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TURYSTYKA · ZDROWIE · GOSPODARKA · HISTORIA
„Karkonosze – Riesengebirge Turystyka – Gospodarka –Zdrowie – Historia –
Kultura ” to bezpłatny magazyn, którego
formuła tematyczna oraz osobne wydania
po niemiecku i po polsku zapewniają lepsze
dotarcie tak do niemieckiego jak i polskiego Czytelnika. Format druku A4 na wysokiej klasie papierze, wybielanym i powlekanym o gramaturze 54 gr. do druku magazynów, daje gwarancję wysokiej jakości publikowanych w czasopiśmie zdjęć i materiałów
graﬁcznych.

Dystrybucja magazynu odbywa się poprzez hotele, sanatoria, pensjonaty,biura podróży,punkty turystyczne, stacje benzynowe i sklepy w regionie Karkonoszy oraz w
Zgorzelcu, Lubaniu, Görlitz, Bautzen, Zittau, Löbau, Cottbus i Dreźnie. Dodatkowa
dystrybucja odbywa się na spotkaniach polsko-niemieckich. Gazeta rozsyłana jest również do wybranych dużych niemieckich gazet i ﬁrm.Będzie także bezpłatnym dodatkiem do Magazynu Polsko-Niemieckiego
„Region Europa”.
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Jest to jedyne tego typu regionalne czasopismo w Polsce i w Niemczech. Ostatnie
badania Karkonoskiego Parku Narodowego
podają liczbę odwiedzających region Karkonoszy na ponad 3 mln rocznie.
Możliwe jest zamówienie reklamy tylko
w języku niemieckim, która ukaże się tylko w wersji niemieckiej magazynu oraz tylko w języku polskim, która ukaże się tylko
w wersji polskiej magazynu.
Zachęcamy do skorzystania z ogłoszeń
modułowych. W cenie ogłoszenia zawarte jest tłumaczenie ogłoszenia na niemiecki
oraz jego skład graﬁczny.

KONTAKT:
604514369
listy@region.com.pl
Region Europa Verlag
02826 Görlitz
Jakobstrasse 34

Na Dolny Śląsk po zdrowie
Dolny Śląsk, a szczególnie region Karkonoszy, mogą być poważnym
eksporterem usług zdrowotnych i medycznych.
 Ryszard Kołodziejski
W rejonie pogranicza polsko-niemieckiego w ostatnich latach rozwija się dość dobrze branża usług medycznych. Odnowa
biologiczna, operacje plastyczne czy leczenie schorzeń dróg oddechowych mogą być
magnesem przyciągającym zagranicznych
pacjentów na Dolny Śląsk. Szereg wspaniałych uzdrowisk takich jak m.in. Cieplice Zdrój, Lądek Zdrój, Polanica Zdrój, Kudowa Zdrój czy Szczawno Zdrój były już
dawno perełkami na mapie niemieckich
kurortów. Nie straciły one przez te lata na
wartości, wręcz przeciwnie zyskały dodatkowe możliwości leczenia metodami naturalnymi. Wokół nich utworzono wiele klinik
i gabinetów medycznych, które uzupełniają kuracje stosowane przez uzdrowiska. One
są także często uzupełnieniem zabiegów czy
operacji prowadzonych w szpitalach.

mieckich pacjentek stwierdza jednoznacznie,
że w Polsce ceny i traktowanie pacjentek są
nieporównywalne w stosunku do niemieckich. Za operacje plastyczne Niemcy płacą z
własnej kieszeni. Ubezpieczalnie refundują
koszty tylko wtedy gdy zabiegi są niezbędne
po przebytych chorobach lub wypadkach.

Specjaliści w gościnie
Atrakcją dla niemieckich pacjentów są
operacje przeprowadzane przez wybitnych
specjalistów z Rosji czy innych krajów dawnego ZSRR. Nie mają oni sobie równych na
świecie w operacjach plastycznych czy okulistycznych. Gościnnie wykonują oni zabiegi

m.in. w Legnicy, Polanicy Zdroju czy Szklarskiej Porębie. Kontakty polskich lekarzy wyniesione ze studiów w Związku Radzieckim
czy szkoleń i seminariów jakie odbywały się
często w latach 70-tych teraz procentują.
Wielu najznakomitszych lekarzy rosyjskich
przyjeżdża do Polski i wykonuje zabiegi tylko dlatego, że proszą ich o to polscy przyjaciele. Oczywiście nasi lekarze bacznie podpatrują ich nowoczesne i niespotykane metody w praktyce. Uczą się tego co jeszcze nie
jest znane ani w Niemczech ani niekiedy w
Stanach Zjednoczonych. Robią to dla dobra
pacjentów i rozwoju medycyny i należy dodać gospodarki, także na Dolnym Śląsku.

Niemieckie Kasy Chorych
Być może miarą korzyści jakie może
otrzymać region Dolnego Śląska gdyby koncentrował się na promocji usług medycznych
za granicą jest niechęć niemieckiej branży
medycznej do polskich lekarzy. Często pracę polskich chirurgów czy dentystów pokazuje się w niemieckiej prasie czy telewizji w
krzywym zwierciadle. Wiąże się to raczej z
tym, iż przygotowanie zawodowe i standard
medyczny w Polsce są bardzo wysokie.
Niemieckie Kasy Chorych uznają już
koszty niektórych zabiegów przeprowadzanych w Polsce. Przyczyna jest prosta –
niska ich cena w porównaniu z takimi samymi zabiegami przeprowadzanymi w Niemczech. Szczególnie mogą na tym skorzystać
dolnośląskie uzdrowiska, które nie mają sobie równych pod względami leczniczymi w
Europie i na świecie. Podobnie dzieje się z
dentystami, masażystami, okulistami czy
chirurgami.

Niskie ceny!
Polscy chirurdzy
plastyczni wykonują
obecnie usługi raczej
dla mniej zamożnych
klientów z Niemiec. Na przykład za modelowanie i powiększenie piersi chirurg z Kolonii żąda 3 razy
tyle co polski specjalista i to bez opłaty za
asystę anestezjologa. Jedna z pacjentek miała
za operację brzucha zapłacić w Heidelbergu
11.000 euro oraz po 250 euro za każdy dzień
pobytu w szpitalu a w Polsce jej życzenie
spełniono za ok.1/2 tej ceny. Większość nie4

Dolny Śląsk posiada wyjątkowe walory uzdrowiskowe
oraz bardzo dobrze rozwiniętą prywatną służbę zdrowia
brakuje tylko organizacji i promocji.

MEGADAWKI

witaminy C

Po latach badań okazało się, że witaminy rozpuszczalne w wodzie (witamina C i witaminy z grupy B)
można bez problemu przyjmować w większych ilościach (maksymalnie w dawkach
100 razy wyższych niż dzienne dawki zalecane przez producentów suplementów).
 Jan Grunwald
Średnie zapotrzebowanie dzienne na witaminę C wynosi 50 mg, natomiast w celu podwyższenia odporności i pobudzenia układu immunologicznego, w celu zapobiegania przeziębieniu lub jego leczenia stosuje
się dawki 1-2 g witaminy C dziennie, a zatem dawki 20-40 razy większe niż zapotrzebowanie dzienne. Wszystkie zwierzęta wytwarzają witaminę C w swoim organizmie
— z wyjątkiem człowieka, świnki morskiej i
małp. Witamina C (kwas askorbowy) to prosty związek chemiczny, podobny do glukozy, występujący w postaci utlenionej. Zapotrzebowanie dzienne na tę witaminę wynosi u dorosłych 50-70 mg, u kobiet ciężarnych
100 mg, u dzieci 40-80 mg. Badania wykazały, że praktycznie wszyscy palacze papierosów mogą cierpieć na niedobór witaminy
C. W Stanach Zjednoczonych co drugi Amerykanin zażywa witaminę C jako uzupełnienie dostawy z pożywieniem.
Przyczyniła się do tego m.in. opinia dwukrotnego laureata Nagrody Nobla — Paulinga, który podkreślał, że opóźnił swoją śmierć
(zmarł w wieku 93 lat na raka) co najmniej
o 20 lat, przyjmując przez 50 lat witaminy, a
zwłaszcza witaminę C. „Moglibyśmy wydłużyć swoje życie o dodatkowo 12 lub 18 lat,
przyjmując od 3200 do 12000 mg witaminy C dziennie” — mówił Pauling. Twierdził,

że nie przeziębiał się, odkąd w 1965 roku zaczął brać duże dawki witaminy C. Już w 1941
roku przyjmował zwykłą tabletkę witaminową, a później brał aż 18000 mg witaminy C
dziennie. Była to dawka przekraczająca około 360 razy zalecane przez lekarzy dzienne
suplementowanie. Wielu ekspertów podkreśla, że odpowiednio wysoki poziom witaminy C może mieć określony wpływ na powstawanie nowotworów. Wykazano, że witamina
C jako bardzo silny przeciwutleniacz może
hamować powstawanie określonych substancji rakotwórczych. Obserwacje od wielu lat
wskazują na zasadność stosowania witaminy
C w dużych dawkach u wszystkich ludzi z
podwyższonym ryzykiem choroby nowotworowej.

ne uzupełnianie leczenia np. schizofrenii czy
psychozy maniakalno-depresyjnej podawaniem względnie dużych dawek witaminy C,
B3, B12.
Około 120 różnych badań potwierdziło, że
witamina C jest czymś w rodzaju szczepionki przeciwko nowotworom. Epidemiolożka
zajmująca się problematyką walki z rakiem
na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley,
dr Gladys Block, twierdzi, że osoby przyjmujące najwięcej witaminy C w porównaniu
do osób spożywających najmniejsze jej ilości
o 50% zmniejszają swoje ryzyko zachorowania na tę chorobę. Już 200-300 mg witaminy
C powstrzymuje tę groźną chorobę. Tyle daje
organizmowi pięć porcji warzyw i owoców
dziennie. Ale aby się jeszcze lepiej zabezpie-

Około 120 różnych badań potwierdziło, że witamina C
jest czymś w rodzaju szczepionki przeciwko nowotworom.
Duże dawki witaminy C powodują obniżenie stężenia cholesterolu we krwi i zmniejszenie ryzyka powstawania zakrzepów w
świetle naczyń krwionośnych. Witamina
C przyśpiesza gojenie się ran, co uzasadnia
stosowanie jej np. w oparzeniach i po zabiegach operacyjnych, oraz wywiera korzystny efekt leczniczy w chorobach przyzębia.
Niektóre wyniki badań klinicznych wydają się wskazywać, że witamina C wywiera korzystny wpływ na ludzi chorych na cukrzycę. Większość badaczy uważa za zasad-

czyć przed rakiem, konieczne jest przyjmowanie suplementów. Doktor Block przyjmuje 2000-3000 mg witaminy C dziennie. W
niektórych przypadkach mogą wystąpić jednak działania niepożądane — przy podawaniu jej w dawkach większych niż 1000 mg
dziennie. Może ona przyczynić się do powstawania kamieni w drogach moczowych.
U niektórych chorych witamina C może wywoływać biegunki i kolki jelitowe.
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ADHD

w szkole

Problem z ADHD polega na tym, że mózg stale potrzebuje bodźców z otoczenia
(zaburzone jest działanie takich neuroprzekaźników jak dopamina, serotonina, noradrenalina).
Beata Steć: Czy w szkole, w której Pani pracuje wiele jest dzieci dotkniętych ADHD?

Agnieszka Bernasiewicz: Pracuję w szkole prywatnej, więc jest to sytuacja specyﬁczna, ponieważ, jest u nas mniej uczniów niż
w szkole publicznej. Na 150 uczniów mamy
około pięciorga dzieci, u których zdiagnozowano ADHD.
B.S: Jak należy postępować z dziećmi chorymi na ADHD?

A.B.: Wszystko zależy od tego, jaka to jest
postać ADHD.
Ważną rzeczą jest to aby dziecku z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej wychowawca wyznaczył jasne zasady współpracy (dobrze jest spisać kontrakt, który mówi,
jakie zachowania są pożądane). Przedmioty, które rozpraszają, powinny być usunięte.
Należy mu stworzyć dobre warunki do nauki
(czasami na przykład pracę rozłożyć na etapy). Bardzo ważne jest wprowadzenie systemu wzmocnień ( dobrą metodą jest „turniej uśmiechniętych twarzy”). Trzeba nagradzać postępy w nauce i zachowaniu, ponieważ dzieci z ADHD najczęściej mają niskie
poczucie własnej wartości. Nauczyciel musi
wykazać się wnikliwą obserwacją ucznia. Problem z ADHD polega na tym, że mózg stale potrzebuje bodźców z otoczenia (zaburzone jest działanie takich neuroprzekaźników
jak dopamina, serotonina, noradrenalina). Nauczyciele muszą o tym pamiętać. Zadaniem
pedagoga szkolnego jest wspomagać nauczycieli, albo zabiegać o szkolenie w tej kwestii.
Najważniejsze jest uświadomić nauczycielowi, na czym polega zespół nadpobudliwości
psychoruchowej, aby nie czuł się przerażony
i bezradny. Ważne jest, aby do współpracy z
nauczycielem, wychowawcą, terapeutą i pedagogiem przyłączyli się rodzice chorego dziecka. Problemem jest brak tolerancji ze strony
innych rodziców. Wynika to z tego, że dzie6

ci z ADHD nie mają żadnych hamulców oraz
przez ciekawość interesują się jako pierwsze
tematami tabu. Często uczniowie dotknięci
zespołem nadpobudliwości psychoruchowej
są traktowani jak dzieci źle wychowane i mające destrukcyjny wpływ na rówieśników. To
jest tak, jak gdyby jeden rodzic miał pretensje do drugiego, że jego dziecko nie mając nóg,
nie biega z innymi po bieżni. Jednak ADHD
nie jest niepełnosprawnością można z tym
żyć, ale to życie nie jest takie proste.

nauczycieli respektowana, to ich absolutny
obowiązek. Jeżeli dziecko jest bardzo agresywne i nie ma współpracy z jego rodzicami,
nie uczęszcza na trening zastępowania agresji i nie ma szans, że sytuacja się poprawi, to
rozpatruje się możliwość nauczania indywidualnego. Nie jest to jednak dobre rozwiązanie, bo dziecko powinno uczyć się funkcjonować w grupie. Jednak czas spędzony w szkole powinien być ograniczony (dziecko nie powinno przebywać w świetlicy szkolnej).

B.S.: Jak reagować, gdy dziecko zachowuje
się agresywnie?

B.S.: W jaki sposób szkoła i inne instytucje
mogą wyjść na przeciw chorym dzieciom?

A.B.: Najczęściej stosowanym sposobem jest
odwrócenie jego uwagi, skupienie jej na zupełnie czymś innym. Nie można pokazać, że koncentrujemy się na jego stanie emocjonalnym.
Dopiero po jakimś czasie można porozmawiać
o tym, co się stało.

A.B.: Uważam, że dziecko z ADHD powinno być przez cały czas w terapii, obok leczenia farmakologicznego, jeśli bez lekarstw
nie daje sobie rady. Jeżeli dziecko jest agresywne, to należy je zapisać poza szkołą na
trening zastępowania agresji. Organizowane
są warsztaty terapeutyczne, które pozwalają dziecku zrozumieć swoje emocje i panować nad nimi. Dzieci dotknięte ADHD nie
wiedzą, dlaczego zachowują się właśnie tak,
a nie inaczej. Ważną rolę odgrywają w życiu
takich dzieci nauczyciele, wychowawcy. Ja
mam to szczęście, że pracuję w szkole, gdzie
nauczyciele oprócz wykształcenia kierunkowego mają doskonałe przygotowanie pedagogiczne, są otwarci na problemy uczniów.
Poza tym w naszej szkole są prowadzone zajęcia z komunikacji interpersonalnej (dla klas
0-III w formie zabawy). To bardzo pomaga
diagnozować ucznia. Dzieci stają się bardziej
otwarte, głośno mówią o swoich problemach.
Szkoła powinna kierować rodziców do instytucji zajmujących się ADHD. Niestety bardzo trudno w Polsce o pomoc bezpłatną. Są
jednak dostępne ciekawe strony internetowe
na ten temat np.: www.adhd.info.pl. Człowiekiem, który wiele zrobił by pomóc dzieciom
z ADHD jest doc. dr hab. Tomasz Wolańczyk, neurolog i psychiatra dziecięcy.

B.S: Czy nauczyciel powinien poinformować rodziców innych dzieci, że w klasie jest
uczeń z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej?

A.B.: Jeżeli rodzice dziecka z ADHD wyrażają na to zgodę, to tak. Dobrze by było,
gdyby taką zgodę wyrazili, ważne, aby nie robić z tego tajemnicy. Jeśli ukrywa się przed
innymi rodzicami i przed nauczycielem, że
dziecko ma ADHD, to dziecko postrzegane
jest jako niegrzeczne. Ta informacja powinna
być jawna dla dobra dziecka. Warto pamiętać, że ludzie z ADHD są bardzo inteligentni, twórczy, kreatywni i wyjątkowi.
B.S.: Czy dzieciom z ADHD przysługują specjalne prawa w szkole?

A.B: Lekarz (psychiatra lub neurolog)
bądź poradnia psychologiczno - pedagogiczna wydają opinię świadczącą o ADHD, tudzież dysleksji rozwojowej, czy każdym innym zaburzeniu. Ta opinia musi być przez

Języki obce
a ZDROWIE
Związek między jednym a drugim nie wydaje się taki oczywisty, jednak ostatnie badania
naukowców z York University w Toronto rozwiały wątpliwości – języki obce podnoszą
sprawność umysłu i oddalają widmo wielu schorzeń, tj. Alzheimer.
 Jan Grunwald
Struktura i działanie mózgu to zagadnienia
wyjątkowo złożone, o których wciąż musimy
się wiele uczyć. Powoli dowiadujemy się więcej, gdyż postęp nauki oraz technologii sprzyja poszerzaniu wiedzy człowieka o nim samym. Owocem interesujących badań przeprowadzonych przez specjalistów z York University w Toronto jest opinia, która z pewnością
ucieszy wszystkich uczących się języków obcych. Niemowlaki mogą być dwujęzyczne –
rozróżniają dźwięki w różnych językach. Maluchy oswojone z dwoma językami szybciej
dostosowują się do nieoczekiwanych zmian
podczas zabawy niż dzieci władające tylko
jednym językiem.

Multijęzykowcy zdrowsi?
Pozytywy wynikające ze znajomości języków obcych są powszechnie znane: wzrost
atrakcyjności na rynku pracy, komfort w trakcie
zagranicznych podróży, samorealizacja. Okazuje się jednak, że na tym nie koniec, lecz w
celu lepszego zrozumienia natury zdrowotnych
właściwości języków obcych warto przyjrzeć
się chwilę mechanizmom działania ludzkiego umysłu. Na wypowiadane słowo nasz mózg
dokonuje selekcji, przyporządkowując je do odpowiedniego, znanego nam języka. W ten sposób, mózg porusza się między jednym system
językowym a drugim, co umożliwia poprawną reakcję. Proces ten określa się jako przełączanie funkcji poznawczych i zachodzi w korze
przedczołowej mózgu. ,,Nauka języków obcych już

od najmłodszych lat sprawia, że dzieciom łatwiej przychodzi rozwijanie nowych umiejętności, chętniej podejmują nowe wyzwania” – komentuje Magdalena
Szajnóg ze szkoły LingoLab.pl. - ,,Elastyczność i
wszechstronność to cechy szczególnie pożądane w dorosłym życiu, warto pamiętać także o tych zaletach nauki języków obcych.” - dodaje.

Badania naukowców
Badanie przeprowadzone przez specjalistów z York University w Toronto wykazały, że u poliglotów demencja występuje około 5 lat później niż wśród osób, które znają
wyłącznie język ojczysty. Skąd takie wnioski? Sformułowano je na podstawie analizy
450 osób cierpiących na chorobę Alzheimera. W grupie poddanej badaniu, 250 pacjentów posługiwało się dwoma językami – okazało się, że wystąpienie schorzenia nastąpiło u nich zdecydowanie później niż u pozostałych. Pierwszym objawom demencji towarzyszy odkładanie się blaszek amyloidowych
ograniczających sprawność mózgu. Mimo
to, umysł nawykły do częstego przełączania fukncji poznawczych może dobrze pracować dłużej niż taki, którego elastyczność
nie była regularnie ćwiczona. System kontroli poznawczej umożliwia nam kompleksowe myślenie, natomiast częste angażowanie go w wielojęzykową komunikację pozwala utrzymać mózg w formie. Ellen Bialystok,
psycholog z York University w Toronto, podkreśla szczególne znaczenie systemu kontroli poznawczej: ,,To najważniejsza część naszego
umysłu. Kieruje naszą uwagą i jest podstawą unikalności ludzkiego myślenia.”

Badaniem zdrowotnych właściwości języków obcych zajął się również zespół dr Magali Perquin z Publicznego Centrum Badań nad
Zdrowiem w Luksemburgu. W ocenie tamtejszych specjalistów, posługiwanie się więcej niż
dwoma językami działa ochronnie na pamięć
seniorów. ,,Osoby dwujęzyczne częściej się nim posługują, gdyż dzięki jego pomocy nie dochodzi w ich głowie do mieszania się języków. A to jak widać pozytywnie wpływa na funkcje poznawcze. Znajomość co najmniej czterech języków aż pięciokrotnie zmniejsza ryzyko pojawienia się problemów z pamięcią” – informuje dr Magali Perquin.

Nauka języków dla zapracowanych
Na naukę języków obcych, szczególnie języka angielskiego, decyduje się coraz więcej
ludzi. Co ciekawe, dotyczy to nie tylko dzieci i młodzieży, ale również dorosłych, a nawet starszych osób zdeterminowanych by
się rozwijać. Analizy dotyczące wpływu posługiwania się kilkoma językami na zdrowie niewątpliwie stanowią dla nich krzepiącą wiadomość. Niestety, starsi często są zmuszeni zrezygnować z dalszego kształcenia z
powodu nadmiaru obowiązków. Z tego powodu, warto przyjrzeć się internetowym szkołom językowym, których oferta okazuje się
najbardziej atrakcyjna dla tych, którzy muszą godzić wiele obowiązków. ,,Nauka w czasie rzeczywistym przez Internet jest skuteczna i wygodna. Staramy się wsłuchiwać w preferencje każdego klienta, dostosowujemy się do jego indywidualnych potrzeb, np. oferując kursy o bardzo późnych
godzinach” – komentuje Magdalena Szajnóg,
przedstawiciel szkoły LingoLab.pl.
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Nordic Walking
Nordic Walking (podbiegunowy spacer) to połączenie chodu z narciarstwem,
które pozwala trenować i utrzymać w dobrej kondycji całe ciało
 Beata Steć
Ta młoda dziedzina sportu zdobywa z roku
na rok co raz większa popularność. Życie w
pośpiechu, stresy związane z problemami
dnia codziennego powodują, że ludzie także młodzi czują się zmęczeni. Relaks i aktywny odpoczynek na łonie natury są lekarstwem na problemy zdrowotne XXI wieku a
Nordic Walking jest idealnym ćwiczeniem ﬁzycznym. To całoroczna forma aktywności
ruchowej na świeżym powietrzu. Wykonywanie płynnych rytmicznych ruchów przynosi
harmonię, o którą tak trudno na co dzień. Zaletą tych ćwiczeń jest także możliwość ustalenia sobie własnej ich intensywności. Należy wsłuchać się w swój wewnętrzny rytm, a
wtedy marsz będzie łatwiejszy i bardziej korzystny dla naszego organizmu, nawet ten
forsowny.

Dla młodych i seniorów
Nordic Walking to marsz za pomocą specjalnie zaprojektowanych kijków, które służą do odpychania się od podłoża, co powoduje czynne zaangażowanie mięśni górnej połowy ciała, odciążanie stawów oraz skuteczniejsze spalanie kalorii. Nordic Walking polecany jest tak osobom młodym jak i seniorom. Może być łagodnym rodzajem treningu, przynosić odprężenie oraz pomagać w
kumulacji energii. Może być także ostrym
treningiem wytrzymałościowym, ćwiczącym wszystkie mięśnie. W trakcie godzinnego marszu z kijkami spalamy około 400
kalorii. W tym czasie aktywnych jest ponad 90% mięśni naszego organizmu. Tradycyjny marsz pozwala spalić tylko 280 kalorii. Nordic Walking poprawia ogólną kondycję ﬁzyczną, wzmacnia mięśnie kręgosłupa i
nóg jednocześnie odprężając mięśnie szyi i
ramion. To doskonały sport dla wszystkich,
którzy mają problemy z sercem.
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Podczas marszu bije ono o 13% szybciej.
Pompuje więcej krwi do obiegu dzięki czemu zmniejsza się ryzyko zawału.

Turystyczny Nordic Walking
Tę formę aktywności stosuje się nie tylko
do poprawy stanu zdrowia przy chorobach
mięśni, kręgosłupa i krążenia. Jest to atrak-

cyjny element wspomagający piesze wycieczki. Nie musimy mieć specjalnie do tego
wyprodukowanych kijków. Można posłużyć
się dobranymi odpowiednio do postawy kijami znalezionymi w lesie. Oczywiście jest to
element wspomagający wędrówkę i ułatwiający dłuższy marsz. Także z korzyścią dla
zdrowia i poznania walorów krajobrazowych
terenu w jakim spędzamy urlop.

Zalety Nordic Walking
· naturalna forma ruchu, dla każdego,
· zmniejsza odczucie wysiłku,
· aktywność na świeżym powietrzu,
· całoroczna forma aktywności,
· bezpieczeństwo.

Aspekty zdrowotne
· angażuje duże grupy mięśniowe,
· wzmacnia gorset mięśniowy,
· odciąża stawy i zwiększa
ich ruchomość,
· zmniejsza napięcie mięśniowe,
· usprawnia układ oddechowy
i sercowo - naczyniowy.

Nordic walking to doskonały rodzaj sportu zarówno
dla początkujących jak i dla zaawansowanych sportowców,
dla wyczynowców, a także dla rehabilitantów.

W zdrowym ciele
zdrowy duch!
Jak się przygotować na aktywny spacer, jazdę na rowerze czy jogging w nadchodzące wiosenne dni?
Proste, ale ważne rady dla wszystkich, w każdym wieku.
 Ewa Ehmke vel Emczyńska
Przyszła wiosna, wiele z Was myśli już o
przewietrzeniu roweru czy nowych butach
do joggingu. Ładna pogoda i budząca się do
życia przyroda zachęcają do zwiększonej aktywności ﬁzycznej. No i dodatkowe, zimowe
kilogramy…
O czym warto pamiętać przed przystąpieniem do ćwiczeń? Jak się do nich przygotować? Dobre chęci, to klucz do sukcesu. Dostosowanie rodzaju sportu do naszej kondycji i stanu zdrowia też są niezwykle ważne.
Co jeszcze?

Miejsce i towarzystwo
Najlepiej jest ćwiczyć na świeżym powietrzu. Zapewni to najlepsze dotlenienie naszego organizmu. Pobliski park czy lasek to
miejsca idealne. Zieleń roślin dodatkowo odpręży wzrok, uspokoi i nastroi do pozytywnego myślenia. Doborowe towarzystwo rodziny czy znajomych doda motywacji. Przyjemniej jest ćwiczyć z innymi, a jak miło się
odpoczywa! Nasz pies będzie nam również
wdzięczny za czas spędzony na łonie natury.

Strój i obuwie
Najprościej byłoby napisać, że ubranie, w
których będziemy ćwiczyć powinno być dla
nas wygodne, a buty sportowe. Chodzi o dostosowane stroju do rodzaju aktywności ﬁzycznej i pogody. Skrępowani paskiem, pocący się
w zbyt ciepłej bluzie czy narażeni na uciskające i obcierające buty zniechęcimy się do sportu.
Ponadto trzeba wziąć pod uwagę temperaturę
otoczenia oraz wzrost temperatury ciała podczas wykonywanych ruchów. Strój powinien
być więc przewiewny i niezbyt gorący.

Nawodnienie organizmu
Często zapominamy jak ważne jest picie
podczas ćwiczeń oraz zaraz po nich. Najle-

piej gaszą pragnienie płyny izotoniczne, dodatkowo uzupełniając utracone witaminy i
składniki mineralne. Można je kupić w sklepie lub przygotować w domu. Oto prosty
przepis: szklanka soku pomarańczowego, litr
wody, szczypta soli i 4-6 kostek lodu. Woda
mineralna średniozmineralizowana też będzie odpowiednia.

Coś na ząb

ślanka, ale naturalne. Do tego orzechy i migdały, pestki (dyni, słonecznika) czy nasiona (sezamu), jednak w małych ilościach, bo
są bardzo kaloryczne. Ostatecznie wybierajmy chude gatunki mięs, ryby - nawet tłuste
i oczywiście pełnoziarniste pieczywo, grube
kasze oraz brązowy ryż.
Czas na spacer i zdrową dietę! W zdrowym ciele, zdrowy duch!

Ćwiczenia z burczącym brzuchem są mało
przyjemne. Jednak duży i ciężkostrawny posiłek też będzie utrudniał wzmożoną pracę. Ponadto tłuste czy bardzo słodkie potrawy spożyte zaraz po ruchu też mogą być źle
tolerowane. Dobrze jest zjeść coś lekkiego
ok.2 godziny przed wysiłkiem oraz godzinę
po. Może to być czysta zupa warzywna lub
zupa krem (zamiast grzanek lepiej wzbogacić ją kawałkami awokado czy płatkami migdałowymi). Można wybrać sałatkę ze świeżych warzyw z pieczoną piersią z kurczaka
lub rybą. Może to być jogurt naturalny z dodatkami (owoce suszone z płatkami owsianymi czy koktajl ze świeżych owoców i otrąb
lub pestek). Kanapka z żytniego pieczywa z
warzywami oraz chudą wędliną, rybą czy serem twarogowym to też wspaniała myśl.

Może suplementy diety?
Suplementy diety to preparaty, którą mają
za zadanie uzupełnić niedobory składników
pożywienia. Najczęściej witamin, składników mineralnych, zdrowych, czyli nienasyconych kwasów tłuszczowych czy błonnika.
Jeżeli nasze zimowe menu było mało zróżnicowane i czujemy się przemęczeni, to można
po nie sięgnąć. Mimo wszystko zachęcam zawsze do urozmaicenia jadłospisu. Warto jeść
dużo świeżych, kolorowych warzyw i owoców. Soki owocowe lub warzywne to też dobre źródło mikroskładników. Ważne, żeby nie
miały dodatku cukru. Polecam spojrzeć przychylnie na warzywa strączkowe oraz ich kiełki. Ponadto codziennie jogurt, keﬁr czy ma-

Najlepiej jest ćwiczyć na świeżym powietrzu.
Zapewni to najlepsze dotlenienie naszego organizmu.
Pobliski park czy lasek to miejsca idealne.
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Biegać
każdy może
Narciarstwo biegowe to jedna z najstarszych dyscyplin zimowych.
Dzięki nartom znaczne norweskie odległości można było pokonywać szybciej i bezpieczniej.
 Arkadiusz Lipin
Bieganie na nartach to doskonały sposób
na aktywne spędzanie wolnego czasu. Dzisiaj na nartach biegowych i śladowych (nazywanych potocznie biegówkami) biegają
dziesiątki milionów ludzi na całym świecie.
Poza oczywistymi walorami — przebywanie
na świeżym powietrzu i zdrowy wysiłek —
narty biegowe mają tę zaletę, iż są dyscypliną bardzo towarzyską. Można biegać w grupie przyjaciół lub całą rodziną, rozmawiając,
wspólnie podziwiając krajobrazy, przecierać
tę samą trasę mimo różnego przygotowania
i wieku.

Tani sport
Narciarstwo biegowe jest dużo tańszym
sportem niż narciarstwo zjazdowe. Sprzęt
oraz odzież kosztują znacznie mniej, bo nie
są aż tak skomplikowane jak do zjazdu. Za
cenę przeciętnych nart zjazdowych kupimy
całe wyposażenie do biegania, a za ubiór po-

służą nam codzienne zimowe kurtki, ciepłe
dresy i polary. Nie musimy też opłacać drogich karnetów na wyciągi i kolejki górskie!
Trasy biegowe są darmowe, a na wzgórza
wniosą nas własne nogi.

Kraina zimowej aktywności
Góry Izerskie nadają się do biegania na
nartach jak żadne inne miejsce w Polsce.
Wspaniałe warunki śniegowe przez 5 miesięcy w roku, doskonale rozwinięta sieć tras
i szlaków oraz wyjątkowo przyjazna rzeźba
terenu to główne atuty. Ponadto łatwy dojazd do stacji narciarskich (największe to Jakuszyce i Bedřichov), skąd najlepiej wyruszyć, solidna baza noclegowa w okolicy, a także przepiękne krajobrazy czynią z Gór Izerskich wspaniałą krainę zimowej aktywności.

Polana Jakuszycka —
miejsce idealne
Po polskiej stronie gór, na doskonale utrzymywanych przez Stowarzyszenie „Bieg Pia-

stów” trasach rozpoczynających się w Jakuszycach, przez całą zimę biegać mogą zarówno wytrawni sportowcy, jak też zupełnie początkujący. Polana Jakuszycka to idealne do
pierwszych ślizgów narciarskich miejsce,
gdzie wypożyczymy sprzęt, podejrzymy starych wyjadaczy, zdobędziemy podstawową
wiedzę, a kiedy nam się spodoba — rozpoczniemy wielką przygodę z nartami. W Czechach zaś takim miejscem jest wspomniany
Bedřichov. Możemy tam także zakosztować
innych odmian narciarstwa, bowiem opodal
są świetnie utrzymane i oprzyrządowane trasy zjazdowe. Łączna (po obu stronach granicy) długość izerskich tras wynosi ponad 150
km. Wystarczająco dużo, by spędzić na nich
dni, tygodnie i miesiące, bo każda oferuje coś
wyjątkowego. Większość zachwyca widokami, urokiem górskiej zimy i naturalnym
pięknem przyrody.
Zachęcam zatem wszystkich, którzy jeszcze nie spróbowali — przyjedźcie w Góry
Izerskie, gdzie panują najlepsze warunki biegowe w tej części Europy, i pobiegnijcie na
nartach. Na pewno Wam się spodoba!

Trasy biegowe Stowarzyszenia „Bieg Piastów”
Trasy biegowe w okolicy Jakuszyc to bardzo bogata sieć naturalnych szlaków, dróg i ścieżek, która zimą — pokryta grubą warstwą śniegu — jest profesjonalnie przygotowana dla amatorów i wyczynowców. W Jakuszycach
utrzymuje trasy biegowe i wytycza nowe Stowarzyszenie „Bieg Piastów”.
Poza Ośrodkiem Narciarstwa Biegowego z wypożyczalnią sprzętu narciarskiego znajduje się tu zaplecze noclegowe i gastronomiczne.
Połączone systemy tras czeskich i polskich stanowią niesamowitą atrakcję
dla każdego miłośnika nordicu. Trasy wytyczono tak, aby były ciekawe krajobrazowo i turystycznie oraz oferowały różne stopnie trudności. Wiele skrótów
i łączników zapewnia wygodę w planowaniu przebiegu wg własnego uznania
oraz przygotowania ﬁzycznego. Trasy wiodą między wytyczonymi numerowanymi punktami orientacyjnymi (PKT), dzięki czemu na pewno się nie zgubimy.
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Jedz KOLOROWO!
„Kopiemy sobie grób własną łyżką”.
Zbyt duża ilość tkanki tłuszczowej to tylko jeden krok do wielu innych chorób,
np. cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, chorób serca, a nawet nowotworów.
 Ewa Ehmke vel Emczyńska
W końcu zimy pojawia się mnóstwo artykułów o krzyczących nagłówkach. Wszystkie można sklasyﬁkować pod szumnie brzmiącym tytułem „Schudnij na wiosnę”. Nie byłoby w tym nic niepokojącego, gdyby promowały
one prawidłowe odżywianie i zdrowy styl życia. Jednak porady często krążą wokół diet-cud.
Gdyby to było takie proste… Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje: „PLAGA NADWAGI I OTYŁOŚCI OPANOWUJE ŚWIAT”. I
nie jest to tylko problem estetyczny! Nadmierna masa ciała jest chorobą, którą należy leczyć
i jej zapobiegać. Głównej przyczyny upatruje się w nieprawidłowym odżywianiu i sposobie życia. Trafne jest stwierdzenie, że kopiemy
sobie grób własną łyżką. Zbyt duża ilość tkanki tłuszczowej to tylko jeden krok do wielu innych chorób, np. cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, chorób serca, a nawet nowotworów. Zdarza się, że przy dobrej przemianie materii można zachować prawidłową masę ciała. Jednak jedząc co popadnie, kiedy nadarzy się okazja, nie
unikniemy chorób dietozależnych. Nasuwa się
prosty wniosek: jedz racjonalnie i ćwicz, żeby
ustrzec się chorób cywilizacyjnych. To naprawdę proste! Oto kilka wskazówek… ale wszystko zależy od Ciebie!

Dzień zaczynaj śniadaniem
Jedz z umiarem 3-5 posiłków dziennie, każdy dzień zaczynając od śniadania. Regularność pomoże zlikwidować zgubną potrzebę podjadania i przegryzania, która jest prostą drogą do nadwagi i otyłości.
Ostatni, lekki posiłek zjedz
3 godziny przed snem
–
założenie, żeby jeść do
18:00, jest błędne. Między
posiłkami pij wodę mineralną.
Człowiek potrzebuje minimum
1,5 litra płynów dziennie!
To ok.
6-8 szklanek, a często nie
wypijamy nawet połowy tego.

Jedz kolorowo
Jedz różnorodne posiłki. Spożywaj codziennie produkty zbożowe, najlepiej pełnoziarniste (np. pieczywo razowe, graham, bułki z ziarnami). Pamiętaj o kaszach i brązowym ryżu. Najlepsze są ugotowane al dente,
czyli na pół twardo.
Codziennie spożywaj dużo warzyw, najlepiej do każdego posiłku. Owoce jedz 2-3
razy dziennie. Mleko lub produkty mleczne
(np. biały chudy ser, jogurt, keﬁr, maślankę)
też 2 razy na dobę.
Mięso i jego przetwory spożywaj kilka razy
w tygodniu. Najlepiej przyrządzić je gotując
na parze lub w wodzie, dusząc czy piekąc w
folii aluminiowej. W pozostałe dni wybieraj
dania z ryb i roślin strączkowych (np. fasoli,
grochu, soi, soczewicy czy ciecierzycy).
Pamiętaj o przyprawach ziołowych i korzennych, które znakomicie zastąpią sól. Nie dosalaj,
jeśli chcesz uniknąć nadciśnienia tętniczego!

Co zamiast czego?
Ograniczaj ilość tłuszczu pochodzenia
zwierzęcego. Do przyrządzania potraw używaj olejów roślinnych albo oliwy z oliwek –
są dużo zdrowsze od tłuszczy zwierzęcych.
Zamiast po słodycze i słone przekąski, sięgaj
po orzechy, nasiona, pestki oraz suszone owo-

ce. Unikaj używek (jedna kawa dziennie wystarczy). Zielona herbata ma również kofeinę, która pobudza, jak ta w kawie. Za papierosami nie przemawia żaden pozytywny argument, więc lepiej rzucić, dla zdrowia swojego i bliskich! Alkohol? Okazjonalna lampka
wina nie jest zabroniona.

Regularnie i codziennie
Ostatecznie warto podkreślić, że „ruch jest
lekarstwem, ale żadne lekarstwo nie zastąpi ruchu”. Wiosenna pogoda zachęca do sportów na
świeżym powietrzu, więc skorzystaj! Codzienna, regularna aktywność ﬁzyczna poprawia wydolność organizmu i pomaga utrzymać równowagę pomiędzy tkanką mięśniową i tłuszczową
w naszym ciele. Tak naprawdę leniwy odpoczynek na kanapie męczy organizm. Moglibyśmy leżeć cały dzień, a sił nam nie przybędzie!
To właśnie ćwiczenia pozwalają poczuć się lepiej i zdobyć potrzebną energię. Jeśli będą dostosowane do Twoich możliwości i skończą się
przyjemnym uczuciem zmęczenia, a nie morderczego wykończenia, to świat jest Twój!

Dieta indywidualna
Powyższe wskazówki żywieniowe są odpowiednie dla zdrowego człowieka. Są zaleceniami proﬁlaktycznymi, pomagającymi
uniknąć chorób cywilizacyjnych. Jeśli rozpoznano u Ciebie określone choroby, prawidłową dietę pomoże ustalić Ci dietetyk. Dietę,
czyli właściwy sposób odżywiania, a nie reżim. Dietę dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb. Przecież dieta ma służyć
Tobie… nigdy odwrotnie!

Jedz z umiarem 3-5 posiłków dziennie,
każdy dzień zaczynając od śniadania.
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Przyjazne góry
i zdrowe doliny
W odległości ok. 250 km w linii prostej od obecnej granicy z Niemcami znajduje się
aż 7 bardzo znanych i cenionych za Odrą uzdrowisk.
 Waldemar Gruna
W odległości ok. 250 km w linii prostej od
obecnej granicy z Niemcami znajduje się aż
7 bardzo znanych i cenionych za Odrą uzdrowisk. Sudeckie uzdrowiska powinny być kołami zamachowymi rozwoju regionu. Aby to
uzyskać powinniśmy szybko rozwinąć dolnośląskie uzdrowiska wykorzystując m.in.
ich tradycyjne korzenie. Należy rozszerzyć
ofertę zdrowotno – turystyczną, zwracając
większą uwagę na inne usługi lecznicze.
Ważne jest spojrzenie na cały region Pogórza
Sudeckiego (Kotlina Kłodzka oraz Karkonosze) całościowo, jak na jeden obszar.

Plany rozwojowe

Bezpieczne góry,
taką opinię miały Sudety już dawno. Między
innymi dlatego już w latach 30-tych uruchomiono kilka stałych linii kolejowych z Berlina
do Kłodzka , Jeleniej Góry czy Karpacza, które woziły przede wszystkim osoby w średnim i
starszym wieku oraz dzieci. Pan Jerzy Barczyk
przypomina, że dla tych grup góry o stosunkowo łagodnych trasach pieszych i zjazdowych
były najlepszym miejscem wypoczynku zdrowotnego i sportowego o każdej porze roku. Pokazał on nam broszurę z 1923 roku , w której
czytamy m.in. że największą grupę odwiedzających Sudety w tym czasie byli Ślązacy potem Berlińczycy a następnie Polacy. Oznacza
to, że sytuacja, w której Berlin ponownie został
stolicą Niemiec jest szansą, którą można z powodzeniem wykorzystać. Dobry system połą-

czeń drogowych spowoduje szeroki dostęp do
naszego regionu kilkumilionowej rzeszy majętnych mieszkańców Berlina i okolic, Wrocławia
oraz Poznania. Już teraz należy o nich pomyśleć i rozbudować oraz unowocześnić istniejący obszar wypoczynku, rekreacji i zdrowia na
Pogórzu Sudeckim.

Wyróżnik w Europie
„PRZYJAZNE GÓRY I ZDROWE DOLINY” jest wspaniałym wyróżnikiem na europejskiej mapie turystyczno – zdrowotnej. Warto je
zastosować w każdej informacji promującej
Sudety i Dolny Śląsk. Do rozwoju regionu należy wykorzystać także mocną pozycję lokalnej
farmacji oraz hotele i centra konferencyjne, które organizowałyby m.in. spotkania, wystawy i
szkolenia dla np. branży farmaceutycznej.

tego obszaru oparte powinny być na wykorzystaniu i ulepszeniu istniejących od lat
koncepcji, których spoiwem są: turystyka
zdrowotna, sport i rekreacja oraz przemysł
farmaceutyczny wraz z wytwarzaniem leków opartych na naturalnych komponentach.
W paśmie od Świeradowa Zdroju do Lądka
Zdroju istnieje duży potencjał gospodarczy,
oparty na naturalnych walorach turystyczno
– uzdrowiskowych, które posiadały dużą renomę w Europie. Produkty i usługi typowe
dla tych regionów: wody mineralne, naturalne lecznictwo, czy krajobraz, nie wymagają
tak dużych nakładów na promocję jak inne
towary. Wymagają natomiast przypomnienia
oraz ukazania ich w nowej, odpowiedniej i
komunikatywnej dla społeczeństw europejskich formie.

„PRZYJAZNE GÓRY I ZDROWE DOLINY” jest wspaniałym wyróżnikiem
na europejskiej mapie turystyczno – zdrowotnej. Warto je zastosować
w każdej informacji promującej Sudety i Dolny Śląsk.
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Magiczny

KARPACZ

Co takiego przyciągało do Karpacza wielu niemieckich i polskich pisarzy, naukowców
czy przedsiębiorców? Tak różne postaci jak Hans Frank i Ksiądz Jerzy Popiełuszko?
 Waldemar Gruna
W Polsce i Niemczech Karpacz kojarzy się
z turystyką, rekreacją i przepięknymi krajobrazami Karkonoszy. Dziewicze tereny górskie oraz Śnieżka przyciągają co roku tysiące
turystów spragnionych relaksu i aktywnego
wypoczynku. Tak było od wielu lat. Ogromna popularność tego regionu w Niemczech
objawiała się m.in. stworzeniem w latach
30. specjalnych połączeń kolejowych i lotniczych (Jelenia Góra) m.in. z Berlinem. Stolica Niemiec „wybrała” sobie Karkonosze
jako miejsce do relaksu i wypoczynku a także pracy. Wielu niemieckich wybitnych pisarzy, naukowców czy przedsiębiorców bywało w Karpaczu i okolicach właśnie w celach
twórczych. Wybrali te tereny po to aby dały
im energię i natchnienie podczas i do pracy.
Polscy i niemieccy naukowcy, artyści a
także politycy chętnie nabierali sił i energii w Karkonoszach. Rejony Karpacza były
ich „bazą wypadową” w wyższe partie gór.
Przebój Wojciecha Młynarskiego „Jesteśmy
na wczasach” w PRL-u śpiewała cała Polska. Piosenka ta powstała w Karpaczu. Często bywał w nim Marek Grechuta. Także
męczennik ruchu „Solidarność” ksiądz Jerzy Popiełuszko czuł „słabość” do tego miasta i jego okolic, podobnie jak Tadeusz Różewicz, wielki polski pisarz i poeta. Tu żył i
zmarł Henryk Tomaszewski założyciel, dyrektor i kierownik artystyczny Wrocławskiego Teatru Pantomimy, wybitny aktor, mim,
tancerz, choreograf i reżyser. Miejskie Muzeum Lalek stworzone z jego zbiorów jest

wielką atrakcją Karpacza. Spotykali się tu
także znane postaci świata polityki m.in Havel, Wałęsa czy Michnik, ustalając wspólnie strategię działań, przy okazji nabierali
sił do dalszej walki. Odpoczywali tutaj także
niesławni hitlerowscy zbrodniarze tacy jak
Hans Frank, Jachim Ribbentrop czy Herman
Göring. Ten szeroki przekrój osób świadczy
tylko o tym, że Karpacz jest miejscem, którego urok przyciąga praktycznie każdego.

Wyjątkowe położenie
Wszystko to świadczy o sile jaką daje ludziom ten wyjątkowy zakątek na pograniczu
Polski,Czech i Niemiec. Być może te elementy oraz dogodny dojazd i infrastruktura turystyczno - rekreacyjna spowodowały, że Karpacz zyskał znacznie na wartości. Także tej
biznesowej. W Karpaczu i okolicach realizuje
się bardzo duże inwestycje, których zakończenie w tym i przyszłym roku spowoduje znacznie podniesienie rangi miasta jako ośrodka nie
tylko turystycznego. Piesze wędrówki i podziwianie krajobrazu czy też czynny relaks lub
sport wymagają tzw. infrastruktury. Do niej należą m.in. lokale gastronomiczne, sklepy czy
obiekty kulturalne, które są tak bardzo potrzebne turystom, po tym gdy nasycą się widokami
czy sportowcom po wysiłku ﬁzycznym. To jest
właśnie otoczenie do zagospodarowania przez
biznes. Nie tylko ten duży w formie kompleksów wypoczynkowo – rekreacyjnych i sportowych ale też ten mały i średni. Nadchodzi czas
także drobnych przedsięwzięć, które pomogą i umilą pobyt dziesiątków tysięcy turystów
i sportowców w Karpaczu. Powstałe wielkie

Jerzy Popiełuszko

obiekty typu „Sandra” czy „Gołębiewski” oraz
planowane następne tego typu inwestycje, potrzebują dziesiątków poddostawców i usługodawców. To jest także obszar do zagospodarowania w najbliższych latach.

Perspektywy Karpacza
Perspektywy te są wynikiem nie tylko wspaniałego położenia Karpacza oraz dogodnego
dojazdu. Niewiele miast tego typu w Europie
leży niedaleko od dwóch bardzo ważnych stolic
- Pragi (około 180 km) i Berlina (około 320 km)
a w bliskim zasięgu (około 130 km) jest położone Drezno, atrakcja historyczna i kulturalna
dla turystów i miłośników sztuki a szczególnie
malarstwa. Stolica Dolnego Śląska – Wrocław
znajduje się około 200 km od Karpacza. Spotkania biznesowe czy polityczne w szerszym
wymiarze czy tzw. integracyjne połączone ze
szkoleniami i seminariami oraz konferencje naukowe dają najlepsze efekty tam gdzie możliwe jest niemalże natychmiastowy kontakt z naturą. Wielkomiejskie „pejzaże” przytłaczają i
dodatkowo męczą uczestników spotkań, kursów czy negocjacji. Szczególnie w biznesie
jest to co raz bardziej doceniane. Naturalne
otoczenie przepięknych krajobrazów Karpacza daje gwarancję dobrze przeprowadzonych, bezstresowych i konstruktywnych negocjacji. Czasy kryzysu ekonomicznego są wystarczająco nerwowe i koniecznym wydaje się
wykorzystanie magii Karpacza i natury z nim
związanej dla dobra nie tylko osobistego zdrowia ale i sukcesu w działaniu przeciwko nieprzychylnym trendom ekonomicznym.

Wojciech Młynarski

Marek Grechuta

foto: PIXABAY
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ZŁOTY pociąg
Lokomotywa ciągnęła 12 wagonów wyładowanych złotem
i kosztownościami. Tego skarbu do dziś nie znaleziono.
 Waldemar Gruna
Listopad 1944 r. - nieuchronnie zbliża się
koniec wojny. Z zakładów zbrojeniowych w
Petersdorﬁe wyjechał specjalny pociąg. Lokomotywa ciągnęła 12 wagonów wyładowanych złotem i kosztownościami zrabowanymi przez hitlerowców w Polsce i Rosji. Skład
był tak przygotowany aby wjechać do jakiegoś podziemnego tunelu. W czasie przejazdu prawdopodobnie został on zatrzymany,
a cała obsługa zamordowana. Najprawdopodobniej pociąg wjechał tajnym tunelem do
podziemnego kompleksu w górze Sobiesz
pod Piechowicami niedaleko Jeleniej Góry.
Powinien być tam do dziś.

Bursztynowa komnata?
Źródła niemieckie i polskie podają różną
zawartości wagonów. Najczęściej mówi się,
iż w pociągu znajdowało się tzw. Złoto Wrocławia, Bursztynowa Komnata, część depozytów Centralnego Banku Rzeszy, zrabowane dzieła sztuki oraz tajne archiwa III Rzeszy. Nieodkryte do tej pory tzw. Złoto Wrocławia to wielki zbiór cennych przedmiotów
oddanych do depozytu przez ludność Dolnego Śląska, na mocy wydanego w 1944 r. zarządzenia ministerstwa ﬁnansów III Rzeszy.
Prawdopodobnie skład pociągu skierowano
w rejon Piechowic gdzie znajdowała się fabryka zbrojeniowa. Część tego obiektu mogła mieć wydrążony w górze wielopoziomowy schron połączony z zakładem podziemnym tunelem. Tam też mógł zmieścić się pociąg. Rejon Karkonoszy i Gór Sowich znany jest z licznych zamkniętych (zniszczonych przez Niemców) podziemnych fabryk
zbrojeniowych i magazynów. Niedaleko Kowar produkowano tzw. ciężką wodę potrzebną do produkcji bomby atomowej. Wytwarzane były także elementy rakiet V1 i
V2. W czasie drugiej wojny światowej w Górach Sowich prowadzono na
dużą skalę prace górnicze i budowlane. Planowano wykonanie połączonego ze sobą systemu obiektów - kompleksów składających
się z części podziemnej i naziemnej. Była to inwestycja nadzorowana
przez Głównego Architekta III Rzeszy
Alberta Speera. Ze względu na liczebność
i wielkość obiektów, budowany kompleks
otrzymał kryptonim Olbrzym (po niemiecku Riese). Siłę roboczą stanowili więźniowie
obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. We14

dług danych z zachowanych list obozowych
przy budowie „Riese” zginęło ok. 5 tys. ludzi. Ocenia się jednak, że właściwa liczba
oﬁar wynosi 20 - 50 tys. Obecnie znanych
jest 30 wejść do podziemi, z czego tylko 16
jest drożnych, pozostałe są zawalone, zamurowane bądź nieukończone.

Skarb polityków i STASI?
Złotego Pociągu i za czasów PRL-u, i w
III RP, szukało wielu polskich poszukiwaczy
“skarbów”. Sprawą zainteresowało się wielu
prominentnych polityków tak w latach 70-tych jak i w latach 90-tych. Archiwa dawnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i
Służby Bezpieczeństwa oraz wywiadu wojskowego do dziś zawierają wiele nie wyjaśnionych spraw dotyczących poniemieckiego
majątku. Informacje zawarte w polskich archiwach wskazują, że hitlerowskich skarbów
szukało na początku lat 80-tych wojsko- na
zlecenie generałów Jaruzelskiego, Kiszczaka i Siwickiego. Być może dotarcie do archiwów STASI z Drezna ukaże szerszy kontekst
działań związanych z szukaniem bezcennych
obecnie precjozów i tajnych dokumentów III
Rzeszy. Prawdopodobnie poszukiwania trwają do dziś, zmieniły się tylko metody. Ludzie
tajnych służb (STASI, SB czy wojska) pozostali i być może mają nowych “sprzymierzeńców”. Przypomnijmy, że dnia 26.11.1982
podczas prac związanych z szukaniem tzw.
Złota Wrocławia ekipa eksploratorów znalazła koło Lubiąża 1354 złote monety o wadze ponad 6-ciu kilogramów. Odkrycie utajniono a potem część z nich nielegalnie sprzedano za granicą. Transakcję przeprowadzali oﬁcerowie polskiego wywiadu.

Pociąg drogowy?
Może tzw. “Złoty Pociąg” nie był pociągiem szynowym tylko drogowym? W marcu
1945 r. do twierdzy w Srebrnej Górze przyjechała od strony Ząbkowic Śląskich kolumna kilkudziesięciu ciężarówek. Według relacji świadków, transport ten był tak tajny, że
konwojujący go esesmani nakazali mieszkańcom miasteczka - pod karą śmierci! - pozostać w domach i zasłonić okna. Świadkowie
twierdzili, że ciężarówki wyjechały ze Srebrnej Góry puste, a wyjazd transportu poprzedziła seria wybuchów. Zakładano, że Niemcy
ukryli coś w podziemiach twierdzy, po czym
wysadzili wejścia do lochów. Po wojnie próbowano ten rejon zbadać - do dziś niczego
nie znaleziono. Pod koniec II wojny światowej wycofujące się wojska hitlerowskie
ukryły wiele dóbr i archiwów, znalezionych
później przez Amerykanów w sztolniach kopalni na terenie Niemiec. Także w Polsce odkryto nie jeden nazistowski skarb pochodzący z rabunku. Jeżeli jakiś “Złoty Pociąg” rzeczywiście istniał to był to pociąg ze złotem
zrabowanym na Węgrzech. Węgierski “Złoty Pociąg” wyjechał pod koniec kwietnia
1945 r. z Budapesztu. Amerykanie odkryli
go w Tunelu Tauryjskim w pobliżu Bockstein w Austrii. Skład tworzyły 24 wagony wyładowane kosztownościami zrabowanymi zamożnym Węgrom pochodzenia żydowskiego.
Były tam skrzynie pełne złotych obrączek i
świeczników, diamentów, biżuterii, a także
ponad 1 tys. 200 cennych obrazów.

Riese

mroczny olbrzym
Góry Sowie są górami tajemnic. Znajduje się tam wiele
kompleksów podziemnych korytarzy i hal.
Co chcieli w nich umieścić hitlerowcy? Fabrykę broni
rakietowej czy centra badawcze nad bronią atomową
lub kwaterę główną samego Hitlera?
 Waldemar Gruna
Jest noc z 17 na 18 sierpnia 1943 roku. Kilkaset alianckich bombowców dokonuje nalotu na Peenemünde, miejscowość nad morzem
Bałtyckim. Cel to ośrodek produkcyjno-doświadczalny tzw. cudownej broni, rakiet V-1 i
V-2. Kilka dni później Hitler podejmuje decyzję o przeniesieniu zakładów produkcyjnych,
pracujących dla wojska, do podziemi. Prawdopodobnie wtedy Karkonosze i Góry Sowie
wytypowano na obszar szczególnego znaczenia militarnego. Dlaczego? Po pierwsze, teren znajdował się poza zasięgiem alianckiego
lotnictwa. Po drugie, z powodu budowy geologicznej gór, która po wydrążeniu tuneli zapewniała stabilny strop. Po trzecie, istniała
rozbudowana sieć dróg ułatwiająca transport.

Mordercza budowa
Działania rozpoczęły się w roku 1943 i
otrzymały kryptonim „Riese”, co po polsku
znaczy „Olbrzym”. Prace prowadziła organizacja TODT, kierowana przez pupila Hitlera, głównego architekta III Rzeszy i ministra
ds. uzbrojenia i przemysłu wojennego, Alberta Speera. Dysponował on olbrzymią armią
robotników przymusowych i więźniów obozów koncentracyjnych (największy z nich to
Gross Rosen niedaleko Strzegomia). Nakłady na budowę „Olbrzyma” doskonale opisał
sam Speer: „Przedstawiłem Führerowi, że
obecnie przy budowie kwater głównych zatrudnionych jest 28 000 robotników (…). Na
budowę bunkrów w Kętrzynie (Wilczy Szaniec) wydano 36 milionów marek, na kompleks bunkrów ”Riese” koło Jedliny Zdroju
150 milionów marek. Na to przedsięwzięcie budowlane potrzebne było 237 000 m3
żelbetonu, 58 kilometrów dróg z sześcioma
mostami i 100 km rurociągów. Sam ”Riese”
pochłonął więcej betonu, niż w całym 1944
roku można go było podzielić dla całej ludności na budowę schronów przeciwlotniczych”.

Foto: Jan Jędrzejczak

Więźniowie pracowali w ekstremalnych warunkach. Ginący z głodu, przemęczenia, chorób (około 60 osób dziennie), byli dodatkowo
nieludzko traktowani przez SS. Wielu zginęło tragicznie pod zwałami skał. Początkowo
zmarłych wywożono do Gross Rosen i tam
palono; później grzebano w zbiorowych mogiłach (prawie 17 000 osób).

Broń atomowa made
in Karkonosze?
Ciągle nie znamy odpowiedzi na pytanie
dotyczące celu budowy „Olbrzyma”. Może
miała to być podziemna fabryka broni rakietowej? Inną hipotezą jest budowa rezydencji
Hitlera. Być może miały tutaj powstać podziemne centra badawcze broni biologicznej. Najbardziej prawdopodobne jest to, że
Niemcy chcieli podjąć w tym regionie prace
nad bronią nuklearną. W pobliżu znajdowały się kopalnie uranu oraz fabryki tzw. ciężkiej wody, potrzebnej do wytworzenia broni

jądrowej. Broń masowego rażenia plus zdolne ją przenosić rakiety V-1 i V-2 to zwrot w
II wojnie światowej. Być może odpowiedzi
na wiele pytań dadzą same podziemia, ponieważ odkryte korytarze to tylko niewielka część całości. Szacuje się, że jeszcze prawie 70% tuneli i hal pozostaje niedostępna.
Nie tylko Polacy badali tereny Gór Sowich i
Karkonoszy. Robili to także Rosjanie w 1964
roku. Co odkryli? Oﬁcjalnie mówi się, że nic.
Dlaczego jednak wrócili w 1982 roku w stanie wojennym? Nocą skrycie wjeżdżały rosyjskie uzbrojone kolumny, które stacjonowały w pobliskich nieistniejących na mapach
miejscowościach, np. w Świętoszowie. Tajemnicza jest także postać inż. Anthona Dolmussa, który pracował przy budowie Wilczego Szańca, a przy budowie kompleksu
„Riese” pełnił funkcję głównego energetyka.
Polskę opuścił dopiero w roku 1953. Może
miał na celu dezinformację władz polskich
co do budowy, w której brał udział? A może
był po prostu strażnikiem „Olbrzyma”?
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Tajemnica
SZYFRÓW
Niemiecki zespół kryptologiczny „Pers Z”
opracował maszynę-komputer, łamiącą radzieckie
szyfry jednorazowe. Projekt ten technicznie
i technologicznie przewyższał Enigmę.

 Waldemar Gruna
W zamku Czocha do dziś istnieją wielkie
nieznane i owiane tajemnicą podziemia. To,
co się w nich znajduje, może okazać się wielką sensacją, o ile naukowcy dotrą do tych jak
dotąd niedostępnych zespołów tuneli i korytarzy. Dlaczego? Latem 1944 roku, do odległej od Czochy o sto kilometrów Jeleniej
Góry, przyjechał zespół kryptologów tajnej
organizacji „Pers Z”. Zostali oni ewakuowani, na osobisty rozkaz Hitlera, z Berlina ze
względu na zagrożenie nalotami. Zespół ten
opracował maszynę-komputer, łamiącą radzieckie szyfry jednorazowe. W Niemczech
działało wiele zespołów kryptologicznych,
ale był tylko jeden „Pers Z”, złożony z najwybitniejszych specjalistów. Tylko oni mogli skonstruować maszynę, która łamie szyfry jednorazowe, co wówczas wydawało się
niemożliwe. Projekt ten technicznie i technologicznie przewyższał Enigmę.

„Pers Z”
W lutym 1945 roku, gdy wojska radzieckie
zbliżały się do Jeleniej Góry, zespół „Pers Z”
ponownie ewakuowano, tym razem na zachód,
do zamków Zschepplin w pobliżu Eilenburga i Naumburg pod Weimarem. Najprawdopodobniej część specjalistów i maszynę deszyfrującą przewieziono do najbliżej położonego obiektu jakim był zamek Czocha. Zamek był dobrze zabezpieczony i przygotowany na przyjęcie ekspertów, gdyż od wielu
miesięcy pracował tam oddział Abwery- niemieckiego wywiadu wojskowego.
W tym czasie z Paryża wyruszyło siedem
grup organizacji TICOM, kierowanej przez
amerykańskiego kryptologa Howarda Campaigne’a. Posuwając się za wojskami wdzierającymi się do Rzeszy, ludzie z tego zespołu
poszukiwali kryptologów, szyfrów i przede
wszystkim urządzeń, takich jak niemiecka
maszyna deszyfrująca skonstruowana przez
geniuszy z „Pers Z” . Amerykanie wiedzieli

o zamku we wschodnich Niemczech, w którym znajdowali się kryptolodzy i archiwum.
Niemal pewne jest, że była to Czocha.
Niestety nie było tam maszyny deszyfrującej, której dano nazwę ”Ryba miecz”. Amerykanie dotarli do zamku i wywieźli niemieckich kryptologów oraz dokumenty na dwa
dni przez zajęciem tych terenów przez Armię
Czerwoną. Na Dolnym Śląsku kilku świadków twierdzi, że widziało amerykańskie pojazdy pancerne w rejonie Świeradowa Zdroju. Najprawdopodobniej była to grupa specjalnej jednostki amerykańskiej delegowanej
do przechwycenia kryptologów z „Pers Z”.
Niedługo potem ludzie z TICOM znaleźli ją w podalpejskiej miejscowości Rosenheim i wydobyli z ruin ukryte tam 53
skrzynie. Maszynę przewieziono do brytyjskiego ośrodka w Bletchley Park, gdzie
wykonano jej kopię. Potem przetransportowano ją do USA i zainstalowano w Vint
Hill Farms Station - tajnym ośrodku szpiegowskim.

wego, przechwytywane były przez amerykańskie stacje nasłuchowe. Ich analiza ujawniła
wyjątkowej wagi dla USA informacje. Okazało się, że wielu amerykańskich naukowców
i techników pracujących nad bombą atomową przez lata zdradzało Rosjanom najbardziej strzeżone tajemnice. Jedni dla pieniędzy, inni z pobudek ideologicznych przekazywali radzieckim szpiegom tajne materiały z Los Alamos. Szpiedzy dostarczali je do
placówek dyplomatycznych ZSRR. Stamtąd
wysyłano je do Moskwy w poczcie dyplomatycznej lub drogą radiową, po zaszyfrowaniu
treści za pomocą szyfru jednorazowego. FBI
dostało w ten sposób dowody, że zdrajcami
są najwięksi naukowcy: Fuchs, Hall, Sax. W
kręgu podejrzeń znaleźli się ci, którzy zrobili najwięcej dla bomby atomowej: Oppenheimer, Pontecorvo i Fermi. Ameryka ujawniała zdrajców dzięki niemieckiej maszynie .

“Ryba miecz” ujawnia
szpiegów w Los Alamos

W zamku przebywał także inny wybitny
“Amerykanin”, dzięki któremu USA wysłała
ludzi na księżyc. Był nim Werner von Braun
– konstruktor silników rakietowych broni
V-1 i V-2. Prawdopodobnie w zamku Czocha
prowadzono tajne badania nad paliwem uranowym, które dostarczane było z pobliskich
Kowar podobnie jak tzw. “ciężka woda”.Następna tajemnica związana jest z podziemną
fabryką „Gemma Werke” w niedaleko położonym od Czochy Lubaniu. Niemcy prowadzili tu badania nad silnym polem elektromagnetycznym. Ci niemieccy prekursorzy techniki radarowej nie tylko wytwarzali urządzenia radiolokacyjne FREYA, ale i wykonywali bardzo tajemnicze eksperymenty. Polegały
one na wytwarzaniu silnego pola elektromagnetycznego, bo przejeżdżające szosą Lubań
– Görlitz, obok zakładu, samochody... same
się zatrzymywały.

W 1949 roku radzieckie depesze, których
treść utajniano za pomocą szyfru jednorazo-

foto: PIXABAY
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Werner von Braun i pole
elektromagnetyczne

KULTURA – ROZRYWKA – WYPOCZYNEK – SPORT W SAKSONII
www.kultur-service.eu

Jedyny taki portal skierowany do Polaków zainteresowanych wypoczynkiem w Saksonii!
Zadaniem portalu jest informowanie o wydarzeniach kulturalnych odbywających się w Saksonii ze szczególnym
uwzględnieniem przygranicznego Europa-Miasta Zgorzelec-Görlitz oraz Drezna.

Każda instytucja otrzymuje możliwość zalogowania
się na nasz portal oraz umieszczenia swojej informacji-wydarzenia.

Dla osób odwiedzających Görlitz jak i Drezno widoczny jest wyraźny brak dostatecznej informacji na temat aktualnych wydarzeń kulturalnych, sportowych, rozrywkowych i innych odbywających się w tych miastach i regionie Saksonii.

Kanał portalu utworzony na platformie YouTube udostępniony będzie zainteresowanym osobom, które
będą mogły umieszczać informacje ﬁlmowe o interesujących wydarzeniach, imprezach, miejscach godnych
polecenia.

KULTUR-SERVICE.eu jest portalem, w którym wszystkie
te informację znajdziecie Państwo w jednym miejscu.

Wydarzenia z określoną datą i miejscem umieszczane
będą w „Kalendarzu Imprez” na stronie głównej.

Każdy organizator wydarzenia kulturalnego, imprezy, wernisażu, wystawy może za darmo umieścić swoją informację oraz zareklamować i promować swoją działalność w
Saksonii. Materiały otrzymane w języku niemieckim tłumaczymy na język polski, gdyż portal skierowany jest do
polskich odbiorców zainteresowanych Saksonią.

Przejrzysta i czytelna strona, prosta nawigacja, wersja
mobilna na tablety i smartfony to nasze atuty.
Uzupełnienie o wyszukiwarkę GoogleMaps ułatwi zlokalizowanie miejsca, które interesuje internautów.
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CYNKOWA TRUMNA
dla NOBLISTY
Gerhart Hauptmann mógł być potrzebny Stalinowi.
Jeśli nie jako stojący na czele pisarzy
wschodnioniemieckich, to kto wie, może nawet jako
przyszły prezydent wschodniej części Niemiec.
 Janusz Skowroński
Mam zaszczyt poinformować Pana, że Akademia Szwedzka w uznaniu Pańskiej długiej
i wybitnej działalności literackiej, przyznała
Panu tegoroczną Nagrodę Nobla. Proszę Pana
o przekazanie mi informacji, czy przybędzie
Pan do Sztokholmu, aby w dniu 10. grudnia osobiście odebrać nagrodę wraz z dyplomem, czy też należy je przekazać na uroczystym posiedzeniu owego dnia tutejszemu ambasadorowi Niemiec. Fundator Nagrody życzył sobie, aby osoba otrzymująca Nagrodę
zechciała wygłosić w Sztokholmie publiczny odczyt – pisał w 1912 roku do Gerharta Hauptmanna sekretarz Akademii Szwedzkiej, Hans Hildebrand. I były to z pewnością najlepsze dni w życiu niemieckiego pisarza. Te najgorsze miały dla niego dopiero
nadejść. Gdy 9 maja 1945 roku kończy się
wojna, schorowany pisarz żyje u stóp Karkonoszy. Przebywa tam po powrocie z Drezna,
gdzie cudem przeżył lutowe bombardowanie.
Do jego willi w Agnetendorf dociera oddział
NKWD pod dowództwem radzieckiego pułkownika Sokołowa. Tak wysokiej rangi oﬁcer NKWD ma zadanie szczególne – przejąć opiekę nad zdrowiem i życiem pisarza.
Bo Hauptmann może być potrzebny Stalinowi. Kto wie, może nawet jako przyszły prezydent wschodniej części Niemiec?

Ostatni okres
życia Hauptmanna
do dziś budzi emocje, stanowiąc nawet próby ujęcia go w formę dramatyczną. Tajemniczy pułkownik Sokołow to oczytany oﬁcer
polityczny ze sztabu Rokossowskiego. Zjawia
się wraz z dwoma żołnierzami w willi noblisty. Gdy Rosjanie zaczynają „oględziny” od
przywłaszczenia stojących w domu zegarów,
Hauptmann podejmuje dialog. A to prezentuje rosyjskie wydanie „Tkaczy”, dzieła, za
które dostał Nobla, a to osobisty list od Gorkiego, gdy w 1922 roku organizowano humanitarną pomoc dla Moskwy, a to przemawia „ostateczny” argument – list od samego
Lenina. To wszystko ma służyć denazyﬁkacji pisarza. Podczas zakrapianej nocnej rozmowy radziecko-niemieckiej, gdy Haupt18

mann ironicznie zwraca do Sokołowa: „nalej
mi pułkowniku tej łubianki!”, sprawy nabierają niebezpiecznie ostrych konturów i kończą się dramatyczną prośbą pisarza…aby Sokołow go zastrzelił. Tak chce w swej ﬁkcyjnej
momentami wersji Jerzy Łukosz, wrocławski
literat, autor teatralnego widowiska „Hauptmann”, granego z powodzeniem przez kilka
lat na jeleniogórskiej scenie.

A jaka była prawda?
Pisarz umiera w swojej willi 6.06.1946
roku. Upłyną długie 52 dni, siedem i pół tygodnia zanim zostanie pochowany, i to z dala
od ukochanych Karkonoszy. Czy komuś na
tym zależało? – zastanawiać się będzie telewizyjny dokumentalista Robert Stando, autor samodzielnych dwóch ﬁlmów o tamtych dniach niemieckiego pisarza. No właśnie, jeśli tak, to komu? Robert Stando nie
ukrywa, że zaczęło się od innego dokumentu, „Hauptmann transport”, gdy pod koniec
lat 80. wschodnioniemiecka wytwórnia ﬁlmowa zwróciła się do „Czołówki” o zrobienie polskiej części ﬁlmu. Stando podjął się
tego zadania, odnalazł licznych świadków, z
których jeden – profesor Stanisław Lorentz
wypowiada się o swoich powojennych związkach z noblistą. O jego wizycie w 1945 roku
willi Wiesenstein i podarowanym zdjęciu z
osobistą dedykacją pisarza. Wypowiadali się
inni – redaktor Władysław Grzędzielski, Tamara Straszak, żona Zdzisława, asystenta jeleniogórskiego starosty Tabaki. Niestety, polskie epizody z ﬁlmu zostały wycięte a sam
Stando na znak protestu nie zasiadł na premierze ﬁlmu obok Mathiasa Blochwitza, niemieckiego reżysera.
- Nie miałem zamiaru ﬁrmować czegoś
nieokreślonego – opowiada dokumentalista
– uważałem za nieuczciwe ograniczanie mojej pracy, Polaka, do mało znaczących epizodów. Przecież mamy dokumenty, faktograﬁę, liczne zdjęcia. Coś jest na rzeczy, bo do
dziś trudno znaleźć wśród historyków literatury niemieckiej takich, którzy w pełni znają
ciąg zdarzeń w życiu noblisty w polskim już
Agnieszkowie.
- Czy Pan wie – pytałem onegdaj w willi Wiesenstein Güntera Gerstmanna, znawcę
twórczości Hauptmanna i jego biografa Ger-

harta Pohla – że gdyby nie polski minister
Stefan Jędrychowski, który odręczne zlecił,
aby do willi dostarczyć z wałbrzyskich kopalń 60 ton koksu, Hauptmann nie przeżyłby zimy 45/46?
Odpowiedziała mi głucha cisza.

Ryszardzie, masz robotę!
To było w dzień po Zielonych Świątkach,
7. czerwca 1946 roku. Mieszkająca w Cieplicach (Bad Warmbrunn) rodzina Lachmannów poszła wieczorem do kościoła . W długim korytarzu z wypukłym suﬁtem zatrzymał ich znajomy. To był Willi Birke, miejscowy grabarz. Miał on swój zakład w pałacyku Ziethena na cieplickiej Ziethenstrasse. Z
nim współpracował zakład blacharski Ryszarda Lachmanna, gdy chodziło o cynkowe
elementy zdobnicze do trumien.
- Ryszardzie, masz robotę! Musisz zrobić
cynkowy sarkofag, zmarł Gerhart Hauptmann w Jagniątkowie (Agnetendorf). Rosjanie zamówili u mnie ten sarkofag, a dokładniej mówiąc - grożąc – zmusili mnie do przyjęcia tego zamówienia – oznajmiał przejęty
Willi Birke. - Hauptmanna mają stąd wywieźć daleko, dlatego sarkofag, w którym zostanie pochowany musi być cynkowy i zalutowany. Chętnie go wykonałbym, ponieważ
wiele zawdzięczam Hauptmannowi. On był
wielkim człowiekiem i wiele uczynił dla naszego Śląska.
- Jak mam zbudować cynkowy sarkofag,
nie mam przecież pojęcia o takim blacharstwie. A i mój zakład należy teraz do Polaka.
Nie wiem nawet , jak się nazywa, kim jest i
skąd pochodzi? – stary Lachmann miał wątpliwości.
- Ryszardzie, nie musisz się bać, cała sprawa jest pod ochroną Rosjan. Willa w Wiesenstein jest zajęta przez nich, strzegą jej
w dzień i w nocy” – uspokajająco wyjaśniał
grabarz.
- Będziemy potrzebować tych przeklętych
polskich złotówek, a nie mamy przecież pieniędzy nawet na jedzenie – kalkulował blacharz. – Gdybym tylko wiedział, że nowy
polski właściciel warsztatu, który nie pojawia się w nim całymi dniami, nie przyjdzie
i dziś….- głośno zaczął myśleć Lachmann zbudowałbym ten sarkofag jeszcze dzisiaj w
nocy. Ty Willi mógłbyś go jutro wczesnym
rankiem odebrać.

Williemu Birke wyraźnie ulżyło. On sam
jakimś cudem nie miał jeszcze polskiego szefa w swoim zakładzie.
Cała rodzina Lachmannów wzięła się do
pracy. Gdy w zaciemnionym zakładzie Ryszard z synem Horstem docinali, kształtowali i wyginali blachy cynkowe, młodszy syn
Günter z przyjacielem rozstawił „straże” we
wszystkie strony od Ziethenstrase, aby natychmiast zaalarmować, gdyby nadchodził
właściciel. Mieli szczęście - nie przyszedł.
O pierwszej w nocy, w śmiertelnym strachu,
sarkofag był gotowy i umieszczony w dębowej trumnie, którą wcześniej zamówiła dla
swojego męża Margareta Hauptmann.
O poranku, jeszcze przed szóstą godziną Ryszard Lachmann, jego syn Horst i grabarz Willi Birke zapakowali ją na wóz konny i udali się pod górę, do odległego o 8 km
Jagniątkowa.

Franciszkański habit
Tam powitał ich radziecki pułkownik Wassilij Sokołow ze sztabu wojsk Rokossowkiego z Legnicy. On sam już od 1945 roku był
częstym gościem w willi Wiesenstein. Jeszcze 7. kwietnia 1946 proponował Hauptmannowi przeniesieni się do Berlina. – Prędzej wyniosą mnie stąd nogami do przodu –
miał to skomentować sędziwy noblista (Auch
ich werde gehen… Wohlverstanden, die Füsse voran” - tak jest w oryginale).
Wszędzie wokół byli rosyjscy żołnierze. Hauptmann według swego życzenia zo-

stał odziany we franciszkański habit, nabyty
jeszcze w 1914 roku podczas pobytu w Asyżu. Poeta leżał złożony na środku sali. Wdowa położyła mu pod głowę woreczek z ziemią, z jagniątkowskiego ogrodu. W dłoniach
zmarły trzymał Nowy Testament, na piersiach leżały manuskrypty jego najważniejszych dzieł. Lejtnant Kunanjew robił jeszcze
ostatnie zdjęcia przy odkrytej trumnie.
Rozpoczęto przemowy. Stronę polską reprezentował Stefan Górka, profesor gimnazjum z Jeleniej Góry, stronę niemiecką pisarz Gerhart Pohl z Wilczej Poręby (Wolfshau). Pułkownik Sokołow powiedział kilka słów po niemiecku o tym, że Hauptmann
miał światu jeszcze wiele do powiedzenia i
w końcu polecił młodemu Lachmannowi zamknąć i zalutować sarkofag. Pracowano dobrą godzinę pod okiem wszystkich zebranych. Potem Sokołow zaprosił wszystkich
zebranych, w tym i rzemieślników na stypę,
dbając o to, aby mizernie wyglądający młody
Horst Lachmann mógł się również najeść.
Podano chrupiącą pieczeń z gęsi z polskimi
kluskami i czerwoną kapustą. Był 9. czerwca 1946 roku.
Ale nawet po tej ceremonii noblista nie zaznał spokoju. Upłynie jeszcze sześć długich
tygodni nim autor „Tkaczy” zostanie pochowany na bałtyckiej wyspie Hiddensee. W
tym czasie będą piętrzyć się administracyjne
przeszkody i ścierać się będą różne dziwne,
polityczne interesy Rosjan i Polaków, a potem Rosjan i Niemców co do ostatecznego
pochówku.

Rosjanie w domu Hauptmanna
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Kierunek

ZIELONA ENERGIA

Widok na PGE GiEK Oddział Elektrownia Turów

Elektrownia Turów należąca do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna usytuowana jest
w Kotlinie Turoszowskiej u styku granic Polski, Czech i Niemiec. Elektrownia, pracująca nieprzerwanie
od 1962 roku, jest jednym z największych wytwórców energii elektrycznej w Polsce.
Obecnie w Turowie trwa budowa nowego bloku o mocy 450 MW.
PGE GiEK, spółka wchodząca w skład
Grupy PGE, prowadzi działalność w sposób
zrównoważony, przy zachowaniu wysokich
standardów ekologicznych i zasad społecznej odpowiedzialności biznesu. Aby sprostać
wyzwaniom współczesnego świata związanym m.in. z ochroną środowiska, spółka podejmuje wiele działań dążąc do tego, aby odpowiedzialnie i świadomie kształtować relacje między wzrostem gospodarczym, a troską
o ochronę klimatu. PGE GiEK inicjuje działania związane z badaniami i rozwojem, analizuje wpływ działalności na środowisko oraz
realizuje działania służące jego ochronie.
Modernizacje bloków energetycznych, przeprowadzane stopniowo od początku lat 90. w
Elektrowni Turów dają dziś wymierne efekty
techniczne, ekonomiczne i ekologiczne. Obecnie
Elektrownia Turów dysponuje mocą zainstalowaną 1498,8 MW wytwarzaną przez 6 bloków

energetycznych oddanych do eksploatacji w latach 1998 - 2004 z kotłami ﬂuidalnymi i odsiarczaniem spalin w złożu ﬂuidalnym.
W 1992 roku w Elektrowni Turów podjęto decyzję o kompleksowej rekonstrukcji mocy
wytwórczych przedsiębiorstwa. Modernizacja
była przeprowadzana w dwóch zasadniczych
etapach. Etap pierwszy w latach 1993 – 1995
dotyczył modernizacji bloków nr 8 – 10 i polegał m.in. na montażu elektroﬁltrów oraz instalacji suchego odsiarczania spalin. W latach 1995 – 2004, w drugim etapie, przeprowadzona została kompleksowa modernizacja bloków nr 1 – 6. Kotły pyłowe zastą-

piono kotłami wykorzystującymi innowacyjną wówczas technologię spalania w złożu ﬂuidalnym, a turbozespoły i elektroﬁltry
wymieniono na nowe o wyższych mocach i
wyższych sprawnościach. Zmodernizowano lub wybudowano nowe instalacje pomocnicze zmniejszające uciążliwości przedsiębiorstwa dla środowiska naturalnego. Modernizacja pozwoliła przedłużyć trwałość elektrowni, dostosowując ją jednocześnie do zaostrzanych wówczas wymogów Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska.
– Elektrownia Turów posiada własny, bardzo
nowoczesny system automatycznego monitorin-

„Wielu młodych ludzi z regionu Zgorzelca i Bogatyni zamiast
szukać pracy we Wrocławiu czy za granicami Polski podejmie się
wyzwań i szans na rozwój jakie przyniesie ta budowa.”
Widok na PGE GiEK Oddział Elektrownia Turów

gu emisji zanieczyszczeń. Obejmuje on swoim zakresem obszar bezpośredniego oddziaływania elektrowni. Pracuje od 1995 roku i jest w pełni zautomatyzowany, a przez to obiektywny. Przesyłanie danych odbywa się drogą radiową co umożliwia szczegółowe prowadzenie kontroli zanieczyszczeń. Dzięki temu monitoringowi i gromadzonej
już przez ponad dwadzieścia lat bazie danych o zanieczyszczeniach powietrza w regionie przygranicznym (na styku 3 państw) obserwujemy poprawiającą się jakość powietrza – mówi Piotr Frąszczak,
dyrektor oddziału Elektrowni Turów.

nad trzydziestokrotnie, tlenków azotu ponad
czterokrotnie, a pyłu ponad sześćdziesięciokrotnie w stosunku do 1994 roku (przy założeniu pracy w 2020 roku bloków 1 – 6 oraz
nowego bloku).
Warto podkreślić, że Elektrownia Turów,
jako pierwsza ﬁrma w branży energetycznej,
a czwarta w Polsce, dołączyła do elitarnego
grona ﬁrm mogących poszczycić się akredytowanym certyﬁkatem Systemu Zarządzania
Bezpieczeństwem Informacji.

Nowoczesna zapora

Nowy blok energetyczny
Największą inwestycją rozwojową w Elektrowni Turów jest budowa nowego bloku energetycznego o mocy znamionowej netto ok. 450 MW,
który zastąpi wyłączone już z eksploatacji najstarsze bloki 8 – 10. Kontrakt na budowę tej
jednostki został podpisany 10 lipca 2014 roku.
Polecenia Rozpoczęcia Prac (NTP) wydano
1 grudnia 2014 roku, a uroczysta inauguracja
budowy nastąpiła 18 maja 2015 roku. Zastosowanie najnowocześniejszych, światowych
rozwiązań technologicznych ma zagwarantować wysoką sprawność produkcji energii
elektrycznej oraz pozwolić na pełne i efektywne wykorzystanie zasobów węgla brunatnego w złożu Kopalni Węgla Brunatnego Turów, z jednoczesnym zachowaniem wymagań ekologicznych.
- Energii elektrycznej wyprodukowanej w nowym
bloku wystarczy do zaspokojenia potrzeb ok. 1 mln gospodarstw domowych. Inwestycja w znaczący sposób
przyczyni się do rozwoju regionu. W trakcie realizacji
projektu, kontrakty na dostawę surowców i materiałów otrzymało (i jeszcze otrzyma) kilkaset ﬁrm, prace
wykonywane są przez ponad 100 przedsiębiorstw budowlanych, a zatrudnienie na placu budowy w szczytowym momencie sięgnie 1,5-2 tys. osób. Inwestycja
pozwoli również na optymalne wykorzystanie zasobów węgla brunatnego kopalni Turów, a ich wyczerpanie zbiegnie się z planowanym zakończeniem pracy
nowego bloku, czyli w 2045 roku – zaznacza dyrektor Piotr Frąszczak.

Przyjaźni środowisku
W Elektrowni Turów realizowany jest także szeroko zakrojony program modernizacyjny. W 2016 r. do eksploatacji oddano instalację odsiarczania spalin dla bloków 4-6, której budowa trwała 24 miesiące i kosztowała
ponad 500 mln zł. Dzięki tej instalacji Elektrownia Turów znacznie zmniejszyła emisje

Piotr Frąszczak Dyrektor Oddziału Elektrownia Turów

dwutlenku siarki i pyłu do atmosfery przez
co spełnione zostały progi emisyjne określone w Dyrektywie IED.
W elektrowni rozpoczęto kompleksową modernizację bloków 1–3 w celu dostosowania
tych jednostek do przyszłych wymagań wynikających z konkluzji BAT w zakresie dopuszczalnych emisji, a także zwiększenie mocy,
sprawności oraz wskaźników dyspozycyjności.
– Projekt ten pozwoli na wydłużenie okresu eksploatacji tych bloków – podkreśla Piotr Frąszczak. I dodaje, że modernizacja realizowana jest w trybie wyspowym, a mianowicie: kocioł, turbina,
generator, chłodnia, elektroﬁltr, AKPiA (Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka) i
systemy elektryczne.
Rewitalizacja mocy produkcyjnych Elektrowni Turów poprzez modernizację istniejących bloków i budowę nowego bloku wpłynie korzystnie na środowisko naturalne. Szacuje się, że w 2020 roku emisja dwutlenku
siarki z Elektrowni Turów zmniejszy się po-

W roku 2010 w wyniku powodzi została zniszczona zapora na ujęciu wody dla potrzeb elektrowni na rzece Witce w Niedowie. W celu przywrócenia stabilnych dostaw
wody technologicznej do Elektrowni Turów,
a w konsekwencji zapewnienia stabilnej produkcji i dostaw energii elektrycznej przez
elektrownię zapora ta jest odbudowywana.
Inwestycja jest również bardzo ważna dla
miasta Bogatynia, ponieważ ujęcie wody na
rzece Witce stanowi podstawowe źródło zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną.
Przed powodzią konstrukcja zapory była
ziemna, po odbudowie będzie konstrukcja
betonowa z dodatkowym urządzeniem przelewowym i z przepławką dla ryb. Urządzenie
przelewowe jakie zostało zastosowane przy
budowie to innowacyjny, przelew labiryntowy. Dzięki niemu zapora będzie obiektem zapewniającym bezpieczne przyjęcie fali powodziowej o rozmiarach większych niż w
2010 roku. Napełnianie zbiornika zostanie
przeprowadzone do lata 2017 r.
Odbudowa nowej zapory jest realizowana
pod osłoną wybudowanej w roku 2010 grodzy budowlanej, która stanowi pewne zabezpieczenie przeciwpowodziowe. Grodza budowlana zapewniała również, do czasu oddania do użytku zapory, możliwość piętrzenia i
przepompowywania wody do elektrowni dla
potrzeb produkcji energii elektrycznej.

„Po uruchomieniu nowego bloku jego emisja SO2 w porównaniu
z wyłączonymi blokami 8, 9 i 10 zmniejszy się prawie 20-krotnie,
a emisja pyłów około 10-krotnie. To nie są procentowe zmniejszenia,
to wielokrotna poprawa, która na pewno będzie widoczna
i odczuwalna nie tylko przez mieszkańców w Polsce,
ale również w Czechach i w Niemczech.”
Wizualizacja nowego bloku w PGE GiEK Oddział Elektrownia Turów

CUDOWNA broń
Pierwszy na świecie myśliwiec odrzutowy –
Messerschmitt Me 262, miał wygrać wojnę dla Hitlera.
 Uli Suckert
20 marca1944 zakład Junkers-Samoloty i
Silniki AG przerzucono z Dessau jak „kukułcze jajo” do trójkąta na Górnych Łużycach. Niejako zakwaterowano je w ﬁrmie
tekstylnej Bracia Moras AG z Zittau. Już w
1943 r. marszałek Rzeszy Hermann Göring
stworzył plany przeniesienia przemysłu lotniczego w bezpieczne miejsca. Dramatyczny
zwrot w wojnie trwał. Gdy alianci nasilili naloty na przemysłowe centra Niemiec, zaczęto szukać stosownych miejsc, w które można
było przenieść produkcję lotniczą.

Kukułka
Firma Junkers AG w dolinie Nysy odniosła
sukces. Młoda „kukułka” dostała w obcym
gnieździe nowe „upierzenie”. Pod przykryciem ZittwerkeAG i skrzynką pocztową 261
powstał nowy zakład główny ﬁrmy Junkers-Samoloty i SilnikiAG. W celu zwiększenia
siły uderzenia lotnictwa działano w kierunku stworzenia jego „Myśliwskiego trzonu”
(to kryptonim). Naturalnie utrzymywano to
jako ścisłą tajemnicę Rzeszy ze wszystkimi
specjalnymi pełnomocnictwami z tego wynikającymi. W Zittau powinien zostać wykonany pierwszy seryjny silnik odrzutowy.
Takie silniki wykonywano już po wojnie w
krajach Europy Wschodniej w różnych wariantach. Dobrze, że w Niemczech produkowano tylko jednostkowe egzemplarze.
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Dr Jürgen Ulderup
Z zakładów Junkersa w Dessau wysłano
do Zittau na stanowisko kierownika dr. Jürgena Ulderupa. Koordynował on cały projekt
przemieszczenia zakładów służących produkcji „TL”, Turbinowo-Przelotowej Wirówki
Powietrznej dla nowego Messerschmitta Me
262. Projekt budowy przebiegał pod numerem IV a SO J / m 116 Generalnego Urzędu
Lotniczego. Ulderup trzymał produkcję w tajnym systemie 18 zakładów tekstylnych rozsianych po całym regionie. Prowadziło to do
znacznego obciążenia i tak obciążonego pracą dla potrzeb wojny przemysłu tekstylnego
w Górnych Łużycach. Elementy tajnego mechanizmu napędowego były wytwarzane pod
dozorem ludzi z wojennego przemysłu lotniczego. Ponad 2500 zatrudnionych wykonywało pracę pod kierownictwem specjalistów
w Zittwerken. Pracowali oni w pomieszczeniach Moras AG, zakładach tekstylnych Bracia Haebler w Zittau, w Mechanicznych Zakładach Tkackich Rudolfa Breuera w Reichenau, ﬁrmie Kreutziger & Henke w Leutersdorf w Spinnerei i Weberei AG w Ebersbach,
jak również w 13 dalszych ﬁrmach w Zittau,
Reichenau, Herrnhut i Großschönau.

Dawny obóz jeniecki
Właściwy trzon Zittwerke powstał na terenie dawnego obozu jenieckiego z I wojny
światowej, który znajdował się niedaleko od

Zittau w miejscowości Großporitsch. W końcu przejął go Wehrmacht, który wykorzystywał pomieszczenia oraz teren do własnych
celów. Wojsko pozostawiło po sobie wiele na
pół gotowych budynków koszarowych, które zajęła ﬁrma Junkers AG. Cały areał stał się
wojskowym obszarem zamkniętym, włącznie ze specjalnym nowo uruchomionym lądowiskiem dla samolotów. Zabezpieczenie
terenu przejął 17. Batalion Ochrony „Trupich
Czaszek”, czyli SS. W wewnętrznym obszarze zaporowym znajdował się kompleks budynków gospodarczych. Tu stacjonowało dowództwo zewnętrzne obozu w Gross-Rosen.
Obok tak zwanych robotników wschodnich
i jeńców wojennych, w obozie przymusowo
pracowało ponad 850 aresztantów. Mówi się
także o obozowej części porodowej i sierocińcu na górnym piętrze budynku gospodarczego.

Cudowna broń
Wkrótce miał nadejść koniec roku1944.
Dniami i nocami nad zimową doliną Nysy
słychać było coraz bardziej monotonny,
gwiżdżący, niewyjaśniony hałas, który słyszalny był aż do Gór Żytawskich. Ten stały
szum dochodził z nowych stanowisk badawczych odrzutowego mechanizmu napędowego z Zittwerke. Zaczęto nieoﬁcjalnie mówić
o cudownej broni, która wyprodukowana została w zakładzie przygotowawczym, jed-

nak nie wiedział, o co tak naprawdę chodzi
– szczegóły znali tylko wtajemniczeni. Jedynie obserwując początkową część produkcyjną koszar oraz znajdującą się na ich końcu
ściśle tajną sieć montażową można było zauważyć, że chodzi o szczególny silnik odrzutowy do nowych samolotów bojowych.
Po tym, jak 2 marca 1943 wybudowano prototyp samolotu Messerschmitt, który
połączył Me 262 - V1 z napędem odrzutowym „Junkersa” Jumo 004A-0 i z powodzeniem wyleciał w powietrze, stało się jasne, że
wszystkie następne maszyny tego typu muszą być zaopatrzone w tak napęd.
Rozpoczęcie kompleksowej produkcji silników w Zittau zależało od sukcesu budowy
kompletnej sieci produkcyjno-montażowej z
produkcją wstępną i końcową owego nowatorskiego napędu oraz z systemem wysyłek.
Duże hale magazynowe części produkcyjnej
koszar w Großportitsch każą przypuszczać,
że tam także wykonywano obudowy nowych
silników, tzw. gondole. Gotowe i sprawdzone silniki odrzutowe w zamkniętych wagonach towarowych transportowano w kierunku Augsburga, m.in. do „ Fabryki Leśniej” w
Oberstraubling niedaleko Regensburga. Tam
silniki montowano do Messerschmittów Me
262 i na końcu sprawdzano. Następnie przetaczano je na pobliską nieczynną autostradę.
Z tego miejsca, po pozytywnych odbiorach i
próbnych lotach, wysyłano je koleją wraz z
innymi transportami samolotów bezpośrednio do ośrodków lotnictwa bojowego, do walki o tak zwane ostateczne zwycięstwo.
28 lutego 1945 roku, Goebbels niemiecki Minister ds. Propagandy, ogłosił za pośrednictwem radia, jakoby to właśnie niemiecka
Wunderwaﬀe (cudowna broń) miała być przełomem w dalszym przebiegu wojny. Kilka dni
wcześniej Goerlitz ogłoszono miastem frontowym. W Zittau można już było wyraźnie usłyszeć złowrogi huk armat. Gorączkowe akcje
ewakuacyjne nabierały rozmachu. Na dworcu kolejowym zbierało się wielu uciekinierów
ze wschodu. Pełni obaw, aczkolwiek z nadzieją, godzinami wyczekiwali pociągów transportowych jadących na zachód.
W dniach 7-8 marca 1945 roku w miejscowości Lauban, niemiecki Wehrmacht przeprowadził kontrnatarcie. W wyniku walk,
które zresztą obie strony okupiły dużymi
stratami, wojska niemieckie zdołały jeszcze
raz wypchnąć sowieckie siły zbrojne wiele
kilometrów na wschód. W tym czasie również zakłady Zittwerke przerwały produkcję,
by jak najszybciej uciec w kierunku Gór Harzu i Turyngii.

Specjalny pociąg
z Zittau.
Etapy I-III ewakuacji przygotowane przez
saksońskie jednostki administracyjne partii hitlerowskiej, zakładały aby ludzie oraz
maszyny z terenów Zittau- Löbau- Bautzen,
z pomocą których odbywała się produkcja
zbrojeniowa, poprzez „przewiezienie w bezpieczne miejsce”, zostały ocalone przed nacierającym wrogiem. W tym celu już od 6
marca 1945 roku uruchomiono specjalny pociąg, kursujący z Zittau do Bleichrode nieda-

leko Nordhausen z robotnikami pracującymi
przy produkcji zbrojeniowej.10 marca 1945
roku wyruszył następny specjalny pociąg jadący z Untermorchenstern przez Reichenbach i Zittau w kierunku Nordhausen. W
Zittau dosiadali się również żołnierze Niemieckch Sił Powietrznych (Luftwaﬀe), którzy w różnych częściach hal zakładów Zittwerke nadzorowali przebieg produkcji napędów odrzutowych dla myśliwców Me 262.
Bezpośrednio z terenu fabryki wyjeżdżały dwa specjalne pociągi wraz z 500 osobami do Halberstadt. Tajemniczy był również
ostatni przejazd pociągu z dnia 30 kwietnia
1945 roku. Wyjechał on z „Obozu Ryszarda”
Leitmeritz (Richard- Lager )- miejsca, z którego drogą podziemną przemieszczano zakłady samochodowe Auto Union- następnie
wjechał bezpośrednio na teren Zittwerke, a
dokładnie do jednej z jego części nazywanej
„Koszary”. Prawdopodobnie wtedy zostały
ewakuowane ostatnie jednostki wojskowe.

Koniec wojny
Tajemnicza „kukułka” ﬁrmy Junkers w
Zittau odleciała, a produkcja zbrojeniowa dla
hitlerowskiego przedsięwzięcia pod szyldem
„Wódz, Lud, Ojczyzna” na Górnych Łużycach została zakończona. Pomimo to, zakłady
Zittwerke nadal pozostawały wojskową strefą zamkniętą wraz z robotnikami ze wschodu oraz więźniami obozu koncentracyjnego. Oddział terenowy obozu koncentracyjnego stacjonował jeszcze do 7 maja 1945 roku.
Sam lekarz zakładowy Zittwerke AG wystawił w ostatnim okresie 70 ręcznie pisanych
aktów zgonu więźniów. Najwięcej w czasie
od kwietnia do początku maja. Na prowizorycznie sporządzonych dokumentach wpisany jest numer kremacji, które dokonywane
były w Krematorium w Zittau. Przeważnie
odnotowywanymi przez lekarza przyczynami zgonu były:„przewlekłe osłabienie mięśnia sercowego przy ogólnym osłabieniu ﬁzycznym” czy też „gruźlica płuc”, względnie
„zapalenie płuc”, jak również „szkorbut”

Rola dr. Jürgena
Ulderupa
Rola dr. Jurgena Ulderupa, z czasów kiedy
był on kierownikiem fabryki Zittwerke jest
mało znana. Nigdzie nie odnotowano również w jak dużym stopniu wykorzystywał on
swoją władze, której przejawem było m.in.

wymierzanie kar cielesnych robotnikom ze
wschodu. Prawdopodobnie nigdy nie bywał
w tym oddzielnie chronionym „budynku gospodarczym” znajdującym się za drutem kolczastym. SS-mani, z którymi często bawił
się w zakładowym kasynie powinni jednak
coś wiedzieć o tym, co tak naprawdę działo
się w tym budynku.
Według podanych przez siebie informacji,
Ulderup w ostatnich dniach wojny uciekł rowerem z Zittau do Oldenburga, z plecakiem
wypchanym miedzianymi sztabkami.
Po jego służbowym samochodzie wraz z
kierowcą już dawno nie było śladu- twierdził
były kierownik zakładów Zittwerke.W powojennych Niemczech Jurgen Ulderup szybko
wznowił swą karierę zawodową. Już w roku
1945, u boku swego Ojca Wilhelma zarządzał spółką handlową zajmującej się sprzedażą wyrobów metalowych. Przy tworzeniu
różnorodnych ﬁrm, ojciec Ulderupa z kilkoma tysiącami marek niemieckich kapitału
początkowego, pełnił rolę jedynie jedynie ﬁguranta. Przyczyną tego był jego syn, który
dla władz okupacyjnych, z racji pełnionej w
przeszłości funkcji kierownika fabryki Zittwerke, obarczony był piętnem nazizmu.
Dzisiaj Grupa Lemfoerder w Osnabruck
zajmuje się opracowywaniem i produkcją
podzespołów układu jezdnego oraz komponentów dla pojazdów mechanicznych, między innymi dla Volkswagena czy Audi. Przewodzi w Europie pod względem wytwarzania technicznie skomplikowanych kolumn
kierownicy. Na stronach internetowych „ ZF
Lemfoerder- ein Blick zurück” („ ZF Lemfoerder- spojrzenie w przeszłość”), założyciel
ﬁrmy przedstawiany jest jako przedsiębiorca „dalekowzroczny, dążący do celu, konsekwentny”. W 1983 roku Ulderup wraz z żoną
Irmgard założył fundację pożytku publicznego, w której udziały od roku 2003 posiada także ﬁrma ZF- Friedrichshafen AG. Dr
Jurgen Ulderup zmarł w 1991 roku, wśród
swoich najbliższych, w westfalskim Dielingen. Miał 81 lat. Na cmentarzu dla kobiet w
Zittau nie ma już dzisiaj śladu po masowych
grobach. Teren za murami cmentarza, gdzie
pochowani są prawie wyłącznie cywilne oﬁary II Wojny Światowej, pokryty jest wypielęgnowanym trawnikiem. Wśród oﬁar pochowani są także więźniowie oraz robotnicy ze
wschodu, pracujący w zakładach Zittwerke - jednych z bardziej tajemniczych kuźni
zbrojeniowej w historii III Rzeszy na Górnych Łużycach.
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Ukryta MIŁOŚĆ
Zdecydowała się wrócić i pozostać u boku swego mężczyzny.
On wiedział, jaka kara go czeka za ukrywanie Niemki.
we. Musiał wyjechać. Została sama. Poród odbył się w lesie. Wyszła z domu nocą, by znaleźć się jak najdalej od ludzi, by nikt nie usłyszał jej krzyków. Podobno tak było. Ale mogło
zdarzyć się zupełnie inaczej. Urodziła synka.
Miał już roczek, gdy milicja urządziła w ich
domu rewizję.

 Maria Maciąg
Maj 1946 r. Po paromiesięcznej podróży
w bydlęcych wagonach dotarliśmy wreszcie
na tzw. Ziemie Odzyskane. Byliśmy przesiedleńcami z Kresów Wschodnich. Wysiedliśmy na stacji w Jeleniej Górze. Do Sobieszowa dojechaliśmy tramwajem, a nasz dobytek furmankami z tymi, którzy tu wcześniej
przybyli. Dom, który otrzymaliśmy, zamieszkiwały Niemki. Kiedy nas zobaczyły, dotarło do nich, że już nie są u siebie, bo kto inny
został tu gospodarzem. Przerażone uciekły
na piętro, nie wiedząc, jaki los je czeka. Potem zrozumiały, że to samo spotkało nas parę
miesięcy wcześniej. My już byliśmy przesiedleńcami. One miały się dopiero nimi stać.

Nasze Niemki
wysiedlono
Podobna sytuacja panowała u naszych sąsiadów. Tam też mieszkała jeszcze rodzina
niemiecka, a przydział na dom dostał polski oﬁcer urodzony we Lwowie, z wykształcenia prawnik. Choć był już dobrze po trzydziestce, nie miał własnej rodziny. Jak się
później okazało, przed wojną był szaleńczo
zakochany w pewnej dziewczynie, niestety
niedorównującej mu ani pochodzeniem, ani
wykształceniem, ani majątkiem, co sprawiło, że oﬁcerski sąd koleżeński kategorycznie
sprzeciwił się temu związkowi. Gdy wybuchła wojna, szedł tam, gdzie toczyła się walka. Szalony, liczył na to, że jakaś kula pozbawi go życia, a tym samym uwolni od cierpienia jego serce.
Los jednak chciał inaczej – przeżył. W tym
właśnie domu – domu polskiego porucznika – mieszkała z rodzicami ta piękna młoda
Niemka. Jesienią większość rodzin niemieckich otrzymała nakaz opuszczenia domów i
wyjazdu na Zachód. Nasze Niemki i rodzina z sąsiedztwa też. I ta piękna dziewczyna
wraz z nimi. Nie powiem, zdążyliśmy się już
przyzwyczaić do ich obecności. Smutne było
to pożegnanie.

Mijały miesiące i lata
Nasz sąsiad nadal mieszkał sam. Któregoś
dnia (było to w latach pięćdziesiątych), kiedy
napięcie w stosunkach polsko-niemieckich nieco zelżało, zaczęli się kręcić koło jego domu jacyś ludzie, wypytywali też nas. Jak się wkrótce okazało, szukali tej młodej pięknej Niemki, której sąsiadami byliśmy, a która zaginęła
w niewyjaśnionych okolicznościach podczas
transportu do Niemiec. Jej rodzice mieli wciąż
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To był wyrok

nadzieję, że być może tu ktoś coś o niej słyszał,
że może znajdą ją żywą, a jeśli nie, to chociaż
natraﬁą na jej mogiłę. Poszukiwania nie zmieniły jednak niczego.

Płacz dziecka
Zajęci swoimi sprawami już prawie zapomnieliśmy o tych wcześniejszych wizytach
„obcych”, gdy pewnego dnia przez nasze podwórko przejechał gazik milicyjny. Funkcjonariusze przybyli z nakazem rewizji. Przetrząsnęli cały dom, od piwnicy po strych. Nie znaleźli nawet kobiecego włosa, a co dopiero kobiety. Kiedy wsiedli do samochodu, okazało się, że
nie można uruchomić silnika, który parę razy
zawarczał i zgasł. Milicjanci sami zabrali się
do naprawy. I oto nagle usłyszeli płacz dziecka. Głos dochodził z domu, który tak niedawno opuścili.

Historia miłości
Gdy pociąg z niemieckimi wysiedleńcami dotarł do granicy, dziewczyna wysiadła zanim jeszcze rozpoczęła się kontrola. Był zimowy wieczór, gdy utrudzona podróżą, wystraszona, głodna i zmarznięta zapukała do drzwi
„swego” domu. A teraz „jego” domu. Tego, dla
którego zdecydowała się opuścić najbliższych,
tego, dla którego zdecydowała się wrócić i pozostać. Swego mężczyzny. On wiedział, jaka
kara go czeka za ukrywanie Niemki. Przedwojenny oﬁcer, który nigdy potem już nie awansował, bo był „przedwojenny”, po prostu się zakochał. Polityka przegrała z uczuciem. Minęło 10
lat. Nikt poza nim nie wiedział o jej obecności.
Sam zrobił dla niej kryjówkę, tak jak chciała.
Bała się, że zaczną jej szukać, że każą jej wyjechać. Kiedy zbliżał się termin porodu, jej mężczyzna został powołany na szkolenie wojsko-

Czas nabrał większego tempa. Zjawiły się
władze gminne. Szybko załatwiono „młodym”
ślub, zaproponowano pracę. Z Niemiec zaczęły napływać paczki. Mały jednak chorował: był
bladziutki i słaby, ale taki rozkoszny! Miał jasne
włoski, całe w loczkach, prawdziwy aniołek.
Matka często odwiedzała z nim lekarzy. Jeździła po szpitalach i klinikach. Okazało się, że
chłopiec ma białaczkę. To był już wyrok. Mogła
szukać jeszcze ratunku w Niemczech, bo rodzina załatwiła jej i synkowi paszporty. Ale tylko im. Ojcu dziecka nie. Był przecież wojskowym. Zrezygnowała z wyjazdu. Synek zmarł.
Miał zaledwie 11 lat. A ojciec całkiem uciekł
od świata. Przedtem już miewał stany depresyjne, ale po śmierci dziecka choroba się nasiliła. Musiał się leczyć. Był po sześćdziesiątce,
gdy zmarł. Została sama. Nadal otrzymywała
paczki i dary z zagranicy. Dla siebie nie potrzebowała wiele. Wiedziała, krążąc po okolicznych
miejscowościach, kto żyje w nędzy, komu należy pomóc. Zrażona działalnością ziomków niemieckich zapisała się do Stowarzyszenia Miłośników Lwowa. Chociaż kto wie, czy nie zadecydowała o tym pamięć o mężu, który przecież
urodził się w tym mieście.
na podstawie wspomnień
Edwarda Szkulteckiego

Czekamy
na Państwa!
Naszą fabrykę można zwiedzać
od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00
oraz w soboty od 7:00 do 14:00.
WARSZTATY CERAMICZNE
Fabryka Naczyń Kamionkowych
Manufaktura w Bolesławcu
ul. Gdańska 30
59-700 Bolesławiec
oparte na tradycyjnej metodzie
ręcznego zdobienia ceramiki
Wiecej informacji na temat warsztatów
pod adresem ceramiczna-przygoda.pl
Rezerwacja: +48 75-732-20-62
E-mail: turystyka@polish-pottery.com.pl

Rejestrator
HISTORII
Katem Artura Greisera jest kelner z restauracji „Smakosz” tylko dlatego,
że posiadał czarny frak, niezbędny rekwizyt przy egzekucji.
Janusz Skowroński: W Pana bogatej ﬁlmograﬁi duże znaczenie mają tematy polsko-niemieckie. Nie są to proste tematy, zero-jedynkowe typu „dobry Polak – zły Niemiec”
lub odwrotnie. Piętno wojny?

Robert Stando: Urodziłem się w Berlinie. Jestem Polakiem, z matki Rosjanki, wychowywałem się w duchu germanoﬁlskim,
wśród Polaków i Niemców. Dla mnie Polaka bez przerwy podczas okupacji docierały oznaki pogardy i nienawiści. Całą wojnę mieszkałem w Toruniu. Rozpoznawałem wszystkie niemieckie mundury, stopnie
wojskowe. Okupacja, choć dała mi mocno w
kość, pozostawiła we mnie poszanowanie do
porządku. To później przydało się w mojej
pracy.
Narodową tragedią Polaków było wyprowadzenie nas tuż po wojnie z pewnej normy, zabicie pięknej cechy, jaką była słowiańskość. Wpadliśmy w dziwną patologię. O tym mówię w
„Niefachowym stryczku” – dokumencie ﬁlmowym o publicznej egzekucji Artura Greisera, zbrodniarza, gauleitera i namiestnika Kraju Warty na stokach poznańskiej Cytadeli. To
było moje drugie „podejście” do tego tematu,
po „Granicy zbrodni Artura Greisera”. Wtedy usłyszałem od jednego z dziennikarzy: – Po
co, idioto, pokazujesz takie rzeczy! Niech pan
się nie zajmuje Niemcami, niech pan się zajmie Katyniem! Ja nie daję się pouczać, wiedziałem, że muszę zrobić ten ﬁlm, choćby dlatego
by przypomnieć, jak Greiser uśmiercał ludzi w
obozie w Chełmnie nad Nerem, głównie Żydów. Jak prosił Himmlera – a dotarłem do listów Greisera do Himmlera – o wymordowanie 35 tysięcy chorych na gruźlicę Polaków. I to
po wcześniejszym wymordowaniu tam 100 tysięcy Żydów. To, że akurat z Polakami do tego
nie doszło, to z obawy przywódców III Rzeszy,
że eliminować gruźlików można i wśród swoich, Niemców. A to już mogło się wymknąć
spod kontroli.
J.S.: I zrobił Pan ﬁlm o publicznej egzekucji
w Polsce…

R.S.: Na szczęście ostatniej, w przededniu lipcowego święta – 21.VII.1946 roku. 21 czerwca w auli uniwersyteckiej rozpoczął się przed
Najwyższym Trybunałem Narodowym proces
Greisera, zakończony 9 lipca wyrokiem skazującym oskarżonego na karę śmierci. Chcia26

łem jakoś wytłumaczyć te tłumy, tysiące zgromadzonych ludzi. Z jednej strony – zło zostało słusznie ukarane. Ale z drugiej – pytałem ich
po latach, mówili o tym z zażenowaniem, wstydzili się, że brali w tym udział. A przecież Greiser to był inny gauleiter. Urodził się w Środzie
Wielkopolskiej, do szkoły chodził w Inowrocławiu. Wychowywał się wśród Polaków a tak ich
nienawidził! Do końca procesu mówił po niemiecku. Upokarzał Polaków do końca. Ale osobowościowo różny od swego następcy w Gdańsku Alberta Forstera.
J.S.: W Pańskich ﬁlmach można znaleźć szereg postaci, o które upomina się Pan, bo zapomniała o nich historia. We wspomnianym
już „Niefachowym stryczku” taką postacią
jest Stanisław Hejmowski.

R.S.: Mecenas Hejmowski był znany z niezależności poglądów. Przed wojną nie bał się
bronić komunistów, mimo, że walczył przeciw
bolszewikom w 1920 roku, a po wojnie AK-owców. W czasie okupacji, którą przeżył w
Warszawie, ukrywał Żydów. Po wojnie wrócił
do Poznania i w 1946 r. z urzędu bronił Greisera. Przeżywał z tego powodu wewnętrzny
konﬂikt i prosił o zwolnienie z tego obowiązku. Gdy Najwyższy Trybunał nie wydał na to
zgody, Hejmowski w procesie wsławił się jako
obrońca sprawiedliwości i humanitarnych zasad. Domagał się, by sądzić Greisera za czyny, a
nie w duchu zemsty. I jakże głęboko przewidującym był ten poznański adwokat.
W moim ﬁlmie pokazuję, jak podczas procesu Hejmowski w mowie obrończej wypowiada
prorocze słowa: „Naród niemiecki będzie istniał
mimo doznanych klęsk militarnych. I kiedyś i
on otrzyma ustrój demokratyczny, kiedyś i on
wejdzie do Narodów Zjednoczonych. I my będziemy z tym narodem sąsiadowali przez najbliższe tysiąc lat. Czy nam się to podoba, czy
nie”. On, który – jak wspomniałem – nie chciał
być obrońcą hitlerowskiego zbrodniarza, zdobył się na stwierdzenie: „Wyrok śmierci byłby

nie krokiem naprzód lecz krokiem wstecz. Cechą naszego narodu jest zdolność do przebaczania naszych krzywd, ta zdolność jest wynikiem naszej wiary”. Hejmowski opowiadał
mi, że wśród kilkunastotysięcznej publiczności
zgromadzonej na poznańskiej Cytadeli, obserwującej scenę wieszania Greisera, były dzieci.
I zdarzyło się, że dzieciaki bawiły się później w
kata i oprawcę. Z jakim skutkiem? Dziecko powiesiło inne dziecko.
Gdy pracowałem nad tym tematem i poznałem Hejmowskiego, był już mocno przygaszonym człowiekiem. On – generalnie rzecz biorąc
– intelektualnie przerastał całą poznańska palestrę. Po latach wkurzało mnie, że ten wielki Polak, patriota, obrońca robotników Poznańskiego
Czerwca, nie miał nawet ulicy swego imienia.
Ktoś uznał, że poprawniejszą politycznie będzie nazwa Adwokatów Poznańskich. Dobrze,
że w 2006 roku ktoś wreszcie poszedł po rozum do głowy i jedna z uliczek w centrum Poznania nosi jego imię.
J.S.: A skąd tytuł ﬁlmu „Niefachowy stryczek”?

R.S.: Źle zawiązano pętlę na szyi Greisera,
zrobiono za krótki „skok” pętli. Greiser dusił się wisząc na szubienicy przez kilkanaście minut. Publiczna egzekucja, relacja radiowa, która się zachowała, podniecony głos
sprawozdawcy Bogusława Borowicza, kamera wszystko ﬁlmuje. Katem jest kelner z pobliskiej restauracji „Smakosz” tylko dlatego, że
posiadał czarny frak, niezbędny rekwizyt przy
egzekucji. Gdy zdejmują Greisera z szubienicy i wkładają do trumny, w kadrze pojawia się
pomocnik reżysera – sam Andrzej Munk! Co
z tego, że namiastka zasady „oko za oko, ząb za
ząb” została spełniona. Analizowałem to długo, można było z Greiserem postąpić zupełnie inaczej. Przede wszystkim wymóc zeznania, które przyrzekał napisać przed Najwyższym Trybunałem Narodowym w Polsce. A
tak? Zrobiono z tej egzekucji sadystyczne widowisko.

Robert Stando - reżyser, scenarzysta, laureat wielu nagród. Podejmował niechciane i zapomniane tematy. Interesowali go Westerplatczycy i Albert Forster, Powstańcy Wielkopolscy i Artur Greiser, rządca Warthegau stracony publicznie na poznańskiej Cytadeli, Ziemie Zachodnie
z ukochanym Kłodzkiem, gdzie traﬁł po wojnie i niemiecki literat Gerhart Hauptmann, kończący swój żywot w polskich już Karkonoszach.

EKOturystyka
EKO
turystyka
Jeśli już teraz nie zaczniemy myśleć o przyjaznej środowisku turystyce,
możemy niedługo pożegnać się z prawdziwą, dziką naturą.
 Ewa Gruna – Skowron
Jak tylko słońce zaświeci, zaczynamy myśleć o odpoczynku. Z tysiącami propozycji
spędzenia wolnego czasu wychodzą nam naprzeciw m.in. agencje turystyczne, czy hotele. Jeśli wybierzemy się na wycieczkę wytyczonymi szlakami, po pewnym czasie zastanawiamy się, czy to aby na pewno jest wypoczynek na łonie natury? Mijamy tłumy ludzi
a hałas jest powszechny. Przenosząc w góry,
do lasów, czy nad jezioro miejskie zwyczaje,
niszczymy resztki prawdziwej natury, czego
przykładem są wypłoszone zwierzęta i stosy
pozostawionych odpadów. Ekoturystyka ma
być przeciwstawieniem się turystyce masowej, która doprowadza często do niszczenia
atrakcyjnych turystycznie obszarów, takich
właśnie, jak lasy, góry, czy morza.

Czym jest ekoturystyka?
Jest koncepcją turystyki zrównoważonej.
Godzącej interesy turystów i lokalnej przyrody oraz regionów przez nich odwiedzanych. Jest to aktywne zwiedzanie miejsc o
szczególnych walorach kulturowych i przyrodniczych, nie powodujące ich wynisz-

czenia. Podczas podróżowania, zwraca się
ogromną uwagę na ochronę środowiska naturalnego oraz kulturowego zwiedzanych regionów. Jest to wyjątkowo ważne, zwłaszcza
w dzisiejszych czasach, kiedy ludzie sami
mogą zniszczyć swój gatunek. Chociaż styl
aktywnego i przyjaznego przyrodzie zwiedzania ciekawych miejsc został zapoczątkowany już ponad 100 lat temu, to jednak dopiero w ostatnich latach nastąpiło jego zdeﬁniowanie. Tak więc sama koncepcja ekoturystyki nie jest czymś nowym. Czasem należy
wrócić do tradycji, by uratować życie i przyrodę na ziemi. Ostatnio zaczęto nawet zakładać specjalne stowarzyszenia, jak np. Stowarzyszenie Rozwoju Ekoturystyki, które jest
organizacją pozarządową. Jednym z głównych celów stowarzyszenia jest promocja turystyki przyjaznej środowisku, która pozwoli zachować dziedzictwo kulturowe w kraju
oraz będzie chronić dziką przyrodę.

Nie tylko nudne zwiedzanie
Ekoturystyka obejmuje wiele rodzajów
turystyki, m.in.krajoznawczą, przygodową,
czy wypoczynkową. Każdy może coś dla siebie znaleźć. Warunkiem uczestnictwa w takiej podróży jest świadome nieingerowa-

nie w dziką przyrodę oraz kulturę miejscowej ludności. Dodatkowym plusem jest to, iż
wydatki z takiej podróży przeznaczane są dla
ochronę przyrody i lokalnej gospodarki.

Ekoturystyka a agroturystyka
Agroturystyka jest formą turystyki wiejskiej. Dla potencjalnego agroturysty zarówno bazę noclegową jak i główną atrakcję turystyczną stanowi gospodarstwo rolne. Jednak
agroturystyka może mieć wiele wspólnego
z ekoturystyką, ponieważ niektórzy właściciele gospodarstw agroturystycznych (głównie położonych w okolicach obszarów chronionych) wykazują dużą wrażliwość na dbanie o przyrodę i swoim zachowaniem wpływają na zachowanie turystów. Główną różnicą są motywy podróży. Podstawowym celem
ekoturystyki, jest aktywne odkrywanie dzikiej przyrody i rdzennej kultury mieszkańców, natomiast agroturystyka, przybiera często formę stacjonarnego wypoczynku. Dzięki ekoturystyce, możemy nie tylko ciekawie i
aktywnie spędzić wolny czas, dowiedzieć się
wielu nowych rzeczy o przyrodzie i innych
kulturach, ale także pomóc w przetrwaniu
ludzkości i jej dziedzictwa.

Ekoturystyka obejmuje wiele rodzajów turystyki,
m.in.krajoznawczą, przygodową, czy wypoczynkową.
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GÖRLIwood
GÖRLI
wood
Co łączy oskarowego „Lektora” z Kate Winslet i „Bękarty wojny” z Bradem Pitem?
 Waldemar Gruna
Każdy, kto odwiedzi Görlitz, nie tylko przekroczy 15. południk, znajdujący się na miejskim moście granicznym na Nysie Łużyckiej,
ale spotka się też z architektoniczną i historyczną „Europą w pigułce”. Starówka w Görlitz jest
niepowtarzalnym zbiorem wszystkich stylów
architektonicznych ostatnich 500 lat. Miasto,
liczące ponad 3500 zabytkowych budowli,
jest największym skupiskiem wspaniałych
pomników architektury w Niemczech. Można tu natknąć się na wspaniale zachowane lub
odnowione dzieła z takich epok, jak gotyk, renesans czy oświecenie.

Przystanek czy przystań?
Görlitz niestety postrzegane jest wciąż przez
Polaków tylko jako położone blisko granicy
miejsce do zrobienia fajnych zakupów i przystanek na drodze w głąb Niemiec. Teraz, po połączeniu autostrady A4 z niemieckim systemem dróg, wielu podróżnym z Polski niestety
trudniej będzie zatrzymać się w tym arcyciekawym mieście. Mijając je w pośpiechu, popełnią duży błąd, ponieważ Görlitz ma niespotykaną gdzie indziej atmosferę i ducha. Jest
niepowtarzalnym, świetnie zachowanym zbiorem wspaniałej architektury kilkuset lat Europy. Dlatego miasto już wielokrotnie „udawało”
Paryż, Berlin czy Nowy Jork w znanych produkcjach ﬁlmowych, m.in. Hollywoodu. Ostatnią z nich, w części kręconą w Görlitz, był obsypany ostatnio Oscarami ﬁlm „Lektor” z Kate
Winslet. Kolejna to produkcja Quentina Tarantino z Bradem Pitem w roli głównej, czyli słyn-
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„Bękarty wojny”

„Lektor”

„Grand Hotel Budapest”

ne już „Bękarty wojny”. Znany reżyser i gwiazdy Hollywood pracowały jakiś czas w Görlitz i bardzo były zadowolone z pobytu w mieście nad Nysą. To właśnie ich połączyło – klimat i niezapomniany charakter starego miasta.
Szlak „ﬁlmowy” dla Görlitz i jego przepięknych, odnowionych za wiele milionów euro
uliczek przetarł Jackie Chan i ﬁlm „W 80 dni
dookoła świata”. Potem zrealizowano tu wiele produkcji, a gwiazdy światowego kina zawitały do Görlitz nie tylko „służbowo”, ale także
prywatnie. Jak Nicolas Cage, którego fascynuje
średniowieczny ﬁlozof – szewc Jacob Böhme.
Dom tego wyjątkowego w światowej skali myśliciela znajduje się po polskiej stronie, w Zgorzelcu, tuż przy drugim moście łączącym te
dwie części Europamiasta Zgorzelec- Görlitz.

Nicolas Cage i dom w Görlitz
Sławny aktor przyjechał do zasypanego
śniegiem Görlitz i Zgorzelca zimą 2006 roku
ze słonecznej Kalifornii tylko po to, aby zobaczyć gdzie żył i mieszkał ten wyjątkowy
średniowieczny wizjoner. Po jakimś czasie
Nicolas Cage kupił niedaleko Görlitz dom,

„W 80 dni dookoła świata”

jak mówią jedni, lub zamek, zdaniem innych.
Ale nie tylko gwiazdy ﬁlmowe przybywają do
tego pięknego miasta. Położenie geograﬁczne i bardzo dobre połączenia komunikacyjne
oraz bliskość z Dreznem (100 km), Berlinem
(250 km) czy Pragą (150 km) spowodowały,
że Görlitz stało się atrakcyjne dla małych i
średnich przedsiębiorców z Polski (jest ich w
tym mieście zarejestrowanych około 1000),
ale także dla większych ﬁrm, jak kanadyjski Bombardier, produkujący dwupoziomowe wagony oraz lokomotywy. To w tych zakładach (choć pod inną nazwą) w 1931 roku
wybudowano legendarny pociąg, który osiągnął szybkość 230 km na godzinę. Był to rekord świata, pobity na trasie Berlin – Hamburg, który utrzymał się przez ponad 20 lat.
Pociąg nazwano „Fligende Hamburger”, czyli „Latający Hamburczyk”. Za czasów NRD
produkowano tu m.in. salonki i wagony luksusowe także dla przywódcy Chin, towarzysza Mao. Ostatnio duże zakupy w Görlitz
zrobiły Koleje Regionalne z Warszawy, i są z
nich bardzo zadowolone. Nie tylko z jakości,
ale i korzystnej ceny wagonów.

„Grand Hotel Budapest”

Życiowa pasja
z wykształcenia architekt – urbanista, a zawodu
od 20 lat fotograf od zadań specjalnych, podróżnik,
przewodnik i wykładowca akademicki.

Marek Arcimowicz

Często najbardziej wyjątkowymi nie są sławne osoby, tylko te, o których nikt nie słyszał.
Skąd u Pana zamiłowanie do podróży, fotograﬁi i sportów ekstremalnych?

Wszystko zaczęło się w dzieciństwie. Gdy
miałem 6 lat, dziadek podarował mi niewielki globus. Wtedy zorientowałem się, że nasze najdalsze rodzinne podróże z Wałbrzycha do Augustowa na skos przez Polskę, to
na tym globusie zaledwie niewielki odcinek.
Pomyślałem, że to niewiarygodne, że muszę
zobaczyć całą resztę! Potem zacząłem czytać
pierwsze książki i od razu były to książki podróżnicze: W pustyni i w puszczy, Tomki Alfreda Szklarskiego itp.

Kiedy zaczął Pan na poważnie podróżować?

Po pierwszym roku studiów z grupką
przyjaciół chcieliśmy wyjechać do pracy do
Holandii. Nie mieliśmy pieniędzy na przejazd, więc postanowiliśmy, że wsiądziemy na
rowery. Schudłem tam prawie dwadzieścia
kilo. Wspólnie zdecydowaliśmy, że w przyszłym roku trzeba jechać do Afryki, bo skoro do Holandii się dało, to do Maroka też się
da. No i zorganizowaliśmy tę wyprawę. To
był 1993, moja pierwsza podróż poza Europę. Potem był Tybet.
Już wtedy zaczął Pan fotografować?

Ciągnęło Pana do przygód?

Tak! Jako dziecko wykradałem z domu
koce, chleb i kiełbasę, zabierałem sanki i
szedłem do lasu albo na hałdy w Wałbrzychu, żeby przeżyć przygodę polarną, rozpalić
zimą ogisko, co nie jest takie łatwe. Raz powiedziałem rodzicom, że będę nocował u kolegi. Mama zawsze bardzo mi ufała i rzadko
tego nadużywałem, ale wtedy akurat mi się
zdarzyło. W zimną, styczniową noc wyszedłem do pobliskiego lasu z zamiarem przenocowania i... udało mi się przeżyć. Miałem
wtedy z dziewięć czy dziesięć lat, a śniegu
było na metr. Całe szczęście nie wpadłem
na pomysł, żeby zasnąć, bo już bym się pewnie nie obudził. A ponieważ ze strachu cały
czas sobie dreptałem, śpiewałem i mówiłem
do siebie, to jakoś wytrzymałem. W późniejszych latach całe życie ustawiałem tak, żeby
móc podróżować.

Przed wyjazdem do Tybetu postanowiłem
sprzedać gitarę, zrezygnowałem ze studium
jazzowego i stwierdziłem, że spróbuję swoich sił w fotograﬁi. I właśnie tam, w Tybecie, zrozumiałem, że fotograﬁa to jest coś, co
chcę robić. Że nic innego nie daje mi takiej
frajdy. Od razu po powrocie do Polski miałem
pierwsze publikacje, bo okazało się, że akurat
nikt inny nie ma zdjęć z tej epidemii dżumy
w Indiach. Później były kolejne publikacje, aż
w 2000 roku rozpocząłem współpracę z National Geographic. Fotograﬁa tak mnie wciągnęła, że po trzech latach studiów architektura przestała być centrum mojego życia. W
sporcie też się pozmieniało, bo zamiast lekkoatletyki pojawiła się wspinaczka.
W trakcie swoich licznych podróży spotykał
Pan wielu niezwykłych ludzi. Kto zapadł Panu
najbardziej w pamięć?

Poznałem bardzo dużo takich osób. Na
przykład, w Alpach brałem udział w wspinaczce razem z Lynn Hill. To wyjątkowa amerykańska alpinistka, najsłynniejsza wspinająca się kobieta. Poznałem Janka Melę, Marka Kamińskiego. Są też osoby takie, jak choćby Dalajlama, o którego się „otarłem”. Ale
trudno powiedzieć, kto wywarł na mnie największe wrażenie. Często najbardziej wyjątkowymi nie są sławne osoby, tylko te, o których nikt nie słyszał. Jakiś czas temu wróciłem z Tanzanii w Afryce. Robiliśmy tam z
Martyną Wojciechowską materiał o albinosach. Na tych ludzi odbywają się polowania,
bo czarni mieszkańcy Afryki wierzą, że eliksir wykonany z kończyn albinosów, ich nosa
czy uszu zapewni im dostatek, powodzenie w
połowach ryb, potencję albo płodność. Polowania często organizują bliscy oﬁar. Rozmawiałem z Kabulą, kilkunastoletnią Afrykanką. Ojciec sprzedał ją, opuścił dom trzy dni
wcześniej, dogadał się z jakimś szamanem i
napuścił bandziorów. Na oczach matki, maczetą obcięto jej prawą rękę, całe ramię. Wróciłem stamtąd z poczuciem, że postarzałem
się o 20 lat. To są spotkania, które powodują, że wszystko się przewartościowuje. Człowiek przestaje się przejmować rzeczami, które nie mają większego znaczenia w życiu i
zaczyna widzieć, że najważniejsze są te, których wcześniej nie doceniał. I właśnie takie
doświadczenie ma największą wartość.

foto: PIXABAY
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MALARZ ludzkich losów
„Malarz Śląskich Legend” – takim przydomkiem określiła go E. Dzikowska.”„Strażnik Bajek” –
napisał o nim P. Głowacki. „Artysta Plastyk” – tak ma napisane w papierach.
„Żołędziowo-kasztanowy ludek” – mówi o sobie sam.
 Magdalena Walków
Jakkolwiek nie nazywać tego charyzmatycznego, niezaspokojonego i niezwykle
płodnego artysty, dla zwykłych mieszkańców Pławnej Dariusz Miliński będzie zawsze nadpobudliwym dziwakiem z sercem
na dłoni i niebezpiecznym, ale kontrolowanym szaleństwem w oku. Czują niezrozumiały szacunek dla nieodgadnionej ilości
światów, które nosi pod kędzierzawą czupryną i w kieszeniach spodni-bojówek. Światów,
które czasem wysypują mu się z tej kieszeni. Ubarwiają one krajobraz tej izerskiej wsi
rokrocznymi plenerami artystycznymi, magiczną galerią Miliński, Zamkiem Legend
Śląskich, pracowniami artystycznymi, dziesiątkami rzeźbek, rzeźb i monumentalnych
rzeźbisk. Zmuszają kierowców trasy Bolesławiec – Jelenia Góra do zwolnienia i otworzenia oczu w niedającym się pohamować zdziwieniu, że oto znaleźli się w bajce.

Katharsis przez sztukę i łzy
Niektórzy zatrzymują się tylko na chwilę, zachłystują się niespotykanym stężeniem
baśniowości w powietrzu i, omamieni, ruszają dalej, często po to, by wrócić tu ponownie.
Innych los rzuca w to miejsce na dłużej. Zapuszczają tu korzenie i rosną tak długo, dopóki nie odpokutują swoich win. Rozwijają
się przez kontakt ze sztuką tych, co byli tu
przed nimi. Tworzą przez ciągłe niezaspokojenie Milińskiego i jego zaraźliwy pęd do
pracy. Spokojnieją przez przyrodę i czas pły-
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nący zgodnie z pierwotnym rytmem, wyznaczanym wschodami i zachodami Słońca, a
nie tykaniem zegara czy rozkładem jazdy autobusów podmiejskich. Zmieniają się, śmieją, złoszczą, płaczą, często kochają, a kiedy
przez swoją sztukę zadośćuczynią już wyrządzone w przeszłości (a może dopiero w
przyszłości) zło, odchodzą… Bo Pławna to
też rodzaj czyśćca, w którym katharsis dokonuje się nie przez samą sztukę, ale i przez łzy.
Te od rubasznego śmiechu i od bezsilności.

W poszukiwaniu światów
Ci, którzy jak meteoryty wpadną do Pławnej przypadkiem, przez zdziwienie tym, co
zobaczą, może nawet nie zauważą szybko
przemykającego człowieczka. Potraﬁ on być
w kilku miejscach naraz, wyrastać spod ziemi
i ziemię tę kształtować wyobraźnią jak pędzlem. Czasem nawet nie wiedzą, że rozedrgana i gestykulująca postać z rozwianym włosem, która właśnie siarczyście zaklęła przybijając gwóźdź, to siła napędowa miejsca, w
którego mocy właśnie się znaleźli. Czy przystaje w tym zabieganiu? Owszem, by przytulić któregoś z synów, zapatrzyć się na ułamek
sekundy w sobie tylko znaną przyszłość, zapalić papierosa i zamienić w kowala-czarodzieja, gdy zabiera odwiedzające Pławną
dzieciaki w baśń o własnym dzieciństwie.
Potem pozwoli im pokuć trochę w rozgrzane
żelazo, pokrzyczy, pośmieje się i zniknie zapakować kolejny obraz, który pojedzie gdzieś
w świat aby zaszczepiać bajkę Milińskiego
tam, gdzie bajki są już komputerowe i przesłodzone.

Obraz to przyczyna wszystkiego,
co wydarzyło się w jego życiu. Gdy przegląda zdjęcia swoich dzieł, szepcze sam do
siebie zdziwiony: Niebywałe… tyle światów we mnie… tyle pomysłów… każdy inny
i inne z niego się rodzą… a ja wciąż niezaspokojony, szukający… niebywałe… Jedynie obraz jest w stanie sprawić, że Miliński
przysiądzie. Zamilknie, włączy radio, napali
w piecyku i odizoluje się w swojej pracowni
od całego świata zewnętrznego, by rozprawić
się z tym wewnętrznym, straszącym niejasną
przyszłością i wciąż wyraźnymi zapachami
dzieciństwa. Pracownia – miejsce przesiąknięte jego rozmyślaniami, które przez lata
porosły ściany, zagnieździły się wśród kolorów na palecie i zakurzonych albumów.
Dłuższe przebywanie tam wydaje się jakimś nietaktem, profanacją. Kiedyś zasypiał
wyłącznie po to, by się obudzić. Teraz śpi dla
snu. Je dla jedzenia. Oddycha dla oddychania. Może pewnego dnia obudzi się i zacznie
być dla własnego bycia. Jak dotąd, mimo
groźnych, rozchichotanych, dziwacznych,
słodkich masek, które zmieniają jego oblicze
w ciągu sekundy, poprzez swą twórczość był
ciągle dla innych. Dla ich dobra i ich spokojnej przyszłości. Nie ma nawet czasu pomyśleć, że Ci wszyscy INNI chcieliby może zatrzymać go na siłę i przytulić jak ojca. Strażnika Bajek. Malarza Śląskich Legend. Żołędziowo-kasztanowego ludka. Malarza ludzkich losów.

„Urodzony na cmentarzu“
Dariusz Miliński - artysta malarz.
W swojej książce, przedstawia osobiste poszukiwania wyjścia z cmentarza,
na którym się urodził. Tworzy portrety
ludzi, którzy chcieli osiągnąć lub osiągnęli coś, co według ich najbliższego otoczenia, było
nieosiągalne. Ze zrozumieniem też pokazuje tych, którym to się nie udało i pozostali na cmentarzu.
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