Mauzoleum Ernsta bliższe odnowy
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KŁODZKO (inf. wł.). Miejscowy pasjonat przeszłości miasta Bartłomiej Terlecki nie daje
spokoju jego włodarzowi. Kłodzczanin zabiega o nadanie szczególnego wyrazu mauzoleum
rodziny Ernstów i jego otoczeniu. Burmistrz Michał Piszko deklaruje, że obiekt położony w
sąsiedztwie byłej nieruchomości architekta słynnego na ziemi kłodzkiej niebawem przejdzie
zmiany.

Tak dzisiaj prezentuje się wnętrze mauzoleum Ernstów...
Andreas Ernst w latach swojej aktywności zawodowej, co przypadło na ostatnie dziesięciolecia XIX i
pierwsze XX stulecia, zapisał się w historii Kłodzka i Polanicy-Zdroju. Jako mistrz budowlany,
zarazem architekt wzniósł w nich kilkanaście budowli wyróżniających się np. niepowtarzalnymi
wieżyczkami czy zwieńczeniami. W Kłodzku spod jego ręki wyszły np. okazałe budynki u zbiegu ulic:
Grunwaldzkiej i Łużyckiej mieszczące m.in. przedszkole, w Polanicy-Zdroju jego dziełem jest choćby
"Wielka Pieniawa".

... ukryte w leśnej głuszy opodal ulicy Wierzbowej
Po śmierci w roku 1929 A. Ernst spoczął w mauzoleum znajdującym się przy dzisiejszej ulicy
Wierzbowej. Po latach "zapomnienia" budowla uległa rujnacji, z której stara się ją wyrwać
kłodzczanin Bartłomiej Terlecki. Przekonuje, że najwyższy czas oddać zasłużonemu hołd, odnawiając
grobowiec jego rodziny.
- 27 maja 2020 roku zaprosiłem do złożenia ofert podmioty zajmujące się stroną dokumentacyjną
wobec budowli historycznych. Temu, który wygrał konkurs zleciliśmy wykonanie karty zabytku, bo
taki jest wymóg. Wiąże się z tym przygotowanie dokumentacji. Jeśli będzie gotowa, przystąpimy do
procedury wpisu obiektu do rejestru i postaramy się o fundusze transgraniczne, bo pojawił się
program dedykowany takim działaniom - mówi burmistrz Michał Piszko. - Najpóźniej w
październiku br. mam otrzymać tę dokumentację. To pozwoli w pierwszym etapie zadania
odrestaurować część mauzoleum, a w kolejnym kontynuowanie prac. Zakładamy wybudowanie
ścieżki edukacyjnej - pieszej i rowerowej - z przejściem nad potokiem w kierunku ulicy Żeromskiego.

Bartłomiej Terlecki też dąży do renowacji historycznej budowli
Biorąc pod uwagę fakt, że B. Terlecki jest nieustępliwym pasjonatem przeszłości miasta, można
spodziewać się, że mauzoleum jego współbudowniczego przestanie być ujmą dla Kłodzka.
(bwb)

