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Ewa Jazienicka

Mszy świętej (w języku polskim) przewodniczył ks. bp. Jan Vokal - ordynariusz diecezji Hradec Kralove, w asyście
ks. prałata Romualda Brudnowskiego i ks. Zbigniewa Wichrowicza, proboszcza parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła
w Dusznikach-Zdroju.

fot. M. Golak

W niedzielę 15 września
w kościele pod wezwaniem
św. Apostołów Piotra i Pawła
w Dusznikach-Zdroju odbyła się uroczysta inauguracja
XXIV Polsko- Czeskich Dni
Kultury Chrześcijańskiej pod
hasłem "Bądźmy Rodziną".
Uroczystość zaszczycili swoją
obecnością znakomici goście:
biskup Jan Vokal - ordynariusz
diecezji Hradec Kralove, Grażyna Bernatowicz-Ambasador
Polski w Republice Czeskiej,
Arkadiusz Ignasiak-Konsul Honorowy Republiki Czeskiej we
Wrocławiu.
Mszę św. odprawił w języku polskim biskup Jan Vokal, w asyście księdza prałata
Romualda
Brudnowskiego
i proboszcza miejscowej parafii ks. Zbigniewa Wichrowicza.
W części artystycznej wystąpiły dwa chóry: "Makrotumia" i chór Miejskiego Zespołu Szkół "Tarantella" , których
występ spotkał się z wielkim
aplauzem gości z Polski i Republiki Czeskiej oraz licznie
zgromadzonych mieszkańców
Dusznik-Zdroju.
W uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe reprezentujące Związek Sybiraków, Ochotniczą Straż Pożarną
oraz miejscowe szkoły. Po obu
stronach ołtarza ustawione
były flagi Polski, Republiki
Czeskiej i Unii Europejskiej.
W ramach XXIV edycji
Polsko-Czeskich Dni Kultury
Chrześcijańskiej zostanie zorganizowanych ponad 90 różnorodnych wydarzeń społeczno-kulturalnych po obu stronach granicy polsko-czeskiej.
Imprezy odbywają się w 26
miejscowościach wzdłuż 300
km granicy, od Złotego Stoku
aż do Krzeszowa.
Uroczyste
zakończenie
XXIV DNI odbędzie się w dniu
27 października 2013 roku w
Novym Město nad Metują.

fot. M. Golak

Uroczysta inauguracja
XXIV Polsko-czeskich Dni
Kultury Chrześcijańskiej

Koncert chóru „ Makrotumia” .
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Ewa Jazienicka

Rocznica napaści sowietów na Polskę

fot. M. Golak

15.09.2013r. w DusznikachZdroju uroczyście upamiętniono rocznicę haniebnej napaści
Związku Sowieckiego na Polskę
(w dniu 17 września 1939 r.)
przy pomniku Sybiraków.
Przed mszą św. w kościele
parafialnym Sybiracy, młodzież
szkolna wraz z nauczycielami,
przedstawiciele władz lokalnych i wojewódzkich uczcili
pamięć pomordowanych, prześladowanych i wywiezionych
przymusowo na Sybir.
Wieńce
oraz
kwiaty
przed pomnikiem Zesłańców Sybiru złożyli: Grażyna Bernatowicz Ambasador
RP w Republice Czeskiej,
Julian Golak radny Sejmiku Dolnośląskiego, Petr Hable starosta
Novégo Města nad Metują, władze miasta Duszniki-Zdrój.

Sybiracy z Dusznik-Zdroju przypomnieli haniebną historię napaści Związku
Sowieckiego na Polskę.

fot. M. Golak

fot. M. Golak

Duszniki-Zdrój, 15.09.2013 r. Goście z Polski i Republiki Czeskiej złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem Sybiraków
z okazji rocznicy agresji Związku Sowieckiego na Polskę. Od lewej: Petr Hable, starosta N. Města n. Metuji, Julian Golak,
radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Grażyna Bernatowicz, ambsador Rzeczpospolitej Polskiej w Republice Czeskiej.

Pomnik poświęcony pamięci polskich zesłańców na Sybir w latach 1940-1957.
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fot. M. Golak

Koło morza, czyli o plenerze w kołobrzegu

Uczestnicy pleneru z Polski, Czech i Ukrainy przed miejscem pobytu - Internatem Szkół Ponadgimnazjalnych "Medyk" w Kołobrzegu.

Z konfrontacji z morzem
trudno wyjść zwycięsko, okiełznać jego nieprzewidywalność
i nieokreśloność. Przekonali się
o tym uczestnicy 22 Międzynarodowego Interdyscyplinarnego Pleneru Artystycznego, którzy przebywali w Kołobrzegu
(w gościnnym internacie szkół
medycznych na ul. Grottgera)
od 25 sierpnia do 4 września
tego roku. Było nas czternaścioro: malarz Iwan Malicki z
Ukrainy (i z Kudowy Zdroju, z
którą związany jest od kilku
lat), malarka Martina Grafková
(Nová Paka), rzeźbiarz Karel
Holub (Praga), poetka i fotografka Věra Kopecká (Křinice),
rzeźbiarz Petr Kysela (Lhota u
Machova), malarka Eva Šinkmanová (Nová Paka) i niżej
podpisany z Czech oraz malarka i adeptka rzemiosł artystycznych Ewa Glura (Bielawa),
inspirator, animator i wiele,
wiele więcej… Henryk Hnatiuk
(Mieroszów), malarz, ekspert
prezydenta Wałbrzycha do
spraw plastycznych Krzysztof
Jędrzejec (Wałbrzych), malarz
i poeta a także działacz samorządowy Andrzej Niżewski (Boguszów-Gorce), malarze: Stanisław Sułek i Lucyna Wierzbicka
(oboje Boguszów-Gorce) – z
Polski. Parę dni gościem pleneru był Julian Golak, którego
tutaj przedstawiać nie trzeba.
Już pierwsze ogólne spotkanie, poświęcone pracom powstałym w pierwszych dniach

imprezy, przyniosło ciekawą
dyskusję o podejściu do marynistycznego tematu, konwencjonalności i oryginalności,
świeżości spojrzenia oraz –
oczywiście – tajnikach warsztatu. Podobny charakter, rzutu
wprawnego oka i wzajemnych
uwag o wszystkich już plenerowych dziełach plastycznych,
miał wieczór finałowy. Oprócz
prac zamierzonych na impresyjno-refleksyjne oddanie fenomenu morza, prób kreowania
symbolu, pojawiły się pejzaże
wybrzeża z uwzględnieniem
specyficznych jego elementów,
również ujęcia ludzi i tutejszej
fauny, a także wizerunki miasta
i dominującą sylwetkę jego katedry. Na obydwu spotkaniach
czytane były (w oryginale czeskim, bądź polskim przekładzie) wiersze, podobnie jak
dzieła malarskie i rzeźbiarskie
nawiązujące w większości do
miejsca swojego powstawania.
Wielką inwencją (a można by
rzec, że wręcz przebiegłością)
w zakresie wyboru motywów
wykazała się jedyna „oficjalna”
fotografka, jednak – co charakterystyczne dla epoki cyfrowej – zdjęcia wykonywali na
co dzień wszyscy, dokumentując w ten sposób nie tylko
zewnętrzne okoliczności, lecz
także pośrednio swoje wzajemne relacje, towarzyszącego
naszej grupie ducha przyjaźni,
zaufania, czasem poufałości
czy dowcipu.

Szczególnym rysem całego
przedsięwzięcia, organicznie
związanym z jego lokalizacją,
były osobiste losy kierującego
tym plenerem (podobnie jak
kilkudziesięcioma plenerami w
przeszłości…) Henryka Hnatiuka.. Jego ojciec został odznaczony za męstwo w walkach o
Kołobrzeg w marcu 1945 roku,
później, w latach pięćdziesiątych, mieszkała tu cała rodzina.
Opowieści o tamtych czasach,
o tamtym, jakże różnym od
dzisiejszego, mieście i wydarzeniach kształtujących młodocianą wrażliwość, towarzyszyły nam każdego dnia, tym
bardziej dobitnie, że mogliśmy
tu i tam, jakby przypadkiem,
przy okazji wspólnych spacerów czy zakupów, zapoznawać
się z miejscami akcji. Zbiegiem
okoliczności ta indywidualna
historia zyskała znacznie szersze tło i sięgnęła w dalszą przeszłość dzięki obecności gościa z
Ukrainy, pochodzącego z miejscowości niedalekiej od miejsca urodzenia matki Henryka.
Pojawił się zatem nostalgiczny
wątek pierwszej Rzeczypospolitej i jej odbicia w dziejach
tej następnej, aż po mroczną
pamięć o rzezi – nie tylko wołyńskiej. Istotne były słowa,
ale również zapobiegliwość, z
jaką opowiadający nawiązywał
kontakty z miejscowymi ludźmi
(i organizacjami), jak porównywał ich dzieje z własnymi, jak
starał się gromadzić potrzeb-

ne jego wspomnieniom materiały, zarazem udostępniając
własne. Śledząc to wszystko,
czuliśmy się niejako zobligowani do własnych wspomnień i
do pieczołowitości o wszystko,
co dotyczy historii, choćby tej
najmniejszej, choćby tej przedwczorajszej.
Na tym tle dysonans stanowiły kontakty z kołobrzeskim Centrum Kultury, nazbyt
oficjalne, mówiąc najogólniej. Odbyło się tam otwarcie
przywiezionej przez Juliana
Golaka wystawy o polsko-czeskiej kulturalnej symbiozie na
kłodzkim pograniczu. Ponadto część uczestników skorzystała z oferty Centrum, biorąc
udział w świetnym koncercie
muzyki Mozarta (w wykonaniu
szczecińskiego zespołu pod
kierunkiem Jana Staniędy, z
brawurowym
komentarzem
Jana Popisa). Zupełnie inaczej
przyjęto uczestników pleneru
w miejskiej galerii (podlegającej zresztą organizacyjnie Centrum), gdzie jej prowadzący,
Dariusz Kaleta, oprowadzał po
swojej jubileuszowej wystawie, dzieląc się także swoim
artystycznym credo, najogólniej polegającym na uznaniu
dla artystycznej doskonałości,
wierności wartościom (wbrew
lansowanym dziś trendom)
i dialogu z antyczną oraz narodową mitologią.
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Henryk Hnatiuk

W Galerii Sztuki Współczesnej Regionalnego Centrum
Kultury w Kołobrzegu, w prawdziwie letniej, sierpniowej pogodzie, wyznaczyli sobie spotkanie
twórcy pogranicza polsko-czeskiego, uczestniczący w 22 Interdyscyplinarnym Plenerze Artystycznym.
Okazja szczególna i wyjątkowa - dwudziestopięciolecie
pracy twórczej Dariusza Kalety
- artysty malarza, a jednocześnie
kierownika Kołobrzeskiej Galerii
Sztuki Współczesnej.
Jak sam o sobie mówił: "potrzeba malowania towarzyszy
mi od najwcześniejszych lat życia. Jako twórcę fascynuje mnie
przede wszystkim człowiek, on
też jest tematem większości moich prac. Człowiek rozumiany dosłownie, materialnie, ale też emocjonalnie i duchowo. W swych
obrazach odwołuje się do fenomenu człowieka, jako przedstawiciela gatunku Homo Sapiens,
który pojawił się na tej planecie
około 13 tysięcy lat temu i do
dziś nie przestaje zadziwiać swą
ekspansywnością, bezwzględnością i okrucieństwem, ale też
wrażliwością, delikatnością i empatią oraz cechą niespotykaną u
innych gatunków - twórczością,
czyli zdolnością przetwarzania
swych pragnień i lęków w mity.
Stąd też tytuł wystawy "W kręgu
Człowieka".
Dariusz Kaleta urodził się w
1960 r. w Lubaniu Śląskim. Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, na wydziale
Grafiki w Katowicach.
Dyplom główny otrzymał w
1987 r. w pracowni plakatu prof.
Tadeusza Grochowskiego, a dyplom dodatkowy w pracowni litografii prof. Tadeusza Gawrona.
Uprawia malarstwo sztalugowe.
W dorobku ma czternaście wystaw indywidualnych, m.in. w
Chorzowie, Katowicach, Ciechanowie, Kołobrzegu, Koszalinie,
Warszawie oraz wiele wystaw
zbiorowych, m.in. w Nowym Jorku, Paryżu, Creil (Francja). Cykl
"Moja Sarmacja" pokazywany
był w galeriach i muzeach w całej Polsce, m.in. w galeriach SD w
Warszawie, na Zamku w Tarno-

fot. M. Golak

artyści pogranicza polsko-czeskiego
w galerii sztuki współczesnej nad morzem

Uczestnicy "Pleneru" byli gośćmi Dariusza Kalety, dyrektora Miejskiej Galerii Sztuki w Kołobrzegu.

brzegu, w Muzeum Narodowym
w Przemyślu i w Operze Bałtyckiej w Gdańsku.
Artysta wziął udział w wystawie Sopockiego Domu Aukcyjnego "Czar Kobiet, Urok Kwiatów"
wystawiając swoje obrazy obok
prac takich dawnych mistrzów
pędzla, jak: Jacek Malczewski,
Stanisław Wyspiański czy Henryk
Siemiradzki. Jego autoportrety
znajdują się w jedynej i największej Kolekcji portretów polskich
artystów "Artyści Sami o Sobie",
stworzonej przez Andrzeja Cerlińskiego.
"Dariusz Kaleta to malarz
kontrastów, w nich postrzega
rzeczywistość. Wszak przejawia
się ona w sprzecznościach, a
symbol, obraz, metafora, są dla
niej wykładnią bardziej, niż jakiekolwiek dosłowne działania
ujmujące zawsze tylko jeden
sens.
Piękno, harmonia, duchowość to jego artystyczne kredo.
Odbiorcy obrazów Darriusza
Kalety z pewnością dodadzą do
tego mistrzowski warsztat".
W roku jubileuszu dwudziestopięciolecia artysty malarza
Dariusza Kalety - Henryk Hniatiuk kierownik artystyczny Pleneru.
W artykule wykorzystano
fragment z katalogu do wystawy
autorstwa Pani Idy Łotockiej.

W Galerii Sztuki Współczesnej uczestnicy pleneru oglądali wystawę obrazów
Dariusza Kalety z okazji jubileuszu artysty.
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Polsko - Czeskie Dni Kultury W Kołobrzegu

Překlad: Grzegorz Ferenz

fot. M. Golak

V srpnu 2013 měli obyvatelé
Kolobřehu příležitost navštívit v
prostorách Regionálního kulturního centra výstavu o historii a
aktuální kulturní činnosti na polsko
– českém pohraničí.
28. 7. 2013 se zde konalo zahájení výstavy připravené
Muzeem Kladského pomezí s
názvem polsko – české dny křesťanské kultury „Buďme rodinou“.
Výstavu zahájil Tadeusz Kielar – ředitel Regionálního kulturního centra v Kolobřehu. 24letou bohatou
činnost na polsko – českém pohraničí představil ve své přednášce Julian Golak, který je od 24 let předsedou Organizačního výboru polsko
– českých dnů křesťanské kultury.
Pak Henryk Hniatuk, umělecký ředitel polsko – českého interdisciplinárního plenéru, představil všechny účastníky, kteří budou od 4. září
2013 v Kolobřehu tvořit své práce
– sochy, obrazy a básně.

Kolobrzeh, 27.08.2013 Otevření výstavý "Polsko-České Dny Křestianské Kultury - Zůstanme Rodinou" v Regionalním centrum
kultury. Od levé: Julian Golak (předseda organizačnícho výboru), Tadeusz Kielar (ředitel RCK), promlouvá Dariusz Kaleta
(ředitel Galerie modreního úmění v Kolobrzeu).

Věra Kopecká

Jsme rodinou…
Ve dnech 25. 8. – 4. 9. se uskutečnil v Kolebřehu 22. mezinárodní interdisciplinární umělecký
plenér pod vedením obětavého propagátora a organizátora polsko-české kulturní spolupráce
Henryka Hnatiuka.
Plenér byl součástí Polskočeských dnů křesťanské kultury
organizovaných pod heslem
„Bądżmy Rodziną – Zůstaňme
rodinou“. Zúčastnilo se jej 13
tvůrců – malířky a malíři Ewa
Glura z Bielawy, Krzysztof Jędrzejec z Wałbrzychu, Lucyna
Wierzbycká, Andrzej Niżewský
a Stanislaw Sulek z BoguszówaGorc, Grzegorz Haiský z Rudy
Śląské, Ivan Maliňský, Ukrajinec
žijící v Polsku, Eva Šinkmanová
a Martina Grafková z Nové Paky;
řezbáři Petr Kysela z Machovské
Lhoty a Karel Holub z Prahy,
polský básník Antoni Matuszkiewicz žijící posledních několik
let v Čechách v Martínkovicích u
Broumova a básnířka a fotografka Věra Kopecká z Křinic u Broumova. Hostem plenéru byl pan

Julian Golak, předseda organizačního výboru Dnů křesťanské
kultury.
Lázeňské město svou vlídnou atmosférou konce letní
sezóny i zázemí internátu zdravotní školy vytvořilo příjemné
prostředí pro tvorbu. Moře se
představilo v mnoha různých
podobách, od mírného tichého
společníka procházek po hučící
živel útočící na břeh. Za městem,
za písečnými dunami jsme objevili zajímavá místa ekoparku s
množstvím vodního ptactva a
pozůstatků stromů v jezerech. Z
věže kostela či vyhlídkové terasy
hotelu pohlédli někteří na město
z výšky. A měli jsme štěstí, téměř
celý pobyt provázelo slunce.
Ale to nejdůležitější na všech
plenérech je jejich tvůrčí družná

atmosféra. V průběhu celého
plenéru účastníci nahlížejí do
pokojů kolegů, sdílejí dojmy,
diskutují nad pracemi. Chybí rivalita a závist, hledají se nejlepší
způsoby uměleckého vyjádření.
Učíme se vzájemně jazyku sousedů i zvyklostem, jsme hosty i
hostiteli, dárci i obdarovanými.
V době pobytu jsme se všichni sešli na několika společných
večerech – první seznamovací,
druhý uprostřed plenéru, jehož
cílem bylo nahlédnout do již
vytvořených děl a závěrečný s
přehlídkou všech prací, které
vznikly na plenéru. Vedle přehlídky obrazů a fotografií to byly
večery obohacené i poezií, která
zazněla jak polsky, tak česky.
V Centru kultury v Kolobřehu se v čase plenéru konala

výstava prezentující polsko-českou kulturní spolupráci v rámci
Polsko-českých Dnů křesťanské
kultury.
Slavnostním završením plenéru byla vernisáž poplenérové
výstavy v Mieroszowě, v místě,
kde vznikl Polsko-český umělecký klub „Art studio“. Zde jsme
se znovu setkali a podělili se o
své vidění světa s návštěvníky
výstavy.
Chtěla bych za účastníky
plenéru vyjádřit vřelý dík jeho
organizátorovi Henryku Hnatiukovi a také naději, že se takto budeme i nadále setkávat. A
všem, kdo budou číst tyto řádky
chci popřát, aby našli takové
společenství tvůrčích lidí, přátel
s nimiž se mohou těšit, radit a
sdílet chvíle života.
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Słowa modlitwy postawy
ciała pozostają na plaży
muszelki łuski życie
tak wyraźnie pokryło
linię lądu i morza jasną
i nieuchwytną prostą
i kapryśną potrzebną
by bez końca zrzucać
starą skórę z siebie
***
Slova modlitby pozice
těla zůstávají na pláži
šupinky lastury život
se tak ostře sloučil
s linií země a moře jasnou
a neuchopitelnou přímou
a rozmanitou potřebnou
k neustálému odhazování
staré kůže sebe
***
Morze umyka brzegom
gubi strzępy glonów okruchy muszli
grudki meduz
Pozostać na ziemi
to umrzeć
żywa woda nie zmieni się w wino
lecz w ocet śmierci
Tylko zbliżać się i oddalać
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bezustannie
zmartwychwstawać w swej nieskończoności
W morzu spoczywa tajemnica
pielgrzymek
głód nieoswojonej ziemi
i sytość własnej głębi
Światło wiersza odbite
od świata powraca w poezję
***
Moře utíká břehu
ztrácí chuchvalce řas úlomky mušlí
hrudky medúz
Zůstat na zemi
znamená zemřít
Živá voda se ve víno nepromění
ale na ocet smrti
Jenom se přibližovat a oddalovat
Neustále
z mrtvých vstávat ve své nekonečnosti
V moři tkví tajemství
poutí
Hlad po neochočené zemi
a sytost hloubky
Světlo verše odražené
od země se vrací do poezie
***
Po koncercie doznajesz
niestałości gwiazd stałych
odbijają ruchomość fal
podatne na kompozycję

Czarna Parsęta

piszą się tym momentem
Eine große Nachtmusik
***
Po koncertě objevuješ
nestálost stálých hvězd
Odrážejí pohyb moře
poddávají se kompozici
zapisující se právě teď
Eine große Nachtmusik
***
Plener ten swoisty świat
z ad hoc stawających się
światów będący każdorazowo
postąpieniem ku tajemnicy
bezsenność we śnie żarząca
mgławica w mgle życia
poszerzający się Wszechświat
otwierających się ludzi
***
Plenér – specifický svět
z vytvářejících se at hoc
světů který bude vždy
cestou k tajemství
nespavost ve snu zářící
mlhovina v mlze života
rozšiřující se vesmír
otevírajících se lidí

Antoni Matuszkiewicz

W hołdzie
Stanisławowi Olszamowskiemu

Co jest jeśli jest
po drugiej stronie
ujścia
czarnej Parsęty
niepodzielność
też morze
ale bez ostróg
falochronów
ten i tamten
świat nad jedną wodą
tym samym
źródliskiem fal

Antoni Matuszkiewicz

Černá Parsenta
Co to je když je
na druhé straně
ústí
černé Pasenty
Celistvost
Také moře
ale bez ostruh vlnolamů
Tento i tamten svět
nad jednou vodou
tím samým
zřídlem vln

Zgaszony wzrok
niepewnie błądzi rankiem
Z dalekiego dzieciństwa
echo wystrzału
Ojcowska ofiara
Klucz życia
Senna kraina obrazów
przetrwa pamięć i wzrok
Skarb
z głębi
człowieka

Věra Kopecká
(tł. Antoni Matuszkiewicz)

Antoni Matuszkiewicz
(tł. Věra Kopecká)

Oběti
Stanislawu Olszamowskému
Vyhaslý pohled
nejistě bloudí ránem
Štětec ohledává tmu
Z dávnověku dětství
zní stále výstřel
Otcova oběť
Klíč k životu
Snová krajina obrazů
přetrvá paměť i zrak
Poklad
z hloubky
člověka

Věra Kopecká
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Swietłana Worono

TAKOVÁ ZELENÁ ZEMĚ PLNÁ STÍNU….
Skupina 50 dětí a dospívajících
z Hrodenské oblasti byla ve dnech
30.7 – 09. 8. 2013 opět pozvána
Sdružením výboru obyvatel kladského pozemí a Samosprávou Dolnoslezského vojvodství do Dolního
Slezska.
Naše cesta do Polska začala
návštěvou známého polského Sanktuária na Jasné Hoře v Čenstochové,
kde jsme se zúčastnili Svaté mše.
Většina dětí a dospělých z naší skupiny tak mohla poprvé vidět Pannu
Marii Čenstochovskou a pokleknout
u jejích pat, což skoro každého dojalo. Měli jsme také příležitost navštívit Park posvátných miniatur ve
Zlaté Hoře (Złota Góra) s největším
(14 metrů vysokým) památníkem v
Polsku Blahoslaveného Jana Pavla
II. Potom jsme navštívili památkový
Park miniatur Dolního Slezska v Kowarech, a mohli jsme tak porovnat
tyto krásné objekty.
Bydleli jsme v Karpaczu v Sudetech, nedaleko Sněžky, v internátu
sportovní školy. Odtamtud jsme navštívili Evropskou perličku baroka v
Krzeszowie, kde nás provedl kustod
Sanktuária laskavé matky, kněz Marian Kopko. Zúčastnili jsme se Svaté
mše a poslechli jsme si největší starobylé varhany v Polsku. Na všechny
účastníky vzdělávacího výjezdu tento nádherný den velmi zapůsobil.
Letošní program pro děti a dospělé zahrnoval také program na
území Německa a České republiky.
V Německu jsme navštívili Sasko,
kde jsme viděli starý lužický kulturní
komplex v Budziszynie, městě slovanské enklávy. Také je třeba zmínit,
že jsme viděli dvě pěkná města v České republice – Liberec a Harrachov,
kde jsme navštívili muzeum skla.
Během našeho pobytu jsme
měli pěkné počasí, což nám dovolilo obdivovat krásy hor. Pokořili jsme
Sněžku, nejvyšší vrchol Krkonoš, a
prošli jsme si Krkonošský národní
park s pěkným turistickým střediskem SAMOTNIA u rybníku. Naše
skupina mohla jako jediná obdivovat vyhlídku z Meteorologické stanice na Sněžce.
Každý večer jsme si mohli vyslechnout několik přednášek na
témata, které jsou blízká našim
srdcím. Osudy Poláků na Východních Kresech připomněl Stanisław
Jazienicki. Osudy pravnuka Cypriana Norwida, basníka Jerzego Kozarzewskiego, představil Dr. Piotr

Navštěva štolí v Kowarach - tajemný důl uranu s obdobi PRL-u (Polské lídové republiky).
Zwiedzanie sztolni w Kowarach - tajnej kopalni uranu z czasów PRL-u.

Chrzczonowicz. Zájem mládeže
vzbudil zvláště dopis Juliana Tuwima prezidentu Boleslavovi Bierutovi,
který zachránil Jerzego Kozarzewskiego od trestu smrti, k němuž byl
odsouzen ve známém politickém
procesu ”špehů Andersa“.
V Karpaczi jsme strávili zajímavý čas. Na cestu lanovkou, sjezd na

saních, plavání v krásném bazénu
i zábavu ve sportovní hale budou
děti a mládež dlouho vzpomínat.
Byli jsme také pohoštěni v Hotelu
Gołębiewski – největším v Karpaczu,
kde jsme si poslechli klavírní koncert
v podání Wiktora Sommera.
Zajímavostí bylo hodně. Středisko jezdectví v Ścięgnach „Wester-

Letní sáňkařská dráha byla jednou ze sportovních atraktívit.
Letni tor saneczkowy był jedną z atrakcji sportowych.

nové městečko - Western City” splnilo sny několika účastníků, především
jízdou na koni. V úterý 6. srpna jsme
byli na výletě ve Wroclawi – hlavním
městě Dolního Slezska. Navštívili
jsme Staré město, Ostrów Tumski
a nádhernou Panoramu Racaławickou. Ve stejný den jsme byli na
Krajském Úřadě pohoštěni Vévodou
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a Maršálem Dolnoslezského Vojvodství.
Jsme moc vděční Joanně Golak
a Grzegorzovi Cicino za to, že měli
na starosti výlety a že nám dělali
společnost. Děkujeme také organizátorovi našeho pobytu a našemu kamarádovi Julianovi Golak za
možnost navštěvy Dolního Slezska
a veškerou finanční pomoc: nákup
knížek, desek, filmů a didaktických
materiálů pro Střední školu číslo 13
v Lidzie v Bělorusku. Julian Golak,
radní Dolnoslezského Sejmiku, se
velmi zajímá o dolnoslezské území.
Od 15 let pořádá pobyty pro mládež
a děti z Běloruska. Zúčastnili jsme se
rozhlasového pořadu v Radio Rodzina ve Wroclawi.
Srdečně děkujeme ředitelce
Sportovní školy v Karpaczu, Mgr.
Bogusławě Kozłowské, za poskytnuté ubytování. Tento výjezd v rámci
takzvané Letní školy zůstane dlouho
v naší paměti. Budeme se těšit na
příští rok a další schůzku v Dolním
Slezsku.
Překlad: Gregorz Ferenz
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Dětí a mládež s Běloruska na cestě do Muzea sportu a cestování v Karpaczu.
Dzieci i młodzież z Białorusi w drodze do Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu.

Piotr Maruk, ředitel střední školy č. 13 v Lidě (Bělorusko) představil
ve svém vystoupení činnost školy a také mnoholetní spolupráce se združením
Stowarzyszeniem Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej.
Piotr Maruk, dyrektor Szkoły Średniej nr 13 w Lidzie (Białoruś) przedstawił w swoim
wystąpieniu działalność szkoły oraz wieloletnią współpracę ze Stowarzyszeniem
Komitet Obywatelski Zemi Kłodzkiej.

Dětí ze škol v obvodě Grodno recitovaly básníčky a zpívaly písníčky v polštině. Velké
vzrušení vyvolala bašníčka recitována Boženou Vorono z Lidy.
Dzieci ze szkół w Okręgu Grodzieńskim recytowały wiersze i śpiewały piosenki
w języku polskim. Wielkie wzruszenie wywołał wiersz "Katyń" recytowany przez
Bożonę Worono z Lidy.

Beata Pawłowicz, Dolnoslezký Kurator Osvěty poděkovala učitelom polštiny za jejích
vklad v zachovavání polské kultury v Bělorusku.
Beata Pawłowicz, Dolnośląski Kurator Oświaty podziękowała nauczycielom języka
polskiego za ich wkład w utrwalanie polskiej kultury na Białorusi.

12
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Hoste z Běloruska zůstali pozvání na neobvyklý koncert osmiletého umělce
Wiktora Sommera, který hral mímo jíné skladby Mozarta a Chopina.
Goście z Białorusi zostali zaproszeni na niezwykły koncert ośmioletniego artysty
Wikotra Sommera, który grał m.in. utwory Mozarta i Chopina.

Před vstůpem do Krkonošského Narodního Parku povinná přednáška licencované
průvodce o podmínkach pohybu na chraněným území.
Przed wejściem do Karkonoskiego Parku Narodowego obowiązkowa prelekcja
licensjonowanego przewodnika o zasadach poruszania się na obszarach chronionych.

Navštěva kostela Wang během cesty do Kotla Malého Stavu.
Zwiedzanie kościoła Wang w drodze do Kotła Małego Stawu w Karkonoszach.

Julian Golak, radní vojevodství představuje v zasedací místnosti Sejmiku Dolnoslezkého Vojevodství multimediální prezentace o Dolním Slezku.
Julian Golak, radny województwa przedstawia w sali obrad Sejmiku Województwa Dolnośląskiego prezentację multimedialną o Dolnym Śląsku.
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Mieczysław Kowalcze

rocznica nocy kryształowej
Mamy wokół siebie sporo
obiektów, miejsc i przekazów, o
których pamięć jest po prostu,
po ludzku trudna. Obciążona
niesprawiedliwością, przemocą, a nawet ofiarami. Powstaje
więc natychmiast pokusa, żeby
je pomijać, udawać niepamięć
czy ulec przekonaniu, że to
wydarzenia i sytuacje, które
odeszły wraz z poprzednimi
pokoleniami, z innymi narodami. Nie tędy jednak droga. To
zbyt uproszczone podejście.
Może łatwo prowadzić do zakłamania, prób manipulowania
naszą pamięcią i odpowiedzialnością.
Podobny pogląd podziela
grupa osób, które zaproponowały zorganizowanie odchodów 75 rocznicy Nocy kryształowej w Kłodzku. Właśnie po
to, by podkreślić, że to element
historii naszej małej ojczyzny,
z drugiej strony, żeby przypomnieć, że totalitaryzm niemiecki właśnie wtedy i także
tutaj, u nas, dał jasny sygnał,
jakie metody mogą poniżać i
represjonować ludzi o innym
pochodzeniu i o odmiennym
wyznaniu. Tak się przed 75 laty
po prostu stało. Doprowadziło
w efekcie do Holocaustu. Do
Zagłady. Do Ofiary. To chcemy
podkreślić przede wszystkim.
Upamiętnić ofiary. Po drugie chcemy, żeby takie smutne świętowanie stawało się
żywym, pamiętanym ostrzeżeniem. Ufamy, że się uda.
Obchody rocznicy zaplanowaliśmy na 7 listopada
(czwartek) w dwóch miejscach.
Najpierw w Muzeum Ziemi
Kłodzkiej oraz później na placu
po spalonej kłodzkiej w czasie
Nocy kryształowej, synagodze.
Rozpoczynamy o 17.00 od wykładu Tamary Włodarczyk, przewidujemy jeszcze krótki film
o sytuacji Żydów na Dolnym
Śląsku po 1945 roku, wystąpienie Piotra Piluka - redaktora
naczelnego "Słowa Żydowskiego", panel oraz (być może, jeśli
zgromadzimy środki) koncert
pieśni G. Mahlera.
Z Muzeum do obelisku na
placu Zawiszy Czarnego przejdziemy na chwilę zadumy. Zostanie odsłonięta tablica infor-

Synagoga przy ul. Wojska Polskiego w Kłodzku została spalona w nocy z 9/10 listopada podczas tzw. Nocy kryształowej
przez bojówki hitlerowskie.

macyjna. Taka, jakie są umieszczone w ważnych miejscach
miasta.
Rocznica Nocy kryształowej
w Kłodzku została włączona w

obchody organizowane przez
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Warszawie, Krakowie i we Wrocławiu.
W jej organizowaniu u nas

pomagają osoby prywatne,
organizacje pozarządowe oraz
instytucje samorządowe.
Zapraszamy do przyjścia i
wzięcia udziału.

SYNAGOGA W KODZKU
Budowę
synagogi
na
ul. Wojska Polskiego w
Kłodzku rozpoczęto w 1884 r.
Od jej poświęcenia w 1885 r.
funkcjonowała do 9 listopada
1938 r., kiedy to podczas Nocy
Kryształowej została spalona
przez bojówki hitlerowskie. Architektura budynku zaprojektowanego przez Alberta Graua
nawiązywała do synagog we
Wrocławiu i Hanowerze. Łączyła
motywy wczesnego gotyku,
sztuki
mauretańskiej
oraz

niemieckiej czasu romanizmu.
Budynek wzniesiono na planie
prostokąta i zwrócony był ku
wschodowi (Świątyni Jerozolimskiej).
Najważniejszym miejscami
w synagodze były aron hakodesz (Święta Szafa, w której
przechowywano Pięcioksiąg Mojżesza) oraz bima (podium otoczone balustradą, z której odczytywano torę i prowadzono
modlitwy).

W 1995 r. na miejscu spalonej synagogi odsłonięto obelisk upamiętniający budowlę.
Jego treść "Tu znajdowała się
kłodzka synagoga, zbeszczeszczona i spalona przez narodowych socjalistów (hitlerowców)
podczas pogromu nocą 9 listopada 1938. – Byli niemieccy i
dzisiejsi polscy mieszkańcy 1995
– 50 lat po zakończeniu wojny"
została wyryta w języku polskim,
niemieckim oraz hebrajskim.
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„vidím největší problém ve stále
se rozrůstající administrativně”
Rozhovor s Peterem Hable, guvernér Nového Města n. Metují.
volbách v roce 2010 jsem se stal
starostou.

Petr Hable

Pro začátek, prosím, sdělte
našim čtenářům něco o sobě?
Je mi 50 let, jsem rodák
z nedalekého Náchoda a v Novém Městě nad Metují žiji třicet
let. Jsem ženatý a mám tři děti.
Mnoho let jsem působil jako trenér mládeže a funkcionář v novoměstském fotbalovém klubu
a mám rád pobyt v přírodě. Ve
vedení Nového Města nad Metují
působím od roku 2006, kdy jsem
nejprve do roku 2010 vykonával
funkci místostarosty města. Po

Nove Město n. Metují.

Jak se spravuje tak krásné
město jako Nové Město nad
Metují?
Nové Město nad Metují je
městem s mnohasetletou historií.
Založeno bylo již roku 1501 a díky
renesanční přestavbě v 16. století je nyní opravdovým unikátem
mezi českými městy a od 50. let
minulého století je vyhlášeno
městskou památkovou rezervací.
Zároveň je městem s krásnou
okolní přírodou a se spoustou
příležitostí k volnočasovým aktivitám. Správa města, samozřejmě
není věc jednoduchá, ale výše
uvedené přednosti našeho města
tuto práci zpříjemňují.
Jak se město v posledních
letech mění? Jsou konkrétní
problémy? Jaké jsou rozvojové
plány?
Naše město má nově zrekonstruované historické náměstí,
novou knihovnu, zateplené školy
a školky, opravené sportoviště,
nové volnočasové prostory. Sna-

žíme se, aby bylo město uklizené
a bylo bezpečné.
V budoucích letech vidím
jako nejaktuálnější problém zlepšení tranzitní dopravy a řešení
budoucnosti objektu bývalých
kasáren.
Naše město nyní prochází
obdobím schvalování strategického plánu rozvoje města, který
by nám měl nastínit směr, kterým
bychom se měli vydat. Vše je ale
limitováno finančními možnostmi města.
Jaké jsou zkušenosti orgánů
místní správy v České republice
v posledních 20 letech?
Za posledních 20 let vidím
největší problém ve stále se rozrůstající administrativně, která
není vždy pouze ku prospěchu,
ale spíše znesnadňuje práci úředníkům, ale je i nepříjemná občanům města. Před několika lety
došlo také ke změně územního
uspořádání, kdy vzniklo nové
krajské uspořádání, byly zrušeny okresní úřady a jejich agenda
dopadla na pověřená města. To
dle mého názoru také nebyl krok
správným směrem.

Jak hodnotíte spolupráci s
městem Duszniki Zdroj?
Duszniki Zdrój jsou partnerským městem Nového Města nad
Metují již 16 let. Za toto období
se na obou stranách uskutečnilo
na 150 vystoupení sborů a souborů, vydali jsme řadu společných materiálů a uspořádali desítky výstav. Naši snahou ale také
je zapojovat do spolupráce děti
ze základních a mateřských škol,
což má na obou stranách velký
ohlas. Dovolil bych si naši spolupráci označit za nadstandardní až
přátelskou.
Co přát Vám osobně a Novému Městu Metují do budoucností?
Pro sebe bych si přál asi nejvíce silné nervy a hodně životního optimismu. Novému Městu
nad Metují přeji, aby se rozvíjelo
ke spokojenosti všech jeho občanů. Budu rád, pokud se podaří
zlepšit mezilidské vztahy.
Děkuji za rozhovor.

Ziemia Kłodzka nr 231 / październik 2013

15

Wręczenie Nagrody Kulturalnej
marszałka dla Bronisława Kamińskiego
Z okazji inauguracji 51 Festiwalu Moniuszkowskiego w
dniu 22 sierpnia 2013 r., bezpośrednio przed pierwszym koncertem, dokonano wręczenia
Nagrody Kulturalnej Marszałka
Województwa Dolnośląskiego.
Nagrodę z rąk Juliana Golaka
- Radnego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego otrzymał
Bronisław Kamiński - mieszkaniec Kudowy-Zdroju.
Laudację z uzasadnieniem
przyznania tej nagrody odczytał
Julian Golak, który jako wnioskodawca przypomniał największe
zasługi laureata; wzniesienie z
jego inicjatywy słynnego Pomnika Trzech Kultur w Czermnej
oraz pomnika Anny Świdnickiej.

W latach 2008-2012 był założycielem i redaktorem kwartalnika
"Pamiętnik Kudowski", obecnie
wydaje "Almanach Kudowski".
Bronisław Kamiński jet autorem książek: "Kudowa-Zdrój miasto i ludzie", "Życie nie starzeje się", "Saga Kudowska", a
także ponad dwustu liczących
się publikacji.
Laureat odznaczony został
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Ponadto był bohaterem programu
"Zwyczajny a Niezwyczajny", za
wybitne osiągnięcia społeczne.
Od kilku lat organizuje Forum
Domowych Muzeów. Działa już
40 takich placówek w Polsce, w
Czechach i na Ukrainie.

Kudowa-Zdrój - "Teatr pod Blachą", 21.08.2013 r. Inauguracja 51. Festiwalu
Moniuszkowskiego. Julian Golak, radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego wręcza
Bronisławowi Kamińskiemu Nagrodę Kulturalną Marszałka za wybitne zasługi dla
rozwoju kultury. Julian Golak był wnioskodawcą przyznania nagrody oraz bezpośrednio
przed koncertem odczytał laudację na cześć laureata.

LAUDACJA NA CZEŚĆ BRONISŁAWA KAMIŃSKIEGO
WYGŁOSZONA W KUDOWIE-ZDROJU W DN. 21 08 2013 ROKU
PRZEZ JULIANA GOLAKA, RADNEGO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
Bronisław Kamiński urodził się
18 sierpnia 1938 r w Wicyniu, woj. tarnopolskie, w rodzinie polskiej osiadłej
na kresach od czasów jagiellońskich.
W 1945 r. rodzina została wysiedlona
z kresów na Dolny Śląsk. Bronisław
Kamiński ukończył szkołę średnią
w Środzie Śląskiej w 1956 r., a następnie studia historyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1962 r.
Życie zawodowe związał z opieką
zdrowotną. W 1971 r. założył sanatorium dla dzieci w Kudowie-Zdroju
i był działaczem w ruchu antyalkoholowego. Ogłosił wówczas drukiem
prace badawcze na temat problemów alkoholizmu. Ukończył studia
Podyplomowe Finansów, Budowy i
Organizacji Szpitali . W latach 1977 –
1985 był dyrektorem administracyjno-ekonomicznym w Państwowym
Szpitalu Klinicznym Nr 1 Akademii
Medycznej we Wrocławiu. W 1986 r.
przenosi się do Kudowy i tu buduje
nowoczesny szpital rehabilitacyjny
hematologiczno – onkologiczny dla
dzieci, pozyskując sponsorów z kraju
i zagranicy. W 1988r zostaje Człowiekiem Roku wspólnie ze znanym alpinistą Jerzym Kukuczką w plebiscycie
tygodnika „Perspektywy”. W 1998r I
Program Telewizji Polskiej uhonorował Bronisława Kamińskiego tytułem „Zwyczajny a Niezwyczajny” za
wybitne osiągnięcia w działalności
społecznej.
W 2005 r., po ukończeniu 67

roku życia przeszedł na emeryturę.
Ze względu na żywe interesowanie
się kulturą i zabytkami , budową pomników i ochroną miejsc pamięci,
władze miasta Kudowy powierzyły
Bronisławowi Kamińskiemu organizację Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego. Przez pięć lat , od
stycznia 2006 do marca 2011 r. jako
dyrektor tego Muzeum doprowadził
do jego świetnej rozbudowy, angażując w to także własne środki finansowe. Będąc dyrektorem Muzeum
wprowadził w życie w 2007 r autorski
projekt tzw. muzeów domowych dla
ożywienia kulturowego i ratowania
dziedzictwa wsi Pogórza Sudeckiego
i Dolnego Śląska. Jeżdżąc po wioskach Pogórza Sudeckiego stwierdził
postępujące pustoszenie domów z
przedmiotów zabytkowych, wykupywanych przez różnych handlarzy,
w tym zagranicznych. Wydając własne środki finansowe jeździł po wioskach, nakłaniając ludzi do tworzenia
prywatnych kolekcji, wzbogacania
domów, szanowania starych przedmiotów, dokumentów i fotografii. W
2007 r znalazł pierwszych dziesięciu
kolekcjonerów wiejskich i zwołał ich
na I Forum Domowych Muzeów do
Muzeum w Kudowie-Zdroju. Uzyskał
pomoc, opiekę i wsparcie w PolskoCzeskim Towarzystwie Naukowym.
Pierwsze prace o ruchu domowych
muzeów ogłosił Bronisław Kamiński
w książce pt. „Muzeum a dziedzictwo

kulturowe pogranicza” wydanej w
2008 r. We wrześniu 2012 r. istniało
już 40 placówek domowych muzeów. We wrześniu br. odbyło się
V Forum Domowych Muzeów. Ideą
domowych muzeów zainteresowano się na Ukrainie. W 2010 r. Bronisław Kamiński wyjechał na Podole,
gdzie na zaproszenie tamtejszych
działaczy kultury i dziennikarzy wystąpił na konferencji w Borszczowie,
zyskując aplauz dla tej inicjatywy, nie
pochłaniającej żadnych finansowych
środków publicznych. Podczas pobytu w Borszczowie zostało utworzone
Forum Podolsko-Sudeckie, którego
przewodniczącym strony polskiej
został Bronisław Kamiński. Również
do zasług Bronisława Kamińskiego
należy zaliczyć wzniesienie z jego inicjatywy i przy zaangażowaniu jego
własnych środków finansowych
dwóch wielkich pomników w Kudowie-Zdroju, tj. Pomnika Trzech Kultur
oraz Pomnika Anny Świdnickiej. Bronisław Kamiński ufundował tablice
pamiątkową Alberta Schweitzera na
budynku Szpitala Rehabilitacyjnego
Hematologicznego dla dzieci „Orlik”
w Kudowie-Zdroju, należał do ścisłego grona projektodawców tablic
pamiątkowych na Pijalni Wód w Parku Zdrojowym. Jest autorem tekstu
tablicy poświęconej prof. Julianowi
Aleksandrowiczowi. Jako przewodniczący Społecznego Komitetu Ochrony Miejsc Pamięci w Kudowie Zdro-

ju doprowadził do zgromadzenia
znaczącej ilości informacji o obozie
koncentracyjnym filii Gross-Rosen w
Kudowie-Zakrzu, zainteresował tym
miejscem pamięci Instytut Antysemityzmu w Berlinie i przyczynił się do
upowszechnienia w społeczeństwie
kudowskim świadomości istnienia
tego obozu hitlerowskiego. W latach
2008 – 2011 założył redakcję kwartalnika„Pamiętnik Kudowski”, był naczelnym redaktorem tego kwartalnika, a
po rezygnacji z kierowania muzeum
przekształcił kwartalnik w niezależne
pismo „Almanach Kudowski”, którego jest wydawcą i naczelnym redaktorem. Bronisław Kamiński jest członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy
Polskich, (podpisuje się Bronisław MJ
Kamiński). Jest autorem ponad 200
liczących się publikacji, redaktorem
cenionej książki pt. „Kudowa - Zdrój
– miasto i ludzie”, książki „Życie nie
starzeje się” oraz mającej ukazać się
książki „Saga kudowska”, o rodzinach,
kudowskich i procesach przemian po
1945 r. Bronisław Kamiński został odznaczony Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jest
czynnym działaczem społecznym.
W ostatnim czasie szczególnie poświęca się ruchowi domowych muzeów dla kulturalnej odnowy wsi
dolnośląskiej oraz działalności wydawniczej dla upamiętnienia życia
na Dolnym Śląsku po 1945 r.
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Zagadka nazwy Altheide / Polanica
Polanica / Altheide
W czasie lektury tekstów
o historii Polanicy uważny
czytelnik natknie się na różne tłumaczenia niemieckiego
określenia Heide, które znaczyć może: step, wrzosowisko, pustkowie, puszcza. Dr
Leszek Barg wywodzi nazwę
miejscowości od występujących w okolicy wrzosowisk. 1
Mając jednak w pamięci katastrofalną powódź z 1998 r.,
pamiętając przy tym o wielkiej powodzi w 1938 r. – nie
sposób wszelako wykluczyć
pochodzenia nazwy od pustkowi, pokrytych naniesionymi kamieniami i nieurodzajnymi ławicami piasku, powstałych wskutek „działania
rwącej Bystrzycy Dusznickiej
wypływającej z wąskiej Piekielnej Doliny”.2
Z kolei dr Franz Klose
wspomina o jeszcze innym,
możliwym
pochodzeniu
nazwy: od puszczy, boru i
rozciągających się tu górskich lasów. 3 W Polanicy było
przecież zlokalizowane stare
nadleśnictwo, które zarządzało wielkimi obszarami lasów przy pomocy leśnictw:
Karłów, Duszniki, Pokrzywno i Huta. Ślady tego mamy
także w legendzie o „Leśnej
wróżce”. 4 To, że taki przekład
jest możliwy, świadczy relacja polskiego kuracjusza z
Wielkopolski z 1882 r. 5 , który tłumaczy Alt-Heide jako
Starolesie. Miejscowi Czesi,
mieszkający od wieków na
ziemi kłodzkiej, obok nazwy
Stará Hejda używali nazwy
Starý Bor.6
To niejednoznaczne pochodzenie nazwy miejscowości i trudności z jej przekładem odbiją się w przyszłości
na polskiej nazwie miasta.
Nową osadę obok górnej
drogi Kłodzko-Kudowa nazwano Neu Heide. Stąd, dla
odróżnienia, starszą o co najmniej 200 lat osadę, w 1556 r.
zaczęto nazywać Alte Heide,
co z czasem przekształcono
na Alt-Heide (pisane niekiedy Alt-Haide),7 w dialekcie
kłodzkim „die ale Heede”.

Kolejne zmiany przyniósł
rozwój uzdrowiska. Od czasu wybudowania w 1828 r.
przez Józefa Grolmsa pierwszych, drewnianych jeszcze
łazienek zaczęto używać nazwy Bad Alt-Heide8 lub Bad
Alt-Haide. 9 Wydawało się, że
w 1925 r. nazwa miejscowości została zmieniona z „Bad
Altheide” (Zdrój Polanica)
na „Altheide Bad” (PolanicaZdrój).
W trakcie wyszukiwania źródeł do uzupełnienia I
tomu książki Polanica Zdrój
wczoraj i dziś, natrafiłem na
wykaz zmian administracyjnych w Niemczech.10 W
źródle tym, burzącym wcześniejsze sądy o nazwie Polanicy w tamtym okresie, w
miejscu dotyczącym obwodu
administracyjnego Polanica
Zdrój/Amtsbezirk Altheide,
Bad11,12 w okresie pomiędzy
1892 r. a 1908 r. widnieje
zapis o zmianie nazwy AltHeide na Altheide (nie ma tu
słowa Bad, czyli Zdroju). Można to uszczegółowić, gdyż w
Leksykonie Gmin Prowincji
Śląskiej13 z 1898 r. Polanica
figuruje już jako Altheide.
Następna, urzędowa zmiana nazwy z potwierdzoną
datą to 25 czerwca 1925 r. – z
Altheide na Altheide Bad. W
ślad za tym, 4 lata później, 27
września 1929 r. dokonano
identycznej zmiany obwodu administracyjnego, owej
gminy zbiorczej. Wynika z
tego, że miano Bad Altheide
(czy wcześniej Bad Alt-Heide)
nie było nazwą urzędową,
lecz szeroko stosowanym
szyldem, mającym na celu
promocję miejscowości i
to powszechnie używanym
przez co najmniej 100 lat.
Potwierdzeniem tej tezy
jest zmiana w tym samym
okresie nazw urzędowych pozostałych (z wyjątkiem Długopola) kłodzkich uzdrowisk
poprzez dodanie określenia
Bad (Zdrój). I tak: nieco wcześniej, bo 21 kwietnia 1920 r.,
podobną nazwę przyjęła Kudowa, zmieniając ją na Bad

W środkowym wierszu najstarszy zapis dotyczący Polanicy z 1 lutego 1347 r.,
zamieszczony w kłodzkiej księdze sądu stanowego dla szlachty z lat 1346–1390

Kudowa, później zaś, 5 stycznia 1928 r. miasto Duszniki
przyjęło nazwę Bad Reinerz, a
15 lutego 1935 r. miasto Lądek
na Bad Landeck (potem jeszcze, 21 marca 1935 r., dodając określenie „in Schlesien”).
Podobnie rzecz się miała w
przypadku innych dolnośląskich uzdrowisk: Cieplic (Bad
Warmbrunn) 9 stycznia 1925
r., Jedliny-Zdroju (Bad Charlottenbrunn) 09 marca 1926
r. oraz Szczawna (Bad Salzbrunn) 9 stycznia 1935 r. 14 A
przecież od dawna uzdrowiska te nazywano Zdrojami (ze
słowem „Bad”). Dziś (a pewno
i sto lat temu), aby uzyskać
taki predykat, należy spełnić
określone warunki, ale to już
odrębna kwestia.
Pewną osobliwością, która wyróżniała Polanicę i to
wśród wszystkich uzdrowisk
niemieckiego obszaru językowego, jest umieszczenie
słowa Bad nie na początku, a
na końcu nazwy. Wydaje się,
że widać w tym rękę Georga
Berlita, długoletniego dyrektora uzdrowiska i członka zarządu miejscowości (bo miastem Polanica oficjalnie nie
była) – wszak w ten sposób
Altheide Bad stało alfabetycznie na czele wszystkich
Badów, co miało niezaprzeczalne walory marketingowe.15
Zegar historii tyka dalej.
Kilkadziesiąt lat później to nie

brak sensu, lecz brak uzgodnienia w przekładzie nazwy
Altheide Bad, spowodował
roczne zamieszanie, będące
źródłem zdziwienia Polaków
i kpin Niemców. Otóż w maju
1945 r. polskie władze administracyjne przetłumaczyły
Heide jako las, puszczę (czy
pamiętamy Starolesie i Starý Bor?) i stąd Puszczyków
Zdrój, władze kolejowe natomiast jako wrzos, wrzosowisko i stąd Wrześniów.16
19 maja 1946 r. ogłoszono Zarządzenie Ministrów
Administracji Publicznej i
Ziem Odzyskanych z dn. 7
maja 1946 r. o przywróceniu
i ustaleniu urzędowych nazw
miejscowości. 17 Nową, odtąd
już obowiązującą nazwą stała się Polanica Zdrój. Inicjatorem tej zmiany była Komisja
Ustalania Nazw Miejscowych,
złożona z wybitnych polskich
językoznawców, historyków i
krajoznawców. Niekiedy próbuje się kojarzyć tę nazwę
z ukraińską Polanicą, dziś
wsią letniskową i sportów
zimowych, której znaczenie
wiąże się także z niedalekim
Bukowelem.18 Polanica leży
bowiem niedaleko (33 km)
Jaremcza, z którym związany
był dr Józef Matuszewski, w
latach 1954–1970 naczelny
lekarz uzdrowiska w Polanicy
-Zdroju. Matuszewski przybył
do Polanicy w styczniu 1946
r., będąc jednym z pierwszych
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polskich lekarzy. Nie wydaje
się jednak, by – wobec argumentów językoznawczo-toponimicznych – mógł mieć
on wpływ na członków Komisji, o ile w ogóle mogło mieć
to znaczenie. Tamta Polanica
dzisiaj dopiero jest bardziej
znana, tak więc zbieżność

nazwy jest czysto przypadkowa.
Niemal 60 lat później,
7 maja 2004 r. Rada Języka
Polskiego nakazała stosować
jako poprawną pisownię z
łącznikiem: Polanica-Zdrój.
„Polanica Zdrój” pisana bez
łącznika jest obecnie formą
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potoczną. Moim zdaniem,
bardziej razi brak odmiany
predykatu Zdrój, co niestety jest często spotykane nawet wśród samorządowców
i dziennikarzy. Tymczasem
w nazwach dwuczłonowych
odmieniają się oba człony,
dlatego należy odmieniać za-

równo nazwę jak i określenie
Zdrój. 19,20
Jedna z chętnie odwiedzanych restauracji w Polanicy od 10 lat nosi polsko-niemiecką nazwę "Gospoda Altheide", która mimo początkowych kontrowersji dobrze
się już przyjęła.
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Zdrój czy w Polanicy Zdroju? Poradnia językowa
Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego w
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Henryk Grzybowski

Das Rätsel des Namens Altheide / Polanica
Während der Lektüre der
Texte über die Geschichte von
Altheide trifft ein aufmerksamer Leser auf verschiedene
Formen und Übersetzungen
des deutschen Namens Heide. Dr. Leszek Barg leitet den
Namen des Ortes aus den nebenliegenden Heiden her.1
Wenn man sich aber an die
katastrophale Flut des Jahres 1998 erinnert und sich die
große Flut des Jahres 1938 in
Erinnerung ruft, darf man die
Abstammung des Namens von
den Einöden, die mit Steinen
und kargen Sandbänken bedeckt ist, nicht ausschließen.
Die Einöden entstanden durch
„die Tätigkeit der reißenden
Reinerzer Weistritz, die durch
das enge Höllental fließt”. 2
Dr. Franz Klose erwähnt
auch eine andere mögliche
Abstammung des Namens: aus
Urwäldern, Hochwäldern und
sich hier ausbreitenden Bergwäldern.3 In Altheide wurde
sogar ein altes Forstamt lokalisiert, das über große Wald-

gebiete mit Hilfe der Forstämter: Carlsberg, Bad Reinerz,
Nesselgrund und Huttenguth
verfügte. Die Spuren dieser
Tätigkeit sind in der Fabel über
eine „Waldfee“ präsent.4 Dass
gerade diese Übersetzung
möglich ist, beweist ein Bericht
von einem polnischen Kurgast
aus Großpolen aus dem Jahre
1882, der Alt-Heide als Starolesie (Alt-Wald) übersetzte.5 Auch
die lokalen Tschechen, die in
der Grafschaft Glatz seit Jahrhunderten lebten, benutzten
neben dem Namen Stará Hejda
den Namen Starý Bor.6
Diese uneinheitliche Deutung des Stadtnamens und
die Schwierigkeiten mit seiner
Übersetzung spiegeln sich in
der Zukunft des polnischen
Namens der Ortschaft wider.
Die neue Siedlung neben dem
Weg Glatz-Bad Kudowa nannte
man Neu Heide, deswegen, um
es leichter zu unterscheiden,
fing man 1556 an, die 200 Jahre ältere Siedlung Alte Heide
zu nennen. Das wandelte man

dann in Alt-Heide um (manchmal Alt-Haide geschrieben),7 in
dem Glatzer Dialekt „die aale
Heede“. Weitere Veränderungen brachte die Entwicklung
des Kurorts. Seit der Zeit das
Baues der ersten, noch hölzernen Badekarren von Josef
Grolms im Jahre 1828 fing man
an, den Namen Bad Alt-Heide8
oder Bad Alt-Haide9 zu benutzen. Es schien, dass der Name
im Jahre 1925 von „Bad Altheide“ auf „Altheide Bad“ geändert wurde.
Während der Suche nach
den Quellen zur Ergänzung des
ersten Bandes von dem Buch
Polanica Zdrój wczoraj i dziś /
Altheide Bad gestern und heute stieß ich auf das Verzeichnis
der administrativen Änderungen in Deutschland.10 In dieser
Quelle, die vorherige Gedanken über den Namen von Altheide in dieser Zeit untersuchte, ist am Platz, der den Amtsbezirk Altheide–Bad11 betrifft
(der Amtsbezirk bestand u.a.
aus der Gemeinde Neue und

Alte Heide), in dem Zeitraum
zwischen 1892 und 1908 einen
Eintrag über die Namensänderung – von Alt-Heide zu Altheide zu sehen (es gibt hier kein
Wort „Bad“). Das kann konkretisiert werden, weil Ort schon im
Gemeindelexikon für die Provinz Schlesien aus dem Jahre
1898 als Altheide fungiert.12
Die nächste amtliche Namensänderung mit dem bestätigten Datum fand am 25.
Juni 1925 statt – von Altheide
in Altheide Bad. Als Folge wurde 4 Jahre später, am 27. September 1929, der Amtsbezirk
identisch geändert. Daraus
würde folgen, dass der Name
Bad Altheide (oder früher Bad
Alt-Heide) gar kein amtlicher
Name war, jedoch ein allgemein angewandter Name, der
zur Werbung der Ortschaft
beibringen sollte und der 100
Jahre lang allgemein verwendet wurde.
Eine Bestätigung dieser
These ist die Änderung des
amtlichen Namens anderer
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Kurorte der Grafschaft Glatz
(außer Langenau) durch die
Hinzufügung des Prädikats
„Bad“. Und folglich: ein wenig
früher, am 21. April 1920, nahm
Kudowa einen ähnlichen Namen an und änderte den amtlichen Namen in Bad Kudowa
und später, am 5. Januar 1928,
nahm die Stadt Reinerz den
Namen Bad Reinerz an und am
15. Februar 1935 die Stadt Landeck den Namen Bad Landeck
(schließlich, am 21. März 1935
wurde die Bezeichnung „in
Schlesien” hinzugefügt). Ähnliches passierte im Falle anderer niederschlesischer Kurorte:
Bad Warmbrunn am 9. Januar
1925, Bad Charlottenbrunn
am 9. März 1926 und Bad Salzbrunn am 9. Januar 193513.
Dessen ungeachtet wurden
diese Kurorte seit langem „Bad”
genannt. Heute (und das seit
ca. hundert Jahren) müssen die
Orte, um dieses Prädikat zu erhalten, bestimmte Voraussetzungen erfüllen, abWährend
der Lektüre der Texte über
die Geschichte von Altheide
trifft ein aufmerksamer Leser
auf verschiedene Formen und
Übersetzungen des deutschen
Namens Heide. Dr. Leszek Barg
leitet den Namen des Ortes aus
den nebenliegenden Heiden
her. Wenn man sich aber an
die katastrophale Flut des Jahres 1998 erinnert und sich die
große Flut des Jahres 1938 in
Erinnerung ruft, darf man die
Abstammung des Namens von
den Einöden, die mit Steinen
und kargen Sandbänken be-

deckt ist, nicht ausschließen.
Die Einöden entstanden durch
„die Tätigkeit der reißenden
Reinerzer Weistritz, die durch
das enge Höllental fließt”.
Dr. Franz Klose erwähnt
auch eine andere mögliche
Abstammung des Namens: aus
Urwäldern, Hochwäldern und
sich hier ausbreitenden Bergwäldern. In Altheide wurde
sogar ein altes Forstamt lokalisiert, das über große Waldgebiete mit Hilfe der Forstämter:
Carlsberg, Bad Reinerz, Nesselgrund und Huttenguth verfügte. Die Spuren dieser Tätigkeit sind in der Fabel über eine
„Waldfee“ präsent. Dass gerade
diese Übersetzung möglich ist,
beweist ein Bericht von einem
polnischen Kurgast aus Großpolen aus dem Jahre 1882,
der Alt-Heide als Starolesie
(Alt-Wald) übersetzte. Auch
die lokalen Tschechen, die in
der Grafschaft Glatz seit Jahrhunderten lebten, benutzten
neben dem Namen Stará Hejda
den Namen Starý Bor.
Diese uneinheitliche Deutung des Stadtnamens und
die Schwierigkeiten mit seiner
Übersetzung spiegeln sich in
der Zukunft des polnischen
Namens der Ortschaft wider.
Die neue Siedlung neben dem
Weg Glatz-Bad Kudowa nannte
man Neu Heide, deswegen, um
es leichter zu unterscheiden,
fing man 1556 an, die 200 Jahre ältere Siedlung Alte Heide
zu nennen. Das wandelte man
dann in Alt-Heide um (manchmal Alt-Haide geschrieben), in

dem Glatzer Dialekt „die aale
Heede“. Weitere Veränderungen brachte die Entwicklung
des Kurorts. Seit der Zeit das
Baues der ersten, noch hölzernen Badekarren von Josef
Grolms im Jahre 1828 fing man
an, den Namen Bad Alt-Heide
oder Bad Alt-Haide zu benutzen. Es schien, dass der Name
im Jahre 1925 von „Bad Altheide“ auf „Altheide Bad“ geändert wurde.
Während der Suche nach
den Quellen zur Ergänzung des
ersten Bandes von dem Buch
Polanica Zdrój wczoraj i dziś /
Altheide Bad gestern und heute stieß ich auf das Verzeichnis
er das ist ein anderes Thema.
Eine Besonderheit, die Altheide von den anderen Kurorten des deutschsprachigen
Raums unterschied, ist die
Platzierung des Wortes Bad –
nicht am Anfang, sondern am
Ende des Namens. Man erkennt
darin das Wirken von Georg
Berlit, einem langjährigen Geschäftsführer des Kurorts und
Mitglied der Ortsverwaltung
(Altheide war noch keine Stadt)
– auf diese Art und Weise stand
Altheide Bad alphabetisch am
Anfang jedes Bäderverzeichnisses, was sicherlich eine Marketingbedeutung hatte.14
Die Zeit läuft aber ständig
weiter. Nicht die Sinnlosigkeit,
sondern fehlende Einheitlichkeit in der Übersetzung des Namens Altheide Bad verursachte einige Jahrzehnte später
ein Jahr lang Verwirrung, die
bei den Polen Verwunderung

und bei den Deutschen Spott
hervorrief. Also, im Mai 1945
übersetzte die polnische administrative Verwaltung „Heide“
als Wald, Urwald (erinnern wir
uns an „Starolesie“ (Alt-Wald)
und „Starý Bor“?) und daraus
folgte „Puszczyków Zdrój“, weiter die Bahnverwaltung als
Heidekraut, Heide und daraus
„Wrześniów“.15,16
Am 19. Mai 1946 veröffentlichte man die Verordnung des
polnischen Ministers für Öffentliche Administration und die
Wiedererlangten Gebiete vom
7. Mai 1946, die von der Wiederherstellung und Bestimmung der amtlichen Namen
der Ortschaften handelte.17 Ein
neuer, ab jetzt gültiger Name
wurde Polanica Zdrój. Die Initiatorin dieser Änderung war
die Kommission für Bestimmung der Ortsnamen, die aus
hervorragenden
polnischen
Sprachwissenschaftlern,
Historikern und Landeskundlern
bestand. Im Jahr 2004 bestimmte der Rada Języka Polskiego
(der Rat der Polnischer Sprache), die Rechtschreibung mit
Bindestrich (Polanica-Zdrój) zu
verwenden.
Eines der besten Restaurants in Altheide trägt seit 10
Jahren den polnisch-deutschen Namen „Gospoda Altheide“18, der trotz anfänglicher
Kontroversen bereits gut angenommen wurde. Basierend auf
dem Text des Buches „Polanica
Zdrój wczoraj i dziś“. 19

Przypisy:
1.

Jehke, R., Territoriale Veränderungen in Deutschland, http://www.territorial.de/index.htm. Zugang
am 18.08.2013.
2. Laut des letzten Namens des Amtsbezirks.
3. Gemeindelexikon für die Provinz Schlesien: auf
Grund der Materialien der Volkszählung vom 2.
Dezember 1895 und anderer amtlicher Quellen,
Königliches Statistisches Bureau, Berlin, 1898, S.
174.
4. Jehke, R., Territoriale... op. cit.
5. „Leszek Barg. „Rys historyczny Polanicy od
połowy XIV do połowy XX w. (1347-1945)”. In:
Polanica Zdrój wczoraj i dziś, tom I (1347–1946),
red. Henryk Grzybowski, Georg Wenzel; wyd. 1.,
Nowa Ruda-Polanica Zdrój 2006, s. 25–26, ISBN
83-88842-94-3.
6. Udo Lincke. „Gemeindebuch Nr 8 / Dorfgemeinde
Altheide”, in Heimatbuch Altheide-Bad, S. 66 {Udo
Lincke. „Księga gminna nr 8. Gmina wiejska Polanica”, w: Polanica Zdrój, s. 43–45}.
7. Franz Klose. „Ärztlicher Ratgeber für Kurgäste” In:
Heimatbuch Altheide-Bad, S. 120. {Franz Klose.
„Historia rozwoju kurortu Polanica Zdrój”, w:
Polanica Zdrój, s. 161}.
8. Barbara Hlauschka-Steffe. „Ein Märchen. Die Quellenfee tanzte im Mondenschein” In: Heimatbuch,

S. Barbara Hlauschka-Steffe. „Ein Märchen. Die
Quellenfee tanzte im Mondenschein” In: Heimatbuch, S. 385. {Źrodlana wróżka tańczyła w blasku
księżyca, w: Polanica Zdrój, s. 347–348}.
9. „Kurier Poznański”, Nr. 138, Jahrbuch 1882, nach:
Listy ze śląskich wód, Z czasopism i pamiętników XIX-wiecznych (dt. Briefe aus schlesischen
Bäder. Von der Zeitschriften und Tagebücher des
neunzehnten Jahrhunderts). A. Zieliński (wybór i
oprac.). Wrocław 1983, S. 115-117.
10. Vladislav Knoll. Osudy země kladské. http://valamir.imess.net/kladsko, Zugang am 18.08.2013;
Vgl. auch: „Při stavbě nových domů se částem
vísky říkalo Starý Bor (Altheyde) a Nový Bor
(Neuheyde). Tato podoba dala městu jeho dnešní
jméno.”, Historie města Nový Bor, http://archiv.fos.
cz/encyklopedie, Zugang am 18.08.2013.
11.Vgl. der älteste Band von Georg Hoffmann, Arzt,
Sohn des Kurortbesitzers, der Altheide aus dem
Jahre 1880 betrifft: Bad Alt-Haide. bearb. von
Dr. med. Georg Hoffmann. In: Heimatbuch, S. 81
{Georg Hoffmann. „Polanica Zdrój – informator
zarządu uzdrowiska” ,w: Polanica Zdrój, s. 89}.
12. Dr. A.S. Die Entwicklung des Bades Altheide.
Nach Aufzeichnungen von Hilde Richter-Gössing
In: Heimatbuch, S. 138, nach: „Sonderbeilage der

Schlesichen Zeitung“, Breslau, 12 Juni 1928, S. 2-3.
{Dr A.S. (dr Alfred Schendel?) (według zapisków
Hildy Richter Gössing). „Rozwój uzdrowiska Polanica”, w: Polanica Zdrój, s. 201}.
13. Georg Hoffmann, op. cit.
14. Vgl. Anzeigen, die mit „Ab heute...“ oder „Ab
jetzt...“ anfangen
15. Rundschreiben Nr. IV/2.a/5/45 vom 27. August
1945 von dem Geschäftsleiter der Reichsbahndirektion in Breslau aufgrund der Bestimmungen
der Kommission für die Wiederherstellung der slawischen Namen der Regionen an der Oder unter
der Leitung von Prof. Pfarrer Kanoniker Stanisław
Dołęga-Kozierowski, der die „Namen der Stationen und Haltestellen“ bestimmte, die „während
der Besatzung germanisiert wurden“ [sic!].
16. Der polnische Name des Monates September
lautet „wrzesień“ in Anbetracht der derzeit
blühenden Heidekräuter (poln. „wrzos“). Basierend auf dem Text des Buches „Polanica Zdrój
wczoraj i dziś“
17. M.P. 1946 Nr. 44 Pos. 85 (Monitor Polski – Regierungsgesetzblatt).
18. Gospoda – dt. Gaststätte.
19. Henryk Grzybowski. „Zagadka nazwy Altheide /
Polanica”, in: Polanica Zdrój, S. 41–43.

Ziemia Kłodzka nr 231 / październik 2013

19

Teresa Fereżyńska

spotkanie pokoleń
Inauguracja Jesiennej Sesji
Akademii Regionalnej odbyła się
w Domu-Muzeum prof. Josepha
Wittiga. To pierwsze powakacyjne
spotkanie rozpoczęliśmy „Wielkimi
poszukiwaniami”, które odbywały
się na terenie otaczającym muzeum
i polegały na: wyszukiwaniu odpowiednich gatunków roślin, przypisywaniu ich cech poszczególnym
uczestnikom warsztatu, wyznaczaniu azymutu obiektów przylegających do badanego terenu. Po paru
minutach wszyscy przypomnieli
sobie swoje imiona, zdobyte w poprzedniej sesji umiejętności współdziałania w wykonywaniu zadań
i wyjaśnili nowym członkom, na
czym polegają nasze spotkania.
Wspólne ognisko zakończyło część
integracyjną. W muzeum Teresa
Bazała przedstawiła cele i program
obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa W Polsce obchodzimy je po
raz 21, hasło przewodnie tej edycji
to „Nie od razu Polskę zbudowano".
Podczas warsztatu „Skąd nasz ród
„młodzież dowiedziała się jakie były
początki państwowości polskiej na
Ziemi Kłodzkiej. Uczestnicy opowiadali o tym, skąd przyjechali na
te ziemie ich dziadkowie, powtarzali opowieści rodzinne. Przygotowali
z zebranych materiałów wystawę
fotograficzną i pokaz medialny pt.
„Pierwsi mieszkańcy Nowej Rudy
po wojnie”. 14 września o godzinie 15.00 młodzież spotkała się z
mieszkańcami Nowej Rudy, którzy
przybyli na te ziemie zaraz po wojnie. Po wysłuchaniu wykładu Teresy
Bazały „Początki państwowości polskiej w Nowej Rudzie” i obejrzeniu
wystawy, rozpoczęła się „żywa lekcja historii”, spotkanie kilku pokoleń
opowieści, wspólne oglądanie fotografii, odpowiedzi na wiele pytań
zadawanych przez najmłodszych.
To już najwyższy czas, na spisanie

historii powojennych mieszkańców
naszego miasta. Czas biegnie nieubłaganie szybko, wnuki serfujące
po internecie nie mają czasu słuchać opowieści dziadków.
W ramach Europejskich Dni
Dziedzictwa 200 uczniów z miasta
i gminy Nowa Ruda oraz Kłodzka
wyruszyło 20 września w „Radosną
podróż w przeszłość” do Kudowy
Zdroju. Lato pożegnali podczas
warsztatów przyrodniczych „ Drzewa pomnikowe i rozpoznawanie
gatunków drzew w Parku Zdrojowym”. Podróż w przeszłość rozpoczęli podczas warsztatu w Domu
Rzemiosła, oglądając wyroby bednarza, kaletnika itd. Na „Szlaku ginących zawodów” poznali pracę
garncarza i piekarza, degustacja
chleba upieczonego na zakwasie
znacznie zmniejszyła ilość zwolenników pieczonych na ognisku kiełbasek. Odbyła się też kolejna lekcja
historii: spotkanie z przedwojenną
mieszkanką Czermnej Elisabeth
Kynast, odwiedzenie grobu Bł. Ks.
Gerharda Hirschfeldera i Pomnika
Trzech Kultur.
Piękny jest region, który zamieszkujemy, burzliwa jego historia
i związane z nią losy mieszkańców.
Młodzież, która tu się urodziła powinna znać dzieje swojej małej ojczyzny, aby ją pokochać, dbać o jej
dziedzictwo i przyczyniać się do jej
rozwoju .
Dziękujemy nauczycielom, którzy współpracują z nami w realizacji
projektu Akademia Regionalna, te
niekonwencjonalne metody edukacji kulturowej i przyrodniczej są
doskonałym uzupełnieniem wiedzy
przekazywanej w szkole .
W następnych numerach
umieścimy wywiady z pierwszymi
mieszkańcami Nowej Rudy, zebranymi przez uczestników Akademii
Regionalnej.

Zadanie współfinansowane ze środków
Urzędu Maszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

Uczestnicy Europejskich Dni Dziedzictwa w Muzeum Wittiga, 14.09.2013 r.

Wykład Teresy Bazały Początki państwowości polskiej w Nowej Rudzie".

Spotkanie pokoleń przy stole - wspomina Stanisław Jazienicki.
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WZAJEMNY OBRAZ SĄSIADA - OSTRAWA 2013
Czy zastanawiali się Państwo kiedyś nad tym, jak wygląda obraz waszego sąsiada w
waszych oczach? A jak wy jesteście postrzegani przez sąsiada?
I jeszcze jedno pytanie: skąd
biorą się u nas takie, a nie inne
stereotypy dotyczące sąsiada?
Na te pytania próbowano
odpowiedzieć podczas międzynarodowej konferencji pt.
„Wzajemny obraz sąsiada w
polskich i czeskich podręcznikach szkolnych”, którą w dniach
24-25 maja br. zorganizowały w
Ostrawie: Uniwersytet Ostrawski (gospodarz), Konsulat Generalny RP w Ostrawie, Kongres
Polaków w Republice Czeskiej
i Polsko-Czeskie Towarzystwo
Naukowe.
Przedstawiona przez kolejnych prelegentów analiza
podręczników do nauki historii
i wiedzy o społeczeństwie pokazała żenująco niski i stereotypogenny poziom informacji
o wzajemnych stosunkach Polski i Czech, przy czym zarówno
polscy, jak i czescy naukowcy
dostrzegli w tym zagrożenie
dla przyszłych relacji obu krajów. Sposób przekazywania
wiedzy i informowania o wydarzeniach po obu stronach
granicy jest tendencyjny i brak
mu obiektywizmu. Dla prawidłowej edukacji kolejnych pokoleń bardzo ważnym jawi się
rzetelne przedstawianie racji i
prawd historycznych obu stron.
Najdokładniej określił tę konieczność prof. dr hab. Adam
Suchoński z Uniwersytetu
Opolskiego, który po przeanalizowaniu podręczników szkolnych z ponad 70. krajów świata przedstawił wniosek, że: „…
podręczniki szkolne powinny
mówić o tym, co łączy, ale nie
powinny dystansować się od
tego, co dzieli. Ich obowiązkiem
jest pokazać, że to, co dzieli jest
różnie interpretowane i różnie
oceniane, bo każdy ma do tego
prawo. (...) Apelowałbym, np.
na najbardziej chyba znanym
przykładzie, jakim jest spór o
Zaolzie po zakończeniu I wojny
światowej, żeby były pokazane obie wersje i niech uczeń w
Polsce i w Czechach sobie wyrobi pogląd, znając opinie obu

stron”.
Na konferencję stawiła się
liczna grupa członków PolskoCzeskiego Towarzystwa Naukowego wraz z jego Zarządem,
którzy wykorzystali tę okazję
do przeprowadzenia walnego
zebrania sprawozdawczego Towarzystwa.
Polacy - Czesi. Obraz pełen
stereoptyów
Bliskie sąsiedztwo sprzyja
zarówno zawieraniu sojuszy
czy unii, jak i powstawaniu
trudnych czasem do uniknięcia
konfliktów. W dziejach stosunków polsko-czeskich jest nie
inaczej. Splatały się nasze losy
wielokrotnie – z racji położenia geograficznego, różnych,
zmieniających się układów sił,
wspólnych bądź rozbieżnych
celów politycznych.
Historiografie, i to zarówno
polska, jak i czeska, w nader
skromny i stereotypogenny
sposób podają wydarzenia z
naszych wspólnych dziejów.
Opisuje ona sąsiada dość tendencyjnie i fragmentarycznie.
Jednak warto podkreślić, że
na kreowanie stereotypów w
różnych okresach największy
wpływ miała polityka zagraniczna obu krajów. W okresach,
gdy stosunki dwustronne były
dobre, o sąsiedzie myślano z
szacunkiem i opisywano go w
sposób pozytywny. Negatywne stereotypy powstawały zaś,
gdy wzajemne stosunki kulały.
W okresie dominacji austrowęgierskiej, pruskiej czy rosyjskiej, a niemały to kawał wspólnej historii, na wzajemny obraz
sąsiadów miała wpływ także
polityka zagraniczna względem innych krajów. Przykładem
tu może być przyjaźń Polaków
z Węgrami, których Czesi nie
mieli za co lubić. Tak samo źle
Polacy odbierali obecną w czeskiej polityce rusofilię.
We wzajemnych zaszłościach nie ma sensu cofać się
do wieków średnich. Na rzeczywistość, w której przyszło nam
żyć, wpływają fakty z ery nowożytnej. Myślę, że dla Czechów
cezurą i ważnym z punktu widzenia ich kultury i historii były
konsekwencje przegranej bitwy

Prof. dr hab. Adam Suchoński.

pod Białą Górą (1620), po której
elita szlachecka i intelektualna
Czech została w sposób planowy wycięta. Brutalna rekatolizacja spowodowała wyludnienie
kraju, a bezwzględne tępienie
języka czeskiego i germanizacja narodu przez Habsburgów
niemal zniszczyła tożsamość
Czechów. Wówczas potężna
jeszcze Polska, choć w bitwie
po stronie katolickiej brały
udział zagony lisowczyków,
była krajem o bodaj najwyższym stopniu tolerancji w Europie i dość chętnie przyjmowała
u siebie uciekinierów – czeską
protestancką szlachtę. Od tego
momentu w południowej Wielkopolsce i na Śląsku datuje się
osadnictwo braci czeskich.
Podobną narodową klęskę
Polska przeżyła 150 lat później.
W okresie rozbiorowym obiegowa opinia Czechów o Polakach
nie była najgorsza. Podczas
powstania listopadowego czeski slawizm osłabł i spora część
społeczeństwa – szczególnie
młodsze pokolenie – okazywała solidarność z powstańcami.
Starsi Czesi podkreślali lekkomyślność Polaków. Mimo to, po
kolejnych zrywach Wiosny Ludów i Powstania Styczniowego,
Polacy wystąpili w czeskiej opinii publicznej jako naród walczący o wolność, niezginający
karku. Z drugiej strony w Galicji
Czesi, jako znający język niemiecki, znajdowali zatrudnienie w austriackiej administracji
cesarskiej, co wśród Polaków

nie było przecież odbierane pozytywnie. Dodatkowo ich elity
polityczne wzięły udział w panslawistycznej międzynarodówce moskiewskiej w roku 1867.
Mimo to, w polskiej prasie XIX
w. Czesi jawią się jako naród
pracowity, z zamiłowaniem do
porządku, ale i dość „rozrywkowy”. To z tego okresu widzimy Czecha jako zblazowanego
jegomościa, zajadającego knedliki popijane niepierwszym
piwem.
W XX wieku na kształt wzajemnego postrzegania oczywisty wpływ wywarły akcje
zbrojne lat 1918 (czeski najazd
na Śląsk Cieszyński) i 1938
(wkroczenie wojsk polskich do
Zaolzia). Do dziś – szczególnie
w tym regionie – jest to krwawiąca rana w naszych stosunkach. Jednak totalitaryzmy zarówno faszyzmu niemieckiego,
jak i komunizmu sowieckiego
zbliżyły nas do siebie, mimo
usilnych starań ciemiężców, by
nas skłócić. Oczywiście był jeszcze klaps roku 1968, po którym
Polacy plasowali się na drugim
miejscu wśród narodów najbardziej pogardzanych przez Czechów.
Obecnie jesteśmy razem w
strukturach zjednoczonej, choć
pełnej rys, Europie. Nie ma
między nami granic i żyjemy
w czasach, które sprzyjają wyjaśnieniu wzajemnych ansów i
zbudowaniu trwałego przyjaznego współistnienia Lecha z
Czechem.
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XXIV Polsko – české dny křesťanské kultury
„Zůstaňme rodinou"
Od srpna do konce října 2013
se konají v pohraničí (v oblasti
300 km podél hranic) polsko –
české dny křesťanské kultury s
heslem „Buďme rodinou“. Polsko
– české dny křesťanské kultury
byly poprvé organizovány na podzim 1990 a od samého počát-

ku se setkaly s velkým uznáním
mezi obyvateli pohraničí, po
obou stranách polsko – českých
hranic.
Ti, kteří se o tuto akci nejvíce
zasloužili v jejích prvních letech,
již nežijí: kněz děkan Zdzisław
Ostapiuk z Nové Rudy, kněz

děkan Norbert Zeman z Broumova, první hejtman Broumova Tomáš Kočička a také prelát Stefan
Witczak „Kruszynka“. Měl jsem
příležitost osobně se s nimi rozloučit a připomenout v pohřebním
projevu jejich úctyhodné životopisy a také zásluhy pro kulturu a

rozvoj solidarity. V rámci polsko
– českých dnů křesťanské kultury jsme v pohraničí společně
uspořádali přes 1400 různých
společenských a kulturních akcí.
V roce 2013 budou v měsících
srpen, září a říjen probíhat různé
společenské a kulturní události
v 25 městech v Polsku a České
republice.
Letos se polsko – české dny
křesťanské kultury poprvé konaly v Kolobřehu (Kołobrzeg).
Právě tam probíhal Mezinárodní
interdisciplinární umělecký plenér, na kterém se podíleli umělci
z Polska, České republiky a Ukrajiny. Kromě toho se obyvatelé
tohoto města a lázeňští hosté
mohli seznámit s dlouhodobými
úspěchy této polsko – české
akce, když navštívili výstavu v
Regionálním kulturním centru v
Kolobřehu.
Polsko – české dny křesťanské kultury „Buďme rodinou“ je
akce určená především pro obyvatele pohraničí.
Na podzim budou tradičně
organizovány soutěže ve školách, koncerty, výstavy, básnická
čtení a jiné akce pro společnost
polsko – českého pohraničí s heslem „Buďme rodinou“.
Podzimní období bude opět
svátkem pro obyvatele měst po
obou stranách hranic. V tomto
období se snažíme být na sebe
hodní a upřímně budovat spolupráci. Srdečně zvu k účasti na
XXIV. polsko – českých dnech
křesťanské kultury.
Překlad: Grzegorz Ferenz
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Zobacz i poznaj wybrane obiekty dawnego świata
ulicy Słowackiego 2 w Dusznikach-Zdroju
świadczy jego związek z folwarkiem. Obiekt powstał już po wyznaczeniu rynku pochodzącego
z 1349 roku. Usytuowany jest po
wschodniej stronie ulicy, w ciągu
zabudowy, w przedłużeniu pierzei rynkowej. Na planie prostokąta, dłuższym bokiem wzdłuż
ulicy, od wschodu prostokątna
przybudówka, przy narożu południowym. Trzykondygnacyjny
(pierwotnie niższy o około 5 metrów), podpiwniczony, nakryty
dachem dwuspadowym. Murowany z cegły, dolne partie i ściany szczytowe kamienne, górna
część szczytu i partia poddasza
ceglana, tynkowany, dach kryty
częściowo dachówką, częściowo
blachą od wschodu. W sieni i części pomieszczeń parteru posiada
sklepienia krzyżowe z wydatnymi
szwami sklepiennymi, a w wejściu do klatki schodowej, typowy,
wczesnorenesansowy portal faściowy. Elementy fachowcy określają na XVI w. Nie zmienia tego
datowana kamienna koleba piwnicy o osi równoległej do pierzei
rynkowej. Zapisy pochodzące z
końca XVIII wieku wskazują, że w
parterze domu homolskiego były
cztery izby, używane jako sklepy
i apteka (powstała w mieście w
1526 r.). Od strony północnej do
budynku przylegał dziedziniec z

ogrodem.
Wnętrze: czterotraktowy, piwnice pod południową częścią,
zejście po południowej stronie
sieni przejazdowej, pod traktami
tylnymi sklepienia kolebkowe
kamienne o nisko schodzącym
łuku. Klatka schodowa przechodzi do drugiego traktu nad sienią,
schody drewniane trzybiegowe,
oświetlone świetlikiem, z balustradą z początku XIX W. Elewacja
frontowa zachodnia: trzykondygnacyjna, pięcioosiowa, bez
podziałów, w dolnej kondygnacji w drugiej osi od lewej szeroki
przejazd bramny o sfazowanych
narożach z klińcem w kluczu
łuku i dwoma klińcami u podstawy łuku. Okna prostokątne,
w ostatniej kondygnacji niższe.
Jedno małe okno na prawo od
przejazdu w faściowym obramieniu, w połaci dachowej lukarna
powiekowa. Elewacja wschodnia:
pięcioosiowa po lewej zasłonięta
przybudówka, okna w pierwszej
i drugiej kondygnacji w faściowych obramieniach, otwór bramny we wgłębionej opasce.
W 1589 roku dwór został
sprzedany miastu, w 1789 nazywany był „domem cesarskim”. Początkowo zapewne pełnił funkcję
siedziby władzy miejskiej (dom
wójtowski).

Na widoku z 1737 r. zaznaczone zaznaczono w tym miejscu
budynki szczytowe. Od 1856 r.
dom użytkowany był jako hotel „Zum Himmel Firsten”. Przy
obiekcie funkcjonował browar.
Wielokrotnie przebudowywany w XIX stuleciu, przetrwał w
dobrej kondycji do połowy XX
wieku, kiedy zlikwidowano hotel
i browar, zmieniając obiekt na
budynek mieszkalny.
Spośród wielmożów (wójtów
Państwa Homolskiego) zamieszkujących „dwór cesarski” pragnę
przypomnieć postać Georga
Zwingera von Hutberg, który
około 1628 r. został wójtem krajowym dóbr Homolskich. Pozostała po nim pamiątka w postaci
pomnika nagrobnego na cmentarzu przykościelnym. Pierwsze
wzmianki o Georgu Zwingerze
von Hutberg znajdujemy w sprawozdaniu z wizytacji dekanatu
kłodzkiego, sporządzonym przez
księdza Hieronima Kecka, przeprowadzonej w roku 1631 na
polecenie arcybiskupa praskiego
Ernesta von Harrah. Georg Zwinger żył w czasach gwałtownych
zmagań, pomiędzy protestanckimi stanami czeskimi a katolickim
cesarzem. W I połowie XVII wieku
Czechy, Morawy i Śląsk stały się
teatrem zmagań wojny trzydzie-

Fot. Olinsporn 1936 r

Stare domy mają swoją duszę. Ma ona wpływ na ich mieszkańców, często stymulujący ich
działania, odciska się na ich życiu
wewnętrznym, w jakiś sposób
uszlachetnia, nobilituje. Siedziba mieszkalna, dom, dwór, który
liczy sobie ponad 650 lat ma już
nie tylko duszę, ale i charakter.
Przebywając w jego wnętrzach w
jakimś sensie odmienia człowieka
i ma wpływ na jego zachowanie.
Takim właśnie domem, ciągle żywym jest obiekt przy ul.
Słowackiego 2, dawny dwór,
pierwszy murowany dom w
mieście. Obecnie dom mieszkalny, wzniesiony zapewne przez
„Thame von Panewicza, pana
na Homoli” w 1361 roku. Budynek ten zastąpił wymieniony już
w 1324 roku dom wójta (przypuszczalnie drewniany), odkupiony w tymże roku przez
mieszczanina z Kłodzka (1). Zapis
w dokumencie pochodzącym z
1361 roku informuje, że Thamme
von Panewicz darował swojej żonie Elżbiecie „murowany dom z
folwarkiem”. Ten szczegół może
wskazywać, że siedziba panów na
Homoli była jedynym w mieście
domem murowanym. Budynek
ten od początku posiadał bardziej charakter wiejskiego dworu,
niż siedziby miejskiej, o czym

Wnętrze Browaru i Hotelu „Zum Hummel – fürsten (foto. Kleiner 1935 r.)

Ruiny zamku Homole.
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ny w czasie prowadzonych później prac budowlanych.
Gorąco namawiam do odwiedzenia przykościelnego cmentarza, aby zobaczyć na własne oczy
pozostałe pamiątki dziedzictwa
kulturowego przeszłości.

Fragment domu przy ul. Słowackiego 2 - zdjęcie współczesne.

Korzystałem z książek:
1. D.R. Eysmont „Studium historyczno-urbanistyczne Dusznik
-Zdroju”, Wrocław1998 r.
2. Duszniki (praca zbiorowa),
Wydawca Muzeum Papiernictwa
w Dusznikach-Zdroju 2004 r.

Pomnik nagrobny Georga Zwingera von Hutberg - zdjęcie współczesne.

Fot. Kleiner 1938 r. r.

czonej” na terenie hrabstwa w
ogrójcu kłodzkim z 1520 roku.
Świadczy to również o dużej zamożności wójta, stawiając go
w szeregu fundatorów dusznickich świątyń: Tyczko Pannewitza
(1350), Dietricha von Janowicza
(1406), Georga Kretschmera
(1610) i Kaspara Ludwika Grubera (1708). 22 czerwca 1629 roku
za swoje zasługi Georg Zwinger
został nobilitowany do godności
szlachcica czeskiego, uzyskując
przydomek „von Hutberg”. Wójt
krajowy Georg Zwinger von Hutberg albo wcześnie owdowiał
lub w ogóle nie miał żony, nie
miał również potomstwa. Jako
człowiek samotny, pomyślał o
swoim pochówku już na długo
przed śmiercią, przygotowując
sobie grobowiec z ozdobną płytą
sepulkralną. Georg Zwinger von
Hutberg zmarł w dniu 22 lutego
1645 roku i został pochowany we
własnym grobowcu w dusznickim kościele parafialnym. Obecnie płyta z grobowca Zwingera
jest umieszczona w północnej
części muru przykościelnego.
Dzisiejszy kościół wybudowany został w latach 1708-1730.
Wcześniejszy, którego budowę
rozpoczął Zwinger w roku 1629,
usytuowany był równolegle do
ul. Kłodzkiej. Wiodła do niego
dzisiejsza ulica Krótka, prowadząca od rynku wprost do wejścia
znajdującego się w dolnej części
kamiennej wieży. Prezbiterium
stanowiła Kaplica Zmarłych. Tak
więc prawdopodobnie gdzieś w
tej części kościoła, która jest pozostałością po wcześniejszym,
znajdował się grobowiec Georga
Zwingera von Hutberg, rozebra-

Fot. R. Grzelakowski

stoletniej, która nie ominęła Ziemi Kłodzkiej. W owym czasie zdecydowana większość ludności na
tych ziemiach była ewangelicka i
opowiadała się za Fryderykiem,
palatynem reńskim, przeciwko
cesarzowi Ferdynandowi II. W
roku 1622 wojska cesarskie wkroczyły do Hrabstwa Kłodzkiego,
uznanego za „gniazdo buntowników”. Pod naporem wojsk katolickich Kłodzko skapitulowało.
Młody Georg Zwinger służył w
armii cesarskiej i być może w czasie tych działań wojennych kula
strzaskała mu kolano, unieruchamiając nogę na resztę życia.
Jak pisze proboszcz Joseph
Kögler, kłodzki kronikarz w
„Historii katolickiego kościoła
parafialnego pod wezwaniem
apostołów Piotra i Pawła w Reinerz 1807” około 1628 roku został Georg Zwinger, być może
za swoje bohaterskie czyny wojenne, mianowany wójtem „dóbr
Homolskich”, do których należały
miasta Duszniki i Lewin oraz 21
wsi. Jako cesarski urzędnik mocno włączył się Zwinger w rekatolizację tych ziem, rozpoczynając
29 stycznia 1629 r. w imieniu
urzędu krajowego odbudowę
kościoła parafialnego w Reinerz,
sam fundując dla dusznickiej
świątyni okazałe tabernakulum
w ołtarzu głównym i ogrójec z
niewielkim ołtarzem. Należy zaznaczyć, że Zwinger był jednym
z pierwszych „dobroczyńców”
przystępującego do kontrreformacyjnej ofensywy kościoła
katolickiego na Ziemi Kłodzkiej.
Poprzez dotację tę w świadomy
sposób nawiązał do pobożności przedreformacyjnej, „uwień-
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Fasada zachodnia „Domu Cesarskiego".
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Sanktuárium Dolnoslezké Stražnice víry
v kostele jménem Nejsvětší Pany Marie
v Slezkém Bardě
O této polské oblasti platí,
že bardští kasteláni byli výlučně polští rytíři, a okolní města
většinou již existovala a byla
osídlena slovanským obyvatelstvem. V prostorách hradu byla
tehdy kaple, zmiňovaná poprvé v roce 1189, která patřila
johanitům. V roce 1210 tuto
kapli převzali augustiniáni z
Kamieńca Ząbkowickiego, kteří
obdrželi od slezského knížete
Henryka Brodatego a okolního
rytířství rozsáhlá území v Bardských a Zlatých horách. V roce
1249 převzali všechny majetky
s kostelem v Bardu Cisterciáci,
kteří přišli z Lubuše. Prostory
hradu koupili v roce 1299 Cisterciáci a od té chvíle až do

roku 1810 byli i majiteli okolních obcí. Kolem roku 1315
postavili na místě kaple první
kostel.
Bardo se rozvíjelo díky přijíždějícím poutníkům, o čemž
svědčí skutečnost, že zde byl
postaven druhý kostel, takzvaný „německý“. Existence dvou
kostelů, v nichž byly slouženy
mše ve dvou jazycích, nepatří
k typickým jevům. Oba dva kostely byly úplně zničeny v roce
1425 během útoku husitů na
Slezsko. Největším neštěstím,
které zasáhlo město Bardo,
byl požár dne 11. února 1525.
Z podnětu opata Augustyna
Neudecka z Kamieńca Ząbkowickiego byl v letech 1686 až

1704 postaven na místě dvou
bývalých chrámů zcela nový
chrám. Je to nádherná barokní
bazilika Navštívení nejsvětější
Panny Marie se dvěma věžemi.
Uvnitř je velmi bohatá barokní
výzdoba. Na oltáři se nachází
socha Bohorodičky z bukového dřeva, jedna z nejstarších
románských soch v Polsku. V
hlavním oltáři je umístěn obraz
Navštívení sv. Alžběty přes Bohorodičku, který uvádí autorství známého slezského malíře
Michała Willmana. Kostel má
ještě 9 vedlejších oltářů, vyrobených od XVII. do XIX. století,
a kazatelnu z roku 1698. Dále
stojí za povšimnutí varhanový
prospekt z XVIII. století. Socha

Bohorodičky je nejstarší dřevená románská socha ve Slezsku.
V Bardu se objevila již kolem
roku 1110. Do sanktuária Matki
Bożej Strażniczki Wiary w Bardzie Śląskim putovali poutníci
již ve XIII. století. Je třeba podotknout, že vedle kostela byl
v letech 1712 až 1716 postavem
klášter, ve kterém se nachází
bohaté malířské sbírky, sochy
a umělecké předměty čítající
více než 1000 exponátů. Další zajímavostí pro turisty jsou
jesličky. Všechna díla určená
mnichům jsou zpřístupněna k
prohlídce. 		
				
Překlad: Grzegorz Ferenz
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Marta Nowicka

Przy postępującym zjawisku
„macdonaldyzacji życia” rodzice i nauczyciele coraz częściej
pragną, aby ich dzieci mądrzej
spędzały swój wolny czas. Naprzeciw takim oczekiwaniom
wychodzi Muzeum Papiernictwa ze swoją ofertą edukacyjną. Jedną z naczelnych zasad
przyświecających naszym działaniom jest „edukacja poprzez
zabawę”. Proponujemy młodym uczestnikom samodzielne
wykonanie kartek papieru według opracowanej w średniowieczu rękodzielniczej techniki. Pozorna tylko „zabawa” przy
czerpalniczych stanowiskach,
skłania młodych uczestników
do głębokiej refleksji nad pracą
czerpalnika.
Na
eksperymentowaniu
opieramy również pozostałe
zajęcia z oferty edukacyjnej.
Warsztaty graficzne, podczas
których prezentowane są mechanizmy powstawania monotypii, linorytu i plastykorytu,
z roku na rok cieszą się coraz
większym zainteresowaniem.
Pozostawiona młodzieży dowolność twórcza, inspiruje ich
do zaprezentowania własnych
możliwości. Przewodnik-grafik
w tym przypadku, występuje
w roli moderatora. Wskazuje
dostępne dla młodych ludzi

techniki graficzne, jednak nie
ingeruje w późniejsze fazy procesu twórczego. Takie działania
przyczyniają się do swobodnego poruszania się we współczesnym świecie oraz łatwiejszego
radzenia sobie z problemami,
np. na lekcjach chemii czy plastyki.
W naszej ofercie znajdują
się także warsztaty, promujące
ekologiczne możliwości wykorzystania makulatury. W rękach
naszych uczestników zyskuje
ona drugie życie, np. w postaci laleczek kokeshi czy kartek
okolicznościowych. Z ekologią
związane są również warsztaty
decoupage, w ramach których
powtórnie wykorzystywane są
drewniane przedmioty. Ich zewnętrzna powierzchnia przyozdobiona zostaje kolorowymi serwetkami. W ten sposób
powstają nowe podkładki pod
kubki, obrazki i elementy wystroju wnętrz.
Nasza oferta adresowana
jest do różnych grup wiekowych, jak również osób z różnym stopniem niepełnosprawności. W celu dokonania rezerwacji zajęć prosimy o kontakt
z Działem Oświatowym pod
numerem telefonu 74 862 74
01 lub mailowo oswiat@muzpap.pl

Fot. D.Zielińska-Pytlowany

Do Muzeum Papiernictwa
na lekcje muzealne
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ks. prof. dr hab. Tadeusz Fitych

330 rocznica Odsieczy Wiedeńskiej
Kluczowa rola„duchowego lekarza Europy” bł. kapucyna Marco d’Aviano (1631-1699)
w konsolidacji koalicji antytureckiej, wyzwoleniu Wiednia i umocnieniu pokoju w Europie.
"Naszemu kontynentowi, który podejmuje w tych latach nowe formy współpracy,
błogosławiony Marco z Aviano przypomina, że jedność Europy będzie mocniejsza,
jeśli zostanie oparta na wspólnych korzeniach chrześcijańskich".
(Jan Paweł II, ogłaszając Marco z Aviano błogosławionym - 27 kwietnia 2003 r.).

chrześcijański, aż po jej stolicę w
Rzymie. Po klęsce 12 września 1683 r.
Turcja nie stanowiła już żadnego
istotnego zagrożenia dla państw w tej
części kontynentu. W kolejnych latach
znajdowała się tylko w defensywie,
tracąc na rzecz Habsburgów Węgry
z Budą (1686), potem Siedmiogród i
inne tereny, a stan ten przypieczętował pokój w Karłowicach w 1699 r.. Po
bitwie pod Wiedniem Turcja już nigdy
nie odbudowała swojej potęgi militarnej. Również dla Rzeczypospolitej
nie stanowiła już odtąd większego
zagrożenia, a po pokoju karłowickim
na zawsze ustały wojny pomiędzy
oboma państwami.
Nie tylko wiedeńczycy (pomimo
istnienia kilku skromnych tablic pamiątkowych, a pod Wiedniem także i
muzeum tureckiego), ale także i Polacy oraz Europejczycy nt. drugiego oblężenia tureckiego, o jego genezie, tajemnicy dyplomatyczno-militarnego
sukcesu z 1683 r. i epokowej randze
tejże bitwy, wiedzą niewiele lub zgoła
nic. Pochylając się nad bogatą literaturą i osobiście zmierzając na wzgórze
Kahlenberg oraz do wiedeńskiego
klasztoru kapucynów, usiłowałem
pokrótce dać odpowiedź na pytanie:
jaki był stopień zagrożenia tureckiego
w 1683 roku? Co połączyło wybitnego
włoskiego kapucyna, mistyka o europejskiej renomie - o. Marka z Aviano
i króla Jana III Sobieskiego? Czy faktycznie byli oni głównymi bohaterami

Przed rokiem, z wielkim zainteresowaniem obejrzałem film„Bitwa pod
Wiedniem” (nota bene jest on również prezentowany pod wymownym
angielskim tytułem „September Eleven 1683”). Jest to Międzynarodowa
produkcja historyczna Polski, Włoch i
Turcji, a wyreżyserował ją Włoch Renzo Martinelli. Scenariusz filmu został
napisany na podstawie książki przybliżającej przyjaźń dwóch autorów
XVII-wiecznych dziejów pt. „Cesarz
i cudotwórca” - włoskiego pisarza
i historyka Carla Sgorlona. Opisuje
ona bliskie osobowe relacje łączące
charyzmatyczną postać o. Marka z
Aviano OFMCap i cesarza Leopolda I.
W powieści zakonnik przewiduje, że
Turcy idąc przez Wiedeń zamierzają
najechać na Rzym i zawładnąć dla
swych celów bazylikę św. Piotra – duchową stolicę chrześcijaństwa. Ta cenna włosko-polsko-turecka produkcja
filmowa (w znacznej mierze została
sfinansowana dzięki włoskiej telewizji publicznej RAI), w wielu polskich
mediach dziwnego nurtu wzbudziła
uprzedzenia i negatywne opinie oraz
komentarze, dalekie od naukowego

stanu badań.
Po raz kolejny, moja naukowokulturowa baza, latem 2013 r. znajdowała się w Wiedniu, w pobliżu Dunaju i kompleksu Uno-City. Niemalże
codzienne, podczas naddunajskich
wypraw rowerowych, mój wzrok
cieszył się oglądaniem charakterystycznego i malowniczego wzgórza
Kahlenberg (484 m n.p.m., po polsku
Łysa Góra. Jest ono usytuowane na
północno - wschodnim krańcu Lasku
Wiedeńskiego – Wienerwald), które
prowokowało u mnie refleksje na
temat epokowego zwycięstwa 1683
r. Wzgórze to stanowi jeden z najpiękniejszych austriackich punktów
widokowych. Można stąd oglądać
rozległą panoramę znacznie niżej
położonego Wiednia - 174 m n.p.m.
Przed 330 laty, po pokonaniu w ciągu
dwóch tygodni szlaku o długości 550
km, w sobotę 11 września 1683 r., na
Kahlenbergu rozbił swój kolejny obóz
król Jan III Sobieski. Z tego miejsca w
dniu 12 września 1683 r., król Polski
skutecznie dowodził połączonymi
wojskami koalicji antytureckiej i jest
obok charyzmatycznego kapucyna

Portret o. Marka z Aviano OFMCap.

Miejsce rozmieszczenia wojsk koalicji antytureckiej: wzgórze Kahlenberg (drugie od prawej) i Leopoldsberg; fot. T. Fitych.

współautorem zwycięskiej bitwy z
Turkami o Wiedeń i losy zachodniego
chrześcijaństwa.
Na szczycie Kahlenbergu do
dzisiaj znajduje się niewielki kościół
pw. św. Józefa, obsługiwany od 1906
r. przez polskich księży Zmartwychwstańców (do kasaty w 1783 r. był to
klasztor kamedułów z kaplicą św. Józefa). Od 1930 r. w tutejszej zakrystii i
przedsionku istnieje tu symboliczna
izba upamiętniająca drugie oblężenie
Wiednia przez Turków i polski wkład
w zwycięstwo Odsieczy Wiedeńskiej. Umieszczono tu również tablicę
upamiętniającą wizytę papieża Jana
Pawła II w 1983 r., złożoną w ramach
obchodów 300 rocznicy zwycięskiej
bitwy.
Należy zauważyć, że bitwa pod
Wiedniem w 1683 r. była punktem
zwrotnym w rywalizacji państw
chrześcijańskich z Portą Ottomańską. W latach 1669-1681 Turcja prowadziła bardzo aktywną politykę
zaborczą. Zajęła najpierw Kretę,
potem Podole i Prawobrzeżną Ukrainę, a zdobycie Wiednia miało być
kolejnym etapem ekspansji na świat
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odsieczy wiedeńskiej z 1683 roku?
Mówiąc krótko, w poranionej
i w wyniku wojny 30-letniej (16181648) zatomizowanej Europie XVII w.
kapucyn Marek z Aviano był jedną z
najwybitniejszych postaci, m.in. legatem i mediatorem papieskim, ale
przede wszystkim niestrudzonym
charyzmatycznym misjonarzem i kaznodzieją prorockiego ducha, stąd to
nazywano go „duchowym lekarzem
Europy". To jemu przypisuje się w sytuacji, kiedy cesarz Leopold opuścił
Wiedeń, niezwykle cenne zjednoczenie (i to w wyjątkowo krótkim czasie)
dowódców katolickiej koalicji oraz
umocnienie chrześcijańskiego ducha
i zdolności bojowej wojsk uczestniczących w bitwie pod Wiedniem. Ponadto w latach 1683 - 1689 jako legat
papieski i kapelan wojskowy, nadal
osobiście uczestniczył on zarówno
we wszystkich walkach obronnych,
jak i na rzecz nie tylko militarnego
wykorzystania wiktorii wiedeńskiej,
jak i wyzwolenia kolejnych krajów
spod panowania tureckiego. W
efekcie przeprowadził w tym czasie
szereg ważnych podróży i działań
dyplomatycznych, które ostatecznie
zaowocowały trwałym pokojem w
całej Europie.

Marco d’Aviano – charyzmatyczny kapucyn i niestrudzony
ewangelizator Europy XVII wieku
Karol Dominik Cristofori, późniejszy bł. Marek, urodził się 17 listopada 1631 roku w Villotta k/Aviano
i Friuli w prowincji weneckiej), we
Włoszech. Pochodził z kupieckiej rodziny, bogatych mieszczan. Był trzecim – najmłodszym - z jedenaściorga
rodzeństwa. Przodkowie jego rodziców Marco Pasquale Cristofori i Rosa
Zanoni, pochodzili z Mediolanu, ale
od wieków żyli w prowincji Pordenone. Cieszyli się tam uznaniem i ustabilizowaną sytuacją materialną (nb.
jeden z przodków - Giorgio Cristofori
z Cordenons, w 1509 r. był ambasadorem dominium Pordenone). Poprzez
matkę rodzina była spokrewniona z
miejscową szlachtą (m.in. z księciem
Francesco Ferro z Pordenone), a w
pobliskiej miejscowości ich wujek był
proboszczem.
Karol Dominik wychowywał się w
epickim klimacie jaki panował wówczas w regionie Wenecji z powodu
tzw. piątej wojny wenecko-ottomańskiej (1645 – 1669). W wieku 12 lat, w
1643 r. rozpoczął studium w kolegium
friuliańskim. Pragnąc bronić wiary
katolickiej, wspierać uciemiężonych i
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wyzwalać wziętych do tureckiej niewoli, w roku 1647 przerwał studium w
kolegium w renomowanym kolegium
jezuitów w Gorycji. Podjął tę decyzję z
myślą o zaciągnięciu się do armii, by
móc czynnie uczestniczyć w wojnie,
którą Republika Wenecka prowadziła
z Imperium Osmańskim. We wrześniu 1648 r., w drodze do obozu wojskowego, zatrzymał się na nocleg w
klasztorze kapucyńskim w Conegliano. Tu po rozmowie z przełożonym
zakonnym diametralnie zmienił swoją decyzję i w kilka dni później został
przyjęty do nowicjatu. Po złożeniu ślubów zakonnych w dniu 21 listopada
1649 r. przyjął imię Marka z Aviano. Po
ukończeniu z wyróżnieniem studium
filozofii i teologii, w Chioggii - w dniu
18 września 1655 r., otrzymał świecenia kapłańskie. Odtąd posługiwał już
jako kapłan w Wenecji. Nie mniej dopiero w wieku 31 lat, w 1664 r. został
uznany za utalentowanego ewangelizatora i otrzymał zgodę przełożonych
na głoszenie ewangelicznych kazań
oraz misji ludowych. Był gwardianem
(przełożonym) dwóch kapucyńskich
klasztorów: Belluno (1672) i Oderzo
(1674), ale i w samym zakonie jego
charyzmatyczna działalność budziła
kontrowersje. Odtąd wszystkie swe
siły i zdolności poświęcił misjom

ludowym epoki baroku oraz wspomaganiu wiernych w praktykowaniu
doskonałego żalu za grzechy. Dzięki
mistycznej przyjaźni z Jezusem Ukrzyżowanym, duchowości, teologicznej
głębi oraz świadectwu autentycznego
życia i wybitnym zdolnościom oratorskim skupiał wielkie zainteresowanie
wiernych, i powodował liczne nawrócenia, pogłębienie wiary i pobożności.
Od 1676 r. utrzymywał bliski kontakt z
nuncjuszem apostolskim w Wenecji,
który popierał jego działalność misyjną. W dniu 8 września 1676 r. został
posłany do Padwy, aby przepowiadać
w klasztorze św. bpa Prosdocyma, (nb.
od V w. głównego patrona Padwy).
Na koniec udzielił on błogosławieństwa siostrze zakonnej Wincentynie
Francesconi, od 13-tu lat ciężko chorej. W konsekwencji dokonało się
jej niespodziewane uzdrowienie. W
tym czasie, analogiczne fakty miały
miejsce także w Wenecji, Vicenzy,
Brescii, Padwie i innych miastach. Te i
kolejne wydarzenia czyniły o. Marka
coraz bardziej cenionym, znanym i
za zgodą przełożonych zapraszanym misjonarzem i uzdrowicielem.
W najlepszym tego słowa znaczeniu,
zasłynął jako wędrowny kaznodzieja i apostoł aktu żalu doskonałego.
Ponieważ zakonników obowiązywał

Odsiecz Wiedeńska 1683 („Die Entsatzschlacht vor Wien am 12. September 1683 ” Franz Geffels z 1688 r.; w Muzeum Miasta Wiednia Nr 1004394).
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zakaz podróży konnej, więc o. Marek
pieszo lub drogą wodną przemierzał
początkowo całe Włochy, głosząc
godzinne kazania, adwentowe i wielkopostne rekolekcje oraz wzywając
do nawrócenia. Panowała wówczas
teatralna i barokowa pobożność, więc
charyzmatyczny o. Marek reprezentujący pogłębioną teologię, także mówił dramatycznie. Bez zażenowania,
ze łzami w oczach uzewnętrzniał on
swoje duchowe przeżycia. Przemawiał w sposób komunikatywny, prosty i jasny. Dzięki temu trafiał do ludu,
ale z uwagą i wdzięcznością słuchali
go również uczeni i arystokraci. Nigdy
nie wypuszczał z rąk krzyża. W ten
sposób uzewnętrzniał on swoją przyjaźń z Jezusem Ukrzyżowanym i wiarę
moc miłości (nazywanej także Bożą
Opatrznością). Można powiedzieć, że
był to„Ojciec Pio XVII wieku”.
Duchowy lekarz Europy gościem europejskich dworów, książąt i przyjacielem cesarza
Od 1677 r. Marek z Aviano wędrował już po Europie. W 1680 r. został
zaproszony przez książąt i panujących
do południowych Niemiec i Austrii
(Monachium, Salzburg i Linz). W roku
1681 posługiwał, udzielając na koniec
ewangelicznego
przepowiadania
(głoszonego w języku włoskim i po
łacinie) papieskiej absolucji, m.in. w
takich krajach i miastach jak: Włochy
(Wenecja , Ferrara, Mantua, Bergamo,
Mediolan, Nowara, Turyn; Como, Bergamo, Werona i Padwa); Francja (Susa,
nach Chambéry, Lyon, Mâcon, Tournus, Chalon-sur-Saône, Villeneuve-StGeorges, Valenciennes); Belgii (Mons,
Bruksela, Maillen, Antwerpia, Gent,
Lokeren, Termonde, Dendermonde,
Löwen (Leuven), Namur, Lüttich); Holandii (Roermond i Venlo); Niemczech
(Aachen, Düsseldorf, Münster, Paderborn, Kolonia, Koblencja, Frankfurt
nad Menem, Aschaffenburg, Würzburg, Neuburg n/Dunajem i Konstancja oraz Augsburg); Austria (Innsbruck
i Wiedeń) oraz Szwajcaria (Stein n/Renem, Baden im Aargau, Muri, Luzern,
Brunnen w regionie Vierwaldstätter
See i Altdorf). Na wielu miejscach, za
jego przyczyną o. Marka dochodziło
do licznych nawróceń i uzdrowień,
które były spisywane oraz publikowane i w całej Europie, rozszerzały jego
dobre imię jako charyzmatycznej
postaci XVII w. Pomimo iż o. Marco
głosił swe kazania w języku włoskim,
to największe oddziaływanie pastoralne i polityczne miał w krajach języka niemieckiego. Jego kazań słuchało
niekiedy od 30 do 50 tysięcy wiernych. Na tej podstawie sam papież
Innocenty XI Odescalchi (1676-1689;

w 1956 r. ogłoszony świętym) nazwał
go "Cudotwórcą swojego wieku" oraz
mianował legatem i misjonarzem
apostolskim (1682 r.). Natomiast władcy wielu krajów zapraszali go jako kaznodzieję, stąd drugi przydomek Marka - "duchowy lekarz Europy".
PowizyciewInnsbrucku,najpierw
o. Marek wywarł wielkie wrażenie na
arcyksięciu Karolu V. Lotaryńskim, a w
dniu 7 września 1680 r. w Linz 48-letni
O. Marek z Aviano po raz pierwszy
spotkał 40-letniego cesarza Leopolda
I. (1658-1705; czyli panującego już od
23 lat). Był on typem nieśmiałego intelektualisty, czuł się niepewnie, miał
duże trudności z podejmowaniem
decyzji, nękały go liczne problemy
rodzinne i państwowe (m.in. z administracją państwową i jej korupcją), z
doborem właściwych współpracowników itd.. Spotkanie zapoczątkowało
dozgonną – 18-letnią przyjaźń, którą
przerwała śmierć charyzmatycznego
ewangelizatora Europy. O. Marek stał
się jego mentorem, powiernikiem,
doradcą i spowiednikiem. W roku
1681 r. misyjne podróże o. Marka do
Hiszpanii, Holandii i Francji sprowokowały burzliwe dyskusje i publikacje. Po powrocie, w lipcu 1682 r. do
Wiednia o. Marek spotkał się jednak
w letniej rezydencji w Laxemburgu z
wielkim zrozumieniem i akceptacją
cesarza. Ten człowiek wielkiej modlitwy i proroczy ewangelizator, na życzenie cesarza ponowił swe kazania
w kapucyńskim kościele w Linz. Już w
tym roku ostrzegał Austriakow, nawołując publicznie: „Nawróćcie się, gdyż
inaczej przyjdzie na Austrię jeszcze
większa kara niż w latach 1679 -1680.”.
Nota bene wówczas podczas epidemii zmarło aż 70 tys. mieszkańców.
Od 1982 r. pomiędzy oboma
przyjaciółmi – cesarzem i o. Markiem była pielęgnowana niezwykle
intensywna wymiana myśli i ocen, zarówno poprzez korespondencję, jak i
bezpośrednio. Nie szczędził cesarzowi
realnej oceny sytuacji, konstruktywnych wizji, rad, ale też i krytyki. Przy tej
okazji wspierał on lojalnego cesarzowi
nuncjusza apostolskiego Buonvisiego. Odtąd ten autentyczny kapucyn
- ewangelizator był już w kontakcie
z wieloma osobistościami Kościoła
oraz imperium, przede wszystkim z
krewnymi i klientelą cesarza. Pielęgnował z nimi intensywny kontakt
korespondencyjny.
W liście z 3 kwietnia 1683 r. cesarz Leopold I zakomunikował już o.
Markowi o fakcie rosnącej tureckiej
potęgi i nieuniknionej konieczności
wojny, który przyjmuje bez lęku, ale
nie mając środków finansowych i licząc na zgromadzenie jedynie ok. 40
tys. armii. W dramatycznej sytuacji,

Mapka podróży misyjnych i dyplomatycznych o. Marka z Aviano w 1983 r.
(źródło: MvAKun, s. 41).

trwającego od prawie dwóch miesięcy tureckiego oblężenia Wiednia
i ograniczonych możliwości obronnych, jak też skromnych zapasów
żywności jego mieszkańców, cesarz
Leopold I. prosił o. Marka z Aviano,
aby na dzień 1 września przybył do
jego rezydencji w Linzu. O. Marek z
Aviano przybył natychmiast, ale była
to dla Wiednia i Europy przysłowiowa minuta przed godziną dwunastą.
Zarówno jako chrześcijanin oraz jako
inteligentny dyplomata - mediator
wywarł znaczny wpływ na kształt
planów wojennych koalicji katolickiej z naczelnym dowództwem Jana
III Sobieskiego włącznie. O. Marek z
Aviano z niezachwianą wiarą stanął
przy cesarzu Leopoldzie, a następnie
przy Janie III Sobieskim i katolickich
dowódcach odsieczy wiedeńskiej, jak
Aaron wspierający Mojżesza podczas
bitwy Izraelitów z Amalekitami.
Legat papieski, konsolidator
Ligi Katolickiej i„Aaron” bitwy pod
Wiedniem
W liście Filippa Wilhelma – hrabiego z Falcu z 1682 r. czytamy: „Wasze
przybycie [o. Marka z Aviano] jest niezbędne. Bez was jesteśmy straceni”.
Rok przed bitwą pod Wiedniem także
i sam cesarz pisał do przyjaciela kapucyna: „Obawiam się, że będziemy
mieli wojnę z Turkami. Gdybym mógł
odbyć tę kampanię mając Ojca przy
sobie, mógłbym powiedzieć, jeśli Bóg
jest z nami, któż przeciw nam?”.
Cesarz Leopold znając jednak poważne zdrowotne kłopoty o. Marka,

które ponowiły się z jeszcze na początku 1638 r., oszczędzał go. Dopiero
z polecenia papieża, a po nominacji o.
Marka na legata papieskiego na rzecz
odsieczy, podczas drugiego oblężenia wiedeńskiego z 1683 r., poprosił
swego przyjaciela kapucyna, aby na
początku września błyskawicznie
przybył do Linzu. W konsekwencji,
zaledwie na kilka dni przed decydującą bitwą, o. Marek przybył z Innsbrucku doi Linzu. Z kolei po wizycie
u cesarza, już jako legat papieski,
odbył w zamku Stettlsdorf k/ Tulln
na nadunajskich polach (ok. 30 km
pod Kahlenbergiem), kluczową radę
wojenną, zakończoną uzgodnionym
planem bitwy. Początkowo była ona
naznaczona wojskową rywalizacją i
osobistymi interesami. Na koniec o.
Marek znalazł kompromis polegający na tym, że cesarz nie przybędzie
na pole bitwy (był to jeden z decydujących momentów, gdyż cesarz
był bardzo nieudolnym dowódcą),
każdy z książąt miał dowodzić swymi
oddziałami, ale naczelne dowództwo
przekaże się najwyższemu rangą, tzn.
królowi Polski Janowi III Sobieskiemu.
Po roku charyzmatyczny kapucyn
napisał: „Jest Waszej Cesarskiej Mości
w pełni wiadomym, że podczas tureckiego oblężenia Wiednia otrzymałem
szczególną łaskę Boga, została mi
dana na 10 dni przed bitwą. Gdyby
zabrakło owych pięciu dni, Wiedeń
wpadłby w ręce nieprzyjaciół. Dwa
razy spotkałem się z królem polskim,
zniechęconym z wielu powodów, ale
z niemałym wysiłkiem doprowadziłem do tego, by Wiedeń wyzwolono,
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co z pomocą Bożą też się stało”.
Na początku września o. Marek
osobiście przybył do obozu wojskowego Jana III Sobieskiego i po raz
kolejny był jego gościem. W dniu 8
września, w liturgiczne wspomnienie
narodzin Matki Bożej, o. Marek z Aviano celebrował mszę św. w namiocie
króla polskiego (gdzie znajdował się
obraz Matki Bożej Częstochowskiej),
który razem z synem Jakubem służył
jako ministrant. O. Marek wygłosił
wówczas płomienne kazanie i we
właściwy sobie płomienny sposób
odmówił akt skruchy i żalu doskonałego oraz udzielił papieskiego błogosławieństwa. Król Jan III Sobieski tak pisał
o tym wydarzeniu do swej żony Marysieńki: "Poprzedzający dzień spędziliśmy na modlitwie. O. Marek z Aviano
udzielił nam błogosławieństwa. Został
on bardzo szybko przysłany przez Papieża. Z jego rąk przyjęliśmy Komunię
Św., a po zakończeniu mszy św. skierował do nas nadzwyczajne orędzie.
Wielokrotnie pytał nas czy faktycznie
wierzymy Bogu Ojcu, po to abyśmy
jednomyślnie i z mocą odpowiedzieli,
że w pełni ufamy Bogu. Po czym kazał
nam z wiarą wielokrotnie powtarzać:
Jezus Maria! Jezus Maria! Mszę Św.
celebrował z wielkim przeżyciem i namaszczeniem. Naprawdę jest to mąż
Boży. Przy tym jest on bardzo prosty,
normalny i autentycznie święty. Na
koniec przechodził od oddziału do
oddziału i przekazywał wszystkim
swoje pełne zaufanie Bogu. Wszyscy, także protestanci, byli szczęśliwi
i wdzięczni za jego przybycie oraz za
wspólną modlitwę."
Na kilka godzin przed epokową
bitwą z 12 września 1683 r., o czwartej
rano król Jan III Sobieski uczestniczył
w Mszy św., którą na stopniach ruin
kościółka św. Józefa i klasztoru kamedułów (zniszczonych uprzednio przez
Turków) celebrował legat papieski o.
Marek z Aviano. Polski król, ponownie wraz z synem Jakubem, służył
jako ministrant. Wysłuchał krótkiego
płomiennego kazania, wraz z innymi
dowódcami wojsk koalicyjnych przyjął komunię św. i na koniec był świadkiem przejmującej modlitwy, w której
”lekarz Europy” ofiarował swoje życie
Bogu w zamian za zwycięską obronę
Wiednia.
W godzinie, kiedy ostatnie polskie oddziały na zboczach Kahlenbergu obejmowały wskazane im pozycje
bojowe, w ojczyźnie intensywnie
modlono się o zwycięstwo dla chrześcijańskiej Europy, polskiego króla i
swych rodaków. Krakowski biskup
Jan Małachowski (1676-1699) polecił,
aby we wszystkich kościołach miasta
i diecezji rozpoczęto 40-godzinne nabożeństwo. Miało się ono zakończyć

w niedzielę 12 września uroczystą
procesją z katedry na Wawelu do kościoła mariackiego na głównym placu
miasta.
Rankiem 12 września 1683 r.
wojska sprzymierzonych, zgodnie
z podjętą taktyką, ruszyły do boju
przeciw Turkom. O godzinie piątej zapoczątkował je ogień artylerii otwarty
na rozkaz generała Leslie. O. Marek
z Aviano zamiast miecza wziął do
ręki swój misyjny krzyż i był obecny
pośród żołnierzy. Przez cały dzień
poruszał się, wręcz biegając między
nimi, był zwłaszcza tam gdzie było
najciężej. Nawoływał i umacniał ducha walki oraz z płomienną wiarą modlił się słowami, używanymi w czasie
udzielania egzorcyzmów: „Ecce Cruz
Domini, fugite partes adversae” („Oto
krzyż Pana, uciekajcie wrogie siły”). Co
jakiś czas stawał na wzgórzu, tak żeby
go wszyscy widzieli. Islamski kronikarz relacjonował po bitwie: „Pewien
mnich z wysoko uniesionym krzyżem
w ręku wywołał w naszej armii taki
strach i przerażenie, że całe regimenty
rzucały się do ucieczki”.
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W pierwszej połowie XVII imperium Osmańskie przeżywało
dekadencję, ale już w drugiej poło-

wie tego stulecia dokonało się jego
wzmocnienie i miała miejsce kolejna
dynamiczna ekspansja. W maju 1683
r. armia sułtana Mohameda IV, w sile
150–190 tys. ludzi (największa armia,
jaką Turcy zmobilizowali w XVII w.
od stycznia tegoż roku stacjonowała
już w Belgradzie), pod dowództwem
wielkiego wezyra Kara Mustafy wyruszyła spod Belgradu w kierunku
stolicy imperium. Po ucieczce cesarza
Leopolda w nocy z 7/8 lipca 1683 r. ze
swej wiedeńskiej rezydencji do Linzu,
los 60-tysięcznego miasta (wcześniej
30 tys. osób opuściło je w panice) i
całego chrześcijaństwa stawał się coraz bardziej niepewny. Turcy przybyli
pod Wiedeń w lipcu 1683 r. i całkowicie otoczyli go już 17 lipca. Miasta,
przez 2 miesiące, broniła nieliczna,
10-tysięczna armia, pod dowództwem hrabiego Ernsta Rudigera von
Starhemberga. Natomiast współpracujący z Turkami Tatarzy siali śmierć i
spustoszenie zarówno w okolicy, jak i
w Górnej Austrii.
Po otrzymaniu błagalnego listu
cesarza i na wiadomość o tureckich
działaniach militarnych Jan III Sobieski przyśpieszył mobilizację armii
koronnej w sile ok. 27 tys. ludzi (14
tys. kawalerzystów, 13 tys. piechoty
i dragonów oraz 28 dział) i nie czekając na siły litewskie, wyruszył pod
Wiedeń. Maszerując przez Śląsk, Czechy i Morawy (łącznie ok. 550 km)

Kopia krzyża misyjnego o. Marka z Aviano,
Wiedeń archiwum prowincjalne
(źródło: MvAKun, s. 52)

Urna ze szczątkami o. Marka z Aviano w prawej bocznej kaplicy kościoła
OO. Kapucynów w Wiedniu (stan z 18 VIII 2013); fot. T. Fitych.

Spóźniona mobilizacja sił koalicyjnych, wybujałe ambicje dowódcze i przebieg bitwy

Sobieski spotkał się z koalicjantami
3 września pod Mikulowem, gdzie
połączył wojska polskie z posiłkami
z Rzeszy Niemieckiej, prowadzonymi przez księcia Waldecka i oddziałami austriackimi, dowodzonymi
przez księcia Karola Lotaryńskiego.
11 września wieczorem armia sprzymierzonych została skoncentrowana
na prawym brzegu Dunaju. Była ona
co najmniej o połowę mniej liczna
niż siły tureckie. Stanowiło ją ok. 73
tys. żołnierzy, z czego ponad 30 tys.
jazdy. Przed nocą armia przeszła Las
Wiedeński i zajęła pozycje na linii
wzgórz. Na lewym skrzydle i w centrum stanęły wojska księcia Karola Lotaryńskiego i księcia Waldecka, na prawym zaś wojska polskie. Bitwa, która
rozpoczęła się nazajutrz, przebiegła
dokładnie według planu ułożonego
przez Sobieskiego. Najpierw wojska
niemiecko-austriackie związały przeciwnika walką i odwróciły jego uwagę
od poczynań wojsk koronnych, co
pozwoliło im na rozwinięcie szyku.
Szale zwycięstwa przechylały się wielokrotnie.
Kara Mustafa był tak pewny wartości swoich wojsk i nadchodzącej
wygranej, że nie poczynił żadnych
starań żeby zabezpieczyć obóz turecki na wypadek ataku wroga (nie
posiadał on nawet prostej drewnianej palisady). Dopiero około godziny
17.00 Kara Mustafa rozkazał, aby od-
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działy oblegające miasto wzmocniły
lewe skrzydło Turków, ale było już za
późno. W godzinę później, z prawego
skrzydła i centrum wojsk sprzymierzonych, do ataku ruszyło ponad 20
tys. jeźdźców. Pierwszy atak jazdy
polskiej przeprowadził Zygmunt
Zbierzchowski, dowódca jednej z 24
chorągwi husarskich. Oddziały husarii, charakteryzujące się specyficznymi pióropuszami od początku starcia
siały popłoch wśród Turków, którzy
przestraszyli się tego rodzaju wojsk,
ale w końcu zadali im znaczące straty.
Kara Mustafa sądził, że był to główny
atak sprzymierzonych wojsk koalicyjnych, dlatego rozkazał większości
swoich oddziałów gonić uciekającą
husarię, aż do podmiejskich lasów.
Tam czekały na nich rozmieszczone i
przygotowane do zasadzki oddziały
polskie oraz ich działa. W tej sytuacji
Jan Sobieski przeprowadził główny,
frontalny atak na wojska tureckie,
zmuszając je do panicznego odwrotu.
Kara Mustafie nie tylko, iż nie udało
się zorganizować obrony obozu, ale
jego armia rozproszyła się uciekała w
bezładzie w kierunku Węgier. Około
godziny 22-giej nie było już słychać
strzałów, miasto Wiedeń zostało ocalone. Straty tureckie poniesione w tej
bitwie oceniane są na ok. 15- 20 tys.
zabitych i ok. 5 tys. rannych, a straty
wojsk sprzymierzonych na ok. 1,5 tys.
zabitych i 2,5 tys. rannych. Ogromnej
dewastacji uległy miejscowości i winnice od słynnego„austriackiego Escorialu„ Klosterneuburg aż po węgierską
granicę.
Po bitwie o. Marek z Aviano
wycofał się do swego wiedeńskiego klasztoru. Jeszcze wieczorem w
wiedeńskiej katedrze odśpiewano
pierwsze dziękczynne Te Deum. Z kolei w nocy, w zdobycznym namiocie
wezyra, król Polski napisał dwa listy.
Jeden do papieża Innocentego XI, w
którym relację o zwycięskiej bitwie
zakończył słynnymi i teraz bardziej
dla nas już czytelnymi słowami: Venimus, vidimus et Deus vicit (Przybyliśmy, zobaczyliśmy i Bóg zwyciężył),
który do Rzymu zawiózł o. Marek z
Aviano, a drugi do swojej żony MaryLiteratura:

sieńki. Zaczynał się on od słów: „Bóg i
Pan nasz na wieki błogosławiony dał
zwycięstwo i sławę narodowi naszemu, o jakiej wieki przeszłe nigdy nie
słyszały”. Nadal ciesząc się z odniesionego zwycięstwa, następnego dnia
o godzinie 10-ej, w augustiańskim
kościele św. Augustyna (w pobliżu
cesarskiego zamku), nie czekając na
przybycie cesarza uczestniczył wraz
z synem Jakubem i oficerami swej
armii w cichej mszy św. W kaplicy loretańskiej (w latach 1627-1784 istniała
ona po środku kościoła) celebrował ją
o. Józef a Santo Oswaldo, a na koniec
król Polski spontanicznie zaintonował
Te Deum. Natomiast cesarz Leopold
I. po dotarciu do Wiednia celebrował
uroczyste Te Deum w katedrze Św.
Stefana w towarzystwie arcyksięcia
Karola Lotaryńskiego i Ernesta Rudygera von Starhemberg.
Bitwa pod Wiedniem stoczona
12 września 1683 r. między wojskami
polsko-austriacko-niemieckimi, pod
dowództwem króla Jana III Sobieskiego, a armią Imperium Osmańskiego
pod wodzą wezyra Kara Mustafy, zakończyła się klęską Osmanów. Od tej
pory przeszli oni już tylko do defensywy i przestali stanowić zagrożenie
dla chrześcijańskiej części Europy.
Wiktoria wiedeńska uznawana jest
przez historyków za jedną z dwudziestu przełomowych bitew w dziejach
świata.
Pośmiertna pamięć, szacunek
i wdzięczność społeczeństwa
O. Marek z Aviano zmarł 13 sierpnia 1699 r. w wieku 67 lat, podczas
swej ostatniej wizyty w Wiedniu, w
obecności przyjaciela cesarza Leopolda I i cesarzowej Eleonory. Jego
ciało pochowano w krypcie kościoła
kapucynów w Wiedniu, obok grobów cesarskich. Po czterech latach
jego szczątki przeniesiono do kaplicy kościoła OO. kapucynów, gdzie
spoczywają do dzisiaj. Wielokrotnie
wysuwano propozycje aby o. Marka
uczynić patronem Austrii. Do czasu
II wojny światowej praktykowano
dziękczynną procesję z Kahlenbergu
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do Wiednia, podczas której uroczyście
niesiono krzyż z figurką Jezusa Ukrzyżowanego, którym „lekarz europejskiej duszy”, umacniał między innymi
wojska odsieczy wiedeńskiej. W 1935
r. społeczeństwo Wiednia wystawiło
mu spiżowy pomnik (jest to dynamiczna postać biegnącego zakonnika
z uniesionym krzyżem), usytuowany
przy mauzoleum Habsburgów i przy
wiedeńskim kościele kapucynów.
W pierwszej – prestiżowej dzielnicy
Wiednia jedna z ulic nosi jego imię.
Natomiast na ścianie kościoła na Leopoldsbergu i Kahlenbergu umieszczano rocznicowe tablice.
W tym roku, w związku z 330letnią rocznicą odsieczy wiedeńskiej,
Polacy planują odsłonięcie na tymże
kościele kolejnej tablicy. Natomiast z
Krakowa 550 kilometrowym szlakiem
króla Sobieskiego, na podwiedeńskie
wzgórze Kahlenberg, w historycznych strojach wyruszyło siedmiu piechurów. Pierwsza w dziejach piesza
wyprawą śladami wiktorii wiedeńskiej
odbywała się pod hasłem “Victoria In
Unitate” (Zwycięstwo w jedności). W
dniu 26 sierpnia z katedry wawelskiej
wyruszył również Rajd Konny Króla
Jana III Sobieskiego. Wzięło w nim
udział 12 jeźdźców na koniach i ponad
20 osób idących pieszo. Są to przykłady wielu cennych inicjatyw Krakowa i
Małopolski, podejmowanych na rzecz
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upamiętnienia znaczenia poszczególnych rocznic bitwy pod Wiedniem z
1683 r.
Przypomnijmy w tym miejscu,
że warszawski kościół Ojców Kapucynów został ufundowany przez króla
Jana III Sobieskiego jako wotum za
zwycięstwo w 1683 r. pod Wiedniem.
Król sprowadził zakon braci kapucynów, a w krypcie świątyni pochowane
jest jego serce.
Pierwsze kroki na rzecz procesu
kanonizacji o. Marco z Aviano rozpoczęto już w 1691 r.. Ich dynamikę osłabiła jednak śmierć cesarza Leopolda I.,
a następnie wydarzenia historyczne.
Ponownie starania tego typu wznowiono w 1912 r. Do wyniesienia charyzmatycznego kapucyna do chwały
ołtarzy doszło jednak dopiero w 320.
rocznicę odsieczy wiedeńskiej. Jan
Paweł II w rocznicę bitwy przybył najpierw z pielgrzymką na Kahlenberg,
a w dniu 27 kwietnia 2003 r. ogłosił
o. Marka - lekarza i obrońcę Wiednia
i całej Europy - błogosławionym. Dla
nas współczesnych, nadal aktualnym
najważniejszym pozostaje zarówno
dziesięciodniowe
doświadczenie
odsieczy wiedeńskiej przeżyte przez
Jana III Sobieskiego, jak i o. Marco z
Aviano, jak też przesłanie życia tego
„lekarza Europy”: Europa jeszcze nie
zginęła, dopóki my wierzymy, ufamy
i kochamy!

A.M. Basso, Beato Marco D’Aviano: dare un'anima all'Europa
(profilo biografico riveduto e corretto da V. Renier), Padova
20032.
R. Baier, Marco d’Aviano, w: Biographisch-Bibliographisches
Kirchenlexikon , Bd 23., Bautz, Nordhausen 2004, k. 35–38.
G.V. Fantuz, V. Renier, Marco d'Aviano e Innocenzo XI - In difesa
della Cristianità, Associazione «StoriesFvg» [2006].
A. Petacco, L'ultima crociata: quando gli Ottomani arrivarono
alle porte dell'Europa, Mondadori 2007.
J. Sachslehner, Anno 1683 - Die Türken vor Wien, Pichler Verlag
2011.
J. Stoye, Die Türken vor Wien: Schicksalsjahr 1683, 2012.
Witryna internetowa: https://www.kapucyni.pl/index.php/
aktualnoci/1683.
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Roman Głaz

Odnawialne źródła energii od A do Z
Audyt energetyczny budynku
Audyt energetyczny to opracowanie, określające zakres i
parametry przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i tak naprawdę ma nam powiedzieć, ile
nasze mieszkanie czy dom jest
warte pod względem energetycznym. Dyrektywa uchwalona przez Parlament Europejski
w 2002 roku, szerzej znana jako
dyrektywa EPBD (the Energy
Performance of Buildings Directive), wymusza posiadanie
przez budynki tak zwanych
paszportów energetycznych.
Mają one wyraźnie wskazywać,
na ile energetycznie oszczędna
jest dana konstrukcja oraz ile
środków może pochłonąć jej
ogrzewanie i wentylacja. Wiąże się to z podniesieniem lub

obniżeniem realnej wartości
takiej budowli, w zależności od
tego, jak dobrze taki budynek
się sprawdza. Oczywistym jest
więc, że każdy właściciel będzie
się starał poprawić sprawność
swojej budowli, już choćby poprzez docieplenie ścian.
Audyt energetyczny budynku służy określeniu, jakie środki należy zastosować, aby dana
konstrukcja spełniła określone
wymagania energetyczne. W
skrócie mówiąc, odpowiednio
przeszkoleni fachowcy oceniają najpierw, co stanowi konkretny problem w danym przypadku (czy to nieszczelne okna,
błędnie założona izolacja czy
źle rozstawione wywietrzniki
i kaloryfery). Następnie zasta-

nawiają się, co należy przedsięwziąć, aby poprawić sytuację.
Efektem tych rozważań jest
lista środków, które można
wykorzystać. W dalszej części,
audyt energetyczny budynku
sprowadza się do wyliczeń, co
się opłaca zmienić. Właśnie dla
takich obliczeń, przed dociepleniem budynku warto pokusić się o zewnętrznych audytorów, gdyż firma docieplająca
będzie raczej chciała poprawić
wszystko i przy okazji zarobić
jak najwięcej. Mając gotowy
audyt, właściciel raczej nie
wpadnie w tego typu pułapkę. Na ile się ten audyt opłaca?
Cóż, sprawa jest dość skomplikowana, zależna w dużej mierze
od tego, jakie przeznaczenie

ma dana konstrukcja oraz jak
jej przyszłość wyobraża sobie
właściciel. Dobrze przygotowany audyt energetyczny budynku oraz przeprowadzenie prac
przez audyt zalecanych zapewne zagwarantuje lepszy paszport energetyczny. Im lepszy
paszport, tym wyższa wartość
budowli, więc można ją sprzedać za większe pieniądze. Cała
sztuka polega na tym, by fundusze zainwestowane w audyt
oraz w remont nie przekroczyły
zysku, jaki ma z nich wyniknąć.
Podsumowując, audyt energetyczny budynku mimo iż sam
w sobie jest bilansem, musi
zostać odpowiednio wliczony
w koszty i jak każda zresztą inwestycja, musi się zwrócić.

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/
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magister filologii germańskiej

Irena Rogowska
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Tłumacz Przysięgły Języka Niemieckiego

Tel. (00-48) 74 8726091

telefon
(74)
8726091

Wyjazdy Au-pair

Ziemia Kłodzka nr 231 / październik 2013

32
dr Małgorzata Żochowska

Zagadka drogi sudeckiej

Tomasz Rzeczycki, "Zagadka
drogi sudeckiej", Kraków,
2013 r. Wydawnictwo: Technol

Nakładem Wydawnictwa Technol z Krakowa w 2013 r. ukazała się
kolejna publikacja Tomasza Rzeczyckiego: „Zagadka Drogi Sudeckiej. Strategiczny projekt III Rzeszy” z
serii „Militarne sekrety”.
Ciekawa, kolorowa okładka
zachęca do przeczytania książki.
Pokazano na niej Zakręt Śmierci pomiędzy Szklarską Porębą, a Świeradowem-Zdrojem. Jednak opis tego
zdjęcia jest niepełny – podano tylko
nazwę „Zakręt Śmierci”, czytelnik
spoza regionu nie będzie wiedział
gdzie on się znajduje. Warto było też
dodać kogo podobiznę przedstawia zdjęcie na okładce (Hermanna
Göringa). Na wewnętrznej stronie
tytułowej znajduje się informacja,
gdzie można nabyć książkę oraz
informacje o innych publikacjach
autora. Książkę wzbogacają 92 fotografie autora z podpisami. Składa
się ona z siedmiu części, podsumowania, wykazu bibliografii oraz spisu treści, który zamieszczony jest na
końcu książki (czemu nie na początku? – lepiej rozpoczynać czytanie od
spisu). Na końcu książki zamieszczono też reklamy oraz patronów medialnych. Całość liczy 158 stron. Autor przedstawia założenia budowy
turystycznej szosy, łączącej pasma
górskie Polski w Sudetach i Karpatach, której budowa nie doszła do
skutku tylko częściowo.
Rozdział pierwszy dotyczy Drogi Sudecko-Karpackiej jako arterii
komunikacyjnej i elementu zagospodarowania gór. Miała ona mieć
zasadnicze znaczenie dla rozwoju
ruchu turystycznego i imponująco
wyglądała w publikacjach. Można
zapoznać się w książce z przebiegiem planowanej trasy, który był
często zmieniany w zależności od
zmian na stanowiskach decydentów. Autor podaje wariantowe
odcinki w Karpatach i Sudetach.
W rozdziale tym znajdziemy wiele
ciekawostek, np. odpowiedź dlaczego nazwa „Autostrada Sudecka”
przylgnęła z czasem do odcinka
Drogi Sudeckiej, prowadzącego
przez Góry Bystrzyckie, jak je nazywali potocznie dziennikarze. Autor
wykazuje, co było przyczyną uniemożliwiającą budowę tej asfaltowej
szosy górskiej.
W drugiej części z tytułem „Szosa Świeradów – Szklarska Poręba”
autor opisuje walory szosy w Górach
Izerskich, a w szczególności tzw.

„Zakrętu Śmierci”, wcześniej nazywanego „Czarnym Zakrętem” i jego
genezę. Znajdziemy też odpowiedź
na pytanie czy nazwa zakrętu zniechęcała do odwiedzin i czy rzeczywiście było tu dużo wypadków i co
najbardziej przyczyniło się do jego
popularności. Głównym powodem
spadku popularności było zadrzewienie, ograniczające z czasem walory widokowe. Ciekawe informacje
dotyczą zespołu trzech chodników
minerskich pod drogą, przygotowanych przez Niemców, ale nigdy niewykorzystanych. Przedstawiono też
pomysły na uatrakcyjnienia chodników. Autor podaje przykłady, że szosa ta była chętnie wykorzystywana
do rozmaitych zawodów, imprez np.
rajdów motocyklowych.
Rozdział 3 dotyczy odcinka
Chełmsko Śląskie – Łączna, położonego w północnej części Gór Stołowych. Specyficzną pamiątką, jaką
zostawili budowniczowie, jest m.in.
napis, że była to droga górska im.
Adolfa Hitlera. Dlaczego po wojnie
szosa popadła w zapomnienie? Do
czego po 1968 r. używano tej drogi? Dzięki Programowi Phare gminy
Lubawka i Mieroszów podjęły się na
początku lat 90. modernizacji drogi,
jednak uzyskała ona tylko lokalne
znaczenie.
Rozdział czwarty opisuje Drogę
Stu Zakrętów, jako malowniczą trasę
trawersującą Góry Stołowe, słynące
z osobliwych form skalnych. Jest to
droga górska łącząca Kudowę-Zdrój
przez Karłów z Radkowem. Zyskała
ona wybitne znaczenie turystyczne.
Budziła zachwyt i niektórzy
określali ją nawet serpentynową,
asfaltową autostradą. Autor szczegółowo przedstawia informację o
parkingach przy tej drodze, planach
jej zniszczenia i uniemożliwienia
przejazdu, powodach jej okresowego zamykania, historii komunikacji
i zamierzeniach inwestycyjnych dotyczących Gór Stołowych. Autor na
str. 71 używa zwrotu „po włączeniu
Ziem Odzyskanych w granice Polski”.
Jednak należy zauważyć, że ziemie
te wcześniej należały do Niemiec.
Rozdział piąty poświęcony jest
Drodze Orlickiej – jednej z najwyżej
położonych dróg na Śląsku w północnej części Gór Orlickich, będącej
główną dojazdową do Zieleńca. Z
istnieniem dogodnych terenów narciarskich na zboczach Gór Orlickich
wiązano duże nadzieje na rozwój

tych terenów. Autor określił, gdzie
jest początek, a gdzie koniec drogi,
jakie były czynniki hamujące rozwój
turystyki na terenach wokół niej,
postulaty remontu drogi, odniósł
się też do zagadnień komunikacji
na tej trasie oraz dawnych przepisów ograniczających pobyt w strefie
nadgranicznej.
Rozdział szósty zapoznaje nas z
Autostradą Sudecką, czyli przedłużeniem drogi Orlickiej w Górach
Bystrzyckich, która ma duże walory
widokowe, ale biegnie przez obszary znacznie wyludnione. Autor
wyjaśnia dlaczego w czasach PRL-u
zwana była ona „Drogą Göringa”.
Przedstawia szczegółowy przebieg
tej peryferyjnej drogi, jej parametry techniczne, lata budowy i zbudowane przez Niemców przy niej
obiekty militarne. Na podstawie
historycznych dokumentów ocenia
przyczyny małego wykorzystania
tej atrakcyjnej drogi w przeszłości
oraz odnosi się do poprowadzenia
przez drogę Głównego Szlaku Sudeckiego.
Rozdział siódmy omawia szosę z
Lądka-Zdroju przez Orłowiec do Złotego Stoku, wijącą się serpentynami
przez Góry Złote w dolinie rzeki Białej Lądeckiej i Orliczki. W tej części
znajdziemy odpowiedź na pytanie,
dlaczego droga nie prowadzi przez
Przełęcz Różaniec, jakie są czynniki
hamujące rozwój turystyki w tym
regionie. Zaletą jest też, to, że drogą
nie prowadzą szlaki turystyczne.
W Podsumowaniu autor ocenia trzy publikacje, w których poruszano temat Drogi Sudeckiej, ale
bez archiwalnej kwerendy. Do dziś
niewyjaśniona pozostaje kwestia,
czy Droga Sudecka miała być tylko
górską drogą turystyczną, czy też
przygraniczną szosą strategiczną
Przeświadczenie o militarnym przeznaczeniu Drogi Sudeckiej w polskiej literaturze bazuje w większości
na domysłach, a nie dokumentach.
Według Tomasza Przerwy, którego
zdanie autor przywołuje, głównym
celem jaki przyświecał budowie tej
drogi, była aktywizacja turystyczna
peryferyjnych górskich obszarów
przygranicznych.
Na końcu książki podano bibliografię odnoszącą się do każdego
rozdziału. Obok publikacji książkowych i źródeł archiwalnych najszerzej potraktowano w niej źródła
prasowe.
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XX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Wiedeńskiej
16 - 20 października 2013, Wrocław, Ostrzeszów Wlkp.
Po raz XX udało się zorganizować we Wrocławiu Międzynarodowy Festiwal Muzyki Wiedeńskiej od
J. Lannera do R. Stolza tzn. muzyki
jaka narodziła się w Wiedniu XIX i XX
wieku, a której symbolem jest twórczość Straussów.
Muzyka ta – walce, polki, arie
operetkowe jak dotąd wytrzymywała współzawodnictwo modnych

i wciąż zmieniających się rytmów
nowej muzyki. Świadczy o tym publiczność licznie przybywająca na
koncerty. Festiwale uświetniali wybitni muzycy i znakomici wokaliści z
różnych krajów świata.
Przed wrocławską publicznością
i po raz pierwszy w Polsce wystąpi
światowej sławy sopranistka Camilla
Nylund w repertuarze największych

kompozycji muzyki wiedeńskiej.
U jej boku będziemy mogli zobaczyć wybitnego tenora Christopha
Strehla, który na co dzień współpracuje z Operą w Dortmund.
Organizator: Ośrodek Kultury
i Sztuki we Wrocławiu
Więcej informacji: www.
festiwalmuzykiwiedenskiej.eu
www.okis.pl

TWÓRCZOŚĆ EUGENIUSZA GEPPERTA PO ROKU 1945.
Wystawa oraz towarzysząca jej
książka monograficzna Dominiki Kowalewskiej
17 października - 17 listopada, Wrocław
Wydawnictwo i wystawa prezentujące sztukę Eugeniusza Gepperta zmierzają do analizy i pokazaniu dzieł malarza powstałych po
1945 roku, kiedy to dokonała się
synteza dotychczasowych poszukiwań i inspiracji oraz ostatecznie
skrystalizował się własny styl artysty. Sztuka Gepperta, mimo ewolucji, jakiej uległa w okresie powojen-

nym, stanowi wciąż spójną całość.
Wojna oraz zmiana środowiska z
krakowskiego na wrocławskie nie
są tu wcale cezurą – po 1945 roku
artysta nadal rozwija tendencje z
okresu przedwojennego, wzbogacając je o nowe doświadczenia,
inspiracje i własne poszukiwania
artystyczne. Geppert odchodzi od
realizmu w stronę symbolizmu i

geometryzacji, chociaż jego sztuka
do końca pozostaje figuracyjna. Artysta stopniowo zastępuje jednak
w swoich płótnach rzeczywistość
realną światem własnej wyobraźni,
marzeń i wspomnień.
Organizator: Ośrodek Kultury
i Sztuki we Wrocławiu
Więcej informacji:
www.okis.pl

American Film Festival
22 października - 27 października, Wrocław
Stany Zjednoczone to kolebka popularnych gatunków
filmowych i centrum światowego przemysłu filmowego. Kino
amerykańskie odegrało i odgrywa istotną rolę w kształtowaniu
języka filmowego i jest niezwykle
bogate - obejmuje filmy hollywoodzkie, sprawne warsztatowo
Dolnośląskie Centrum Informacji Kulturalnej
Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu
Instytucji Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego

„kino środka”, filmy niezależne i
skrajnie odważne autorskie projekty.
Festiwal jest okazją do zapoznania się ze współczesną kinematografią amerykańską, a przez
nią również z kulturą i rzeczywistością Stanów Zjednoczonych. W
tym roku w programie: arcydzieła
50-101 Wrocław, Rynek-Ratusz 24
tel.071 342 22 91, e-mail: cik@okis.pl
www.dcik.pl, www.okis.pl

amerykańskiego kina. 90 lat Warner Bros, filmy dokumentalne,
odkrycia, eksperymenty, filmy autorskie, premiery nowych filmów
wielkich reżyserów.
Organizatorzy:
Kino Nowe Horyzonty
Więcej informacji:
www.kinonh.pl
Materiały prasowe
pochodzą od
organizatorów.
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Wrocławskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora
18 października - 21 października, Wrocław
12 października - 27 listopada, miasta Dolnego Śląska
W dniach 18 - 21 października
2013 we Wrocławiu odbędą się 47.
Wrocławskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora. W tym roku w programie WROSTJA: pokazy premierowe
wrocławskich aktorów (Bogusława
Kierca, Krystyny Krotoskiej, Zdzisława
Kuźniara, Anny Skubik), mistrzowskie
pokazy Andrzeja Seweryna i Olgierda Łukaszewicza, część konkursowa czyli 42. Ogólnopolski Festiwal
Teatrów Jednego Aktora oraz Dzień
Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiegow Krakowie Filia

we Wrocławiu, podczas którego odbędą się pokazy studenckich etiud
i spektakli oraz sesja i promocje
publikacji. Wyraźnymi akcentami
tegorocznej edycji festiwalu będą
Wrocławskie Monodramy i Szekspir.
Organizatorzy zapewnili miłośnikom
monodramu wstęp wolny na wszystkie spektakle.
Od 12 października rozpoczną
się prezentacje monodramów w
miastach Dolnego Śląska: Bolesławcu (19-21.10.), Dzierżoniowie (13.11),
Głogowie (19.10), Górze (11.10), Ja-

worze (18.10), Jeleniej Górze (16.10),
Legnicy (14.11), Oleśnicy (16 i 22.10.),
Oławie (17.10), Świdnicy (21.10),
Wałbrzychu (26.11.), Wojcieszowie
(12.10) i Zgorzelcu (27.11).
Organizatorzy:
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Państwowa Wyższa Szkoła
Teatralna im. L. Solskiego
w Krakowie. Filia we Wrocławiu
oraz Wrocławskie Towarzystwo
Przyjaciół Teatru.
Więcej informacji:
www.wrostja.pl

COLLEGIUM MUSICUM. Wykład Marka Dyżewskiego
„Czar walca i Czardasza”
19 października 2013, Wrocław
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. Szczególną wartością wykładów jest ich

szeroka perspektywa humanistyczna, ukazywanie związków muzyki z
innymi dziedzinami sztuki. Ich autor,
Marek Dyżewski, komentował w II
Programie Polskiego Radia i telewizji
największe, odbywające się w naszym kraju, międzynarodowe imprezy muzyczne: Festiwale „Wratislavia
Cantans”, Międzynarodowe Konkursy Dyrygenckie im. Grzegorza Fitel-

berga, Międzynarodowe Konkursy
Skrzypcowe im. Henryka Wieniawskiego oraz Konkursy Pianistyczne
im. Fryderyka Chopina. Prowadził
gościnne wykłady na wszystkich polskich uczelniach muzycznych oraz na
kilku uniwersytetach.
Organizatorzy: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu.
Więcej informacji: www.okis.pl

Musica Electronica Nova 2013
19 października – 26 października, Wrocław
Za sprawą festiwalu Musica
Electronica Nova Wrocław w październiku stanie się stolicą ambitnej i
poszukującej muzyki elektronicznej.
Współczesna elektronika to kameleon o wielu twarzach – niezwykle
elastyczny i pojemny gatunek muzyki, doskonale sprawdzający się we

współpracy z innymi dziedzinami
sztuki. Stąd hasło przewodnie tegorocznej edycji festiwalu: ”Scena i ruch”,
które odwołuje się do wielowymiarowości muzyki elektronicznej i jej bliskiego sąsiedztwa z innymi środkami
wyrazu. Podczas koncertów festiwalowych w wykonaniu znakomitych

artystów polskich i zagranicznych
przekonamy się, jak liczne są jej odcienie i jak funkcjonuje w połączeniu
z teatrem, tańcem i kinem.
Organizatorzy:
Filharmonia im. Witolda Lutosławskiego. Więcej informacji:
www.musicaelectronicanova.pl

Koncert „PASJANS NA DWÓCH”
Andrzej Sikorowski i Grzegorz Turnau
14 listopada 2013, Bolesławiec
Trudno sobie wyobrazić artystyczny Kraków bez Andrzeja Sikorowskiego i Grzegorza Turnaua.
Wspólnie przygotowany przez nich
program to wyjątkowy koncert, w
którym przypominają swoje największe przeboje: „Jak kapitalizm, to
kapitalizm”, „Żal za Piotrem S.”, „Mię-

dzy ciszą a ciszą”,„Naprawdę nie dziej
się nic”, „Nie przenoście nam stolicy...”
Jest to opowieść o ich rodzinnym
mieście, jakie pamiętają z dzieciństwa i młodości. O pierwszych miłościach, zdarzeniach i ludziach, którzy
są lub byli dla nich ważni. Obaj od lat
wspierają się artystycznie i dlatego

postanowili „połączyć siły”, aby przybliżyć publiczności „krakowski przepis na życie”.
Organizator:
Bolesławiecki Ośrodek Kultury Międzynarodowe Centrum Ceramiki
Więcej informacji:
www.bok.boleslawiec.pl
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Krokus Jazz Festiwal 2013
21 października - 27 października 2013, Jelenia Góra
Co roku w listopadzie w Jeleniej Górze ma miejsce trzydniowe
święto muzyki jazzowej. Koncerty
gwiazd, konkursy młodych zespołów z Polski, Niemiec i Czech, warsztaty jazzowe i nocne jam sessions w
klubie „Kwadrat”, tworzą niezapomnianą atmosferę Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Jazzowej.
Podczas tegorocznego festiwalu
wystąpią m.in Atom String Quartet,
Buster Williams ”Something More”

Quartet, grupa wokalna SLIXS. 		
Atom String Quartet jest jednym z
nielicznych na świecie i pierwszym
w Polsce kwartetem smyczkowym
grającym jazz.
Buster Wiliams „Something
More” Quartet to supergrupa naszpikowana gwiazdami współczesnego jazzu na czele której stoi
legendarny kontrabasista, kompozytor Buster Williams.

Formacja wokalna SLIXS (wcześniej
znana pod nazwą Stouxingers) ma
swoją bazę w Berlinie i funkcjonuje
bez akompaniamentu instrumentalnego. Jednak ich muzyka nie
ma nic wspólnego z szeroko rozpowszechnionymi stereotypami
dotyczącymi tego gatunku.
Organizatorzy:
Jeleniogórskie Centrum Kultury
Więcej informacji:
www.krokusjazzfestiwal.pl

Koncert Meli Koteluk na Zamku
26 października, Wałbrzych
Od ubiegłego roku nie przestaje być o niej głośno. Jest laureatką
nagród FRYDERYK 2013 w kategoriach Artysta Roku i Debiut Roku,
Nagrody Artystycznej Miasta Torunia im. Grzegorza Ciechowskiego
2012 oraz plebiscytu Gazety Wyborczej „Ale Sztuka”. Jej wydana
w maju 2012 roku pierwsza płyta
„Spadochron” została okrzyknię-

ta jednym z najlepszych debiutów roku, a utwory ją promujące,
„Melodia ulotna” i „Wolna”, przez
długie tygodnie utrzymywały się
na listach przebojów większości
rozgłośni radiowych. Muzyka Meli
wypada z szufladek, jest poetycko,
ale zadziornie, lirycznie i rockowo.
Dwanaście autorskich kompozycji z pogranicza popu i brzmień

alternatywnych, łobuzersko puszczających oko do eklektycznych
konwencji, w połączeniu z magią
tekstów autorstwa Meli, wprowadza na scenę polskiej muzyki rozrywkowej powiew świeżości
Organizatorzy:
Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o
Więcej informacji:
www.ksiaz.walbrzych.pl

Teatralna Jesień w Kłodzku: Ferdydurke
27 października, Kłodzko
„Ferdydurke” Witolda Gombrowicza to wielka satyra na system
edukacji i polską inteligencję lat 30.;
dzieło, które po ponad siedemdziesięciu latach od pierwszego wydania
nic nie straciło ze swojej aktualności.
W domu 30-letniego pisarza Józefa
pojawia się profesor Pimko - „kulturalny filolog z Krakowa”. Okazuje się,
że Józefowi – a właściwie Józiowi –
tylko wydawało się że dorósł. Pimko
zmusza go do powrotu do szkoły,
gdzie Józio powinien uzupełnić
braki w wykształceniu. Dynamiczne,

oparte na wyraźnym rytmie przedstawienie Radosława Kasiukiewicza
jest swego rodzaju zabawą z publicznością – nie ma w nim wprawdzie typowej interakcji, ale aktorzy
utrzymują z widzami bezpośredni
kontakt. Spektakl koncentruje się
wokół jednego z podstawowych
zagadnień Ferdydurke - problemu
Formy. Jego dodatkowym atutem
są lalki, które doskonale obrazują
proces powstawania stereotypowych klisz, utrudniających nam
codzienną komunikację. Spektakl

odbędzie się na Scenie Miejskiej w
Kłodzku.
Spektakl realizowany w ramach
programu Instytutu Teatralnego
im. Zbigniewa Raszewskiego TEATR
POLSKA ze środków Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Organizatorzy:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Wrocławski Teatr
Lalek, INSTYTUT TEATRALNY.
Więcej informacji:
www.teatrlalek.wroclaw.pl

Jazztopad 2013
23 lipca - 30 września, Wrocław
Podczas kilku poprzednich edycji organizatorzy zdołali przyzwyczaić jazztopadową publiczność do
koncertów na najwyższym światowym poziomie oraz przekonać ją, że
zasługuje na coś więcej niż program
ułożony z wizyt muzyków, którzy
akurat są w pobliżu. Ci, którzy towarzyszą festiwalowi od lat, doskonale
wiedzą, jak ważnym elementem

kolejnych edycji festiwalu Jazztopad
są koncerty specjalne i prawykonania nowych utworów. Jubileuszową
edycję Jazztopadu w czwartek 14
listopada otworzy koncert kwartetu
uważanego przez większość fanów
jazzu za najciekawszy improwizujący zespół świata – kwartet Wayne'a
Shortera. Członkowie tego zespołu
– Wayne Shorter, Danilo Perez, John

Patitucci i Brian Blade traktują każdy
koncert jak coś w rodzaju humanistycznego rytuału i sesji terapeutycznej jednocześnie, a ci, którzy widzieli
kwartet Shortera na żywo, wiedzą, że
ich muzyka może odmienić sposób
postrzegania świata.
Organizator:
Filharmonia
Wrocławska Więcej informacji:
www.jazztopad.pl
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Tomasz Stańko New York Quartet
na Zaduszkach Jazzowych we Wrocławiu
30 października, Wrocław
Po pięknym koncercie w
maju tego roku, Tomasz Stańko
powraca do Wrocławia z okazji
Zaduszek Jazzowych, by muzyka z albumu „Wisława” zabrzmiała w drugiej odsłonie. Tym razem
w składzie New York Quartet na
kontrabasie zagra Ben Street,
muzyk o niezwykłej wrażliwości harmonicznej i rytmicznej.
Stańko lubi eksperymentować

ze składami, by jego muzyka
nabrała nowych przestrzeni. W
tym właśnie składzie trębacz
grał na festiwalu w Wiedniu oraz
Kopenhadze. Duński tygodnik
Politiken napisał po koncercie
„Mistrz trąbki w nowej odsłonie
dostarcza dzikie piękno”. Muzyka z albumu „Wisława” idealnie
wpasowuje się w klimat Zaduszek Jazzowych, dedykowanych

pamięci zmarłych artystów. Podwójny album wydany przez
wytwórnie ECM inspirowany
jest poezją Wisławy Szymborskiej i jej pamięci dedykowany.
Koncert odbędzie się w Synagodze pod Białym Bocianem
Organizatorzy:
LION STAGE MANAGEMENT
Więcej informacji:
www.lionstage.com

Wystawa fotografii Macieja Mańkowskiego
„Made in photo”
30 października - 30 listopada, Wrocław
Dolnośląskie Centrum Fotografii „Domek Romański” Galeria OKiS
zaprasza na wystawę wielkoformatowych aktów pt. „Made in photo”
znakomitego poznańskiego artysty Macieja Mańkowskiego. Autor
do swych fotografii, wykonanych

w latach 1992-2006, zaangażował
gimnastyczki i tancerki, mające
świadomość własnego ciała i dowolnie reżyserujące swój ruch. Jak
pisze Bogdan Konopka: „(...) o ile
fotografia znaczy tyle, co pisanie
światłem, zaś choreografia pisanie

tańcem (ciałem), to Mańkowski
tworzy z obu tych kategorii jednię”.
Organizator:
Ośrodek Kultury i Sztuki
we Wrocławiu
Więcej informacji:
www.okis.pl,

„Nie jesteś sama” - piosenki Agnieszki Osieckiej
3 listopada, Wrocław
Radio Wrocław zaprasza na
spektakl o miłości, tęsknocie,
zdradzie i cierpieniu, ale też o
przyjaźni, radości, nadziejach i marzeniach. „Nie jesteś sama...” to historia kobiety, która wiele w życiu
doświadczyła i niejedno widziała,
opowiedziana słowami Agnieszki
Osieckiej – wielkiej damy polskiej
sceny muzycznej. Piosenki Osieckiej bywają smutne, nostalgiczne,
gorzkie, ale drugie tyle jest żarto-

bliwych, przekornych, ironicznych
i wręcz zabawowych. Żeby się
nimi zachwycić, wystarczy wybrać
się na spektakl wyreżyserowany
przez znakomitego aktora Teatru
Ateneum Artura Barcisia i zaśpiewany przez dwie wyborne aktorki
– Stanisławę Celińską i Krystynę
Tkacz. Wojciech Borkowski, którego opiece powierzono stronę muzyczną spektaklu, z wielkim wyczuciem podążył za wizją reżysera

i aktorek i odważył się na zupełnie
nowe aranżacje. Do ich wykonania
zaprosił dwóch młodych, utalentowanych muzyków – Pawła Stankiewicza i Macieja Szczycińskiego.
Występują: Stanisława Celińska,
Krystyna Tkacz, Artur Barciś.
Organizator:
Radio Wrocław
Więcej informacji:
www.prw.pl

7. Festiwal Filmowy Pięć Smaków
8 listopada - 14 listopada, Wrocław
W dolnośląskiej edycji Pięciu
Smaków znajdą się wybrane pozycje programu głównego. Postawiono przede wszystkim na tytuły
z sekcji Nowe Kino Azji, czyli to, co
najświeższe i najlepsze w dalekowschodnich kinematografiach.
Widzowie obejrzą m.in. Jiseul
w reżyserii O Muela. Wyproduko-

wany w Korei Południowej, film
stał się odkryciem tegorocznych
festiwali, m.in. Sundance FF i MFF
w Rotterdamie. Zdobył nagrodę
na festiwalu w Busan oraz World
Cinema Dramatic Grand Jury Prize
festiwalu Sundance. Wysmakowana wizualnie opowieść o walce
mieszkańców koreańskiej wyspy z

brutalnością wojska została oparta
na prawdziwych wydarzeniach i
zachwyca perfekcyjną realizacją.
Organizator:
Fundacja Sztuki Arteria, Kino
Nowe Horyzonty
Więcej informacji:
www.kinonh.pl
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Kulturní program
říjen 2013

2. 10. 20:00

Via Benedictina

Náš

TIP!

BRÁNA

ČASU

11. 10. 18:00

23. 10. 19:00

L E T E M S V Ě T E M
JIŽNÍ PROVENCE,
DOLNOHRADSKÁ KOMORA
A SALZBURG

ROBERT BALZAR
TRIO ArtCafé

Zajímavé povídání o krásných místech Evropy.
Večerem provází Kateřina Hladíková a její
francouzský host Lysiane Boulle.
Ochutnávka vína, sýra, baget, soli.
Konferenční sál IC Broumov.
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 40,-Kč

Světová premiéra suity
skladatele Petra Kořínka je skladba
komponovaná pro uvedení v klášterním kostele
sv. Vojtěcha v Broumově v rámci akcí, které
vzpomenou 800. výročí příchodu benediktinů
na Broumovsko a Policko.

Sál Kreslírna, Benediktinský klášter v Broumově.
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska, o.s.
Vstupné: 190,-Kč / 150,-Kč (pro členy klubu ArtCafé)

13. 10. 14:00
BROUMOVANKA
Taneční odpoledne. KD Střelnice. Pořádá:
Klub seniorů Broumov.

24. 10. 17:30

www.viabenedictina.cz
Klášterní kostel sv. Vojtěcha, Broumov.
Pořádá: Vzdělávací a kulturní centrum Broumov.
Vstupné: 120,- Kč

9. 10. 19:00

TONY

Náš

TIP!

ACKERMAN – sólo
ArtCafé
Americký virtuózní kytarista U nás v ArtCafé
se Tony Ackerman představí ve fascinujícím
sólovém večeru hrou na pěti akustických
kytarách. V první polovině večera bude
čerpat ze svých hudebních kořenů v různých
amerických stylech - folk, bluegrass, blues
a ragtime. V druhé části večera bude
pokračovat klasickou kytarou, brazilskou
Bossa Novou a na závěr zahraje své originální
skladby a improvizace, které jsou inspirovány
hudebními styly z celého světa.
Sál Kreslírna, Benediktinský klášter v Broumově.
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska, o.s.
Vstupné: 190,-Kč / 150,-Kč (pro členy klubu ArtCafé)

16. 10. 19:00

BARDOLÍNO
ArtCafé

Smyčcové nástroje, lidské hlasy, perkuse, to
vše spojené v netradiční celek klasické a lidové
hudby. Bardolino překračuje žánrové hranice
a v jeho projevu se odráží radost
z muzicírování.
Sál Kreslírna, Benediktinský klášter v Broumově.
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska, o.s.
Vstupné: 190,-Kč / 150,-Kč (pro členy klubu ArtCafé)

17. 11. 19:00

IP!

T
Náš
TŘI MUŽI
VE ČLUNU A PES
Divadelní spolek Jirásek, Česká Lípa.

Dlabání dýní, hudba k poslechu i tanci,
grilování. Na každého, kdo přijde v masce,
čeká sladké překvapení.

Pro převod do divadelní podoby DS
Jirásek využil skutečné události z autorova
života. Jerome Klapka Jerome sloužil jako
dobrovolník během 1. světové války u sanity
francouzské armády a otřesné zážitky té doby
pohřbily jeho humoristický talent. V naší hře
se jej pokoušejí dávní přátelé Harris a George
v Jeromovi znovu oživit. Zprvu vzpomínkami
na radost někdejší postpubertální cesty, a tak
je na jevišti spolu s třemi mladými muži a psem
Montomorencym znovu zažíváme, a posléze
cestou novou. „Pes Monty“ ovšem zůstává
svědkem toho, že nic zlého v našich životech
nelze úplně vytěsnit a naopak že vždy je v nás
místo pro radost a sílu novou.

Akce se koná v areálu Hotelu Veba.
Pořádá: Hotel Veba, E.D.A. Broumov, ČSŽ Broumov

Městské divadlo Broumov.
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 60,-Kč

9. 10. 14:00

PODZIMNÍ
BROUMOVSKÉ RARAŠENÍ

Křest CD - mimořádný program klubu pro
fanoušky jazzu a skvělé muziky. Trio Roberta
Balzara znáte z loňského roku, nyní máte
jedinečnou možnost vychutnat si nové
skladby a zúčastnit se křtu jeho CD, které bylo
nahráno v dubnu tohoto roku v New Yorku, v
Sear Sound Studiu za asistence věhlasného
zvukaře Jamese Farbera. Na místě prodej CD
a autogramiáda.

KONCERT K VÝROČÍ
ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA
Základní umělecká škola vás všechny
srdečně zve na koncert, kterým si společně
připomeneme bezpochyby důležité výročí
v dějinách naší země. Tématicky složený
program protkne i slovní komentář k říjnovým
událostem konce I. světové války.
Přijďte si s námi připomenout
„zrození“ Československa!
Výstavní síň na Staré radnici. Pořádá: ZUŠ Broumov

25. 10. 14:00

ŠTRŮDLOVÁNÍ
A DYŇOVÁNÍ
Ochutnávka různých druhů štrůdlů, které
budou připraveny v kuchyních našich členek
ČSŽ Broumov. Proběhne i tradiční dlabání
dýní, letos bude nesoutěžní. Dlabat budeme
pro radost a pocit krásného a příjemně
prožitého odpoledne.
Dýně bude možné zakoupit na místě. Nádvoří
kláštera. Pořádá: E.D.A. Broumov ve spolupráci
s ČSŽ Broumov a APRB.

26. 10. 15:00

TIP!

JAK SE LÉČÍ STRAŠIDLA
ANEB KRÁKORÁNÍ
NA KRÁKORCE
DS NATAHU Červený Kostelec
Veselá pohádka pro celou rodinu na motivy
Doktorské pohádky Karla Čapka.
Městské divadlo Broumov. Pořádá: Město Broumov.
Vstupné: 40,-Kč

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

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

Náš

Grafika: PINstudio ∙ www.pinstudio.cz
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NOVĚ

ŘÍJEN 2013

V

NERATOVĚ

Měsíční zpravodaj Sdružení Neratov, o. s.

I NERATOV

Že ještě nevíte, kdo jsou Srdcerváči? Přece lidé, kteří se z celého srdce rvou za dobrou věc
– a také kampaň, která má veřejnosti ukázat, že zdravotní
postižení není v životě nepřekonatelnou překážkou a lidé
s handicapem chtějí pracovat.
Heslem projektu je "Nenastavujeme dlaň, ale podáváme
ruku".
Od 9. září do 10. října proto
pět srdcerváčů objíždí celou
republiku, upozorňují na problém nezaměstnanosti lidí
s postižením, vyvrací mýty
o handicapu a získávají nové
unikátní dárky a zážitky do katalogu na www.srdcervaci.cz.

www.neratov.cz

MÁ SVÉHO

SRDCERVÁČE

Mezi těmito srdcerváči je
i zástupce našeho sdružení,
pan Petr Zámečník z chráněných dílen Kopeček. Pan Zámečník má přes své těžké zdravotní potíže stále chuť pracovat, ve volném čase se navíc
věnuje záchraně kostela na
Vrchní Orlici a svým koníčkům. Momentálně ale nejvíc
času tráví na cestách s ostatními srdcerváči.
Kampaň můžete podpořit
i vy, stačí si vybrat některý
z nevšedních dárků či zážitků
na www.srdcervaci.cz. Ať už
zvolíte noc v teepee, sparing
s profesionálním hokejistou,
podepsanou knihu Dana Brow-

na či možnost být "bedňákem"
na koncertě bratří Ebenů, váš
příspěvek pomůže vytvoření
nových pracovních míst pro
lidi s postižením a rozvoji jejich podnikatelských plánů.
Za první dva týdny se projektu podařilo vybrat neuvěřitelných 110 000 korun. Katalog bude otevřený až do 30. listopadu a určitě tam najdete
i zajímavé vánoční dárky.
Projektu i Nadačnímu fondu pro podporu zaměstnávání
osob se zdravotním postižením,
který vše organizuje, držíme
palce. Srdcerváči prý s listopadem rozhodně neskončí, což
nás moc těší.

MÍŘÍME NA PRKNA, KTERÁ ZNAMENAJÍ SVĚT

V minulém čísle jsme psali o představení Romeo a Julie, které nacvičili obyvatelé našeho chráněného
bydlení spolu se studenty DAMU ze sdružení Jiné jeviště. Hráli ho na našich srpnových poutních
slavnostech, a minule jsme naznačili, že se chystají i jeho reprízy v jiných městech České republiky.
Nebyly to žádné plané sliby, naopak, už teď si můžete do kalendáře poznačit dvě data. V neděli
17. listopadu od 17 hodin se Romeo, Julie a neratovští herci představí v pražském divadle DISK
(Karlova 26), v sobotu 7. prosince od 19:30 budou hrát v olomouckém Divadle na cucky
(Wurmova 7). Pokud to do jednoho z měst nemáte daleko, budeme rádi, když naše přátele přijedete
podpořit. Rozhodně nebudete litovat!

ZVEME

VÁS!

V sobotu 5. října od 16 hodin
se v našem kostele koná Koncert přátelství, který pořádá město Žamberk k oslavě výročí spolupráce se svými partnerskými
městy. Těšit se můžete na skvělý
žamberský sbor Corale a německý
pěvecký sbor ze Senftenbergu.
Vstupné je dobrovolné.
--Náš stánek najdete 1. října na
JOB FÉRu v rámci konference
Férové zaměstnávání v Domě národnostních menšin v Praze. Budeme tu prezentovat naši činnost
a rádi odpovíme i na otázky
o zaměstnávání lidí s postižením.
--Do konce října můžete
přispět na pokladně kteréhokoli Konzumu 30 korun na náš
projekt, ze kterého chceme
v Neratově vybavit místnost
stacionáře pro děti s postižením.
Váš příspěvek nám zajistí i část
ze 100 000 korun, které na
zúčastněné projekty věnuje sám
Konzum.

--23. října budou vyhlášeni
vítězové soutěže Zaměstnanec
roku, která oceňuje pracovníky
s postižením. Držte palce našim
dvěma nominovaným!
--OD SOUSEDŮ
V sousedním Orlickém Záhoří
proběhne v pátek 4. října VII.
Slet draků. Sraz je v 16:30 na
místním hřišti, s sebou vezměte
draky, kola i koloběžky. Více
na www.orlickezahori.eu.
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NERATOVSKÁ

Foto: Ludvík Klimeš
Kdo by si myslel, že s létem
skončila i koncertní sezona

ZA

SEZONA NEKONČÍ

v Neratově, byl by na omylu.
Naopak, v září jsme si ve

zdech našeho kostela mohli
vychutnat hned dva koncerty.
Na ten první k nám dorazil
Brněnský kontrabasový orchestr, který kromě vážné hudby
nabídl třeba i výběr ze skladeb
skupiny ABBA. Druhý koncert
patřil folkové hudbě skupiny
Kapky z nedaleké Červené
Vody. Kapky u nás vystupovaly
již podruhé, a i tentokrát nás
svými skladbami nadchly. Dobrovolné vstupné (více než
3000 korun!) kapela věnovala
Neratovu. Děkujeme!

TVARŮŽKY I U VELOREXŮ

Září se v Neratově obvykle nese ve znamení odpočinku po
náročné letní sezoně. Obyvatelům našeho chráněného bydlení ale letos po létě zbylo víc sil
než obyčejně, a tak se navzdory nepřízni počasí rozhodli vyrazit hned na dva výlety.
Nejprve se vypravili na poutní místo Svatý Hostýn, kde si
užili nejen baziliku a křížovou
cestu, ale i výlet po skalách.
Cestou domů se ještě zastavili
na ochutnávku proslulých tvarůžků v nedalekých Lošticích.
Podruhé se nechali zlákat
nabídkou Dnů evropského dě-

ZIMA
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dictví – a nelitovali! Během jediného dne viděli historický průvod, výstavu velorexů či starých domácích potřeb, dřevěný

kostel, mechanický betlém
nebo muzeum papírenství.
Smekáme před nimi, že si vše
stihli užít i zapamatovat!
Foto: Konzum

Foto: Monika Chytrová

U NÁS BUDE LETOS AKTIVNÍ

NOVĚ

O důvod víc, proč se těšit na
sníh, dostali obyvatelé našeho
Domova. Vlastně hned o pět
důvodů víc – přesně tolik setů
na běžecké lyžování dostali
díky daru od České spořitelny.
Kromě lyžování se můžou
těšit i na výlety do plaveckého
bazénu, aquaparku a na zimní
stadion. Letošní zima tak
v Domově bude díky České
spořitelně určitě mnohem aktivnější než ta loňská!

V

NERATOVĚ

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

CO

SE U NÁS
DĚLO
V ZÁŘÍ?

I v Neratově konečně rostou!
V létě si u nás houbaři moc neužili,
ale září jim to bohatě vynahradilo.
Dokazuje to i fotka bedlové nadílky, kterou našel Ludvík Klimeš.
--Naše sdružení mělo 11. září
21. narozeniny. S díky jsme si
v ten den vzpomněli na všechny,
kteří nám pomáhají a jimž vděčíme za to, že můžeme začít už
22. rok své činnosti!
--Hned dvakrát děkujeme Rotary
Clubu, který sdružuje osobnosti,
jež chtějí pomáhat svým bližním.
Členové jeho královéhradecké pobočky se v září ujali role prodejců
ve stánku našich chráněných dílen
na Slavnostech královny Elišky,
klub z Prahy – Starého Města uspořádal benefiční golfový turnaj a vybraných 30 000 korun věnoval na
chráněné dílny Kopeček. Všem,
kteří nám pomohli, patří náš dík.
--Strana KDU-ČSL nám věnovala dar na naše sociální aktivity. Moc jí za něj děkujeme!
--Začali jsme se učit německy.
Role trpělivé učitelky se ujala paní
Šebová z diecézní charity, jejími
žáky se stali vedoucí středisek
i obyvatelé chráněného bydlení.
A některé učení opravdu zaujalo
– Eva s Danuškou z našeho Domova si slovíčka procvičují i při
údržbě květin na hřbitově!
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Atrakcje turystyczno-kulturowe
Beschreibung der touristischen Attraktionen
Popisy turistických zajímavostí
9

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

14

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

16

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

11

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

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

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

15

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

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

17

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

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

21
Kurort Lądek Zdrój (Bad Landek). Die Behandlung in Lądek Zdrój
(Bad Landek) - dem ältesten Kurort
in Polen - basiert auf 7 Termalheilquellen. Seine Hauptattraktion bildet
die 1678 erbaute Naturheilanstalt
„Wojciech“(früher „Marienbad“), in
der sich heute ein Heilbad und eine
Trinkhalle befinden.
Lądek Zdrój - lázně. Léčba v
Lądku Zdroji (nejstarších lázních v
Polsku) je založena na využití sedmi
termálních pramenů léčivých vod.
Nejznámějším objektem ve městě
je historická budova léčebného
zařízení Wojciech, ve kterém se nachází bazén s termální vodou a hala
k pití léčivých vod.

19
Bazylika Nawiedzenia NMP
w Wambierzycach. Wambierzyce
zwane „Śląską Jerozolimą” to znany
ośrodek pielgrzymkowy, związany
z kultem cudownej figurki Matki
Bożej z Dzieciątkiem z II połowy XIV
w. Nad wsią wznosi się bazylika, do
której wejścia prowadzą monumentalne schody.
Mariä Heimsuchung - Basilika in Wambierzyce (Albendorf).
Wamb ierzyce (Albendorf ) - das
„Schlesische Jerusalem“ genannt
- ist ein bekannter Wallfahrtsort,
der mit der Verehrung der Gnadenfigur der Muttergottes mit
dem Jesuskind aus der 2. Hälfte
des 14. Jh. verbunden ist. Das Dorf
überragt die Basilika, zu deren
Eingang monumentale Stufen
hinaufführen.
Wambierzyce - bazilika Navští
vení Panny Marie. Wambierzyce,
často nazývané slezským Jeruzalémem, jsou známé poutní místo
spojené s kultem zázračné sošky
Panny Marie s dítětem, pocházející
z 2. poloviny 14. století. Nad vesnicí
se tyčí mohutná bazilika, k níž vede
široké schodiště.

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

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

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

Kurort Długopole Zdrój (Bad
Langenau). Es ist ein reizvoller
Kurort, der für das ausgezeichnete
Mineralwasser „Długopolanka”, abgefüllt in Szczawina (Neubrunn) bei
Bad Langenau bekannt ist.
Długopole Zdrój. Půvabné
lázeňské středisko, známé zásluhou
chutné minerální vody Długopolanka, stáčené v nedaleké vsi
Szczawina.

28
Kompleks pałacowo-parkowy w Bożkowie. W centrum wsi
w 1708 r. wzniesiono barokowy
pałac, który przebudowano w II
połowie XIX w. Do pałacu przylega
park z pawilonem ogrodowym.
W pobliżu stoi barokowy kościół św.
Piotra i Pawła z oryginalną amboną
w kształcie łodzi.
Schloss - Parkanlage in Bożków (Eckersdorf). In der Mitte des
Dorfes wurde 1708 ein barockes
Schloss erbaut, das in der 2. Hälfte
des 19. Jh. umgebaut wurde. Das
Schloss ist von einem Park Umgeben, in dem ein Gartenpavillon
steht. In der Nähe befindet sich die
barocke Kirche „St. Peter und Paul“
mit der originellen Schiffskanzel.
Bożków - zámek. V centru
vesnice Bożków byl v roce 1708
vybudován barokní zámek, který
ve 2. polovině 19. století prošel
komplexní přestavbou. K zámku
přiléhá park se zahradním pavilónem. Nedaleko zámku stojí barokní
kostel sv. Petra a Pavla se zajímavou
kazatelnou ve tvaru lodě.

30

26
Uzdrowisko Długopole Zdrój.
Urokliwy kurort, znany z wyśmienitej wody mineralnej„Długopolanka”
rozlewanej w Szczawinie nieopodal
Długopola Zdroju.

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

31

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

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

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