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Henryk Grzybowski

Monika Taubitz na ziemi kłodzkiej
Tradycyjnie w maju na Dolny
Śląsk i ziemię kłodzką przyjeżdża
na wypoczynek niemiecka pisarka i poetka, honorowa przewodnicząca Kręgu Wangen – „Stowarzyszenia Literatury i Sztuki
Wschodu”, wywodząca się z Hrabstwa, Monika Taubitz.
Pracowity pobyt w Polsce rozpocznie od udziału w posiedzeniu
Niemiecko-Polskiego Towarzystwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Także we Wrocławiu 7 maja
autorka będzie czytać fragmenty
nowego tomiku wierszy pod tytułem Flußleben (Wiersze o Odrze)
oraz toczącej się na Dolnym Śląsku powieści Winteralbum. Spotkanie organizuje wydawnictwo
Neisse Verlag i Instytut Filologii
Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego z okazji dziesięciolecia istnienia wydawanego we
Wrocławiu oraz w Dreźnie kwartalnika historyczno-kulturalnego
„Silesia Nova”. Następnie pisarka
weźmie udział w zajęciach ze
studentami germanistyki UWr i
Państwowej Wyższej Szkole Za-

wodowej im. Angelusa Silesiusa
w Wałbrzychu.
U nas odbędzie się również
kilka spotkań autorskich:
W czwartek 15 maja o godz.
18 w Klubie Otwartej Kultury w
Kłodzku (kawiarnia „Nota Bene
Cafe Club”).
W sobotę 17 maja z ludźmi
pióra w Różanym Dworku u polanickiej poetki Moniki Maciejczyk.
W poniedziałek 19 maja o
godz. 18 na konwersacji w Niemieckim Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym (ul. Łukasińskiego 11).
Oprócz tego pisarkę będzie
gościć Towarzystwo Przyjaciół
Żelazna.
Wygląda na to, że wypoczynek poetki będzie pracowity.
Prawdopodobnie wymiana poglądów i kontakt z polskimi czytelnikami działa inspirująco na
autorkę wierszy i powieści o ziemi
kłodzkiej.
M. Taubitz pokazuje akt nadania Krzyża Zasługi RFN. Fot. Laura Strahl,
„Schwäbische Zeitung”.

Henryk Grzybowski

Polanickie wystawy
W marcu i kwietniu goście
uzdrowiska i sami polaniczanie
mieli sposobność oglądać kilka
ciekawych wystaw.
Architektura trzech nadbałtyckich stolic
W sali Towarzystwa Miłośników Polanicy przy „deptaku”
otwarto wystawę rysunków przedstawiających architekturę trzech
stolic: Rygi, Talinna i Wilna. Ich
autorką jest Małgorzata Zajączkowska-Orzeł, czynna jako architekt. Rysunki to rezultat wycieczki
studyjnej Polanickiej Izby Gospodarczej do państw nadbałtyckich.
Autorka na wernisażu o każdym
rysunku opowiedziała kilka słów
wyjaśniając, co było powodem zainteresowania tym właśnie obiektem.
Warto dopowiedzieć o całkiem bliskich związkach łączących te obiekty z Polanicą i ziemią
kłodzką. Widniejący na jednym z
rysunków dawny zamek krzyżac-

ki w Rydze był potem rezydencją
książąt kurlandzkich oraz gubernatorów. Ostatni książę kurlandzki Piotr Biron (1724–1800) zmarł
w pałacu w Jeleniowie, a łóżko,
na którym to się stało, dopiero w
1945 r. zostało wyrzucone przez
okno i spalone przez żołnierzy
Armii Czerwonej, szykujących
tam krótkotrwałą komendanturę.
To ostatnie wydarzenie wspomina ostatnia właścicielka majątku
Dagmar von Mutius na stronach
zbioru Marianne Weber Kobiety
wypędzone, wydanej w jęz. polskim w 2008. Później carskim
gubernatorem Rygi był Ludwik
Wirtemberski, przez jakiś czas
mieszkający w pałacu Wallisów
w Wolanach. Jedna z jego córek
urodziła się w tym pałacu, inna
niedaleko Rygi. Z kolei twórcą wileńskiego baroku był Jan Krzysztof Glaubitz, potomek rodziny
władającej ongiś sporą częścią
Kłodzczyzny, w tym wioską Heyda (pierwsza nazwa Polanicy).
W klasztorze bazylianów nato-

miast, przedstawionym na innym
rysunku, mieszkał Adam Mickiewicz, którego jedyny na ziemi
kłodzkiej polanicki pomnik skazano ostatnio na wygnanie.
Wystawa retrospektywna
plakatów Mirosławy Bernat
Od kilku tygodni w Polanickiej Galerii Sztuki przy parku
Szachowym czynna jest wystawa
prac polaniczanki Mirki Bernat.
Mirosława Bernat to absolwentka,
wieloletni pracownik i adiunkt na
Wydziale Grafiki PWSSP we Wrocławiu. Jej prace, będące częścią
słynnej „polskiej szkoły plakatu”,
promowały kiedyś sztuki teatralne i polskie filmy, ilustrowała
także książki. Później z uwagi na
konieczność opieki nad ojcem,
wróciła do Polanicy. Przy oglądaniu wystawy coraz to można
było ulec złudzeniu »déjà vu«, tak
bardzo te plakaty były w swoim
czasie znane. Uczestniczyła w
wielu wystawach i konkursach w

kraju i zagranicą, na których zdobyła sporo wyróżnień i nagród,
w tym czterokrotnie za najlepszy
wrocławski plakat. I to w „złotych”
czasach pol W Polanickiej Galerii
Sztuki miała już dwie wystawy,
w 2001 i 2006 roku.
Wystawa rysunków
satyrycznych
W Miejskiej Bibliotece Publicznej można wciąż oglądać wystawę satyry „Kurorty i kuracjusze”,
będącej plonem I Polanickiego
Biennale Rysunku Satyrycznego
zorganizowanego przy rekomendacji Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury. I miejsce zajął
Dariusz Pietrzak, a wśród wyróżnionych jest świetny Sławomir
Łuczyński. Z przedstawionych tu
rysunków wynika, że pomimo narzekań na NFZ – życie kuracjuszy
jest wesołe. Przynajmniej oczami
satyryków.
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Anna Chlebicka - Gałczyńska

Przestrzeń oswojona zatrzymana
na chwilę…
Zbierać fotografie, to zbierać świat – powiedziała we
wstępie do esejów o fotografii Susan Sontag. Podglądanie
świata przez kamerę obiektywu
i zatrzymanie jednego ułamka
sekundy, w którym dokonuje
się ta samowola, to specyficzne okradanie go z jego krasy.
Można uznać taką argumentację wybitnej mistrzyni obiektywu za swoistą filozofię. Trzeba
przyznać, że te dwa mistrzostwa
nieczęsto idą w parze. Tym bardziej warto zatrzymać się nad
niedawnym kłodzkim wydarzeniem artystycznym, jakim
był wernisaż Mai Dzierżyńskiej,
historyka i krytyka sztuki, wcześniej dyrektora kłodzkiej Galerii
BWA. Bardzo szkoda, że kłodzka
galeria to już tylko niezapomniana historia. Wystawiane w niej
prace: malarstwo, fotografia,
plakat, rzeźba i szkło były ucztą
dla ducha, często równoznaczną z kulturą wysoką. Podobnie
odbieram obecną wystawę w
Centrum Kultury Chrześcijańskiej w Kłodzku zatytułowaną „Przestrzeń oswojona”. Nie
pierwsza to wystawa autorki,
przed nią były inne, analogicznie zmuszające do zachwytu. To
w jaki sposób Maja Dzierżyńska
interpretuje naturę urzeka elegancją. Zafascynowana faktem,
że fotografią można zmierzyć
światło powstałe 200 milionów
lat temu wysłane w kosmos, postrzega go niemalże jako fenomen na granicy cudu. Tą emocją zaraża odbiorcę. Świadome
lub przypadkowe utrwalanie
fragmentu magicznie zorganizowanej rzeczywistości czyni
ją w odbiorze raz dramatycznie
skupioną wokół kontrastu bieli i
czerni, innym razem wielobarwną, sensualnie impresyjną. Fotografia Mai Dzierżyńskiej uwodzi. Nastawiona na pochwałę
świata, często efemeryczna,
zatrzymana w pół drogi, prawie
nieuchwytna, wyraża piękne
zdziwienie. W podobnym tonie
utrzymany jest tomik poetycki
artystki wydany przez KTO –
trafiony pomysł uświetnienia
wystawy. Jego tytuł „Umykają

Maja Dzierżyńska z Januszem Laską podczas wernisażu.

Maja Dzierżyska, Okno w Bibliotece Miejskiej w Kodzku.

mi chwile” to kokieteryjna prowokacja. Jeśli w świecie pełnym
reliktów przeszłości, fotografia
zatrzymuje jego fragment, nadając mu artystyczny wymiar,
to poezja Mai Dzierżyńskiej jest
jego dodatkową apoteozą, swoistym dopełnieniem, opowieścią
o tym, co w danym czasie było
dla niej ważne. Chwile zamknięte w poetyckie passe-partout,

zapisane, przetrwają.
A co o fotografii myśli autorka wystawy?
Nie wiem jak się zachować
wobec tylu komplementów.
Dziękuję, że odnalazłaś wiele
wzruszeń na mojej wystawie.
Susan Sontag w swoich esejach
„O fotografii” opisała dokładnie
karierę tego medium, które opanowało świat współczesny, kła-

dąc nacisk na dwuznaczną magię zdjęcia fotograficznego. „W
każdym użyciu aparatu drzemie
agresja” pisze ona, a w innym
miejscu dodaje „Jeżeli fotografie
dają ludziom poczucie wymyślonej, a nie rzeczywistej przeszłości, to pomagają im także objąć
w posiadanie przestrzeń, w której nie czują się bezpiecznie” (str.
13). Coś w tym jest. Kiedy roz-
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poczynałam pracę w Muzeum
w końcu lat 60-tych, trudnodostępne aparaty można było kupić na talony, które zamawiało
się w Warszawie i czekało pół
roku na przydział. Nie marzyłam
wówczas o aparacie, chociaż
w Kłodzku codzienna droga
do domu ociera się o splendor
dawnych wieków, odkrywany
nie tylko w okazałych budowlach, ich omszałych tynkach,
lecz w szczególnej dekoracji niektórych nadproży, bram, balkonów, itd. Jeśli zwróciłaś uwagę
na kilka takich ujęć, to zrobiłam
je pożyczonym aparatem, żeby
wysłać rodzinie jako pocztówkę
z Kłodzka. Nie pomyślałam nawet, że mogą być kiedykolwiek
wystawiane. Wówczas nikt nie
domyślał się takiej kariery fotografii. Kiedy słyszę, jak utrwala
ona światło wysłane w kosmos
200 milionów lat temu, myślę
przede wszystkim o tych, którzy
to umieją odczytać. Jaką wiedzę
muszą posiadać? Podobnie, dna
oceanów są na razie tajemnicą,
zbadaną w 1%. Ale już kamery
opuszczone na głębokość 9000
m mogą wypatrzeć różne dziwy w przestrzeni beztlenowej,
do której nie dociera światło.
Znajdują tam osobliwe istoty,
przeźroczyste, olbrzymie, podobne do Muminków lub ryby
o głowach upierzonych pióropuszami. Rzeczywistość przerosła fantazję i fotografia jest już w
stanie pokazać rzeczy, o których
nie śniło się nawet najdzikszemu artyście. Wspomnę jeszcze
o zabiegach penetrujących nasze ciało, centymetr po centymetrze, ujawniających wszelkie
zagrożenia dla zdrowia i życia,
a także o operacjach na odległość. Niepostrzeżenie wszystko co nas otacza, staje się strefą
medialną.
W pędzie – jaki przyjęły nasze czasy za model życia – wygodna jest fotografia, szczególnie cyfrowa, daje natychmiastowy obraz, który może być multiplikowany. Nie odróżniamy już
prawdy od fałszu i w tym wypadku jej rola jest dwuznaczna.
Poza tym brakuje kryteriów…
Zajęłam się fotografią z potrzeby dokumentowania pracy
w Galerii BWA i niektórych ważnych wystaw. Wydawaliśmy katalogi, a często twórcy przysyłali
prace, lecz nie mieli fotografii, licząc że wykonamy je sami (duże
galerie miały swoje pracownie fotograficzne). Kiedy mój

współpracownik urządził „ciemnię”, nie było odwrotu. Wciągnęła mnie magia wywoływania,
utrwalania, itd. Na białej kartce
wyłaniało się coś, co można
było rozjaśniać i przyciemniać,
zmniejszać i powiększać. Żeby
skończyć film, w drodze do
domu łowiłam fragmenty starych murów, portali, odblaski na
wodzie, a w pokoju przy zachodzącym świetle rysunki cieni na
firance i pierwsze „martwe natury”. Kiedy w 1989 r. reaktywowano Kłodzki Klub Fotograficzny
przy Kłodzkim Ośrodku Kultury,
spotkałam podobnych entuzjastów fotografii. Nie mieliśmy za
sobą studiów fotograficznych
tylko pasję utrwalania wybranej przez nas rzeczywistości w
tonacji czarno-białej. Bardzo lubiłam te spotkania. Można było
zobaczyć, co robią inni, podyskutować. Każdy szukał własnej
ścieżki, nie powielając tematów,
bo w tym towarzystwie to nie
wypadało. Wspólne od 1995
roku z fotografikami czeskimi
tuż za granicą w Nachodzie lub
Nowym Mieście nad Metują
wielokrotne warsztaty, wreszcie
spotkania w KOK-u przy okazji
„Labiryntu”, procentują do dziś
naprawdę twórczymi uczestnictwami w wielu pokazach.
Ufam fotografiom. Nie tylko
oswajają nas z tym pejzażem,
potwierdzając diagnozę Susan
Sontag, ale utrwalają nasz pogląd na świat. Sztuka wymyśla
nieustannie prowokacyjne sposoby, a my poruszamy się po
własnych ścieżkach. Przecież w
XXI w. wolność jest niezbywalnym prawem każdego, także
artysty.
Sztuka fotografii, piękna, celowa ułuda, czasem niezamierzone kłamstwo – od zawsze
rywalizowała z malarstwem. Ten
temat prowokuje wiele teorii.
Fotografii zarzuca się, że posługuje się językiem konkretu,
choć właśnie on w wielu przypadkach przekonuje o jej fenomenalnej percepcji. Czy zawinił
tu stereotyp myślenia?
Fotografia rywalizowała z
malarstwem. Początkowo dokumentowała tylko czas i ludzi,
a malarstwo interpretowało, bo
dochodzi osobowość twórcy,
który widzi po swojemu. Wielu
malarzy korzystało z dobrodziejstw fotografii, traktując ją
jako szkic albo materiał wyjściowy. Ale fotografia bardzo
chciała zostać sztuką i to jej się

Maja Dzierżyńska, Fotografia z cyklu „Łąka".

Maja Dzieryńska, „Martwa natura"

Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Kłodzku, Centrum Kultury Chrześcijańskiej.
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udało, gdyż fotografowie wymyślili mnóstwo sposobów, by
o tym przekonać widza. Na wystawach obecnie często zgodnie żyją obok siebie. Łączy się
wiele różnych technik, a autorzy
mają do dyspozycji aparaty o
niezwykłych możliwościach. Ale
nie model aparatu decyduje,
lecz człowiek, który wie, co chce
przekazać. Ze zbitek różnych
rzeczywistości, zdarzeń nawet
nieprawdopodobnych udaje się
ułożyć przekaz mający wszelkie
cechy prawdopodobieństwa.
To często żart, rodzaj gry, prowokacji samą formą – technika
współczesna ułatwia to. Jest to
postawa surrealistyczna, działająca przez zaskoczenie, zbijająca
widza z tropu, forma artystycznego kamuflażu. Taki jest obecny świat i mody w sztuce współczesnej. Widz wybiera jednak
tylko to, co znajduje się w kręgu
jego uczuć i refleksji. Zuchwałe gry z formą nie wszystkich
przekonują. Wolę, kiedy sztuka
wychodzi na spotkanie drugiego człowieka, prowadzi do jego
wyobraźni i tę wybieram, a Ty
nazywasz to elegancją.
Wystawa retrospektywna
ważna dla środowiska. Prowadząc narrację językiem obrazu
zatrzymujesz chwile, nadając
temu co minęło nowy kontekst.
Czy dla samej potrzeby zapisu?
„Umykają mi chwile” – tomik
poezji wydany z okazji wystawy

zapisuje momenty melancholii. Czytam między wierszami
refleksję nad przemijaniem,
ale także uczucie spełnienia,
że wiele się dokonało. Można
chyba stwierdzić, że umykające
chwile – utrwalone i twórczo
wykorzystane, wielokrotnie zaprocentowały.
Kłodzko przez interesującą
dawną zabudowę architektoniczną jest nasycone pierwiastkiem sztuki od pokoleń. Wzbudzić nią zainteresowanie u nas,
chyba łatwiej, niż w miastach
uprzemysłowionych. Tu można
z niej czerpać, by tworzyć nowe
klimaty: kultury, obyczaju, zabawy. Tak, jak czytanie to odkrywanie nowych światów, tak fotografia to oswajanie ich. Oswajam przestrzeń w zasięgu mojego wzroku i myślę, że fotografia
mi w tym pomaga. Fotografia to
jednocześnie moja obecność w
pejzażu, w otaczających przedmiotach – tak to najkrócej można nazwać. Przez okno obserwowałam jak powstawało osiedle, na którym mieszkam, także
kaplica, w której wystawiamy.
Wybitny fotografik Jerzy Lewczyński powiedział mi kiedyś:
„zobaczysz, po 30 latach każde
zdjęcie stanie się dziełem sztuki”. A więc to czas mitologizuje
obraz, wskazuje różnicę między
dawnym a teraźniejszym. By ten
nastrój osiągnąć używałam różnych starych szkiełek kupionych

7
na Targach Staroci, itd. Przedmioty z innego czasu nasączone
światłem rysują aurę potrzebną,
by nasze uczucia drgnęły. Pan
Janusz Laska przyprowadził
swoją klasę i poprosił uczniów,
by stanęli obok wybranych
przez siebie prac. Ucieszyłam
się, kiedy zobaczyłam tyralierę młodych rozlokowanych na
całej przestrzeni ekspozycyjnej.
Chłopcy wybierali najczęściej:
mury starego Kłodzka, odsłoniętą twierdzę, dziewczynki – owe
buteleczki czarno-białe lub zestaw makro z cyklu „Łąka” – najbardziej współczesny. Długoletnia praca w galerii w otoczeniu
prac awangardowych wpłynęła
choćby podświadomie na ten
rys nowoczesności w niektórych moich fotografiach. Pozostał jednak sentyment do starego malarstwa i czarno-białej
fotografii z uwagi na szczególny
nastrój, np. „martwych natur”.
Wystawa przyniosła mi wiele
radosnych niespodzianek. Moje
fotografie, często przypadkowe,
wystawione w przestrzeni sakralnej przy akompaniamencie
muzyki dawnej w wykonaniu
czeskiego zespołu „la Bilancetta”, granej na autentycznych
starych instrumentach. Właśnie
takich, na jakich grają anioły
wyrzeźbione w 1723 r. przez
Michała Klahra Starszego, które utrwaliłam kiedyś wstępując do Muzeum. Dla historyka

sztuki ten splot połączonych
okoliczności to niebywała uczta.
Zwykle przy organizacji wystaw
porządnie się napracowałam,
nie wyłączając balansowania
na drabinach. Tym razem całość ekspozycji została świetnie
scenograficznie zaaranżowana
przez Bogdana Wieczorka, nie
mówiąc o pięknie zaprojektowanych zaproszeniach. Na moje
wahanie czy wystarczy prac na
całą przestrzeń,\ p. Janusz Laska
zapytał mnie o teksty. Parę wierszy sprawiło, że błyskawicznie w
ciągu 3 dni wydał tomik, zanim
zdążyłam poprawić niektóre,
dawne.
Nie mogę pominąć wrażenia z powodu tortu, jaki przygotowano na ten wieczór. Kto nie
widział, nie uwierzy. Ci co byli,
skosztowali tortu „z motywem
łąki i kwitnących maków”, związanego z tematem moich prac
z cyklu „Łąka”. I na tym właśnie
polega genius loci kłodzkiej kultury.
Pozostaje mi serdecznie
podziękować wszystkim realizatorom tej uroczystości, a w
szczególności Ks. Dziekanowi
Julianowi Rafałko, że ofiarował
nam tak świetną przestrzeń ekspozycyjną, a Panu Januszowi
Lasce, że umiejętnie ją wypełnia. Pozostaje mi dalej oswajać
ową przestrzeń naszego osiedla, która staje się coraz bardziej
inspirująca.

mgr Jarosław Orłowski
Licencjonowany przewodnik po Wiedniu i Austrii
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Plener w Křinicach
Stało się tradycją, że od
dwudziestu czterech lat w
okresie dwóch jesiennych miesięcy odbywają się na pograniczu POLSKO – CZESKIE DNI
KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
pod hasłem „Bądźmy Rodziną –
Zustaňme Rodinou”.
DNI...to inicjatywa społeczno-kulturalno-duchowa zapoczątkowana w Nowej Rudzie
w 1990 roku w ramach Klubu
Inteligencji Katolickiej przez
Teresę Bazałę i Juliana Golaka,
która rozrosła się od trwających tydzień odczytów do imprezy międzynarodowej, o coraz bogatszym programie dla
dorosłych, młodzieży i dzieci,
promująca wartości chrześcijańskie.
Podane ramy czasowe jedynie formalnie wyznaczają okres
trwania DNI..., bowiem pojawia
się coraz więcej imprez odbywających się poza oficjalnymi
datami.
Taką imprezą jest II KŘINICKÝ
VÝTVARNÝ PLENER „Za krásami
broumovska”, zorganizowany
w dniach 10.05. - 18.05.2014 r.,
a duchem sprawczym i realizatorką od początku jest znana
na pograniczu animatorka życia kulturalnego, fotografka i
poetka Věra Kopecka.
Pięknie położony, w centrum Wyżyny Broumowskiej
DOM PRACY TWÓRCZEJ w Křinicach koło Broumowa z urokliwymi widokami i swoistą
rodzinną atmosferą sprzyjał
pracy twórczej. Powstało wiele prac wykonanych różnymi
technikami. Tematyka ich była
także zróżnicowana. Prym wiodły jednak malownicze pejzaże
z okolic Broumowa: Martinkovice- kostel, hřbitov, most,
venkovská architektura; Božanov – kostel, křižová cesta, lesni kaple, Rybnik pod Korunou;
Rožmital, Šonov – kostel, fara,
hřbitov, venkowská architektura; Broumovské stěny, Křinice,
Broumov; Ruprechtice – kostel,
fara, výchled na Špičák, Vižniov,
Vernéřovice. Krótko mówiąc
– prym wiodły zabytki kultury
sakralnej, malownicze pejzaże
widziane z Borumowskich Skał,
podupadłe kapliczki i stara
wiejska architektura, której retusz zrobiła ręka artysty.

Uczestnicy Křinickiego pleneru.

W
program
Pleneru...
poza malowaniem – wpisano
m. in. pobyt w Stadninie Koni
w Hejtmankowicach, która jest
własnością jednego ze sponsorów Pana Mirosława Netika.
Spotkanie zakończyło się uroczystą kolacją 13.05.
Kolejną atrakcją wpisaną w
program Pleneru był wieczór
poezji Věry Kopeckiej, organizatorki i kierownika artystycznego pleneru w auli szkoły w
Křinicich 15.05 o godz. 19:00.
W sobotę 17 maja uczestnicy pleneru znieśli swoje prace do świetlicy Domu Pracy
Twórczej, gdzie mieszkali przez
długie 10 dni. Plenerowe prace
utworzyły atrakcyjną wystawę.
Na uroczystość podsumowania
pracy twórczej przybyli główni sponsorzy i przedstawiciele
organizatorów pleneru oraz
członkowie Polsko- Czeskiego Klubu Artystycznego „ART.
STUDIO” w Mieroszowie. Najgorętsze brawa były dla Vĕry
Kopeckiej, która zrealizowała
właśnie swoje kolejne marzenie: POLSKO – CZESKI PLENER
ARTYSTYCZNY PONAD GRANICAMI.
Słów kilka
o Wierze Kopeckiej
Urodziła się w 1951 r. w

Trutnovie. Ukończyła studia
pedagogiczne w zakresie matematyki na Uniwersytecie Karola
w Pradze. W latach 1980 – 1985
w Ludowym Konserwatorium
w Pradze studiowała recytację,
teatr poezji i twórczość literacką. Należy do Wschodnioczeskiego Oddziału Związku
Pisarzy. Jest organizatorką DNI
POEZJI w Broumovie – w tym
roku będą to już piętnaste.
Wydała 20 książek poetyckich, w tym dwujęzyczny
tomik „Podzimni poselstvi”, polska wersja pt. „Jesienna wiadomość”, w tłumaczeniu Krzysztofa Karwowskiego. W 2009 r.
ukazał się w Polsce wybór jej
poezji pt. „Śladami cieni” w tł.
Kazimierza Burnata. Publikowała w wielu antologiach w Czechach i w Polsce. Uczestniczy
w międzynarodowych literackich festiwalach i spotkaniach
w Czechach i w Polsce oraz w
plenerach.
Tłumaczy i wydaje wiersze
swoich przyjaciół: Kazimierza Burnata „Za obzor” (APRB,
2008), Antoniego Matuszkiewicza „Nade mnou hluboké
nebo” (Broumov 2009), Elżbiety Zalewskiej „Mlhovina osudu” (2010), Lam Quanga My (z
Wietnamu), Jekatieryny Poljanskiej (z Rosji) i innych.
Fotografuje, miała wiele

wystaw w Czechach i w Polsce.
Uprawia również tradycyjne
techniki i rzemiosła ludowe.
W styczniu 2014 roku wydała sonety „PŘIBĚH SVĚTLA A
TMY” dedykowane znakomitemu artyście rzeźbiarzowi z Sokołowska Stanisławowi Olszamowskiemu z okazji 55-lecia
jego pracy artystyczno-pedagogicznej.
Uczestnicy II pleneru
Eva Šinkmanova – Nova
Paka, Jarmila Smetanová i
Jan Smetana – Jesenný, Lida
Śvabelnicka i Miloš Gerstner
– Benecko, Miroslav Čivrny –
Vrchlabi, Lucyna i Włodzimierz
Balcerowie – Pieszyce, Ania Kubik, Beata Hetmańczyk, Michał
i Mirosław Ogińscy – Radzionków, Lucyna Wierzbicka i Zdzisław Szpak – Boguszów- Gorce,
Barbara Mucha – Brodzińska i
Jerzy Mach – wałbrzych, Ewa
Glura – Bielawa, Marek Cieśla
– Dzierżoniów, Maria Gostylla
- - Pachucka i Edward Kostka –
Wrocław, Krystyna Leśniewska
– Pasionek i Marek Kopczyk –
Lądek Zdrój, Krzysztof Jędrzejec – Wałbrzych.
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Věra Kopecká

Tvůrčí pobyt českých a polských
výtvarníků v Křinicích
Ve dnech 10.-18. května se konal v Křinicích už
II. Křinický výtvarný plenér tentokrát s názvem
Za krásami Broumovska.
Jeho cílem je propagovat
Broumovsko a jeho krásy a rozvíjet spolupráci v oblasti kultury s našimi nejbližšími sousedy.
Plenéry v Křinicích navazují
na bohatou tradici konání mezinárodních výtvarných a interdisciplinárních plenérů v Polsku konaných od roku 1989,
jejíž základy položilo zejména
ART studio v Mieroszowě pod
vedením Henryka Hnatiuka.
Plenéry se těší velké oblibě i
v dalších městech - Boguszow
Gorce, Bielawa, Tarnowke Góry
a také u nás v Nové Pace.
Už několik let se těchto plenérů zúčastňuji jako fotografka, autorka a překladatelka poezie. Měla jsem tak možnost se
seznámit jednak s řadou jejich
účastníků, ale také s pravidly,
na nichž jsou plenéry organizované. Také vím, že krajina
kolem Broumova a barokní památky na Broumovsku jsou pro
výtvarníky přitažlivé a tak se mi
podařilo pro myšlenku plenérů
získat naši paní starostku Libuši

Rosovou.
Po malém plenéru, který
jsem zorganizovala předloni u
mě, vyhlásila obec Křinice v loňském roce I. plenér a poskytla
veškeré zázemí. Plenér byl zaměřen na památky a krajinu v
Křinicích a v jejich nejbližším
okolí. Zúčastnilo se jej přes
dvacet osob a vytvořili přes
šedesát obrazů různou technikou. Na konci roku vydala Obec
Křinice stolní kalendář s barevnými fotografiemi obrazů, já
jsem v rámci Dnů poezie vydala
knížku akrostichů věnovaných
Broumovu, Broumovsku a Křinicím, jejíž výtvarný doprovod
tvořily černobílé fotografie plenérových prací, v níž byli zastoupeni všichni účastníci.
V tomto roce se plenéru
účastnilo 28 výtvarníků, z toho
17 z Polska, profesionálů i amatérů. Ti, co zde už byli, pokládají
náš plenér za jeden z nejlepších
co do množství a různorodosti
výtvarných námětů.
Mezi výtvarníky jsou i
básníci, účastníci Dnů poezie.
To je jeden z důvodů, proč do
programu plenérů byl zařazen
i večer poezie. Druhým, podle mě vážnějším důvodem,

je spojování různých druhů
umění, které je vždy pro obě či
více zúčastněných stran podnětné. Mně samotné výtvarníci
poskytli nejednu inspiraci. Večer poezie se uskutečnil 15. 5.
v sále školy a byl mezinárodní,
kromě autorů z Čech a Polska
přijel i ukrajinský básník Alexandr Gordon. Večer byl otevřený veřejnosti.
V programu plenéru byla
dále vyjížďka po okolí Broumova, koncert skupiny Ohrada
z Broumova a návštěva Jízdárny pana Netíka v Hejtmánkovicích, kde jsme byli velice srdečně přijati a bohatě pohoštěni.
Podařilo se také velice milé setkání s Henrykem Hnatiukem,
který se za námi přijel podívat a
díky deštivému dni nás zastihl
v sále školy.
Na závěr plenéru vystavili
účastníci své práce dopoledne v Broumově při infocentru
a odpoledne v budově školy
v Křinicích. I tyto improvizované výstavy byly přístupné veřejnosti.
17. května po 17 hodině
byl plenér oficielně zakončen
a 18. 5. se jeho účastníci rozjeli
domů, abychom se setkali na

dalších plenérech v Polsku a
Německu.
I letos chceme připravit
kalendář s fotografiemi prací a připravuji také publikaci
s portréty účastníků plenérů
a Dnů poezie s verši k těmto
portrétům. Autory básní jsou
účastníci Dnů poezie. Publikace bude vydána k 15. Dnům
poezie v Broumově.
Podle ohlasu zúčastněných
i návštěvníků se plenér vydařil po všech stránkách – velice
dobré zázemí, které poskytla
Obec Křinice v opravených prostorách školy s výbornou kuchyní, bohatý program a v neposlední řadě bohatá výtvarná
žeň a tradiční přátelská tvůrčí
atmosféra.
Tři z obrazů věnovala Obec
Křinice do tiché aukce pořádané
Agenturou pro rozvoj Broumovska na podporu regionu a kulturního života v něm, některé
budou věnovány sponzorům,
jiné vystavovány v sále školy při
různých příležitostech.
Zbývá jen doufat, že se nám
podaří tradici plenérů na Broumovsku zachovat.
Vedoucí plenéru Věra Kopecká
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Zaśnięcie Matki Bożej w ikonografii
Prawda o Wniebowzięciu
Matki Bożej wierzona jest w
Kościele od samego początku. Tradycja Kościoła Zachodu
i Wschodu nie pomniejszyła
tego, co jest treścią wiary i jej
wyznania. Prawda ta została
pogłębiona i ubogacona przez
osobną tradycję wschodnią.
Kościół Zachodu mówi oWniebowzięciu Najświętszej Marii Panny,
a zachodu o Zaśnięciu. Po dopełnieniu ziemskiego życia ogarnięta została snem podobnym
do śmierci (Zaśnięcie), a później
wzięta do nieba1. Matka Boża nie
doznała losu śmiertelności. Jako
Oblubienica Pana wstępuje w
dom najwyższych przeznaczeń
człowieka - chwały nieba. Ciało
Matki Bożej doznaje uwielbiania,
gdyż w nim zamieszkał Bóg. Między Zwiastowaniem i Zaśnięciem
istnieje jedna całość. W momencie Zwiastowania staje się Matką
Boga i człowieka, a w przywileju
Zaśnięcia sama mieszka w Bogu
z duszą i ciałem.
Tradycja bizantyjska
ikonografii
Każda autentyczna forma
sztuki jest swoistą drogą dostępu do głębokiej rzeczywistości człowieka i świata.2 Sztuka
poprzez swój wyraz mówi do
człowieka, ale przede wszystkim
mówi o nim samym. Patrząc na
jej piękno podziwia się formę,
inspiracje oraz czas. Nie można
jednak ograniczyć się wyłącznie do poznania zewnętrznego, gdyż sztuka wychodzi poza
nas w dialog z Niewidzialnym.
Zachwyt pięknem, które ma zewnętrzną powłokę, z drugiej natomiast celowość, czyli nie tylko
to, co podoba się zmysłom, ale i
miarę doskonałości, z jaką realizuje przeznaczone jej zadanie.3
Tworzenie wizerunków napotkało w pierwszych wiekach
na starotestamentalny zakaz.
Dopiero sobór nicejski w 787 r
rozstrzygnął istniejące w Kościele spory. Sobór swoje stanowisko
uzasadniał tajemnicą Wcielenia:
„Skoro Syn Boży wszedł w świat
widzialnej rzeczywistości, czyniąc ze swego człowieczeństwa,
jakby pomost między sferą widzialną a niewidzialną, to przez
analogię wolno uznać, że gra-

Ikona nowogrodzka. Zaśnięcie Matki Bożej.

ficzne przedstawienie tajemnic
zbawienia może być traktowane
jako jej zmysłowo postrzegalne
uobecnienie”.
Ikona wywodząca się z tradycji bizantyjskiej nie jest czczona
dla niej samej, ale odsyła do rzeczywistości, którą przedstawia.4
Dzięki takiemu stanowisku
trzeba patrzeć nie tylko na piękno ikony, ale też na wymiar relacji
z Archetypem.5 Ikona wystawiona do czci miała silniej poruszać
umysł niż tekst i równie doskonale nadać się do prezentacji prawd
objawionych.6 Ikonę wystawiano
w świątyni, aby ci co nie umieli czytać, przynajmniej patrząc
czytali w niej, to czego nie potrafią przeczytać w książkach.7

Średniowieczne
rozumienie
sztuki określało ją, jako możliwość przechodzenia od rzeczy
widzialnych do niewidzialnych
- transcendentnych.8 Czczenie
ikony nie jest idolatrią, gdyż
cześć oddawana przedstawianej
osobie odwołuje się do pierwotnego wzoru. Kto czci ikonę, ten
czci osobę, którą ona przedstawia.
Cześć ta jest pełną szacunku.
Czcią nie zaś uwielbieniem należnym samemu Bogu9. Rozum
ludzki nie może inaczej podejść
do kontemplacji, jak tylko poprzez pośrednictwo widzialne.
Dzięki ikonie wierzący staje się
świadkiem tajemnicy, której nie
jest w stanie wypowiedzieć sło-

wami10. Istniały przekazy mówiące o cudach dokonanych przed
ikoną już w VI wieku.
Ikona przeszła swoistą rewolucję w odniesieniu do ikony
historycznej, która charakteryzowała się dowolnością formy i
sposobu tworzenia. Początkowo
był to obraz zmarłego zgodnie z
egipską tradycją, z czasem stając się portretem zawierającym
cząstki bliskości i świętości osoby
portretowanej. Wykorzystując
sztukę helleńską i grecką, zachowała piękno proporcji i linii. Sztuka ikonograficzna wypracowała
swój własny kanon, który obowiązuję po dziś dzień. Od IX wieku ikona stała się przedmiotem
kultu w domach prywatnych,
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przede wszystkim zaś w świątyniach.11
Właściwe miejsce ikony
Właściwym miejsce ikony
jest świątynia. Tylko w ten sposób może spełniać swoją funkcję. Oderwana od modlitwy traci
swoje pierwotne przeznaczenie.
Pierwszoplanowe liturgiczne zastosowanie ikony przesuwa na
dalszy plan wartość estetyczną
czy historyczną12. Przeznaczenie
ikony dla kultu - liturgii dokonywało się przez poświęcenie jej
na ołtarzu, sprawiając, że stawała
się ona czymś więcej niż deską.
Świątynia, w której znajduje się
ikona jest obrazem Niebieskiego
Jeruzalem, gdzie poza murami
jest wielkim ikonostasem.
Zaśnięcie Matki Bożej
w ikonie nowogrodzkiej
Zaśnięcie Matki Bożej jest
ostatnim w roku liturgicznym
świętem z dwunastu głównych
świąt Kościoła prawosławnego.
Chrześcijański Zachód mówi
o Wniebowzięciu Matki Bożej.
Wschód zaś o jej Zaśnięciu. W
obu wypadkach chodzi o tę
samą prawdę wiary. Dwie tradycje Kościoła zachodniego i
wschodniego, przyczyniły się do
pogłębienia prawdy o ziemskim
kresie Matki Bożej przez dwie
osobne tradycje. Maryja będąc
wolna od grzechu przez przywilej Niepokalanego Poczęcia, nie
doświadczyła śmierci, będącej
skutkiem grzechu pierworodnego, tak jak wszyscy ludzie. Jej
śmierć była raczej przejściem, rodzajem zaśnięcia i wejścia z ciałem i duszą „w dom najwyższych
przeznaczeń człowieka - chwałę
nieba”.
Ikona Szkoły Nowogrodzkiej pochodzi z końca XIV wieku
o wymiarach 86x68. Uważa-

na jest za najcenniejsze dzieło
tej szkoły. Ikona jest typowym
przedstawieniem święta maryjnego. Ukazana scena zachowuje kanony ikonopisarskie i
charakteryzuje się dużą ekspresją, widoczną zwłaszcza na twarzach opłakujących Matkę Bożą
Apostołów. Ikonopieścia ukazał
ich w sposób typowy dla swej
szkoły jako zwykłych, prostych
ludzi. Apostołowie pogrążeni
w bólu, wpatrują się w oblicze
Maryi, głęboko przeżywają jej
odejście.
W wyraźnym kontraście z
nimi pozostaje majestatyczna postać Chrystusa. Tło ikony
jest tradycyjnie złote, z motywami architektonicznymi. Dynamika przedstawionej sceny
wyróżnia się następującymi
elementami: Cherubin to: Mądrość Boża - obecność mocy
niebieskich,
towarzyszących
Zbawicielowi. W wewnętrznym
kręgu znajdują się zazwyczaj
aniołowie, często trzymający
w dłoniach gromnice - Michał
i Gabriel. Chrystus w pełnym
czułości oddaniu trzyma w
dłoniach małą, odzianą w biel
postać (blask i chwałę) duszę
Maryi, którą za chwilę uniesie
do nieba. Ikona nawiązuje do
zmieniających się ról: w dzieciństwie Maryja nosiła Jezusa na
rękach, teraz On trzyma i otacza
czułością duszę swej Matki. Matka dała synowi życie ziemskie,
teraz zaś Syn daje Matce życie
wieczne - chwałę. Chrystus zabiera duszę Matki, przekazuje ją
Archaniołowi Michałowi, ten zaś
w towarzystwie Archanioła Gabriela z ciałem i duszą zanosi ją
pod drzewo życia. W niektórych
ikonach przestrzeń otaczająca
Jezusa wypełniona jest zarysami postaci anielskich, które
uczestniczą w tym wydarzeniu.
Na innych zaś przedstawianych kompozycjach w górnych

ich częściach widać dwunastu
Apostołów, przybywających na
obłokach w asyście aniołów do
Jerozolimy oraz zasiadającą w
górze Maryję, rzucającą Tomaszowi swój pas. Istotnym jest to,
że dolna ikona jest przestrzenią
wiary i śmierci, zaś górna symbolizuje życie, Zmartwychwstanie i przemienienie ludzkie. Górujące na ikonie dwa budynki
są symbolem Miasta Dawidowego, gdzie wypełniło się Prawo i przepowiadanie proroków
- gdzie dokonało się Zbawienie.
Budowle to: świątynia Jerozolimska i dom Maryi. Apokryfy
mówią o ogrodzie Getsemani
jako miejscu wizyty Matki Chrystusa z apostołami, tam również
znajdował się dom Maryi. Jest
to miejsce szczególnie lubiane
przez Chrystusa. W ikonie można dostrzec podwójny ruch od
góry do dołu i od dołu do góry.
Pierwszy z nich zawiera postacie apostołów i niosących ich
aniołów skierowanych ku Chrystusowi i Jego Matce, drugi od
spoczywającego ciała Matki
Chrystusa, poprzez Chrystusa
doprowadza do okręgu podtrzymywanego przez aniołów,
w którym znajduje się Maryja.
Dwie centralne postacie - Chrystus i Maryja - tworzą podstawowe linie ikony: pionową i poziomą. Pionowa naznacza dokładnie centrum ikony, wskazując na
dobroć i przyjaźń Boga wobec
człowieka. Ta pionowa linia chce
się spotkać i przeciąć linię poziomą. Linia pozioma znajduje
się nie przypadkowo w dolnej
części ikony (sfera ludzka). Jej
wyznacznikiem jest ciało Maryi,
a szerzej ludzkość gotowa na
przyjęcie ziarna Słowa Bożego.
Spotkanie dwóch linii to życie,
odkupienie całego stworzenia,
które rozpoczęło się w łonie Maryi i objęło cały świat.

Zakończenie
Omawiana ikona Zaśnięcia
Matki Bożej jest obrazem niemocy człowieka (śmierć) i potrzebą
spotkania z Bogiem, dawcą życia
i nieśmiertelności. W ten sposób jest ona wyrazem nadziei,
zwiastującym spotkanie Boga
z człowiekiem. Ikona zaśnięcia
wyraża dwie różne przestrzenie.
Jedna jest realna i należą do niej:
łoże Maryi, Apostołowie, Biskupi,
pozostałe postacie i tło architektoniczne, druga zaś to sfera nadprzyrodzona, czyli Chrystus Pan.
Te dwie przestrzenie związane
są przez działanie mistyczne wzięcie duszy Maryi. Przestrzeń
mistyczna pozostaje niewidzialna dla tych, którzy otoczyli łoże
Maryi. Syn Boży, którego zrodziła
Maryja przyjął ludzką naturę Bóg człowiek i zjawił się w świecie
ziemskim, w ziemskiej przestrzeni. Po śmierci na krzyżu zmartwychwstał i ukazał się w innej
przestrzeni - „Nie z tego świata",
oznaczonej na ikonach aureolą,
wypełnioną siłami niebieskimi,
„niewidzialnymi" aniołami. Ikona
zaśnięcia Matki Bożej zwiastuje
Dobrą Nowinę o zwycięstwie
Chrystusa nad śmiercią, a w konsekwencji także o naszym zwycięstwie, rodzi nadzieję otrzymania
po śmierci niezniszczalnego ciała,
które będzie uczestniczyło wraz z
duszą w chwale. Chrystus odkupił człowieka i przyniósł nadzieję
jego zmartwychwstania i uczestnictwa w chwale, tak jak Maryja,
która z ciałem i duszą została
wzięta do nieba. Ikona zaśnięcia
wyraża teologię ludzkiego ciała
i jego godność. Wschód ukazuje
śmierć jako Zaśnięcie i odbiera
jej wymiar dramatu. W zwyczaju,
więc było przynoszenie do domu
umierającego ikonę zaśnięcia
Matki Bożej. Ikona ta pocieszała i
uspokajała, przynosząc nadzieję
nieśmiertelności13
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Günter Gröger

Ostern 2014 in der Grafschafter Heimat
Anreise
Mit meiner Großfamilie –
12 Familien – starteten wir am
Karfreitag mit 34 Personen zu
einem fünftägigen Sippenfest
„eim Hädarfe“, in Heudorf / Sienna, im Glatzer Schneegebirge,
am Fuße des Schwarzen Berges,
unterhalb des Puhu, wenige Kilometer von meinem Geburtsort
Altgersdorf entfernt. (Könnte
man die gefahrenen Kilometer
der 9 Autos aneinanderfügen,
so ergäbe das annähernd den
halben Erdumfang!) Drei Generationen machten sich auf die
Reise, meine Schwester Christel
und ich als Angehörige der sog.
„Erlebnisgeneration“,
meine
Frau, Kinder-, Schwieger- und
Enkelkinder, Nichten und Neffen, Großnichten und Großneffen.
Österliche Erfahrungen
Die Karwoche hat bei der
heutigen polnischen Bevölkerung noch eine tiefe religiöse
Bedeutung, die durch ein strengeres Fasten und längerfristiges
Beten - als bei uns normalerweise üblich – ihren Ausdruck erhält. Der Karfreitag bleibt gelebter Fast- und Abstinenztag, die
Nacht zum Karsamstag findet
noch eine rege Zahl an Betern/
innen, sogar von Vereinen - z. B.
der Feuerwehr in Uniform -, die
sich zum Gebet zusammenfinden und nach einem festen Plan
in der Kirche wachen.
Am Karsamstag strömt eine
Vielzahl der Gläubigen, alt und
jung, zur Kirche, um vom Priester die Ostereier segnen zu
lassen, die sie in geflochtenen
Weidenkörbchen,
ausgelegt
mit bestickten weißen Tüchlein,
stolz in ihren Händen halten. Die
Ostereier werden zudem recht
kreativ bunt bemalt, mit Texten
oder / und Bildern versehen und
nicht einfach in unterschiedliche
Farben eingetaucht.
Am Ostersonntag schließlich gestaltet man im Kirchenraum ein leeres Grab – symbolhaft aus Packpapier und / oder
Tüchern dargestellt -, das auf
die Auferstehung Jesu hinweist,
was zusätzlich durch eine Figur

des Auferstandenen auf dem
Altartisch, die mit einer Stola
umhängt ist, augenfällig wird.
In den Familien findet man
sich zu einem „zeremoniellen“
Frühstück zusammen. Unsere
Wirtsleute bescherten uns (ohne
Aufpreis!) mit ihrer Familie und
dem Personal ein gemeinsames
Mahl, das man hierorts – „neudeutsch“ - wohl als „Brunch“
bezeichnen würde. Zur Eröffnung wurde im Stehen gemeinsam das „Vater unser“ gebetet.
Daran schlossen sich gegenseitige Segenswünsche an, wobei
man ein Stück eines gekochten
Eies, das vom Hausvater auf
einem Teller gereicht wurde, mit
Meerrettich verzehrte und die
gegenseitige Zuwendung mit
Wangenküssen besiegelte.
Nachdem wir alle Platz genommen hatten, wurde eine
Sauermehlsuppe aufgetragen,
die auf gekochte Kartoffeln eingefüllt wurde. Dazu gehörten
dann noch gebratene Würstchen.
Die Tische waren zugestellt
mit Platten, auf denen verzierte Eier, Tomaten, Schinken mit
Spargel, Lachs, rote Bete, aber
auch Backwaren wie Napfkuchen und Torten den Appetit
anregten. Es erwarteten uns vielerlei Gaumenfreuden!
Der gesamte Raum war
angefüllt mit österlichen Symbolen, mit Osterhasen, Osterlämmchen, Küken, Blumen und
Palmen und bot einen sehr feierlichen Rahmen!
Bildete dieses Brauchtum
für uns neue Erfahrungen, so
konnten wir den polnischen
Bewohnern unseren Sauerländer Brauch des Osterfeuers
nahebringen. Bei den lodernden Flammen sangen wir die
österlichen Lieder „Christ ist
erstanden“, „Großer Gott, wir
loben dich“ und „Wahrer Gott,
wir glauben dir“. Der Wirt hatte
eine Wanne mit „Krakauer Würsten“ bereitgestellt, die wir in
der Glut rösten konnten, dazu
Gurken und Brot mit Griebenschmalz. An einem Fäßchen mit
dem wohlschmeckenden „Tysie“
– Gerstensaft konnte sich jeder
selbst bedienen. Es war eine
Lust!

Günter Gröger empfängt Glückwünsche von polnischen Freunden.

Kirche in Altgersdorf.

Erkundungen
Bereits am Karsamstag erfolgte eine Erkundung des Badeortes Landeck, wo ich meine
Reisegruppe zu den Sehenswürdigkeiten Marienbad und Georgenbad führte, sowie zum Friedrichsbad, in dem ich seinerzeit
das Schwimmen erlernte. Während des Winters 1944/45 lebte
ich nämlich in der Lindenstraße
beim Ruheständler Pfarrer Georg
Dörlich in Pension, gleich im ersten Mehrfamilienhaus neben
der Marienkapelle, in der ich als
Meßdiener ministrierte. Weitere
Ziele bildeten das Kurhaus mit
dem Musikpavillon, die Georgenkapelle und schließlich mein

früherer Schulweg über die Lindenstraße, vorbei am Wohnhaus
des Schriftstellers Richard Wolf,
dem zeitweiligen (1956-1965)
Direktor der Münchner Zentrale
der Goethe-Institute, bis zum
Schulgebäude der„Mittelschule“
(vergleichbar der heutigen Realschule) neben der vor einigen
Jahren ausgebrannten evangelischen Kirche.
Über den „Ring“ mit den
„Laubenhäusern“, dem Rathaus
und der barocken Dreifaltigkeitssäule des aus Bielendorf stammenden Michael Klahr d. Ä. ging
mein eigentlicher Schulweg, die
Zeit der Pension ausgenommen,
weiter zum Bahnhof, von wo aus
mich die Eisenbahn über zwei
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Stationen nach Seitenberg beförderte. Dort wartete zu jener
Zeit mein Fahrrad, das mir die
ca. 5 km lange Strecke zwischen
dem Elternhaus und der Bahnstation erleichterte.
Zwischen dem Bahngelände
und der Straße nach Glatz stehen noch immer die mächtigen
Kastanienbäume, deren Früchte
von uns Kindern zu Bastelzwecken begehrt waren, während
zwischenzeitlich auf dem großen Wiesengelände Fichtenbäume angepflanzt wurden. Hierher
wurde meine Familie mit einem
Großteil der Altgersdorfer Einwohner am 25. September
1946 zusammengetrieben, um
dann am folgenden Morgen
nach einer gründlichen Durchsuchung des mitgeführten Gepäcks in die bereitgestellten
Viehwaggons hineingepfercht
zu werden. Unser Transport endete damals in dem Auffanglager Elsterhorst bei Hoyerswerda
in Sachsen.
Es blieb danach noch Zeit,
nach Winkeldorf zu fahren, um
das Geburtshaus der Großmutter Maria geb. Straube und die
Gedenkkapelle an den Seligen
Gerhard Hirschfelder, Endpunkt
des
Gerhard-HirschfelderPilgerweges von Tscherbeney
über Albendorf, Glatz, Habelschwerdt, Bad Oberlangenau
und den Spitzigen Berg mit „Maria Schnee“, in Augenschein zu
nehmen.
Am frühen Nachmittag
brachte uns der Sessellift auf
den „Schwarzen Berg“. Wegen
Nebels blieb der Ausblick vom
Aussichtsturm leider sehr eingeschränkt. Danach stand auch
bei uns das Färben und Bemalen der Ostereier auf dem Programm, für die der Osterhase
während der kommenden Nacht Verstecke suchen mußte. Besonders unsere zehn jüngsten
erwartungsvollen Mitreisenden
zwischen vier und 12 Jahren
machten eifrig mit!
Beim Besuch der Heiligen
Messe am Ostersonntag um
10.30 Uhr – eine von fünf Angeboten - in meiner Taufkirche
des Hl. Maternus in Schreckendorf, sangen wir nach deren
Abschluß am Taufbecken das
Lied: „Fest soll mein Taufbund
immer stehen, ...“, das vermutlich
auch bei meiner Taufe am 6. Mai
1934 gesungen worden ist. Der
Kirchenraum zeigt sich in einem
sehr guten Zustand, freundlich

und hell, und die offenbar restaurierten Statuen tragen alle
ihre Beschriftung in deutscher
Sprache!
Anschließend fuhren wir
nach Altgersdorf zu meinem
und meiner Schwester Elternhaus, das leider einen bedenklich verschlechterten Eindruck
hinterließ. Nach dem Tod der
uns immer sehr freundschaftlich
gegenübertretenden Antonina
Gwizdala sowie der fleißigen
Schwiegertochter, vermag der
ziemlich hilflos erscheinende
Sohn das Haus wohl nicht mehr
zu erhalten. Ein Teil des Daches
zur Biele hin ist bereits eingestürzt.
Der Weg führte uns weiter
nach Neugersdorf, wobei wir
feststellen konnten, daß die alte
Bausubstanz generell rapide
verfällt, deutlich erkennbar im
Mitteldorf bei der Pietsch-und
der Gröger-Mühle sowie den
Bauerngehöften Peucker, Neugebauer und Exner.
Auffallend aber auch etliche
kleinere schmucke Neubauten,
die neuerdings vermehrt, wohl
als Ferienhäuser, die Straße säumen.
Neben der Neugersdorfer
Kirche fällt das pompöse Grab
des 2006 verstorbenen Pfarrers
Prälat Stefan Witczak ins Auge,
des schwergewichtigen Priesters
mit dem Beinamen „Kruszynka/
Krümelchen“. Er fühlte sich auch
für die ehemaligen Mitglieder
der Pfarrgemeinde zuständig,
besuchte deren Heimattreffen in
Castrop-Rauxel und nahm 1989
– argwöhnisch beobachtet - am
Silbernen Priesterjubiläum des
Großdechanten Franz Jung teil,
als dessen „Bruder“ er sich darstellte, und der zusammen mit
der Familie Herbert Hoffmann,
mit Dieter Schöngart und mir an
der feierlichen Beisetzung teilnahm. Die große Trauergemeinde erschauerte beim Aufheulen
der überlauten Signalhörner der
Feuerwehrfahrzeuge, die durch
das enge Bieletal heranbrausten, deren Besatzungen ihrem
Präses die letzte Ehre erweisen
wollten.
Es war das erste Begräbnis
nach der von unserem Großvater im November 1947
vorgenommenen Beerdigung
unserer Großmutter Theresia
Priesnitz geb. Volkmer aus Bielendorf. Seither wurde auf dem
„Kirchhof“ nicht mehr beerdigt.
An der Kirchhofsmauer hängt
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Grabstätte von Prälat Witczak.

Grabtafel vom Urgroßvater Amand Gröger.

Ehrenmal in Neugersdorf.
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im sogenannten „Lapidarium“
noch immer die Grabtafel unseres Urgroßvaters Amand Gröger,
der 1907 verstarb.
Bei der Abfahrt hielten wir
kurz vor der Bielebrücke an, wo
der polnische Heimatfreund
Makarewicz Mieczyslaw das steinerne Ehrenmal erneuert und
mit dem mahnenden Text: „Den
Opfern von Kriegen und totalitären Regimen des 20. Jahrhunderts“ versehen hat.
Schließlich machten wir
noch in Bielendorf, dem Geburtsort unserer Mutter, Halt, besichtigten das Kirchlein und nahmen
auf den Gedenktafeln an der
Außenwand Kenntnis vom berühmten Sohn des Dorfes, dem
meisterlichen Bildhauer Michael
Klahr dem Älteren, sowie vom
Treffen Lech Walesas von der
„Solidarnosc“ mit dem Tschechen Vaclav Havel, den beiden
späteren Staatspräsidenten.
Familienfeier
Mein achter „runder“ Geburtstag war der eigentliche Auslöser dieses Familienausflugs.
Er fiel in die Osterferien, und
zwar auf den Ostermontag.
Weil uns der Ortspfarrer Maciej Oliwa zu seinen drei Gottesdiensten zusätzlich nur einen
Termin für den Nachmittag
einräumen konnte, zelebrierte
der Franziskanerpater Rajmund
Waclawczik aus Grunwald für
uns um 11.30 Uhr in Altgersdorf
eine Heilige Messe in deutscher
Sprache. Er gestattete uns die
Liedauswahl, die aber - für uns
überraschend – einleitend von
einer Mädchengruppe – gewiß
zur großen Freude unserer etwa
20 polnischen Gäste - durch das
polnische Lied von der „Schwarzen Madonna“ ergänzt wurde.
Die Fürbitten durfte ich
ebenfalls selbst formulieren.
Meine Schwester Christel trug
sie in Deutsch vor, während ich
nach der Teilnahme an
drei Polnischkursen bei der
Volkshochschule die Übersetzung in polnisch vorlas.
So handelte ich auch bei
der Begrüßung der Gäste im Lokal und war erstaunt, daß man
mir versicherte, man habe alles
verstanden. Der Franziskanerpater verstieg sich sogar zu der
Bemerkung, meine polnische
Aussprache sei besser gewesen
als das Polnisch von Papst Benedikt XVI.

Das ist doch schon mal ein
guter Vergleich!
Die Wirtsleute gaben sich
erkenntlich große Mühe bei der
Bewirtung und erhielten allseits deutliche Lobesworte. Nach
einer leckeren Fasanensuppe servierten sie appetitliche Speisen
vom Schwein, von Geflügel und
auch einen Hirschbraten; die
Beilagen boten unter anderem
schlesische Klöße, die mit einem
großem Hallo begrüßt wurden!
Bevor später Kaffee und
Kuchen aufgetischt wurden,
meldeten sich Gäste zu Wort,
mit guten Wünschen und der
Übergabe von Geschenken. So
kamen z. B. aus dem „Häämtehäusla“ in Lerchenfeld traditioneller schlesischer „Moo- oan
Sträselkucha“, aus Ludwigsdorf
eine leckere Käsetorte, aus
Tscherbeney verzierte Torten,
unter anderem mit Ziffern versehen, eine für den Jubilar und
eine für den elfjährigen Enkel,
der am selben Tage seinen Geburtstag feierte. Bei weiteren
Aufmerksamkeiten ragte ein Ölbild der talentierten polnischen
Künstlerin Lucyna Wierzbicka
aus Gottesberg-Rothenbach heraus, das sie nach einer Ansichtskartenvorlage vom Heimatdorf
Altgersdorf gemalt hat und das
von Mitgliedern der „Stiftung
zur Erneuerung des Neuroder
Landes“ überreicht wurde. Alle
wurden erfreut durch die Auftritte von Abgesandten verschiedener Länder, die in der jeweiligen
„Heimatsprache“ mitgeführte
Landesprodukte
schenkten.
Die engeren Verwandten trugen ein Glückwunschlied in der
Mundart – „of Pauersch“ – vor,
und dann kam die ganz große
Überraschung, als die sieben Enkelsöhne und die alleinige Enkeltochter in Märchenkleidung
als „Schneewittchen und die
sieben Zwerge“ in einer Polonäse durch den Saal zogen und
ein herrliches Foto ihrer bunten
Schar darboten. Das löste mächtige Emotionen aus!
Mit dem Bus unterwegs
Am Dienstag bildete eine
Omnibusfahrt durch den Glatzer Kessel den Abschluß, bevor
alle Gratulanten auf unterschiedlichen Routen die Heimreise
antraten.
Als erstes Ziel wurde Glatz
angesteuert. Unter der Führung
von Horst Ulbrich, dem Vorsit-

Festtafel zum Frühstück am Ostersonntag.

Heudorf - vom Puhu aus fotografiert.

zenden des „Deutschen Freundschaftskreises“,
besichtigten
wir die Minoritenkirche und die
raffinierte Deckenausmalung
des klösterlichen Speisesaals,
gingen über die „Brücktorbrücke“ hinauf zum „Ring“ mit dem
Rathaus und der Mariensäule
mit den Statuen der „Pestheiligen“, die an die furchtbaren Auswirkungen der Pestepidemie
von 1680 (1500 Tote und bereits
1635 mit 4000 Toten) und den
Stadtbrand von 1676 erinnert.
In den Räumen des DFK berichtete Horst Ulbrich über die
vielen erfolgreichen Aktivitäten
der inzwischen sich der Zahl 500
nähernden Vereinsmitglieder
und lud ein zur deutschen Messe am 27. April, an der meine
Frau und ich auch teilnahmen.
Von dort ging unser Weg

durch das Nordportal mit den
drei Jesuitenheiligen Ignatius (...
Ignaz, ...„Nazla“), Franz Xaver und
Philippus Neri zur prunkvollen
Dekanatskirche und stießen dort
auf die kurze Verbindungsstraße,
die den Namen des Seligen Gerhard Hirschfelder trägt. ŃÜber
die Arnestus-Stiege blickten wir
zum „Jaköble“ am Außenpfeiler,
Hinweis auf Glatz als Station auf
dem Pilgerweg nach Santiago
de Compostela. Der Gang durch
die unterirdischen Kasematten
zur Festung blieb uns durch
ein Schloß verwehrt, so daß wir
normal hinaufklettern mußten,
um die wechselvolle Geschichte
kennenlernen (Glatz, Cosel und
Silberberg hielten dem Ansturm
der napoleonischen Truppen
stand!) und den herrlichen Ausblick genießen konnten.
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Danach brachte uns der Bus
nach Albendorf, dem „schlesischen Jerusalem“. Die großartige Wallfahrtsbasilika löste
allgemeines Erstaunen aus.
Einige der Enkel erkundeten die
Mühsal, die frühere Pilger/innen
büßend auf sich nahmen, die
überdachten Stufen knieend zu
bewältigen, - und sie schafften
es! Gemeinsam stellten wir uns
in der altehrwürdigen Gnadenstätte mit dem Lied „Segne du,
Maria ...“ unter den Schutz der
Gottesmutter.
Nachdem auch die Kapellen
auf dem gegenüberliegenden
Berghang bewundert worden
waren, brachte uns der Bus zur
Heuscheuer. Der Weg zu den
„Wilden Löchern“ war wegen
Bauarbeiten gesperrt, und die
Felsen bei Karlsberg lagen in
Wolken. Es regnete zudem, so
daß wir nur kurz den „Dinosaurier-Park“ am Fuße des Aufstiegs besuchten und sogleich
zum Gebet am Grabe des Seligen Gerhard Hirschfelder nach
Tscherbeney weiterreisten. Die
Schädelkapelle fand das besondere Interesse unseres Nachwuchses und bildete zugleich
den Abschluß unserer Rundfahrt.
Damit endete das Programm unseres Sippentreffens
in der Grafschafter Heimat. Alle
haben sich dort sehr wohlgefühlt. Zusammenfassend kann
gesagt werden, daß es ein sehr
harmonisches Zusammensein
wurde. Es gab keine Unmutsäußerungen, dagegen allseits
Lob und Anerkennung. Dieses
gemeinsame Erleben hat unsere
Sippe noch weitergehend zu-
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sammengeschweißt.
Nachwirkungen
Diese Heimatreise wird Spuren im Gedächtnis hinterlassen.
Ein Beispiel zeigte sich bereits:
Die Tochter meiner verstorbenen Schwester Eva besuchte
mit uns zum ersten Mal die Geburtsheimat ihrer Mutter. Ihr mitreisender Ehemann hatte sich
als „Arbeit-suchender“ bei der
„Agentur für Arbeit“ für diese
Reisetage abgemeldet.
Nach der Rückkehr erhielt
er einen Anruf der Agentur, ob
er heil zurückgekehrt und alles
gut verlaufen sei. Nach seiner
positiven Auskunft überraschte
ihn der Mitarbeiter der Agentur mit dem Auftrag, er müsse
kurzfristig noch einmal nach
Schlesien reisen. Auf seine Frage, was er dort machen solle,
bekam er die Anweisung, mit
einer Jugendgruppe auf der
Schneekoppe Schneemänner
zu bauen. Seinen Einwand, daß
dort kaum noch Schnee liege,
ließ man nicht gelten, denn ein
neues Tief ziehe heran und bringe in der Höhenlage von 1600
m neuen Schnee. So blieb ihm
nur die Frage, wofür denn die
Schneemänner erstellt werden
sollten, und er bekam darauf die
überraschende Antwort, diese
sollten nach Rom transportiert
und als Grußadresse Rübezahls
bei der Heiligsprechung Papst
Johannes Pauls II. auf dem Petersplatz aufgestellt werden.
Dieser „traumhafte“ Arbeitseinsatz kam allerdings nicht
zustande!

Gruppenbilder vom Ostermontag vor der St.-Michaels-Kapelle in Altgersdorf.

Die acht Enkelkinder.

Ölbild von Altgersdorf.
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ŚLĄZACY JANA PAWŁA II
WYNIESIENI DO CHWAŁY OŁTARZY
Z bólem serca odnotowujemy sytuację, kiedy to kraje
Europy Zachodniej de facto
już przegrywają konfrontację z
cywilizacją śmierci i misterium
nieprawości. W obliczu współczesnych zagrożeń dla młodych pokoleń, rodziny i narodu,
Polacy przeżywali kanonizację
bł. Jana Pawła II – pierwszego
„papieża globalnego” (prof.
Andrea Riccardi) i wielkiej
osobowości w historii świata.
Użyteczne są w tym względzie
zarówno dojrzałe wypowiedzi
autentycznych autorytetów,
religijnych i moralnych, jak
też liczne pozycje książkowe
umacniające wysiłek refleksji,
publikujące rzeczowe analizy
i formułujące odpowiedzialne
oraz wymagające pytania. Czy
Polska, otrzymując opatrznościowy dar, jakim jest wyniesienie na ołtarze Największego
z Rodu Słowian bł. Ojca Świętego, należycie wykorzysta tę
szansę? Czy podobnie jak inne
narody europejskie, Polacy nie
ulegną hedonizmowi, lękom,
apatii i ignorancji wobec wartości chrześcijańskich? Czy
też umocnieni charyzmatem
i przesłaniem bł. Jana Pawła II
przeciwnie, w stanowczy sposób przeciwstawią się sekularyzacji, zalewowi neopogaństwa,
ideoloatrii, prześladowaniu i
marginalizacji chrześcijan oraz
agresywnej ofensywie lewicowej i laickiej, a w konsekwencji
oficjalnej walce z Kościołem?
Czy będziemy solidarnie i mężnie walczyć o miejsce dla Boga
w Konstytucji, w kulturze i w
rodzinie, o poszanowanie symboli religijnych w miejscach
publicznych, o kształt polskiej
szkoły i właściwą edukację
dzieci i młodzieży?
Kontynuując trud poznania
epokowego „Mojżesza Kościoła”, który nie tylko doprowadził
go do wyzwolenia z lęków,
chorobliwych uwarunkowań i
poczucia dekadencji, ale w odważny i konsekwentny sposób
przeniósł Kościół katolicki, w
świat XXI wieku, pragniemy lepiej poznać całość spuścizny bł.
Jana Pawła II – Wielkiego. Tym

razem zatrzymajmy się przed
wyjątkowo licznym gronem rodaków wyniesionych do chwały ołtarzy. W sposób szczególny
pragniemy poznać cenny dar
- siedmiu świętych Jana Pawła
II wywodzących się z regionu
Śląskai. Bowiem święci nie tylko nie umierają lecz ”wstępują
w życie” (św. Teresa z Lisieux),
ale co więcej święci rodzą kolejnych świętych, gdyż stanowimy szczególnego rodzaju
system naczyń połączonych. W
świetle wiary katolickiej - życie
to system naczyń połączonych.
Teraźniejszość i wieczność to
jedność, a ci, którzy odeszli,
żyją w nas. Święci byli, są i będą
budowniczymi i wychowawcami Europy i Polski.
Hermeneutyczny
klucz
pontyfikatu Jana Pawła II
- świętość i nowa ewangelizacja
„Wysoka miara życia codziennego” (Jan Paweł II) – czyli
powołanie do świętości, jako
pełni życia chrześcijańskiego,
zawsze było pielęgnowane w
Kościele. W opinii portugalskiego kardynała José Saraiva
Martinsa CFM, prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych,
Jan Paweł II „przejdzie do historii jako Papież świętości”. Ten
sam prefekt powiedział, że od
początku pontyfikatu świętość
i dowartościowanie świętości
stanowiły jeden z zasadniczych
oraz kluczowych punktów posługi Jana Pawła II.
Jest więc oczywiste, że
dzięki głębokiemu przeświadczeniu oraz świadectwu osobistego życia papieża, właściwego mistykom chrześcijańskim, ewangelizacja poprzez
świętych i błogosławionych
stała się jedną z przewodnich
idei pontyfikatu Jana Pawła II.
W konsekwencji, w godzinie
europejskiej “nocy duszy” i w
obliczu nieusuniętego skandalu podzielonych chrześcijan,
twierdził On z mocą, że „najbardziej przekonujący jest ekumenizm świętych, męczenników.
„Communio sanctorum” mówi

głośniej aniżeli podziały” (TMA,
37).
Sam św. Jan Paweł II nie tyle
„błyszczał” swoimi licznymi
talentami i charyzmatami, ale
odnawiał i umacniał Kościół
mocą przywoływanego Ducha Świętego. W konsekwencji
nauczał i ukazywał poprzez
zrealizowane życie rzeszy nowych świętych oraz błogosławionych, arcydzieła Ducha
Świętego i modele w pełni zrealizowanych kobiet i mężczyzn.
Nowa ewangelizacja poprzez
świętych i błogosławionych
w Jego wydaniu, jest nie tyle
powrotem do pobożności
doby baroku czy też jedną z
przeżytych form tzw. „duszpasterstwa masowego”, ale
radykalną i mistyczną formą
dopuszczenia do głosu, działania, i odnawiania Kościoła
- samego Ducha Świętego,
który jest „głównym architektem i budowniczym” Kościoła
o profilu hierarchiczno-chary-

zmatycznym. Jednym słowem
Kościoła na miarę pierwszych
wieków i o duchowej sile oraz
atrakcji zdolnej do uleczenia
każdego człowieka doby postmodernizmu i globalizacji.
Pontyfikat Jana Pawła II niespotykana dotąd dynamika kanonizacji
Pontyfikat Jana Pawła II, jeden z trzech najdłuższych po
pontyfikacie Świętego Piotra
oraz błogosławionego Piusa IX
(bowiem aż 26 i pół roku, a konkretnie 9666 dni), przeszedł do
historii jako okres nadzwyczajnego wzrostu liczby świętych
i błogosławionych. W ciągu
zaledwie jednego ćwierćwiecza beatyfikował on 1320 sług
Bożych i kanonizował 477 błogosławionych (wg ks. B. Turka).
Razem wzięci stanowią oni liczne grono: 1797 chrześcijan.
Tabelaryczna prezentacja
fenomenu „eksplozji święto-
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ści” w okresie pontyfikatu Jana
Pawła II (pozostając jedynie
przy kategorii osób kanonizowanych) pozwala między
innymi na formułowanie następujących wniosków. Okres
pontyfikatu Jana Pawła II w
stosunku do dotychczasowego okresu działania kongregacji do spraw kanonizacyjnych
w liczbach bezwzględnych
wyraża się wielkością rzędu
6,8%, ale w interesującym
nas czasie liczba świętych Kościoła Powszechnego wzrosła niebagatelnie, bowiem aż
o 170%.
Wśród osób kanonizowanych nadal dominują mężczyźni, i to w sposób znaczący,
bowiem stanowią aż 77% ogółu. W kanonizacjach zanikł już
tzw. europocentryzm, bowiem
aż 61% osób żyło w Azji, a zaledwie 29,8% w Europie i tylko 6% w Ameryce Północnej i
Środkowej; (wg „Annuario Pontificio” 2008 - aktualnie żyje w
Azji - 10,5%; w Europie 25%, a
w Ameryce 49,8% ogółu chrześcijan, tzn. 1.131 mld.).
JP II Kanonizacje
– kontynenty
Jeśli chodzi o narodowość
świętych, to w sposób zdecydowany dominują tutaj trzy
kraje azjatyckie: Korea, Wietnam i Chiny. Na kontynencie
europejskim najliczniej reprezentowane są cztery kraje:
Hiszpania, Włochy, Francja i
Polska, ale mają one zaledwie
83,8% świętych pochodzących
z trzech najliczniejszych krajów
azjatyckich. Śmierć to największa próba, ale też i największa
miara miłości. Syntetyczny obraz kanonizowanych przez JP II
pozwala stwierdzić, że dominującą kategorią wśród świętych
są męczennicy, stanowią oni
aż 83,2% ogółu, czyli niemal
aż pięciokrotnie przewyższają
liczbę wyznawców. Jeśli chodzi
o cztery główne drogi świętości
to męczennicy najczęściej osiągnęli świętość jako: świeccy
(ok. 50%); duchowni diecezjalni
(ok. 20%); duchowieństwo zakonne (9,3%), biskupi (4%). Natomiast wyznawcy zrealizowali
ideał człowieczeństwa i świętości przede wszystkim jako: duchowieństwo zakonne (13,7%)
świeccy (1,2%), biskupi (1,1%)
oraz duchowni diecezjalni
(1%). W ramach powszechnego
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powołania do świętości Papież
szczególną uwagę poświęcił
świętości ludzi świeckich, w
tym także świętości małżonków. Wyrazem tej samej troski
duszpasterskiej była, pierwsza
w historii Kościoła włoska para
małżonków wyniesiona do
chwały ołtarzy.

Święci polscy kanonizowani przez Jana Pawła II zrealizowali swoją tożsamość przede
wszystkim jako: duchowieństwo zakonne (7); świeccy (1)
oraz biskupi (1). Natomiast w
tym gronie zupełnie zabrakło
reprezentantów duchowieństwa diecezjalnego.

Polscy święci
i błogosławieni
Jeśli chodzi o liczebność
polskich świętych i błogosławionych, to Jan Paweł II - jeśli
można tak powiedzieć - aż w
110% „nadrobił” wielowiekowe
zaniechania, bowiem w okresie
zaledwie jednego ćwierćwiecza ogłosił świętymi aż 9 Polek
i Polaków, a dalszych 154 ich
rodaków wyniósł do chwały
ołtarzy jako błogosławionych,
łącznie 163 wiernych, co w liczbach bezwzględnych stanowi
aż 9 % chrześcijan Kościoła Powszechnego wyniesionych do
chwały ołtarzy za pontyfikatu
Jana Pawła II.
Dzięki pontyfikatowi Jana
Pawła II, na progu trzeciego
tysiąclecia Kościół w naszej
Ojczyźnie czcił już trzynastu
polskich świętych i 215 błogosławionych. Dla porównania
warto w tym miejscu przypomnieć, że w długim okresie 384
lat (od 1594 r. do 16 X 1978 r.),
tzn. w przeciągu bez mała aż
400 lat zostało ogłoszonych
świętymi tylko 4 Polaków, czyli
statystycznie na stulecie wypadała jedna kanonizacja. Z kolei
w okresie od utworzenia Kongregacji Obrzędów (od 1588 r.
do 1988 r.) papieże ogłosili błogosławionymi 63 Polki i Polaków. W większości przypadków
było to jedynie potwierdzenie
kultu, opisywanego kategorią
w sformułowaniu „od niepamiętnych czasów”.

Ślązacy wyniesieni do
chwały ołtarza przez Słowiańskiego Papieża
Należy zauważyć, że „Śląsk”
jako kryterium klasyfikowania i
rozróżniania osób kanonizowanych, nie jest kategorią wytworzoną sztucznie i okazjonalnie,
czy też sformułowaną przez
nas wyłącznie na użytek niniejszego przyczynku, ale jest świadomie stosowaną przez przedstawicieli Stolicy Apostolskiej.
Pracownicy kongregacji do
spraw kanonizacyjnych konsekwentnie rozróżniają świętych
polskich od świętych wywodzących się ze Śląska.
Przypomnijmy
zarazem,
że Śląsk to region i kraina historyczno-geograficzno-etnograficzna położona w Europie
Środkowej, na terenie Polski,
Czech oraz Niemiec. W naszych
historyczno-hagiograficznych
analizach będzie koniecznym
odwoływanie się do jej trzech
historycznych regionów: Śląska Cieszyńskiego, Górnego i
Dolnego Śląska.
Śląsk, jego trzy regiony
i Ślązacy JP II
Po przyjęciu za podstawowe kryterium faktu urodzenia
na Śląsku, w gronie osób wyniesionych do chwały ołtarzy w
okresie pontyfikatu Jana Pawła
II, odnajdujemy siedmiu Ślązaków. Dalej będziemy używać

jedynie słowa - klucza: „Ślązacy JP II” . W tej grupie znajdują
się trzy osoby kanonizowane
(42,9%) ogółu Ślązaków JP II), a
cztery beatyfikowane (57,1%).
Co więcej, jedynie te ostatnie
znalazły się w kręgu 108 błogosławionych męczenników
II wojny światowej, beatyfikowanych przez Jana Pawła II w
dniu 13 czerwca 1999 r. w Warszawie i w sposób bezpośredni zostały włączone do grupy
„polskich” błogosławionych.
W szerokim rozumieniu sensu
kategorii “polskich” świętych,
zalicza się do nich także św.
Jana Sarkandra i św. Melchiora Grodzieckiego SJ (ks. Bogusław Turek CSMA). Ponadto
„Ślązacy JP II” liczbą osób kanonizowanych dominują nad
wieloma krajami świata. Przy
zachowaniu porządku chronologicznego, przedstawimy ich
zwięzłe biogramy, przypisując
je regionom Śląska, w których
przyszli oni na świat.
ŚLĄSK CIESZYŃSKI
Św. O. Melchior
GRODZIECKI SJ
(1584 - 7 IX 1619)
Jego osoba jest związana
także i z Kłodzkiem. Urodził
się w Cieszynie, w szlacheckiej
rodzinie herbu Radwan. Studiował w kolegiach jezuickich
w Wiedniu i Pradze, a pracował
w kolegiach w Brnie i Kłodzku. Początkowo średnie studia
odbywał w wiedeńskim kolegium jezuitów, gdzie kształciło się wielu Polaków, m.in.
św. Stanisław Kostka zmarły
w 1568). Musiał się wyróżniać
wśród swoich kolegów, skoro
ok. 1602 r. został przyjęty do
Kongregacji Mariańskiej, której
członkami byli tylko najlepsi i
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najwybitniejsi uczniowie. Był
to równocześnie początek jego
życia zakonnego. 22 maja 1603
r. rozpoczął nowicjat w Brnie.
Fundatorami tutejszego domu
zakonnego i kolegium byli jego
stryjowie: Jan i Wacław.
Po dwuletniej próbie, 22
maja 1605 r. Melchior złożył
śluby zakonne. Zgodnie z ówczesnym zwyczajem Towarzystwa Jezusowego, po nowicjacie nie udał się na studia, ale
na praktykę nauczycielską do
Brna (1605-1606) i do Kłodzka (1606-1608), gdzie jezuici
mieli swoje kolegia. W Kłodzku
„jako jedyny kleryk wśród profesorów, uczył w niższej klasie
gramatycznej początków języka łacińskiego i pewnych elementów greckiego. Podczas
trzyletniego pobytu przejawiał
zainteresowanie bursą i jej kapelą” (Zdzisław Szczepaniak).
Równocześnie uzupełniał swoje wykształcenie muzyczne. W
roku 1609 rozpoczął trzyletnie
studia filozoficzne w Pradze.
Ponieważ nie okazywał w tym
kierunku większych uzdolnień,
skierowano go na dwuletni kurs
teologii. W roku 1614 otrzymał
święcenia kapłańskie. Pierwsze
lata kapłańskiego życia spędził
w Pradze, gdzie głosił kazania
i spowiadał w języku czeskim.
Około 1616 r. powierzono mu
kierownictwo praskiej bursy
dla ubogich studentów. Był to
zarazem zalążek niższego seminarium duchownego.
Po wybuchu wojny trzydziestoletniej udał się na Węgry, gdzie w 1619 r. złożył śluby wieczyste, stając się jezuitą
prowincji czeskiej. Do Koszyc
udał się jako kapelan wojskowy
wraz z Węgrem Stefanem Pongraczem, kolegą z jezuickiego
seminarium. Po zdobyciu Koszyc przez wojska J. Rakoczego,
wraz z dwoma kapłanami katolickimi, kanonikiem Markiem
Kriżem (Chorwatem) i jezuitą
Stefanem Pongraczem, został
uwięziony przez innowierców.
Był torturowany w celu wymuszenia odstępstwa od katolicyzmu. Wobec konsekwentnej i
niezłomnej postawy dokonano
jego egzekucji.
Św. ks. dr Jan SARKANDER
(20XII1576 Skoczów
- 17 II1620 Ołomuniec)
Rodzice należeli do średnio zamożnej szlachty. Ojciec

był Czechem, a matka Polką.
Jan był jednym z czterech ich
synów. Studiował filozofię w
Ołomuńcu i Pradze, teologię w
Grazu (doktorat z filozofii i teologii). Od 1609 r. był kapłanem
diecezji ołomunieckiej. Duszpasterzował na Morawach, m.in.
w Opawie, Nowym Mieście,
Boskowicach. Od 1616 r. był
proboszczem w Holeszowie,
gdzie w efekcie jego posługi
250 innowierców powróciło do
Kościoła katolickiego.
Po wybuchu wojny trzydziestoletniej został oskarżony o zdradę za sprowadzenie
lisowczyków,
popierających
Ferdynanda II i 13 II 1620 r.
uwięziony przez protestanckich powstańców czeskich. Z
powodu dochowania tajemnicy spowiedzi patrona parafii
Ladislava Popela z Lobkovic,
na skutek u wyrafinowanych
cierpień, poniósł śmierć z rąk
innowierców.
Jest świętym dwóch narodów: Czech i Polski. Kult św.
Jana Sarkandra rozpowszechniony jest głównie na Śląsku,
Morawach i Słowacji.
GÓRNY ŚLĄSK
Bł. ks. Józef CZEMPIEL
(21 IX 1883 Piekary Śl.
- 4 V 1942 Dachau)
Po studiach teologicznych
na Uniwersytecie Wrocławskim
(1904-1907), 22 czerwca 1908 r.
przyjął święcenia kapłańskie. W
latach 1908-1921 kilkakrotnie
powierzano mu funkcję wikariusza i administratora szeregu parafii. Od 1922 r. aż przez
17 lat był proboszczem parafii
NMP Chorzów-Batory. Jest on
znany jako charyzmatyczny
społecznik.
Współpracował
m.in. z ks. E. Szramkiem, działaczem narodowym i duszpasterzem trzeźwości o wielkim
sercu wobec ludzkiej niedoli.
Był kapłanem o niezwykle głębokiej duchowości oraz animatorem licznych powołań do kapłaństwa i życia zakonnego.
Gdy 13 kwietnia 1940 r.
aresztowano go, pożegnał się z
najbliższymi słowami: „Zostańcie z Bogiem. Pozdrówcie moich parafian. Ja idę na śmierć,
jeżeli jest taka wola Boża".
Współwięźniowie, m.in. z obozu w Dachau, mówili o nim, że
„w swej niezłomnej wierze
heroicznie, z niezwykłą cier-

pliwością naśladował swojego
Mistrza w niesieniu krzyża". Został wywieziony z obozu Mauthausen-Gusen k/Linzu, w tzw.
„transporcie inwalidzkim” na
zagazowanie. Oficjalne świadectwo śmierci wystawiono w
obozie w Dachau 19 czerwca
1942 r.
Bł. ks. dr Emil SZRAMEK
(29 IX1887 Tworków
k/ Raciborza, 13 I 1942
KL Dachau)
Studiował m.in. teologię na
Uniwersytecie Wrocławskim. Po
przyjęciu święceń kapłańskich
1911 r. pracował jako wikariusz
w Miechowicach koło Bytomia i
w Tychach. Pełnił urząd pierwszego kanclerza kurii biskupiej
(adm. apost. diec. katowickiej,
7 XI 1922 r.; eryg. diecezji 28
X 1925 r., czyli na pierwszym
etapie jej organizacji) i jednocześnie proboszcza parafii mariackiej w Katowicach (1926 r.).
Był to człowiek wielkiej wiary
i kultury, a zarazem historyk i
żarliwy patriota, wybitny znawca Śląska i ducha jego ludności.
Całe jego życie było przeniknięte głęboką duchowością,
z której czerpał siły do bardzo
zróżnicowanej działalności.
Pozostaje znany i ceniony
na Śląsku zarówno jako działacz narodowy i oświatowy, jak
i historyk, socjolog, bibliolog.
Prowadził działalność narodową, m.in. podczas powstań
śląskich (1919-1921) i plebiscytów (1920-1921). W okresie
międzywojennym zapisał się w
pamięci Ślązaków jako organizator życia kulturalno-oświatowego w Katowicach oraz
współzałożyciel Towarzystwa
Oświatowego im. Św. Jacka. W
latach 1927-1939 pełnił funkcję
prezesa Towarzystwa Przyjaciół
Nauk na Śląsku. Pozostawił po
sobie niezwykle bogatą spuściznę literacką o problematyce historycznej, społecznej,
etnograficznej, teologicznej i
literackiej.
Aresztowany 8 kwietnia
1940 r. był przedmiotem szczególnie wyrafinowanych szykan
i upokorzeń w obozach w Mauthausen-Gusen i Dachau. Wobec prześladowców zachowywał się z godnością i spokojem.
Życie zakończył w wielkim cierpieniu i poniżeniu 13 stycznia
1942 r. został zaciągnięty przez
pielęgniarza obozu do łaźni i

tam przez dłuższy czas był oblewany strumieniami lodowatej wody. Jeszcze tego samego
dnia skonał.
Bł. O. Ludwik MZYK SVD
(22 IV 1905 Chorzów
- 20 II 1940 Poznań,
fort VII)
Był piątym z dziewięciorga potomstwa rodziny chorzowskiego sztygara. W 1918
r. wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego Księży Werbistów w Nysie. W 1926 r. udał
się do nowicjatu zgromadzenia
księży werbistów w St. Augustin koło Bonn. 30 października
1932 r. w Rzymie przyjął święcenia kapłańskie. W 1935 r. powierzono mu urząd magistra, a
w 1939 r. rektora nowo otwartego nowicjatu w Chludowie
k/Poznania. Był wzorem dla
seminarzystów. Po aresztowaniu przez Gestapo 25 I 1940 r.
został umieszczony w Forcie VII
twierdzy poznańskiej wraz z 28
więźniami w celi nr 60. W dniu
23 lutego 1942 r., po okrutnym
skatowaniu i skopaniu, został
zabity strzałem w tył głowy.
Wypowiedź – świadectwo
współwięźnia ks. Franciszka
Olejniczaka: „Pragnąc okrutnie katowanego brata kapłana
oderwać od wewnętrznego
udręczenia, zbliżyłem się do
niego, bełkocząc jakieś słowa
pociechy, na co otrzymałem
znamienne słowa: Nie może
być uczeń nad Mistrza. Wówczas pochyliłem się przed nim
i poprosiłem go o błogosławieństwo, którego mi też chętnie udzielił”. Pozostaje wzorem
zakonnika i wychowawcy. Był
szczególnym czcicielem Ducha
Świętego.
Bł. O. Alojzy LIGUDA SVD
(23 I 1898 Winów
k/ Opola, 8/9 grudnia
1942 KL Dachau)
Był najmłodszym z siedmiorga rodzeństwa. Po odbyciu nowicjatu w domu austriackich werbistów (St. Gabriel w
Mödling k/Wiednia) oraz złożeniu ślubów zakonnych (1921
r.), 26 maja 1927 r. w St. Gabriel
przyjął święcenia kapłańskie.
Został skierowany do Polskiej
Prowincji werbistów, gdzie 24
lipca 1939 r. objął funkcję rektora domu zakonnego w Górnej Grupie koło Świecka.
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Po napaści Niemiec na Polskę obronił pastora ewangelickiego z rodziną oraz ewangelicką siostrę diakonisę przed
wzburzonymi mieszkańcami
wioski Górnej Grupy. W dniu
5 lutego 1940 r. wraz z zakonnikami Domu Misyjnego z
Górnej Grupy i internowanymi tutaj księżmi diecezjalnymi został aresztowany przez
hitlerowców. W okresie ok. 32
miesięcy był umieszczany w
wielu obozach koncentracyjnych. Mając możność zwolnienia z obozu w Dachau, o
co starali się jego prowincjał i
rodzina mająca obywatelstwo
niemieckie, oświadczył, że „jest
Polakiem i w przyszłości chce
pracować dla Polski”. Był maltretowany poprzez wycinanie
pasów skóry za to, że przyznał
się do „winy” w miejsce Rosjanina, który podczas pracy zapalił
papierosa. Na koniec, w nocy z
8 na 9 grudnia 1942 r., wraz z
10 więźniami został utopiony
przez strażników obozu w Dachau. Dokonało się to w święto
Maryi Niepokalanej, której był
wielkim czcicielem. Całe jego
życie było wyrazem wielkiej
miłości Boga, Kościoła i powołania misyjnego.			
DOLNY ŚLĄSK
Św. TERESA BENEDYKTA
OD KRZYŻA OCD,
Edith Stein(12 X 1891
Wrocław - ok. 9-10 VIII
942 KL Auschwitz)
Urodzona we Wrocławiu
jako jedenaste dziecko głęboko
wierzącej rodziny żydowskiej.
Była wybitną uczennicą twórcy fenomenologii E. Husserla.
W 1921 r. przeszła na katolicyzm, a w 1933 r. wstąpiła do
zakonu karmelitanek w Kolonii, gdzie odbywała studia nad
pismami mistyków chrześcijańskich. Została aresztowana
w Holandii i najprawdopodobniej 9 lub 10 sierpnia 1942 r.
zginęła w komorze gazowej hitlerowskiego obozu Auschwitz.
Trzy dni przed śmiercią, ufna w
Bożą Opatrzność powiedziała:
„Cokolwiek nastąpi, jestem na
wszystko przygotowana. Jezus
jest z nami także tutaj”.
Papież Jan Paweł II, beatyfikując Edytę Stein w Kolonii, nazywał ją „darem, wezwaniem i
obietnicą dla naszych czasów”.
Ofiarowała się Bogu jako „ofiara

przebłagalna za prawdziwy pokój” i przede wszystkim za swój
zagrożony i upokorzony naród
żydowski. Kiedy zrozumiała, że
Bóg znowu ciężko doświadcza
swój lud, była przekonana, że
„los tego ludu stał się także i
moim”. Jest ona pierwszą nawróconą na katolicyzm Żydówką wyniesioną na ołtarze przez
Kościół katolicki.
Rekapitulując
wstępny
etap prezentacji i charakterystyki postaci Ślązaków JP II
możemy sformułować cztery
wnioski. Jeśli chodzi o płeć, to
w charakteryzowanym gronie
mamy tylko jedną kobietę i
sześciu mężczyzn. Najczęściej
ich miejscem urodzenia był
Górny Śląsk: - aż czterokrotnie, Śląsk Cieszyński: 2-krotnie
i tylko raz Dolny Śląsk. Ślązacy
Jana Pawła II zrealizowali się na
dwóch drogach świętości, tzn.
posłudze kapłańskiej w diecezji
(1 - ołomunieckiej i 2 - katowickiej) oraz w ‘życiu zakonnym’
(aktualizując trzy charyzmaty i
trzy rodziny zakonne: 1 - zakon
karmelitanek klauzurowych;
1- zakon jezuitów i w 2 przypadkach - zgromadzenie werbistów). Jeśli chodzi o narodowość to jedynie św. Teresa Benedykta od Krzyża OCD (Edith
Stein) urodziła się w rodzinie
żydowskiej, ale miała narodowość niemiecką. Natomiast pozostałych sześciu duchownych
w różnym stopniu, jednak już
utożsamiało się z nacją polską.
Ograniczone łamy miesięcznika „Ziemia Kłodzka” nie
pozwalają na bardziej szczegółową charakterystykę siedmiu Ślązaków JP II. Osoby
zainteresowane pełniejszym
opisem typologii zrealizowanej
w oparciu o profile ich świadectw i męczeństwa odsyłam
do szeregu moich publikacji.
Prezentuję w nich zwięzłe wyniki analiz, dokumentowanych
przy pomocy szeregu tabel i
zestawień graficznych, skupionych wokół czterech bloków
tematycznych: złożony profil
„śląskości” i dynamika duchowego dojrzewania; drogi świętości i typ służby Kościołowi i
społeczeństwu; czas, miejsce i
kształt cierpienia oraz męczeństwa; czas i miejsce beatyfikacji
(kanonizacji) oraz kult liturgiczny.
W ten sposób bardziej „wyrazistymi” stają się Ślązacy JP II i
ich duchowe bogactwo - przy-
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jaźń z Jezusem Ukrzyżowanym
oraz świadectwo heroicznej
ofiary. Od czasu ich kanonizacji
i beatyfikacji upłynęło już sporo
czasu. Nasuwają się więc liczne
pytania: czy znamy ich w dostatecznej mierze? Czy weszliśmy z nimi w osobową komunię? Czy w dostateczny sposób
stali się już naszymi wzorami,
promotorami i orędownikami
w dziele kontynuowania ewangelizacji Śląska i sąsiednich narodów Europy Środkowej? Jeśli
nie, to jakie zadania pojawiają
się przed nami.
Święci - jako świadkowie
Życia i Prawdy (por. J 14,6; Kol
1,19) - zawsze byli nie tylko
prawdziwymi architektami, ale
także cenionymi współtwórcami historii człowieka, m.in.
na obszarze Europy oraz na
obszarze Śląska. Mieli i nadal
mają znaczący wpływ na życie
wierzących w różnych epokach
historii, także i współcześnie.
W świetle łacińskiej zasady Verba docent, exempla trahunt
(słowa pouczają – przykłady
pociągają), a przede wszystkim w duchu przesłania Jana
Pawła II - „człowiek naszych
czasów chętniej słucha świadków, aniżeli nauczycieli; a jeśli
słucha nauczycieli, to dlatego,
że są świadkami” (por. TMA, 37
i Pawła VI - Evangelii Nuntiandi,
nr 41,) w niniejszym przyczyn-

ku podjęto trud pełniejszego
poznania duchowej tożsamości siedmiu Ślązaków - męczenników Jana Pawła II. Uczyniono
to, aby móc precyzyjniej odczytać i przejąć ich inspirującą
oraz kulturotwórczą rolę.
Nam, nieco ospałym Polakom i Ślązakom „polskiego
Ogrójca – Getsemani 2014 r.”
(jest to miejsce w Jerozolimie,
w którym Jezus przebywał na
modlitewnym dialogu z Bogiem Ojcem z pogrążonymi
we śnie Apostołami, w wieczór
poprzedzający pojmanie, drogę krzyżową i śmierć), święty
Jan Paweł II – Wielki, podarował zarówno swój świetlany
dar Rodaków wyniesionych do
chwały ołtarzy oraz dobitnym
głosem mówi: Wstańcie, chodźmy!. Słowa te są powtórzeniem
zaproszenia Jezusa skierowanego do Apostołów, po Jego
długiej modlitwie w Ogrójcu
(zob. Mt 26,46a). Na rok przed
śmiercią papieża Jana Pawła II,
w maju 2004 roku w wydawnictwie Biały Kruk została wydana
w Polsce jako album, książka o
tym samym tytule - Wstańcie,
chodźmy!. Zawiera ona refleksje Słowiańskiego Papieża odsłaniające Jego trud odkrywania życiowej misji i tożsamości
oraz ich bezkompromisowej
realizacji.
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Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia
Chorych w Lądku-Zdroju
Pierwsza informacja o wykorzystaniu tutejszych wód pochodzi z 1241 roku. Stąd Lądek-Zdrój
uznawany jest za najstarsze
uzdrowisko w Polsce. Kaplica
zdrojowa pw. Najświętszej Marii Panny Uzdrowienia Chorych
została zbudowana z inicjatywy
hrabiego Zygmunta Hoffmanna
On też przekazał pewną kwotę
na wojnę z Turcją; tak więc Lądek ma też jakiś udział w rozgromieniu potęgi sułtańskiej. Przed
kaplicą stoi figura Matki Boskiej
ufundowana około 1887 roku
przez Antoniego Krzyżanowskiego, budowniczego i fabrykanta
poznańskiego, częstego gościa
w Lądku. Kaplicę wzniesiono w
1679 roku, rok później poświęcił ją dziekan M. Podchorski, a w
1690 roku poszerzono ją o dwie
nawy boczne. Jest to budowla trzynawowa, o sklepieniach
kolebkowych. W ołtarzu głównym znajduje się barokowa figura Matki Bożej z Dzieciątkiem
z 1674 roku, zaś nad ołtarzami
bocznymi, wykonanymi przez
Aloisa Schmidta w 1926 roku, ob-

razy św. Anny i św. Józefa. Obrazy
te, jak i pozostałe: Wniebowzięcie NPM, Zmartwychwstanie,
Chrzest Chrystusa pochodzą z
XVIII wieku i są przypisywane Michałowi Willmannowi, największemu śląskiemu malarzowi barokowemu. Pewną osobliwością
wystroju kaplicy są też malowidła
ścienne z nawy głównej przedstawiają Czterech Ewangelistów,
a na sklepieniu widnieje siedem
malowideł opatrzonych kartuszami. Od strony prezbiterium
widzimy wymalowane litery alfa
i omega – symbole Chrystusa.
Pośrodku znajduje się malowidło przedstawiające przechyloną
wagę – symbol Sądu Ostatecznego, a naprzeciwko prześwietlone
niebiańskim światłem chmury
– symbol nieba. Elewacja frontowa, o podziale pilastrowym,
zwieńczona jest rzeźbami Matki
Bożej, św. Anny i św. Józefa. Minister von Hoym ufundował dla kaplicy bijący zegar, który uroczyście zaczął odmierzać czas w dniu
56. urodzin fundatora: 20 lipca
1795 roku o godzinie 12.00.
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Hrabstwo Kłodzkie Kraj Maryjny
Tam, dokąd przyszłam z Dziecięciem Bożym,
ciemność stawała się jasnością,
a zatwardziałe delikatnym,
dzikość ludzi została przemieniona.
Wszystkie złe duchy musiały omijać
słoneczne przesłanie mojego oblicza
i ustąpić musiały wszystkie złe moce.
„Do przygotowania dobrej
sałatki ziemniaczanej z parowaną kapustą trzeba mieć zawsze
siedemdziesiąt dwa składniki”
powiedziała mi ostatnio pewna
starsza, miła mieszkanka Hrabstwa Kłodzkiego. Z takiej samej
ilości cząsteczek składa się prawdziwy mieszkaniec Ziemi Kłodzkiej. A wrotycz jest jedną z tych

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

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

ciem. Ludzie z zewnątrz często
nie wiedzą, jakie skarby my tu
posiadamy. Nawet ludziom stąd
niejedno wyda się nowe. Pisze
się obszerne książki z dziedziny
historii sztuki lub nawet wielotomowe dzieła o oddawaniu
czci Maryi, a nie wie się nawet,
że pośrodku naszego Hrabstwa
Kłodzkiego wytrysnęło jedno
z najsilniejszych źródeł zarówno sztuki, jak i religii, a my posiadamy ciągle jeszcze nie tylko
wiedzę o tym, lecz w naszych
górach również studnię tego
źródła ! O to powinienem się
oczywiście mniej troszczyć. Piszę o tym tylko dlatego, żeby
wywołać choć małą radość
w sercach mieszkańców tej ziemi, gdy o tym usłyszą.

Jest oczywiste, że jeżeli mamy
w Hrabstwie Kłodzkim Jerozolimę w Wambierzycach, to w takim
razie musi też być pasmo górskie
Karmel, a jeśli istnieje, to muszą to
być Góry Bialskie. Nie wiem dlaczego, ale tak to już jest. Byłem
zarówno w Górach Bialskich jak
i w Górach Karmelu.
Gdy opuszcza się Dolinę Bialską, daleko za Lądkiem, za Stroniem
Śląskim, za Starym i Nowym Gierałtowem, za piekiełkiem, które tam
się znajduje, wówczas otacza nagle
człowieka spokój i pobożność. Tak
pomiędzy piekiełkiem przed Bielicami, a rajem za Bielicami, a więc pośrodku wsi Bielice stoi mały kościółek, który należy do parafii Nowego
Gierałtowa. Gdy ksiądz idzie drogą
z Nowego Gierałtowa do Bielic w
jednym miejscu staje się nagle radosnyjes. „Bielice były kiedyś miejscem,
do którego przybywały pielgrzymki”,
powiedział mi ksiądz. Miejscowość ta
nie ma własnego księdza. Tutaj ludzie
są pobożni sami z siebie. Kościółek
jest czysty i zawsze przyozdobiony
kwiatami. Jednak procesje już tutaj
nie przybywają; dawniej przychodziły ponoć nawet z daleka. Może niewidoczni aniołowie zarezerwowali
to miejsce pielgrzymkowe dla siebie!
Nad ołtarzem stoi wysoka Madonna
w złotej szacie. Wiedziałem kiedyś,
w jakim czasie przybyła ona do tego
kościółka. Teraz już tego nie pamiętam. Wiem jednak, że zawsze miałem

wrażenie czegoś nieskończenie pięknego i dziewiczego. Nie jest to jednak stara relikwia miejsca pielgrzymkowego. Stoi trochę na uboczu, o ile
dobrze pamiętam, naprzeciwko ambony. Mój dobry przyjaciel przysłał
mi jej zdjęcie. Dopiero teraz widzę, ile
artystycznego kunsztu zawiera się w
tej figurze. Gdy się stoi przed tą świętością, nawet się nie myśli, żeby pytać
o jej pochodzenie i historię. Stoi się
tylko wówczas i mówi: „Ave Maria!”
W międzyczasie dowiedziałem się od
tego samego przyjaciela, nauczyciela Gründla z Bielic dokładniejszych
informacji. Madonna, do której przybywały pielgrzymki stała pierwotnie
odziana w niebieski płaszcz w kościele parafialnym w Gurschdorf, na
terenie Śląska Austriackiego. Ksiądz
– Hesse, pochodzący z Bielic, podarował Madonnę do nowo wybudowanego kościółka w swojej rodzinnej
miejscowości. Niewidomy chłopiec
z Gniewoszowa, Joseph Beschorner,
przyprowadzony do Madonny przez
swoich rodziców, odzyskał wzrok.
„Matko, spójrz tylko, jaką piękną niebieską szatę ma ta oto kobieta." Druga Madonna, pierwotnie pozłacana
również na twarzy i dłoniach przybyła
w roku 1865 z kościoła katedralnego
pod wezwaniem świętego Marcina
w Bonn, jako podarunek urzędnika
pocztowego Franza Gottwalda, urodzonego w Bielicach.
Jakie są dalekie i cudowne drogi
Madonn!

fot. Jacek Halicki

Maria z Góry Karmel ze wsi Bielice
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Noworudzka młodzież w działaniach
na rzecz zrównoważonego rozwoju
Od 17 lat Koło Polskiego
Klubu Ekologicznego przy
współpracy z nauczycielami
szkół miasta i gminy Nowa
Ruda prowadzi aktywną edukację ekologiczną. Jej celem
jest uzupełnienie wiedzy, a dokładnie zachęcenie dzieci i młodzieży do zachowań mających
chronić naturalne środowisko.
Stosując niekonwencjonalne
metody przekazywania wiedzy
o środowisku, takie jak: edukacja w terenie, spotkania międzyszkolne, rajdy, seminaria,
zakładanie szkolnych ekoklubów, w których młodzież sama
decyduje o sposobach i tematyce swoich działań, wychowujemy obywateli zainteresowanych problemami ochrony środowiska i potrafiących działać
na rzecz zrównoważonego rozwoju. Realizacja założeń zrównoważonego rozwoju wymaga
świadomych działań jednostki
jak i całego społeczeństwa na
rzecz harmonii w środowisku
przyrodniczym, społecznym i
gospodarczym, co w czasach
społeczeństw
konsumpcyjnych wymaga wzmożonej
edukacji.
Często opisujemy działania naszej młodzieży na rzecz
edukacji ekologicznej. Edukujący swoich rówieśników,
a także dorosłych, najpierw
muszą sami zdobyć potrzebną wiedzę, dotyczącą ważnych
problemów ekologicznych dla
naszej miejscowości i całego
globu, a później wybrać sposoby przekazania tej wiedzy, tak
aby dotarła do świadomości
adresatów. Takimi działaniami
zajmuje się młodzież skupiona
w trzech młodzieżowych ekoklubach: „Drzewo Życia”, „Ślad
Liścia” i „Źródło Życia”.
W okresie grzewczym w
centrum, ale także w pozostałych dzielnicach unoszą się
dymy, które przysłaniają piękne krajobrazy, a mieszkańcy
narzekają na problemy zdrowotne. Członkowie klubów
zajęli się stanem powietrza w
Nowej Rudzie i przyczynami
zmian klimatycznych na ziemi.
W listopadzie w Warszawie odbywał się Szczyt Klimatyczny.

Aleksandra Materna i Klaudia Paluchowska mówią o czystości wód w naszym regionie.

Klaudia Jurewicz i Patryk Małogórski podczas wystąpienia „Co z tym powietrzem?"

Sprawozdania z tych obrad i
związane z tym zachowania
Greenpeace jeszcze bardziej
wpłynęły na zainteresowania
młodzieży. Po kilku wspólnych spotkaniach, na których
zebrano zdobyte wiadomości,
zapoznano się z Raportami
Stanu Środowiska Województwa Dolnośląskiego. Ustalono,
w jaki sposób prowadzić dalsze obserwacje i badania nad
stanem powietrza, do kogo się
zwrócić o pomoc, z kim przeprowadzić wywiady? Dwanaście osób, przy wsparciu pozostałych członków ekoklubów,
nauczycieli i sympatyków,
zabrało się do realizacji usta-

lonych tematów. Zwiedzano
miejskie ciepłownie, przeprowadzano ankiety wśród
mieszkańców, wyliczano „Ślad
węglowy” mieszkańców, prowadzono rozmowy z lekarzami, radnym Julianem Golakiem - Wiceprzewodniczącym
Komisji Ochrony Środowiska
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, z Romanem Głazem
na temat odnawialnych źródeł
energii. Odwiedzono Centrum
Technologii Energetycznych w
Świdnicy i Ośrodek Edukacji
Ekologicznej „Domek Ogrodnika” w Krzyżowej. Później odbyło się wiele godzin dyskusji
nad formą przekazu i wyboru

najistotniejszych wiadomości
do referatu, pokazu medialnego, posteru czy plakatu, próby,
poprawki i zmiany. Następny
etap to wystąpienie naszych
przedstawicieli na Seminarium
Uczniowsko-Studenckim „Problemy Ochrony Środowiska”,
organizowanym przez Wydział
Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki
Łódzkiej i możliwość spotkania
z 240 uczestnikami, którym też
nie jest obojętny los naszej planety. Dziekan wydziału prof.
dr hab. inż. Ireneusz Zbiciński
podsumował przebieg spotkania słowami: „poważne dyskusje, bardzo ciekawe i zaangażo-

Ziemia Kłodzka nr 238/ maj 2014
wane prace, uwidaczniają, jak
istotne dla młodego pokolenia
są sprawy związane z ochroną
naszego środowiska.”. Pochwalił również młodzież z Nowej
Rudy „za silne zaangażowanie
w życie lokalnej społeczności”.
Noworudzkie
ekokluby
uczestniczyły w tych spotkaniach już po raz szósty, wygłaszając referaty, prezentując
postery i plakaty.

Kategoria referat:
Klaudia Jurewicz LO w Nowej
Rudzie i Patryk Małogurski
Gimnazjum Nr 3 w Nowej Rudzie „Co z tym powietrzem?”
Joanna Śmiałek, Martyna Materna Gimnazjum Nr 2 w Nowej Rudzie „Inteligentny dom”
Kategoria poster:
Adrianna Pęcak, Jakub Gorlach
LO Nowa Ruda „Zanieczyszczenie światłem” - III miejsce
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Aleksandra Materna, Klaudia
Paluchowska Gimnazjum Nr
2 w Nowej Rudzie „Czystość
wód w naszym regionie - potok Dzik”
Paulina Zgoda, Martyna Rachwał Gimnazjum Nr 3 w Nowej Rudzie „Wpływ pyłu zawieszonego PM-10 na zdrowie”
Małgorzata Szałęga, Jakub
Gorlach LO w Nowej Rudzie
„Ocena zmian czystości powietrza na podstawie skali porostowej” - II miejsce.

Kategoria plakat:
Martyna Kurasińska, Jagoda Kossak Gimnazjum Nr 3 w
Nowej Rudzie „Nie pal śmieci!”
Przygotowane prace można było obejrzeć w Nowej
Rudzie podczas konferencji
„Skażenie powietrza w Nowej
Rudzie - szansa na zmianę”,
przygotowanej przez Dolnośląski Klub Ekologiczny,
a referaty z pokazem medialnym mogą być wygłoszone
przez autorów w placówkach,
do których będą zaproszeni.

Sala obrad seminarium w Łodzi.

Adrianna Pęcak podczas prezentacji w hotelu „Zanieczyszczenie światłem".

Joanna Śmiałek i Martyna Materna przedstawiaj referat „Inteligentny dom".

Martyna Kurasińska prezentuje plakat „Nie pal śmieci".
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Ziemia Kłodzka - wiedzieć więcej
„SILWA LERUM” w Reinerz, Bad Reinerz
i Dusznikach-Zdroju
„Sztuka służy porozumieniu, gdyż przemawia językiem, który jest zrozumiały dla większości ludzi
często bez względu na ich pochodzenie, kolor skóry i wykształcenie...” (Erich From)

W roku 1902 ważyły się losy
projektu Józefa Obetha w ogłoszonym konkursie na realizację
pomnika lekarza propagatora
medycyny naturalnej i założyciela nowoczesnego wodolecznictwa Vincenza Priessnitza
(1799-1851) w Jeseniku. Idea
uczczenia pamięci Priessnitza
zrodziła się w 1889 roku. Pierwszy Komitet ds. Budowy Pomnika został powołany już w 1893
roku. Ilość członków zwiększała
się z miesiąca na miesiąc, aż
osiągnęła liczbę 29, wywodzących się ze świata lekarzy,
polityków, działaczy kultury
oraz wybitnej arystokracji odwiedzającej uzdrowisko. Realizacja mimo starań nie doszła
do skutku. Powołano nowy
komitet w 1897 roku, ale konkurs na najlepszy projekt został ogłoszony dopiero w 1902
roku. Do konkursu zgłoszono
siedem projektów. Komisja ds.
Artystycznych w składzie: Eduard Zelenka, dyrektor szkoły

kamieniarskiej w Supikovicach,
Theodor Rabb, dyrektor szkoły kamieniarskiej w Żulovej,
artysta malarz Alfred Woska,
Vindawski profesor szkoły średniej oraz dr E. Braun, dyrektor
muzeum w Opawie, uznawany
za wybitnego znawcę sztuki,
na swoim posiedzeniu 20 lipca
1902 roku jednogłośnie wybrała projekt Obetha. Drugie
miejsce w konkursie zajął pochodzący również z Jesenika
Paul Stadler (1875-1955). Trzecia lokata przypadła Hansowi
Schwathe (1870-1950), rodakowi z Velkich Kunetic, czwarte
miejsce zajął znany rzeźbiarz
niemiecki Franz Metzner z Berlina. W konkursie wzięli udział
również rzeźbiarze: Franz Franke z Supikovic, Leo Thom z
Wiednia, rodak Obetha z Bruntalu, Józef Mühr z Wiednia i rodak z Vitkowa.
Pragnę zaznaczyć, że projekt Obetha zwyciężył w konkursie nie tylko ze względu

na monumentalną koncepcję
pomnika, ale przede wszystkim na symboliczną głębię
idei propagowania zdrowia
człowieka czy całej ludzkości.
Motto pomnika „Priessnitz und
sein Werk als der Menschheit
Jungbrunnen”, to znaczy Priessnitz i jego dzieło jako źródło
młodości - ludzkości także potwierdza powyższą myśl. Józef
Obeth pojmował pomnik nie
tylko jako podziękowanie Vincenzowi Priessnitzowi, ale jako
wyobrażenie leczniczej wody
i natury. W pełni objawiało się
usiłowanie młodego artysty
przejścia od szczegółu do spojrzenia w szerszym, światowym
i filozoficznym kontekście i za
pośrednictwem symbolicznych
środków ucieleśnienia ideałów
ludzkości jako całości. Rzeźba
została ustawiona w najpiękniejszym zakątku parku miejskiego. Każdy patrzący odbiera
ją jako rzeczywiście wyjątkowe
dzieło.

Realizacja pomnika przyniosła autorowi nie tylko
rozgłos i uznanie. W okresie,
kiedy pracował nad jego wykonaniem w latach 1902-1904,
przechodził kryzys artystyczny.
Zastanawiał się nad podjęciem
trudnej decyzji o zmianie miejsca prowadzenia działalności.
Do pracy nad rzeźbą urządził
sobie nawet atelier w Wiedniu. Wszystko wskazuje na to,
że pragnął zamieszkać tam
na stałe, tworzyć w centrum
artystycznym Austro-Węgier,
podobnie jak udało się to jednemu z rzeźbiarzy z rejonu
Jesenika Hansowi Schwathe.
Korzystając z sukcesu Obeth
poprosił Komitet ds. Budowy
Pomnika o zarekomendowanie
jego podania skierowanego do
Ministerstwa Szkolnictwa o stypendium na podróż do Włoch i
Paryża w celach naukowych.
Komitet aprobował wniosek Obetha ostatecznie w
kwietniu 1904 r. W maju tego

1. Pomnik V. Priessnitza (1902-1904-1909) w Parku Zdrojowym w Jeseniku, 2. Popiersie doktora E. W. Brauna w Opawie (przed 1937 r.) , 3. Niepokalane poczęcie Panny
Marii, ołtarz w kaplicy Św. Achacego 1908 r. , 4. Detal głowy Chrystusa z grobowca rodzinnego Elsnerów 1925 r. , 5. Fronton Biblioteki Miejskiej w Opawie – wystój
rzeźbiarski i płaskorzeźba J. Obetha 1908-1910 r.
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samego roku artysta odbył stypendialną podróż do Włoch,
która wywarła na jego twórczość znaczący wpływ, przede
wszystkim rzeźby Michała
Anioła. Po powrocie rozpoczął
pracę przy realizacji pomnika.
Trwało to do połowy 1909 roku.
Uroczyste odsłonięcie dzieła
nastąpiło w dniu 25 lipca 1909
roku w obecności wielu wybitnych dostojnych gości. Został
on wysoko oceniony, otrzymał
nawet wyróżnienie jako najlepszy pomnik w austriackiej części Śląska.
Dla każdego niemal artysty,
nie jest proste podjęcie decyzji, związanej z miejscem tworzenia. Józef Obeth postanowił
zostać na Ziemi Jesenickiej już
na stałe. Ostatecznie decyzja ta
powstała pod wpływem reformatorskiej sztuki nowoczesnej,
propagującej związki sztuki z widzem, idei urządzania
warsztatu kamieniarskiego, a
przede wszystkim atelier rzeźbiarskiego w swoim kraju rodzinnym. Zamówień z każdym

rokiem wyraźnie przybywało,
a po ukończeniu rzeźby Priessnitza sława mistrza zataczała
coraz większe kręgi. W latach
1898-1901 wybudował w swej
rodzimej miejscowości Terezinie dom mieszkalny, wielkie
atelier oraz warsztat wyposażony w stosowne narzędzia.
Już na początku 1908 roku założył z przedsiębiorcą Johanem
Klosem warsztat oraz atelier w
Vielkiej Krasi, gdzie tworzył aż
do wysiedlenia jesienią 1945
roku. Nazwa tego przedsiębiorstwa była jak na owe czasy bardzo okazała: „Pierwszy
austro-węgierski warsztat artystyczno-przemysłowego i architektonicznego opracowania
kamienia Klos, Obeth + Comp”.
O tej działalności niewiele dziś
wiadomo, po prostu nikt nie
zbadał materiałów archiwalnych.
Atelier artystów i kamienno-rzeźbiarska pracownia były
dosłownie zasypywane zamówieniami, ponieważ każda
praca J. Obetha charakteryzo-
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wała się wyjątkową koncepcją
i była doskonałym wyrazem
artystycznym. Do dziś wciągają
one widza, zmuszają do zatrzy
mania się i zastanowienia nad
przesłaniem, które niosą. Adolf
Rompel w książce na temat
pomnika znajdującego się w
miejscowości Stara Červena
Voda wyjątkowo trafnie określił, że w duszy Obetha grał
twórczy geniusz. Jego dzieła
rodziły się nie w pracowni, a w
jego duszy”. Zdecydowanie nie
zamierzał godzić się na miano prowincjonalnego artysty.
Nawiązywał bliskie kontakty z
innymi artystami śląskimi, np.
ze Stowarzyszeniem Artystów
Plastyków pruskiej czyści Śląska („Kreise Preusisch-Schlesischer Künstler”) w Nysie i
Wrocławiu i ze Związkiem Artystów Plastyków Śląska („Vereinigung-Verein-Bildender
Künstler Schlesiens") z siedzibą w Opawie. Józef Obeth był
członkiem Związku Artystów,
który rozpoczął działalność od
1919 r. najpierw jako wolne

stowarzyszenie, a od roku 1926
jako zarejestrowany Związek.
Jednym z założycieli Związku
był inny z wybitnych jesenickich rzeźbiarzy Engelbert Kaps.
Józef Obeth zetknął się już z
nim przy realizacji pomnika V.
Priessnitza, przy którym pracował jako pomocnik. Członkami
Związku czy jego sympatykami
było wielu malarzy, rzeźbiarzy
oraz wielu znanych śląskich architektów.
Z zachowanych katalogów
wystaw Muzeum Śląskiego w
Opawie wynika, że w przeciwieństwie do Kapsa, regularnie od roku 1918 posyłającego swoje dzieła na wystawy
Związku Artystów, Józef Obeth
wziął udział wyłącznie w wystawie „Współczesna sztuka niemiecka w majątku Opawskim",
która miała miejsce od 10. 01.
do 31.01.1937 r., wystawiając
popiersie dyrektora Muzeum
Śląskiego dr. E. W. Brauna wykonane w białym marmurze.
c.d.n.

prof. zw. dr hab. Stanisław Czaja

EKONOMICZNE PROBLEMY OCHRONY POWIETRZA
Wprowadzenie
Krótka historia ochrony powietrza i stosowania różnych instrumentów
Ochrona powietrza atmosferycznego posiada dość długą
historię, ponieważ pierwsze regulacje w tym zakresie znajdujemy już w pierwszej połowie XIV
stulecia. W Londynie zakazano
wówczas palenia węglem ze
względu na niską emisję i nadmierną koncentrację zanieczyszczeń. Problemy zanieczyszczenia
powietrza atmosferycznego nabrały na znaczeniu od pierwszej
rewolucji przemysłowej, kiedy
uruchomiono przemysłowe procesy produkcyjne, generujące
znaczne ilości polutantów (hutnictwo czy energetyka węglowa).
Jednocześnie kolejne etapy rozwoju cywilizacyjnego prowadziły
do pojawienia się coraz większej
liczby rozproszonych źródeł zanieczyszczeń – środki transportu,
paleniska domowe itp.
Kolejne dekady były coraz
mniej korzystne dla powietrza
atmosferycznego, ponieważ do-

prowadziły nie tylko do systematycznego wzrostu antropopresji
i koncentracji zanieczyszczeń w
powietrzu, ale dodatkowo do
powstania i upowszechniania się
kolejnych problemów:
1. pojawienia się smogu typu
londyńskiego i Los Angeles,
2. zjawiska przenoszenia zanieczyszczeń na duże odległości,
zwłaszcza w postaci kwaśnych
opadów,
3. degradacji warstwy ozonowej oraz
4. wzrostu symptomów globalnych zmian klimatycznych.
Smog okazał się zjawiskiem
lokalnie bardzo niebezpiecznym,
zagrażającym
bezpośrednio
zdrowiu i życiu ludzi, zwłaszcza
mających problemy z płucami
i górnymi drogami oddechowymi.
Przenoszenie zanieczyszczeń
na duże odległości wpłynęło natomiast na pojawienie się obszarów degradacji czy wręcz klęski
ekologicznej w dużej odległości
od źródeł emisji. Depozycja zanieczyszczeń w postaci kwaśnych
opadów przyczyniła się do szkód

środowiskowych w górskich lasach i innych wrażliwych ekosystemach.
Degradacja warstwy ozonowej, trudno zauważalna przez
człowieka, objawiła się szybkim
wzrostem liczby zachorowań na
raka skóry i choroby oczu. Wpłynęła również na rozpowszechnienie wielu negatywnych skutków wśród zwierząt i roślin, a w
zasadzie dotknęła wszystkie pięć
królestw organizmów żywych na
Ziemi.
Globalne zmiany klimatyczne, niosące wiele różnorodnych
konsekwencji dla człowieka, ludzkiej cywilizacji oraz środowiska
przyrodniczego, stają się obecnie
największym wyzwaniem ekologicznym w skali ziemskiego
globu. Czynniki naturalne, pozostające poza możliwościami bezpośredniego sterowania przez
człowieka, wzbudzały mniejsze
zainteresowanie, niż powyższe
czynniki antropogeniczne.
Ostatnie cztery dekady przyniosły kilka zjawisk, które istotnie
zmieniły sytuację w sferze ochrony powietrza atmosferycznego

(rysunek 1).
Pierwszym jest systematyczny wzrost antropopresji w zakresie powietrza atmosferycznego.
Zwiększa się ilość źródeł emisji
zanieczyszczeń – palenisk domowych, środków transportu, technologii produkcyjnych – oraz ich
wydajność emisyjna. Oznacza
to wzrost emisji, a w określonych warunkach koncentracji
zanieczyszczeń w powietrzu i
w efekcie finalnym – narastanie
negatywnych ich konsekwencji.
Są one odczuwane przez ludzi,
którzy coraz częściej poszukują
sposobów ich ograniczenia.
Jest to wyraz narastającej
świadomości ekologicznej i powszechniejszych oczekiwań co
do poziomu jakości (czystości)
środowiska
przyrodniczego,
w tym powietrza atmosferycznego. Dobrobyt społeczno-ekonomiczny i związana z nim jakość
życia kojarzone są coraz silniej z
aspektami ekologicznymi. Współcześnie odpowiedni poziom życia jednostkowego i społecznego
łączony jest także z odpowiednią
jakością środowiska przyrodni-
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czego i jego komponentów.
Jednocześnie rozszerza się i
pogłębia wiedza o środowisku
przyrodniczym i wpływie polutantów na ludzkie zdrowie.
Ostatnie lata przyniosły znaczący
rozwój wiedzy ekologicznej poprzez podejmowanie oraz realizację programów i projektów badawczych. Pozyskiwana wiedza
jest upowszechniana, podnosząc
ogólny poziom orientacji w relacjach wewnątrz środowiskowych
oraz pomiędzy środowiskiem
przyrodniczym a człowiekiem i
gospodarką.
Wzrost wiedzy ekologicznej
wiąże się także z narastającymi
możliwościami
technicznymi
oraz informacyjnymi w sferze
ochrony powietrza atmosferycznego, zwłaszcza poprzez wdrażanie technologii typu BAT.
Ważnym elementem ochrony powietrza atmosferycznego
jest rozwój prawa ekologicznego, w skali krajowej (czy nawet
lokalnej), ponadnarodowej czy
globalnej. Odbywa się to w postaci porozumień czy konwencji
międzynarodowych.
W przypadku państw Unii
Europejskiej ochrona powietrza
atmosferycznego przyspieszana
jest działaniami w ramach procesów integracyjnych. Wiążą się
one z prawem unijnym oraz unijną polityką ekologiczną.
W powyższe działania coraz
silniej zostały włączone instytucje publiczne, od agend rządowych poczynając, aż po jednostki samorządu terytorialnego.
W Polsce zadania administracji
rządowej w terenie wykonują wojewodowie, starostowie i
organy gmin w ramach zadań
własnych. Wojewoda wydaje
rozporządzenia, zarządzenia i decyzje administracyjne. Starosta i
organy gminy realizują określone zadania w ramach własnych
uprawnień i zadań zleconych.
Samorząd wojewódzki wykonuje
zadania o charakterze wojewódzkim z zakresu zagospodarowania
przestrzennego, ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Samorząd powiatowy wykonuje
natomiast zadania o charakterze
ponadgminnym między innymi
w zakresie zagospodarowania
przestrzennego i nadzoru budowlanego, gospodarki wodnej,
ochrony środowiska i przyrody,
rolnictwa, leśnictwa i rybactwa
śródlądowego, ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nad-

zwyczajnym zagrożeniom życia
i zdrowia ludzi oraz środowiska.
Wśród zadań własnych gminy
znaleźć można natomiast takie
problemy jak ład przestrzenny,
gospodarka terenami i ochrona środowiska, wodociągi i zaopatrzenie w wodę, kanalizacja,
usuwanie i oczyszczanie ścieków
komunalnych,
utrzymywanie
czystości i porządku, urządzenia
sanitarne, wysypiska i unieszkodliwienie odpadów komunalnych, terenów rekreacyjnych, zieleń komunalna i zadrzewienia.
Rodzaje i zakres stosowanych
instrumentów oraz wsparcia
prawnego
Prawo środowiskowe pełni
kilka funkcji – organizacyjną, reglamentacyjną, ochronną, represyjną oraz ochrony
praw podmiotowych. Funkcja organizacyjna systemu prawa środowiskowego polega na kreacji
prawno-ustrojowych podstaw
ochrony środowiska przyrodniczego. Chodzi tu przede wszystkim o tworzenie tych instytucji
i organizacji, które warunkują i
sprzyjają ochronie środowiska

przyrodniczego i racjonalnemu
korzystaniu z jego komponentów. Funkcja reglamentacyjna
łączy się przede wszystkim z
tworzeniem określonych reguł
(ograniczeń i zasad) korzystania
z poszczególnych komponentów
i zasobów środowiska przyrodniczego. Dotyczą one zarówno
wykorzystywania komponentów środowiska dla procesów
produkcji czy konsumpcji, jak i
deponowania zanieczyszczeń
i odpadów. Funkcja ochronna
natomiast polega na nadawaniu
określonym elementom środowiska przyrodniczego i ekosystemom atrybutów obiektów
prawnie chronionych. Ustawa
o ochronie przyrody wyróżnia
w tym zakresie parki narodowe,
rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego
krajobrazu, obszary Natura 2000,
ochronę gatunkową roślin, zwierząt i grzybów, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne i zespoły
przyrodniczo-krajobrazowe.
Funkcja represyjna łączy się ze
stanowieniem sankcji karnych

za naruszanie przepisów prawa
ochrony środowiska oraz kwalifikowaniem poszczególnych działań zagrażających do grupy przestępstw (zbrodni lub występków)
lub wykroczeń. Sankcje te mogą
przyjmować na przykład postać
kary pozbawienia wolności, ograniczenia wolności i grzywny. Dopuszcza się również stosowanie
kar dodatkowych. Do kar takich
zalicza się m.in.: konfiskatę mienia, przepadek rzeczy, pozbawienie praw publicznych, podanie
wyroku do publicznej wiadomości itp. Z funkcją represyjną łączy
się także jej wychowawczy wymiar. Funkcja ochrony praw podmiotowych dotyczy zaspokajania
określonych roszczeń kompensacyjnych i zapobiegawczych.
Roszczeniami kompensacyjnymi
są np.: konieczność naprawienia
szkody majątkowej czy wypłacenie odszkodowania, natomiast
roszczeniem zapobiegawczym
jest np.: żądanie zaniechania zakłóceń w środowisku. Dotyczy
także roszczeń przywrócenia stanu zgodnego z prawem.

Rys. 1. Schemat – czynniki wpływające na wzrost zainteresowania ochroną powietrza atmosferycznego
w drugiej połowie XX wieku (Źródło: opracowanie własne)

Ziemia Kłodzka nr 238/ maj 2014
Wprowadzenie regulacji prawno-instytucjonalnych tworzy
sieć różnych form odpowiedzialności. Należą do nich: administracyjna, pracownicza, karna,
cywilna,
zawodowo-dyscyplinarna, organizacyjno-statutowa,
prawno-międzynarodowa oraz
konstytucyjną przed Trybunałem
Stanu. Odpowiedzialność administracyjna za naruszenie stanu
środowiska łączy się ze stosowaniem kar pieniężnych w drodze decyzji administracyjnych.
Ponadto możliwe jest również
stosowanie prewencyjnych działań administracyjnych, aż do zamknięcia zakładu włącznie.Przepisy prawa ochrony środowiska
nakładają również porządkową
i materialną odpowiedzialność
pracowniczą na każdego członka załogi przedsiębiorstwa, nie
wyłączając kadry kierowniczej.
W ostatnich latach rozszerzył się
także zakres odpowiedzialności karnej za przestępstwa lub
wykroczenia w prawie ochrony
środowiska. Rozszerzająca się
penalizacja dla zagrożeń stanu
środowiska jest cechą charakterystyczną ewolucji większości
współczesnych systemów prawa
ochrony środowiska. Szczególnie dużo kontrowersji wzbudza
zakres i formy odpowiedzialności cywilnej w prawie ochrony
środowiska. Uważa się, że stan
regulacji prawnej w zakresie cywilnoprawnej ochrony środowiska nie jest dostateczny. Kodeks
cywilny pozwala jednak w zakresie prawa rzeczowego i prawa o
zobowiązaniach dochodzić roszczeń za szkodę w sferze ochrony środowiska przyrodniczego.
Można tu wykorzystać: (1) środki cywilnoprawne dla roszczeń

negatoryjnych i (2) środki cywilnoprawne pozwalające uzyskać
odszkodowanie. Odpowiedzialność zawodowa (dyscyplinarna)
za stan środowiska występuje
w każdym zawodzie. Jeżeli nie
przestrzega się określonych rozwiązań (regulaminów) można
podlegać karze dyscyplinarnej,
aż do wydalenia ze służby lub
utraty prawa wykonywania zawodu. Odpowiedzialność organizacyjno-statutowa regulowana
jest przepisami wewnętrznymi
(regulaminowo-porządkowymi)
danej organizacji. Ich nieprzestrzeganie podlega najczęściej
ocenie i decyzji sądu koleżeńskiego. Niektóre z kar mogą być
bardzo dotkliwe, jak np. wydalenie z organizacji. W przypadku
Polskiego Związku Łowieckiego
oznacza to utratę prawa do polowania. Odpowiedzialność prawno-międzynarodowa związana
jest z zanieczyszczeniami środowiskowymi, których na terenie
Polski dopuściły się zagraniczne
podmioty prawne i, niekiedy,
osoby fizyczne. Są one regulowane najczęściej na podstawie
konwencji międzynarodowych
oraz umów multilateralnych i bilateralnych.Istnieje jeszcze jedna
forma odpowiedzialności w sferze ochrony środowiska, którą
nazwać można odpowiedzialnością konstytucyjną przez Trybunałem Stanu. Dotyczy ona osób
zajmujących najwyższe stanowiska państwowe w chwili, gdy ich
działania naruszają Konstytucję
RP i ustawy.
W ochronie środowiska przyrodniczego oraz jego komponentów wykorzystywane są różnego
rodzaju instrumenty, które można pogrupować w postaci sześciu
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grup (schemat 2). Pierwszą stanowią instrumenty administracyjno-nakazowe (zakazy i nakazy
oraz inne instrumenty władcze,
standardy jakościowe, emisyjne,
produktowe i technologiczne
czy pozwolenia inwestycyjne,
zasobowe, emisyjne, produktowe, na handel lub tranzyt i inne),
które uznawane są za skuteczne, ale jednocześnie kosztowne.
Druga grupa obejmuje instrumenty planistyczno-kontrolne
(instrumenty planistyczne czyli
dokumenty zagospodarowania
przestrzennego, planowania rozwoju społeczno-ekonomicznego
i dotyczące celów ekologicznych,
a także oceny środowiskowe
– oceny oddziaływania środowiskowego i oceny ryzyka ekologicznego), bardzo użyteczne
w określonych sytuacjach dotyczących zwłaszcza zagospodarowania przestrzeni przyrodniczej.
Trzecia – najważniejsza z punktu
widzenia ochrony powietrza atmosferycznego – to instrumenty
ekonomiczno-rynkowe, obejmujące rozwiązania ekonomicznofinansowe i rynkowe. Kolejna
grupa obejmuje instrumenty
informacyjne (testowanie i oznakowanie produktów, różne formy
dostępu do informacji, instrumenty świadomości ekologicznej – ekoznakowanie, ekoaudyt
i ekozarządzanie, publicznie dostępne rejestry zanieczyszczeń).
Ostatnia grupa to zaawansowane instrumenty zrównoważonego i trwałego rozwoju.
Wśród instrumentów ekonomicznych wyróżnia się instrumenty ekonomiczno-finansowe,
do których zaliczamy:
1. podatki i/lub opłaty od

emisji zanieczyszczeń, opłaty
produktowe dla dóbr uciążliwych
produkcyjnie i/lub konsumpcyjnie oraz podatek ekologiczny od
paliw;
2. subsydia i inne pokrewne
instrumenty finansowe (ulgi podatkowe, preferencje kredytowe,
udogodnienia celne, zróżnicowania podatkowe, zwolnienia od
kaucji inwestycyjnej czy gwarancje kredytowe), skierowane do
podmiotów gospodarujących
lub instytucji publicznych, służące sfinansowaniu kosztów instalacji ochronnych;
3. instrumenty
rynkowe,
takie jak prawa do emisji zanieczyszczeń, dobrowolne porozumienia (indywidualne lub zbiorowe między zakładem a instytucją
i zakładem a poszkodowanymi),
zbywalne uprawnienia emisyjne
(pozwolenia, certyfikaty emisyjne, uprawnienia, kredyty redukcji
emisji), TAO (zbywalne zobowiązania absorpcyjne) czy negocjacje rynkowe oparte na teoremacie Coase’a.
Ponieważ od 1 maja 2004
roku Polska jest pełnoprawnym
członkiem Unii Europejskiej jej
aquiscommunitaire jest obowiązujące również w naszym kraju.
Pozwala to wspierać wszelkie,
nawet lokalne działania unijnymi
regulacjami prawnymi. W 2001
roku przyjęta została Strategia
Lizbońska wraz z filarem ekologicznym (Sustainable Europe for
a Better World. Strategy for Sustainable Development of European Union). Dokument zawiera
takie cele jak:
– zmniejszenie skali zmian
klimatycznych i rosnącą konsumpcję czystej energii,

Rys. 2. Schemat – rodzaje instrumentów stosowanych w ochronie środowiska, w tym powietrza atmosferycznego (Źródło: opracowanie własne)

Ziemia Kłodzka nr 238/ maj 2014

28
– walka z zagrożeniami dla
zdrowia publicznego wynikających z zanieczyszczenia środowiska,
– zrównoważony
rozwój
transportu (sustainable transport
development)
oraz
– poprawa – z ekologicznego
punktu widzenia – gospodarki
przestrzennej i zachowanie zasobów przyrodniczych – szczególnie bioróżnorodności.
Cele te generują niezbędne
zadania wynikające z ekologicznej Strategii Lizbońskiej:
– nadanie trwałemu i zrównoważonemu rozwojowi charakteru centralnego we wszystkich
politykach sektorowych poprzez
pełną integrację tych polityk ze
wspólnotową polityką ekologiczną,
– popieranie takich reform
rynkowych i fiskalnych, które
prowadzą do wzrostu zużycia
bardziej ekologicznie przyjaznych dóbr i usług,
– wsparcie takich prac badawczo-rozwojowych,
które
przyczyniają się do zmniejszonego zużycia zasobów naturalnych
i redukcji zanieczyszczenia środowiska,
– zwiększenie udziału obywateli i przedsiębiorców w procesie formułowania celów i instrumentów polityki ekologicznej oraz
– działania, które mogą
przyczynić się do zmniejszenia
ekonomicznie i środowiskowo
niekorzystnych konsekwencji dla
krajów rozwijających się (rolnictwo, handel, energia i transport).
System prawa środowiskowego Unii Europejskiej zawiera
wiele ważnych dla ochrony powietrza atmosferycznego dyrektyw i rozporządzeń (tabela 1).
Użyteczność poszczególnych
instrumentów dla lokalnej ochrony powietrza
Ochrona powietrza atmosferycznego wykorzystuje wiele
różnych instrumentów, od administracyjno-nakazowych (bezpośrednich) poczynając, a na instrumentach zrównoważonego i
trwałego rozwoju kończąc.
Instrumenty bezpośrednie
(administracyjno-nakazowe) wyznaczają limity emisji różnych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. W polskim systemie
prawa ekologicznego uwzględ-

L.p.

Akt prawny

1

Dyrektywa 2003/4/WE z 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji
o środowisku (transponująca do ekologicznego acquis większość uregulowań konwencji z
Aarhus z 1998 r. regulującej udostępnianie informacji o środowisku)

2

Dyrektywa 85/337/EWG w sprawie oceny skutków niektórych publicznych i prywatnych
przedsięwzięć dla środowiska naturalnego (o ocenach oddziaływania na środowiska – OOŚ)

3

Dyrektywa 2001/42/WE w sprawie dokonywania strategicznych ocen oddziaływania na
środowisko – SOOŚ

4

Dyrektywa 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń
(IPPC)

5

Dyrektywa 2000/76/WE o spalarniach odpadów

6

Dyrektywa 85/337/EWG w sprawie oceny skutków niektórych publicznych i prywatnych
przedsięwzięć dla środowiska naturalnego (oraz dyrektywa 97/11/WE poprawiająca tę
dyrektywę – dyrektywa córka)

7

Dyrektywa 2001/42/WE w sprawie dokonywania strategicznych ocen oddziaływania na
środowisko

8

Rozporządzenie Rady 761/2001 w sprawie podstaw i zasad dobrowolnego uczestnictwa
firm w EMAS – systemie zarządzania środowiskiem i przeglądach ekologicznych

9

Decyzja Komisji 2000/479/WE w sprawie wdrożenia Europejskiego Rejestru Emisji Zanieczyszczeń (EPER)

10

Ramowa Dyrektywa 96/62/WE w sprawie jakości powietrza i dyrektywy córki – wydane na
jej podstawie dyrektywy ustanawiające normy dla poszczególnych substancji: (Dyrektywa
1999/30/WE – odnośnie wartości dopuszczalnych dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenków azotu, ołowiu oraz pyłów zawieszonych w powietrzu, Dyrektywa 2000/69/WE
– odnośnie wartości dopuszczalnych benzenu i tlenku węgla w otaczającym powietrzu,
Dyrektywa 2002/3/WE – odnośnie ozonu w otaczającym powietrzu, Dyrektywa 2004/107/
WE odnośnie arsenu, kadmu, niklu i wielopierścieniowych aromatycznych węglowodorów
w otaczającym powietrzu)

11

Dyrektywa 2001/80/WE w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania

12

Dyrektywa 84/360/EWG w sprawie zwalczania zanieczyszczeń powietrza przez zakłady
przemysłowe

13

Rozporządzenie Rady 2037/2000 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową

14

Dyrektywa 2001.81/WE w sprawie krajowych poziomów emisji dla niektórych rodzajów
zanieczyszczenia powietrza

15

Dyrektywa 200/76/WE w sprawie spalania odpadów

16

Dyrektywa 2003/87/WE ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie

17

Dyrektywa 2004/101/WE zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie, z uwzględnieniem mechanizmów projektowych Protokołu z Kioto.

18

klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie niebezpiecznych substancji (dotyczy to ich produkcji i importu) – kontrola chemikaliów – Dyrektywa 67/548/EWG w sprawie zbliżenia
przepisów ustawodawczych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych.`

19

wszystkie nowe substancje muszą podlegać testom odnośnie ich właściwości fizyko-chemicznym i oceny ryzyka – dyrektywa 93/67/EWG.

20

ujednoliceniu działań w zakresie istniejących substancji, służy rozporządzenie Rady EWG
793/93 – w sprawie oceny i kontroli ryzyka stwarzanych przez istniejące substancje dla
człowieka i środowiska.

21

rozporządzenie 1488/94/WE ustanawiające zasady oceny ryzyka dla człowieka i środowiska naturalnego ze strony istniejących substancji zgodnie rozporządzeniem Rady EWG
793/93.

22

klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie preparatów niebezpiecznych (preparat – mieszanina dwóch i więcej substancji chemicznych) nie stosuje się do produktów medycznych,
weterynaryjnych i kosmetycznych) – dyrektywa 99/45/EWG w sprawie zbliżenia przepisów
ustawodawczych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecznych

23

dyrektywa 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawodawczych, wykonawczych
i administracyjnych odnoszących się do obrotu i stosowania niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych. Wprowadza ona zakazy lub ograniczenia stosowania niektórych
niebezpiecznych substancji i preparatów.

24

rozporządzenie 304/2003 dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów
ratyfikujące Konwencję Rotterdamską w sprawie procedury zgody po uprzednim poinformowaniu.
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Odnośnie ochrony przed hałasem, kolejnego obszaru działalności, Wspólnota wydała
dyrektywy określające metody pomiaru hałasu i ustalające maksymalne poziomy hałasu,
którego źródłem są samochody osobowe, samochody ciężarowe, motocykle, ciągniki,
samoloty, kosiarki do trawy, maszyny i urządzenia budowlane. Są to normy produktowe.
Przepisy zawarte w dyrektywach zobowiązują firmy do podawania danych na temat poziomu hałasu oraz do ułatwienia kontroli przeprowadzanych przez upoważnione do tego instytucje. W 1986 roku, przyjęto dyrektywę w sprawie ochrony pracowników przed hałasem.
Ponadto, w 2002 roku uchwalona została również dyrektywa 2002/49/WE w sprawie
oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku, wprowadzająca wspólne metody
oceny hałasu oraz zobowiązująca do opracowania programów poprawy sytuacji w tym
zakresie (mapy akustyczne i plany działań wprowadzane najpierw w miejscach szczególnie
narażonych – większych aglomeracjach, głównych szlakach komunikacyjnych, a następnie
na pozostałych obszarach). Dyrektywa przewiduje udział i informowanie społeczeństwa w
tym zakresie.

26

Dyrektywa 96/29/ EUROATOM ustanawiająca podstawowe normy bezpieczeństwa w
zakresie ochrony zdrowia pracowników i ogółu społeczeństwa przed zagrożeniami wynikającymi z promieniowania jonizującego,

27

Dyrektywa 97/43/EUROATOM w sprawie ochrony przed promieniowaniem jonizującym
pochodzącym ze źródeł medycznych – okres przejściowy do 31.12.2006 r. w zakresie stanu
technicznego sprzętu medycznego.

28

Dyrektywa 2003/122/EUROATOM w sprawie nadzoru i kontroli przesyłania odpadów radioaktywnych między państwami członkowskimi Wspólnoty i poza jej obszar

Tabela 1. Główne akty prawa unijnego odnoszące się do ochrony powietrza atmosferycznego (Źródło: Opracowanie własne na
podstawie: Prawo środowiskowe dla ekonomistów, red. S. Czaja, Wydawnictwo Akademii
Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007)

nia się wiele substancji emitowanych do powietrza atmosferycznego, na które nakłada się
równolegle odpowiednie opłaty.
Wyznaczone limity emisyjne starają się uwzględnić stan środowiska przyrodniczego na danym
obszarze. Są zatem ostrzejsze
na obszarach chronionych (na
przykład w uzdrowiskach) lub
tam, gdzie występuje wzmożona
emisja (na przykład przy dużej
koncentracji źródeł emisji). Tego
typu instrumentami nie są objęte
gospodarstwa domowe czy małe
przedsiębiorstwa, co ogranicza
ich skuteczność w takim zakresie,
jak na przykład ograniczenie zjawiska niskiej emisji.
Wśród instrumentów ekonomiczno-finansowych ważne są
opłaty za zanieczyszczanie powietrza atmosferycznego gazami
czy pyłami, w granicach określonych instrumentami administracyjno-nakazowymi, podatki
ekologiczne nakładane na emisję szkodliwych substancji lub
użytkowanie dóbr negatywnie
oddziałujących na dany komponent środowiska przyrodniczego,
odprowadzane do budżetu oraz
kary pieniężne za przekraczanie
dopuszczalnych poziomów emisji czy koncentracji polutantów.
Instrumenty planistycznokontrolne są bardzo użytecznym
wsparciem instrumentów administracyjno-nakazowych i ekonomiczno-rynkowych. Dotyczy
to zwłaszcza ocen oddziaływania
na środowisko i oceny ryzyka

ekologicznego, które wymagają
znaczącej wiedzy i umiejętności
oceny prawdopodobieństwa wystąpienia określonych skutków
działań w środowisku przyrodniczym, w tym zagrożeń.
Instrumenty
informacyjno-edukacyjne służą przede
wszystkim podnoszeniu wiedzy
i świadomości ekologicznej, a
w konsekwencji kształtowania
odpowiednich postaw wśród
mieszkańców. W przypadku przygotowywania, a później realizacji
programów ochrony powietrza
atmosferycznego tego typu pożądane postawy decydują o ich
powodzeniu. Często tego się nie
docenia, a to poważny błąd socjologiczny.
Ponieważ znacząca część
przedsięwzięć w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego
wymaga znaczących nakładów
finansowych. Warto zatem pamiętać, że istnieją liczne i dość
duże, chociaż w pewnym zakresie
zmieniające się źródła finansowania proekologicznych działań,
instalacji i inwestycji. Najczęściej
wymienia się:
1. Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej,
2. wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
3. Bank Ochrony Środowiska S.A.,
4. budżety samorządowe,
5. środki własne budżetów
gospodarstw domowych,
6. fundacje ekologiczne,

7. środki leasingowe,
8. środki w ramach programów
współfinansowanych środkami
Unii Europejskiej,
9. obligacje samorządowe i samoopodatkowanie się mieszkańców,
10. finansowanie ESCO,
11. fundusze powielające
oraz
12. finansowanie strategiczne.
Różne kombinacje środków
finansowych z tych źródeł mogą
być wsparciem dla realizacji poszczególnych działań. Aby je
poprawnie, zgodnie z zasadami
inżynierii finansowej i montażu
finansowego, przygotować i wykorzystać należy odpowiednio
dobrać sposób postępowania
w zakresie ochrony powietrza
atmosferycznego.
Spróbujmy
zatem przyjrzeć się temu problemowi.
Potrzeba
identyfikacji
głównych źródeł zanieczyszczenia powietrza a dostosowanie instrumentów
Sukces działań ochronnych w
zakresie powietrza atmosferycznego związany jest z podjęciem
odpowiednich działań w zakresie:
(1) identyfikacji zagrożeń wynikających z emisji zanieczyszczeń
do powietrza i późniejszego ich
oddziaływania, (2) rozpoznania
źródeł emisji poszczególnych zagrożeń, (3) określenia rozmiarów
(wielkości emisji) tych źródeł, (4)
oceny możliwości ograniczenia

emisji z danego źródła, (5) przygotowania i wdrożenia odpowiednich strategii i programów,
na przykład ograniczenia niskiej
emisji.
Pierwsze trzy kroki powyższego algorytmu postępowania
należy przeprowadzić w oparciu o dotychczasowy dorobek
wiedzy naukowej oraz podjęte
badania kontrolno-monitorujące. Te ostatnie powinny zostać
zrealizowane przez instytucje
posiadające techniczne i ludzkie możliwości ich poprawnego
wykonania. Takimi instytucjami
są między innymi wojewódzkie
inspektoraty ochrony środowiska, stacje sanepidu oraz zespoły
badawcze uczelni. Finansować je
można ze środków budżetów samorządowych czy fundacji ekologicznych. Badania muszą mieć
charakter analiz terenowych. Bardzo dobrym rozwiązaniem może
być stworzenie odpowiedniego
miejscowego zespołu, odpowiedzialnego za przygotowanie
gminnej czy powiatowej strategii
ochrony powietrza atmosferycznego oraz towarzyszących jej
programów naprawczych.
Zgodnie z odpowiednimi
regulacjami prawnymi istnieje
czteroletni, kroczący obowiązek
tworzenia programów ochrony środowiska przyrodniczego.
Programy te muszą zawierać te
same elementy, jakie ma polityka
środowiska, jednak w odniesieniu do odpowiedniego szczebla
administracji. Istnieje zatem obowiązek sporządzania wojewódzkich, powiatowych i gminnych
programów ochrony środowiska.
Są za to odpowiedzialni – odpowiednio; zarząd województwa,
powiatu i gminy (wójt, burmistrz
lub prezydent miasta). W miastach, w których funkcje organów powiatu sprawują organy
gminy, program ochrony środowiska obejmuje działania powiatu i gminy.
Pierwszym krokiem procedury tworzenia programów ochrony środowiska jest przygotowanie przez te organy wykonawcze
projektu programu. Projekty
programów ochrony środowiska
są opiniowane przez zarząd jednostki wyższego szczebla lub ministra właściwego do spraw środowiska, na przykład powiatowe
programy ochrony środowiska
opiniuje organ wykonawczy województwa. Programy uchwala
odpowiednio sejmik wojewódz-
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twa, rada powiatu albo rada
gminy. Z wykonania programów
zarząd województwa, powiatu i gminy sporządza, co 2 lata
raporty, które przedstawia się
odpowiednio sejmikowi województwa, radzie powiatu lub radzie gminy. Zgodnie z art. 17 p. 4
organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy zapewnia
możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego
przedmiotem jest sporządzenie
programu ochrony środowiska.
Programy ochrony środowiska formalnie mają charakter dokumentów politycznych
– programów działania, a nie
mają statusu aktów prawa miejscowego. Nie mogą wywoływać
skutków prawnych w stosunku
do podmiotów zewnętrznych do
administracji określonego szczebla. Jednak, w przypadku tych
podmiotów, brak zgodności ich
działań z programami ochrony
środowiska może być przyczyną
trudności w otrzymywaniu przez
podmiot pozwoleń na korzystanie ze środowiska.
Obowiązek
opracowania
programów ochrony środowiska, których częścią składową
będą wojewódzkie, powiatowe
i gminne plany gospodarki odpadami został nałożony ustawą
z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony
środowiska, ustawy o odpadach
oraz o zmianie niektórych ustaw.
Przygotowanie w jednostkach
administracyjnych programów
ochrony środowiska napotkało na duże trudności. Wynikały
one z faktu uruchomienia po
raz pierwszy wieloszczeblowej
procedury opiniowania. Główną przeszkodą w dotrzymaniu
terminów przygotowania programów, jak się wydaje, było to,
że częścią programów ochrony
środowiska są plany gospodarki
odpadami. Mają one szczególny
tryb opiniowania.
Jeżeli zaniedbania (hipoteka
ekologiczna) w danym zakresie
są duże należy przygotować programy doprowadzania do przestrzegania standardów jakości
środowiska, nazywanych programami naprawczymi.
Celem programów naprawczych jest doprowadzanie do
przestrzegania standardów jakości środowiska na określonym
obszarze, gdzie naruszone są
standardy jakości środowiska.
Programy naprawcze mogą być
tworzone w odniesieniu do po-
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(w tym instrumenty
prawno-instytucjonalne)

Zakłady przemysłowe

Różnorodne polutanty1, związane
z charakterem procesu
technologicznego

Oceny oddziaływania na środowisko, technologie BAT, standardy
i pozwolenia, opłaty emisyjne

Elektrociepłownie i
ciepłownie osiedlowe

Polutanty w formie pozostałości
procesów spalania, smog typu
londyńskiego

Oceny oddziaływania na środowisko, technologie BAT, filtry,
standardy i pozwolenia, opłaty
emisyjne

Środki transportu

CO2, NOx, metale ciężkie, hałas,
zatłoczenie, smog
komunikacyjny

Podatek od paliw, przeglądy
techniczne, obwodnice
i organizacja ruchu

Paleniska domowe

CO, CO2, SO2, NOx,
węglowodory aromatyczne, pyły

Programy wymiany palenisk,
upowszechnianie energii
odnawialnej, termoizolacja

Palenie liści i odpadów
ogrodowych

CO, CO2, SO2, NOx,
węglowodory aromatyczne, pyły

Samoświadomość, edukacja, kary
pieniężne za łamanie
zakazów

Wiosenne i jesienne
wypalanie traw

CO, CO2, SO2, NOx,
węglowodory aromatyczne, pyły

Samoświadomość, edukacja, kary
pieniężne za łamanie
zakazów

Składowiska odpadów

Metan, węglowodory
aromatyczne

Instalacje odgazowujące,
prawidłowe zagospodarowanie
składowiska

Produkcja rolnicza

Pyły z erozji wietrznej, pozostałości nawozów i środków
ochrony roślin

Odpowiednie gospodarowanie
ziemią i stosowanie środków
chemicznych

Naturalna emisja z hałd
pogórniczych i kamieniołomów

Pyły i gazy wydobywające się
z hałdy czy powstające w trakcie
eksploatacji złoża

Zagospodarowanie hałd,
właściwa eksploatacja złoża
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Tabela 2. Źródła emisji zanieczyszczeń charakterystyczne dla małych miast typu Nowa Ruda
(Źródło: opracowanie własne)
1 Polutanty są to substancje lub zespół warunków, wywołujących stres w organizmie, populacji, społeczności lub ekosystemie.
Są to wszystkie czynniki zanieczyszczające organizm, materia nieożywiona, zaburzająca jego pracę.

wietrza, wody i hałasu. Programy
te mają szczególny charakter. W
istocie są programami działania
wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym. W odróżnieniu do omawianych wcześniej
dokumentów
planistycznych,
mają one moc zobowiązującą
podmioty spoza administracji
do podejmowania określonych
działań. Zgodnie z art. 84 p. 1
Ustawy „Prawo ochrony środowiska”, tworzone są w drodze
aktu prawa miejscowego w celu
doprowadzenia do przestrzegania standardów jakości środowiska w przypadkach wskazanych
ustawą lub przepisami szczególnymi. Programy są publikowane
w wojewódzkich dziennikach
urzędowych.
Programy są tworzone przez
różne organy:
– dla powietrza – przez wojewodę,
– dla wody – przez dyrektora
rejonowego zarządu gospodarki
wodnej,
– dla hałasu – przez wojewodę lub radę powiatu (w zależno-

ści od rodzaju terenu, którego
program dotyczy).
W programie ustala się: 1)
obszar objęty zakresem jego
obowiązywania, 2) naruszone
standardy jakości środowiska
wraz z podaniem zakresu naruszenia, 3) podstawowe kierunki
i zakres działań niezbędnych do
przywracania standardów jakości środowiska, 4) harmonogram
rzeczowo-finansowy planowanych działań, 5) podmioty, do
których skierowane są obowiązki
ustalone w programie, 6) w razie
potrzeby dodatkowe obowiązki
podmiotów korzystających ze
środowiska, związane z ograniczaniem oddziaływania na środowisko, polegające na: a) obowiązku prowadzenia pomiarów
wielkości emisji lub poziomów
substancji lub energii w środowisku, b) obowiązku przekazywania, ze wskazaną częstotliwością,
wyników prowadzonych pomiarów oraz informacji dotyczących
przestrzegania wymagań określonych w posiadanych pozwoleniach, c) ograniczeniu czasu obo-

wiązywania posiadanych przez
dany podmiot pozwoleń, nie
krócej jednak niż do 2 lat, 7) obowiązki organów administracji,
polegające na przekazywaniu organowi przyjmującemu program
informacji o wydawanych decyzjach mających wpływ na realizację programu, 8) sposób kontroli
oraz dokumentowania realizacji
programu i jego efektów.
Istotnym dla podmiotów
ograniczeniem znajdujących się
na danym obszarze jest, przede
wszystkim, ograniczeniu czasu
obowiązywania
pozwolenia.
Następuje to na podstawie samego programu naprawczego,
co oznacza, że nie wydaje się
podmiotom odrębnych decyzji
administracyjnych. Na ograniczenie pozwolenia przysługuje
zainteresowanym podmiotom
środek prawny w postaci skargi
do sądu administracyjnego na
rozporządzenie wojewody lub
na uchwałę rady powiatu.
Realizacja wymagań ekologicznych, a tym bardziej
zwiększanie wymagań ponad
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Niska emisja

– wymiana starych pieców
– nowe źródła energii (prąd elektryczny, gaz)
– energetyka alternatywna
– termoizolacja zmniejszająca straty ciepła i jego zużycie

Transport

– wybudowanie obwodnicy odciążającej miast
– wzrost wykorzystania kolei
– nowa organizacja ruchu transportowego

Hałdy i tereny górnicze

– zagospodarowanie hałd
– nowe techniki eksploatacji złóż górniczych

Tabela 3. Główne zagrożenia jakości powietrza atmosferycznego w Nowej Rudzie (Źródło: Opracowanie własne)

te powszechnie obowiązujące nie może odbywać się bez
uwzględniania uwarunkowań
gospodarczych, ekonomicznych
i społecznych. Może wpłynąć na
konkurencyjność wytwarzanych
produktów, jak też na koszty życia ludzi, gdyż część zadań lub
wymaganych zachowań może
zostać skierowana bezpośrednio
do realizacji przez pojedynczego
obywatela.
Ponieważ programy naprawcze pociągają za sobą znaczne
obciążenia dla podmiotów korzystających ze środowiska, ważne znaczenie odgrywają elementy kontroli zasadności programu.
Należy do nich określony w art.
84 p. 3 ustawy „Prawo ochrony
środowiska” obowiązek określenia przesłanek, na podstawie
których ustalona została treść
programu. W szczególności chodzić tu może: 1) oceny charakteru
i zakresu aktualnego stanu środowiska, dokonanej zwłaszcza
na podstawie danych państwowego monitoringu środowiska,
2) analizy możliwych do zastosowania rozwiązań o charakterze
organizacyjnym, technicznym
lub ekonomicznym planowanych działań, z uwzględnieniem
konieczności stosowania technologii, o których mowa w art. 143,
albo najlepszych dostępnych
technik, 3) analizy kosztów zastosowania proponowanych środków ochronnych, z uwzględnieniem ich optymalizacji, 4) analizy
charakteru obszarów ograniczonego użytkowania, istniejących
na terenie objętym programem,
oraz zakresu wprowadzonych
ograniczeń w korzystaniu z tych
obszarów.Kontrolę zasadności
umożliwia także to, że wyniki
powyższych ocen i analiz, o których mowa w wyżej, ujmowane
są w uzasadnieniu do programu,
podlegającym udostępnieniu na
zasadach ustalonych w przepi-

sach o dostępie do informacji o
środowisku.
Istnieją również dodatkowe
możliwości wsparcia lokalnych
działań ochronnych, między innymi w ramach działania euroregionów, współpracy przygranicznej czy współdziałania miast
i gmin partnerskich.
W pierwszym przypadku istnieje możliwość:
– budowy instalacji ochronnych, tworzących infrastrukturę
proekologiczną wykorzystywaną
w całej, wspólnej przestrzeni euroregionu,
– przygotowywania i wdrażania lokalnych oraz regionalnych strategii zrównoważonego
i trwałego rozwoju,
– wprowadzania regulacji
prawno-instytucjonalnych, pozwalających na skuteczne rozwiązywanie
przygranicznych
problemów ekologicznych,
– wykorzystywania wspólnych doświadczeń w zakresie
ochrony i racjonalnego wykorzystania zasobów środowiska przyrodniczego,
– włączania się w realizację
przedsięwzięć europejskich i finansowanych ze środków Unii
Europejskiej,
– lepszego wykorzystania
zasobów i pozaekonomicznych
użytków środowiska przyrodniczego dla rozwoju społeczno-gospodarczego czy
– prowadzenia odpowiednio
szerokich działań edukacyjnych
z zakresu edukacji ekologicznej i
kształtowania proekologicznych
postaw mieszkańców.
W drugim przypadku możliwe są natomiast:
– wspólne
przedsięwzięcia inwestycyjne, obejmujące
budowę instalacji ochronnych
(oczyszczalni ścieków, zbiorników retencyjnych, bezpiecznych
składowisk odpadów, filtrów i

urządzeń wychwytujących gazy
czy pyły itp.),
– wspólna
modernizacja
istniejących instalacji w celu poprawy ich parametrów techniczno-środowiskowych, co w konsekwencji pozwoli obniżyć poziom
antropopresji,
– likwidacja urządzeń, które
z różnych powodów (w tym środowiskowych) nie ma potrzeby
dalej eksploatować,
– wspólne przygotowywanie lokalnych strategii rozwoju,
uwzględniających interesy partnerów i pozwalających rozwijać
lokalne gospodarki bez naruszania bezpieczeństwa i jakości środowiska przyrodniczego, po obu
stronach granicy,
– wspólne korzystanie z zasobów i walorów środowiska
przyrodniczego w celu podtrzymania rozwoju społeczno-gospodarczego,
– podnoszenie
wymagań
środowiskowych (norm, regulacji, obciążeń ekonomicznofinansowych) po obu stronach
granicy,
– wprowadzanie wspólnych
rozwiązań ochronnych obejmujących ekosystemy po obu
stronach granicy, na przykład
w formie rezerwatów przyrody,
parków narodowych czy innych
form przestrzennych i/lub obiektowych,
– wspólne transgraniczne
systemy monitorowania negatywnych wpływów na środowisko przyrodnicze,
– systemy edukacji ekologicznej, wprowadzane i rozwijane wspólnie przez partnerów
oraz
– wzajemne wspieranie w
przypadku powstawania zagrożeń środowiskowych czy antropogennych i/lub naturalnych
katastrof.

Problemy ekologiczne są bardzo często podejmowane przez
współpracujące ze sobą miasta
i gminy partnerskie. Przedstawiciele władz samorządowych:
1. informują się wzajemnie
o stanie środowiska przyrodniczego,
2. prezentują założenia i cele
lokalnych strategii rozwoju,
3. informują o przedsięwzięciach proekologicznych organizowanych na terenie partnerskich miast i gmin oraz
4. organizują wspólne działania o charakterze ekologicznym.
Na poziomie szkół i placówek
oświatowo-wychowawczych
organizowane są różnorodne
przedsięwzięcia o charakterze
edukacyjno-wychowawczym
dotyczące ekologii i ochrony środowiska przyrodniczego. Część
tych działań ma charakter międzynarodowy, obejmując miasta
i gminy partnerskie. Podobne
przedsięwzięcia są podejmowane przez organizację pozarządowe czy wspólnoty obywatelskie.
Często traktowane są one jako
imprezy promujące walory lokalnego środowiska przyrodniczego. Są to, przede wszystkim, działania w lokalnej skali, obejmujące
swoim zasięgiem miasta i gminy
partnerskie, a oddziaływaniem
dodatkowo okoliczne społeczności. Ich znaczenie wiąże się
przede wszystkim ze skutecznością oraz liczbą realizacji takich
przedsięwzięć, liczonych w skali
roku w milionach.
Niedostatki istniejącego systemu instrumentów ochrony
powietrza w Polsce w kontekście
sytuacji Nowej Rudy
Nowa Ruda ma bardzo poważne problemy z zanieczyszczonym powietrzem atmosferycznym. Jest to efekt kilku czynników – poczynając od położenia
w kotlinie pomiędzy wzgórzami,
specyficznych ruchów powietrza
(utrudnione przewietrzanie) oraz
nagromadzenie źródeł emisji zanieczyszczeń. Szczegółowe badania, które należy przeprowadzić potwierdzą prawdopodobnie wniosek, że podstawowymi
przyczynami poważnej degradacji powietrza atmosferycznego
w Nowej Rudzie są – nadmierna
niska emisja, pochodząca z palenisk domowych opartych na
wykorzystaniu górniczych deputatów węglowych o niskiej
jakości oraz emisja z silników
pojazdów mechanicznych, które
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przejeżdżają przez centrum miasta. Występująca koncentracja
zanieczyszczeń jest wzmocniona
emisją z terenów górniczych i pogórniczych oraz pochodzących z
erozji wietrznej w rolnictwie.
Biorąc pod uwagę zakres
stosowanych instrumentów oraz
możliwych do wykorzystania
źródeł finansowania ochrony
powietrza atmosferycznego istnieją duże szanse przygotowania
i wdrożenia odpowiedniej lokalnej strategii ochrony powietrza
atmosferycznego w Nowej Rudzie. Dla tej społeczności szczególnie użyteczne mogą być te
instrumenty i działania, które
ograniczą niską emisję, polutanty pochodzące z transportu oraz
z terenów górniczych. Przedsięwzięcia te można zestawić w następujący sposób (tabela 3).
Przypadek niskiej emisji jest
bardzo poważnym wyzwaniem
dla Nowej Rudy. Opiera się bowiem na:
1. niedostatkach dochodowych (dość szerokim zakresie
ubóstwa ekonomicznego), utrudniającym czy wręcz uniemożliwiającym dokonanie wymiany
starych pieców oraz poprawy
termoizolacji budynków,
2. korzystaniu z deputatów
węglowych,
ograniczających
przejście do nowych, bardziej
ekologicznych źródeł energii,
3. niedostatecznej wiedzy o
korzyściach płynących z energetyki alternatywnej
oraz
4. słabym zainteresowaniu
ograniczeniem skutków degradacji powietrza atmosferycznego
(syndrom przyzwyczajenia).
Problem emisji ze źródeł mobilnych wymaga zewnętrznego
wsparcia, ponieważ nie ma możliwości realizacji inwestycji infrastrukturalnych środkami własnymi lokalnej społeczności, a także
nie ma możliwości administracyjnego, nakazowego ograniczenia

ruchu transportowego.
Złożonym wyzwaniem dla
Nowej Rudy są również tereny
eksploatacji górniczej oraz tereny
pogórnicze (hałdy). Te ostatnie
powinny być rekultywowane ze
środków gromadzonych na specjalnym funduszu (dla likwidacji
skutków działalności górniczej),
które jednak zostały wydatkowane na zupełnie inne cele, zresztą niezgodne z rozwiązaniami
prawnymi (na cele społeczne, w
formie odpraw). To stawia nowe
potrzeby finansowe w przypadku podjęcia problemu rekultywacji terenów pogórniczych w
Nowej Rudzie.
Zakończenie. Wnioski i rekomendacje
Analizując
ekonomiczne
problemy ochrony powietrza
atmosferycznego, zwłaszcza dla
przypadku Nowej Rudy można
sformułować kilka wniosków i rekomendacji.
Po pierwsze, pojawiło się wiele powodów wzrostu zainteresowania ochroną powietrza atmosferycznego w drugiej połowie XX
i na początku XXI stulecia.
Po drugie, coraz ważniejszą rolę w ochronie powietrza
atmosferycznego
odgrywają
współcześnie regulacje prawno-instytucjonalne, które pełnią
kilka ważnych funkcji i generują
odpowiednie postaci odpowiedzialności.
Po trzecie, system prawa środowiskowego dopracował się
całego zestawu instrumentów,
które są wykorzystywane do
ochrony poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego. Instrumenty te mogą
być wzmacniane unijnymi regulacjami prawnymi i unijną polityką środowiskową.
Po czwarte, realizacja ochrony powietrza atmosferycznego
wymaga uruchomienia dostępnych źródeł finansowania
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poszczególnych przedsięwzięć
i projektów czy programów.
Po piąte, niezbędne jest
podjęcie odpowiednich działań,
które doprowadzą do poprawy
sytuacji w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego w Nowej Rudzie.
Po szóste, przypadek Nowej
Rudzie wymaga skoncentrowania wysiłków zasobów na najważniejszych zagrożeniach jakości powietrza atmosferycznego.
Sytuacja w mieście jest bowiem
szczególnie trudna do rozwiązania, a samo jej uporządkowanie
wiąże się nie tylko z istniejącymi
zagrożeniami, ale również wymaganiami stawianymi przez
Unii Europejskiej (na przykład
ograniczenia niskiej emisji do
2020 roku, rozwoju energetyki
alternatywnej itp.).
Po siódme, poprawić sytuację
można przy pomocy odpowiednio dobranej gminnej strategii
zaopatrzenia i bezpieczeństwa
energetycznego. Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne planowanie i organizacja zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe na obszarze
gminy należy do zadań własnych
gminy. Gmina realizuje te zadania
zgodnie z polityką energetyczną
państwa, miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego albo ustaleniami zawartymi w studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy. Projekt
założeń do planu zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i
paliwa gazowe opracowuje wójt
(burmistrz, prezydent miasta).
Projekt sporządza się dla obszaru
gminy lub jej części. Powinien on
określać: (1) ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian
zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;
(2) przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii
elektrycznej i paliw gazowych;
(3) możliwości wykorzystania

istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii,
z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w
odnawialnych źródłach energii,
energii elektrycznej wytwarzanej
w skojarzeniu z wytwarzaniem
ciepła oraz zagospodarowania
ciepła odpadowego z instalacji
przemysłowych oraz (4) zakres
współpracy z innymi gminami.
Możliwa jest, oczywiście, sytuacja, że plany przedsiębiorstw
energetycznych nie zapewniają realizacji założeń. Wówczas
wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt planu
zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe, dla
obszaru gminy lub jej części. Projekt planu opracowywany jest na
podstawie uchwalonych przez
radę tej gminy założeń i winien
być z nim zgodny. Projekt planu
powinien zawierać:
1. propozycje w zakresie
rozwoju i modernizacji poszczególnych systemów zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i
paliwa gazowe, wraz z uzasadnieniem ekonomicznym;
2. propozycje w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł
energii;
3. harmonogram realizacjizadań;
4. przewidywane koszty realizacji proponowanych przedsięwzięć oraz źródło ich finansowania.
W celu realizacji planu, gmina
może zawierać umowy z przedsiębiorstwami energetycznymi.
W przypadku, gdy nie jest możliwa realizacja planu na podstawie
umów, rada gminy – dla zapewnienia zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe – może wskazać w drodze
uchwały tę część planu, z którą
prowadzone na obszarze gminy
działania muszą być zgodne.
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KRZESZÓW - EUROPEJSKA PERŁA BAROKU
EUROPEJSKA PERŁA BAROKU - tak nazywają Krzeszów
znawcy kultury i sztuki z całego
świata. Jest zabytkiem klasy „0”,
znajdującym się na liście prezydenckiej i będącym żelaznym
kandydatem do umieszczenia
na liście UNESCO. Krzeszów to
niewielka miejscowość malowniczo położona nad rzeką Zadrną niedaleko Kamiennej Góry
na Dolnym Śląsku, w Diecezji
Legnickiej. Najważniejszą atrakcją Krzeszowa są monumentalne dzieła największych twórców
śląskiego baroku: M. Willmanna,
M. Englera, J.W. Neunhertza, F.M.
Brokofa, P. Brandla, J. Schrottera.
W skład kompleksu wchodzi bazylika mniejsza Wniebowzięcia
NMP, kościół św. Józefa, Mauzoleum Piastów Śląskich, klasztor SS. Benedyktynek, Kalwaria
Krzeszowska.

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

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

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

EUROPÄISCHE -BAROCKPERLE. So wird das Kloster
Krzeszów/ Grüssau von Kunstund Denkmalexperten in der
ganzen Welt genannt. Dieses
Baudenkmal von höchstem
Rang, klassifiziert als Denkmal
der Klasse 0 auf der Liste des
Präsidenten der Republik Polen
und als Kandidat für die Liste
des Weltkulturerbes der UNESCO vorgesehen, befindet sich
in einem kleinen, malerisch gelegenen Ort am Fluß Zadrna/
Zieder, unweit von Kamienna
Góra / Landeshut in Niederschlesien in der Diözese Legnica
/ Liegnitz. Als Hauptattraktion
in Krzeszów/ Grüssau gelten

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

Diozöse Liegnitz. Der Bischof
der Diözese und der Kanzler der
Kurie sichern eine weitere Sanierung des Sanktuariums mit
Mitteln der EU, um die Schönheit dieses einmaligen Baudenkmals zu bewahren.
Der wertvollste Schatz des
Sanktuariums in Krzeszów/
Grüssau ist die Ikone der Gottesmutter aus der 1. Hälfte des 13.
Jahrhunderts. Es ist das älteste
Marienbild in Polen. Es wurde
Zisterziensern wahrscheinlich
vom Fürsten des Fürstentums
Schweidnitz- Jauer Bolko I.
gestiftet. Am 2. Juni 1997 auf
Veranlassung des Heiligen Vaters Johannes Paul II wurde die

Ikone während seines Besuches
in Legnica / Liegnitz, einer der
Pistensitze, mit Papstkronen gekrönt.
Wir hoffen, dass alle Pilger
und Touristen, die das Grüssauer Sanktuarium aufsuchen, hier
im Hause der Gottesmutter das
finden, was sie suchen: die Gnade und die Begegnung mit Gott
und der Mutter unseres Herrn
Jesus Christus. Wir hoffen, dass
alle Besucher unvergessliche
Eindrücke von der Schönheit
dieser Perle der barocken Kunst
und Architektur mit nach Hause
nehmen.

EVROPSKÁ BAROKNÍ PERLA - tak jmenují Křešov znalci
kultury a umění z celého světa.
Je památkou třády „0”, nacházející se na prezidentské listině a
je také železným kandydátem
k umístění na listině UNESCO.
Křešov je to neveliké městečko,
které leží u řeky Zadrny nedaleko Kamenné Hory na Dolním
Slezsku, v Legnické diecézy. Nejdůležitější atrakcí Křešova jsou
monumentální díla největších
tvůrců slezského baroka: M. Wil-

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

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

nicko- javorský kníže Bolko I. 2
června 1997 Boží Sluha Jan Pavel II, při návštěvě v piastovské
Legnici, ukorunoval ikonu papežskými korunami. Všem poutníkům a turistům, kteří budou
navštěvovat Křešovskou Svatyni
přejeme, aby se jim v Domě Milostivé Matky dostalo mnoho
milosti a nádherného setkání s
Bohem a Kristusovou Matkou.
Přejeme také nezapomenutelné
zážitky ve styku s krásou barokního umění a architektury.
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Integracja poprzez naukę i zabawę
„Integracja porzez naukę
i zabawę" to wspólny projekt edukacyjny zrealizowany przez szkoły partnerskie
Miejski Zespół Szkół Nr 1 w
Nowej Rudzie oraz Szkołę
Artystyczną w Broumovie w
roku szkolnym 2013/2014,
dofinansowany przez Euroregion Glacensis z Programu
Współpracy Transgranicznej
2007-2013 Republika Czeska
– Rzeczpospolita Polska.
W ramach projektu odbyło się ponad 60 godzin
warsztatów (w tym: kilkanaście godzin warsztatów
tanecznych, wokalnych, muzycznych i strażackich), które
wspólnie odbywali polscy i
czescy uczniowie pod hasłem
„Polsko-czeski jazz”, „Radujemy się śpiewem”, „Gramy dla
zdrowia”, „Poznaj strażaka”.
Warsztaty prowadzili Helena
Ogriščenkova, Romana Roškova, Mirosława Briń. Rudolf
Vogel i Dariusz Chojecki.
Zdobyte na warsztatach
umiejętności
uczniowie
prezentowali podczas kilku
wspólnych koncertów w Nowej Rudzie i Broumovie z okazji Dnia Papieskiego, Święta
Szkoły, Święta Świętego Wacława. Odbyły się też dwa
koncerty Bożonarodzeniowe
w Nowej Rudzie i Broumovie
oraz Koncert „Roztańczone
ogrody”. Uczestnicy projektu
wzięli też udział w wycieczce do Wrocławia (9 XI), podczas której poznali to miasto
i uczestniczyli w spektaklu
baletowym w Operze Wrocławskiej.
Odbędzie się jeszcze wycieczka po pograniczu w
dniach 16-17 VI 2014 r. na
trasie Nowa Ruda – DusznikiZdrój – Kudowa-Zdrój – Nachod – Broumov, połączona
ze zwiedzaniem muzeów po
obydwu stronach granicy,
warsztatami przyrodniczymi
i historycznymi, zakończona
konkursem wiedzy o Ziemi
Kłodzkiej i Nachodzkiej.
Noworudzianie pokażą
też swoim przyjaciołom z
Broumova najpiękniejsze zakątki Nowej Rudy.
Główny cel projektu, jakim była organizacja wspól-

Polsko-Czeski Chór „Amicitia" podczas występu z okazji Święta Szkoły.

Polsko-Czeski Jazz prezentują uczestnicy warsztatów tanecznych.

Prezentują się na scenie uczestnicy warsztatów „Gramy dla zdrowia".

Ziemia Kłodzka nr 238/ maj 2014
nych inicjatyw partnerskich
oraz wymiana doświadczeń
pedagogów został w pełni
zrealizowany. Dzieci i młodzież poznając pogranicze
polsko-czeskie bardziej się
z nim utożsamiają. Uczestnicy projektu lepiej poznali
kraj i język swojego sąsiada,
Wzmocniły się wzajemne
kontakty. Efektem projektu było pogłębienie współpracy partnerskiej obydwu
szkól, zapoczątkowanej w
2009 roku.
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Zakończenie polsko-czeskiego Koncertu Bożonarodzeniowego.

Warsztaty „Gramy dla zdrowia".

Warsztaty „Polsko-Czeski Jazz".

Warsztaty "Poznaj strażaka".

Uczestnicy warsztatów "Poznaj strażaka".

Projekt „Integracja przez nauk i zabawę" realizowany jest w ramach Funduszu Mikro projektów w Euroregionie Glacensis. Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013
oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis „ Przekraczamy granice.”
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Fotografie Arka Goli w DCF „Domek Romański”
Wrocław
Wystawę w Dolnośląskim Centrum Fotografii „Domek Romański” będzie można oglądać
od 8 maja do 7 czerwca.
Arek Gola fotografuje od 20
lat. Głównym terytorium jego
fotograficznych penetracji jest
jeden z najbardziej uprzemysłowionych regionów Polski,
wpisujący się w koło o średnicy
40 km. Autor nie ulega żadnym

prądom, modom czy „izmom” w
sztuce. Swoich obrazów i zawartych w nich dramatyzmu, ironii,
przekory, absurdu, surrealizmu,
pure nonsensu, nie tworzy jak
Henri Cartier Bresson, który
często inscenizował zatrzymane w kadrze momenty. Arek
Gola nie ingeruje w zastaną
rzeczywistość, nie ulepsza jej,
nie wyciąga wniosków, a jedynie relacjonuje. Najważniejszą
cechą jego fotografii jest ich

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

epickość. Autor zderza znaki,
wartości, symbole, czasem rozrzucone nawet na odległych
od siebie planach. Powstają
historie, opowieści o ludziach,
miejscach jednego z najbardziej uprzemysłowionych terenów naszego kraju.
Zgodnie z formułą Susan Sontag, aby powstało dobre zdjęcie, trzeba być w określonym
miejscu i czasie, poza tym niezbędna jest umiejętność wnikliwego postrzegania świata.
Arek Gola spełnia wszystkie te
warunki. Jego fotografie przywołują klasyczne malarstwo
Niderlandów, czy też sceny z
filmów Emira Kusturicy... Bohaterem jego fotografii jest człowiek, żyjący w XXI wieku, w kraju położonym w środku Europy
(Jan Bortkiewicz, 2014)
Arkadiusz Gola jest doktorantem Instytutu Kreatywnej Fotografii Uniwersytetu Śląskiego
w Opawie (Czechy). Zajmuje
się fotografią dokumentalną,
głównie rejestrując zmiany
zachodzące w społeczeństwie
na Górnym Śląsku po 1989
roku. Szczególnie interesują
go miejsca związane z przemysłem ciężkim. Jako fotoreporter
prasowy pracuje od 1991 roku,
od 18 lat w redakcji „Dziennika
Zachodniego” w Katowicach.
Zdobył nagrody w konkursach:
m.in. Polskiej Fotografii Prasowej, BZ WBK Pressfoto, Newsreportaż, Śląskiej Fotografii
Prasowej, Grand Press Photo.
Dziennikarz roku Dziennika Za-

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

chodniego 2003. W 2010 roku
otrzymał nagrodę Prezydenta
Miasta Zabrza w Dziedzinie
Kultury. Stypendysta Marszałka Województwa Śląskiego w
dziedzinie kultury. Jego zdjęcia
znajdują się w zbiorach Muzeum Śląskiego, Muzeum Historii Katowic, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Muzeum Historii Fotografii w Krakowie, Muzeum Umeni w Ołomuńcu, Muzeum Miejskiego w
Rudzie Śląskiej. Jest członkiem
Związku Polskich Artystów Fotografików. Autor albumów
„Ludzie z węgla”, „Nie muszę
wracać…” i „Stany graniczne” i
ponad 50 wystaw w kraju i za
granicą. Mieszka w Zabrzu.
Na ekspozycji zaprezentowane zostaną wielkoformatowe
prace z różnych cyklów, wyselekcjonowane specjalnie na
wystawę we Wrocławiu. Fotografik tak oto pisze o swojej
twórczości:
Wielu ludzi patrzy na fotografie
i utwierdza się w przekonaniu o
szarości, brudzie i brzydocie Śląska. Jednak myślę, że na ten pejzaż trzeba się nauczyć patrzeć.
W szczególności nie wystarczy
tylko samo postrzeganie, trzeba
patrzeć i widzieć, następnie trzeba widzieć i rozumieć, twórca zaś
powinien kształtować w sobie
umiejętność jego interpretacji.
Organizator:
Ośrodek Kultury i Sztuki,
www.okis.pl

Materiały prasowe
pochodzą od
organizatorów.
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III edycja Dolnośląskiej Ligi Talentów
Oborniki Śląskie, Bogatynia, Kłodzko, Lubin
Tegoroczna, trzecia już edycja DLT, urozmaicona została
wieloma nowościami. Eliminacje odbędą się w czterech
zupełnie nowych miastach. Poprowadzi je nowa prowadząca
Katarzyna Dynowska - dziennikarka i prezenterka Telewizji
Wrocław. Zmiany zaszły także
w jury, Izabelę Możdżeń zastąpi
Marta Zięba - absolwentka Wydziału Aktorskiego Państwowej
Wyższej Szkoły Teatralnej we
Wrocławiu i aktorka grająca
na deskach Teatru Polskiego.
Pozostali członkowie tegorocznego jury to przewodniczący
Stanisław Szelc – znany satyryk
oraz dr Waldemar Gromolak –
muzyk, wykładowca Akademii
Muzycznej we Wrocławiu.

Dolnośląska Liga Talentów przyjęła formę przeglądu amatorskich zespołów
artystycznych oraz solistów
z terenu województwa dolnośląskiego. Celem konkursu
jest wyłonienie uzdolnionych
artystów – amatorów i umożliwienie im zaprezentowania się
przed szeroką publicznością.
Do finału bezpośrednio z eliminacji dostanie się 12 uczestników (4 eliminacje *3 laureatów),
2 uczestników po eliminacjach
wskaże jury (tzw. Dzikie karty)
a ostatni finalista zostanie wybrany przez publiczność w głosowaniu internetowym!
Finał III edycji Dolnośląskiej Ligi Talentów będzie miał
miejsce ponownie w Teatrze

Polskim we Wrocławiu 16
września 2014 roku o godzinie
12:00, gdzie zaprezentuje się
15 uczestników.
Eliminacje do III edycji konkursu, poprzedzone
przesłuchaniami, odbędą się:
17 maja w Obornikach Śląskich,
24 maja w Bogatyni, 7 czerwca
w Lubinie, 14 czerwca w Kłodzku
Pula nagród w konkursie
wynosi 15 000 zł. (I miejsce - 7 tys. zł, II miejsce - 5
tys. zł, III miejsce - 3 tys. zł.)
Występy wszystkich uczestników eliminacji oraz finału będą
rejestrowane oraz prezentowane na stronie www.dolita.pl
Organizator:
Ośrodek Kultury i Sztuki,
www.okis.pl

XXIII Międzynarodowy Festiwal
Maj z Muzyką Dawną
Wrocław, Łomnica, Ząbkowice Śląskie, Cieplice, Galowice, Kłodzko
Główną ideą festiwalu „Maj
z Muzyką Dawną" jest prezentacja muzyki średniowiecza,
renesansu i baroku na kopiach
instrumentów z ubiegłych
epok i z wykorzystaniem dawnych technik wykonawczych.
Wszystkie koncerty festiwalowe odbywają się w zabytkowych wnętrzach budynków
Wrocławia i Dolnego Śląska,
m.in. w Ossolineum, w Muzeum Narodowym, w Starym
Ratuszu czy licznych kościołach. Obok utytułowanych
artystów i zespołów festiwal
promuje młodych artystów studentów i absolwentów polskich i zagranicznych uczelni
muzycznych,
zainteresowanych muzyką dawną. Festiwalowi towarzyszą również prelekcje prowadzone przez znanych muzykologów oraz pokazy choreograficzne dawnych

tańców i sztuki walki. Festiwal
jest członkiem prestiżowego
europejskiego stowarzyszenia
festiwali muzyki dawnej REMA.
W ramach tegorocznej, XXIII
edycji festiwalu zatytułowanej
„W stronę Oświecenia” wychodzimy poza ścisłą definicję Muzyki Dawnej, promując również
wykonanie muzyki klasycyzmu
na dawnych instrumentach.
Dzisiaj również muzykę czasów Oświecenia wykonuje się
na instrumentach historycznych i jest to główne, kulturoznawcze, kryterium wyboru
koncertu zespołu Trio Amoroso. Jacek Kowalski natomiast
przygotował premierę pieśni
z czasów króla Stanisława Augusta Poniatowskiego: „TANIEC
RZECZYPOSPOLITEJ, czyli głosy
Insurekcji Anno 1794 w jej 220lecie”. Opracowanie tych pieśni
będzie gratką dla historyków

różnych specjalizacji.
Podczas Festiwalu wystąpią
również: czeski chór chłopięcy
Boni Pueri, Bartosz Rzyman,
Wrocławska Orkiestra Barokowa, soliści, dyrygent Andrzej Kosendiak, zespołu Oak Brothers.
Zespół Tańca Dawnego Uniwersytetu Wrocławskiego „Pan
Pepys i pan Pembleton” zaprezentuje widowisko tanecznoteatralno-muzyczne z XVIIwiecznego Londynu.
W ramach idei popularyzacji
muzyki dawnej i edukacji kulturowej odbędą się również
koncerty wyjazdowe poza
Wrocławiem: w Łomnicy, w
Ząbkowicach Śląskich, Cieplicach, Galowicach i Kłodzku.
Organizator:
Ośrodek
Kultury i Sztuki, www.okis.pl,
Akademickie Stowarzyszenie
Kultury WAGANT
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DOLINA PAŁACÓW i OGRODÓW - kolejny film w cyklu
„Dolny Śląsk Pełen Historii"
Film pt. „Dolina Pałaców i
Ogrodów” to wyjątkowy projekt, dotyczący kulturowego
fenomenu Dolnego Śląska jakim są zamki, dwory i założenia
pałacowo-parkowe w Kotlinie
Jeleniogórskiej. Fenomen ów
docenił prezydent RP Bronisław Komorowski, wpisując pałace Kotliny Jeleniogórskiej na
listę Pomników Historii Rzeczpospolitej Polskiej.
Dolina Pałaców i Ogrodów,
produkowany przez Ośrodek
Kultury i Sztuki we Wrocławiu

wieczne, książęce rezydencje
oraz ich dawni mieszkańcy
staną się bohaterami filmowej
opowieści.
W 2013 roku udało się zakończyć pierwszy etap produkcji, w ramach którego zrealizowano zdjęcia dokumentalne z
udziałem narratorki – w tę rolę
wcieliła się znana z licznych
publikacji o historii Dolnego
Śląska – Joanna Lamparska.
Narratorka oprowadza widza
po Kotlinie Jeleniogórskiej i
ukazuje miejsca nam współ-

dokumentalnych pt. Dolny
Śląsk Pełen Historii to jeden z
flagowych projektów Ośrodka
Kultury i Sztuki we Wrocławiu,
realizowany w koprodukcji z
TVP Wrocław. Dzięki dotychczasowej współpracy powstało
już dziesięć filmów ukazujących bogactwo historycznokulturowe Dolnego Śląska, były
to m.in: „Daisy – wspomnienie
minionego świata”, „Marianna
– Królowa Kotliny”, „Jaśniej i
cieplej”. Historia gazownictwa
na Dolnym Śląsku” czy „Riese –

w koprodukcji z Telewizją Polską Oddział we Wrocławiu jest
kolejnym fabularyzowanym filmem dokumentalnym w cyklu
Dolny Śląsk Pełen Historii.
Tym razem film opowiadać będzie o dziejach ciągle jeszcze
nieodkrytego miejsca w Polsce,
nazywanego Dolnośląską Doliną Loary - obszaru zaledwie
102 km kwadratowych Kotliny
Jeleniogórskiej, na którym stoi
ponad trzydzieści rycerskich i
szlacheckich siedzib, z których
11 trafiło w 2012 roku na listę
Pomników Historii. Średniowieczne wieże mieszkalne i
zamki, barokowe pałace i XIX-

czesne. Jest to punkt wyjściowy do dalszej fabularyzacji.
Tegoroczny, drugi etap prac
zakłada fabularyzację części
historycznej, a co za tym idzie
realizację
skomplikowanych
scen batalistycznych oraz rekonstrukcję ważnych wydarzeń
historycznych, które odmieniły
losy Kotliny Jeleniogórskiej.
W tym celu, podobnie jak w
poprzednich produkcjach, do
współpracy zaprosimy grupy
rekonstrukcyjne, statystów, aktorów, ponadto wykorzystamy
kostiumy i rekwizyty oddające
ducha minionych epok.
Cykl fabularyzowanych filmów

tajemnice wykute w skale”.
Po zakończeniu produkcji planowana jest emisja telewizyjna filmu oraz przekazanie płyt
DVD do szkół i bibliotek powiatowych na terenie regionu, tym
samym promując niezwykłą historię Dolnego Śląska uwiecznioną na małym ekranie. Emisja filmu realizowana będzie
na antenie TVP Wrocław oraz w
stacjach powiązanych z grupą
Telewizji Polskiej (TVP Historia,
TVP Polonia, TVP Kultura).
Producent: Ośrodek Kultury
i Sztuki we Wrocławiu,
Koprodukcja: TVP Wrocław
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Międzynarodowy Festiwal im. Johannesa Brahmsa
Wrocław, Brzeg Dolny, Zamek Topacz
Międzynarodowy Festiwal
im. Johannesa Brahmsa to
pierwsze wydarzenie kulturalne
w Polsce, w całości poświęcone
muzyce jednego z najwybitniejszych kompozytorów romantycznych. Johannes Brahms w
latach 1874-1881 wielokrotnie
bywał i występował we Wrocławiu. Był muzykiem bardzo
wszechstronnym, wrocławskiej
publiczności zaprezentował się
jako kompozytor, wykonawca
własnych utworów i dyrygent.
Za swoją twórczość otrzymał w

zawsze zachęcało elitę światowej kultury, do przyjazdu oraz
występów. We Wrocławiu koncertował m.in. Franciszek Liszt,
dokonywano tu prawykonań
utworów, które stały się dziełami światowej literatury muzycznej. Swoimi występami zaszczycą nas wybitni artyści, którzy
przybędą do Wrocławia z całego świata, aby w magicznej atmosferze naszego miasta oczarować wrocławską publiczność
poruszającymi interpretacjami
dzieł muzyki Brahmsa.

Zaprezentuje się także japońska
mezzosopranistka
Midori Ahmed, występująca
w wielu europejskich i azjatyckich teatrach operowych
m.in. z jej koronną partią Eboli w operze „Don Carlos” oraz
baryton Krzysztof Bobrzecki,
laureat wielu międzynarodowych nagród na konkursach
wokalnych. W Auli Leopoldina
prawykonania utworu dokona
młodego pokolenia skrzypek
Mateusz Marut. Wśród chórów i orkiestr zaprezentują

roku 1879 tytuł doktora honoris
causa Uniwersytetu Wrocławskiego. W dowód wdzięczności
skomponował dla Uniwersytetu Wrocławskiego Uwerturę
Akademicką. Kompozytor był
we Wrocławiu postacią znaną
i lubianą, dzięki czemu zdobył
mocną pozycję. Istotą Festiwalu jest zaprezentowanie
muzyki Brahmsa przez międzynarodowej rangi solistów,
chóry i orkiestry, obok których
wystąpią także młodzi, stojący
u progu wielkich karier artyści.
Recitale solowe, muzyka kameralna i koncerty symfoniczne zabrzmią ponownie w miejscach
,w których osobiście prezentował swoją muzykę Johannes
Brahms. Wrocław – Europejska
Stolica Kultury, to miasto które także na przestrzeni historii

Swoimi występami zaszczycą
nas wybitni artyści, którzy przybędą do Wrocławia z całego
świata, aby w magicznej atmosferze naszego miasta oczarować wrocławską publiczność
poruszającymi interpretacjami
dzieł muzyki Brahmsa.
Podczas festiwalu wystąpią
m.in. soliści Teatru La Scala w
Mediolanie, włoska sopranistka
Martina Bortolotti, Leo Garda
zaprezentuje się w podwójnej
roli, jako kontratenor wykona
Brahmsa „Rapsodię na alt” oraz
jako tenor wystąpi w Requiem
Berlioza, artysta od wielu lat
bryluje na scenach włoskich
i niemieckich teatrów operowych, śpiewał także na scenie
mediolańskiej La Scali podczas
spektaklu „Chowańszczyzna”
Modesta Musorgskiego.

się m.in. Brahms Symphony
Orchestra, Orkiestra Smyczkowa Amati-Ensemble München, oraz Orkiestra Kameralna Camerata-Wrocław, Kameralny Chór Męski Cantilena pod
dyrekcją Artura Wróbla, Chór
Marianum pod dyrekcją Marka
Zborowskiego. Koncerty poprowadzi Jan Pogány dyrygent i
kompozytor oraz wiolonczelista
polski z Monachium, nagrodzony na wielu międzynarodowych
konkursach kompozytorskich,
współpracujący z licznymi orkiestrami i teatrami operowymi
w wielu krajach także z Royal
Opera House Muskat w Omanie
na Półwyspie Arabskim.
Organizator:
Agencja Koncertowa Presto,
www.brahms-festival.com
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Kulturní program
květen 2014

7. 5. – 30. 5. 8:00 – 16:00
6. 5. 16:30 (vernisáž)

14. 5. 19:00

17. 5. 8:30

Náš

TIP!

CO NÁS BAVÍ X

SETKÁNÍ S LEGENDAMI
EVA HRUŠKOVÁ A JAN
PŘEUČIL

Jubilejní desátý ročník výstavy
výtvarných prací žáků olivětínské školy.

Zábavný pořad, který moderuje režisér a herec
Tomáš Magnusek.

Výstavní síň na Staré radnici Broumov.
Pořádá: Rodiče olivětínským dětem
a Masarykova ZŠ, pracoviště Cihlářská.
Vstupné: 5,-Kč

Městské divadlo Broumov.
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 80,-Kč

Odpoledne loutková pohádka pro děti. Koná
se místo dubnového Svatovojtěšského
jarmarku. Nádvoří benediktinského kláštera
v Broumově.

14. 5. 19:00

Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska
Vstupné: zdarma

7. 5. 17:30

Májový jarmark

Jana Koubková

KONCERT MAMINKÁM

Smrt Standardismu

8. 5. 14:00

Projekt, který se s tradičním pojetím jazzu
zcela rozchází. Jakýkoliv standard je
v nestandartním provedení.

Městské divadlo Broumov.
Pořádá: ZUŠ Broumov

MÁJOVÝ PROMENÁDNÍ
KONCERT V ALEJCE

Májové odpoledne tentokráte
se Slováckým souborem.
Park Alejka. Pořádá: Město Broumov ve
spolupráci s klubem seniorů a ČSŽ Broumov

Jana Koubková přizvala kytaristu Romana
Hampachera a bubeníka Jana Červenku.
Nová sestava vlastně odráží trochu drsnější
pohled na život, zpěvačka se tímto daleko víc
přiblížila blues a šansonu.
Sál Kreslírna, benediktinský klášter v
Broumově. Pořádá: Agentura pro rozvoj
Broumovska. Vstupné: 190,-Kč / 150,-Kč
(pro členy klubu ArtCafé)

9. 5. 16:00

BroumCon 2014
– Středověk neskončil...

Středověk trvá a je náš! Lucie a zvěčnělý
velmistr Jacques le Goff nebyli jediní,
kteří prohlédli.
Chcete-li od dalších členů Bratrstva zvědět,
kolik se toho za šest set let nezměnilo,
zasvětíme Vás den po Dni vítězství pod schody
do Alejky, kde zkřížíme meče a možná vznítíme
prachu.
Park Alejka. Pořádá: SFK Opat ve spolupráci
s Městem Broumov. Vstupné: zdarma
10. 5. 15:00

JEŽIBABY NA MOŘI

DS Jiří Poděbrady a studenti Gymnázia
Jiřího z Poděbrad.
Veselá pohádka o napravení vodnického synka
a tří ježibab. Pohádka je doprovázena hudbou,
zpěvem, zvukovými a světelnými efekty.
Městské divadlo Broumov.
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 40,-Kč

16. 5. 15:30

6. GYMPL

Náš

TIP!

Tradiční trh v broumovském klášteře
s doprovodným programem.

17. 5. 13:00

CESTA

BROUMOVSKÝMI
PAMÁTKAMI A PARKY

Začátek trasy je 13:00 – 14:30 v parku Alejka.
Přijďte se zábavnou formou seznámit
s novou městskou pěší trasou. Plnění úkolů
na stanovištích v průběhu cesty motivuje
k poznávání svého bydliště a okolí, ochraně
přírody, památek a vhodnému chování
k veřejné zeleni, dodržování pravidel
bezpečnosti silničního provozu atd.

18. 5. 14:00

BROUMOVANKA

FEST NOC KOSTELŮ
Taneční odpoledne.
KD Střelnice. Pořádá: Klub seniorů Broumov.
Náš

TIP!

23. 5.

Gymplfest je hudební přehlídkou
kapel studentů Gymnázia Broumov
a jejich hostů, cílovou skupinou
jsou teenageři na jevišti i v hledišti.

Letos proběhne již šestý ročník tohoto
festivalu nově na Kostelním náměstí (v případě
nepříznivého počasí v konferenční sále IC).
Tento prostor bude volně přístupný veřejnosti.
15:30 – hudební majálesový miniprůvod
studentů městem
16:00 – Kostelní náměstí – přehlídka
studentských kapel (Mud from Heaven,
Arven, Fixity, Odmocnina z pomeranče, Jam
Defect, taneční skupina Gold edition, studenti
semináře HV)

t;6À#SPVNPW
Husův sbor
t,PODFSU4UĶOBWBO
Kostel sv. Ducha
tQĶWFDLâTCPS4UĶOBWBO[BEPQSPWPEV
Martina Ptáčka a Otta Alberta Tichého
Kostel sv. Václava
t4NÓÝFOâQĶWFDLâTCPS,ÈDPW
Orchestr je složen z hráčů Filharmonie Hradec
Králové a Filharmonie Nové Město nad Metují
Kostel sv. Petra a Pavla
Pořádá: Město Broumov,
Římskokatolická farnost, ZUŠ Broumov

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

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

Grafika: PINstudio ∙ www.pinstudio.cz

MĚSTO BROUMOV
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NOVĚ

KVĚTEN 2014

NERATOVSKÝ

Na první květnovou sobotu
chystáme pro všechny milovníky vážné hudby krásný zážitek
v podobě koncertního pásma
"Ave Maria a nejkrásnější
spirituály".
Co na něm uslyšíte? Především skladbu Ave Maria ve
zpracování různých skladatelů,
například Schuberta, Händela,
Dvořáka či Verdiho. Na programu ale budou i Dvořákova
či Bachova preludia a také
řada krásných spirituálů, třeba
It's Me Oh Lord nebo Swing
Low Sweet Chariot.

www.neratov.cz

V

NERATOVĚ

Měsíční zpravodaj Sdružení Neratov, o. s.

KOSTEL ROZEZNÍ
Krásné skladby navíc zazní
v podání neméně krásného hlasu, zpívat totiž bude mezzosopranistka Edita Adlerová,
sólistka Le Grand Théatre du
Puy du Fou ve Francii a mimo
jiné i nejmladší česká představitelka Carmen.
To, že půjde o skvělý zážitek, naznačuje i záštita, kterou
nad koncertem převzal J. E. kardinál Miloslav Vlk.
Protože s takovým koncertem jsou spojeny větší náklady,
není tentokrát vstupné dobrovolné. Lístky stojí 140 korun

AVE MARIA

pro dospělé, 50 korun pro
děti a 340 korun pro rodiny.
Zisk z prodeje vstupenek
samozřejmě investujeme do
dalšího rozvoje Neratova a do
našich sociálních služeb, takže
návštěvou koncertu uděláte
radost nejen sobě, ale i těm,
kterým život komplikuje postižení.
Koncert se koná v sobotu
3. května od 14 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie
v Neratově, vstupenky budou
v prodeji ve stánku u kostela
od 13 hodin.

VYPRAVTE SE ZA NERATOVEM NA VYŠEHRAD

Rádi bychom Vás pozvali na putovní výstavu "Má vlast cestami proměn", která bude slavnostně
zahájena v sobotu 10. května na pražském Vyšehradě. Výstava je věnována podařeným proměnám
opuštěných a poničených staveb či míst z různých koutů naší republiky. Zveme Vás na ni nejen z toho
důvodu, že na jednom z vystavených panelů bude představena záchrana našeho neratovského kostela,
ale i proto, že je důležité se občas zastavit a podívat na to, co se v našem okolí a v naší zemi povedlo.
Že toho není málo, ukáže jistě i chystaná výstava.
Pokud se na Vyšehrad vypravíte hned 10. května, můžete si kromě samotné výstavy užít i zajímavý
doprovodný program, který nabídne různá taneční a hudební vystoupení i ochutnávku regionálních
specialit. Jestli už máte jiný program nebo bydlíte na druhém konci republiky, nezoufejte – výstava je
putovní, snad tedy během roku doputuje až do vašeho města. Více informací a program slavnostního
zahájení najdete na http://mavlast.aefcz.org.

ZVEME

VÁS!

V sobotu 3. května v našem kostele vystoupí operní pěvkyně
Edita Adlerová s pásmem "Ave
Maria a nejkrásnější spirituály".
Koncert začne ve 14 hodin, vstupné činí 140,- pro dospělé, 50,pro děti a 340, - pro rodiny.
--Obyvatelé našeho chráněného
bydlení nacvičili taneční vystoupení pro majáles v Olešnici
v Orl.h. Majáles proběhne
v sobotu 3. května od 13 hodin.
--V pátek 9. května od 18 hodin
se v Neratovské hospodě koná
maškarní diskotéka. Obyvatelé
chráněného bydlení už si chystají
kostýmy. Doražte také!
--Na neděli 11. května chystáme
koncert tuchoměřického smíšeného sboru La Folia. Těšit
se můžete na lidové písně i renesanční skladby. Koncert začne ve
14 hodin, vstupné dobrovolné.
--Divadelní představení o životě
Dona Bosca předvedou obyvatelé našeho chráněného bydlení
v sobotu 17. května na festivalu
Salesiánského hnutí mládeže
v Pardubicích. Reprízu představení
chystáme na léto i do Neratova.
--Začíná období poutních mší
v okolí Neratova. První bude
směřovat do kostela Sv. Jana
Nepomuckého na Vrchní Orlici
a proběhne v neděli 18. května
od 14 hodin. Další chystáme na
neděli 1. června do kaple Navštívení Panny Marie na Černé
Vodě, začne také ve 14 hodin.
--Stánek chráněných dílen Kopeček se 24. května představí na
pouťových hodech a trzích řemeslníků v pivovaru v Dobrušce.
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NA KOPEČKU

Jako každý rok, i letos naše řemeslné chráněné dílny Kopeček
v Bartošovicích uvítaly jaro
tradičním Velikonočním jarmarkem. Nabídly na něm ukáz-

VZDĚLÁVÁME

SE

43

BYLO "VELIKONOČNĚ"

ky lidových řemesel, velikonoční pochoutky pro dospělé
i děti, výrobky lidí s postižením, a také kulturní program
v podobě vystoupení Sboru

-

z hor a loutkového divadélka
pro děti, které mělo jak jinak
než velikonoční téma. Kromě
toho si příchozí mohli i sami
vyzkoušet řadu předváděných
řemesel.
Díky pestrému programu
a krásnému počasí si na jarmark našlo cestu asi 800 návštěvníků. Naše chráněné dílny
jim nabídly třeba vrbové pomlázky, domácí mazance
a salát z našeho zahradnictví
v Neratově. A těšilo nás, že
o naše výrobky byl velký zájem.
Za úspěch akce mockrát
děkujeme všem zaměstnancům, dobrovolníkům a řemeslníkům, kteří se do jarmarku
zapojili!

V PSYCHOLOGII I PRVNÍ POMOCI

První pomoc, individuální plánování, psychologické aspekty
sociální práce nebo personalistika v neziskové organizaci –
taková byla náplň kurzů, kterých
se naši pracovníci v sociálních
službách a vedoucí pracovníci

zúčastnili během letošního
března a dubna.
Kurzy se konaly v rámci
projektu, který je financován
z Evropského sociálního fondu. Jeho cílem je zlepšit kvalitu
sociálních služeb, které v Nera-

Přes 120 návštěvníků dorazilo
v sobotu 12. dubna do neratovského kostela – nalákal je
k nám Otakar, tedy smíšený
pěvecký sbor z Vysokého Mýta,
který u nás uspořádal krásný
koncert.
Sbor s téměř 155letou tradicí si pro posluchače připravil
skladby vážné hudby i lidové
písně, a to nejen české, ale
třeba i z Mexika, Španělska či
Afriky.
Koncert prozářilo nejen slunečné počasí a červené šály
sboristů, ale hlavně příjemná
atmosféra a skvělý zpěv. Věří-

me, že všichni návštěvníci si od
nás odváželi příjemný zážitek.
Děkujeme celému sboru za
krásný koncert a všem návštěv-

V NERATOVĚ

ZAZPÍVAL

tově poskytujeme, a probíhat
bude až do června příštího
roku. A i když je pro některé
z nás velmi těžké vrátit se zpět
do "školních lavic", věříme, že
nové poznatky nás posunou
zase o něco dál!

OTAKAR

níkům za příspěvky do dobrovolného vstupného, které
využijeme na další opravy našeho kostela.

Foto: Sbor Otakar

NOVĚ

V

NERATOVĚ

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

KRÁTCE
Z DUBNA

Stánek našich chráněných
dílen Kopeček se v dubnu představil na velikonočních trzích na
zámku Potštejn, kam dorazilo přes
1500 lidí.
--Velikonoce daly pořádně zabrat našim chráněným dílnám.
V kuchyni napekli několik set mazanců, v košíkářské dílně museli
uplést neméně pomlázek, z šicí
dílny zase vyhopkalo celé stádo
textilních zajíčků.
--V Neratově jsme přivítali návštěvu z Anglie, konkrétně zakladatele a zaměstnance komunitních
zahrad z welšského Cardiffu.
Ocenili především naše zahradnictví a farmu na Vrchní Orlici.
V přírodě Orlických hor se prý
navíc cítili skoro jako doma.
--S pěkným počasím se obyvatelé
našeho chráněného bydlení pustili
do sportování v přírodě, každý
týden se věnují házené a fotbalu.
--Na krátký pobyt k nám dorazili David, Vítek, Tomáš a Klárka z Domova Sv. Anežky v Týně
nad Vltavou. Ochotně se zapojili
do práce v našich dílnách a věříme, že si svou "pracovní dovolenou" v horách užili. Těšíme se na
další návštěvu z Anežky!
--Děkujeme všem, kteří naši činnost podpořili finančním nebo
materiálním darem!
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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.
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Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie. Jedna z najpiękniejszych pod
względem szaty naciekowej jaskiń
Polski. W osadach na dnie jaskini odnaleziono wiele szczątków
kostnych zwierząt plejstoceńskich,
wśród których dominują kości
niedźwiedzi jaskiniowych. Wraz
z przewodnikiem przechodzi się
labirynt korytarzy, podziwiając
unikalne stalaktyty i stalagmity,
kaskady i draperie kalcytowe.
Bärenhöhle in Kletno (Klessen
grund). Es ist eine der schönsten
Tropfsteinhöhlen in Polen. In den
Ablagerungen des Höhlengrundes
fand man zahlreiche Knochen
eiszeitlicher Tiere, vor allem von
Höhlenbären. Mit einem Führer
kann ein Labyrinth von Korridoren
mit phantastischen Stalaktiten,
Stalagmiten, Kalzitkaskaden und
-drapierungen besichtigt werden.

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

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

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

Szczeliniec Wielki. Wspinając się
po kamiennych schodach z Karłowa
zdobyć można wierzchowinę najwyższego szczytu Gór Stołowych (919 m
n.p.m.). Trasa zwiedzania prowadzi
między piaskowcowymi formami
skalnymi i głębokimi szczelinami,
dochodzącymi do 17 m. Z punktów
widokowych podziwiać można rozległą panoramę Sudetów.
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Große Heuscheuer. Indem man
von Karłów (Karlsberg) aus die Stufen hinaufsteigt, gelangt man zum
höchsten Gipfel der Heuscheuer
(919 m ü.d.M.). Der Besichtigungsrundweg führt zwischen Sandsteinfelsenformen und tiefen Klüften
(bis 17 m). Von den Aussichtspunkten kann man das Panorama der
Sudeten bewundern.
Velká Hejšovina. Stezkou vedoucí po kamenných schodech
z vesnice Karłów lze vystoupit na
nejvyšší vrchol Stolových hor - Velkou Hejšovinu (Szczeliniec Wielki,
919 m n. m.). Nachází se zde skalní
labyrint tvořený pískovcovými útvary a rozsedlinami, jejichž hloubka
dosahuje 17 metrů. Z několika vyhlídek můžeme obdivovat rozlehlé
sudetské pohoří.
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Befestigungen in Srebrna
Góra (Silberberg). Die gewaltige
Festung, die den Ort und das Tal
überragt, ist eins der interessantesten Bauwerke der Militärarchitektur in Polen. Sie wurde als strenges
Gefängnis genutzt. Während des
letzten Krieges wurde hier das
Gefangenenstraflager „Oflag VIII B“
Eingerichtet.
Srebrna Góra - pevnost.
Mohutná pevnost, tyčící se nad
městečkem Srebrna Góra a stejnojmenným horským sedlem,
patří k nejzajímavějším objektům
vojenské architektury na území
Polska. Později sloužila jako těžké
vězení a během druhé světové války
byl v jednom z jejích fortů zřízen
zajatecký tábor pro důstojníky
Oflag VIII B.
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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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Dom Muzeum prof. Josepha Wittiga
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wybitnego niemieckiego
teologa,
filozofa
Ziemia
Kłodzka
nr 238/i pisarza,
maj 2014
autora Kronik Nowej Rudy i Słupca.
„Jako pisarz wszedł ze swoją teologiczno-poetycką twórczością do historii niemieckiej literatury.
Jako teolog wyprzedził w swych poglądach epokę.
Jako człowiek zaliczany bywa do wielkich postaci
religijnych XX wieku” (ks. prof. Alojzy Marcol).
Międzynarodowy Ośrodek Edukacji Ekologicznej. Szlak kulturowo-przyrodniczy im. prof. Josepha
Wittiga na ziemi kłodzkiej.
Dom prowadzi Fundacja Odnowy Ziemi Noworudzkiej w Nowej Rudzie.
Do dyspozycji pracownia, mieszkanie oraz dodatkowo 7 miejsc noclegowych.

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

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

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

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

