Trzebnica, dn.16.01.2017 r.

Szanowni Państwo, Dobrodzieje klasztoru!
W imieniu Sióstr Boromeuszek z Trzebnicy oraz Zarządu Fundacji dla Ratowania Klasztoru
św. Jadwigi śląskiej „By służyć” serdecznie zapraszam na I Charytatywny Bal Karnawałowy
w pocysterskim klasztorze w Trzebnicy w dniu 4 lutego 2017 r. organizowany z okazji 750
rocznicy kanonizacji św. Jadwigi Śląskiej na rzecz ratowania klasztoru.
Celem balu jest promocja dziedzictwa kulturowego klasztoru św. Jadwigi Śląskiej, pierwszego
klasztoru cysterek na ziemiach polskich – od dwóch lat Pomnika Historii oraz zebranie funduszy na
wykonanie koniecznych prac remontowych. To dzięki księżnej Jadwidze zostało ufundowane
opactwo w Trzebnicy. To w klasztorze trzebnickim, po śmierci męża – Henryka Brodatego, księżna
Jadwiga spędziła ostatnie lata swojego życia. Od 155 lat pocysterski klasztor w Trzebnicy jest
własnością Sióstr Boromeuszek, spadkobierczyń św. Jadwigi w Jej dziele modlitwy i posługi.
Siostry prowadzą w klasztorze dzieła miłosierdzia: Centrum p. w. św. Jadwigi Śl. (ZOL) dla120
pensjonariuszy, ośrodek Wsparcia Społecznego – tzw. Szósty Stół św. Jadwigi oraz Świetlicę dla
dzieci; przyjmują pielgrzymów przybywających do grobu św. Jadwigi Śl. oraz zatrzymujących się w
drodze na Jasną Górę. Cały Zespół klasztorny: klasztor o kub.121 tys. m3 oraz 14 budynków
pomocniczych utrzymuje ze swoich pensji i emerytur 60 sióstr (60 % z Nich ukończyła 70 lat).
Stan techniczny obiektów klasztornych jest zły i pogarsza się z roku na rok. Konieczne jest
wykonanie b. wielu prac remontowych oraz konserwatorskich. Najpilniejszy jest remont 1 ha
dachu klasztoru – pozostałej niewyremontowanej 50 % powierzchni dachu - wraz z wymianą
zniszczonych elementów więżby dachowej oraz ustabilizowaniem elementów konstrukcyjnych.
Koszt prac przekracza możliwości finansowe Kongregacji. W odzewie na SOS dla klasztoru została
powołana Fundacja „By służyć”, która od ponad 5 lat pomaga siostrom w ratowaniu klasztoru.
Dzięki dotacjom uzyskanym z: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwa
Dolnośląskiego oraz Gminy Trzebnica, jak również dzięki wsparciu Dobrodziejów klasztoru - Osób
i Instytucji - zostało wyremontowane 50 % powierzchni dachu, więżby dachowej, lukarn
i kominów. W przestrzeni wyremontowanego poddasza skrzydła północnego klasztoru zostały
utworzone klasztorne pokoje wyciszenia. Skrzydło południowe klasztoru ogrzewane jest
pompami ciepła zamontowanymi dzięki dotacji przyznanej przez WFOŚiGW we Wrocławiu.

W 2017 r. konieczne jest kontynuowanie prac remontowo – konserwatorskicj, w szczególności,
wykonanie kolejnego etapu remontu dachu klasztoru, remont i ustabilizowanie schodów
wejściowych od strony dziedzińca klasztornego – nakaz PINB. wykonanie remontu pomieszczeń
na poziomie parteru oraz montaż pomp ciepła w miejsce wyeksploatowanych kotłowni na paliwo
stałe. Zostały złożone stosowne wnioski do MKIDN, UM oraz WFOŚiGW. Będziemy aplikować do
wszystkich ogłaszanych programów i konkursów. Bardzo poważnym problemem jest jednak
zapewnienie tzw. wkładu własnego w większości projektów wymaganego na poziomie 15 - 20%
wartości zadania. Ufamy, że dzięki wsparciu Ludzi Dobrej woli będziemy w stanie sprostać
wymaganiom konkursowym.
I Charytatywny Bal organizowany jest w historycznych salach i krużgankach klasztornych – wokół
wirydarza północnego św. Jadwigi Śląskiej. Dla Gości balu organizatorzy przygotowali wiele
artystycznych i kulinarnych niespodzianek oraz konkursów. W programie: m.in. występ Marcina
Stycznia z zespołem, w repertuarze którego znajdzie się piosenka poświęcona św. Jadwidze
Śląskiej – napisana specjalnie dla uczczenia 750 rocznicy kanonizacji księżnej Śląska. W trakcie
balu odbędzie się licytacja obrazów i cennych przedmiotów oraz losowanie nagrody głównej.
Zabawę do białego rana poprowadzi profesjonalny D.J. oraz Zespół Gieni Dutki. To będzie
niezapomniany, pierwszy, charytatywny bal w trzebnickim klasztorze.
Dochód z balu przeznaczony zostanie na wykonanie kolejnego etapu remontu dachu klasztoru.

Do zobaczenia na I balu!

Z wyrazami szacunku
Krystyna Klamińska
Załącznik: Plakat balu
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