
Skar
bn

ica ku
ltu

ry, h
iSto

r
ii i tr

ad
ycji

Skarbnica 
kultury, hiStorii 

i tradycji

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”
„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej  

„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Za treść publikacji odpowiada gmina Dzierżoniów



Skarbnica
kultury, hiStorii

i tradycji



Skarbnica
kultury, hiStorii

i tradycji



Książka powstała przy współpracy gminy Dzierżoniów z gminami Kłodzko i Lubawka 
w ramach projektu pn. „Kuźnia wiedzy i doświadczeń w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu”.

Za treść publikacji odpowiada gmina Dzierżoniów.

KoorDynatorZy projeKtu

Kamila Kossowska, Maria tyszer

SKłaD, łaManie teKStu, opracowanie graficZne, DruK

wydawnictwo alia-Media
tel. 609 547 182  aliamedia.wydawnictwo@gmail.com 
www.aliamedia.pl

copyright © 2019 gmina Dzierżoniów
wszelkie prawa zastrzeżone  all rights reserved

wyDawca

gmina Dzierżoniów
ul. piastowska 1  58-200 Dzierżoniów
tel.: 74 832 56 95
www.ug.dzierzoniow.pl

SpiS treści

Słowo wstępne 7
Kuźnia wiedzy i doświadczeń - opis projektu 8

gmina dzierżoniów
Dorota chmielewska - haft artystyczny 12
tadeusz Kościelny - rzeźbiarz 14
rękodzieło antoniny Maciątek 16
Lucyna pająk i jej frywolitki 18
tradycyjne przetwory joanny Surowiec 20
piotr woźniak - poeta z ostroszowic 22
Marianówek - gospodarstwo agroturystyczne 24
ostoja nad Młynówką - zagroda edukacyjna 26
Zespół Śpiewaczy Ludowych „Macieje” 28
Zespół górali czadeckich „pojana” 30
owiesno - wieś okrągłego Zamku 32
Kościół pw. św. piotra i pawła w Dobrocinie 34
Kościół pw. św. józefa oblubieńca w roztoczniku 36
izba Historii regionalnej 38
Dożynki gminy Dzierżoniów 40
tradycyjne wieńce dożynkowe 42
pałac w nowiźnie 44

gmina kłodzko
Kowal i rzeźbiarz Kazimierz adamajtis 48
urszula Borkowska z Krosnowic 50
Zdzisława gębska - „w stroju ludowym czuję się najpiękniej” 52
Beata Konieczko-rudnicka 54
Hubert Krech z Krosnowic 56
julita Kwinta - mistrzyni kraszanek 58
oliwia łuszczyńska 60
Halina puk - „Kobieta o złotych rękach” 62



7|

drodzy czytelnicy!

Oddajemy w Wasze ręce niezwykłą publikację będącą prawdziwą skarbnicą 
naszej kultury, historii i tradycji. Dziedzictwo kulturowe to wielka wartość, która 
przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. To ono określa naszą kulturę  
i stanowi bezcenny dorobek naszych przodków.

Bohaterami książki są mieszkańcy trzech gmin – Dzierżoniów, Kłodzko 
i Lubawka – partnerzy projektu „Kuźnia wiedzy i doświadczeń w obszarze dzie-
dzictwa kulturowego regionu” dofinansowanego ze środków Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich.

W publikacji opisane zostały również cenne pod względem historycz-
nym obiekty, a także inicjatywy, których pomysłodawcy postawili sobie za cel  
kształtowanie tożsamości regionalnej młodszych pokoleń.

Mieszkańcy naszych gmin dysponują ogromnym dorobkiem kulturowym. 
Podtrzymują pamięć o dawnych rzemiosłach, tradycjach kulinarnych, historii, 
muzyce i sztuce. Dzięki tej publikacji udacie się Państwo w podróż do wyjątko-
wych miejsc, poznacie jedynych w swoim rodzaju ludzi i być może na chwilę 
przeniesiecie się w czasie. Zapraszamy do lektury!
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kuźnia
wiedzy i doświadczeń

Pierwszym etapem projektu był wyjazd na 
teren gminy Lubawka. 6 czerwca 2019 r. aktywni 
mieszkańcy trzech gmin spotkali się w Chełmsku 
Śląskim. Uczestniczyli tam w wyjątkowych warszta-
tach w Domach Tkaczy Śląskich, zwanych „Dwuna-
stoma Apostołami”. Podczas zajęć uczestnicy prze-
brali się w dawne stroje ludowe. Wzięli udział m.in. 
w warsztatach tkackich, podczas których mogli 
sami spróbować tej sztuki na starodawnym krośnie. 
Malowali również na lnianych woreczkach, uczyli 
się ozdabiania szkła i wykonywali witraże. Podczas 
warsztatów zielarskich poznali z kolei sposoby na 
różnorodne wykorzystanie ziół. Uczestnicy zwie-
dzili też najważniejsze zabytki Chełmska Śląskiego, 
w tym barokowy Kościół Świętej Rodziny.

Kolejnego dnia grupa odwiedziła lokalne 
gospodarstwo rolne w Starej Białce. Następnie 
uczestnicy udali się do Krzeszowa na warsztaty 

serowarskie w gospodarstwie „Wańczykówka”, które 
prowadzi hodowlę zwierząt oraz uprawę roślin 
w systemie ekologicznym. „Wańczykówka” to też 
przetwórstwo mleka krowiego i koziego. Powstają 
tam wyroby produkowane w sposób ręczny, 
nawiązujące do dawnych tradycji serowarów.  
Po gospodarstwie uczestników oprowadził Sylwe-
ster Wańczyk, który „Wańczykówkę” prowadzi wraz 
ze swoją rodziną.

Drugim etapem projektu były „Prezentacje Ręko-
dzieła Wsi Dolnośląskiej”, które odbyły się 21 wrze-
śnia 2019 r. w Mościsku. Uczestnicy wzięli udział 
w wielu ciekawych zajęciach, m.in. z ozdabiania 
słoików według dawnych tradycji i w warsztatach 
piernikowych. Poznali też trudną sztukę tworzenia 
koronki czółenkowej i makram. Wysłuchali również 
wykładu „Jak w erze nowoczesnych technologii 
zachować lokalne dziedzictwo kulturowe?”.

Projekt pn. „Kuźnia wiedzy i doświadczeń w obszarze dziedzictwa 
kulturowego regionu” gmina Dzierżoniów realizowała z part-
nerami: gminą Kłodzko, gminą Lubawka i Biblioteką Publiczną 
Gminy Dzierżoniów im. Władysława Reymonta.
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dorota chmielewSka
haft artystyczny

Autorka prac jest hafciarką i instruktorką Koła Haftu i Sztuki Użytkowej. Prace Doroty 
Chmielewskiej to wyjątkowe dzieła. Artystka posługuje się acupicturą, haftem płaskim, cienio-
wanym. Jest to najtrudniejszy w wykonaniu rodzaj haftu, ale dający najpiękniejsze efekty. Kon-
tury wypełnia się nićmi, a zamierzone efekty uzyskuje m.in. przez zmianę kierunku i długości 
ściegów, wykorzystując różne rodzaje haftu: satynowego, kolońskiego, rozłupanego.

Artystka łączy również haft płaski z innymi technikami, z aplikacją i haftem nakładanym 
i z haftem metalowymi nićmi.

- Haft mnie napędza do działania i odstresowuje. 
Czuję się znacznie lepiej nawet gdy haftuję choćby 
tylko 15 minut.

fot. Joanna Śliwa-Cichoń
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tadeuSz kościelny
rzeźbiarz

Mieszka i tworzy w Mościsku. Rzeźbić zaczął pod 
wpływem kiedyś obcych, a dziś kolegów rzeźbiarzy.

Rzeźbienie miało być dla niego sposobem na 
odreagowanie, odnalezienie siebie. Potrzebował cze-
goś tylko dla siebie – swojego miejsca, do którego 
mógłby uciec od codzienności. Jak sam mówi, rzeź-
bienie pozwala zapomnieć, oderwać się od wiru spraw 
codziennych. Dzięki temu zajęciu zaczął dostrze-
gać wszystko to, co zazwyczaj mijał obojętnie. Potrafi 
dostrzec piękno w każdym kawałku drewna, które uczło-
wiecza, jako część siebie i swojego życia.

Dlaczego akurat rzeźba? Bo jest trójwymiarowa, 
podczas gdy malarstwo, fotografia, film – trzy wymiary 
przedstawiają tylko na płaszczyźnie. Aby właściwie ode-
brać trójwymiarową formę, potrzebna jest przestrzeń. 
Ponadto rzeźba posiada określoną bryłę i ciężar – to od 

- Od niedawna należę do tych 
ludzi, którzy obok zwyczajnego 
życia mają swój odrębny świat 
i chętnie do niego zaglądają. 
Poświęcają mu czas kosztem 
pracy, rodziny i obowiązków 
domowych. Nie marzą o karierze, 
sławie i bogactwie. Mają 
artystyczną duszę i frajdę 
z robienia czegoś dla siebie. 
W swoim świecie zapominają 
o kłopotach. Są szczęśliwi, 
bo spełnieni – mówi Tadeusz 
Kościelny.

rzeźbiarza zależy, czy te jej cechy zostaną pogłębione, 
czy zminimalizowane.

– Trójwymiarowość rzeźby pociąga za sobą sposób, 
w jaki należy ją poznawać. Rzeźbę ogląda się ze wszyst-
kich stron, obchodząc dookoła. Rzeźby zdają się two-
rzyć własną aurę, która wtórnie określa przestrzeń, także 
jako przyciągający uwagę punkt ogniskowy – na przy-
kład ołtarz stojący w otwartej przestrzeni. Proces rzeź-
bienia pochłania czas; ten czas wyrażają potem rzeźby. 
Marmur utrwala pewien moment. Drewno zaś ewolu-
uje i z biegiem lat będąc żywą materią, starzeje się, raz 
ładnie, raz brzydko. Spękania i erozja mogą z biegiem 
lat nadać rzeźbie wygląd, którego artysta wcale nie pla-
nował – czas staje się wówczas współtwórcą – zaznacza 
pan Tadeusz.
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Rękodzieło
antoniny maciątek

Jest osobą o wszechstronnych zdolnościach, jednak to rękodzieło jest jej największa pasją.
Antonina Maciątek stale poszukuje inspiracji i swoją energią mogłaby zawstydzić niejedną 

młodą osobę. Jest członkiem Koła Haftu i Sztuki Użytkowej działającego przy Dzierżoniow-
skim Ośrodku Kultury. Swoją wiedzą dzieli się z każdym, kto wyrazi chęć poznania jej technik.

Prace artystki wielokrotnie doceniano i nagradzano w ogólnopolskich konkursach ręko-
dzielniczych.

Szydełko, druty, koraliki, haft 
i wiele innych form rękodzielniczych 
– wszystko to przeplata się ze sobą 
w jej autorskich projektach.
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lucyna pająk
i jej frywolitki

Swoją przygodę z koronką czółenkową (frywolitkami) 
zaczęła 4 lata temu. Jak sama mówi, zobaczyła w Internecie 
zdjęcie i... zakochała się w tej technice. Frywolitki wykony-
wane są z cienkiej nici (bawełnianej, jedwabnej, poliestrowej)  
za pomocą specjalnych czółenek lub igły i szydełka.

Technika ta jest bardzo pracochłonną i starą metodą wyko-
nywania koronek. Do Europy przywędrowała ok. XVII wieku. 

Wykonywano ją tylko na 
dworach szlacheckich – nici 
jedwabne i czółenka (często 
wysadzane diamentami) były 
bowiem bardzo drogie.

Lucyna Pająk już w szkole 
nauczyła się robić na szy-
dełku i na drutach, ale tej 
trudnej techniki nie znała. 
Inspirowała się wiadomo-
ściami i filmikami instrukta-
żowymi z Internetu.

- Jestem samoukiem, nie 
znałam nikogo, kto mógłby mi 
tę technikę pokazać. Powoli 
sama się tego nauczyłam. 
Inspiracją wciąż są dla mnie 
przede wszystkim grupy na 
Facebooku, gdzie mogę pod-
glądać twórczość z całego 
świata. Dużo się uczę również 
na corocznych ogólnopolskich 
zjazdach frywolitanek – mówi 
pani Lucyna.
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Tradycyjne przetwory
joanny Surowiec

Przetwory z mirabelek w jej rodzinie są już wieloletnią tradycją. Jej babcia do smażenia 
powideł wykorzystywała patelnię znacznych rozmiarów z mosiężnej blachy, a mama – garnek 
żeliwny z grubym dnem. Joanna Surowiec z Piławy Dolnej postanowiła przenieść kulinarne 
sekrety przodków także do swojej kuchni.

Mirabelki przez wiele lat pozostawały niedoceniane. W ostatnim czasie wróciły jednak do 
łask, głównie dzięki swoim walorom prozdrowotnym.

Joanna Surowiec z owoców tych potrafi zrobić niemal wszystko – syropy, musy, powidła, 
kompoty i wytrawne konfitury do mięs. Tajemnica smaku jej przetworów to przede wszystkim 
czerpanie z wielopokoleniowych tradycji. To właśnie dawne korzenie potraw sprawiają, że są 
one tak wyjątkowe.

– Odkąd pamiętam, najpierw 
przetwory z mirabelek robiła 
moja babcia, a następnie mama. 
Od kilku lat wspólnie z córką 
i wnuczką kontynuujemy  
tę tradycję – mówi Joanna  
Surowiec.



22 | 23|

piotr woźniak
poeta z Ostroszowic

Piotr Woźniak, rocznik 1976, na stałe mieszka w Ostroszowicach. Publikował w interneto-
wym wydaniu „Odry”, w „Cegle”, na stronie Fundacji na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza 
Karpowicza, w lokalnej prasie i internecie.

Laureat kilku turniejów poetyckich. Związany z Bielawskim klubem literackim  
„Pozytywka”. Miłośnik psów, gór i otwartych przestrzeni. W roku 2016 debiutował tomikiem 
„coś pomiędzy” wydanym nakładem wydawnictwa MaMiKo.


NALEŻY CI SIĘ

więcej
potrzebujesz dużo

mniej


NIE MAM SZCZĘŚCIA 

DO KOBIET
kobiety mają
to szczęście


PO CO SIĘ SPIERAĆ 

O SPRAWY OSTATECZNE
poumieramy – zobaczymy


ZABAWY KONTROLOWANE

chłopcy
bawią się w wojnę
dziewczęta spisują

(ich) na straty
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Gospodarstwo zostało założone w 2000 roku przez Sylwię i Krzysztofa Ostrowskich. 
Marianówek wyróżnia się nie tylko wyjątkową lokalizacją, ale również oryginalną 
architekturą krajobrazu gospodarstwa agroturystycznego, zachowaną od okresu 
przedwojennego. Właściciele zdobyli wiele nagród i wyróżnień, w tym m.in. tytuł 
„Agroturystyki Roku 2018” na Dolnym Śląsku.

marianówek
gospodarstwo agroturystyczne

Wizyta w gospodarstwie to prawdziwa podróż w czasie. Odwiedzający mogą przejść się 
ścieżką edukacyjną starych maszyn i urządzeń rolniczych, która pozwala poznać XIX-wieczne 
zwyczaje i tradycje związane z codziennym życiem na wsi.

Na terenie agroturystyki funkcjonuje również zagroda edukacyjna. Podczas warsztatów 
dzieci mają możliwość przebywania ze zwierzętami – mogą na własne oczy zobaczyć konie, 
kucyki, bydło, owce, trzodę chlewną, kozy, króliki i ptactwo domowe. Zajęcia odbywają też 
na polu i w budynkach gospodarskich. Mali goście zdobywają wiedzę na temat pochodzenia 
podstawowych produktów, takich jak jaja, mleko, masło i chleb.

Jednak to możliwość samodzielnego wydojenia krowy, mielenia na żarnach zboża 
na mąkę, prania na tarze czy ubijania masła w maselnicy czyni wizytę w gospodarstwie 
naprawdę niezwykłą. Daje bowiem możliwość poczucia dawnych tradycji na własnej skórze.
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oStoja nad młynówką
zagroda edukacyjna

Kolejna podróż w czasie i ponownie do XIX wieku. „Ostoja nad  
Młynówką” to wiejskie gospodarstwo rolne z Mościska. Pełni rolę zagrody 
edukacyjnej, w której odbywają się zajęcia dla dzieci i młodzieży.

Największa atrakcja? Biegające po zagrodzie zwierzęta gospodarskie. 
- Beczenie, chrumkanie, rżenie i pokwikiwanie to odgłosy dobiegające 
zewsząd. Każdy zwierzak zamieszkujący zagrodę jest przyjaźnie nastawiony 
do gości, lubi delikatne pieszczoty, głaskanie i dobre traktowanie – mówi 
pani Edyta.

Pogoda nie zawsze jednak sprzyja organizacji zajęć w terenie. Gdy pada 
deszcz i wieje wiatr, można w ciepłej kuchni ugniatać ciasto, piec na kuchen-
nej płycie podpłomyki lub rozsmakować się pajdą chleba upieczonego trady-
cyjną metodą na naturalnym zakwasie w 100-letnim piecu chlebowym.

W „Ostoi” znajdują się również pomieszczenia do zajęć artystycznych, 
gdzie organizowane są warsztaty plastyczne. Tam uczestnicy mogą poka-
zać swoją kreatywność, tworząc pisanki, kompozycje kwiatowe, zwierzęta 
z masy solnej, marzanny, czy motanki (ręcznie robione lalki). Ci mali i ci 
więksi artyści podczas wykonywania swoich prac zdobywają bezcenną wie-
dzę o sztuce i kulturze ludowej.

Jak podkreśla prowadząca zagrodę 
edukacyjną Edyta Mulka-Gonera, 
tematyki zajęć dostarcza sama 
przyroda. Wśród warsztatów jest 
m.in. wiosenne wysiewanie nasion, 
sadzenie rozsady na grządkach, 
pranie nad rzeką, letnie sianokosy 
na łące, jesienne wykopki na polu 
czy kiszenie kapusty. W pracy 
pomagają motyki, kosze, grabie, 
tary i misy.
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Zespół Śpiewaczy Ludowych
„Macieje”

Pierwsze zapiski dotyczące powstania Chóru Ludowego „Macieje” pochodzą z 1962 r., a ich potwierdze-
niem był dokument wydany przez ówczesne Dolnośląskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe we Wrocławiu.

Zespół powstał na bazie chóru, który towarzyszył Amatorskiemu Zespołowi Teatralnemu w Ostroszowi-
cach. Założycielem chóru był wielki animator kultury Ziem Odzyskanych Paweł Bas – twórca nie tylko chórów 
czy zespołów, ale również Amatorskiego Teatru.

Pod jego kierownictwem artystycznym chór działał do drugiej połowy lat 80. Od 1991 r. kierownikiem 
artystycznym i jego instruktorem został były członek Kapeli Ludowej „Macieje” – wychowanek Pawła Basa  
Wojciech Klaus. Od lipca 2007 do lipca 2014 roku kierownikiem chóru była Irena Hanus. W roku 2011  
Wojciech Klaus powrócił do chóru jako instruktor muzyczny, który objął również funkcję kierowniczą.

„Macieje” – jak sami twierdzą – śpiewają tam, gdzie ich zapraszają. Rocznie dają średnio około 30 wystę-
pów. Repertuar stanowią głównie piosenki ludowe przywiezione przez członków zespołu z różnych regionów 
naszego kraju. W ich repertuarze znaleźć można piosenki biesiadne, żołnierskie, patriotyczne, jak i religijne. 
Patronat nad zespołem sprawuje Biblioteka Publiczna Gminy Dzierżoniów im. Władysława Reymonta.

Mottem zespołu są słowa powtarzane często 
przez założyciela grupy Pawła Basa:

Gdzie słyszysz śpiew – tam wchodź,
Tam dobre serca mają.

Źli ludzie – wierzaj mi –
Ci nigdy nie śpiewają.

Johann Wolfgang von Goethe
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Zespół Górali Czadeckich
„Pojana”

Jest jednym z najstarszych zespołów folklorystycznych w Polsce kultywującym tradycje 
swoich przodków. Jego początki sięgają 1908 r., kiedy to młodzież z Pojany Mikuli zaprezento-
wała góralskie wesele na 60-leciu panowania Cesarza Franciszka Józefa w Wiedniu. Wędrówkę  
„za chlebem” rozpoczęli z okolic Czadcy (obecnie Słowacja) na Bukowinę Rumuńską, a po  
II wojnie światowej wrócili do ojczyzny, osiedlając się na Dolnym Śląsku, m.in. w Piławie Dolnej,  
Dzierżoniowie, Tuszynie, Włókach i Olesznej. Pomimo ponad stuletniego pobytu na obczyźnie 
zachowali odrębność swojej mowy, ubioru i obyczajów.

Pomysł założenia zespołu zrodził się na spotkaniu po latach dwóch znajomych – nauczyciela 
Jerzego Swancara z harcerzem Chorągwi Lwowskiej Mieczysławem Majewskim, przebywającym 
w Pojanie Mikuli w 1937 r.

6 stycznia 1958 r. rozpoczął działalność Zespół Pieśni i Tańca „Ślęża-Poiana”, liczący 63 osoby. 
Jerzy Swancar spisał „Tajdany” – autentyczne pieśni góralskie, do dzisiaj stanowiące podstawę 
repertuaru, a Leszek Orczyk – instruktor muzyczny w latach 1993-2011 opracował do nich nuty.

Czteropokoleniowa „Pojana” działa obecnie pod patronatem gminy Dzierżoniów i Biblio-
teki Publicznej Gminy Dzierżoniów im. Władysława Reymonta. Przez ponad 20 lat kierownikiem 
zespołu był Maksymilian Juraszek, a obecnie funkcję tę pełni Bożena Żygadło. Opiekę muzyczną 
sprawuje Eugeniusz Chałada. Akompaniament stanowią: skrzypce – Emilia Juraszek, kontrabas – 
Marian Juraszek i akordeon – Eugeniusz Chałada.

„Pojana” to grupa ludzi kochających 
śpiew, muzykę i taniec, a przede 
wszystkim pieczołowicie pielęgnująca 
tradycje swoich przodków. 
W szeregach zespołu zawsze  
było i jest młode pokolenie,  
czerpiące naukę od swoich rodziców 
i dziadków.
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owieSno
Wieś Okrągłego Zamku

Mieszkańcy Owiesna swoją ofertę zbudowali na bazie znajdujących się w miejscowości 
ruin średniowiecznego zamku. To jedyny tego typu obiekt w Polsce zbudowany na planie 
koła. Ruiny są jedną z największych atrakcji turystycznych wsi i wiąże się z nimi wiele tajemni-
czych historii.

Podobno już na początku XIII w. w tamtym miejscu miał powstać zameczek zbudo-
wany przez templariuszy, którego fundamenty widoczne były jeszcze do XIX w. Około XIV w. 
powstał nowy zamek – murowany z kamienia. Otaczał go mur obronny i fosa.

Rycerska oferta Owiesna to m.in. gra edukacyjna – Questing – Wyprawa Odkrywców 
„O zamku w Owieśnie przez Templariuszy zbudowanym”, warsztaty artystyczne i kulinarne: 
„Zamkowe swawole”, „Mój herb rodowy” i „Zamkowe podpłomyki”, warsztaty taneczne czy 
nauka strzelania z łuku.

Odwiedzający mogą sobie również zrobić pamiątkowe zdjęcia z wykorzystaniem monideł, 
dybów i gilotyny. Wizytom w Owieśnie zawsze towarzyszy wyjątkowy, baśniowy klimat. Każdy 
może się tam poczuć jak rycerz lub średniowieczna dama.

Zamek w Owieśnie był trzykrotnie zmie-
niany. Każda epoka wnosiła nowe ślady 
w jego wygląd. Pierwotnie miał charakter 
obronny, ale później czasy baroku wpro-
wadziły wiele elementów dekoracyjnych. 
Wokół zamku powstał park oraz ozdobne 
bramy i fontanna, a na moście stanęły 
mitologiczne posągi. Jednak lata później 
zmieniono układ pomieszczeń, pozbawia-
jąc je zabytkowego wystroju. Po wojnie 
zamek szybko niszczał – rozkradziono 
stolarkę, zarysowały się mury. W 1964 r. 
runęła wieża.
Obecnie właścicielem obiektu jest Funda-
cja Zamek Chudów.



34 | 35|

kościół
pw. św. piotra i pawła

w Dobrocinie
Jest to niewielka, późnogotycka, murowana budowla z prostokątną nawą i wyraźnie 

zaznaczonym prezbiterium. Wewnątrz znajduje się cenny ołtarz przypisywany Mistrzowi 
Figur Lubińskich, przemalowany przez ewangelików w 1588 r. Na uwagę zasługuje również 
kamienna, manierystyczna, XVII-wieczna chrzcielnica oraz zespół nagrobków z lat 1543-1721. 
Kościół wraz z dawnym cmentarzem otoczony jest XVI-wiecznym kamiennym murem.

Kościół zbudowany 
w XIV w., przebudowany 
do 1515 r. (z tego okresu 
pochodzą zachowane 
polichromie), przejęty 
przez luteran w okresie 
reformacji i zredukowany 
w 1654 r.



36 | 37|

kościół 
pw. św. józefa oblubieńca

w Roztoczniku
Obiekt wzniesiony został w XIV wieku, z kolei w XVII wieku został gruntownie przebudo-

wany. We wnętrzu kościoła badania stratygraficzne prowadzili mgr Piotr Paszkot i dr Maria 
Rogóż z Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie. Badania dotyczyły 
m.in. późnogotyckich malowideł występujących w prezbiterium.

W kościele jest wiele 
cennych zabytków, 
takich jak późnorene-
sansowy ołtarz główny, 
ambona z początków 
XVII wieku., epitafium 
rodu właścicieli wsi oraz 
wykonana z kamienia 
chrzcielnica z 1610 r.
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izba
hiStorii
Regionalnej

Izba Historii Regionalnej gminy Dzierżoniów 
została założona w 1999 r. przez  
nauczyciela historii Janusza Głoda, który  
do działania włączył zarówno uczniów,  
jak i dorosłych darczyńców.
Eksponaty gromadzone były w kilku  
kategoriach – sprzętów i narzędzi  
etnograficznych, dokumentów, książek, 
zdjęć i prasy, wytworów przemysłu na wsi 
oraz dokumentowania działalności osób  
zasłużonych dla historii gminy. 
W ramach działalności izby organizowane 
były wystawy tematyczne, lekcje otwarte, 
zajęcia warsztatowe dla nauczycieli oraz 
zajęcia lekcyjne.
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dożynki
Gminy Dzierżoniów

Schyłek lata to dla mieszkańców gminy Dzierżoniów jeden z najważniejszych okresów w roku. 
Tradycją stało się już, że po ukończeniu żniw i prac polowych chcą oni uczcić kolejny rok wytężonej 
pracy. Najlepszą ku temu okazją są zawsze gminne dożynki – to wtedy władze gminy dziękują całej 
społeczności lokalnej za codzienny trud, poświęcenie i ciężką pracę.

Od kilku lat Dożynki Gminy Dzierżoniów połączone są z Międzynarodowym Festiwalem Folklory-
stycznym „Bukowińskie Spotkania” - przedsięwzięciem promującym kulturę Bukowiny – regionu poło-
żonego w Karpatach Wschodnich, na obecnym pograniczu ukraińsko-rumuńskim. Co roku w wyda-
rzeniu uczestniczą reprezentanci wielu bukowińskich nacji i różnorodnych nurtów folkloru.

Na obchody tego najważniejszego rolniczego święta zawsze przybywają reprezentanci gminnych 
sołectw i okolicznych miejscowości, grupy wieńcowe, władze sąsiednich gmin i zaproszeni goście.

Barwny korowód dożynkowy, dary od delegacji wieńcowych 
czy wspólne dzielenie się chlebem to jedne z najważniejszych 
tradycyjnych punktów uroczystości. Goście dożynek zawsze 
mogą również obejrzeć przygotowane specjalnie na tę okazję 
wystawy rękodzieła ludowego i produktów lokalnych.
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Tradycyjne 
wieńce dożynkowe

„Czasem wieńcem żniwnym była cała, ścięta i przystro-
jona wstążkami przepiórka albo przybrany kwiatami pęk zboża. 
W wieńcu były zawsze kłosy z przepiórki i niemłócone kłosy wszyst-
kich zbóż: pszenicy, żyta, owsa, jęczmienia, a oprócz nich często 
owoce jarzębiny, jabłka, warzywa i kwiaty. (…) Popularne były też 
wieńce żniwne w kształcie wielkiego koła. Ozdabiano je kolorowymi 
wstążkami, złoconymi orzechami, z czasem także bibułowymi kwia-
tami i barwnymi papierkami. Współczesne wieńce żniwne są coraz 
okazalsze, oprócz tradycyjnych koron i kół prezentowane są na 
dożynkach pomysłowo zrobione kompozycje z płodów ziemi: serca, 
globusy, tarcze z herbami miast, mapy Polski i wiele innych cieka-
wych form, często z różnymi napisami ułożonymi z kwiatów i ziaren” 
(źródło: Ewa Szczepanowska, Muzeum Wsi Radomskiej).

Sołectwa gminy Dzierżoniów zawsze dbają o to, aby ich wieńce 
były wyjątkowe. Wykonywane z dbałością o każdy najdrobniejszy 
szczegół zachwycają starannością i swoim pięknem.

Prace naszych mieszkańców od lat są doceniane – co roku znaj-
dują się na podium konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy 
powiatu dzierżoniowskiego. Reprezentowały nasz powiat również 
na dożynkach wojewódzkich.

W 2011 roku wieniec wykonany przez mieszkańców Piławy  
Dolnej zwyciężył w konkursie na najpiękniejszy wieniec na dożyn-
kach wojewódzkich w Kondratowicach i reprezentował wojewódz-
two dolnośląskie podczas dożynek prezydenckich w Spale.

Tradycja przygotowywania  
wieńców dożynkowych ma swoją 
wielowiekową historię  
i przekazywana jest z pokolenia 
na pokolenie. Oprócz chleba, są 
one najważniejszym symbolem 
dożynek.
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pałac w nowiźnie
Pierwsza wzmianka o Nowiźnie, nazywanej wcześniej Noam Villam, pochodzi z wystawio-

nego 8 września 1292 roku w Krzeszowie dokumentu Bolka I Świdnickiego, który dotyczył 
założenia i uposażenia klasztoru cystersów w tej miejscowości.

W drugiej połowie XVIII wieku, kiedy właścicielem został Christian Friedrich Graf zu  
Stolberg-Wernigerode, nastąpiła gruntowna rozbudowa pałacu. Forma renesansowa zyskała 
nowy późnobarokowy kostium i nowe reprezentacyjne wnętrza. W przebudowanej rezydencji 
Ferdynand von Stolberg-Wernigerode, który był także właścicielem pobliskich Pieszyc, przyjął 
6 czerwca 1813 roku króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III, który obrał sobie pałac w Nowiź-
nie na główną kwaterę podczas trwającego tego lata rozejmu w czasie wojen napoleońskich.

W 1945 r. pałac zajęli żołnierze radzieccy, którzy stacjonowali tam półtora roku. Pozostawili 
po sobie puste komnaty i dokładnie przekopany w poszukiwaniu skarbów park.

W 1987 r. Maria Szczepańska, z domu Wyspiańska, otrzymała pałac na własność tytułem 
odszkodowania za majątek utracony na wschodzie. Zapisała budynek w testamencie swojej 
wnuczce Alicji Pasiece. Lecz przez piętnaście lat kobiety nie mogły tam zamieszkać – w pałacu 
zamieszkiwał bowiem lokator, który doprowadził do jego całkowitej dewastacji. Dopiero 
w 2002 roku Alicja Pasieka (potomek znanego malarza Stanisława Wyspiańskiego) mogła się 
wprowadzić do swojej posiadłości, w której nie było już nic. W międzyczasie złodzieje kra-
dli wszystko, co tylko dało się wynieść, w tym bezcenny herb Perponcherów-Sedlnitzkych  
znajdujący się nad wejściem do pałacu od strony parku.

W 2007 roku Alicja Pasieka sprzedała pałac obecnemu właścicielowi, który powoli dopro-
wadza budynek do dawnej świetności.

Źródło: www.dokumentyslaska.pl

W połowie XVI wieku właścicielem Nowizny był Bernhard von 
Schelndorf i to właśnie on wybudował pierwszy renesansowy 
dwór, który w regestach z 1565 roku wzmiankowany jest jako 
nowo wzniesiony. Dowodem na to jest wyryta na nadprożu 
w najstarszej części pałacu data: 1565.



gMina
KłoDZKo
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Kowal i rzeźbiarz
kaziMierz adaMajtiS

Jeszcze do niedawna Kazimierz Adamajtis zajmował się głównie kowalstwem artystycz-
nym. Z niekształtnego pręta tworzył raz podkowę, innym razem stylizowany koński łeb, 
ozdobne zawiasy, a nawet rycerskie akcesoria. Spotkania bractw rycerskich, przeglądy i kon-
kursy kowalstwa… Długo można by wymieniać miejsca wystaw i przeglądów, gdzie prezen-
tował swoje dzieła i umiejętności, zawsze wzbudzając ogromne zainteresowanie.

– Kogo jak kogo, ale kowala to nie spodziewałem się już spotkać. Ostatnio widziałem go 
jakieś dwadzieścia lat temu… – mówił mu z uznaniem starszy wiekiem mężczyzna podczas 
prezentacji w Środzie Śląskiej.

Z żalem, ale tę pasję zostawił na rzecz… rzeźby w drewnie. – Oddałem już innym kuźnię… 
Do rzeźbienia potrzebne są sprawne, delikatne palce, a kowalstwo to praca silnych, twardych rąk.

W jego dłoniach kawałek drewna zamienia się w anioły, postaci świętych, ludowe świątki, ale 
też ludziki znane z kreskówek czy legend. Tak powstaje zaczarowany świat drewnianych postaci.

Twórcza pasja pomogła mu przezwyciężyć wiele trudności, bo – jak sam przyznaje – nie miał 
łatwego życia. Dziś, jako kowal i rzeźbiarz, ma wiele dowodów uznania. Prowadzona przez niego 
pamiątkowa księga pełna jest pozytywnych, budujących wpisów. To w niej aktorka Paulina Holtz 
napisała m.in.: „(…) piękne rzeźby, piękne miejsce (…)”.

Swoimi pracami  
obdarowuje znajomych, 
gości, inne czekają na 
miejsce w galerii arty-
stycznej, którą tworzy 
w Ołdrzychowicach 
Kłodzkich w dawnej 
oficynie pałacowej. 
To ma być dzieło 
jego życia – miejsce 
artystycznych doznań. 
Wprawdzie trwa 
jeszcze remont, ale 
już widać odsłonięte 
zabytkowe sklepienia 
i inne ciekawe detale 
architektoniczne.
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urSzula 
borkowSka

z Krosnowic
Pasja pani Uli to dzierganie. Igła, szydełko nie są jej 

obce. Jednak to frywolitka podbiła jej serce. Koronka, 
której nazwa pochodzi od łacińskiego słowa frywolus, 
co oznacza: kruchy, delikatny, nietrwały. Do wykona-
nia tej bardzo pracochłonnej, a zarazem delikatnej 
koronki, nie potrzeba zbyt wiele, oprócz cierpliwo-
ści. Warsztatem pracy okazują się czółenka, szydełko 
i nożyczki. Całość uzupełniają sprawne ręce i arty-
styczna dusza pani Uli.

Pani Urszula to także oddany społecznik. Od  
2014 roku jest sołtyską Krosnowic. Od samego 
początku sprawia, że wieś z roku na rok staje się coraz 
piękniejsza. Liczne nasadzenia, ukwiecone skwery 
stały się wizytówką Krosnowic. Angażuje się we 
wszystkie inicjatywy organizowane na terenie wsi. 
Jest osobą pełną inicjatywy, energii i zaangażowa-
nia. Swoją pracę i pasję pani Ula może wykonywać 
dzięki wyrozumiałości swojego męża i pomocy z jego 
strony. Bez tego nie byłoby ani pracy społecznej, ani  
frywolitek.

Czółenka - narzędzia, które 
sprawnie przeskakują w rękach 
Pani Uli z nawiniętymi na palce 
nitkami, służą do wiązania
kolejnych węzełków tworzących
kółeczka i łuczki połączone ze
sobą. Prace artystki to ozdoby
bożonarodzeniowe, wielkanocne,
biżuteria, kołnierzyki, itp.



| 5352 |

zdziSława gębSka
„W stroju ludowym czuję się najpiękniej”

Zdzisława Gębska – mgr pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, absolwentka Uniwersy-
tetu Wrocławskiego. Z Żelaznem związana od 30 lat. Prowadziła pierwsze na terenie gminy 
Kłodzko gospodarstwo ekologiczne, a obecnie jest rolniczką z 3 hektarami ziemi. Miłośniczka 
kultury ludowej i jej popularyzatorka.

– Kiedy miałam siedem lat, mama ubrała mnie w strój ludowy, który przywiozła  
z Rzeszowa, i do dziś pamiętam, jak czułam się w nim niesłychanie pięknie: szklane koraliki, 
furgoczące wstążeczki… W ten strój ubierała mnie zawsze na specjalne okazje.

Tak zrodziła się trwająca do dziś miłość pani Zdzisławy – mieszkanki Żelazna do kultury 
ludowej - muzyki, tańców, a zwłaszcza strojów. Z czasem tę ludowość propagowała wśród 
przedszkolaków, np. będąc dyrektorką placówki w Krosnowicach zdecydowała o zakupie 
ubiorów oraz pianina, przy którym mali górale i krakowiacy kręcili swoje oberki, walczyki, kuja-
wiaki.

Dziś pani Zdzisia – jak z sympatią jest nazywana w lokalnym środowisku – to założy-
cielka i szefowa Zespołu Ludowego „Marzenie”, będącego ucieleśnieniem jej... marzeń.  
To z nim występuje w wielu miejscach Dolnego Śląska, z nim też wzięła udział w Ludowej Liście  
Przebojów Polskiego Radia Wrocław, rozpoczynając tym samym przygodę, która trwa do dziś 
w postaci organizacji „Lata na Ludowo” – pierwsze jego dwie edycje miały miejsce w Roszy-
cach, a od trzeciej odbywa się on w Żelaźnie (od 2013 r. przy wydatnym udziale organiza-
cyjnym gminy Kłodzko). Msza św. w kościele, korowód uczestników imprezy i otwierający ją 

polonez, a potem śpiewy i tańce na scenie – noblista Wł. S. Reymont 
z pewnością zachwyciłby się barwnością tego wydarzenia… „Lato na 
Ludowo” to – zgodnie z ideą pomysłodawczyni – spotkanie i integracja 
ludzi kochających kulturę ludową, pielęgnujący ją w muzyce, a co za tym 
idzie – także w strojach, okazja do wymiany doświadczeń oraz wspól-
nej zabawy. Tu kultura ludowa ma swoją magię! Pani Zdzisia nie potrafi 
mówić o tym bez emocji.

Zdzisława Gębska i jej 
Zespoł Ludowy „Marzenie” 
uczestniczy w Spotkaniach 
Tradycji Wielkanocnych Ziemi 
Kłodzkiej, w dożynkach 
gminnych, zawsze z przygoto-
wanym przez siebie wieńcem. 
Jako liderka honorowo bierze 
udział niemal w każdym 
wydarzeniu kulturalnym 
odbywającym się na tere-
nie gminy Kłodzko i w wielu 
innych w regionie - zawsze 
w stroju ludowym.
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beata konieczko-rudnicka
To, co daje jej radość, całkowicie ją pochłania, rozwija, daje zastrzyk energii i jednocześnie 

odpoczynek, to praca twórcza. Sama projektuje, szyje oraz maluje ubrania, tworząc niepowta-
rzalne i unikatowe kreacje. Ostatnio upodobała sobie len, z którego wyczarowuje przepięk-
nie malowane sukienki i inne elementy ubioru. Oprócz szycia, w swojej pracowni zajmuje 
się renowacją mebli, starych okien, ram i wszystkich innych przedmiotów, dając im drugie 
życie w nowej odsłonie. Artystka lubi także malować, rysować, fotografować. Talent plastyczny 
odziedziczyła po swoim tacie, którego pasją było rzeźbiarstwo w drewnie. Córka Pani Beaty 
Viktoria odziedziczyła talent po mamie i z ochotą angażuje się w realizowane przez nią pro-
jekty. Otoczona rodziną i przyjaciółmi znajduje w sobie niezwykłe pokłady dobrych uczuć 
i kreatywności, które wykorzystuje w pracy społecznej na rzecz lokalnej społeczności. Od dzie-
więciu lat jest sołtysem w Żelaźnie, gdzie oprócz angażowania się w życie społeczne, wraz 
z aktywnymi mieszkańcami dokłada starań, by otoczenie, w którym żyje, przestrzeń wiejska 
stawały się coraz piękniejsze.

Artystka z Żelazna. Postanowiła 
radykalnie zmienić swoje życie 
i poświęcić się swojej „Pasji” - 
Pracowni krawiecko-plastycznej.
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hubert krech
z Krosnowic

Rzemieślnik i pasjonat tradycyjnych 
metod przetwórstwa żywności.  
Od 2014 r. prowadzi sad-kolekcję 
starych odmian jabłoni. W takich  
specjalnych sadach utrzymuje się 
różne, często zapomniane już odmiany 
o cennych walorach.
Zgromadził ponad 80 starych odmian, 
nadających się głównie do różnego 
rodzaju przetwórstwa. Razem  
z małżonką prowadzą rodzinną firmę  
„Owocowa Manufaktura”, oferującą 
m.in. usługowe tłoczenie soków  
na tradycyjnej prasie koszowej 
z pasteryzacją termiczną.

Sad-kolekcja starych odmian jest aktywną 
formą zachowania zasobów genetycznych na 
wsi. Pozwala na ocalenie cennych odmian oraz 
jest miejscem edukacji pomologicznej dla zain-
teresowanych rozwijaniem przetwórstwa na wsi.

Tłocznia ze względu na swoje nieduże roz-
miary pozwala okolicznym mieszkańcom na 
wyciśnięcie cennego soku ze swoich owoców. 
Dzięki krosnowickiej tłoczni jabłka w okolicy się 
nie marnują, a mieszkańcy mogą spożywać natu-
ralnie wytworzony sok bez dodatku konserwan-
tów, za to bogaty w cenne dla zdrowia związki, 
m.in. witaminy i polifenole. Gospodarze wierzą, że 
natury nie trzeba poprawiać, dlatego do soków 
nie dodaje się cukru, wody ani konserwantów.

Jednoodmianowy cydr Huberta Krecha zajął 
IV miejsce w ogólnopolskim konkursie cydrów 
Pomona 2019.
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julita kwinta
mistrzyni kraszanek

Od urodzenia mieszka w Jaszkowej Górnej. Z zawodu jest fryzjerką, ale lata zawodowej 
aktywności upłynęły jej na pracy głównie w przemyśle lniarskim i odzieżowym. Obecnie jest 
na emeryturze.

Ozdobione przez nią jajka sprawiają wrażenie, jakby powstały według szablonu, a to 
dzieło wyłącznie jej rąk i pomysłu, który nanosi mając go jedynie w głowie! Jajko zabarwia 
na wybrany kolor, a na nim wydrapuje misterny wzór, najczęściej motyw kwiatów – wszystko 
dzieje się na żywo – tu i teraz.

Prawdziwy artyzm? Talent? Na pewno tak, choć sama pani Julita mówi przede wszystkim 
o cierpliwości do takiej pracy, którą ona akurat posiada. - Zamykam się w altance i tworzę. Na 
mniejsze jajko – kurze poświęcam ponad dwie godziny, ale ozdabiam też gęsie jaja – przyznaje.

Stosowana przez nią technika w literaturze przedmiotu nazywana jest kraszeniem, jako że 
jajka są najpierw barwione – kraszone na jeden kolor oraz drapaniem i drapankami, z uwagi 
na sposób wykonywania wzoru. Artystka zetknęła się z nią przeszło 30 lat temu – jak sama 
mówi – nawet już nie pamięta, w jakich okolicznościach to było. Zaczynała od brzytwy, a dziś 
posługuje się wyłącznie nożykiem do tapet. Nabranie obecnej wprawy zajęło jej około czte-
rech lat. Ale generalnie tradycję zdobienia jajek na Wielkanoc wyniosła z domu rodzinnego. 
Jej mama używała przede wszystkim wosku, z kolei prababcia przy barwieniu wykorzystywała 
wybrany rodzaj trawy. Ona czerpiąc z tradycji poszła nieco w innym kierunku i ma już następ-
ców – swego czasu zainteresowała się tym jej wnuczka.

Swój talent ze świata 
kraszanek Julita  
ujawnia w domowym 
zaciszu, ale też podczas 
prezentacji i konkur-
sów, m.in. uczestniczy 
w dorocznych Spotkaniach 
Tradycji Wielkanocnych 
Ziemi Kłodzkiej, gdzie 
zajmuje I lub II miejsce. 
Swego czasu brała też 
udział w warsztatach 
popularyzujących  
tę umiejętność wśród  
mieszkańców gminy 
Kłodzko. Ma satysfakcję, 
że jej kraszanki  
spotkały się z uznaniem 
w wielu miejscach, 
m.in. w Brukseli.
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oliwia
łuSzczyńSka

Wokalistka, śpiewaczka z Krosnowic, wsi w Kotlinie 
Kłodzkiej. Jej dziadek, Edward Łuszczyński, pochodził ze 
wsi Siedliska na Roztoczu w województwie lubelskim 
i stamtąd przywiózł swoje pieśni, mocno naznaczone 
wpływami wschodnich sąsiadów z Ukrainy, które przeka-
zał wnuczce. Oliwia dziś jest studentką i mieszka w Danii. 

Zaczęła wykonywać pieśni ludowe na scenie zale-
dwie dwa lata temu, wcześniej śpiewała je tylko 
w zamkniętym rodzinnym gronie. W jej repertuarze 
znajdują się utwory pochodzące z jej rodzinnych 
stron, jak i również z całej Polski. W 2017 roku wystą-
piła podczas polsko-czeskiego Kongresu Inicjatyw 
społecznych w gminie Kłodzko, po raz pierwszy 
wykonując nieznane dotąd szerszej publiczności 
pieśni ludowe. Gościem owego kongresu był znany 
antropolog kultury, wybitny etnograf Henryk Dumin, 
który to zainteresował się orginalnym wykonaniem 
tradycyjnych pieśni. Od tego czasu Oliwia zdążyła 
już pojawić się na antenie Polskiego Radia w pro-
gramie „Źródła”, w 2017 roku zajęła III miejsce na  
51.  Festiwalu Kapel i  Śpiewaków Ludowych  
w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą w kategorii śpie-
waków solistów oraz II miejsce w Turnieju Muzyków 
Prawdziwych, który odbył się w Filharmonii Szcze-
cińskiej. Jest również laureatką I miejsca w mię-
dzynarodowym Festiwalu Piosenki Polsko-Czeskiej 
w Kudowie Zdroju. W 2019 r. została zaproszona do 
udziału na Międzynarodowym Festiwalu „Wratislavia 
Cantans”, gdzie wystąpiła podczas trzech koncer-
tów poświęconych tradycyjnej muzyce ludowej pn. 
„Pieśni z pól i lasów”, z których główny odbył się 
w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu.

Z pamięci starszych mieszkanek Krosnowic 
i członków rodziny stara się wydobywać 
i zapisywać zapomniane utwory,  
które wykonuje zachowując ich oryginalne 
teksty i tradycyjne melodie.

fot. Sławek Przerwa | NFM

fo
t. 

Sł
aw

ek
 P

rz
er

w
a 

| N
FM



| 6362 |

halina Puk
„Kobieta o złotych rękach”

Autorytet kulinarny, hafciarka. Pochodzi z małej miejscowości Morawsko, nieopodal Jaro-
sławia w woj. podkarpackim. Pasją pani Halinki jest gotowanie, do którego zamiłowanie odzie-
dziczyła po swojej cioci Genowefie Hermanowskiej, która pracowała na dworze państwa 
Konopackich. Do Krosnowic przeprowadziła się w 1975 roku i od samego początku dała się 
poznać jako serdeczna, pracowita i zorganizowana osoba. Te cechy pozwoliły jej na objęcie 
funkcji przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich Krosnowice, którą od wielu lat piastuje. Tra-
dycyjna zdrowa kuchnia, najwyższej jakości składniki, a co najważniejsze ich doskonały smak, 
stały się jej znakiem rozpoznawczym. Od lat wraz z koleżankami z KGW kultywuje tradycje 
kulinarne. Najlepszym potwierdzeniem kuchennego kunsztu są liczne, sypiące się jak z rękawa 
zaproszenia na konkursy i imprezy kulinarne, w których Koło Gospodyń Wiejskich z Krosnowic 
zdobywa liczne nagrody. Ostatnim ich sukcesem jest zajęcie III miejsca w konkursie „Bitwa 
Regionów” – etap wojewódzki. Daniem konkursowym była kaczka nadziewana naleśnikami 
podana na zimno z sosem jabłkowym. Kolejną pasją pani Halinki jest trudna i pracochłonna 
sztuka różnych technik haftu ręcznego. Pierwszym haftem, którego się nauczyła, jest richelieu, 
potem doszedł krzyżykowy, płaski i inne.

Swoją wiedzę pani Halinka przekazuje na różnego rodzaju warsztatach, na których dzieci 
samodzielnie wytwarzają ciasto chlebowe na tradycyjnym zakwasie, wyrabiają i formują wła-
sną bułeczkę, baranka czy ptaszka. Podczas tych spotkań przedstawia historię tych pięknych 
tradycji kulinarnych, opowiada o zdrowym żywieniu i ekologicznych produktach.

Pani Halinka z oddaniem poświęca 
czas dla innych, a swoją pasją 
zaraża młodych, chętnie dzieli się 
swoją wiedzą, czego przykładem 
są następne pokolenia. Córka 
pani Halinki Edyta Florczyk, 
słynie z cudownych wypieków, 
misternie zdobionych tortów 
oraz przecudnie dekorowanych 
pierników. Wnuczka Maja powoli 
angażuje się w zamiłowanie mamy 
i babci.
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romana Szczerbień
Artystyczna dusza z Krosnowic. Swoją twórczość zaczynała od szydełkowania, 

haftu krzyżykowego. Odkryła też dawno zapomniany, unikatowy haft dolnośląski 
(kłodzki). Jednak jej ulubioną techniką jest malarstwo na jedwabiu. Jej prace opie-
rają się na obserwacji natury. Technika malowania jedwabiu uczy pracy z materiałem 
delikatnym, naturalnym i szlachetnym, a sam proces twórczy – począwszy od autor-
skiego projektu, poprzez dobór koloru i malowanie rozwija twórczo, odpręża i relak-
suje. Pani Romana maluje w różnych formatach – tkaniny dekoracyjne, a także małe 
obrazki, apaszki, szale, chusty i elementy ubioru. Swoją pasję, jak mówi zawdzięcza 
rodzicom, którzy uświadamiali jej, że sztuka nie ma granic, oraz przyjaciołom, którzy 
od zawsze namawiali ją do tworzenia. Od wielu lat współpracuje z wieloma insty-
tucjami, jest zapraszana na wystawy, targi twórców ludowych i rzemiosł na terenie 
kraju, jak i poza jego granicami. Prowadzi pokazy i warsztaty plastyczne – malowania 
na jedwabiu i innych technik artystycznych.

Pani Romana reprezentowała Ziemię 
Kłodzką podczas spotkania artystów 
w Parlamencie Europejskim  
w Brukseli, gdzie w międzynarodo-
wym gronie artystów z całej Europy 
prezentowała swoje prace oraz  
prowadziła otwarte warsztaty  
malowania na jedwabiu.
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maria wiśniewSka-tyc
Z pasji do tworzenia

Kiedy w człowieku drzemie dusza artysty, chęć nieustannego tworzenia, to znajdzie on 
wiele dróg, aby dać im ujście. Ona zaczynała jako młoda dziewczyna od malowania – od 
obrazków po obrazy. Z czasem dołączyła do tego malowanie na szkle, malowanie na płótnie, 
haft, bibułę, w okresie wielkanocnym – pisanki…

Pochodzi z Nowego Waliszowa. Z Ołdrzychowicami Kłodzkimi związana jest od ponad 
pięćdziesięciu lat, przywiedziona tu chęcią znalezienia zatrudnienia. Tutaj mieszka i tworzy, 
odpoczywając przy tym i czerpiąc osobistą satysfakcję. To, co zrobi – rozdaje w prezencie, 
a potem szuka inspiracji i nowych wyzwań. W wydawałoby się pospolitych konarach czy 
korzeniach znalezionych w parku, ona już widzi stroik wielkanocny, w niewielkim kamie-
niu spoczywającym gdzieś przy drodze – oryginalną dekorację. I w zależności od pory roku, 
natchnienia i chęci pani Maria zaczyna tworzyć…

Jeśli ktoś pyta w Ołdrzychowicach 
Kłodzkich o lokalnych artystów,  
Maria Wiśniewska-Tyc wymieniana  
jest jako pierwsza.
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Swoją przygodę z pszczołami rozpoczął w 1986 r. 
w Głogowie, dzięki sąsiadowi-pszczelarzowi. Zaintere-
sował się użytecznością pszczoły miodnej w podtrutej 
atmosferze tego miasta i stamtąd przywiózł pierwszy 
ul. Dziś jego Pasieka Siedlisko, znajdująca się w czystym 
środowisku Starego Wielisławia, liczy 100 rodzin pszcze-
lich i jest jedną z dwóch tworzących markę Sudeckie 
Miody Kotliny Kłodzkiej. Za swoją pracę i miody nieje-
den raz otrzymał dowody uznania; dwukrotnie zajął 
II miejsce w konkursie na Najlepszą Pasiekę Dolnego 

Śląska, a w 2015 r. jego pasieka zdobyła tytuł Wzorowej 
Pasieki Dolnośląskiego Związku Pszczelarzy. Co więcej, 
w 2007 r. na jego wniosek Minister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi wpisał Sudecki Miód Gryczany na listę produktów 
tradycyjnych.

Rzepakowy, wielokwiatowy, lipowy, nektarowo-
-spadziowy, oczywiście gryczany, koniczynowo-ostro-
pestowy… Każdy miód pozyskuje zgodnie z pszczelar-
ską tradycją i z szacunkiem do owadów. Jednocześnie 
zajmuje się produkcją odkładów pszczelich oraz przy-

Miody 
z kotliny
kłodzkiej
Czyste środowisko, duża różno-
rodność kwiatów i innych roślin, 
góry, stosunkowo małe obszary 
pól poprzecinane miedzami… 
W takich niemal idealnych 
warunkach żyją i pracują 
pszczoły w Kotlinie Kłodzkiej 
i potrafią być za to wdzięczne – 
nie mówią, ale swoim zachowaniem 
wyrażają wiele. Doświadczeni 
pszczelarze umieją odczytać 
ich taniec i stworzyć udane  
partnerstwo z pszczołą –  
w zgodzie z naturą i tradycją.

henryk zareMba
mistrz-pszczelarz

bliżaniem zagadkowego świata pszczół zainte-
resowanym zjadaczom miodu. Z myślą o nich, 
dzieciach i dorosłych, utworzył ścieżkę eduka-
cyjną „Pszczoła a środowisko”, gdzie uczestnicy 
dowiadują się m.in. o odmianach miodu, czym 
różni się on od nektaru, co się stanie, jak pszczoły 
na świecie wyginą. Dzieci ubierane w specjalne 
stroje ochronne i mogą poczuć się jak prawdziwi 
pszczelarze.

Dobra pasieka to wyzwanie 
i ciężka praca, ale dająca 
dużo satysfakcji. Licznie siane 
i sadzone kwiaty, krzewy, drzewa, 
higiena i ekologia w pasiece 
sprawiają, że pszczelarz, choć 
spracowany, jest zadowolony.
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miodowa paSieka od pokoleń
Zagroda Edukacyjna w Gorzuchowie

Prowadzona jest – jak sama jej nazwa wskazuje – rodzinnie. Została założona w 1952 r. przez 
Stanisława Odorczyka – nestora pszczelarstwa na ziemi kłodzkiej. Pasją i miłością do pszczół 
„zaraził” swojego zięcia – Edwarda Szymczaka – dziś już mistrza pszczelarstwa i rzeczoznawcy 
chorób pszczelich, który wraz z żoną Jolantą prowadzi ją do dziś. Z kolei w ich ślady poszedł już 
syn Sebastian.

„Miodowa Pasieka” to miejsce niesłychanie gościnne. U progu wszystkich wita wielka pszczoła 
(dmuchana), a w zagrodzie czekają rodziny pszczele i ciekawe opowieści o życiu i pracy pszczół. 
Grupy odwiedzające zagrodę poznają zasady bezpiecznego zachowania w gospodarstwie 
pasiecznym, zapoznają się z pracownią pszczelarską, spróbują miodów i produktów pszczelich. 
A nad wszystkim unosi się zapach prawdziwego, świeżego miodu – znajdującego się jeszcze na 
ramkach z pracującymi pszczołami. Jest to też miejsce poważnych dyskusji i szkoleń pszczelarzy 
na temat gospodarki pasiecznej i chorób pszczół. Ukoronowaniem dotychczasowej działalno-
ści jest nadanie pasiece w Gorzuchowie tytułu Najlepszego Gospodarstwa Pszczelarskiego na  
Dolnym Śląsku w 2018 r. Natomiast rok wcześniej Edward Szymczak został uhonorowany pszcze-
larskim medalem Jana Dzierżona.

Obecnie pasieka państwa Szymczaków liczy około 150 rodzin 
pszczelich. Pyszny miód wielokwiatowy i nektarowo-spadziowy 
rozchodzi się w okamgnieniu, a w ofercie są też propolis, pyłek, 
świece oraz cenne informacje o świecie pszczoły miodnej.
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Festiwal jest hołdem oddawanym niemieckiemu 
twórcy, wybitnemu kompozytorowi Ignazemu Reiman-
nowi (1820-1885). Z urodzenia obywatel Wambierzyc, 
z wyboru obywatel Krosnowic, zaś ze względu na doro-
bek artystyczny patron międzynarodowych festiwali. 
Kształcił się we Wrocławiu w seminarium nauczycielskim, 
potem krótko pracował w Jaszkowej Dolnej, by w 1843 
roku zamieszkać w Krosnowicach. W tutejszej szkole 
nauczyciel muzyki, a w parafii organista, dyrygent chóru 
i orkiestry. Jego dorobek artystyczny obejmuje około 
800 utworów: msze, oratoria, offertoria, graduały, nie-
szpory, Reqiuem, marsze, uwertury, litanie, kantaty, pieśni 
na Boże Ciało, utwory na chóry mieszane. Jako wybitny 
pedagog przygotowywał kandydatów do seminariów 
nauczycielskich. Dzięki niemu Krosnowice stały się cen-
trum kształcenia muzyków kościelnych na Śląsku.

międzynarodowy feStiwal
im. ignazego reimanna

w Krosnowicach
Festiwale jego imienia zapoczątkowane w Wambie-

rzycach, znalazły swoje odbicie w Krosnowicach, gdzie 
maestro jest pochowany. Towarzystwo Miłośników 
Krosnowic z prezesem Franciszkiem Piszczkiem od lat 
organizuje jesienną odsłonę Międzynarodowego Festi-
walu im. I. Reimanna. Integralną jego częścią od dzie-
więciu lat jest Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Złotą 
Nutę Reimanna”. Nadesłane prace ocenia Kapituła pod 
przewodnictwem Anny Piaseckiej. Celem konkursu jest 
w szczególności propagowanie i rozsławianie talen-
tów literackich, które zostały zainspirowane muzyką, 
a w szczególności muzyką Ignazego Reimanna. Konkurs 
adresowany jest do twórców amatorów i profesjonali-
stów. Koncerty sakralnej muzyki chóralnej odbywają 
się w miejscowym kościele. Towarzyszą im wystawy, 
panele dyskusyjne, warsztaty. Funkcje dyrektora arty-

stycznego festiwalu pełni Marian Biliński. 
Finałowy koncert inauguruje Hejnał, kom-
pozycja Piotra Matuszewskiego, wyłoniona 
w drodze konkursu. Słodką wizytówkę 
gali stanowi ciastko pomysłodawczyni  
Mieczysławy Machniowskiej, tzw. rajmanka. 
Tradycją Towarzystwa są chwile refleksji 
przy grobie Ignazego Reimanna.

Dziedzictwo kulturowe  
XIX-wiecznej spuścizny muzycznej 
Ignazego Reimanna wzbogacają 
miejscowe inspiracje artystyczne, 
konferencje naukowe i oprawa 
plastyczna.
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„detektywi przeSzłości”
na tropie dziedzictwa kłodzkich wsi

Czasami idące w ruinę – powoli umierające w ciszy i odosobnieniu, innym razem przeciw-
nie – odrestaurowane, zadbane. Ale każde piękne na swój sposób, kryjące historię rodów, cza-
sami jednego mieszkańca – przodków tej ziemi. Zabytki na terenie gminy Kłodzko. Od kilku 
lat ich tropieniem zajmuje się Marek Królikowski – mieszkaniec Starego Wielisławia, z zawodu 
nauczyciel historii, z zamiłowania regionalista – wraz z grupą uczniów Kłodzkiej Szkoły Przed-
siębiorczości. Tworzą Nieformalną Grupę Młodzieży „Detektywi Przeszłości”, która pozyskuje 
środki na upowszechnianie lokalnego, wielokulturowego dziedzictwa wiosek na ziemi kłodz-
kiej. Zainteresowali się tym, co pozornie „nie ma znaczenia dla sprawy” i nadają mu nowe 
życie: fotografują, opisują, ujmują w folderach, przygotowują prezentacje.

Najpierw zainteresowali się Wojciechowicami w ramach programu Szkoła w Działa-
niu, realizowanego przez Fundację „Razem Możemy Więcej” przy Domu Dziecka w Kłodzku.  
Potem wdrażali mały projekt dla Starego Wielisławia, następnie już większy – z Narodowym 
Funduszem Dziedzictwa – dla Starkowa…

– Szukamy bogactwa kulturowego w wioskach i na tę chwilę, podsumowując wszystkie 
projekty, mamy skatalogowanych około 300 różnego rodzaju obiektów: zamków, pałaców, 
kapliczek, krzyży przydrożnych, starych gospód, szkół... – mówi Marek Królikowski.

„Detektywi Przeszłości” na czele 
z Markiem Królikowskim są na 
tropie kolejnych zabytkowych 
obiektów na terenie gminy Kłodzko. 
Ich zamierzeniem jest dotrzeć do 
wszystkich miejscowości – a jest 
ich 35 - i odkryć „całą prawdę” 
o materialnym dziedzictwie  
kulturowym i zostawić ją dla  
kolejnych pokoleń.

W trakcie realizacji niemal każdego pro-
jektu pojawia się coś, czego wcześniej grupa 
w ogóle nie brała pod uwagę. Na przykład 
w Wojborzu znalazła krzyż, który „rósł” w zaro-
ślach – zapomniany nawet przez starych 
mieszkańców, w Wilczej – zegar słoneczny 
na jednym z domów, nigdzie wcześniej nie-
opisany (do tej pory znany był tylko zegar 
kłodzki, z ul. Traugutta), kapliczkę baro-
kową w Starym Wielisławiu, w której zacho-
wało się jedno z oryginalnych malowideł. 
Ciekawa okazała się adaptacja pomników 
pamięci ofiar I wojny światowej na miejsca 
kultu – w Wojciechowicach, Starym Wieli-
sławiu czy Ścinawicy. W Gołogłowach na 
uwagę zasługuje brama wjazdowa z figurami 
na szczycie, a w Ruszowicach i Roszycach – 
mosty z początku XX w. z wyrytymi datami 
1910 i 1912. W Święcku uwagę detektywów 
przykuł piec wapienny, a w Gorzuchowie – 
bogata w detale architektoniczne kapliczka 
fasadowa wyobrażająca koronację Wniebo-
wziętej Maryi.
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pałac ławica,
czyli turystyka na wsi

Powstały w XVII w. trzykondygnacyjny pałac z folwarkiem oraz parkiem pod koniec  
XIX stulecia został przebudowany w stylu historyzującym i w zasadzie w takim kształcie prze-
trwał do naszych czasów, mimo że po II wojnie światowej przeznaczono go na PGR, następ-
nie adaptowano na mieszkania, a potem na cele biurowe. Wewnątrz zachowały się orygi-
nalna stolarka okienna i drzwiowa, dekoracje sztukatorskie czy piec w sali reprezentacyjnej.  
Rezydencja charakteryzuje się dużymi walorami architektonicznymi o cechach manieryzmu 
niderlandzkiego, jak również elementach typowych dla architektury Szwajcarii, skąd wywodził 
się zleceniodawca przebudowy Caefer Scholler…

Dziś ów Pałac Ławica – podobnie jak trzy inne tego typu obiekty na terenie gminy Kłodzko 
– przeznaczony jest na cele wypoczynkowe i rekreacyjne, ale w przeciwieństwie do pozo-
stałych – tutaj turysta ma się poczuć jakby wypoczywał w dawnym majątku ziemskim, gdzie 
ciekawa stara architektura nie zobowiązuje do przestrzegania etykiety, gdzie obcuje się z przy-
rodą i zwierzętami. Pałac Ławica zachowuje kształt zespołu pałacowo-folwarcznego i w opar-
ciu o niego buduje ofertę.

Z okien pałacu – narożnej wieży wielobocznej, która po przebudowie w XIX w. miała 
pełnić funkcję tzw. rządcówki - widać spichlerze i inne zabudowania gospodarskie.  

Na podwórku można zajrzeć do  
klatek z królikami, z gołębnika sły-
chać gruchanie nowych lokato-
rów, a nieco dalej pasie się koza. 
Tutaj śniadanie przyrządzane jest 
ze świeżych produktów prosto od 
gospodarza, co więcej – jajecznicę 
można zrobić z jaj od kur wolno 
chadzających po podwórku.

Mimo geopolitycznych 
zmian na mapie Europy, 
systemów politycznych 
i gospodarczych Pałac 
w Ławicy zawsze zwią-
zany był z rolnictwem 
i wsią. Dziś, kiedy pełni 
funkcję turystyczną, 
także nawiązuje do wsi 
i jej historii, wyciągając 
z nich co najciekawsze 
i najlepsze.
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Kościół w Starym Wielisławiu należy do najstarszych w Kotlinie Kłodzkiej – istniał  
w X wieku. To tu, w drodze do Gniezna, miał się zatrzymać św. Wojciech. Obecną budowlę 
wzniesiono w XV stuleciu, ale już w 1300 r. papież Bonifacy VIII określił go mianem „Przybytku 
Niebieskiego” i ustanowił kościołem pielgrzymkowym.

Na przestrzeni dziejów Sanktuarium Matki Bożej w Starym Wielisławiu – od 2000 r.  
Sanktuarium Międzynarodowe było świadkiem wojen husyckich, zmagań z postępującym 
protestantyzmem, epidemii. Stało się miejscem cudownych uzdrowień za sprawą figurki i zło-
żenia relikwii: św. Katarzyny Aleksandryjskiej, Krzyża Świętego, św. Jana Pawła II i repliki gwoź-
dzia, którym przybito rękę Pana Jezusa do krzyża. Na sanktuarium w Starym Wielisławiu spły-
wały nieszczęścia pożarów, ale też rzesze pielgrzymów i wielkie datki możnych tych ziem…  
To miejsce, gdzie ludowe wierzenia, niewyjaśnione powroty do zdrowia i inne łaski,  

Kapliczki, pokutne krzyże przydrożne, kaplice modlitewne czy kościoły… Przecha-
dzając się po kłodzkiej gminie, materialne ślady bogobojności dawnych mieszkańców 
widać w każdej wsi. Ale tylko w Starym Wielisławiu znajdziemy Kościół p.w. św. 
Katarzyny Aleksandryjskiej podniesiony do rangi Sanktuarium Międzynarodowego 
– miejsce cudownej figurki Matki Boskiej, i tylko w Ołdrzychowicach Kłodzkich 
poczujemy duchach dawnych właścicieli tych ziem, którzy na wieczność zamieszkali 
w okazałym mauzoleum, ze wszech stron strzeżonym przez anioły.

dziedzictwo kulturowe
w kościołach i kaplicach Pod opieką aniołów

W Ołdrzychowicach Kłodzkich znajdowała się jedna 
z siedzib arystokratycznego rodu von Magnis, który zwią-
zał się z Hrabstwem Kłodzkim wraz z nabyciem tu dóbr 
u schyłku XVIII w. Tutaj też, w 1889 r., stanęło Mauzoleum, 
wybudowane przez ówczesnego posiadacza tej miej-
scowości Antona Franza, w którym znaleźć się miały gro-
bowce wszystkich członków tego rodu. W efekcie miejsce 
wiecznego spoczynku znalazło tu kilku z nich, ale okazała 
budowla do dziś jest przykładem arystokratycznej spuści-
zny i jednym z bardziej oryginalnych zabytków w Kotlinie 
Kłodzkiej. Uwagę zwraca wielością rzeźb... aniołów. Poka-
zane w rozmaity sposób, w różnych miejscach roztaczają 
opiekę nad całym rodem von Magnis.

historia i tradycja łączą się w jedno 
w barokowo wykończonym wnętrzu 
kościoła, zadaszonych krużgankach 
znajdujących się po wewnętrznej stro-
nie muru okalającego kościół.

W łasce cudownej figurki



gMina
LuBawKa
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Zespół
„zgoda”

Początkiem września 1983 roku kobiety z Chełmska Śląskiego, większość z koła gospodyń, 
postanowiły założyć regionalny zespół ludowy. I tak też trzynaście pań po raz pierwszy wystą-
piło publicznie na dożynkach parafialnych w owej miejscowości. Szefową zespołu od samego 
początku była Danuta Suchwałko, a zespół od tamtej pory nieustająco nosi nazwę „Zgoda”. 
Obecnie zespołem kieruje Danuta Jarczewska. Zespół występuje podczas uroczystości gmin-
nych, powiatowych i innych.

„Zgoda” prezentuje bogaty 
repertuar ludowy i biesiadny. 
Rozwija się przy Wiejskim Domu 
Kultury w Chełmsku Śląskim.
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Zespół
„wrzoS”

Założony został w 1985 roku. Zespół 
prezentuje repertuar ludowy i biesiadny. 
Reprezentuje gminę Lubawka podczas 
ważniejszych uroczystości. Kierow-
nikiem zespołu jest Teresa Kamińska. 
Grupa ćwiczy pod opieką Lubawskiego 
Domu Kultury.

„Wrzos” koncertuje podczas 
licznych przeglądów folk-
lorystycznych oraz muzyki 
ludowej i biesiadnej zarówno 
w powiecie kamiennogórskim, 
jak i w dalej w Polsce.
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kwiatuSzki
lnu

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Chełmska Śląskiego pozyskało 5 tys. zł z Fundacji 
Banku Dziecięcych Uśmiechów na warsztaty pieśni i tańca ludowego. Z projektu „Tańczę jak 
mi w duszy gra” korzystają „Kwiatuszki Lnu” z Chełmska Śląskiego. Dzieci ćwiczą w soboty  
w Wiejskim Domu Kultury pod opieką instruktorów tańca ludowego.

Zespół powstał dzięki staraniom Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Chełmska 
Śląskiego „Tkacze Śląscy”. Celem jego działalności jest powrót do zapomnianych
tradycji, pobudzenie aktywności społeczności lokalnej, integracja środowisk ludowej 
twórczości artystycznej oraz dążenie do poszerzenia kręgu wspólnych działań 
w oparciu o folklor i tradycje prowadzące do upowszechniania dziedzictwa 
kulturowego Dolnego Śląska.



89|88 |

warSztaty lniarSkie
Stowarzyszenie 

na rzecz Rozwoju Chełmska Śląskiego 
„Tkacze Śląscy”

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Chełmska Śląskiego „Tkacze 
Śląscy” powstało jesienią 1999 roku.

Założyciele i członkowie Stowarzyszenia starają się przywrócić 
Chełmsku jego dawną świetność. W tym celu korzystają ze wszyst-
kich jego walorów. Dzięki wspólnej i prężnej pracy, o Chełmsku 
mówi się coraz częściej i lepiej nie tylko w najbliższej okolicy. Najbar-
dziej widoczną formą działalnosci jest organizowany od 2002 roku 
Jarmark Tkaczy Śląskich. Impreza staje się coraz popularniejsza.

Na co dzień członkowie Stowarzyszenia dbają o zachowanie 
tkackich tradycji Chełmska. W jednym z zachowanych, pochodzą-
cych z 1707 roku domków tkaczy utworzyli izbę tkacką i galerię. 
Domek udostępniono zwiedzjącym wiosną 2001 roku. Można 
w nim poznać tradycje tkackie tego regionu oraz podziwiać 
wyroby rękodzielnicze miejscowych artystów: ręczne hafty na lnie, 
rzeźby, obrazy, wyroby ze słomy, nici itp.

Len i jego wyroby to produkt lokalny gminy Lubawka. 
Chełmsko Śląskie jest wsią, a kiedyś miastem, związanym 
tradycją z tkactwem i wyrobem tkanin lnianych.  
Len z Chełmska Śląskiego był rozpowszechniany  
na całym świecie. W jednym z Dwunastu Apostołów, 
w domku o numerze 13 działa galeria rękodzieła 
i odzieży tkackiej i oferuje wystawę artystyczną  
wyrobów z materiałów ekologicznych tzw. Ekomuzeum 
oraz wystawę produktów lokalnych Ziemi  
Kamiennogórskiej. Tutaj również można nabyć wyroby 
z certyfikowanego polskiego lnu, a także inne wyroby 
rękodzielnicze związane z lnem, jak odpromienniki  
z siemienia lnianego i inne.
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warSztaty 
dawnych zawodów

Impreza „Warsztaty dawnych zawodów” organizowana jest w ramach projektu REVIVAL! 
– Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii, który ma na celu zidentyfiko-
wanie wspólnych szans rozwojowych uczestniczących w projekcie małych i średnich miast 
oraz przyczynienie się - poprzez zachowanie ich dziedzictwa architektury i kultury oraz rewi-
talizację ich historycznych centrów - do zrównoważonego rozwoju i wysokiej jakości życia na 
pograniczu polsko-niemieckim.

Impreza ma charakter otwarty i jest realizowana w miejscowości Chełmsko Śląskie, które 
w 2016 roku uzyskało tytuł „Najpiękniejszej Wsi Dolnośląskiej 2016”. Stało się to impulsem dla 
mieszkańców do wykorzystania uśpionego potencjału i zaangażowania na rzecz rozwoju 
swojej miejscowości, która opiera się przede wszystkim na tradycji lniarskiej.

Wydarzenie kultywuje i propaguje 
dawne zawody, a przede wszystkim 
opiera się na tradycji lniarskiej regionu.
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jarMark 
tkaczy śląSkich

Inicjatywa zapoczątkowania realizacji imprezy powstała w 2001 roku w celu przywró-
cenia świetności chełmskich jarmarków. Jarmarki odbywały się dwa razy w roku, miały one 
historyczne tradycje, które są kultywowane do dzisiaj. Współczesny Jarmark Tkaczy Śląskich 
zawsze odbywa się w sierpniu nawiązując do daty 23.08.1989 roku, kiedy to Stowarzysze-
nie na Rzecz Rozwoju Chełmska Śląskiego „Tkacze Śląscy” oraz Fundacja Bramy Lubawskiej  
rozpoczęły działania ożywiające podupadłą miejscowość. Impreza ma charakter otwarty 
i rozpoczyna się paradą historyczną, która ma swoją tradycję począwszy od benedyktynów.

Pierwszy dzień Jarmarku ma odzwierciedlenie w wyrobach lniarskich w czasach  
średniowiecznych. Rękodzielnicy promują produkt lokalny, który ma certyfikat polski.

Drugi dzień cechuje się regionalizmem. Na scenie goszczą zespoły ludowe, które uka-
zują w swoich utworach historie po 1945 roku, kiedy to Chełmsko straciło prawa miejskie.

Wiele zabytków dziś ma współczesne Chełmsko,
długą historię ma herb – w nim skoczny wiewiór,
dwanaście drewnianych chat i siedmiu braci,
rynek podcieni tam rząd i stary ratusz.
Kręć się kręć wrzeciono – słychać jeszcze śpiew,
echa dawnych tonów – w rynku pośród drzew,
dzisiaj Chełmsko turystyczne zaproszenie śle,
bo bezcenną czystą perłą tu w Sudetach jest.

(fragment hymnu Chełmska Śl.)
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kościół 
14 wSpomożycieli

Położony jest w malowniczej okolicy na Podlesiu w Lubawce. Kościół został ufundowany 
przez Opata Bernarda Rosę z Krzeszowa w miejscu dawnej kaplicy odpustowej z 1626 r. Obok 
wzniesiono letni dom opatów oraz klasztorny folwark. Kościół został rozbudowany w 1722-23 r. 
Tak samo jak wcześniejsza kaplica, poświęcony został 14 Wspomożycielom i należy do bar-
dzo nielicznych teraz w Europie kościołów propagujących taki kult. Obok wzniesiony został 
letni dom opatów, było to miejsce wypoczynku kolejnych dostojników. Oczywiście powstały 
również zabudowania folwarczne. Kompleks przetrwał do dziś, chociaż nie jest w najlepszym 
stanie. Dom Opatów to obecnie zaniedbany budynek mieszkalny. Wewnątrz kościoła znajduje 
się między innymi wspaniały strop – polichromowane, drewniane belki stropowe i kaseto-
nowy sufit.

Niezwykły jest ołtarz 14 Wspomożycieli z 1690 r. Został on przeniesiony do kościoła  
z Krzeszowa w 1728 r. Wielkie wrażenie robią barokowe polichromowane płaskorzeźby ołtarza. 
We wnętrzu znajdują się również obrazy olejne z wizerunkami świętych, organy.

Przed wejściem do kościoła znajduje się krypta z figurą św. Aleksego, nad którą umiejsco-
wiony jest taras z figurami św. Barbary i Katarzyny.

Na podstawie: Gmina Lubawka - Zielona Brama Sudetów, Piotr Wasiak, Lubawka 2014

Kult Czternastu Wspomożycieli 
dotarł na Śląsk w II poł. XVII w. 
za sprawą cystersów z Krzeszowa.
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doMki 
12 apoStołów

Historia powstania tych drewnianych domostw sięga 1707 roku, kiedy to Cystersi z pobli-
skiego opactwa w Krzeszowie sprowadzili do Chełmska czeskich tkaczy. Zamieszkali oni 
w miejscu dogodnym dla swojego zajęcia, nad potokiem, z trawiastą skarpą, na której można 
było suszyć bielone płótno. Domy pozostały w niezmienionym stanie po dziś dzień (poza jed-
nym domkiem, który spłonął), posiadają charakterystyczne podcienie od strony wejściowej.

Dwa domki tkaczy są udostępnione dla zwiedzających. W jednym z nich mieści się izba 
tkacka utrzymywana przez lokalne stowarzyszenie, znajdują się tam zabytkowe przedmioty 
związane z tkactwem, pokazany jest proces powstawania tkaniny począwszy od kwiatów, 
które rosną bezpośrednio pod oknami, na gotowym płótnie skończywszy. W izbie znajduje się 
również sklepik, gdzie można kupić przepiękne wyroby z dolnośląskiego lnu: serwetki, obrusy, 
ściereczki.

Oryginalne drewniane Domy 
Tkaczy Śląskich z początku 
XVIII wieku, znane pod 
nazwą Dwunastu Apostołów, 
to miejsce wyjątkowe na mapie 
atrakcji Dolnego Śląska.
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ekobajka jochymków
w Bukówce

W 2018 roku Eko Bajka została skategoryzowana przez Polską Federację Turystyki Wiejskiej 
„Gospodarstwa Gościnne" i otrzymała najwyższą ocenę w kategorii ocen WBN (Wiejskiej Bazy 
Noclegowej) - 3 słoneczka ***.

Położenie gospodarstwa z dala od szosy i wsi gwarantuje ciszę i spokój, a ekologiczny 
sposób prowadzenia gospodarstwa daje gwarancję prawdziwego zdrowego wypoczynku. 
Wokół zagrody rozciągają się piękne widoki na góry, kolorowe łąki, pola i lasy, zapewniamy 
także kontakt ze zwierzętami w gospodarstwie: konie, owce, króliki itd.). Dla przyjeżdżających  
tu dzieci zagroda to prawdziwy raj na ziemi.

W 2017 roku zagroda Eko Bajka w konkursie Ministerstwa 
Rolnictwa na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w Polsce 
zajęła 2 miejsce, a pierwsze w woj. dolnośląskim.
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hlebówka
w Szczepanowie

Hlebówka jest 3-hektarowym ogrodzonym gospodarstwem agroturystycznym położo-
nym w gminie Lubawka na granicy Sudetów Zachodnich i Środkowych. Gospodarstwo znaj-
duje się we wsi Szczepanów – ok. 4 km. od centrum Lubawki – przy drodze Lubawka – Kar-
pacz – Jelenia Góra na wysokości 570 m n.p.m. i jest idealnym miejscem dla ludzi chcących 
odpocząć od miejskiego zgiełku.
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Dolina Miłości
Przed wiekami w Lubawce zdarzył się romans między synem burmistrza i niezwykle uro-

dziwą córką rzemieślnika. Wielka miłość młodych wywołała gwałtowny sprzeciw rodziców 
obojga zakochanych. Burmistrz nie chciał nawet słuchać o miłości jego syna do jakiejś bied-
nej dziewczyny. Natomiast ojciec pięknej panny był ubogi i wiedział, że ślub jego córki z tak 
majętnym kawalerem jest nieprawdopodobny. Załamany takim obrotem sprawy kawaler 
poszedł za miasto, aby popełnić samobójstwo.

Wspiął się na jedną z gór, gdzie dawniej wznosił się zamek i rzucił się w przepaść. Jednak 
śmierć nie była mu pisana. W ruinach zamku żerowało stado kruków, które w cudowny spo-
sób ocaliło spadającego młodzieńca, przenosząc go do doliny leżącej naprzeciwko. Gdy odzy-
skał świadomość, okazało się, że leży na poduszce z mchu w leśnym wąwozie. Chwilę później 
dostrzegł opodal swą ukochaną. Dziewczyna, cała we łzach, siedziała przy źródle potoku, pły-
nącego stąd w kierunku Lubawki. Niedoszły samobójca opowiedział, co mu się przydarzyło, 
gdy chciał odebrać sobie życie. Kochankowie postanowili regularnie spotykać się w tym uro-
czym miejscu oraz dalej próbować uzyskać zgodę rodziców na ślub.

Poprosili o pomoc świątobliwego pustelnika, który mieszkał na górze do dziś nazywanej 
Pustelnią. Pobożny starzec długo i z trudem tłumaczył, jak ważna jest miłość w życiu wszyst-
kich ludzi, bez względu na pochodzenie i majątek. W końcu przełamał opór i zakochani mogli 
się pobrać!

dolina miłości
oraz rezerwat kruczy kamień

Szczyt, z którego - według legendy - chciał rzucić się nieszczęśliwy kochanek, 
to Krucza Skała. U jej podnóża znajduje się Krucza Dolina, a w bok odchodzi  
Dolina Miłości – urokliwe i zaciszne miejsce spotkań bohaterów opowieści,  
z potokiem Miłość płynącym przez środek.

Rezerwat Kruczy Kamień
Najcenniejszym przyrodniczo obszarem na terenie gminy Lubawka jest 

rezerwat przyrody Kruczy Kamień osadzony na południowo-zachodnich zbo-
czach Kruczej Skały (681 m n.p.m.). Na naturalnych odsłonięciach i osuwiskach 
skalnych występują wyjątkowo rzadkie, stwierdzone w zaledwie kilku miejscach 
w Polsce, sudeckie pionierskie zbiorowiska skał neutrofilnych.

Najbardziej znanym mieszkańcem Kruczego Kamienia jest piękny, niezwy-
kle rzadki w Polsce motyl niepylak apollo. Niepylak zasiedlał odsłonięte zbocza 
skalne na terenie rezerwatu Kruczy Kamień aż do końca XIX wieku. Kolejnym 
niezwykle okazałym motylem występującym w rezerwacie jest paź królowej.

Bardzo interesującą botanicznie częścią Gór Kruczych są okolice wsi  
Uniemyśl.  Nad potokiem Szkło w Długim Dole rośnie masowo objęty 
ochroną czosnek niedźwiedzi, a wyżej związana z żyznymi lasami liściastymi 
kokorycz pusta. Na skałkach u wylotu doliny obok paprotki zwyczajnej trafia się 
również rzadka zanokcica północna.

W Górach Kruczych żyje także kilkanaście spośród 25 polskich gatunków 
nietoperzy.

Na podstawie: Gmina Lubawka - Zielona Brama Sudetów, Piotr Wasiak, Lubawka 2014

Pasmo Gór Kruczych 
stanowi południowo-
-zachodni kraniec 
ciągnącego się aż od 
Nowej Rudy, wygię-
tego ku północy łuku 
Gór Kamiennych, 
będących częścią 
Sudetów Środkowych. 
Zwarte zalesione 
Góry Krucze stanowią 
dominujący akcent 
krajobrazu nad 
Lubawką.




