
zaproszona na Dolny Śląsk przez
Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi Klodzkiej oraz Samorząd Województwa Dolnośląskiego w dn. 30.07-09.08.2013r.
Nasza podróż do Polski zaczęła się od nawiedzenia najbardziej znanego Polskiego
Sanktuarium Jasnej Góry w Częstochowie, uczestniczyliśmy we
Mszy Świętej. Większość dzieci
i młodzieży z naszej grupy po
raz pierwszy mogła zobaczyć i
uklęknąć u stóp Królowej Polski
Matki Bożej Częstochowskiej,
prawie każdy płakał ze szczęścia.
Mogliśmy zwiedzić Park Miniatur Sakralnych w Złotej Górze z
największym pomnikiem w Polsce Błogosławionego Jana Pawła II (14 metrów wys.). Kilka dni
później odwiedziliśmy podobny
Park Miniatur Zabytków Dolnego
Śląska w Kowarach i mogliśmy
porównać te piękne obiekty.
Mieszkaliśmy w Karpaczu
nieopodal Śnieżki i pięknych
Sudetów w Internacie Szkoły
Mistrzostwa Sportowego. Stamtąd odwiedziliśmy Europejską
Perłę Baroku w Krzeszowie,
gdzie oprowadził nas Kustosz
Sanktuarium Matki Bożej Ła-

skawej Ks. Prałat Marian Kopko.
Uczestniczyliśmy we Mszy Świętej oraz słuchaliśmy koncertu na
największych w Polsce zabytkowych organach. Wszyscy uczestnicy wyjazdu edukacyjnego byli
pod wielkim wrażeniem tego
wspaniałego dnia.
Tegoroczny pobyt dzieci
i młodzieży obejmował także
program. na terytorium Niemiec
i Czech. W Niemczach odwiedziliśmy Saksonię, zwiedziliśmy
prastarą Osadę Łużycką w Budziszynie, mieście enklawy słowiańskiej.
Odwiedziliśmy także Republikę Czeską i jej dwa piękne
miasta Liberec i Harachov, gdzie
mogliśmy zwiedzać muzeum
szkła.
Pogoda podczas naszego
pobytu dopisała nam, mogliśmy
podziwiać piękne góry,. Nie lada
wyczynem było zdobycie Śnieżki najwyższego szczytu Karkonoszy, a także Karkonoski Park
Narodowy z pięknie położonym
nad stawem schroniskiem "Samotnia". Nasza grupa, jako jedyna mogła podziwiać panoramę z
poziomu Stacji Meteorologicznej na Śnieżce.
Wieczorami w miejscu naszego zamieszkania mogliśmy
wysłuchać kilku prelekcji na te-

Dzieci i młodzież z diecezji grodzieńskiej, były pod wielkim wrażeniem Sanktuarium
Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie.

Burmistrz Nebelschütz Thomas Zschornak (drugi z prawej) osobiście przygotował grilla dla gości z Białorusi.
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maty tak bliskie naszemu sercu.
Wspomnienia o losach Polaków
na Kresach Wschodnich przypomniał Stanisław Jazienicki. Losy
prawnuka Cypriana Norwida,
poety Jerzego Kozarzewskiego
przedstawił dr Piotr Chrzczonowicz. Szczególne zainteresowanie młodzieży wzbudził list
Juliana Tuwima do prezydenta
Bolesława Bieruta, który to uratował Jerzego Kozarzewskiego
od kary śmierci, skazanego w
słynnym procesie politycznym
„szpiegów Andersa”.
W Karpaczu nie brakowało
atrakcji. Podróż koleją linową,
zjazd na sankach, pływanie w
pięknym basenie, zabawy w hali
sportowej na długo pozostaną
w pamięci dzieci i młodzieży. Byliśmy goszczeni w Hotelu Gołębiewski - największym w Karpaczu, gdzie mogliśmy wysłuchać
koncertu fortepianowego w wykonaniu Wiktora Sommera.
Atrakcji było mnóstwo. Ośrodek Jeździecki w Ścięgnach „Miasteczko Westernowe - Western
City” spełniło marzenie wielu
uczestników, przede wszystkim
jazda na koniu.
We wtorek 6 sierpnia byliśmy na wycieczce we Wrocławiu
– stolicy Dolnego Śląska. Zwiedziliśmy Stare Miasto, Ostrów
Tumski i wspaniałą Panoramę

Racławicką. Tego samego dnia
w Urzędzie Wojewódzkim byliśmy goszczeni przez Wojewodę i
Marszalka Województwa Dolnośląskiego.
Jesteśmy wdzięczni Joannie
Golak i Grzegorzowi Cincio za
pilotowanie wycieczek i stałe
towarzyszenie nam. Słowa podziękowania kierujemy dla organizatora naszego pobytu i naszego przyjaciela Juliana Golaka
za możliwość zwiedzania Dolnego Śląska oraz wszelką pomoc
materialną: zakup książek, płyt,
filmów, materiałów dydaktycznych do Szkoły Średniej nr 13 w
Lidzie na Białorusi. Julian Golak,
radny Sejmiku Dolnośląskiego
bardzo kocha ziemię dolnośląską. Od 15 lat organizuje pobyty
dla młodzieży i dzieci z Białorusi.
Wzięliśmy też udział w audycji w
Radio Rodzina we Wrocławiu.
Równie serdeczne podziękowania kierujemy na ręce dyrektor Szkoły Mistrzostwa Sportowego mgr Bogusławy Kozłowskiej za dach nad głową i dobre
warunki naszego pobytu.
Ten wyjazd w ramach tzw.
„Letniej Szkoły” pozostanie na
długo w naszej pamięci. Z niecierpliwością będziemy czekać
na następne spotkanie na Dolnym Śląsku w przyszłym roku.
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Wrocław, 6.08.2013 r. Podczas spotkania z władzami województwa dolnośląskiego, dyrektor
Szkoły Średniej w Lidzie - Piotr Maruk - przedstawił działalność szkoły oraz plany dalszej
współpracy z województwem dolnośląskim.

Wizyta w Parku Miniatur w Kowarach poprzedziła zdobycie najwyższej góry
na Dolnym Sląsku - Śnieżki.

Dyrekcja Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu umożliwiła gościom z Białorusi wejście do stacji badawczej, która mieści się na dachu najwyższego„dysku" na Śnieżce.
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Kulturalny kurort
Rozmowa z Andrzejem Rymarczykiem burmistrzem Dusznik - Zdroju.
- Na początek proszę
Czytelnikom Ziemi Kłodzkiej powiedzieć coś o sobie.
- Urodziłem się w Kłodzku.
W Dusznikach-Zdroju zakochałem się jeszcze jako harcerz.
Moja przygoda z Dusznikami
zaczęła się w 1980 roku. Dokładnie pamiętam, że przyjechałem tu pierwszy raz 8 marca.
Mam pamięć do dat, bo moim
ulubionym przedmiotem była
historia. Chciałem ponownie
odwiedzić Duszniki, więc poprosiłem babcię, żeby ze mną
pojechała. Wtedy nie przyszło
mi nawet przez myśl, że będę
kiedyś burmistrzem tego miasta.
W 1986 roku rozpocząłem
pracę na kolei na stacji w Dusznikach. Później zakochałem
się w dziewczynie z Dusznik,
z którą ożeniłem się w 1992
roku. Wszystko potoczyło się w
moim życiu wokół tego miasta.
Trzeba więc umieć czytać znaki
czasu. Tutaj założyłem własną
firmę. Prowadzenie działalności gospodarczej nie można
było pogodzić z pracą na kolei.
Byłem wówczas dyspozytorem
we Wrocławiu. Zrezygnowałem
więc z pracy. Do 2010 roku,
kiedy to zostałem wybrany
burmistrzem Dusznik-Zdroju,
prowadziłem ze wspólnikiem
dwie hurtownie materiałów
budowlanych.
- Jak się Pan realizuje jako
burmistrz tego pięknego miasta?
- Ukończyłem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego ze specjalizacją zarządzanie jednostkami
gospodarczymi. Muszę się pochwalić, że moim promotorem
był profesor Leon Kieres, samorządowiec, pierwszy prezes
Instytutu Pamięci Narodowej.
Historia przewija się przez cale
moje życie. Dlatego też z taką
sympatią odnoszę się do Waszego czasopisma, które bardzo ciekawie opisuje to, co jest
najpiękniejsze na Ziemi Kłodzkiej. W tej Krainie Pana Boga

Burmistrz Andrzej Rymarczyk

można się zakochać i być jej
wiernym całe życie, a dla mnie
zaszczytem jest również to, że
dużo piszecie o Dusznikach, a
chcecie napisać także o mnie,
za co bardzo dziękuję.
Na początku były obawy
czy sobie poradzę, bo nie działałem dotąd w samorządzie.
Dziś po trzech latach pracy
mogę powiedzieć, że nie jest
tak źle. Miasto jest w fazie totalnej odbudowy, przebudowy
i odrestaurowywania. Robimy wiele projektów, w części
samodzielnie, ale także we
współpracy z innymi samorządami i wspólnotami. W ciągu
ostatnich dwóch lat zainwestowaliśmy 20 milionów złotych
tj. prawie roczny budżet, który
wynosi 21 milionów złotych. W
mieście realizujemy wiele inwestycji. Największą o wartości

13 mln złotych jest droga powiatowa, najważniejsza arteria
komunikacyjna miasta. Mogę
powiedzieć, że swoje obietnice
wyborcze spełniłem już w 65
procentach, ale też zrobiłem
trochę zadań, których nie było
w moim programie wyborczym.
W pierwszym roku kontynuowałem prace, które rozpoczął
mój poprzednik. Były to dwa
projekty, a faktycznie 6 zadań:
Spacerek z Chopinem, rewitalizacja rynku, odnowa Placu Warszawy, podświetlenie Dworku
Chopina, wybudowanie obiektu rekreacyjnego na Czarnym
Stawie, zmodernizowanie kolorowej fontanny i najdroższa
inwestycja w ramach programu
RPO Centrum Turystyki Aktywnej Jamrozowa Polana, gdzie
zostało zainwestowane 4,6

mln zł. Dziś w przededniu Mistrzostw Polski w Biatlonie możemy się pochwalić jedyną w
Polsce rolkostradą. Mistrzostwa
odbywają się w Dusznikach, bo
tak naprawdę nie mogłyby się
odbyć w żadnym innym miejscu w Polsce, ze względu na
brak odpowiedniej infrastruktury. Jest to na pewno powód
do dumy, ale też zobowiązanie
do dalszych działań marketingowych. Wciąż słyszymy tylko
o Jakuszyckiej Polanie, choć
Jamrozowa ma o wiele większy
potencjał i możliwości. Za tą
inwestycję Duszniki otrzymały
Superjedynkę „Gazety Wyborczej”, gdzie stanęliśmy obok
Szklarskiej Poręby i Karpacza.
Duszniki opierają się na
dwóch filarach. Aktywny wypoczynek, sport, narciarstwo
zjazdowe, biegowe, trasy rol-
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kowe to Zieleniec i Jamrozowa
Polana. Bardzo prężnie działa
tutaj Wrotkarski Klub „Orlica”,
który zdobywa medale nawet
na mistrzostwach świata. Wielkie sukcesy odnoszą też biatloniści.
Drugi ważny filar to uzdrowisko, a więc leczenie. Mówimy
tu o uzdrowisku klasy premium,
spokój, cisza, kultywowanie
piękna, zdrowia, a więc tego,
co jest najważniejsze w życiu.
Na tym polu zrobiliśmy też już
dużo. Staramy się uatrakcyjnić pobyt kuracjuszom, którzy
mogą korzystać z napowietrznych siłowni, tras oznaczonych
do trenowania nording walking, spacerów, biegów. Refleksja nad tym jak było i co się
zmieniło, jest bardzo ważna.
Myślę, że większość mieszkańców zauważa te zmiany. Coraz
rzadziej słyszymy, jak to dobrze
jest w Kudowie, Polanicy, a w
Dusznikach źle. Widzą to szczególnie ludzie, którzy przyjeżdżają ponownie do Dusznik po
kilku latach. Podziwiają zmiany
w wizerunku miasta, ukwiecenie, rewitalizację. Proszę, by
mówili o tym mieszkańcom,
którzy zaabsorbowani codziennymi sprawami, już się do tego
przyzwyczaili. Miasto jest ładnie ukwiecone, coraz bardziej
kolorowe. Ludzie chętnie fotografują się przy kogucie na Placu Warszawy. Tak realizuje się
hasło wyborcze, które rzuciłem
w Kampanii „Duszniki piękniejsze od zaraz”.
- A jakie są problemy Dusznik-Zdroju?
- Największym jest chyba
zmiana mentalności i sprawienie, żeby mieszkańcy polubili
i pokochali swoje miasto i siebie. Jeżeli nie będziemy sami
siebie lubić, to tego miasta nie
zmienimy, bez względu na to
jaki będzie burmistrz. Zarządzam miastem, które ma 5000
mieszkańców. Jeżeli większość
pokocha to miasto, to nie ma
takiej siły, która nie pozwoliłaby je obudzić. Powoli zwycięża rozsądek. Obserwuję coraz
częściej zrozumienie, że trzeba
iść w jednym kierunku, a nie
ciągnąć w różnych i rozszarpywać się nawzajem. Muszę też
powiedzieć, że chociaż mam
twardą opozycję w radzie, dwa
ostatnie absolutoria otrzymałem jednogłośnie. Było to na

pewno wynikiem mojej żelaznej polityki finansowej. Obniżyliśmy zadłużenie gminy z 8,6
mln do 6,25 mln złotych, przy
ciągłym inwestowaniu i wykonywaniu wielu projektów.
Problem stanowi także kanalizacja i woda w Zieleńcu, a
także komunikacja z tą częścią
miasta. Zieleniec uważany za
odrębną wioskę, jest faktycznie administracyjnie częścią
Dusznik jako stacja narciarska i
żeby tu dotrzeć trzeba przejechać 8 km lasu. Jest to ciekawy
produkt turystyczny, który ma
wyrobioną markę w dziedzinie
narciarstwa zjazdowego. Zasługuje na szczególną uwagę,
bo stąd pozyskujemy podatki.
Dobrze byłoby wywozić tam
turystów i kuracjuszy, do czego potrzebna jest komunikacja
miejska. Gminy jednak nie stać
na uruchomienie chociażby
skibusów. Do Jamrozowej Polany jest bliżej, tylko 2 km, a turyści chcieliby podjeżdżać pod
sam wyciąg.
Zagrożenie stanowi także
obecny kryzys. Wiadomo, że
oszczędza się w kryzysie na wyjazdach, turystyce. Rozbudowa
supermarketów powoduje wydrenowanie pieniędzy z miasta i wpompowywanie w sieci
handlowe. W mieście zamyka
się sklepy i punkty usługowe.
Ludzie też muszą zrozumieć, że
w tej sytuacji w rynku zamiast
sklepów, powinny być kafejki,
a zamiast zakładów produkcyjnych, punkty usługowe. Hotele
i pensjonaty muszą mieć pomysły na sprzedawanie czegoś,
czego inni jeszcze nie mają.
Zagrożeniem jest także marazm i apatia oraz wyjazdy młodych ludzi. Dzisiaj młodzi nie
mają pomysłu na siebie. Wolą
wyjechać, bo tam otrzymają
etat, ale są w roli pracobiorców.
Nie chcą być w roli pracodawców, bo uważają, że zrobienie
biznesu wymaga milionów. Ja
swój interes zaczynałem mając
300 złotych.
I wreszcie przyciągnięcie
dzieci. Turysta przyjeżdża do
miasta, w którym będzie miał
co zrobić z dziećmi. Jak policzyliśmy, do dnia dzisiejszego
zorganizowane zostało przez
miasto, stowarzyszenia i fundacje 160 imprez.
- Promujecie miasto jako „Kulturalny Kurort”. Porozmawiajmy
więc o dusznickiej kulturze.
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- Z całą odpowiedzialnością
można powiedzieć, że Duszniki
to miasto festiwali. Najstarszy
(w tym roku 68 edycja) Festiwal Chopinowski trwa 10 dni,
ponadto pięciodniowe Muzyka
Epok i Festiwal Mendelsshona
i najmłodszy Muzyka z Duszą.
Oprócz tego duża liczba kursów mistrzowskich, kończących się koncertami. Przyjeżdża tu wielu znanych artystów.
Na Festiwalu Chopinowskim
występują już megagwiazdy.
Fantastycznie promują miasto.
Środki na kulturę pozyskujemy z wielu programów,
gdzie piszemy projekty. Mamy
świetnego dyrektora Centrum
Kultury.
- Myślę, że dla Czytelników
Ziemi Kłodzkiej będzie też ciekawe, jak gmina poradziła sobie z
problemem segregacji śmieci.
- Cieszę się, że zapytała
Pani jak gmina sobie radzi, bo
pytają nas tylko czy są wywożone śmieci. U nas nie widać
niewypróżnionych śmietników.
Do problemu podeszliśmy bardzo poważnie. Jest to sukces
radnych i spółki komunalnej.
Nie rozstrzygnął się przetarg,
gdyż przestawione dwie oferty były zbyt drogie. Gmina nie
ma z czego dopłacać. Do tej
pory przedsiębiorstwo oczyszczania miasta utrzymywało
się samo. Uchwalając stawki
za wywóz śmieci, chcieliśmy
skłonić mieszkańców do segregowania i ograniczania ilości
produkowanych śmieci. Jeżeli
będą to robić, to zapłacą mniej
niż dotychczas. Inna rzecz, że
deklaracje złożyło tylko 3300
mieszkańców, chociaż zameldowanych jest 4980 osób.
- Na koniec chciałabym zapytać o waszą współpracę z
Novym Městem nad Metują w
Republice Czeskiej. W tym roku
w Dusznikach odbędzie się uroczysta inauguracja XXIV PolskoCzeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej, a w Novym Město n.
Metują zakończenie.
- Wielokrotnie poddaje się
zasadność partnerstw Dusznik,
może najmniej z Czechami, bo
jest blisko. Uważam, że partnerstwa są niezbędne. Do Bad
Sulza w Niemczech jest 4 godziny jazdy. Od partnerów wiele się uczymy, ale też promuje-

my miasto, w ich prasie, telewizji, co niewiele kosztuje. Za
foldery, targi turystyczne, spoty reklamowe trzeba też płacić.
Niewątpliwie modelową jest
nasza współpraca z Czechami
na wielu płaszczyznach, za którą zostaliśmy nagrodzeni przez
Euroregion Glacensis. Podobnie jak Kudowa - Zdrój dążymy
do stworzenia wspólnego miasta, chociaż dzieli nas większa
odległość. W chwili obecnej
realizujemy z Novym Městem
wspólny program selektywnej
zbiórki odpadów, dofinansowany przez Euroregion. Jeżeli
ludzie będą mieli estetyczne
gniazda, to chętniej będą segregować odpady. Korzystamy
też ze współpracy klubów fotograficznych, od których pozyskujemy ciekawe fotografie
do folderów. Nasi mieszkańcy
uczestniczyli w bazarze w mieście partnerskim, gdzie mogli
zapromować swoje wyroby.
- Z rozmowy wnioskuję, że
żyje Pan tym miastem i udało
się Panu już wiele zmienić. Zbliżają się wielkimi krokami nowe
wybory. Czy podda się Pan pod
osąd wyborców ponownie?
- Oczywiście, chociaż nie
jest to łatwa praca, a muszę powiedzieć, że ilość obowiązków
może przyczynić się do utraty
rodziny i przyjaciół. Uwarunkowania prawne i społeczne
sprawiają, że burmistrz musi
odmówić nawet najlepszemu
przyjacielowi. Rodzina też na
tym cierpi. Często, co ludzie
nie powiedzą mnie, mówią mojej żonie, córce czy teściom.
Jestem szczęśliwy, bo mogę liczyć na miłość i wsparcie swojej rodziny, na co pewnie sobie
nie zasłużyłem. Swoją pracę
już w kampanii wyborczej zaplanowałem na 8 lat, czyli dwie
kadencje, żeby mieć możliwość
dokończenia inwestycji i projektów. Dlatego będę ponownie kandydował na burmistrza.
Liczę na konstruktywną krytykę moich działań, która powoduje, że wspólnie dochodzimy
do różnych kompromisów i
działamy dla dobra miasta.
- Bardzo dziękuję za interesującą rozmowę. Życzę Panu zrealizowania programu wyborczego i wielu sił do dalszej owocnej
pracy dla Dusznik-Zdroju.
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Poznaj Duszniki
- Duszniki-Zdrój to miasteczko
idealne dla ludzi ceniących spokój i
ciszę, ale gotowych na interesujące
przeżycia. Każdy, kto pragnie oderwać
się od pełnego napięć życia codziennego z pewnością będzie mógł atrakcyjnie wypocząć w naszym malowniczym kurorcie.
Miasto z historią
Duszniki-Zdrój to miasto z historią i bogatą tradycją. Początek jego istnienia sięga jeszcze czasów średniowiecza. Do dziś pozostał zabytkowy
rynek z kamieniczkami noszącymi ślady różnych epok, Muzeum Papiernictwa, kościół parafialny pw. Św. Piotra
i Pawła ze wspaniałą i rzadko spotykaną amboną w kształcie wieloryba,
Klasztor Franciszkanów czy Dworek
Fryderyka Chopina.
Spokój premium
Część uzdrowiskowa DusznikZdroju położona jest poza centrum
miasta, co zapewnia turystom większą ciszę i spokój. Znakomita baza
noclegowa (hotele, pensjonaty, domy
wypoczynkowe, sanatoria), w większej części znajduje się przy Parku
Zdrojowym. Miasto z uzdrowiskiem
łączy stanowiąca główną oś parku
Aleja Fryderyka Chopina, a sam park
położony jest w przepięknej dolinie
Bystrzycy Dusznickiej. Trawniki zdobią kobierce kwiatów, pośród których
znajdują się 4 fontanny oraz liczne ławeczki zachęcające do wypoczynku
w tym malowniczym otoczeniu. Jedna z fontann w trakcie wieczornych
spektakli zmienia się w wielobarwne
widowisko dostarczając wielu niezapominanych wrażeń. Duszniki-Zdrój
to idealne miejsce na wypoczynek dla
ludzi ceniących wysoką kulturę. Nie
tylko tę objawiająca się spektaklami,
koncertami, recitalami czy operetkami na najwyższym poziomie, ale również tą którą darzy się tutaj wszystkich
gości.
Lifestyle
„Mieć fantazję nie znaczy coś so¬bie wy¬myślać. To znaczy tworzyć coś
z tego, co istnieje.” - Tomasz Mann.
Duszniki nie pytają o wiek, nie
oceniają ludzi po wyglądzie i nie
zakładają, że każdy, odwiedzający
je turysta, przyjeżdża się tu leczyć.
Swych gości traktują indywidualnie,
zapewniając komfort i odpoczynek
w dobrym tonie. Duszniki to również
idealne miejsce dla osób lubiących
wszelkie formy aktywnego wypoczynku.

Panorama Dusznik Zdroju. Fot. arch. UM w Dusznikach Zdroju.

Podczas Festiwalu Chopinowskiego.

Park Zdrojowy w Dusznikach Zdroju. Fot. arch. UM w Dusznikach - Zdroju
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POZNEJ DUSZNIKI
Duszniki-Zdrój je městečkem ideálním pro lidi doceňujících klid a ticho, ale zároveň připravených na Zajma zážitky.
Každý, kdo touží se odtrhnout dennodenního života plného napětí, určitě bude moci aktraktivně odpočinout
v našych malebných lázních.
Město s historií
Duszniki-Zdrój je městem s
historií i bohatou tradicí. Začátek
jeho existence sahá a do dob středověku. Do dneších dn. Zůstal zde
památkové náměstí s činžovními
domy nesoucími znaky různých
období, Muzeum papírnictví, farní
koste Sv. Petra a Pavla s krásnou a
neobvyklou ambonou ve tvaru velryby, klášter Františkánů nebo Dvorek Fryderyka Chopina.
Klid „Extra”
Část lázní Duszniki Zdrój je položena mimo střed města, co dává
turistům větší ticho a klid. Velmi
dobrá noclehová základna ( hotely,
pensionáty, rekreační domy, sanatoria), se většinou nacz. Bluzko
Parku Zdrojovém. Město s lázněmi
spojuje stanovící hlavní osu parku
Alej Fryderyka Chopina a sám park
je položen v krásné dolině Bystrzyce Dusznické. Trávniky zdobí koberce květů, uprostřed kterých se
nachází 4 fontány a mnoho laviček

, zvoucích k odpočinku v tomto
krásném prostředí. Jedna z fontán
při večerníc představeních se mění
v mnohobarevnou podívanou,
zanechávajíc mnoho nezapomenutelných zážitků. Duszniki Zdrój ,
je ideálním místem pro odpočinek
lidí , cencích si vysokou úroveň
kultury. Nejen vykonávanými představeními , koncerty, recitály nebo
operetami na nejvyžší úrovni, ale
také tou úrovní kultury, kterou jsou
obdarováváni všichni hosté.
Životní styl
„Mít fantazji neznamená něco si
vymýšlet. To znamená tvořit něco z
toho, co existuje.” – Tomasz Mann.
Duszniki-Zdrój se Vás nezeptají
na věk, nesoudí Vás podle vzhledu
a nepředpokládají, že každý jejich
návštěvník je turista, který se sem
přijel léčit. Jednají se svými hosty individuálně, zajišťujíc jim komfort a
odpočinek . Duszniki to je také ideální místo pro lidi, kteří milují všechny druhy aktivního odpočinku.

Pijalnia Wód Mineralnych w dusznickim Parku Zdrojowym. fot. ZUK
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LERNEN SIE DUSZNIKI-ZDRÓJ KENNEN
Duszniki-Zdrój ist eine ideale Kleinstadt für Menschen, die Stille und Entspannung zu schätzen wissen und zugleich
interessanten Erlebnissen entgegensehen. Jeder, wer Spannungen des Alltags gerne loswerden möchte,
kann sich bestimmt in unserem malerischen Kurort gut erholen.
Eine Stadt mit Geschichte
Duszniki-Zdrój ist eine Stadt
voller Geschichte und Tradition.
Die Stadtgeschichte reicht bis ins
Mittelalter zurück. Bis heute sind
der historische Marktplatz mit
Bürgerhäusern aus verschiedenen
Epochen, auch das Papiermuseum,
die Pfarrkirche von St. Peter und St.
Paul mit einer herrlichen und seltenen Kanzel in Form eines Wals, das
Franziskanerkloster, das ChopinLandhaus erhalten geblieben
Entspannung pur
Der Kurort liegt außerhalb des
Stadtzentrums, wodurch die Touristen mehr Stille und Ruhe genießen können. Ein großartiges Unterkunftsangebot (Hotels, Pensionen,
Erholungsheime, Sanatorien) befinden sich zum größten Teil bei
dem Kurpark. Die Stadt mit dem
Kurort verbindet Aleja Fryderyka

Chopina, die entlang der Hauptachse des Parks führt und der
Kurpark liegt im wunderschönen
Tal des Flusses Bystrzyca Dusznicka [Reinerzer Weistritz]. Die Rasen
sind mit Blumenbeeten bedeckt,
inmitten stehen vier Springbrunnen und zahlreiche Bänkchen, die
zur Erholung in dieser malerischen
Umgebung einladen. Einer der
Springbrunnen wandelt sich während der abendlichen Spektakel
in eine farbenprächtige Veranstaltung und liefert viele unvergessliche Eindrücke. Duszniki-Zdrój ist
ein idealer Erholungsort für Menschen, die Hochkultur zu schätzen
wissen und zwar nicht nur diese,
die durch Spektakel, Konzerte, Solistenkonzerte oder Operetten auf
höchsten Niveau angesprochen
wird, sondern auch diese, die auf
alle unsere Gäste zukommt.

LIFESTYLE
„Phantasie haben heißt nicht, sich etwas ausdenken;
es heißt, sich aus den Dingen etwas zu machen”
- Thomas Mann
In Duszniki-Zdrój spielt das Alter keine Rolle, hier werden die Menschen
nicht nach ihrem Aussehen beurteilt, oder danach, ob sie gekommen sind,
um sich ärztlich behandeln zu lassen. Wir gehen auf jeden Gast individuell
und persönlich ein und sichern Ihnen Komfort und Erholung in gutem Ton.
Das ist ein idealer Ort für Menschen, die eine gemütliche Stille und Ruhe zu
schätzen wissen und andererseits spannenden Erlebnissen entgegensehen.

Muzeum Papiernictwa. Fot. arch. UM w Dusznikach Zdroju.
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Europejskie dni dziedzictwa 2013
Szanowni Państwo,
„Nie od razu Polskę zbudowano” to hasło kolejnej, XXI już edycji„Europejskich Dni Dziedzictwa”. Przed Państwem niepowtarzalna okazja do przypomnienia sobie historii naszej Ojczyzny i kolejnych etapów formowania się państwowości nad Wisłą. Wydarzenie zbiega się w tym roku ze 150. rocznicą wybuchu powstania styczniowego. Dlatego też wśród atrakcji będą te
podkreślające znaczenie zrywów niepodległościowych, które odegrały ważną rolę w burzliwych dziejach polskiej historii.
„Europejskie Dni Dziedzictwa" są doskonałą okazją do zaprezentowania dorobku kulturowego Dolnego Śląska w Polsce
i Europie. Tradycyjnie już w drugi i trzeci weekend września zapraszam do oglądania wystaw, wsłuchiwania się w interesujące wykłady i uczestnictwa w pozostałych atrakcjach tego niepowtarzalnego wydarzenia. Jestem pod wrażeniem pracy, jaką
kilkadziesiąt różnych instytucji włożyło w przygotowanie programu. Zachęcam do wybrania się w podróż szlakiem polskiej
historii i do uczestnictwa w tegorocznych„Europejskich Dniach Dziedzictwa”.
Z poważaniem,
Rafał Jurkowlaniec
Marszałek Województwa Dolnośląskiego
BIELAWA
Bielawa, Placówka Muzealna, ul. Piastowska 19B,
7 września • godz. 17.00
„Gerhart Hauptmann w Polsce 1945–1946. Zapomniana biografia”
Janusz Skowroński, Dolnośląskie Towarzystwo Historyczne
wykład, godz. 17
8 września • godz. 17.00
„Wydawcy i drukarze w Bielawie przed rokiem 1945”
dr Rafał Brzeziński – wykład.
13 września • godz. 16.30
Spotkanie z reżyserem Robertem Stando połączone z pokazem
jego filmów.
14-15 września • godz. 10.00–18.00
„Rękodzieło wczoraj i dziś”– kiermasz z prezentacją wyrobów lokalnych
rękodzielników z„Grupy Twórczo Aktywnych”.
BYSTRZYCA KŁODZKA
Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej, Mały Rynek 1
12 września • godz. 11.00
„Nie od razu zapalniczkę zbudowano. Historia ujarzmiania ognia”
prelekcja i zajęcia warsztatowe dla uczniów szkół podstawowych
Małgorzata Jaworska, Dorota Marchewka.
DUSZNIKI - ZDRÓJ
Dworek im. Fryderyka Chopina, ul. Zielona 11
15 września • godz. 15.00
Prezentacja historii pobytu młodego Chopina w ówczesnym Reinerz, idei
i historii organizowanych od 1946 roku Festiwali Chopinowskich,
przeplatana utworami kompozytora w wykonaniu młodych wirtuozów.
DZIERŻONIÓW
Muzeum Miejskie Dzierżoniowa, ul. Świdnicka 30
14 września • godz. 11.00–15.00
Otwarcie wystawy prezentującej bogatą kolekcję radioodbiorników
produkowanych przez ZR Diora. Wykłady i prelekcje dotyczące rozwoju
powojennego przemysłu miasta. Wystąpienia dotyczyć będą również
najważniejszego zakładu funkcjonującego w Dzierżoniowie
po II wojnie światowej – ZR Diora.
15 września • godz. 15.00
Gra historyczno-terenowa, temat: grupy etniczno - religijne
zamieszkujące dawny Dzierżoniów.
KŁODZKO
Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku, ul. Łukasiewicza 4
12 września • godz. 17.00
Spotkanie z Robertem Stando, reżyserem i scenarzystą warszawskim,
od lat uczestniczącym w życiu kulturalnym Kłodzka (w 1999 roku
otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Kłodzka). Spotkaniu towarzyszyć
będzie pokaz wybranych filmów reżysera, w tym„Miasto, które może
zginąć”– niezwykle istotny dla kłodczan obraz.

KUDOWA ZDRÓJ,
Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego, ul. Pstrążna
14 września • godz. 14.00–16.00
„Pierwsze powojenne dni, miesiące, lata we wspomnieniach
mieszkańców Kudowy - Zdroju” – rozmowa historyka
Bronisława Kamińskiego z wybranymi mieszkańcami, którzy przybyli
do Kudowy tuż po zakończeniu II wojny światowej. Słuchaczami
będą głównie uczniowie miejscowych szkół.
LUDWIKOWICE KŁODZKIE
,Biblioteka Publiczna w Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda, ul. Fabryczna 2,
13 września • godz. 10.00
„Ja i moja rodzina” – spotkanie międzypokoleniowe młodzieży szkolnej
z seniorami. Poznawanie historii swoich rodzin, próby stworzenia swojego
drzewa genealogicznego.
NOWA RUDA
Dom – Muzeum prof. Josepha Wittiga, ul. Słupiecka 42
14 września • godz. 15.00
Impreza„Jak w Nowej Rudzie Polskę budowano?", a w jej ramach„Początki
państwowości polskiej w Nowej Rudzie” – wykład, Teresa Bazała.„Pierwsi
mieszkańcy Nowej Rudy po wojnie” – wystawa fotograficzna, wręczenie
nagród w konkursie dla młodzieży„Skąd nasz ród?".
POLANICA ZDRÓJ
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Wojska Polskiego 23
14 września • godz. 17.00
„Działalność Józefa i Alojzego Milków w Polanicy-Zdroju” – wykład
Dariusza Milki. Wernisaż wystawy„Powojenna Polanica-Zdrój ze zbiorów
fotograficznych Zbigniewa Franczukowskiego”.
ZŁOTY STOK
Podziemna Trasa Turystyczna - Kopalnia Złota, ul. Złota 7
Średniowieczny Park Techniki w Złotym Stoku, ul. Złota 2
7, 8,14, 15 września • godz.10.00, 13.00
Zwiedzanie podziemnej trasy turystycznej.
Średniowieczny Park Techniki w Złotym Stoku, ul. Złota 2
7, 8, 14, 15 września • godz. 10.30, 13.00
Wstęp do repliki średniowiecznej osady górniczej. Jedyna tego typu
atrakcja w Europie. Wszystkie urządzenia są interaktywne,
na zwiedzających czeka również tunel strachu
i spotkanie z katem w jego chacie.
• Organizator
Park Techniki Grużlewski Spółka Komandytowa, ul. Złota 2,,
Aleksandra Wąsowicz, tel. 74 817 55 74, e-mail: fabuly@kopalniazlota.pl
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Günther Gröger

Mein persönlicher Bezug
zum literarischen Werk Joseph Wittigs
Wie kam es zur Exkommunikation? Wittig erhielt aufgrund
seines umfangreichen Lebenswerkes mannigfache ehrenvolle,
aussagekräftige Titel wie Theologe, Volkslehrer, Pädagoge, Professor, Heimatpfleger, Volkskundler,
Volkserzieher, schlesischer Denker
und Schreiber, Chronist usw.
Er selbst sah sich als „Schreiber des Herrgotts“, „Verkünder
der Frohbotschaft“, „Tröster der
Trostlosen“ – „daheim in Schlesien, in der Grafschaft Glatz, dem
Lande der Wunder, dem Lande
Gottes“.
„Alles in meinem Hause und
um mein Haus war voll Wahrheit
und Liebe“. „Gott hat mir die Feder
in die Hand gegeben, damit ich
der Welt seine Ehre und die Erkenntnis seiner Liebe verkünde.“
„Ich erhielt die Gabe religiöser
Schriftstellerei. (...) Nach „Herrgottswissen von Wegrain und Straße“
– da verbreitete sich merkwürdig
schnell und weit mein Ruf, als sei
ich einer der besten Volksschriftsteller des religiösen Deutschland.“
Der Literaturkritiker K. Storks
schreibt 1926:
„Mit Joseph Wittig nennen wir
einen Dichter, der als katholischer
Theologe religiös belehrende Geschichten erzählt, Geschichten
jedoch von einer Schönheit und
Frische der Darstellung und von
so hohem Rang, wie sie vielleicht
in der Verbindung von Theologie
und Dichtung überhaupt einzig
dastehen. (...) Wittigs Dichtung ist
geprägt durch ein hintergründiges Schlesiertum und erfüllt von
der Volksfrömmigkeit seiner Heimat. (...) Kaum jemand anderer
war mehr als Wittig dazu geeignet
und berufen, alte, ewige Wahrheiten „mystagogisch“ in einem
neuen Gewand darzustellen.“
Joseph Wittig zählt zu den
Wegbereitern des II. Vatikanischen
Konzils (11.10.1962 Joh. XXIII. bis
8.12.1965 Paul VI.), so sagt man
(„Ihr müßt etwas finden, was das
Evangelium wieder zu einer Frohbotschaft macht! Erlösungsmittel
statt Zuchtmittel!“), und wer den
jetzigen Papst Franziskus von der
Zärtlichkeit und Barmherzigkeit

Gottes sprechen hört, wird an Jospeh Wittig denken.
Ab 1922 aber beginnen Konflikte. Professor Dr. Joseph Wittig
treffen Vorwürfe wie: „Psychologisierung“ und „Profanation des
Lebens Jesu“ minderten die göttliche Würde Jesu.
Der Schweizer Domkapitular
aus Chur, Prälat Dr. Anton Gisler,
wirft ihm „Häresie“ vor und gibt
ihm den „Ruf als Ketzer“, als „Luther redivivus“, als wiedererstandenen Luther. Wittigs Lehre weise
Ähnlichkeiten zur Lehre des Reformators auf.
In seinem „Osteraufsatz: Die
Erlösten“ in der Zeitschrift „Hochland“ löst er mit seiner ungewohnten Form der Theologie Widerspruch aus, auch z. B. bei Kardinal Schulte, Köln. Dieser sieht in
Wittigs religiöser Schriftstellerei
einen „ Mangel an Pietät und fehlende Klarheit.“ Wittig vollziehe
ein „Spiel mit gewagten, z. T. trivialen, skizzenhaft-belletristisch
hingeworfenen Gedanken, von
denen man nicht weiß, was der
Verfasser (...) eigentlich damit will,
von denen man aber sicher voraussehen kann, daß sie auf viele
Leser religiös verwirrend wirken
werden.“
Kampfesmutig und selbstbewusst geht Wittig in dieAuseinandersetzungen der 20er Jahre. Als
er den „Modernisteneid“ erneut
ablegen soll, weigert er sich beharrlich: „Da er kein Eidbrüchiger sei und sich nicht als solcher behandeln lasse, sei es ihm
unmöglich, die geforderten Eide
erneut abzulegen.“
Die Zerwürfnisse verhärten
sich, so daß er um seine Emeritierung nachsucht und schließlich
sogar exkommuniziert wird.
Neuere Forschungen widerlegen die bisher gängige Ansicht, Adolf Kardinal Bertram von
Breslau sei dabei die treibende
Kraft gewesen. Die neuerdings
zugänglichen Akten belegten,
daß vielmehr der damalige päpstliche Nuntius Eugenio Pacelli
den Fürstbischof bedrängt habe.
Erstaunlich dabei, daß Pacelli
zwanzig Jahre später als Papst
Pius XII. 1946 die Rekonziliation

Prof. Joseph Wittig

vornimmt, also Wittig wieder in
die katholische Kirche aufnimmt!
Joseph Wittig blieb sich selbst
treu. „Ich hatte aber nicht vergessen, welche Qualen ich von seiten
meines ängstlichen Gewissens
und überstrenger Beichtväter
durchgemacht hatte. Als junger
Priester versuchte ich, den Beichtstuhl zu einer Stätte des Friedens,
der Versöhnung und der Erlösung
zu machen. Und in Wahrheit, es ist
mir gelungen.“ ...
„Ich las in Breslau die heilige
Messe bei den Hedwigsschwestern und wurde danach oft in
den Beichtstuhl gebeten. Unter
den Schwestern waren manche,
die sich sehr unglücklich in ihrem
Beruf fühlten und auch vor Sündenangst nicht ein noch aus wußten.
Kein Beichtvater kam mit ihnen

zurecht. ...Eine nach der anderen
fand nun den Weg zu mir, und ich
tröstete sie mit allem Trost, den
ich aus dem Bereiche des Kleinen,
Unbedeutenden, Armseligen bezog. Ach, es waren selige Stunden,
die ich den armen, gequälten
Menschen schenken durfte.“ (Roman mit Gott)
Drei ausgewählte typische
Erzählungen Wittigs aus dem
Bieletal
Vier Wesensmerkmale Wittig´scher Erzählungen finden wir
hierin vereint: Die „narrative Art“,
theologische Belange in Erzählungen zu verpacken, ist beim Inhalt
der Gesprächsführung unübersehbar; „mystagogisch“ wird deutlich, wenn hier Glaubensgeheimnisse, z. B. die Herabkunft und
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das Wirken des Heiligen Geistes
oder das schöpferische Wort thematisiert werden; „autobiographisch“ wirkt die Ich-Form in den
Erzählungen und schließlich wird
auch die „geographische Verwurzelung“ erkennbar, indem er die
Orte der Begegnungen unzweifelhaft im Raum der heimatlichen
Grafschaft Glatz ansiedelt.
Der Bielendorfer Fuhrknecht
Es handelt sich hier um eine
alltägliche Begebenheit. Der
Fuhrknecht bringt mit seinen
Pferden auf einem Leiterwagen
Baumstämme „aus der Ewigkeit
der Wälder des Glatzer Schneegebirges ... schon seit fünfundzwanzig Jahren ... zur Eisenbahn nach
Glatz.“
(Die Bieletalbahn von Glatz
bis Seitenberg wurde erst am
14. November 1897 dem Verkehr
übergeben. Erst danach konnte
das Holz schon in Seitenberg verladen werden.)
Joseph Wittig gesellt sich
ihm zu. „Ich hielt mit ihm Schritt,
denn ich fühlte mich an ihn gefesselt; ich nahm auch Quartier
in demselben Wirtshause, in dem
er seine Pferde einstellte und bei
ihnen im Stalle schlief;“
Das Gespräch zwischen den
beiden untersucht das Verhalten
der Menschen zu jener Zeit in
Bezug zum neuen Lebensgefühl,
„in wenigen Minuten meilenweit
und Hunderte von Metern hoch
an einen ganz anderen Ort getragen“ zu werden. „Nicht nur das
explodierende Benzin treibt Motorrad und Kraftwagen in weiteste Fernen; der Geist ist die erste
Triebkraft.“ „... das Fest neuen Lebensgefühls ist aber das Fest des
Schöpfergeistes, den wir den Heiligen Geist Gottes nennen.“ „Der
Geist weht, wohin er will!“
„Es war aber fast nicht ein
Schreiten die Straße entlang nach
Glatz, sondern eher ein Schreiten in das wundersame Innenleben, das diesem Manne auf den
langen, langsamen Fahrten von
Bielendorf nach Glatz geworden
war.“
Sie wurden von einem Radfahrer überholt. Da sagte der
Fuhrknecht: „Der prescht ja, als
ob er dem Heiligen Geiste davonrennen könnte!“.. „Aber ich kann
Ihnen sagen, man hat so seine
Freude mit dem Heiligen Geiste,
wenn man Tag für Tag die weite
Straße fährt!“
Und Joseph Wittig merkt an:
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„Es war mir wie eine Taufe, was
ich an den beiden Tagen erlebt
habe.“
Die beim Lesen auftauchenden Bilder wecken in mir lebhafte
Erinnerungen. Mein Großvater
Franz Priesnitz (1876-1950) betrieb in Bielendorf ein Sägewerk
und handelte mit Langholz. Er
mag den angesprochenen Fuhrknecht gekannt haben, hat eventuell selbst Wagenladungen nach
Glatz gebracht. Bei unserem Geschäft hielten die Fuhrwerke auf
der Heimfahrt üblicherweise an,
und die Kutscher verlangten im
Verkaufsraum „einen schwarzen
Kaffee“, meinten damit aber ein
Glas Wermutwein! Das durften
sie aber nicht im Geschäft leeren,
und so kamen sie in unsere Wohnküche, wie ich mich noch recht gut
erinnere. Oder aber sie verlangten
eine Flasche Bier, die sie dann am
Straßenrand austranken.
Wartock-Franze
Neugersdorf, zwischen Bielendorf und Altgersdorf gelegen,
ist der Ort, an dem der junge
Joseph Wittig 1892 von seinem
väterlichen Freund Pfarrer Heinrich May – wie bereits erwähnt
- auf den Besuch des MatthiasGymnasiums in Breslau vorbereitet worden ist. Hier siedelt
Wittig einige seiner Erzählungen
an, unter anderem die mit einem
Schmunzeln aufgezeichneten Lebensumstände des Franz Künzel,
eines zugereisten Waldarbeiters.
Dieser naturverbundene Bursche
tut sich mit seiner Sprache recht
schwer. Deshalb benutzt er als
Füllwort gewohnheitsmäßig häufig den Ausdruck „wart´ ock“, was
besagen will: Warte mal, einen
Augenblick, gleich hab ich ´s.
Diese Angewohnheit bringt
ihn aber bei der Ortsbehörde in
arge Schwierigkeiten.
„Selbst wenn er seinen Namen sagen sollte, sagte er zuerst:
„Wart´ock!“So auch bei der ortspolizeilichen Anmeldung. Der
Schreiber setzte sogleich seine
Feder an und schrieb unter die
Rubrik „Namen (Familienname
und Taufname)“ das Wort Wartock
und fragte auch allsogleich: „Taufnamen bitte?“ Und da der Anmeldling immer noch Mühe hatte,
seinen richtigen Familiennamen
Künzel auszusprechen, setzte er
ungeduldig seiner Frage zu: „August? Heinrich? Josef? Anton?
Oder wie?“
Wenn dem Künzel Franz etwas

Heimat Schlesien mit Grafschaft

Neugersdorfer Kirche

Foto der Großeltern August und Maria Gröger mit ihren 10 Kindern (vermutlich 1924)

vorgesagt wurde, konnte er es ja
leicht und schnell nachsprechen.
Nur seine eigenen Worte hatte
er nicht gleich auf der Zunge,
sondern musste sie erst aus der
Tiefe seines Wesens heraufrollen,
wobei sie manchmal noch wieder
hinunterrutschten. Und wenn erst
ein Wort oben war, dann folgten
die anderen auch ziemlich hintereinander nach. ... Darum antwortete jetzt Künzel Franz ziemlich
schnell – was eben bei ihm noch

schnell genannt werden kann -:
„Nein! Oderwie bin ich nicht getauft. Auch Anton heiße ich gar
nicht. Josef ist mein Firmname
nach meinem Firmpaten, und August Heinrich heiße ich nur nach
meinem Großvater und nach meinem Onkel, der mein Taufpate
war.“ „Na, wie heißen Sie denn da
wirklich? – Wie hat Sie Ihre Mutter genannt?“ „Die Mutter? – Sie
hat meist bloß Junge oder früher
Jüngla zu mir gesagt.“ „Aber der
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Lehrer?“ „Lausekerl!“ „Hm! Aber
der Pfarrer?“ „Chrysostomus!“
„Na, da heißen Sie also wohl mit
dem Taufnamen Chrysostomus?“
“Nein! Chrysostomus heiße ich
bloß, weil ich mit der Sprache
nicht immer gleich vorneweg
bin.“ „Aber Chrysostomus, das war
doch gerade – das hat mir wieder
unser Pfarrer gesagt – ein großer
Kanzelredner, der sehr viel und
sehr schön gesprochen und geschrieben haben soll. Unser Pfarrer hat mehrere dicke Bücher von
ihm voll lauter langer Predigten!"
„Nein, das muß ein anderer
gewesen sein! Unser Pfarrer sagte,
Chrysostomus, das heiße: Gold im
Munde. Und er sagte auch oft: Reden ist Silber, Schweigen ist Gold.
Das sagte er, weil er meine Mutter
trösten wollte, weil ich nämlich zu
wenig reden mochte. Darum hieß
er mich Chrysostomus, und das
wäre ein Heiliger. Da war meine
Mutter getröstet. Aber heißen tue
ich natürlich Franz.“
„Franz“, schrieb der Gemeindeschreiber, und als ihm das
gelungen war, ließ er sein Auge
wohlgefällig auf den beiden
schön geschriebenen Namen
ruhen und sagte dann, halb lesend, halb aus dem Kopfe: “Also
Herr Franz Wartock, wann sind
Sie geboren?“ Unwillkürlich sah
sich Künzel Franz in der kleinen
Amtsstube um, ob noch jemand
da wäre, von dem der Gemeindeschreiber wissen wolle, wann er
geboren wäre. Da sonst niemand
da war, fragte er: „Wen meinen Sie
denn?“ „Nu Sie!“ „Ich heiße aber
doch nicht Wartock!“ „Aber Sie
haben doch so gesagt!“ „Ja, ich
sage bloß manchmal: Wart´ ock!“
„Um Gottes Willen, das dürfen
Sie nicht! Sie wissen doch, daß
es straffällig ist, einen falschen
Namen zu führen, besonders hier
vor der Polizei!“ „Ich führe doch
gar keinen falschen Namen! Ich
heiße Künzel. Wart´ ock sage ich
bloß manchmal.“ „Das dürfen Sie
nicht! Also: Künzel! ... Also Herr
Franz Künzel, wann sind Sie geboren?“
Franz Künzel gab jetzt ganz
richtige und gescheite Antworten, aber es bedrückte ihn sehr,
daß es ausgerechnet in Neugersdorf polizeilich verboten sein sollte, „Wart´ ock“ zu sagen. Es war
sonst in Neugersdorf sehr schön.
Das belastet nun Franz Künzel
auf lange Zeit, bis er schließlich
im Advent zur Beichte geht und
sich auch wegen dieser Schuldhaftigkeit dem Pfarrer gegenüber

anklagt.
„Der Pfarrer war ganz gerührt
von dieser Gewissenhaftigkeit, und da sonst kein Beichtkind
mehr in der Kirche war, machte er
sich die Freude, an seine beruhigenden Worte noch eine kleine,
erbauliche Belehrung anzuknüpfen. Es sei doch jetzt die Adventszeit, eine Zeit des Wartens auf
das heilige Weihnachtsfest, auf
die Ankunft unseres Herrn und
Heilandes auf der Erde, und eigentlich sei das ganze Leben eine solche Wartezeit. Der ganze Glaube
sei ein sehnsuchtsvolles, demütiges Warten auf Gott, und man
könne einem Christenmenschen
gar kein schöneres Wort zurufen
als: „Wart´ock!“ Die ganze Natur
rufe uns so zu, da sie ja selbst auf
die Stunde der Verklärung warte,
und die Bibel, ja die Bibel sei ein
einziges „Wart´ock!“ Hei, wie jetzt
der Künzel Franz am hohen Ufer
der Biele heimging! ... er schwebte wie von Flügeln getragen..“
Der Pfarrer „knüpfte daran die
richtige Bemerkung, daß die Adventszeit nicht nur eine Zeit sei, in
der die Menschen auf Gott warten
sollen, sondern auch eine Zeit, in
der Gott auf die Menschen wartet. Seitdem, wenn mir der Weg
nach oben einmal gar zu schwer
und langsam geht, kommt mir´s
wie ein Gebet ein, daß ich sage:
„Wart´ock!“
Auch diese Erzählung zeigt
– leicht auszumachen -, wie sich
Wittig persönlich einbringt, wie
er Ort und Zeit genau festlegt,
wie Glaubenswahrheit und Mysterium die Basis bilden.
Der Schulmeister von Altgersdorf
Wer ist dieser Lehrer und in
welcher Verbindung steht Joseph
Wittig zu ihm? Es handelt sich um
den Volksschullehrer Paul Rosenberg, der – so ist es in der von ihm
selbst „nach Vorschrift der Königlichen Regierung zu Breslau am
1. April 1880“ begonnenen Schulchronik verzeichnet - von 1871
bis 1911 in Altgersdorf Schulunterricht erteilte. Er unterrichtete
unter anderem die Geschwister
meines Vaters: Franz (*1899), August (*1900), Paul (*1901), Wilhelm (*1902), Maria (*1904), während Josef (*1905), Anna (*1906),
Martha (*1908) und mein Vater
(*1910) sowie der jüngste Bruder
Alfons (*1913) für den Schulbesuch zu dessen Dienstzeit noch
zu jung waren.
Bei einem gelegentlichen Be-

Josef und Anca geb. Geisler

Familie Wittig vor dem Haus am Eröffnungstag in 1997.

Grab von Joseph Wittig
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such Wittigs ergab ein Gespräch
mit dem Schulzen, mit dem er
die Felder durchquerte und sich
„über die Schönheit seines Dorfes
und über die geistige und sittliche
Haltung der Dorfleute sprach“,
einen Hinweis auf den Dorflehrer,
indem jener sagte: „Das hat alles
der Schulmeister mit seinem lieben Wort gemacht!“ Wittig merkt
an: „Damals war mir der Schulmeister des Dorfes persönlich noch
unbekannt. Aber wenn einmal ein
Wort zwischen zwei Menschen
hin und her geht, findet es auch
einen Weg, sie zusammenzuführen.“
Wittig schreibt: „Der Sohn
des Schulmeisters wurde in meinem Heimatdorfe Kaplan, und
ich befreundete mich während
meiner Ferien mit ihm, und bald
war ich einmal Gast in seinem Elternhause. Ich erzählte dort von
dem starken geistigen Leben
der Universitätsstadt. Da ließ der
Schulmeister, der mit lebhaftester
Anteilnahme zuhörte, die Äußerung fallen: ´Ach, unsereiner hat
halt bloß das armselige tägliche
Wort!`“
Da entgegnete Joseph Wittig:
„Ja, aber der Einfluß Ihres Wortes soll auch im ganzen Dorfe
zu spüren sein!“ „Bereden Sie es
nicht! Berufen Sie es nicht! ... Das
Wort ist schöpferisch, es kann
aber auch – zerstörerisch sein!“,
erwiderte der Lehrer. Er habe
„jahrelang von der Ohnmächtigkeit seines Wortes gewußt und sei
in diesen Jahren an seinem Beruf
ganz verzweifelt.“
Joseph Wittig erinnerte sich
dabei an die Aussage eines Gelehrten: „Das Wort ist zunächst
ein ganz neutrales und harmloses
Ding, dem erst durch die Phantasie der Menschen eine Mächtigkeit zugeschrieben wird. ... Das tägliche Wort sieht man aber fast nur
im unmittelbaren Dienste seiner
Absicht. Es hat, im Unterschied
von jeder anderen Art des Wortes,
eine schnelle Wirksamkeit.“
Es geschehe wohl, daß ein
Wort „nach Meinung des Sprechers seinen Sinn verkehrt oder
zum Staunen des Sprechers einen
größeren Sinn angenommen hat.
Der Sprecher hat keine Gewalt
mehr darüber; er muß es weiter
wirken lassen. ... Das Wort ist in
die Gewalt der guten oder bösen
Geister gekommen oder in die
Gewalt Gottes zurückgekehrt, der
guten Geister, wenn diese dem
Sprecher nahe waren, der bösen
– wehe dem Sprecher, wenn es in
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Großdechant mit Anca Wittig am Grab auf dem Friedhof in Meschede

Text auf dem Grabmal

die Gewalt der bösen Geister fällt!
... Meine Worte wirkten meist weiter, als ich sie gezielt hatte, und
in dieser Weite wirkten sie anders,
als ich die Absicht hatte; an Stelle
der Absicht trat die Dankbarkeit
gegen den, der meine Worte weiter wirken ließ; manchmal war
dies ein guter Mensch, manchmal
vielleicht der Herrgott selber; ...
Ich bitte, dem täglichen Wort zuzuerkennen, dass es nur eine kleine Strecke Weges unser ist, und
daß wir es dann entlassen müssen in das von nahem kleine, von
weitem große Werk des Lebens,
oder – in der religiösen Sprache –
daß wir es dem Herrgott befehlen
müssen.“
Joseph Wittig erkennt die
größte Wirkmächtigkeit eines
Wortes in der Aussage des Johan-

Getröst, getröst wir sind erlöst

nes-Evangeliums (1, 1-3), indem
er schreibt: „Der Urgrund der Welt
ist das Wort, und das Wort war bei
Gott, und Gott war das Wort. Und
alles, was geschaffen worden ist,
ist durch das Wort geschaffen,
und ohne das Wort kann nichts
geschaffen werden.“
So beten auch wir noch immer dreimal täglich beim Angelus-Läuten:
„Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt.“ Schließlich betonen wir
die Macht und Gewalt des Wortes
bei der Anrufung vor dem Empfang der heiligen Kommunion,
indem wir bereuen und analog
mit der Formulierung des römischen Hauptmanns (Mt 8,8) um
Vergebung unserer Schuld bitten: „Sprich nur ein Wort, so wird

meine Seele gesund!“ und - wie
der königliche Beamte (Joh. 4,46)
- dem Wort Jesu Glauben schenken.
Keine Frage: Auch bei dieser
Erzählung finden sich die Merkmale des persönlichen Bezugs, der
örtlichen Festlegung im Grafschafter Bereich sowie die Beschäftigung mit Glaubenswahrheiten
und der Mystik des Glaubens.
Wer sich in das Werk Joseph
Wittigs vertieft, stößt immer wieder auf diese Basiseigenschaften
und fühlt sich vertraut mit und in
der Grafschaft Glatzer Bergwelt,
lernt die früher dort ansässigen
Leute in ihrer religiösen Grundhaltung kennen und wird anerkennen, wenn man dieses Land
liebevoll als einen „Herrgottswinkel“ kennzeichnet.

Ziemia Kłodzka nr 230 / wrzesień 2013

16
Konrad Kazimierz Czapliński

Sanktuarium Dolnośląskiej Strażniczki
Wiary, w kościele pw. Nawiedzenia
Najświętszej Marii Panny w Bardzie Śląskim
O polskości tego terenu
świadczy fakt, że kasztelanami bardzkimi byli wyłącznie
rycerze polscy, a okoliczne
miejscowości w większości
już istniały i były zamieszkane przez ludność słowiańską.
Na terenie grodu istniała już
wówczas kaplica, wymieniona
po raz pierwszy w 1189 roku
jako należąca do joannitów. W
1210 roku przejęli ją augustianie z Kamieńca Ząbkowickiego, którzy otrzymali od księcia
śląskiego Henryka Brodatego
i okolicznego rycerstwa rozległe nadania terenów w Górach
Bardzkich i Złotych. W 1249
roku dobra kamienieckie wraz
z kościołem w Bardzie przejęli
cystersi przybyli z Lubiąża. Teren grodu w 1299 roku kupili

cystersi i od tego momentu do
1810 roku byli właścicielami
miejscowości. Około 1315 roku
w miejscu dawnej kaplicy zamkowej wybudowali pierwszy
kościół.
Bardo rozwijało się dzięki przyjeżdżającym tutaj pątnikom. O tym, że tak było w
istocie, świadczy budowa
drugiego kościoła zwanego
„niemieckim”. Istnienie dwóch
kościołów stojących obok siebie, gdzie odprawiano msze w
dwóch językach jest swoistym
ewenementem. Oba kościoły
zostały doszczętnie zniszczone w 1425 roku podczas najazdu husytów na Śląsk. Największym nieszczęściem, jakie
dotknęło Bardo był pożar 11
lutego 1525 roku. Z inicjatywy

opata kamienieckiego Augustyna Neudecka wybudowano na miejscu dwóch świątyń
w latach 1686–1704 zupełnie
nową świątynię. Jest to wspaniała, barokowa, dwuwieżowa
bazylika pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii
Panny. Wewnątrz bardzo bogaty wystrój barokowy. Na ołtarzu znajduje się rzeźbiona w
bukowym drewnie figurka Matki Boskiej, jedna z najstarszych
romańskich rzeźb w Polsce.
W ołtarzu głównym umieszczony jest obraz przedstawiający nawiedzenie św. Elżbiety
przez Matkę Boską autorstwa
słynnego śląskiego malarza
– Michała Willmanna. Kościół
ma 9 bocznych ołtarzy, wykonanych w wiekach XVII do XIX

i niezwykle piękną, rzeźbioną
ambonę z 1698 roku oraz bardzo strojny prospekt organowy
z XVIII wieku.Słynąca łaskami
figurka Matki Bożej Bardzkiej
to najstarsza drewniana rzeźba
romańska na Śląsku. W Bardzie
pojawiła się już około 1110
roku. Do Sanktuarium Matki
Bożej Strażniczki Wiary w Bardzie Śląskim pielgrzymowano
już w XIII wieku. Obok kościoła
stoi klasztor z lat 1712––1716,
w którym bogate zbiory malarstwa, rzeźby i rzemiosła artystycznego liczą w sumie ponad
1000 eksponatów. Dodatkową
atrakcją dla turystów jest także ruchoma szopka. Dzieła są
udostępniane do oglądania dla
zwiedzających przez zakonników.
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Joseph Wittig

Hrabstwo Kłodzkie Kraj Maryjny
Tam, dokąd przyszłam z Dziecięciem Bożym,
ciemność stawała się jasnością,
a zatwardziałe delikatnym,
dzikość ludzi została przemieniona.
Wszystkie złe duchy musiały omijać
słoneczne przesłanie mojego oblicza
i ustąpić musiały wszystkie złe moce.
„Do przygotowania dobrej
sałatki ziemniaczanej z parowaną kapustą trzeba mieć zawsze
siedemdziesiąt dwa składniki”
powiedziała mi ostatnio pewna
starsza, miła mieszkanka Hrabstwa Kłodzkiego. Z takiej samej
ilości cząsteczek składa się prawdziwy mieszkaniec Ziemi Kłodzkiej. A wrotycz jest jedną z tych

cząsteczek. To działa jak cud. Nawet jeśli został zasiany w jakimś
pokoleniu przed stuleciami, to
oddziałuje ciągle jeszcze w dalszych, również tam, gdzie już
dawno o nim zapomniano lub
z pewnych względów czuje się
do niego wstręt.
My, mieszkańcy Ziemi Kłodzkiej mamy wszyscy ze sobą pew-

Bardzka Najświętsza Maria Panna
Bardo należy do Hrabstwa
Kłodzkiego tak jak drzwi do domu.
Przez te drzwi weszła Matka Boska
do Hrabstwa Kłodzkiego. Najpierw
przystanęła przy nich. „Moją radością jest przebywanie z dziećmi bożymi” - powiedziała, a w Hrabstwie
Kłodzkim nie było wówczas jeszcze
dużo ludzi. Właściwie tylko drogi i
przy nich kilka grodów. W kłodzkim
zamku obronnym znajdował się już
prawdopodobnie kościółek, ale tam
panował święty Piotr, jak w Ratyzbonie, której biskup zaliczał naszą daleką, dziką krainę do swojej diecezji, aż
do roku 973, gdy utworzono biskupstwo w Pradze. A gdy potem rolnicy
zaczęli budować pierwsze kościoły
we wsiach, zechcieli mieć najpierw
męskich świętych, przede wszystkim głoszącego słowo Boże Jana,
Marcina, który jak bóg zwycięstwa
galopuje na siwym koniu i starych
świętych związanych z pogodą, którzy mieli coś do powiedzenia na polach. Z 39 kościołów, które naliczono
w roku 1384, tylko 4 były maryjne , z
tego 2 w miastach Kłodzko i Lądek.
Zanim Matka Boska przybyła do
Hrabstwa Kłodzkiego, przyjęła już
niejedną postać i istnienie. Czego
matka wszystkiego nie zrobi z miłości do swoich dzieci! W Rzymie, w
katakumbach jej wizerunek nie był
jeszcze właściwym przedstawieniem
jej osobowości, ale raczej odzwierciedloną modlitwą lub epistołą.

To zmieniło się, gdy na rynku
przebudowano pogańską bibliotekę na kościół maryjny. Już wówczas
Maryja była uważana za patronkę
domu. Wkrótce zbudowano jej
wspanialszy dom, Sancta Maria
Maggiore, czyli „Maria Śnieżna”.
Jej obraz pozostawał jednak tylko
obrazem, tylko jej wspomnieniem.
Dopiero wizerunek w „nowym Rzymie”, Konstantynopolu przedstawia
ją jako potężną osobowość. Powstały tam trzy rodzaje cudownych
obrazów maryjnych: 1. Nikopoia lub
Zwyciężczyni ( Maria siedzi na tronie
jak cesarzowa i trzyma Dziecię Boże
przed swoją piersią ), 2. Hodigitria,
inaczej Przewodniczka (dziecko na
lewym ramieniu, prawa dłoń na
piersi, poła płaszcza przerzucona
przez głowę), 3. Blachernitissa (z
kościoła w Blachernae, bez dziecka,
dłonie uniesione w modlitwie ku
niebu).
Do zamku obronnego w Bardzie przybyła około roku 1100,
jako Madonna zwyciężczyni, a więc
jako Madonna wojowników, którzy
prawdopodobnie nieśli ze sobą jej
wizerunek w krwawe walki. Figura
zaginęła w gruzach warowni, by
zostać cudownie odnaleziona przez
jakiegoś rolnika. W Oberpleis koło
Bonn znajduje się bardzo podobny
obraz Matki Boskiej. Także w innych
miejscach.

ne podobieństwo. Pochodzi ono
z różnych rzeczy, ale wywodzi
się też z tego.
Był czas gdy rozkwitła miłość
do Matki Jezusa w formie wizerunków wszelkiego rodzaju, we
wszystkich miastach i wioskach,
przy wszystkich drogach i ścieżkach naszej małej ojczyzny.
Kwitnie jeszcze teraz, ale często
jest to trochę przywiędłe kwitnienie. Ja wiem, przy kwitnieniu
i więdnięciu nie można się Bogu
wtrącać. Zrobi to jak zawsze dobrze. Ale tam, gdzie jeszcze coś
kwitnie, ucieszy się, gdy my się
cieszyć będziemy, że jeszcze coś
kwitnie.
Ucieszy się On również, gdy
ozdobimy kartki naszego kalendarza tym wspaniałym kwie-

ciem. Ludzie z zewnątrz często
nie wiedzą, jakie skarby my tu
posiadamy. Nawet ludziom stąd
niejedno wyda się nowe. Pisze
się obszerne książki z dziedziny
historii sztuki lub nawet wielotomowe dzieła o oddawaniu
czci Maryi, a nie wie się nawet,
że pośrodku naszego Hrabstwa
Kłodzkiego wytrysnęło jedno
z najsilniejszych źródeł zarówno sztuki, jak i religii, a my posiadamy ciągle jeszcze nie tylko
wiedzę o tym, lecz w naszych
górach również studnię tego
źródła ! O to powinienem się
oczywiście mniej troszczyć. Piszę o tym tylko dlatego, żeby
wywołać choć małą radość
w sercach mieszkańców tej ziemi, gdy o tym usłyszą.
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XII Międzynarodowy Festiwal
im. Ignaza Reimanna
28 września 2013 r. o godz. 17.00 w
kościele św. Jakuba Ap. w Krosnowicach
oraz 29 września 2013 o godz. 11.00 w
kościele św. Jana Chrzciciela w Jaszkowej Dolnej wystąpią chóry i orkiestry: z
Czech, Wrocławia, Opola, Nowej Rudy,
Krosnowic. Hrabstwo Kłodzkie nasza
mała Ojczyzna, przez wieki zwana Krajem Pana Boga, leżąca na pograniczu
kultur trzech narodów, jest bogata pięknem krajobrazu, osobliwościami natury, źródłami leczniczych wód, złożami
skał i minerałów, zabytkami architektury sakralnej i świeckiej wszystkich epok
i stylów. Największym bogactwem tej
ziemi byli i są ludzie wszystkich stanów
i profesji : Czesi, Niemcy i Polacy, którzy
wrastając w tą ziemię pracowali i czynili
dobro na chwałę Boga, ku pożytkowi
własnemu i ogółu – tworzyli historię.
Jednym z nich był Ignaz Reimann
- kamień milowy dziedzictwa kulturowego. Z urodzenia - obywatel Wambierzyc, z wyboru miejsca zamieszkania i
twórczej pracy - obywatel Krosnowic, a
z dokonań - Świata Obywatel.
Duma z przynależności do krosnowickiej społeczności wynika z
bogactwa dziedzictwa kulturowego i
funkcjonującej tu od ponad dziesięciu
lat „festiwalowej wioski”. Pomysł na
organizację festiwali, choć zrodził się w

Wambierzycach, zainspirował natychmiast mieszkańców Krosnowic, jako, że
tu Maestro spędził swoje dorosłe życie,
tu komponował, dokonał żywota i jest
pochowany pod krużgankami naszego
kościoła. Z tego też powodu atmosfera
koncertów wydaje się być szczególna.
Koncerty odbywają się w kościele parafialnym. Goście festiwalowi z podziwem
dostrzegają efekty kolejnych remontów i zmian we wnętrzu i otoczeniu
świątyni.
Rosnące zainteresowanie muzyką
Ignaza Reimanna przekładające się na
coraz liczniejszy udział mieszkańców,
wirtuozów i chórzystów w koncertach
wambierzycko – krosnowickich, inspiruje do rozwijania skrzydeł. Krosnowicka, jesienna odsłona festiwalu od lat
wpisuje się w coraz to nowe projekty,
pozwalające ukazać postać i dorobek
kompozytora z różnej perspektywy.
Krosnowicka odsłona festiwalu
odbywa się w ramach projektu, z działania 413„Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju” objętego PROW na lata 20072013 za pośrednictwem LGD Kłodzka
Wstęga Sudetów - „Festiwalowa wioska – XII Międzynarodowy Festiwal im.
Ignazego Reimanna”którego celem jest
zachowanie dziedzictwa kulturowego
poprzez organizację festiwalu muzyki

Koncert finałowy Festiwalu w Krosnowicach w 2012 roku.

sakralnej kompozytora I. Reimanna –
mieszkańca Regensdorf – Krosnowic.
Warto zauważyć, że w tym roku
mija 130 rocznica śmierci żony kompozytora, poślubionej mu w styczniu 1850
roku Caroliny Schimmel z pobliskiego
Pilcza (dziś w granicach Krosnowic).
Z tej okazji wykonana zostanie jedna
z najwcześniejszych mszy, Pastoralmesse Nr 2 in D Und G, skomponowana w
tym samym, tj. 1850 roku. Podobnie jak
większość jego utworów charakteryzuje ludowa i taneczna nuta, tak i w tej
mszy dominują radosne, melodyjne i
niemal taneczne frazy. Można więc domniemywać, że zawarte małżeństwo
było szczęśliwe, a twórcza praca na
chwałę Bożą dodawała kompozytoro-

Słynne ciastko „reimanka"

wi skrzydeł.
Tegoroczny festiwal zatoczy koło
do Jaszkowej Dolnej, gdzie Ignaz Reimann pracował krótko po powrocie
ze studiów, a przed objęciem posady
organisty i kantora w Krosnowicach.
W kościele parafialnym pw. św. Jana
Chrzciciele podczas sumy wykonana
będzie msza Pastoralmesse Nr 2 in D
Und G.
W 2008 roku na mocy porozumienia między proboszczami Wambierzyc
i Krosnowic oraz przedstawicielami
organizatorów uzgodniono, że festiwal
będzie miał dwie odsłony: wambierzycką w lipcu i krosnowicką we wrześniu - i
tak jest do dzisiaj.
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Helmut Goebel (wolne tłumaczenie i opracowanie Henryk Grzybowski )

Ceglarze
Od lat zajmuję się genealogią.
Podczas odwiedzin kancelarii parafialnych i przeglądania starych
kościelnych ksiąg metrykalnych
natrafiam na słowo „ceglarz” jako
zawód. Na przykład: 13.05.1755,
Michael Langer, ceglarz w Bystrzycy Kłodzkiej.
Słowo to natchnęło mnie do
podążenia za tym, co opowiadał
mi dziadek Izydor o swoim ojcu Antonie Goeblu i gliniance za górką.
Kiedy Anton ożenił się na gospodarstwie Bartschów, zastał cztery
budynki zbudowane z grubo ciosanych bali, pokryte gontem. Już
w tamtych latach niechętnie ubezpieczano drewniane domy pokryte
słomą i gontem.
Czasy były więc odpowiednie
dla ceglarzy – lite, kamienno-ceglane konstrukcje stawały się coraz
bardziej powszechne. Anton obserwował (z pewnością też pomagając) budowę domu rodziców w Starej Bystrzycy. Dobrze więc wiedział,
na co trzeba zwracać uwagę. Około
1852 r. zamówił ekipę ceglarzy,
która uchodziła za doświadczoną.
Skąd pochodzili ci ceglarze: może
z Bystrzycy Kłodzkiej, może z Kłodzka? – dziś już tego nie wiemy .
Aby zorientować się w zagadnieniu i swobodnie pisać na ten temat, odwiedziłem muzeum ceglarstwa w Lage (Lippe). Tam natknąłem się na książkę-przewodnik po
muzeum „Ziegelei Lage” autorstwa
dr. Andreasa Immenkampa.
Oto, co autor pisze o wytwarzaniu cegieł w piecach polowych:
„Metoda produkcji cegieł robionych ręcznie nie zmieniła się prawie
od początków cywilizacji (ok. 7 500
r. p.n.e). W Lage cegły wytwarzano
ręcznie w miejscowych zakładach,
a także w cegielniach polowych. Te
tworzono w szczerym polu, w bezpośrednim sąsiedztwie złóż gliny,
aby możliwie najbardziej skrócić
drogę dostawy surowca. Pracowali

tam z reguły rolnicy i pracownicy
dniówkowi, mieszkający w sąsiedztwie. W czasie wolnym od mrozu, w
okresie pomiędzy siewem a zbiorami produkowali cegły. Wytwarzanie odbywało się z podziałem
obowiązków na: wydobywanie
gliny, wyrabianie, formowanie cegieł, suszenie i w końcu wypalanie.
Wydobyta glina musiała mieć dużą
plastyczność. Dlatego ceglarze
jesienią zakopywali ją w kopcach
dla przezimowania. W ten sposób
wiosną była lepsza w obróbce. Podczas przygotowywania dodawano
wody . Jeśli w cegle było zbyt dużo
glinki – ceglarze mówili wtedy o
zbyt„tłustej” glinie – należało dodać
trochę piasku, co zapobiegało powstawaniu pęknięć w czasie suszenia i wypalania.
Dla jakości ważne było przygotowanie i wyrobienie właściwej mieszanki, tu decydowało
doświadczenie. Potem wózkowy
dostarczał wyrobioną glinę. W celu
nadania masie kształtu prostokąta
używano drewnianych bądź metalowych form. Formierz umieszczał
glinę w uprzednio namoczonej
formie, wygładzając następnie jej
powierzchnię kawałkiem drewna
lub własnymi rękami. Wprawny ceglarz produkował około 200 cegieł
na godzinę, przy czym za jednym
razem używając podwójnej formy
nadawał kształt dwóm cegłom. Potem odstawiano półfabrykaty do
suszenia. Zazwyczaj zajmował się
tym młodszy ceglarz. Gliniane klocki przenoszono do podziemnej suszarni wyłożonej piaskiem. Po mniej
więcej trzech dniach cegły stawiano
na wozówce (węższej i długiej stronie), by wyschnąć mogła cała cegła.
Kilka dni później cegły miały już stabilną formę i mogły zostać ułożone
w stosie. Pracę przejmował kolejny
ceglarz, który układał cegły krzyżując je„na sztorc”. Teraz mogły suszyć
się na wietrze kolejne dwa lub trzy

Budowa pieca polowego do produkcji cegieł w 1927 r.9

tygodnie. Specjalne maty ze słomy
chroniły delikatne jeszcze cegły
przed deszczem i bezpośrednim
działaniem promieni słonecznych
podczas fazy suszenia.”
Dalej czytamy: „Charakterystyczny dla wypalania cegieł w prowizorycznych cegielniach był piec
polowy. Budowanie murowanego
pieca byłoby zbyt dużym wysiłkiem, generującym wysokie koszty,
bo przecież piece te musiałyby być
zbudowane z wypalonych ceglanych półfabrykatów. Budowę stosu
w cegielniach polowych nadzorował doświadczony ceglarz, który
podsycał dno pieca w regularnych
odstępach czasu. Im większy był
rozmiar pieca, tym częściej należało
go podsycać. Półfabrykaty układano poziomo, luki między nimi wypełniano miałem węglowym. Ściany zewnętrzne pieca, który z uwagi
na zasady statyki miał kształt piramidy, smarowano cienką glinianą
breją. To uszczelniało piec i chroniło
półfabrykaty przed deszczem. W
zależności od wielkości pieca, który
czasem mieścił ponad 100 000 cegieł i mógł osiągać wysokość nawet
do ośmiu metrów, wypalanie cegieł
trwało do sześciu tygodni. Piecowy
nadzorował piec przez całą dobę i

podsycał ogień . Proces był zakończony, gdy ogień dotarł od dna do
korony pieca . Jakość cegieł była
bardzo różna i zależała od ich położenia w piecu.”
Nie wiadomo, ile cegieł Anton
Goebel potrzebował na swój dom
o wymiarach 20,6 m x 11,9 m przy
grubości muru 80 cm. Wiemy jednak, że ceglarz układał po 1000„dobrych” cegieł i dopiero po sprawdzeniu ich liczby i jakości przez budowniczego otrzymywał zapłatę.
Do pokrycia dachu produkowano dachówkę karpiówkę. W
przeciwieństwie do cegieł –dachówki produkowano z „tłustej”
gliny. Najpierw nakładano glinę na
odpowiednią formę, która leżała
na postrzępionej tkaninie, modelowano nosek, kładziono na to
deseczkę, odwracano i zanoszono
na stelażu do suszenia (trwało ono
około dziesięciu dniu, dopóki forma nie była stabilna). W większości
produkowano je w piecach komorowych w cegielniach.Większość
murowanych budynków i budowli
w Szalejowie Dolnym powstałych
w latach 1800–1910 zbudowano
tak, jak gospodarstwo Goeblów.
Świadczą o tym pozostałe po nich
glinianki .

Przypisy:
1. Niewykluczone, że pochodzili z dalszych okolic. Był to
bowiem szczytowy okres rozpowszechnienia się w Niemczech sezonowych peregrynacji„ceglarzy wędrownych”
(niem. Wanderziegler). Np. w 1865 r. wielu spośród 10 000
ceglarzy z Lippe (Nadrenia Północna-Westfalia) znajdowało
pracę na dużym obszarze Niemiec i za granicą. Tworzyli
5–7-osobowe zespoły zwane„zaprzęgami” (niem. Pflüge),
w których skład wchodzili brygadzista, kopacz-szlamowacz,
formierz, wkładacz, wózkarz, ewentualnie także przekłuwacz, układacz, klockarz, piecowy. Cegielnie polowe były
obsługiwane przez jeden lub dwa takie zespoły. Zimą
ci sami ludzie zajmować się mogli np. mniej popłatnym
tkactwem. Za: Wanderzieglerwesen, Wikipedia de; Ziegelei

in Eschborn, www.historische-eschborn.de (przyp. HGr).
2. Museumsführer Ziegelei Lage, hrsg. von Andreas Immenkamp, Essen, 2001, ISBN 3-89861-008-X (przyp. HGr).
3. W Szalejowie Dolnym wyrabianie gliny odbywało się za
pomocą stóp (przyp. HGo).
4. Łatwe pękanie przy wysychaniu, a następnie wypalaniu
plastycznej, ale zbyt tłustej gliny, spowodowane jest znacznym jej kurczeniem się (przyp. HGr).
5. Jakość cegieł zależała w dużym stopniu od przestrzegania
technologii stopniowego rozpalania się pieca, później jego
łagodnego wygaszania (przyp. HGr).
6. Temperatura w piecu polowym wynosiła od 950 do 1100
stopni Celsjusza (przyp. HGo).

7. Helmut Goebel.„Ziegelstreicher”, Heimatbuch der Gemeinde Niederschwedeldorf in der Grafschaft Glatz/Schlesien,
Brinkmann-Patzelt, Georgsmarienhütte-Oldenburg, 2001,
S. 340–342. ISBN 3-927099-75-9.
8. Z uwagi na ceny cegieł produkowanych metodą przemysłową, można przyjąć, że podobnie było w innych miejscowościach, np. w dawnej Polanicy, gdzie na mapach do
początku XX w. widniała cegielnia zlokalizowana w rejonie
dzisiejszych ulic Spółdzielców i Zwycięzców. Jednak nowa
Polanica, zbudowana po odkryciu książęcych źródeł, była
już, jak na tamte lata, nowoczesna.
9. Heimatbuch der Gemeinde Niederschwedeldorf… op. cit.
s. 343.
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XXIV Polsko - Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej
"Bądźmy Rodziną"
Od sierpnia do końca października 2013 roku odbywają się na pograniczu (wzdłuż
300 km odcinka granicy)
Polsko- Czeskie Dni Kultury
Chrześcijańskiej pod hasłem
"Bądźmy Rodziną".
Dni po raz pierwszy zostały zorganizowane jesienią
1990 roku i od samego początku miały wielkie uznanie
wśród mieszkańców pogranicza, po obu stronach granicy
polsko-czeskiej.
W pierwszych latach najwięcej pracy w organizację
tej spontanicznej akcji na pograniczu wnieśli zmarli już śp.
ks. dziekan Zdzisław Ostapiuk
z Nowej Rudy, śp. ks. dziekan
Norbert Zeman z Broumova pierwszy starosta Bromova śp. Tomaš Kočička oraz
śp. ks. prałat Stefan Witczak
"Kruszynka". Miałem zaszczyt

osobiście ich pożegnać i przypomnieć w przemówieniach
pogrzebowych ich wspaniałe
życiorysy oraz zasługi dla kultury i rozwoju polsko-czeskiej
solidarności.
W ramach Polsko-Czeskich
Dni Kultury Chrześcijańskiej,
przez minione lata zorganizowaliśmy wspólnie ponad
1400 różnorodnych akcji społeczno-kulturalnych na pograniczu.
W 2013 roku w miesiącach: sierpień, wrzesień, październik, odbędą się rozmaite
wydarzenia społeczno-kulturalne w 25 miejscowościach
w Polsce i w Czechach.
W tym roku po raz pierwszy Polsko- Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej " Bądźmy Rodziną" trafiły również
do Kołobrzegu. Tam odbywał
się Międzynarodowy Interdy-

scyplinarny Plener Artystyczny z udziałem artystów z Polski, Czech, a także z Ukrainy.
Ponadto mieszkańcy tego
miasta oraz kuracjusze mogli
zapoznać się z wieloletnim
dorobkiem tej polsko-czeskiej akcji oglądając wystwę
objazdową w Regionalnym
Centrum Kultury w Kołobrzegu.
Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej "Bądźmy Rodziną", to jednak akcja
przede wszystkim adresowana do mieszkańców pogranicza.
Tej jesieni tradycyjnie zostaną zorganizowane konkursy w szkołach, koncerty, wystawy, spotkania poetyckie
oraz różnorodne inne akcje
społeczności pogranicza polsko - czeskiego pod hasłem
"Bądźmy Rodziną".

Ponownie okres jesienny
stanie się świętem dla mieszkańców przygranicznych miejscowości. W tym czasie staramy
się być dla siebie dobrzy i szczerze budować współpracę. Serdecznie zapraszam do udziału
w XXIV Polsko-Czeskich Dniach
Kultury Chrześcijańskiej.

Komitet Organizacyjny Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej,
Miejski Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Rudzie, Základní Škola w Červeným Kostelcu
zapraszają do udziału w konkursie
Co wiesz o pograniczu polsko-czeskim?
"Ziemia Kłodzka i Nachodska"
Uczestnicy:
Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów
Tematyka,
Konkurs obejmuje znajomość przyrody, geografii i dziedzictwa kulturowego
pogranicza polsko-czeskiego, w szczególności Ziemi Kłodzkiej i Nachodskiej
oraz najważniejszych wydarzeń z dziedziny współpracy polsko-czeskiej w Euroregionie Glacensis.
Cele konkursu:
1. Wzajemnie poznanie i zrozumienie historii, tradycji i kultury sąsiadujących
narodów.
2. Nawiązanie kontaktów i przyjaźni między dziećmi i młodzieżą.
3. Budowa i rozwój dobrych stosunków polsko-czeskich na szczeblu lokalnym.
Etapy konkursu:
Konkurs przebiegać będzie w trzech etapach:
I etap: szkolny do 20 IX 2013 r.
Testy przesłane będą do szkół po zgłoszeniu uczestnictwa. Każda ze szkół może
zgłosić nie więcej niż 3 uczestników.
II etap międzyszkolny 24 IX 2013 r., godz. 11.00
Test pisemny.
Nowa Ruda, Miejski Zespół Szkół Nr 1

III etap 27 IX 2013 r. - Finał Międzynarodowy
godz. 9.00 Miejski Zespół Szkół
Do etapu trzeciego kwalifikuje się 10 uczniów polskich i 10 czeskich, którzy
najlepiej rozwiążą zadania testowe. Startują drużyny dwuosobowe, złożone
z Polaka i Czecha (dobór na zasadzie losowania). O miejscu finału uczestnicy
zostaną powiadomieni.
Nagrody:
Nagrody rzeczowe
Literatura:
1. Przewodniki, foldery, mapy pogranicza po stronie polskiej i czeskiej
2. Mapa “Sudety Środkowe – część północna”, Wydawnictwo “Ziemia Kłodzka”
3. Region Nachod. Informator turystyczny
Zgłoszenia Szkół:
Pisemne lub telefoniczne do dn. 15 IX 2013 r.,
należy kierować na adres: Miejski Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Rudzie, ul. Stara
Droga 39, 57-401 Nowa Ruda tel./fax 074 872 2421.
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej
Julian Golak
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XXIV Polsko-Czeskie
Dni Kultury Chrześcijańskiej
„Bądźmy Rodziną”

15 VIII – 31 X 2013 r.
BIELAWA
1 IX
Inauguracja Polsko - Czeskich
Dni Kultury Chrześcijańskiej w Bielawie
10.00 Msza Święta (Kaplica przy ul. Wolności)
Piknik paraﬁalny w Parku Miejskim.
W programie: Wystawa Chleba.
12 IX
Věra Kopecká Wernisaż wystawy
„Fotograﬁa i haft”. Wprowadzenie Ewa Glura.
16.00 Galeria „Korytarz” MOKiS
15 IX
Piotr Matuszewski Koncert organowy
„Od renesansu po muzykę ﬁlmową”
16.00 Kościół pw. Bożego Ciała w Bielawie
(Plac Kościelny)
4X
Wernisaż wystawy haftu Elżbiety Grosickiej.
17.00 Galeria „Korytarz”
13 X
Dzień Papieski
18.00 Msza Święta w Kościele pw.
Wniebowzięcia NMP w Bielawie. Po Mszy
Świętej przejście pod pomnik Jana Pawła II
(skwer Ks. Kardynała Wyszyńskiego)
– wspólna modlitwa.
20 X
Zakończenie
XXIV Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej
18.00 Msza św. Koncert fortepianowy – Kościół
pw. Ducha Świętego (ul. Słowiańska).

BROUMOV (REP. CZESKA)
28 IX
Dzień Świętego Wacława
Korowód Świętego Wacława

9.30 Kościół Świętego Wacława
10.00 Koncert Jazz Generation
13.30 Koncert ZUŠ Broumov i młodzieży
Miejskiego Zespolu Szkół nr 1 w Nowej Rudzie
15.00 Spektakl teatralny Teatr Krepet z Pragi
18.00 Koncert Folk & Cantry
18-20 X
XIV Międzynarodowe Dni Poezji Broumov 2013
18 X
Otwarcie wystawy prac Marii Pachuckiej
16.00 Biblioteka Miejska
17.00 Otwarcie Dni Poezji
19 X
9.00 Poezja czeska, polska, słowacka i ukraińska
Literacki wieczór w Mieroszowie
20 X
9.30 Zamknięcie Dni Poezji

ČERVENÝ KOSTELEC (Rep. Czeska)
27 IX
Finał Międzynarodowego Konkursu
„Co wiesz o pograniczu polsko-czeskim?”
9.00 Teatr J.K. Tyla

DUSZNIKI - ZDRÓJ
15 IX
Uroczysta Inauguracja XXIV Polsko-Czeskich
Dni Kultury Chrześcijańskiej
12.30 Kościół Św. Piotra i Pawła
24 IX
Ryszard Grzelakowski „Wspólne świętowanie.
XV-lecie partnerstwa Dusznik - Zdroju
i Novego Města n. Metują”. Otwarcie wystawy.
16.00 Miejski Ośrodek Kultury i Sportu
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JEDLINA - ZDRÓJ

18-20 X
„Koncert Trzech Kultur”
Kościół pw. Trójcy Świętej.

KOŁOBRZEG

25 VIII – 4 IX
XXII Międzynarodowy Interdyscyplinarny
Plener Artystyczny
27 VIII
Otwarcie wystawy „Polsko - Czeskie
Dni Kultury Chrześcijańskiej”
Julian Golak „Działalność społeczno
-kulturalna w latach 1990-2013
na pograniczu polsko-czeskim”
18.00 Regionalne Centrum Kultury
28 VIII
Koncert „Wolfgang Amadeusz Mozart”
20.00 - Regionalne Centrum Kultury
30 VIII
Polsko- Czeski Wieczór Poezji
18.00 Świetlica Zespołu Szkół Policealnych
31 VIII
Wystawa poplenerowa
18.00 Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu

KRZESZÓW

29 VIII
Uroczystość w rocznicę nadania kościołowi
w Krzeszowie tytułu Bazyliki Mniejszej.
Koncert organowy.
7 IX
Pielgrzymka osób niepełnosprawnych do Krzeszowa
10.15 Koncert organowy w bazylice
5X
Zjazd „Żywego różańca”. Koncert: Roman Kołakowski

KUDOWA-ZDRÓJ

21-22 IX
VI Forum Muzeów Domowych
„Tradycje i zabytki kultury kulinarnej” cz. III
10.30 Otwarcie Hotel „Kudowa Zdrój”
20 IX
„Radosna podróż w przeszłość”
Spotkanie młodzieży polskiej i czeskiej
11.00 Skansen w Pstrążnej

MIEROSZÓW
25 VIII – 4 IX
XXII Międzynarodowy Interdyscyplinarny
Plener Artystyczny w Kołobrzegu
13 IX
Miejska Inauguracja XXIV Polsko-Czeskich Dni
Kultury Chrześcijańskiej.
Wernisaż wystawy poplenerowej „Kołobrzeg 2013”
17.00 Galeria Centrum Kultury
4X
Beneﬁs artystyczny Stanisława Olszamowskiego
w 55-lecie pracy pedagogiczno-artystycznej
17.00 Galeria Centrum Kultury
19 X
Wieczór artystyczny w ramach
XIV Międzynarodowych Dni Poezji Broumov 2013
„Poezja krajobrazu” Wieczór autorski Věry Kopeckiej
Recital skrzypcowy w wykonaniu uczniów
Państwowej Szkoły Muzycznej w Wałbrzychu

NERATOV (Rep. Czeska)
16 VIII
18.00 Msza święta
20.00 Recital Jiři Černý
22.00 Adoracja
17 VIII
8.00 Msza święta w Rokitnicach; po Mszy św.
procesja do Neratova
14.00 Bieg Nadziei
19.00 Koncert „Klejnoty czeskiej muzyki i poezji”
18 VIII
10.00 Odpustowa Msza święta
14.00 Koncert orkiestry Filharmonii
w Hradec Kralove

NOWA RUDA
9X
Miejsko-Gminne Eliminacje Konkursu
Recytatorskiego Poezji Religijnej
10.00 Miejski Ośrodek Kultury
7 IX
Polsko-Czeski Turniej Siatkówki
„Siatkówka na pograniczu”
10.00 Centrum Turystyczno-Sportowe
Nowa Ruda-Słupiec

Ziemia Kłodzka nr 230 / wrzesień 2013
14 IX
Europejskie Dni Dziedzictwa
Teresa Bazała „Początki państwowości polskiej
w Nowej Rudzie”
Otwarcie wystawy
„Pierwsi mieszkańcy Nowej Rudy po wojnie”
15.00 Dom Wittiga
22-23 X
Finał Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego
Poezji Religijnej
10.00 Miejski Ośrodek Kultury
23 IX
Noworudzka Jesień Ekologiczna
„Spotkajmy się na wieży na Kalenicy”
8.00 - wyjście grup
13 X
Koncert „Młodzież polska i czeska w hołdzie
Błogosławionemu Janowi Pawłowi II”.
16.00 Centrum Turystyczno-Sportowe
9X
10.00 Eliminacje Konkursu Recytatorskiego Poezji
Religijnej
21-22 X
Finał Dolnośląski Konkursu Recytatorskiego Poezji
Religijnej
9.00 Miejski Ośrodek Kultury
24 IX Etap Międzyszkolny Konkursu
„Co wiesz o pograniczu polsko-czeskim?”
10.00 Miejski Zespół Szkół nr 1 w Nowej Rudzie

NOVE MĚSTO N. METUJI (Rep. Czeska)
20 X
Uroczyste zakończenie XXIV Polsko-Czeskich
Dni Kultury Chrześcijańskiej

PIESZYCE
13 X
Przegląd Chórów Pogranicza Polsko - Czeskiego
15.00 Kościół Świętego Antoniego
18 X
Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej
10.00 Centrum Kultury
25 X
Finał Konkursu Wielkie Poezjowanie
10.00 Centrum Kultury

23

POLANICA - ZDRÓJ
24-25 X
Konferencja „Tożsamość regionalna na przykładzie
Ziemi Kłodzkiej”.

SOKOŁOWSKO
26 IX
XIV Biegi Przełajowe
9.00 Pensjonat Leśne Źródło
8X
Gminny Konkurs Poezji i Prozy Religijnej
10.00 Zespół Szkolno-Przedszkolny
11 X
Zawody lekkoatletyczne
9.00 Sala gier i zabaw
18 X
Polsko-czeska wycieczka integracyjna
do Kowar i Karpacza
8.00 Wyjazd

SREBRNA GÓRA
7 IX
Dolnośląski Festiwal Podróży 17 Południk
– Festiwal piosenki turystycznej, poetyckiej
i harcerskiej
15.00 Centrum w Srebrnej Górze
– przegląd Konkursu Piosenki
15.00-20.00 Twierdza Srebrna – przegląd ﬁlmów
podróżniczych i spotkania z podróżnikami
20.00 Scena na Twierdzy Srebrna Góra
Występy laureatów Konkursu Piosenki
Spektakl Teatru AVOS
„Radość i nadzieja matki dwie”
Koncerty zespołów
Koncert zespołu „Cisza jak ta”
24.00 Harcerskie ognisko „Ogniobranie”

STARY LESIENIEC
5X
15.30 Otwarcie wystawy upamiętniającej 10-lecie spotkań
„Ku czci Świętej Siostry Faustyny”
16.30 Msza św.
17.30 Program poetycko-muzycznej „Tajemnice światła”
18.30 Wspólna agapa
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SZCZAWNO - ZRDÓJ
1X
Koncert z okazji nadania honorowych tytułów
„Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego”
Otwarcie wystawy
„Polsko - Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej”.
Julian Golak „24 lata działalności kulturalnej
na pograniczu polsko - czeskim”
Koncert kapeli góralskiej „Janicki” z Czarnego Boru.
17.00 Teatr Zdrojowy

WROCŁAW
30 IX
Polsko-Czeskie Forum Civitas Christiana
16.00 Msza święta w kościele
uniwersyteckim Najświętszego Imienia Jezus
17.00 Wprowadzenie: Bozeleh Kostelka,
Janusz Cholewa Julian Golak, Henryk Koch,
„Powstanie i działalność organizacji sportowo
- kulturalnej „Orzeł” w Republice Czeskiej.
18.30 Dyskusja
19.30 Podsumowanie i zakończenie
Wspólna Agapa

ŚWIDNICA

VELEHRAD (Rep. Czeska)

24 X
Sesja naukowa
„Nowa ewangelizacja, a nauczanie społeczne kościoła”
pod patronatem J.E. Ks. bp Ignacego Deca
9.00 Msza św. Katedra
10.00 Początki Sesji Centrum Organizacji
Pozarządowych, ul. Długa

4-5 X
Pielgrzymka do Velehradu i miejsc kultu na Morawach
z okazji Roku Wiary i 1150 rocznicy przybycia
św. Cyryla i Metodego na Wielkie Morawy.

WAŁBRZYCH
22 IX
Festyn Polsko-Czeski. Występ Chóru Stěnavan
15.00 Kościół św. Józefa Oblubieńca
8X
„Poezja krajobrazu” Wieczór autorski Věry Kopeckiej.
Wprowadzenie Anna Adamkiewicz
17.00 Civitas Christiana

VELTEŘICE (Rep. Czeska)

14 IX
Staroczeski odpust, Msza święta
Koncert orkiestry dętej
14.00 Kościół Podwyższenia Krzyża

Organizatorzy:
Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej
Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe

Projekt dofinansowany ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego
i odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
9X
Konkurs Wiedzy o Polsce i Czechach o Puchar Konsula
Generalnego RP w Pradze i Konsula Honorowego RCz
we Wrocławiu „Wojna trzydziestoletnia (1618-1648)
w Czechach i na Śląsku”
9.00 Gimnazjum Nr 1
11 X
Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej
9.00 Biblioteka Miasta i Gminy

ZŁOTY STOK
21 IX
19.00 Centrum Kultury i Promocji. Otwarcie wystawy
„Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej”
- prelekcja: Julian Golak
22 IX
Msza Św. w intencji narodu polskiego i czeskiego
18.00 Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP

Patronat Medialny:
      

  

       

REGIONALNY MIESIĘCZNIK
TRANSGRANICZNY. Ukazuje
się od 1989 r.
     


w w w. d n i k u l t u r y. e u
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Polsko - Czeskie Dni Kultury W Kołobrzegu
W sierpniu 2013 roku w
sali Regionalnego Centrum
Kultury mieszkańcy Kołobrzegu mogli oglądać wystawę o historii i aktualnej
działalności kulturalnej na
pograniczu polsko-czeskim.
W dniu 27.08.2013r. odbyło się otwarcie wystawy
przygotowanej przez Muzeum Ziemi Kłodzkiej pt.
Polsko - Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy
Rodziną”.
Otwarcia wystawy dokonał Tadeusz Kielar - dyrektor Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu.

24-letnią, bogatą działalność
na pograniczu polsko-czeskim przedstawił w swojej
prelekcji Julian Golak, który
od 24 lat jest przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Polsko - Czeskich Dni
Kultury Chrześcijańskiej.
Następnie Henryk Hnatiuk, dyrektor artystyczny
polsko - czeskiego interdyscyplinarnego
pleneru
przeedstawił
wszystkich
uczestników, którzy aż do
czwartego września 2013 r.
będą tworzyli swoje prace
– rzeźby, obrazy i wiersze
w Kołobrzegu.

Petr Kysela z Machovskiej Lhoty prezentuje swoją rzeźbę, którą wykonał
na Międzynarodowym Plenerze artystycznym w Kołobrzegu.

Polsko-Czeski Wieczór Poezji został zorganizowany w ramach Międzynarodowego Interdyscyplinarnego Pleneru Artystycznego 29 sierpnia 2013 r. (na zdjęciu: Antoni
Matuszkiewicz - czyta swoje wiersze w języku polskim, obok Věra Kopecká przedstawiła swoje wiersze, które powstały w ciągu kilku dni jej pobytu nad morzem.

mgr Jarosław Orłowski
Licencjonowany przewodnik po Wiedniu i Austrii
tel. +43 681 102 442 92
jaroslaw.orlowski@chello.at
http://www.viennaguide1.eu/ • http://www.adara.at/cms/
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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Ryszard Grzelakowski

Wyprawa "Krzywe zbocza"
Drugi raz tego lata wybrałem
się na Krzywe Zbocze, „aby zobaczyć
starych znajomych”: Góry Bystrzyckie
i Orlickie obejmujące Duszniki. Teraz
chciałem zobaczyć, jak wygląda ulica
Słowackiego w letnim wystroju, o poranku 18 sierpnia 2013 roku. Świtało.
Zorza poranna od strony Kłodzka wesoło igrała czerwonymi odblaskami
nad ciemnym tajemniczym lasem,
skrywającym schronisko „Pod Muflonem”. Ostatnie gwiazdy gasły w szarej
powłoce nieba.
W dolinie między Aleją Chopina, a
rzeką unosiły się czapy białej mgły. Budził się upalny dzień, pełen barw, głosów i zapachów. Wszystko rośnie, kwitnie, składa hołd słońcu. Siadłem pod
dziką czereśnią na szczycie wzniesienia,
ustawiłem statyw i aparat fotograficzny.
Nagrzane powietrze wibruje, zacierając kontury przedmiotów. Tam w dole
miasto jest spowite kolorową mgiełką
o jasnym, błękitnym tonie. Sprawia ona,
że barwne plamy krajobrazu przenikają
się wzajemnie i układają w nadzwyczajne gamy, jak na obrazie Tycjana. Siedzę
więc pod dziką czereśnią i podziwiam
naturę, a właściwie oddaję się lenistwu.
Czas płynie wraz z obłokami. Myślę, a
może by opisać to, co człowiek widzi?
Tam, z góry, stoją domy, jeden obok
drugiego, a wśród drzew widoczne są
nierówne zarysy ich dachów. Tuż za
nimi ulica Juliusza Słowackiego.
Posiada charakter ulicy o zwartej
zabudowie typu miejskiego, na krótkim odcinku od rynku do obwodnicy
miejskiej, powstałej na przełomie lat 60
i 70 ubiegłego wieku. Lekko załamana,
z wyraźnym spadkiem od rynku do obwodnicy, stwarza efekt „zaproszenia” w
kierunku wybijającego się jako optyczna dominanta kościoła pw. Matki Boskiej Różańcowej oraz „niespodzianki”
poprzez fakt istnienia przed nim niewidocznego z większej odległości placyku. Podobnie jak na ulicy Kłodzkiej,
kościół usytuowany jest na skarpie,
otoczony starodrzewem. Od budynku
nr 16 i 11 po obu stronach ulicy, aż do
skrzyżowania z obwodnicą miejską
duże przerwy w ciągu zabudowy wymagające uzupełnienia. Od budynku
dawnej gazowni (nr 30 ) zabudowana
domami wolnostojącymi typu podmiejskiego.
Ulica Słowackiego nr 1. Kamienica
czynszowa ongiś była tu piekarnia w oficynie, cukiernia i kawiarnia, należąca do
Josefa Gohla. Obecny budynek powstał
w latach 1910-11 na miejscu dawnego
szczytowego, należącego do rodziny

rektora miejscowej szkoły J. Latzela. Był
on wielce zasłużonym organizatorem
życia muzycznego w Dusznikach w
pierwszej połowie XlX wieku. Początkowo wszelkie imprezy muzyczne organizowane były zarówno dla mieszkańców
miasta jak i kuracjuszy.Wraz z rozwojem
zainteresowania wodami leczniczymi
rozwijało się także uzdrowisko. Dlatego
też niezbędne okazało się powołanie
do życia kapeli uzdrowiskowej, której
dyrygentem został J. Latzel. O istnieniu
takiego zespołu muzycznego, złożonego z siedmiu muzyków - amatorów,
dowiadujemy się z kroniki burmistrza
Paula Denglera (1867-1903). Opisał on
bowiem koncert, jaki odbył się w sierpniu 1928 r. przy współudziale Feliksa
Mendelssohna-Bartholdy'ego. Młodociany kompozytor przyjechał wówczas
w odwiedziny do swych stryjów, którzy
w 1822 roku wydzierżawili od gminy
miejskiej w Dusznikach teren, znajdujący się w Dolinie Strążyskiej, w celu założenia huty żelaza.
Mendelssohn, liczący wówczas
14 lat, upamiętnił swój pobyt w Dusznikach koncertem dobroczynnym, z
którego dochód przeznaczony został
na rzecz inwalidów, wdów i sierot wojen napoleońskich. Dyrygentern tego
koncertu był kierownik szkoły J. Letzel.
Młody kompozytor zaprzyjaźnił się z
wielkim miłośnikiem muzyki, któremu
ofiarował skomponowaną przez siebie
mszę, niestety bezpowrotnie zaginioną
podczas pożaru miasta w 1844 roku.
Utwór był w domu dyrygenta Letzela.
Po pożarze na dawnym miejscu powstały jednopiętrowe domy kalenicowe. Na fotografii z początku lat 90-tych
XIX wieku obiekt Słowackiego nr 1 nosił
reklamę Richarda Ptatschecka, właściciela cukiernio-kawiarni i piekarni, który
w okresie międzywojennym posiadał
dwa sklepy cukiernicze i piekarnicze w
zdroju w pasażu: Bazar Fuks i w mieście
przy ul. Kłodzkiej 30/32 (patrz anons
reklamowy w książce telefonicznej z lat
30-tych XX wieku).
Obecny budynek powstał w 1910
r. za sprawą nowego burmistrza Josefa
Goebla, któremu przyświecała idea
uczynienia z Dusznik nowoczesnego
kurortu, godnego XX wieku. Zaczął od
rynku, podnosząc większość obiektów
powyżej 3 piętra, powiększył dwukrotnie obszar miasta i trzykrotnie budżet
miasta. Obiekt usytuowany jest w północnej pierzei rynku przy wylocie ul.
Słowackiego w północno-wschodnim
narożniku. Trzykondygnacyjny, podpiwniczony, nakryty dachem mansar-

Anons prasowy cukierni i piekarni R. Ptatscheck, zamieszczony w książce telefonicznej Dusznik
Zdroju z 1941 r.

Kawiarnia przy ul. Słowackiego 1 należąca do J. Gohla. Rep. widokówki z 1936 r. foto. H. Kleiner

dowym, z narożną wieżową wybudówką. Murowany z cegły, tynkowany, dach
kryty dachówką, hełm kryty blachą, wybudówka wieżowa szachulcowa. Wnętrze trzytraktowe: stropy ceramiczne, w
części południowej kamienne kolebkowe sklepienia, schody w tylnym trakcie,
do drugiej kondygnacji murowane, wyżej żelazne, dwubiegowe.
Elewacja frontowa (południowa):
czterokondygnacyjna, czteroosiowa,
piąta oś w ściętym narożniku, między

pierwszą a drugą kondygnacją profilowany gzyms. Między kondygnacjami
trzecią i czwartą między oknami plakiety ze stiukową dekoracją o motywach girlandy i medalionu, w czwartej
kondygnacji, w partii podszczytowej,
płaski balkon o wklęsło-wypukłej linii
balustrady, wykonanej z giętych prętów, wsparty na konsoli w otoczeniu
meandrowych esownic. W drugiej
kondygnacji w narożniku półokrągły
balkon z pełną balustradą.
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Elewacja wschodnia: z podziałem
na osie w środkowej części, która jest
zamknięta szczytową ścianą o łuku półokrągłym, dolna kondygnacja oddzielona profilowanym gzymsem. W środkowej części elewacji podziały pionowe
elementami w formie wiązek długich
listewek, w drugiej kondygnacji zakończonych u góry wazami i połączonych
girlandami. W trzeciej kondygnacji na
konsolce putto z talerzem naleśników.
Część elewacji po prawej z geometrycznym szrafowaniem w tynku. Po
lewej na dole witryna i wejście. Po prawej wejście do budynku w obramieniu
portalowym w postaci grubej ćwierć
kolumny i pilastra. Elewacja tylna północna, czteroosiowa. Środkowa część
zwieńczona niewielkim trójkątnym
szczytem z okulusem i plakietkami po
bokach, u podstawy z dekoracją stiukową o motywie fali „greckiej”,. Całość
podzielona różniącymi się fakturowo
tynkowymi plakietami łączącymi okna
w pionie. Chciałbym dodać, że obiekt
jest zabytkowy i ochronie podlega
bryła i elewacja budynku, z portalem
wejściowym oraz klatką schodową.
Omawiany obiekt niedawno przeszedł
renowację (odnowiono dach, wieżę,
całkowitą elewację frontową i boczne).
Budynek całością dodaje uroku pierzei
i całemu rynkowi.
Celowo wybrałem ten obiekt, aby
przypomnieć mieszkańcom i turystom
postać dyrygenta Letzela, który 100 lat
temu koncertował z Feliksem Mendelssohnem-Bartholdym.
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Budynek przy ul. Słowackiego 1, reprodukcja widokówki z 1918 r.

Przypisy:
1. Zdroje Ziemi Kłodzkiej, historia, przyroda,
kultura, przyszłość. Uniwersytet Wrocławski 2000
2. Paul Dengler, Geschichte des Bades
Reinerz, verlag R. Pohl Reinerz 1903
3. D.R. Eysymont„Studium historyczno-urbanistyczne Dusznik Zdroju“ Wrocław 1992 r.
4. Akta Policji Budowlanej Reinerz z 1863 r.

Fragment rynku w Dusznikach w 1780 roku, pierzeja zachodnio-północna. Reprodukcja obrazu malowanego w 1959 r. MOKiS w Dusznikach Zdroju.

Fasada budynku przy ul. Słowackiego 1 od strony północnej, foto. R. Grzelakowski.

Fragment kamiennej ozdoby portalu przy ul. Słowackiego 1. R. Grzelakowski.
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Andrzej Berczyński

Oddziałowa komisja Turystyki Pieszej
w Kłodzku w 60-lecie OTP PTTK

Andrzej Berczyński
Urodzony 21.02.1952 roku w Dusznikach - Zdroju. Mieszka w Duszniakch. Przodownik Turystyki Pieszej – nr leg. 6285 z dnia: 17-04-1980 roku
na Dolny Śląsk (obecnie II kl. z uprawnieniami na wojew.: Lubelskie, Małopolskie, Opolskie, Podkarpackie, Pomorskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-Mazurskie, Wielkopolskie i Zachodnio-Pomorskie). Od 1982 roku – także
Przodownik Turystyki Górskiej (z uprawnieniami na Sudety i Góry Świętokrzyskie). Od 1996 roku – Przewodnik po Parku Narodowym Gór Stołowych
Członek PTTK od: 20-11-1971 r. – Oddziału „Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku a od
1985 roku – cały czas we władzach Oddziału, gdzie pełnił funkcje: członka
zarządu i prezydium, wiceprezesa, członka komisji rewizyjnej. Obecnie pełni
funkcję Prezesa Oddziałowej Komisji Rewizyjnej {drugą kadencję}. W 1974
roku - współzałożyciel koła PTTK„Ducha Gór Liczyrzepy” w Dusznikach Zdroju {a od: 2 kwietnia 2009 roku – jego prezes.
POSIADA ODZNACZENIA TURYSTYCZNE i PTTK: „Za Zasługi dla Turystyki” (2004 r.), „Honorowa Odznaka PTTK” złota (2004 r.), srebrna (1987 r.)
„Zasłużony w Pracy PTTK Wśród Młodzieży" złota (1998), srebrna (1989 r.),
„Zasłużony Działacz Turystyki” brązowa (1994 r.), „Za Opiekę nad Zabytkami”
złota (1988 r.}, srebrna (1985 r.), „25 lat w PTTK” (1998 r.), „Zasłużony dla Oddziału PTTK„Ziemi Kłodzkiej”w Kłodzku (1994 r.), Honorowa odznaka„Turysty
Dolnego Śląska” (1985 r.), Medal „40-lecia Oddziału PTTK „Ziemi Kłodzkiej” w
Kłodzku (1987 r.). W 2011 roku wyróżniony Tytułem „Honorowego Ambasadora Turystyki Hrabstwa Kłodzkiego”, oraz Medalem i Tytułem „Honorowego
Obywatela Hrabstwa Kłodzkiego”, a także Dyplomem PTTK ZG. KTP„Zasłużony dla Turystyki Pieszej”.
DZIAŁALNOŚĆ W KOMISJACH TURYSTYKI PIESZEJ PTTK
W latach: 1985 – 1989 członek wojewódzkiej Komisji TP w Wałbrzychu,
od: 05.04.1983 roku - w nowo powołanej Oddziałowej Komisji TP w Kłodzku,
a w latach: 1989 – 1991 jej wiceprzewodniczący. Po reaktywacji komisji w
marcu 2006 roku zostaje wybrany i zatwierdzony przez Zarząd Oddziału w
dniu: 31.10.2006 roku na przewodniczącego tej Komisji.
INNA DZIAŁALNOŚĆ
Działacz społeczny i samorządowy, czynny krwiodawca (od: 13 stycznia 2007 roku – prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy PKP w
Kłodzku. Sędzia sportowy w Polskim Związku Biathlonu i w Polskim Związku
Narciarskim. Za swoją działalność społeczną i zawodową – odznaczony m. in.
Złotym Krzyżem Zasługi RP” – nadanym po raz drugi (2011 r.), „Złotym Krzyżem Zasługi RP” (1992 r.), „Zasłużony dla Transportu RP” (1999 r.). „Za Zasługi
dla Transportu RP” srebrna (1993 r.), brązowa (1992 r.), „Za zasługi dla Obronności Kraju” brązowa (2008 r.),„Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” (2010 r.),„Zasłużony dla Ochrony Zdrowia” (2008 r.),„Kryształowe
Serce” (2009 r.), „Zasłużony dla Kolejnictwa” (2011r.), „Przodujący Kolejarz”
złota (1991 r.), srebrna (1989 r.), Order – „Św. M.M. Kolbego” (2009 r.), „Za Zasługi w Honorowym Krwiodawstwie” (1994 r.), Medal – „20-lecia Samorządu
Terytorialnego” (2010 r.) oraz odznaczeniami: Polskiego Czerwonego Krzyża,
Honorowego Krwiodawstwa, Ligi Obrony Kraju, LZS, ZSMP.

Po uzyskaniu uprawnień Przodowników Turystyki Pieszej przez
braci - Henryka i Andrzeja Berczyńskich w kwietniu 1980 roku - rozpoczęli oni rozmowy z Zarządem
Oddziału PTTK "Ziemi Kłodzkiej"
w Kłodzku oraz Franciszkiem Dymczyńskim – już będącym Przodownikiem TP I kl. - o powołaniu
Oddziałowej Komisji oraz Terenowego Referatu Weryfikacyjnego
odznak TP. Nasze rozmowy i pisma
kierowane do Zarządu Oddziału
i Wojew. Kom. TP w Wałbrzychu
przyniosły w końcu efekt i w dniu 5
kwietnia 1983 roku została powołana przy naszym Oddziale Komisja
Turystyki Pieszej, a jej pierwszym
przewodniczącym został Franciszk
Dymczyński. W jej skład weszli Andrzej i Henryk Berczyńscy, Stanisław Wesołowski - Przodownicy TP
III kl. z Dusznik - Zdroju, Mirosław
Siadaczka i Małgorzata Hausner
- także z Dusznik - Zdroju, Jacek Gernat ze Szczytnej i Ryszard Biskupski
z Polanicy - Zdroju. Równocześnie
- ze względu na małą ilość przodowników TP w naszym Kłodzkim
Oddziale - Zarząd wyraził też zgodę na powstanie Międzyoddziałowego Referatu Weryfikacyjnego
TP przy Oddziale PTTK w Bystrzycy
Kł.
W pierwszym okresie działalności komisja skupiła się na pracach organizacyjnych, a jej rozkwit
nastąpił po wyborach w kwietniu
1989 roku, gdy na przewodniczącego komisji wybrano kol. Kazimierza
Rzewuskiego (Przodownik TP III kl.
Z Kłodzka), wiceprzewodniczącym
został Andrzej Berczyński (Przodownik II kl. z Dusznik - Zdroju), a
sekretarzem - Danuta Daroszewska
(Przodownik III kl. z Bystrzycy Kł.).
W jej skład weszli jeszcze Przodownicy TP: Franciszek Dymczyński (I
kl. z Kłodzka), Henryk Berczyński
(II kl. z Dusznik - Zdroju), Maria Burghardt (II kl.) z Bystrzycy Kł., Zbigniew Samaryk (II kl.) i Zbigniew
Szulc (III kl.) - obaj mieszkańcy
Szczytnej.
W tym składzie komisja intensywnie pracowała do końca 2002
roku, organizując oraz prowadząc
wycieczki krajoznawcze i rajdy.
W latach 1995-1997 jej członkowie
uczestniczyli w opracowaniu oraz
wytyczeniu szlaku spacerowego

"Wokół Kłodzka", który został wyznakowany z okazji 50-lecia Oddziału PTTK "Ziemi Kłodzkiej" w
Kłodzku (pod roboczą nazwą - 50
km. na 50-lecie).
W tym okresie nastąpiły też
zmiany w składzie komisji - 19 lipca 1998 roku zmarła - niezwykle
aktywna Maria Burghardt (Przodownik TP z Bystrzycy Kł., była
przewodnicząca Wojew. Kom. TP w
Wałbrzychu), a z funkcji Przodownika TP i pracy w komisji oraz PTTK
zrezygnował Stanisław Wesołowski z Dusznik Zdroju, natomiast
nowym Przodownikiem TP został
Antoni Węgrzyn z Barda Śl. Następne trzy lata (2003-2005) to zastój w
pracy komisji, związany głównie z
chorobą Kazimierza Rzewuskiego.
Dopiero w marcu 2006 roku
następuje ożywienie w pracach
komisji - powstaje Regulamin odznaki turystyczno-krajoznawczej
"Poznajemy Turystyczne Hrabstwo
Kłodzkie" (którą można zdobywać
w ramach corocznego Rajdu indywidualnego) oraz trwają prace
przygotowawcze, związane z organizacją 42 Zlotu Dolnośląskich
przodowników TP. Na zebraniach
w dniach: 9 i 29 września 2006
roku dokonano zmian osobowych
- wybrano na przewodniczącego
komisji - Andrzeja Berczyńskiego a w jej skład weszli: Kazimierz
Rzewuski, Franciszek Dymczyński
i Stanisław Marszałek z Kłodzka
oraz Henryk Berczyński, Kazimierz
Barański, Robert Jabłonski, Marian Rzekiecki, Alicja Zwierzańska
i Danuta Barankiewicz z Dusznik
- Zdroju, a także Zbigniew Samaryk ze Szczytnej (skład ten zostaje
zatwierdzony Uchwałą Zarz. Oddz.
nr 9/2005/2006 w dniu: 31.10.2006
r.). Nowo wybrana komisja rozpoczęła swoją pracę od "mocnego
uderzenia", tzn. przeprowadzenia
w Dusznikach Zdroju w dniach: 2122.X.2006 roku - 42 Dolnośląskiego
Zlotu Przodowników TP, komandorem którego był Henryk Berczyński
a sekretarzem - Andrzej Berczyński.
W jego trakcie - 55 osobowa grupa
zwiedziła m.in. Kudowę - Zdrój z
kaplicą czaszek, Park Narodowy
Gór Stołowych z "Błędnymi Skałami" i "Szczelińcem Wielkim", czeskie Nove Město nad Metują oraz
Muzeum Papiernictwa w Duszni-
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kach Zdroju.
W dniu 1.03.2007 r. Główna Komisja TP powołała Terenowy Referat
Weryfikacyjny przy Kłodzkim Oddziale oraz zatwierdziła jego skład
osobowy, tj. Franciszek Dymczyński (P.TP. I kl. Honorowy P.TP), Andrzej i Henryk Berczyńsc, Zbigniew
Samaryk (P.TP. II kl.), Kazimierz Rzewuski i Stanisław Marszałek (P.TP.
III kl.). Referat do końca 2007 roku
dokonał weryfikacji 59 odznak turystycznych PTTK, a komisja była
współorganizatorem wiosennego i
jesiennego rajdu pieszego.
W roku 2008 kontynuowaliśmy
te same zadania i rajdy, a referat
zweryfikował 64 odznaki PTTK. Niestety w tym roku ponieśliśmy duże
straty. 26.05.2008 r. zmarł nasz kolega. Kazimierz Rzewuski z Kłodzka (były przewodniczący Oddz.
Kom. TP w latach: 1989-2006), a ze
względów zdrowotnych z dalszej
pracy zrezygnował Zbigniew Samaryk ze Szczytnej.
Na wniosek złożony przez
komisję TP na Zjeździe Kłodzkiego Oddziału PTTK, odbytego w
dniu: 29 marca 2009 roku, podjęto
uchwałę o odnowieniu i nadaniu
imienia Kazimierza Rzewuskiego
szlakowi
spacerowo-pieszemu
"Wokół Kłodzka", który powstał z
jego inicjatywy. Komisja TP - nawiązała współpracę ze szkolnymi kołami turystycznymi w Dusznikach
- Zdroju i Lewinie Kł. i podobnie jak
w latach poprzednich - współorganizowała imprezy oddziału, a Referat zweryfikował 27 odznak PTTK.
23 stycznia 2010 roku Andrzej
Berczyński - jako delegat komisji TP
Oddziału PTTK "Ziemi Kłodzkiej" w
Kłodzku bierze udział w Krajowej
Naradzie Aktywu Turystyki Pieszej
w Warszawie, a nasza komisja jest
współorganizatorem imprez dla
dzieci ze szkół podstawowych,
zrzeszonych w SKKT. Referat weryfikuje rekordową ilość 78 odznak
turystyczno-krajoznawczych.
Zaproponowano i uzgodniono
z Zarządem Oddziału, że głównym
organizatorem Rajdu Wiosennego
będzie Kom. Tur. Pieszej, a Rajdu
jesiennego - Kom. Tur. Górskiej
i zgodnie z tą umową w dniu:
09.IV.2011 roku zorganizowaliśmy
Rajd Wiosenny "Dookoła Dusznik
Zdroju" z zakończeniem w Słoszowie. Oddział "Ziemi Kłodzkiej" i
Komisja T.P ponosi następną stratę,
gdy w dniu 19 lutego 2011 roku
umiera nagle Stanisław Marszałek z
Żelazna - przodownik TP, instruktor
krajoznawstwa i ceniony przewodnik sudecki PTTK.
Za 2011 rok Terenowy Refe-

rat TP weryfikuje 39 odznak turystycznych PTTK, a Komisja Piesza
Zarządu Głównego PTTK wyróżnia
Dyplomami "Zasłużony dla Turystyki Pieszej" Henryka i Andrzeja
Berczyńskich z Dusznik - Zdroju.
W ten oto sposób przechodzimy do roku 2012, jubileuszu
60-lecia ustanowienia Odznaki
Turystyki Pieszej OTP (PTTK), który
rozpoczął się od udziału w Wiosennej Naradzie Piechurów Dolnego
Śląska w Prochowicach 29 stycznia.
Na naradzie zatwierdzono Plan
Pracy Dolnośląskiego Zespołu Turystyki Pieszej na rok bieżący oraz
podsumowano działalność w 2011
roku. Podjęto też decyzje o przyznaniu organizacji 49 Dolnośląskiego Zlotu Przodowników Turystyki Pieszej – Komisji Pieszej przy
Oddziale PTTK „Ziemi Kłodzkiej” w
Kłodzku.
Dużym wyzwaniem dla komisji była współorganizacja z Kołem
PTTK „Duch Gór Liczyrzepy” oraz
MOKiS w Dusznikach - Zdroju w
dniach 30.03-1.04 kursu „Podstawy
Obsługi Ruchu Turystycznego”, połączonego z udziałem w Wiosennym Rajdzie „Śladami F. Chopina”, z
zakończeniem na Jamrozowej Polanie w Dusznkach - Zdroju. W jego
zakończeniu udział wziął m.inn.
burmistrz miasta Andrzej Rymarczyk, dyrektor MOKiS, Rafał Greszta
oraz prezes Kłodzkiego Oddziału
PTTK Marek Krzan.
Od 2010 roku komisja współpracuje ze Szkołami Podstawowymi w Dusznikach - Zdroju i Lewinie
Kłodzkim, a dzieci z tych szkół tylko
w 2012 roku zdobyły 56 Dziecięcych Odznak Turystycznych PTTK.
Nasza komisja była też współorganizatorem obchodów jubileuszu 90-lecia urodzin naszego
kolegi Franciszka Dymczyńskiego
(Honorowego Przodownika TP nr
leg. – 256), które miały miejsce w
Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku w dniu 2 października 2012
roku.
Niestety nasza komisja po raz
kolejny poniosła stratę – w dniu:
21.11- zmarł w wieku 63 lat nasz
Michał Budzan – Przodownik TP
(leg. Nr 9734), który został pochowany na cmentarzu w Szczytnej.
Tak więc rok 2012 komisja
kończymy z mieszanymi uczuciami – ponieśliśmy straty, ale mamy
też powody do satysfakcji. Jedną
z nich jest rekordowa liczba 136
zweryfikowanych odznak turystycznych PTTK.
Weszliśmy w 2013 rok pełni
planów i optymizmu.
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Henryk Berczyński

Kazimierz Rzewuski ze swoją rodziną (na zdięciu, pierwszy z lewej).

Maria Burghardt, na zdięciu – pierwsza z prawej.

Stanisław Marszałek (zm. 19.02.2011 r.)
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49 DOLNOŚLĄSKI ZLOT PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI PIESZEJ
19 – 20 października 2013 roku
DUSZNIKI ZDRÓJ - POLSKO - CZESKIE POGRANICZE
W GÓRACH ORLICKICH - NACHOD
Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze
Oddział „Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku
PROGRAM
18.X.2013 PIĄTEK

20.X.2013 NIEDZIELA

godz. 16.00 – 21.00 - przyjęcie i zakwaterowanie uczestników korzystających
z wcześniejszego przyjazdu – dodatkowego noclegu
godz. 18.00 - dla minimum 6 uczestników - wyście do schroniska PTTK
„Pod Muflonem”

godz. 8.00 – 8.50 - śniadanie
godz. 9.30 - Dworek im. Fryderyka Chopina (w Parku Zdrojowym)
Otwarcie 49 Dolnośląskiego Zlotu Przodowników Turystyki
Pieszej PTTK (z udziałem władz samorządowych, PTTK, występem
artystycznym, wręczeniem wyróżnień itp.)
ok. godz. 12,30 - zakończenie obrad - zamknięcie 49 Dolnośląskiego Zlotu P. TP.
godz. 13,00 – 13,50 - obiad i wykwaterowanie
godz. 14.00 – 16.00 - spacer po Dusznikach - Zdroju

19.X.2013 SOBOTA
godz. 08.00-08.50 - śniadanie
godz. 09.00 - wyjazd na wycieczkę na trasie: Duszniki - Zdrój - Kudowa - Słone
(granica) – DOBROŚOV (umocnienia obronne z lat: 1936/1938
- wstęp grupowy 40,00 k.cz. - po zwiedzeniu – przejście piesze
do schroniska „Jiráskova chata” i przejazd do Pekla (schronisko
w dolinie rzeki Metuji) lub Nachodzkiego zamku (zwiedzanie
dziedzińca itp. – bez wnętrz), zejście do rynku w Nachodzie
– zwiedzanie, czas wolny
ok. godz. 16.00 - wyjazd z Nachodu do skansenu w Kudowie Pstrążnej
i po zwiedzeniu do Dusznik - Zdroju
godz. 18.30 – 19.10 - obiadokolacja
godz. 19.30 – 19.50 - Kolorowa fontanna
godz. 20.15 - spotkanie w świetlicy - prelekcja z przeźroczami

REGULAMIN
49 DOLNOŚLĄSKIEGO ZLOTU PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI PIESZEJ
GŁÓWNY ORGANIZATOR:
PTTK Oddział „Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku – Komisja Turystyki Pieszej
WSPÓŁORGANIZATORZY:
Koło Terenowe „Ducha Gór Liczyrzepy” w Dusznikach Zdroju,
Dolnośląski Zespół Turystyki Pieszej PTTK z siedzibą we Wrocławiu.
SPONSORZY:
Urząd Miasta i Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Dusznikach Zdroju
„Gant” spółka z o. o. w Legnicy
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
KIEROWNICTWO 49 Dolnośląskiego Zlotu Przodowników T.P.
Komandor – Henryk Berczyński
Honorowy Komandor Zlotu – Henryk Antkowiak
Sekretarz Zlotu, zastępca Komandora – Andrzej Berczyński
Z-ca Komandora ds. programowych, przewodnik Zlotu – Dariusz Mielec
Skarbnik Zlotu – Edyta Pieńkowska
CELE 49 Dolnośląskiego Zlotu Przodowników TP
1. Promocja walorów krajoznawczych granicznych Gór Orlickich
2. Propagowanie kultury fizycznej poprzez aktywny wypoczynek
i zapoznanie z historią tego terenu
3. Integracja i wymiana doświadczeń środowisk przodowników
Turystyki Pieszej Dolnego Śląska
4. Uczczenie 200-rocznicy nadania Franciszkowi Pablowi
PIERWSZEJ NOMINACJI PRZEWODNICKIEJ
T E R M I N ZLOTU: 19 – 20 października 2013 roku.
BAZA Zlotu:
Ośrodek Wypoczynkowy „Złota Strzecha”, ul. Górska 12,
57-340 Duszniki - Zdrój, strona www.zlotastrzecha.pl

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenie udziału w 49 Zlocie Przodowników TP następuje w drodze pisemnej
na załączonej do regulaminu Karcie Zgłoszenia, którą należy czytelnie wypełnić i
wraz z kserokopią lub skanem dowodu wpłaty należy przesłać listownie lub pocztą
elektroniczną na adres organizatora w nieprzekraczalnym terminie: 30.08.2013 roku.
PTTK Zarząd Oddziału "Ziemi Kłodzkiej", ul. Wita Stwosza 1, 57- 300 Kłodzko,
NIP 883-00-15-609 lub: poczta@klodzko.pttk.pl z dopiskiem: ” 49 Zlot P.TP”
UWAGA!!! Wpisanie imienia i nazwiska na zgłoszeniu przesłanym pocztą
elektroniczną traktowane będzie jak podpis uczestnika. Potwierdzenie przyjęcia
zgłoszenia na 49 Zlot P TP nastąpi do dnia 30.09.2013 roku.
KOSZTY UDZIAŁU I ZASADY WNOSZENIA OPŁAT
Wpisowe w wysokości 110,00 zł prosimy przesłać na konto:
PTTK Oddział "Ziemi Kłodzkiej" ul. Wita Stwosza 1, 57-300 Kłodzko
Bank Spółdzielczy Kłodzko 98 9523 0001 0001 8845 2000 0001 z dopiskiem
„49 Zlot P.TP” w terminie do 30.08.2013 roku.
Kolejność wpłat i zgłoszeń decydować będzie o przydziale noclegów (50 noclegów)
REZYGNACJA Z IMPREZY
1. Rezygnacja z udziału w imprezie przyjmowana jest wyłącznie
w formie pisemnego oświadczenia do dnia 15.09.2013 roku
2. W przypadku rezygnacji z imprezy po tym terminie wpisowe
nie podlega zwrotowi.
3. W przypadku nie przybycia na Zlot organizatorzy nie zwracają wniesionych opłat.
W RAMACH WPISOWEGO ZAPEWNIAMY:
1. Bezpłatny parking dla pojazdów.
2. Noclegi: 19/20.X.( i za dodatkową opłatą – 30,00 zł – nocleg 18/19. X.)
3. Śniadanie: 19 oraz 20.X.
4. Obiadokolacja: 19.X.
5. Obiad: 20.X.
6. Udział w spotkaniu – prelekcja w dniu: 19.X.
7. Materiały krajoznawcze i okolicznościowe, certyfikat, znaczek okolicznościowy.
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Svátek turistických průvodců
U příležitosti 20-letého výročí Národního parku Stolových hor a také 200-letého výročí vydání
průvodcovského oprávnění Franzi Pablovi – prvnímu licencovanému horskému průvodci v Karłowie,
se konaly oslavy, na které se sjeli průvodci z různých stran Polska.
Slavnosti byly korunovány
výstupem účastníků setkání
na Szczeliniec Wielki (Velkou
Hejšovinu) a také populárně-naučnou konferencí, během které své přednášky pronesli mimo

jiné: prof. Krzysztof Mazurski z
Wroclavské Univerzity, Bartosz
Białek – vědecký pracovník Narodního parku Stolových hor a
také Leszek Majewski – sudetský průvodce z Kladska. Před

Jménem Správy Vojvodství odznaky za zásluhy „Zasłużony dla Województwa
Dolnośląskiego” předával Julian Golak – radní Sejmiku. Tento odznak získává
turistický průvodce Leszek Majewski. Druhý zprava: Wojciech Biliński – ředitel
Odboru turistiky Úřadu Maršálka

zahájením konference Julian
Golak – radní Dolnoslezského
vojvodství předal několika
průvodcům přiznané Sejmikem
odznaky „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego” (Za

zásluhy pro Dolnoslezské vojvodství). Konferenci zorganizovali Sudetští průvodci PTTK
z oddělení Kladské Země, kteří
v roce 2013 oslavili 65. výročí
svého působení.

Leszek Majewski se v posledních několika letech věnoval propagaci aktivit známého
starosty Karłowa Franze Pabla. Představil jeho osobu jako prvního oficiálně
jmenovaného turistického průvodce na světě. V roce 2013 se slaví 200. výročí tohoto
jmenování. Průvodce Dariusz Mielec a Bartosz Małek získává odznak za zásluhy
„Zasłużony dla Województwa Dolnoląskiego”.

POZNÁMKA O PRŮVODCÍCH
Ve dnech 31.5.-2.6.2013 se v Karłowie konaly slavnosti u příležitosti 200. výročí nadání prvního průvodcovského patentu a také 20. výročí Narodního parku Stolových hor. Dne 31. května čestné stříbrné odznaky za zásluhy - Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego, z rukou radního
Juliana Golaka převzali:
Leszek Majewski – horský-sudetský průvodce, pilot výletů, instruktor průvodcovství PTTK, instruktor skautů ZHP. Vede přednášky a hodiny v
rámci Towarzystwa Wiedzy Powszechnej na území Kladska a také v jiných regionech země. Popularizuje díky nim turistické, vlastivědné, léčitelské hodnoty Kladské Země, tímto se stávajíc jejím velvyslancem. Organizoval turistické závody, vedl školení nejen pro průvodce, ale především
pro děti a mládež, pro lázeňské hosty a mnoho jiných turistů. Je čestným občanem Města Kladska, vydal mnoho zajímavých publikací v souvislosti s Kladskou zemí. Známý a ceněný ve svých kruzích, velký milovník Kladské země.
Bartosz Małek – horský-sudetský průvodce, instruktor PTTK, propagátor horské turistiky na koni, záchranář GOPR. Je členem Zkušební komise
pro Horské turistické průvodce Úřadu Maršálka Dolnoslezského vojvodství, členem Správy Oddělení Kladské země PTTK a také starostou Karłowa. Ve své profesi spojuje všechny tyto funkce, zejména klade důraz na rozvoj turistiky na Kladsku, organizování a aktivní účast v akcích, které
popularizují vlastivědné hodnoty regionu. Je ve svých kruzích populární, nápomocný, kolegiální a plný troufalých, novátorských nápadů v oblasti
svého působení.
Dariusz Mielec – horský-sudetský průvodce, pilot výletů, instruktor průvodcovství PTTK, průvodce po Praze. Byl předsedou Kroužku Sudetských
Průvodců PTTK v Kladsku, je předsedou oblastního kroužku PTTK v Kudově Zdroji. Byl organizátorem několika průvodcovských akcí o rozsahu
regionálním i celostátním. Organizuje závody pro děti a mládež z Kladska, je aktivním organizátorem turistiky pro mládež setkávající se u táboráku „Cyganie“ v Kudově Zdroji.
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Akademia Regionalna
To projekt realizowany wśród
młodzieży noworudzkich szkół,
dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, jako inicjatywa lokalna o charakterze edukacyjnym z
programu „Wsparcie dla rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego poprzez wzmocnienie postaw obywatelskich wśród młodzieży z terenu
Dolnego Śląska”. Zadanie ukierunkowane jest na formowanie osobowości młodego człowieka i dochodzenie do jego dojrzałości osobowej poprzez edukację regionalną
i turystyczną. Uczestnicy projektu
w formie warsztatów na szlakach
turystycznych, w centrach edukacji
przyrodniczej i regionalnej poznją
dziedzictwo ziemi kłodzkiej, wzajemne związki pomiędzy kulturą i
turystyką, a gospodarką, zdobywają punkty na odznakę „Turysta-Przyrodnik”, prowadzą badania i obserwacje, opisują obiekty zabytkowe.
Zdobyte w ten sposób informacje
wykorzystują do zorganizowania
imprez dla środowiska lokalnego,
takich jak: Europejskie Dni Dziedzictwa, Światowy Dzień Ochrony Środowiska, Seminarium Uczniowskie
Rzeki i potoki naszego regionu”, rajdy turystyczne, wystawy i konkursy. W ramach warsztatów „Jak być
liderem młodzieżowej aktywizacji?”
pozyskują wiedzę i umiejętności na
temat skutecznej komunikacji, budowania i kierowania zespołem.
W Sesji Letniej Akademii od
1.04-28.06 uczestnicy włączyli się w
obchody Międzynarodowego Dnia
Ziemi, organizując akcje plakatowe, happeningu przed marketami
„Sprzątanie Świata”. Odbyli kilkunastogodzinne warsztaty przygotowujące do badania wody w rzece w
Parku Narodowym Gór Stołowych.
Zorganizowali rajd turystyczny do
Srebrnej Góry szlakiem dawnej ko-

lejki sowiogórskiej, poznając zabytki techniki. Uczestniczyli w plenerze
fotograficznym i malarskim „Widokówki z wędrówki”.
Sesję Jesienną rozpoczną Europejskie Dni Dziedzictwa w dn.
7-15.09, podczas których młodzi
ludzie będą zdobywać i gromadzić
informacje o początkach państwowości polskiej na ziemi kłodzkiej,
jej najstarszych mieszkańcach i tradycjach jakie tu przywieźli. Poznają
zastane tutaj dziedzictwo, podczas
warsztatów w skansenie w Kudowie-Zdroju Pstrążnej, zorganizują
rajd na Górę Włodzicką w Świerkach, połączony z projektowaniem
ścieżek edukacyjnych, zorganizują
seminarium uczniowskie „Rzeki i
potoki naszego regionu”. Projekt
jest kontynuacją zorganizowanego
z dużym powodzeniem w 2012 r.
zadania „Szkoła Liderów Lokalnych”,
dofinansowanego również przez
Urząd Marszałkowski. Edukacja
regionalna i turystyka są ważnymi
czynnikami integralnego kształtowania osobowości młodego człowieka. Stanowią ważną metodę
kształtowania tożsamości zorientowanej na poznanie i umiłowanie najbliższego środowiska życia
młodzieży, w przyszłości obywateli
małych ojczyzn. Integrują społeczności na bazie wspólnej tradycji i
dziedzictwa kulturowego. Są antidotum na procesy unifikacji kultury,
jej macdonaldyzacji , zachodzącej
także w Polsce. Pozwalają łatwiej
identyfikować się ze środowiskiem
i lepiej zakorzeniać we wspólnocie
lokalnej. Projekt wpisuje się w obchody ustanowionego przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego
„Roku Turystyki Aktywnej i Edukacji
Turystycznej” oraz ogłoszony przez
ONZ „Międzynarodowy Rok Współpracy w Dziedzinie Wody” pod patronatem UNESCO.

Zadanie współfinansowane ze środków
Urzędu Maszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

Uczestnicy projektu podczas warsztatów w Parku Narodowym Gór Stołowych.

Plener „ Widokówki z wędrówki" w Srernej Górze.

Badanie wody w labolatorium Parku Narodowego Gór Stołowych.
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Wystawa Kostasa Kiritsisa
„Fiction / Non-Fiction biblioteka obrazów
3 września - 10 października 2013, Wrocław
Zapraszamy we wtorek
3 września, do Arsenału Miejskiego we Wrocławiu na otwarcie
wystawy Kostasa Kiritsisa „Fiction
/ Non-Fiction - biblioteka obrazów". Wystawa jest premierową
prezentacją zarówno starszych
(z lat 90.), ale nie pokazywanych

jeszcze prac, jak i dzieł nowych,
przygotowanych specjalnie na tę
ekspozycję. Kostas Kiritsis to artysta posługujący się fotografią,
głównym motywem i najbardziej
znaczącą formą swoich prac uczynił książkę – symbol odchodzącej
epoki. Ze swoich fotografii tworzy

unikatowe książki, które stanowią
requiem dla tej formy przekazu;
są hołdem składanym jej przez
obraz.
Organizatorzy: Ośrodek Kultury i Sztuki, Więcej informacji:
www.okis.pl

wystawa fotografii László Harisa
„Rozglądaj się dookoła!”
5 września - 25 października 2013, Wrocław
5 września o godzinie 17.00
w Dolnośląskim Centrum Fotografii „Domek Romański” we
Wrocławiu zostanie zaprezentowana wystawa wybitnego
węgierskiego artysty – László
Harisa. Będzie to pierwsza ekspozycja prac artysty w Polsce.

Na wystawie zatytułowanej
„Rozglądaj się dookoła!" zaprezentowane zostaną wielkoformatowe fotografie – panoramy.
Prace postawały w latach 20082013 na Węgrzech i w Rumunii
(Transylwania). Artysta dzieli się
z widzami swoim subiektyw-

nym spojrzeniem na otaczający
świat.
Organizatorzy: Dolnośląskie Centrum Fotografii, Galeria Ośrodka Kultury i Sztuki we
Wrocławiu
Więcej informacji:
www.okis.pl

Eliminacje Dolnośląskiej
Ligi Talentów 2013
7, 14, 15, 28 września, Bolesławiec i Strzelin
We wrześniu odbędą się
trzecie i czwarte eliminacje
DLT, poprzedzone przesłuchaniami wstępnymi. Podczas
przesłuchań wyłonieni zosta-

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

ną uczestnicy, którzy zmagać
się będą o wejście do finału.
Trzecie eliminacje odbędą się
w Bolesławcu, a czwarte w
Strzelinie.

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

Organizatorzy:
Ośrodek Kultury i Sztuki.
Więcej informacji:
www.dolita.pl
oraz www.okis.pl

Materiały prasowe
pochodzą od
organizatorów.

Ziemia Kłodzka nr 230 / wrzesień 2013

34

LEGNICA JAZZ DAY: LESZEK ŻĄDŁO
EUROPEAN ART ENSEMBLE
5 września, Legnica
Leszek Żądło - saksofonista,
flecista i kompozytor jazzowy
polskiego pochodzenia, zamieszkały na stałe w Niemczech.
Studiował kierunki muzyczne
w Krakowie, Wiedniu i Grazu,
obecnie wykłada na uczelniach
muzycznych w Würzburgu i
Monachium. Pierwszy zespół,
Leszek Żądło Ensemble, założył
w 1972 roku, a w 1983 r., już w
Niemczech, pod jego kierunkiem
rozpoczął działalność Polish Jazz

Ensemble. Muzyczny dorobek
Leszka Żądło to ponad 80 płyt,
w których nagraniu uczestniczył,
nagrania radiowe i telewizyjne,
liczne koncerty, także charytatywne (m.in. w celu organizowania pomocy dla Polaków podczas trwania stanu wojennego),
organizacja warsztatów dla młodych muzyków w Niemczech i w
Polsce. Leszek Żądło był trzecim
i ostatnim partnerem życiowym
znanej polskiej aktorki Barbary

Kwiatkowskiej, znanej między
innymi z filmów "Ewa chce spać"
i "Jowita". Długoletni przewodniczący Stowarzyszenia na Rzecz
Porozumienia Niemiecko-Polskiego, promującego inicjatywy
społeczno-kulturalne. Koncert
odbędzie się w kręgielni Kometa.
Organizator:
Legnickie Centrum Kultury
Więcej informacji: www.lck.art.pl

Wystawa DZIEŃ JEST ZA KRÓTKI.
Kilka opowieści autobiograficznych
13 września - 21 października, Wrocław
13 września o godz. 18.00 w
Muzeum Współczesnym Wrocław
odbędzie się wernisaż wystawy
„Dzień jest za krótki”. Wystawa jest
poświęcona autobiograficznym
relacjom w najnowszej sztuce polskiej. Zaproszeni artyści opowiadają własne historie. Są to historie
z życia wzięte, w których narracja
zazwyczaj jest snuta w pierwszej

osobie. Napięcie pomiędzy figurą
autora a podmiotem dzieła z jednej strony, a z drugiej – pomiędzy
fikcją a prawdą przedstawienia
tworzy oś tej wystawy.
Organizator: Organizator:
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Dyrektor: Piotr Borkowski
Współorganizatorzy:
Muzeum Współczesne Wrocław,

Dyrektorka: Dorota Monkiewicz;
Galeria BWA w Jeleniej Górze,
Dyrektor: Janina Hobgarska; Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu;
Galeria BWA Sokół w Nowym
Sączu, Dyrektor: Janusz Wójcik;
Kierownik Programowy: Łukasz
Białkowski
Więcej informacji:
www.okis.pl

EWA GRANOWSKA, Zapis - wystawa malarstwa,
rysunku i ceramiki
13 września – 20 października, Wałbrzych
Ośrodek Kultury i Sztuki we
Wrocławiu oraz dyrektor Muzeum
w Wałbrzychu Jacek Drejer i prezes
Fundacji UNIKAT Iwona Siewierska,
mają zaszczyt i przyjemność zapowiedzieć wystawę Ewy Granowskiej. Na wystawie prezentowane
będą obiekty ceramiczne, malarstwo i rysunek z kolekcji Iwony

Siewierskiej, ceramika ze zbiorów
Muzeum w Wałbrzychu oraz prace
udostępnione przez autorkę, z których część nie była do tej pory eksponowana. Kuratorem wystawy
jest Jadwiga Kornecka-Cebula.
Wystawa otwiera BIENNALE MISTRZÓW CERAMIKI imienia
Bronisława Wolanina, którego

organizacji podjęło się Muzeum
w Wałbrzychu.
Organizator:
Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki
w Bielawie
Więcej informacji:
www.okis.pl,
www.fundacjaunikat.pl,
www.granowska.art.pl
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Międzynarodowy Festiwal Kameralistyki
Ensemble im. Księżnej Daisy
21 sierpnia - 2 września 2013, Zamek Książ
Festiwal poprzez połączenie
mistrzowskich kursów muzycznych i aktorskich dla młodych
artystów oraz otwarte dla publiczności koncerty muzyki poważnej i pokazy teatralne, stwarza możliwość ukazania różnych
gałęzi sztuki i zaprezentowania
dzieł muzycznych i literackich
w szerszym kontekście kulturowym. Festiwal został objęty

Honorowym Patronatem przez
Małżonkę Prezydenta RP Annę
Komorowską. Utwory muzyczne
i teksty teatralne prezentowane
są publiczności w trakcie sześciu
koncertów i dwóch pokazów, w
komnatach dawnego majątku
rodu Hochbergów, Zamku Książ
w Wałbrzychu.
Dodatkowym wydarzeniem
Festiwalu jest kurs piosenki ak-

torskiej prowadzony przez mistrza tej dziedziny – Zbigniewa
Zamachowskiego.
Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Zamek Książ, Wałbrzyski
Ośrodek Kultury, Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Więcej informacji: www.ksiaz.walbrzych.pl/ensemble-festival.html

FESTIWAL PODRÓŻNIKÓW TRZY ŻYWIOŁY W BOLKOWIE
30 sierpnia - 1 września, Bolków
W ostatni weekend sierpnia
2013 rusza 10. Festiwal Podróżników Trzy Żywioły na zamku
w Bolkowie. Czterdziestoletnia
przygoda z górami czterokrotnego zdobywcy Everestu – Ryszarda
Pawłowskiego; Mustang, buddyjskie serce Himalajów Piotra Gawrzyała; Chiny z dala od wielkiego
miasta laureatki tegorocznych
Travelerów Anny Jaklewicz i pełne
humoru, niedalekie Wyspy Owcze
Marcina Michalskiego – to tylko
wierzchołek żywiołowej góry lo-

dowej. Impreza, która potrwa od
30 sierpnia do 1 września 2013
(piątek – niedziela), jak zwykle
pełna będzie pokazów reportaży
z podróży, warsztatów Akademii Podróżowania Trzy Żywioły,
najlepszych filmów dokumentalnych i pokazów konkursowych
“Żywioły OFF”. Do tego świetna atmosfera bez zadęcia, luz,
ognisko i mnóstwo najlepszej na
świecie, żywiołowej publiczności!
Ubiegłoroczne Żywioły odwiedziło ponad tysiąc osób! Festiwal od-

bywa się na dziedzińcach zamku
Bolków (ok. 60 km od Wrocławia).
Noclegi będą możliwe na polu
namiotowym zorganizowanym
na zamku oraz na dodatkowym
polu namiotowym nieopodal, a
także w kwaterach prywatnych,
pensjonatach i hotelach.
Organizatorzy:
Klub Podróżników Trzy Żywioły
Stowarzyszenie Czysty Świat
Więcej informacji: www.3zywioly.pl

COLLEGIUM MUSICUM. Wykład Marka Dyżewskiego
„Henryk Wieniawski: poeta i wirtuoz"
21 września 2013, Wrocław
21 września 2013, godz.
16.00, Klub Muzyki i Literatury
we Wrocławiu, pl. Kościuszki 9
COLLEGIUM MUSICUM taką nazwę miały działające w
czasach Jana Sebastiana Bacha
stowarzyszenia melomanów,

muzyków oraz ludzi zainteresowanych poznawaniem muzyki od strony teoretycznej.
Tym razem owa nazwa określa
cykl wykładów o muzyce, prowadzonych przez Marka Dyżewskiego, na które zaprasza

organizator – Ośrodek Kultury
i Sztuki we Wrocławiu.
Organizatorzy:
Ośrodek Kultury i Sztuki
Więcej informacji:
www.okis.pl
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FESTIWAL FILMOWY HOMMAGE A KIEŚLOWSKI 2013
6 września – 8 września, Sokołowsko
Podczas tegorocznej edycji,
w ciągu trzech dni, zaprezentowane zostanie ponad 40 projekcji
filmowych i kilkanaście wydarzeń
towarzyszących. Osią programową 3 edycji Sokołowsko Festiwal
Filmowy Hommage a Kieślowski
2013 będzie film "BIAŁY" ze znanej na całym świecie trylogii "Trzy
kolory", a tematem przewodnim
doboru filmów i przewidywanych
paneli będzie: wolność, miłość i
samotność. W programie znajdą
się nie tylko filmy fabularne i dokumenty Krzysztofa Kieślowskie-

go, ale także europejskie filmy,
które „dialogują” z dziełami naszego patrona. W programie znalazły się filmy Agnieszki Holland,
Mariusza Grzegorka, Pawła Łozińskiego, Jacka Bławuta, Marcina
Latałło, Bartosza Konopki, Pawła
Borowskiego, Pawła Hejbudzkiego, Marcina Bortkiewicza, Davida
Ondříčka i Grega Zglińskiego oraz
filmy młodych twórców polskiego kina. Projekcje filmowe odbędą się w Kinoteatrze Zdrowie oraz
na 2 wielkoformatowych plenerowych ekranach projekcyjnych.

Między projekcjami filmowymi
odbędą się wykłady i panele
dyskusyjne z udziałem twórców
filmowych, ekspertów i gości
specjalnych. Do współtworzenia
festiwalu zostali zaproszeni przyjaciele i dawni współpracownicy
reżysera, znawcy jego twórczości, filmoznawcy i krytycy, a także
filmowcy.
Organizator: In situ Fundacja
Sztuki Współczesnej.
Więcej informacji:
www.insitu.pl

WRATISLAVIA CANTANS
6 - 15 września, Wrocław
W 2013 roku Festiwal zwraca
się w stronę południa Europy i nosi
wiele mówiącą nazwę "Podróż do
Włoch".
Jest to nawiązanie do wizerunku Italii sprzed wieków, kiedy to
kraj ten był kolebką muzyki i sztuki,
a wizyta w nim była uznawana za
obowiązek artystów i intelektualistów.

Usłyszymy m.in. kantaty Bacha
i Haendla w wykonaniu Il Giardino
Armonico – barokowego zespołu
założonego przez Antoniniego –
dyrektora artystycznego festiwalu.
Nowy dyrektor zaprosił także dyrygenta Petera Neumanna z zespołami Kölner Kammerchor i Collegium Cartu-sianum. W programie
festiwalu znajdzie się też „La Betu-

lia liberata” Mozarta – po raz pierwszy we Wrocławiu wystąpi grająca
na instrumentach historycznych
orkiestra B’Rock. Usłyszymy też
wirtuozkę gry na harfie podwójnej
– Margret Köll.
Organizator: Filharmonia Wrocławska. Więcej informacji:
www.2013.wratislaviacantans.pl

WYSTAWA RODZINA BRUEGHLÓW.
ARCYDZIEŁA MALARSTWA FLAMANDZKIEGO
23 lipca - 30 września, Wrocław
Miasto Wrocław gości największą jak dotąd wystawę w
Polsce, poświęconą artystycznej
dynastii Brueghlów. To wyjątkowe wydarzenie pozwoli na obejrzenie dzieł z prywatnych kolekcji
z całego świata, niedostępnych
lub nigdy wcześniej nie wystawianych. Ekspozycja zostanie zaprezentowana w Pałacu Królewskim.

Mamy okazję - po raz pierwszy
w Polsce - zobaczyć dzieła artystów, cenionych od wieków przez
kolekcjonerów i osiągających do
dzisiaj najwyższe, jak na dawne
malarstwo, ceny. Jednak to nie
zawrotne ceny decydują o wartości tej wystawy, tylko znaczenie
prezentowanych na niej dzieł w
historii malarstwa europejskiego

XVI, XVII i początków XVIII wieku.
Twórczość Flamandów to istotna
tradycja i niewyczerpany potencjał kultury europejskiej.
Organizator: Galeria Miejska
we Wrocławiu, Muzeum Miejskie
Wrocławia, Stowarzyszenie Art
For Public. Więcej informacji:
www.galeriamiejska.pl
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Kulturní program
září 2013

4. 9. 19:00
ArtCafé

Náš

TIP!

ERIKA KERTÉSZ DUO
AtrCafé po prázdninách začíná

koncertem jedné z nejlepších maďarských jazzových zpěvaček,
mladou a hudebně velmi nadějnou Eriku Kertész. Vystoupí v doprovodu
holandského kytaristy Davida Reschofsky.
Sál Kreslírna Benediktinského kláštera v Broumově.
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska.
Vstupné: 190,- Kč / 140,- Kč (pro členy Klubu ArtCafé)

28. 9. 09:00

Náš

TIP!

SVATOVÁCLAVSKÉ
SLAVNOSTI
t09:00 SVATOVÁCLAVSKÝ JARMARK
Prodej regionálních produktů a produktů z okolí
t09:30 SLAVNOSTNÍ PRŮVOD OD KOSTELA SV. VÁCLAVA
Sv. Václav s družinou svou cestu na Mírové náměstí započne u kostela
sv. Václava v Broumově

7. 9. 10:15, 11:15, 13:15., 14:15. (prohlídky začínají v časech)
Prohlídky kláštera

t10:00 JAZZ GENERATION
Kapela o 9 muzikantech stylově opřená o nejrůznější formy jazzu

aneb 800 let benediktinů na Broumovsku

t13:30 KONCERT ZUŠ BROUMOV
V rámci bloku ZUŠ Broumov se Vám představí žáci a jejich práce ze tří
oborů, a to hudebního, tanečního a výtvarného

Nenechte si ujít výjimečné prohlídky broumovského benediktinského
kláštera, při kterých se budete moci setkat s historickými postavami
a seznámit se s největšími historickými milníky celého Broumovska.

t15:00 KOCOUR MODROOČKO
Divadlo Krapet, Praha
Pojďte s kocourkem Modroočkem poznávat svět!

Benediktinský klášter v Broumově.
Pořádá: Klášter Broumov

t16:00 ZA VĚTREM

CESTUJTE S NÁMI V ČASE

t18:00 KAMELOT Koncert Folk&Country.
8. 9. 14:00

9:00 - 16:00 VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ Z PŘEDEŠLÝCH ROČNÍKŮ
SLAVNOSTÍ
Výstavní síň na Staré radnici Broumov

B R O U M O VA N K A

Taneční odpoledne.
KD Střelnice. Pořádá: Klub seniorů Broumov.

Mírové náměstí Broumov.
Pořádá: Město Broumov ve spolupráci s APRB, o. s. a ZUŠ Broumov

ODPOLEDNE S BURČÁKEM V KLÁŠTEŘE
Stánky s burčáky z benediktinských sklepů a místních vinoték,
delikatesy a pochutiny k vínu, příjemná atmosféra.
Benediktinský klášter v Broumově.
23. 9. 19:00

TIP!
Náš

MANŽELKA SE
NEPŮJČUJE
DS Zdobničan Vamberk

Komedie o tom, co může způsobit jediná lež starého mládence Jana
Plachého.
Ten, chtíc se vyhnout flámování a běhání za děvčaty, uzavřel se třemi
spolubydlícími v lázních hloupou sázku o manželství. Jaký kolotoč
setkání a neuvěřitelných situací tato lež a sázka způsobí, si sám
nedovedl ani ve snu představit.
Městské divadlo Broumov.
Pořádá: Město Broumov.
Vstupné: 60,- Kč

28. 9. 10:30, 13:30, 15:30 (prohlídky začínají v časech)
Prohlídky kláštera

SVATOVÁCLAVSKÉ PROHLÍDKY S LOTRANDEM
Prohlídky v doprovodu mladého loupežnického synka Lotranda,
který všem návštěvníkům povypráví o životě sv. Václava,
patrona českých zemí.
Benediktinský klášter v Broumově.
Pořádá: Klášter Broumov
29. 9. 14:00 výstava: 18. 8. - 29. 9. 2013
komentovaná prohlídka výstavy

ONDŘEJ MALEČEK
Galerie Dům

Malíř Ondřej Maleček (1977) absolvoval VŠUP v Praze (P. Nešleha, S.
Diviš). Od počátku své tvorby paralelně inklinuje svým zájmem k poezii
(Vladimír Holan, Ivan Wernisch, Ivan Blatný), k próze, především ke
klasikům českého romantismu a románového místopisu (K. H. Mácha,
K. Klostermann) stejně jako k tradičním pohádkám. Neoromantické
ohlasy tvoří podstatnou součást jeho hravé malířské poetiky.
Výstava se uskuteční za finanční podpory Min. zahraničních věcí.
www.galeriedum.cz. Zahrada* Benediktinského kláštera v Broumově.
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska.

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

Více informací získáte na: www.broumov-mesto.cz

Grafika: PINstudio ∙ www.pinstudio.cz

21. 9. 13:00
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NOVĚ

ZÁŘÍ 2013

POUTNÍ

V

NERATOVĚ

Měsíční zpravodaj Sdružení Neratov, o. s.

SLAVNOSTI

Pokud Neratov už nějakou dobu znáte, určitě víte, že vrcholem celého roku jsou u nás
vícedenní poutní slavnosti, které pořádáme v srpnu k oslavě
svátku Nanebevzetí Panny Marie. Letošní rok v tom nebyl
výjimkou – slavnosti se konaly
od 15. do 18. srpna a byly plné
slunce, poutníků, stánků, koncertů i chvil k tichému rozjímání. A moc se povedly!
Zásluhu na tom mají všichni účinkující, tedy písničkář Jiří
Černý (který je na titulním
snímku), trio Jarmila Švehlová,
Žofie Vokálková a Zbyňka Šolcová, které nabídlo výběr
z české poezie a vážné hudby,

www.neratov.cz

2013

UŽ JSOU ZA NÁMI

Filharmonie Hradec Králové,
kapela Sbor z hor, jež
nadšenému publiku vydržela
hrát více než hodinu, šermíři
ze skupiny Rytíři krále Jana,
domácí i přespolní duchovní,
"divadelníci" ze sdružení Jiné
jeviště, jarmareční stánkaři,
a také oslík a poník, který s sebou přivezl maličké hříbátko.
Ti všichni nám pomohli nabídnout veselý a pestrý program, ve kterém se potkávala
hudba, stánky s kroji a zvony,
řinčení zbraní, procesí s korouhvemi, výstava fotografií v sadu a naše kulaté poutní koláče.
Pohled na Neratov plný lidí
nám dělal velkou radost, sad

rozkvetl odpočívajícími poutníky, děti obklopily poníka, hrály na barevné trubky a probíhaly velkým kartonovým hradem společnosti Servisbal.
Věříme, že kdo na naši
pouť zavítal, nelitoval, a naopak se mu u nás líbilo. Za rok
se těšíme zase na viděnou!
--PODĚKOVÁNÍ
Upřímně děkujeme všem dobrovolníkům, pomocníkům
a sponzorům našich poutních
slavností. Finančně je podpořili: ERA, Poštovní spořitelna, Bartošovice v Orl.h.,
HLB PROXY, HaS Lanškroun a Česká spořitelna.

PODPOŘTE NERATOV, STAŇTE SE ANDĚLEM!

Je vám naše činnost symaptická a máte chuť dění v Neratově podpořit? Pak je tu Klub neratovských
andělů, který sdružuje naše podporovatele a příznivce. Své anděly pravidelně informujeme o dění v Neratově, jednou ročně je zveme na "andělský slet" a každý rok jim zasíláme jednoho anděla z naší chráněné dílny. Členové klubu nás mohou podle svých možností podpořit. Uvítáme, pokud si zřídíte trvalý
příkaz ve prospěch našeho účtu 7979797979/2700, potěší nás i 50 či 100 korun měsíčně – když
takový příkaz zadá více andělů, bude to už hezká částka, se kterou můžeme každý měsíc počítat!
Více informací o klubu a přihlášku pro nové členy najdete na www.neratov.cz.

ZVEME

VÁS!

V neděli 8. září vystoupí v našem kostele Brněnský kontrabasový orchestr. Na programu
budou známé skladby vážné
hudby, ale i "moderní" písně Nothing Else Matters či The Best of
ABBA. Orchestr složený z pedagogů a žáků brněnské konzervatoře a JAMU a z členů brněnské
filharmonie zahraje od 14 hodin,
vstupné je 170 Kč. Rezervace na
tel. 605 230 046 nebo mailu
vendulka@neratov.cz.
--Kapela Kapky z Červené Vody
nám v neděli 22. září od 15 hodin zahraje své krásné folkové
písně. Přijeďte si je vychutnat spolu s námi! Vstupné dobrovolné.
--V pátek a sobotu 6. a 7. září najdete na královéhradeckých Slavnostech Královny Elišky stánek
s výrobky našich chráněných
dílen Kopeček. Hrnky, košíky či
hračky budou prodávat členové
Rotary Clubu Hradec Králové.
--Stánek Kopečku najdete v sobotu
7. září i na swingovém festivalu
na zámku v Kostelci nad Orlicí.
--V neděli 29. září od 14 hodin budeme slavit poutní mši svatou
v kapličce sv. Václava na Bedřichovce v Orlickém Záhoří.
--Na adrese kopecek.neratov.cz
najdete aktualizovaný katalog
výrobků našich chráněných dílen.
Objednávat z něj můžete telefonicky i e-mailem.
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A ZPÍVALI JSME PROTI RAKOVINĚ

Více než 100 účastníků a výtěžek 6442 korun – takový je ve
zkratce výsledek letošního Běhu naděje, tedy charitativní akce,

PEC

Přesně tak, tedy "Pec nám nespadla", nazvali naši přátelé ze
sdružení Jiné jeviště akci, kterou v Neratově uspořádali
10. srpna. Nalákali nás na pizzu z venkovní pece, kterou
u nás postavili loni, a na koncert skupiny 27. Pizza se nakonec upéct nestihla, ale koncert
byl krásný, užili jsme si kytaru,
housle, klavír i saxofon. Pizzu
jsme pak ochutnali až o pár
dní později. Byla výborná.

ROMEO

Romeo, Julie, znepřátelené rody a italská Verona. To vše dí-

Běh naděje se v Neratově
v rámci poutních slavností konal již pošesté. Účastníci si letos mohli vybrat ze dvou tras,
na start se opět postavila i skupina chodců-pejskařů z řad
neratovských chalupářů.
K úspěchu akce přispěli také
členové kapely Sbor z hor, kteří
v Neratově hráli. Publikum jim
do klobouku přispělo celkem
1500 korun, které putovaly
právě do kasiček Běhu.
Za perfektní organizaci akce děkujeme Lídě Hamáčkové
a jejím pomocníkům a za štědrost celému Sboru z hor.

která upozorňuje na rizika rakoviny, vyzývá k pohybu a zároveň se snaží získat peníze
na léčbu této zákeřné nemoci.

NÁM NESPADLA!

A JULIE V

NERATOVĚ

ky hercům ze sdružení Jiné jeviště a obyvatelům našeho chrá-

Foto: Barbora Sladkovská

NOVĚ

V

něného bydlení ožilo během
našich poutních slavností v šapitó nad kostelem. Představení
bylo velmi originální, herci se
v rolích Romea a Julie střídali,
nechyběly písničky a scénky.
Není divu, že publikum hru
odměnilo potleskem vstoje.
Pokud jste představení neviděli, pusťte si alespoň záznam na www.neratov.cz v sekci Foto/ Video. A jestli se vše
povede, můžete se těšit na další reprízy v Praze, Hradci Králové a Olomouci!

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 SRPNU?

Na konci srpna u nás už počtvrté
vystoupil dětský pěvecký sbor
Radost Praha. Jejich krásný
zpěv si přišlo poslechnout 150 lidí a věříme, že se jim koncert líbil
stejně jako nám.
--Všem, kdo v hlasování přes
Facebook podpořili projekt
mladých lidí z Neratova, kteří
Nadaci O2 žádali o příspěvek na
zakoupení laviček a odpadkových
košů, děkujeme a oznamujeme, že
projekt byl schválen. Těšte se
s námi na nové lavičky a koše!
--Kopeček a neratovský kostel
se objevily v Toulavé kameře
ČT. Pokud vám pořad utekl, nemusíte zoufat. Pusťte si ho v archivu ČT – odkaz najdete v sekci
Foto/Video na www.neratov.cz.
--Společnost Hedva, a.s. nám
věnovala textilie pro naši tkalcovskou chráněnou dílnu. Za dar
jí moc děkujeme a budeme se snažit vyrobit z něj co nejkrásnější
hračky, tašky a koberečky!
--Obyvatelky našeho chráněného
bydlení začaly sbírat plastová
víčka pro nemocného chlapce.
Chcete-li jim přispět, krabici na
víčka najdete u našeho obchodu.
--Podpořit obnovu Neratova se
rozhodla britská firma Telkom
International. Za její finanční
dar jí mockrát děkujeme!
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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
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Uzdrowisko Długopole Zdrój.
Urokliwy kurort, znany z wyśmienitej wody mineralnej„Długopolanka”
rozlewanej w Szczawinie nieopodal
Długopola Zdroju.

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

31

32
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.

34

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.

27

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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