Święto Ulicy Daszyńskiego
w stolicy Hrabstwa Kłodzkiego
1 maja 2009 godz. 10.00-20.00

Zapraszamy wszystkich do stolicy Hrabstwa Kłodzkiego na wielką imprezę plenerową, podczas której
przy ul. Daszyńskiego oraz na przyległych parkingach, w Parku Sybiraków i Parku Przyjaźni, na terenie Szkoły
Społecznej, na kanale Młynówka, na moście gotyckim oraz w ogrodach oo. franciszkanów znajdziecie mnóstwo
atrakcji!!!
Tego dnia w obrębie ul. Daszyńskiego obowiązującą walutą będzie Kłodzki Talar, który będzie można nabyć
za 3 zł w Banku Talarów, albo wygrać w licznych konkursach i zabawach.
Imprezę organizują: kłodzcy oo. franciszkanie, Zespół Szkół Społecznych w Kłodzku, Kłodzkie Towarzystwo
Oświatowe (z przyjaciółmi) oraz Urząd Miasta Kłodzka, Starostwo Powiatowe w Kłodzku, Kłodzki Ośrodek Kultury,
Akademia Przygody, Amatorska Liga Koszykówki.

Zapraszamy!!!
Najważniejsze atrakcje w Społecznej
DOSTĘPNE OD 10.00 DO 17.00

• Pracownia biżuterii
• Pracownia malowania kubków
• Malowanie rąk w zwierzęta
• Salon makijażu
• Zdjęcie makijażu i ręki
• Malowanie gipsowych maskotek
• Dzwoneczkowy tor przeszkód
• TETRIS - gra komputerowa
• Sudoku - spróbuj i ty!
• Ptasie origami
• Klub Młodego Odkrywcy
• Sklejanie modeli redukcyjnych
• Wyścigi modeli samochodowych
• Regaty modeli statków z różnych epok
• Strzelanie w wiatrówki
• Łowienie rybek z wanny
• Spotkanie Przyjaciół Społecznej
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Najważniejsze atrakcje w ogrodach franciszkanów
DOSTĘPNE OD 10.00 DO 20.00

• LOTERIA ŚW. FRANCISZKA
• Kiermasz franciszkański
• Wydawnictwa katolickie
• Publikacje Kłodzkiego Towarzystwa Oświatowego
• Promocja Encyklopedii Ziemi Kłodzkiej
• Kiermasz PiMBP w Kłodzku
• Kiermasz Muzeum Ziemi Kłodzkiej
• Leki z Bożej Apteki oo. bonifratrów
• Ekologiczna Żywność z Kotliny Kłodzkiej
• Loteria Domu Małego Dziecka w Kłodzku
• Kawiarenka
• Napoje zimne
• Pierogi, kiełbaski, etc.
• Zdjęcie z przeorem
• Kuchnia polowa z grochówką
• Konkurs Majsterkowicza
• Kwiaty na balkony i rabaty

Najważniejsze atrakcje terenowe

DOSTĘPNE OD 10.00 DO 17.00
• Uliczna wystawa „Przy Daszyńskiego”
• Odsłonięcie rzeźby Glacelli (14.00)
• Turniej koszykówki ulicznej
• Gry Uliczne po Kłodzku
• Strzelanie z łuku
• Spływ Młynówką
• Wspinaczka na drzewo po linie
• Tunel z sieci
• Przelot nad Młynówką
• Wspinaczka po sieci na most
• Plaża nad Młynówką
• Konkurs budowania zamków z piasku (10.00 - 13.00)
• Poszukiwanie skarbu
• Rodzinne narty
• Terenowy tor przeszkód
• Hula - hop
• Wejście na pal
• Szkoła żonglowania i kręcenia

Najważniejsze atrakcje na scenie
10.00 - oficjalne otwarcie imprezy
10.15 - otwarcie wystawy „Przy Daszyńskiego”
10.30 - poranny Aerobik
10.45 - grupa tańca współczesnego z Twardogóry
11.00 - Młodzieżowe Bractwo Rycerskie z Milicza
11.15 - Teatr Ognia „Fire Mime” z Krzyżowic
11.30 - Występ grupy „Podzamek Boys”
12.00 - Występ kłodzkich Romów
12.15 - Chór Sołtysów Ziemi Kłodzkiej
12.30 - Mikrofon dla Każdego - zabawa z nagrodami
13.00 - lekcja wspólnego śpiewania
14.15 - finał Wojewódzkiego Konkursu Literackiego
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14.30 - odsłonięcie pomnika Glacelli
14.45 - spotkanie Urodzonych 1-maja
15.00 - popołudniowy Aerobik
15.15 - grupa tańca współczesnego z Twardogóry
15.30 - Młodzieżowe Bractwo Rycerskie z Milicza
15.45 - Teatr Ognia „Fire Mime” z Krzyżowic
16.00 - Występ grupy „Podzamek Boys”
16.15 - Chór Sołtysów Ziemi Kłodzkiej
16.30 - wieczorny Aerobik
16.45 - grupa tańca współczesnego z Twardogóry
17.00 - Młodzieżowe Bractwo Rycerskie z Milicza
17.15 - Szkoła Gitarowa Grzegorza Krumpolca
17.45 - Dariusz Czerwenka i Agata Bilińska
18.15 - „Wieczór z Fusią i Burym” - etiudy teatralne
18.45 - „Na Wschodzie za Bugiem” - spektakl muzyczny
19.45 - Teatr Ognia „Fire Mime” z Krzyżowic
20.00 - oficjalne zamknięcie imprezy

Pierwsza kłodzka lekcja śpiewania

Od kilku lat w Krakowie odbywają się lekcje śpiewania. Na rynku spotyka się 20-30 tys. osób w różnym wieku
i wspólnie śpiewają piosenki, zaproponowane przez prowadzących imprezę artystów z kabaretu Loch Cammelot.
Przybyli bezpłatnie otrzymują śpiewniczki, muzycy dbają o akompaniament.
W tym roku po raz pierwszy w historii Ziemi Kłodzkiej zapraszamy wszystkich na lekcję wspólnego śpiewania
na ulicę Daszyńskiego w Kłodzku. Przygotowaliśmy piosenki o Kłodzku, Ziemi Kłodzkiej, o górach oraz piosenki biesiadne. Każdy znajdzie coś dla siebie! Akompaniować nam będą muzycy kłodzkich szkół. Przewidujemy
bezpłatne rozdanie kilkuset śpiewników, specjalnie przygotowanych na tę okazję.
Kto może przyjść? Każdy, kto ma ochotę na wspólne śpiewanie. Zapraszamy!

LE K C J A Ś P IEWA N IA
1 maja 2009 r. godz. 13.00 - 14.00
podczas Święta Ulicy Daszyńskiego.
Wstęp i śpiewniczki bezpłatne!
Zapraszamy wszystkich w wieku
od lat 2 do 102... Będzie radośnie!

Przy Daszyńskiego

Uczniowie klasy pierwszej Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Kłodzku od stycznia realizują projekt
pn. „Przy Daszyńskiego”, w ramach którego dokładnie poznali historię tej ulicy, budowle przy niej stojące, ludzi
działających i tworzących w tym miejscu, ważne wydarzenia, które przetoczyły się przez tę ulicę. Efektem projektu
jest przepiękna trójjęzyczna wystawa plenerowa, która czynna będzie od maja do października br. - oczywiście
wzdłuż ulicy Daszyńskiego. To pierwsza ulica na Ziemi Kłodzkiej, która doczekała się takiej interesującej wystawy.
Zapraszamy!
Urzędowi Miasta Kłodzka dziękujemy za pomoc w przeprowadzeniu tego przedsięwzięcia! Liczymy na to,
że 1 maja podczas Święta Ulicy Daszyńskiego wystawę oficjalnie otworzy p. Bogusław Szpytma - Burmistrz
Miasta Kłodzka.
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Glacella

Łada Ponikowska i Marta Zilbert są autorkami pięknych baśni, których akcja rozgrywa się na terenie Kłodzka
i Hrabstwa Kłodzkiego. Dotychczas Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe wydało trzy tomy opowieści o niesamowitych przygodach niesfornych kotów, noszące tytuły: „Tajemnica Glacelli”, „Czary Glacelli” i „Labirynt Konwalii”.
Podczas Święta Ulicy Daszyńskiego wiele się będzie działo wokół tych książek.
Oczywiście będzie można kupić wszystkie części bajek oraz uzyskać autografy autorek. Odsłonięty zostanie
mini-pomnik Glacelli - a jakże - przy Daszyńskiego! Ponadto p. Beata Pawłowicz (Dolnoślaski Kurator Oświaty
we Wrocłaiwu) oraz p. Krzysztof Baldy (Starosta Kłodzki) wręczą nagrody w Wojewódzkim Konkursie Literackim
pt. „Czarodziejka Glacella i jej dzieci”, który polegał na napisaniu przez uczniów szkół podstawowych i zerówek
swoich własnych baśni z przygodami Fusi i Burego. Powstało wiele pięknych opowieści, które KTO wydało
w formie książkowej. Konkurs finansowo wsparli: Zarząd Powiatu Kłodzkiego oraz sponsorzy prywatni,
za co pięknie dziękujemy!

Ale model!

Podczas tegorocznego Święta Ulicy Daszyńskiego dużo radości wszystkim sprawią modele samolotów, pojazdów
jeżdżących i jednostek pływających. Pod fachowym okiem instruktorów będzie można sklejać modele redukcyjne (plastikowe i tekturowe), a od godz. 10.00 do 17.00 rozgrywane będą wyścigi modeli samochodowych.
Każdy będzie mógł spróbować swoich sił w sterowaniu samochodowymi modelami formuły pierwszej i wczuć
się w rolę Kubicy.
Na najwytrwalszych czeka rola kapitana statku morskiego, sterującego modelami pływającymi w specjalnym
basenie. To spora sztuka i duża frajda! A wszystko to już 1 maja na terenie Szkoły Społecznej przy ul. Daszyńskiego w Kłodzku.

Na Wschodzie za Bugiem

Młodzież lubi odwiedzać inne kraje i poznawać inne kultury. W tym roku uczniowie Zespołu Szkół Społecznych,
znajdującego się w Kłodzku przy ul. Daszyńskiego, poznawali kulturę Słowian Wschodnich: Rusinów, Białorusinów, Ukraińców, Łemków i oczywiście Polaków zza Buga. W projekcie pod nazwą „Na Wschodzie za Bugiem”
wzięli udział młodzi ludzie w wieku od 8 do 16 lat. Niewiele jest w Polsce szkół, w których „maluchy” z klas 1-3
podstawówki mogą na równych prawach współpracować ze starszymi kolegami z gimnazjum, liceum i klas 4-6
szkoły podstawowej, a taki „mix” daje świetne wyniki artystyczne, dydaktyczne i wychowawcze.
Efektem projektu jest niezwykle energetyczny i rozśpiewany spektakl muzyczny pod tym samym tytułem co projekt.
Premiera miała miejsce 17 marca na scenie Kłodzkiego Ośrodka Kultury, ale zobaczymy go także 1 maja wieczorem na scenie w ogrodach oo. franciszkanów podczas Święta Ulicy Daszyńskiego. Koordynatorem projektu był
Janusz Laska, część teatralną prowadziła Joanna Załucka, część taneczną Katarzyna Schick, przygotowaniem
i aranżacją piosenek zajmowali się Joanna Sapieha i Andrzej Jakubowski, stroje stylizowała Violetta Gulij.
Oj będzie się działo!!!... Zapraszamy...

Teatr Ognia

Zachwycają swoimi wyczynami, potrafią oczarować publiczność. Inni ogień traktują jak coś, czego trzeba się
obawiać. Natomiast ten zespół stosuje go w swoich pokazach. Nikt tak nie potrafi wykorzystać żywiołu ognia,
jak teatr „Fire Mime” z Krzyżowic.
Grupę teatralną tworzą już cztery lata, wciąż intensywnie trenują, udoskonalając swoje umiejętności. Również
podczas Święta Ulicy Daszyńskiego wystąpią z rozmaitymi pokazami, gdyż łączą w sobie sztukę teatralną,
żonglerkę, akrobatykę i walkę.
Namawiam zwłaszcza do obecności podczas występu wieczornego, domykającego dzień. Ciemność, płomienie,
tworzą swoisty klimat, więc skoro trafia się rzadka okazja ujrzenia w Kłodzku czegoś tak niebywałego, nie wolno
jej przegapić.
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Bractwo Rycerskie z Milicza

Kilka lat temu grupa młodych ludzi z milickich szkół postanowiła założyć Bractwo Rycerskie. I udało się! Uszyli
stroje, zdobyli uzbrojenie i wyposażenie, ćwiczyli i nadal ćwiczą rzemiosło rycerskie. Wzbogacają swój warsztat o umiejętności teatralne i sceniczne. Często są zapraszani na różne pokazy. 1 maja zagoszczą na Święto
Ulicy Daszyńskiego. Będzie można z nimi porozmawiać, obejrzeć pokazy na scenie, kupić rycerskie pamiątki.
Naprawdę warto.

Tańce, tańce, śpiewy, śpiewy...

Podczas Święta Ulicy Dasszyńskiego nie zabraknie grup tanecznych i śpiewających. Każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie. Mołośnicy szybkich układów taneczynych i teatralnych zobaczą grupę taneczną z Twardogóry,
Chór Sołtysów Ziemi Kłodzkiej zadowoli miłośników wspólnego śpiewania, grupa klodzkich Romów szybko rozrusza wszystkich, którzy zechcą przyjść na ich występ. Na scenie zobaczymy też wielu młodych ludzi śpiewajacych i grających, a także Szkołe Gitarowa Grzegorza Krumpolca oraz Agatę Bilińską z Dariuszem Czerwenką.
Oj będzie się działo nascenie, będzie!!!

Aerobik

Zgrabni, modni, zdrowi, wiecznie młodzi....
Po pracy, szkole... wracamy do domu, siadamy przed telewizorem lub czytamy gazetę.
Jeśli chcecie spalić zbędne kalorie po grochówce i innych przysmakach, zachować dobrą kondycję lub chociaż przyjrzeć się wysportowanym kobietom, po prostu przyjdźcie. Osobiście polecam taki rodzaj gimnastyki.
Po co być biernym, warto spróbować tego rodzaju rozrywki.
Już po raz drugi całe Kłodzko może ćwiczyć na ul. Daszyńskiego. Zapraszam.

Akademia Przygody

Odóżniani poprzez swój nietypowy strój, a co ważniejsze, znani dzięki wielu działaniom na rzecz kłodzkiej społeczności. Kto odnawia zamknięte i zaniedbane części twierdzy? Kto pomaga przy bitwie o Twierdzę Kłodzką?
Kto organizuje młodzieży ciekawe zajęcia? To wszystko zasługi Akademii Przygody. Ta niesamowicie aktywna grupa przyłączyła się do Święta Ulicy Daszyńskiego po raz drugi. Część atrakcji przygotowali właśnie oni:
strzelanie z łuku, zjazdy na linach, rejs tratwą po Młynówce, wspinaczka po sieci. To nie dzieje się na co dzień
przy naszej ulicy, dlatego warto zajrzeć tu pierwszego maja.

Ukazał się pierwszy tom Popularnej Encyklopedii Ziemi Kłodzkiej

Będzie go można nabyć już 1 maja podczas Święta Ulicy Daszyńskiego. Encyklopedia zawiera ponad 20 tys.
haseł, zebranych w czterech tomach. Jest to pierwsze tak bogate kompendium wiedzy o Ziemi Kłodzkiej.
Oto co na jej temat napisał prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz z Uniwersytetu Wrocławskiego:
/.../ Niezwykle ważną cechą Encyklopedii jest dążenie do zintergrowania różnych epok, rozmaitych wątków
dziejów Ziemi Kłodzkiej. Podejście autorów do skomplikowanej problematyki historycznej, w której odnajdujemy
efekty pracy pokoleń mieszkańców regionu różnej narodowości, jest znakomitym przykładem ducha regionalizmu
otwartego. Na kartach leksykonu pomieszczono informacje o historii i dorobku Polaków, Niemców, Czechów
i Żydów, którzy w różnych epokach tu właśnie mieli swój dom i swą małą ojczyznę. Dla ogromnej części czytelników będa to informacje nowe, a nawet zaskakujące. /.../ Pochwały wymaga klarowność układu, merytoryczny
dobór haseł i sposób ich opracowania. Na podkreślenie zasługuje świetna szata graficzna, przyciągająca uwagę nawet pobieżnie przeglądającego słownik. Mamy tu piękne zdjęcia przyrody i krajobrazu, zabytków sztuki,
fotokopie dokumentów, dawnej prasy, a także mapy i podobizny osób./.../
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800 lat franciszkanów

Kłodzcy franciszkanie - w 800-lecie istnienia,
w 550-lecie Hrabstwa Kłodzkiego
i po raz drugi na Święcie Ulicy Daszyńskiego
MH, EG: Franciszkanie współpracują z Kłodzkim Towarzystwem Oświatowym. Prosimy ojca
o jej opisanie.
O. Nikodem: Mieszkamy przy jednej ulicy, w jednym mieście z tą różnicą, że my jesteśmy na wyspie. Z problematyką oświatową związany jestem od czasu kiedy pracowałem w Nysie w Nyskim Towarzystwie Oświatowym.
Pragnęliśmy w budynkach klasztoru zakonu franciszkanów – Collegium Seraficum utworzyć szkołę podstawową
oraz Liceum Ogólnokształcące. Niestety, rok 1997 dla Kłodzka i Nysy to czas powodzi 1000-lecia. Konsekwencją
zniszczeń tej tragedii było odłożenie sprawy tworzenia szkoły na bardziej dogodne czasy. W Kłodzku już 3 rok
współpracujemy jako franciszkanie z KTO, m.in. w organizowaniu wieczerzy wigilijnej, Święta Ulicy Daszyńskiego,
uczestnicząc w okolicznościowych spotkaniach.
MH, EG: A jak ojciec ocenia współpracę ze Szkołą Społeczną?
O.N.: Skoro współpraca istnieje między KTO oraz klasztorem, to naturalnie także ze szkołą
i jej pracownikami oraz uczniami tejże. Liczymy na dalszą owocną współpracę, tym bardziej, że po raz drugi
przygotowujemy się do Święta Ulicy Daszyńskiego.
MH, EG: Wiemy, że w tym roku przypada okrągła rocznica istnienia zakonu.
O. N.: Tak pięknie się składa, że rok 2009 to rok jubileuszu 800-lecia Zakonu Braci Mniejszych OFM – Ordo Fratrum Minorum). To właśnie 800 lat temu św. Franciszek Bernardone otrzymał zgodę na taką „formę życia” - żyć
wg świętej Ewangelii w świętości, ubóstwie i posłuszeństwie. W 1248 roku franciszkanie przybyli do Kłodzka,
osiedlili się na Wyspie Piaskowej (Piasek) stanowiącej dzisiaj część starówki kłodzkiej. Historia franciszkanów
powiązana jest ściśle z historią Śląska. W samym Kłodzku przez pewien czas franciszkanie przebywali w klasztorze na ul. Łukasińskiego. Na Wyspę Piasek „bracia mniejsi” powrócili w 1929 roku.
W 1927 roku franciszkanie kupili obiekty klasztoru i kościoła. Ważnym momentem było utworzenie parafii przy
tym kościele w 1967 roku. W 1997 roku z naszego klasztoru seminarium – Wyższe Seminarium Duchowne
wyruszyło w dalszą drogę do Wrocławia. W tym samym roku klasztor stał się domem parafialnym. Za dwa lata,
w 2011 r., przeżywać będziemy inny jubileusz – 300 lat kościoła Matki Bożej Różańcowej.
MH, EG: Czym zajmują się zakonnicy na co dzień?
O. N.: Oprócz normalnej pracy duszpasterskiej w parafii (ponad 800 lat) jako wspólnota franciszkańska odpowiadamy m. in. za duszpasterstwo sióstr zakonnych, duszpasterstwo grup ponadparafialnych (AA, duszpasterstwo
małżeństw niesakramentalnych, Grupę Modlitwy Ojca Pio, Franciszkański Zakon Świeckich, Eucharystyczną Straż
Honorową, Duszpasterstwo Pielgrzymkowe Ziemi Kłodzkiej, duszpasterstwo misyjno-rekolekcyjne, prowadzenie
domu formacyjnego (postulat). W naszej wspólnocie jak w każdej dobrej rodzinie istnieje poziom kompetencji
i odpowiedzialności za: klasztor, parafię, kościół, postulat i wszelkie formy duszpasterstwa zwyczajnego i nadzwyczajnego. Aktualnie w kłodzkim klasztorze jest nas 15, w tym 9 kapłanów, 4 braci zakonnych i niestety tylko
dwóch kandydatów.

ZAPRASZAMY!

Święto Ulicy Daszyńskiego
1 maja 2009 10.00-20.00
Kłodzko • ul. Daszyńskiego
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