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Dzień Dziecka w Alei Modrzewiowej wpisał się już na stałe w 
kalendarz lądeckich wydarzeń kulturalnych w plenerze. W tym 
roku tradycyjnie kanwą wydarzenia był Pchli Targ dla Dzieci. W 
ramach atrakcji natomiast odbyły się Warsztaty Bębniarskie 
Bartłomieja Hudźca, gry i zabawy animatorek CKIR, spektakl 

 DZIEŃ DZIECKA - sezon imprez plenerowych rozpoczęty

„Czerwony Kapturek” Teatru „Akademia Wyobraźni”, a opo-
wieści o Januszu Korczaku snuł Wojtek Lasota.
Pogoda, frekwencja i atmosfera były znakomite. Do na-
stępnego roku!

CKIR

1. Lądecki 
Festiwal 
Historyczny

„Skrzynczan-
ki” wystąpiły w 
Rychwale

24. Międzyna-
rodowy Festi-
wal Tańca 
- program

Relacja z lą-
deckiej „Nocy 
Świętojańskiej”
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Z biurka 
Burmistrza

3 czerwca. Miałem przyjemność, we-
spół z Przewodniczącą Rady Miejskiej 
Małgorzatą Bednarek, dokonać uro-
czystego otwarcia 1. Lądeckiego Festi-
walu Historycznego, który w tej edycji 
przyjął nazwę „Zaginiona społeczność 
żydowska Lądka-Zdroju”. Gratuluję 
organizatorowi, Lądeckiemu Towarzy-
stwu Historyczno-Eksploracyjnemu, 
znakomitego wydarzenia.

4 czerwca. Uczestniczyłem w niezwy-
kle udanym otwarciu PIK Art Gallery 
przy ul. Kościelnej. Bardzo się cieszę 
z kolejnej trwałej inicjatywy kulturalnej 
na lądeckim Rynku.

7 czerwca. Odbyłem wideokonferencję 
z Mario Crecente, wiceprezydentem 
Europejskiego Stowarzyszenia Histo-

rycznych Miast Termalnych (EHHTA) w 
sprawie organizacji konferencji, zapla-
nowanej na październik w Lądku-Zdro-
ju, a także o dalszym wsparciu huma-
nitarnym dla uchodźców z Ukrainy i w 
samej Ukrainie.

8 czerwca. Uczestniczyłem w gali 
wręczenia nagród Ogólnopolskim Ran-
kingu Związku Powiatów Polskich za 
2021 r., która odbyła się w Mikołajkach. 
Dodam z dumą, że Gmina Lądek-Zdrój 
zajęła w Rankingu III miejsce w katego-
rii gmin miejskich i miejsko-wiejskich, 
tym samym z roku na rok wciąż popra-
wia swoją pozycję. Więcej szczegółów 
po adresem www.ranking.zpp.pl

15 czerwca. Wraz z panią wicebur-
mistrz Alicją Piwowar spotkaliśmy się 
z właścicielem „Lądkolandii”. Omówi-
liśmy zasady zakupu karnetów przez 
dzieci z naszej gminy i zapoznaliśmy 
się z kolejnymi atrakcjami naszego 
parku rozrywki dla najmłodszych, który 
pięknie się rozrasta.

17 czerwca. Odbyło się Walne Zgroma-
dzenie wspólników Lądeckich Usług 
Komunalnych, podczas którego za-
twierdziłem sprawozdanie finansowe 
przedsiębiorstwa i udzieliłem absoluto-
rium Zarządowi i Prezesowi L.U.K.

21 czerwca. Uczestniczyłem w spo-
tkaniu z władzami Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska we Wrocławiu, 
które odbyło się w Centrum Edukacji, 
Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim. 
Podczas spotkania dotyczącego pla-
nów ograniczenia przez RDOŚ inwesty-
cji turystycznych na terenie Masywu 
Śnieżnika i Gór Bialskich. Wyraziłem 
swoje zaniepokojenie i wyraźny sprze-
ciw wobec tych projektów, w ich efek-
cie bowiem wszelkie inwestycje na 
terenach wsi takich, jak Lutynia, Wój-
tówka, Orłowiec i Wrzosówka zostaną 
zablokowane.

23 czerwca. Otrzymałem od Rady 
Miejskiej Lądka-Zdroju absolutorium 
za realizację budżetu gminy w 2021 r.

Lądeckie Towarzystwo Historyczno-
-Eksploracyjne, którego prezesem jest 
Krystian Takuridis, dało się już poznać 
z kilku inicjatyw. Te najbardziej znane, 
to renowacja nagrobka dr Aleksandra 
Ostrowicza, pierwszego polskiego leka-
rza w lądeckim uzdrowisku oraz siecio-
we wydawnictwo „PrzyLądek Historii”, 
opisujące efekty badań członków to-
warzystwa. W tym roku – istniejąc od 
2018 r. LTHE – wyszło z nową, bardzo 
już oficjalną propozycją i zorganizo-
wało 1. Lądecki Festiwal Historyczny, 
który odbył się w dn. 3 – 5 czerwca. 
Tematem inauguracyjnej edycji festi-
walu była historia przedwojennych Ży-
dów, którzy mieszkali w Lądku-Zdroju. 
Pretekstem dla niego stała się setna 
rocznica powstania na terenie naszego 
miasta cmentarza żydowskiego (dzisiaj 
to niewielki skwer położony przy Cmen-
tarzu Parafialnym, vis-a-vis „Biedronki”). 

1. Lądecki Festiwal Historyczny
Pomysłodawcami i 
głównymi organizato-
rami przedsięwzięcia 
byli historycy, wspo-
mniany prezes LTHE, 
Krystian Takuridis i To-
masz Kontek.
- Jest rzeczą niezwykle 
rzadką i niesłychanie 
przyjemną, gdy w lą-
deckim centrum kultu-
ry zjawiają się miesz-
kańcy z inicjatywą 
kulturalną, ale nie żąda-
ją jej realizacji, wprost 
przeciwnie, chcą wyda-
rzenie zrealizować sami. Mają już goto-
wy pomysł i co równie ważne, pozyska-
ne środki, z naszej zaś strony szukają 
wsparcia promocyjnego i pewnych ele-
mentów know how, wiedzy, która przy 
organizacji imprez kulturalnych bardzo 

się przydaje. Nie spo-
sób nie cieszyć się, że 
mamy w Lądku-Zdroju 
tak wspaniałe osoby. 
- Podczas otwarcia 
festiwalu powiedziała 
Karolina Sierakowska, 
dyrektor Centrum Kul-
tury i Rekreacji w Ląd-
ku-Zdroju.
W tym słowach za-
warta była zdaje się 
niemała intuicja, bo 
1. Lądecki Festiwal 
Kultury okazał się spo-

rym sukcesem, zarówno od strony or-
ganizacji, jak i wielkości audytorium, a 
przecież „żydowski temat” temat wyda-
rzenia do łatwych nie należy.
W piątek (3.06) w ramach festiwa-
lu odbyły się dwa wydarzenia. Przed 
południem festiwal zawitał w Szko-
le Podstawowej z warsztatami „Mu-
zeum w pudełku. Miasteczko Malki”, 
przeprowadzonymi przez edukatorów 
warszawskiego Muzeum Historii Ży-
dów Polskich „Polin”. Wieczorem odbył 
się koncert inauguracyjny festiwalu w 
wykonaniu Karoliny Lizer, który poprze-
dzony został kilkoma wystąpieniami 
i oficjalnym otwarciem dokonanym 
przez Przewodniczącą Rady Miejskiej 
w Lądku-Zdroju Małgorzatę Bednarek 
i burmistrza Romana Kaczmarczyka.
W sobotę odbyło się aż 5 wydarzeń. 
Najpierw „Śladami lądeckich Żydów”, 
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czyli spacer po Lądku-Zdroju, który 
poprowadzili Tamara Włodarczyk i 
Krystian Takuridis. Później mieliśmy 
okazję wysłuchać wykładu przedstawi-
cielki wrocławskiej Fundacji Żydoteka, 
Urszuli Rybickiej pt. „Życie żydowskie 
we Wrocławiu w XIX i XX w.”, który od-
był się w sanatorium „Józef”. Później, 
również w „Józefie”, Tamara Włodar-
czyk rozmawiała z Ignacym Einhor-
nem oraz prezesem Towarzystwa Spo-
łęczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, 
Arture, Hofmanem, tematem zaś spo-
tkania był „Dolny Śląsk jako żydowska 
Ziemia Obiecana”. Czwartym tego dnia 
wydarzeniem była projekcja - w Sali Wi-
dowiskowej CKIR - filmu „Main Traum, 
Main Liebe, Main Hoffnung” z udziałem 
reżyserki Martiny Fluck oraz Lucyny 
Adamskiej-Wulicz; przypomnijmy, że 
film opowiada o losach lądczanki Evy 
Sandberg-Siao. Dzień zamknął udany 
koncert Urszuli Makosz z Zespołem, 
którzy zaprezentowali tradycyjne pie-
śni żydowskiej.
W niedzielę festiwal powitał nas kolej-
nym spacerem – tym razem Krystian 
Takuridis i Tomasz Kontek idąc z lą-
deckiego Rynku na cmentarz żydow-
ski opowiadali o poznanych przez nich 
historiach lądeckich Żydów. Później w 
Kaplicy Zdrojowej odbył się koncert 
Kwartetu Chóru Synagogi Pod Białym 
Bocianem we Wrocławiu, który popro-
wadził Stanisław Rybarczyk. Festiwal 
zamknęły dwa spotkania w „Józefie”: z 
Krzysztofem Bielawskim pt. „Zagłada 
cmentarzy żydowskich” i z Konstantym 
Gebertem pt. „Ostateczne rozwiązania. 
Ludobójcy i ich dzieło”. Dodajmy jesz-
cze, że w ramach festiwalu umieścić 
należy występy prezesa Fundacji Kor-
czakowskiej Wojtka Lasoty podczas 
Dnia Dziecka, który również w niedzielę 
odbywał się w Alei Modrzewiowej.
1. Lądecki Festiwal Historyczny cieszył 
się sporym, a nawet kłopotliwym za-
interesowaniem – Sala Widowiskowa 
CKIR nie pomieściła wszystkich chcą-
cych zobaczyć film „Main Traum, Main 
Liebe, Main Hoffnung” i spotkanie z pa-
niami Fluck i Adamską-Wulicz.
Ze wszech miar zatem było to wyda-
rzenie niezwykle udane, a jego organi-
zatorzy realizują już koncepcję kolej-
nych akcji kulturalnych.

Red.

Od kilku lat Gmina Lądek-Zdrój przyjaź-
ni się z wielkopolską Gminą Rychwał. 
Głównym motywem spotkań jest wy-
miana kulturalna. Tym razem nasza 
reprezentacja pojawiła się na XXIII 
Święcie Ziemi Rychwalskiej, czyli 
„Rychwaliach”, które odbyło się 10-13 
czerwca w Rychwale.
Rychwał to niewielkie (niespełna 2500 

mieszkańców) miasteczko i gmina 
w powiecie konińskim o charakte-
rze rolno-usługowym. Rychwał sły-
nie w Wielkopolsce z wrześniowych 
„Rychwalskich Impresji Muzycznych”, 
które stanowią wielki piknik polskich 
orkiestr dętych, a ich gospodarzem jest 
rychwalska orkiestra dęta „Quantum”. 
Dla lądczan, którzy zdołali odwiedzić 
Rychwał, jest on również słynny z nie-
zwykłej serdeczności i gościnności 
jego mieszkańców.
W składzie reprezentacji Lądka-Zdroju 
podczas „Rychwaliów 2022” znaleźli 
się samorządowcy, czyli przedstawi-
cielki RM: przewodnicząca Małgorza-
ta Bednarek, Edyta Kolendo, Dorota 
Łakucewicz, Agata Opiła i Beata Dań-
kowska-Szczygieł oraz wiceburmistrz 
Alicja Piwowar, do których dołączyli 
pracownicy Centrum Kultury i Rekre-
acji, ale najważniejszą część lądczan 
w składzie stanowił Zespół Pieśni Lu-
dowej „Skrzynczanki” ze Skrzynki i o ich 
występie głównie tutaj mowa.
Staje się w Lądku-Zdroju coraz bardziej 
wiadomym, że nasze „Skrzynczanki” 
w ciągu ostatniego roku rozwinęły się 
w sposób niezwykły. Już choćby ich 
ostatni czerwcowy występ – podczas 
„Nocy Świętojańskiej” na lądeckim Ryn-
ku – pokazał rzecz rzadką: oto zespół 
ludowy zgromadził kilkusetosobowe 
audytorium, które reagowało na kolej-
ne pieśni wręcz entuzjastycznie. Gdzie 
kryje się ten nagły fenomen zespołu, 
który znamy przecież od ponad 40 lat, 
a którego koncerty nigdy chyba nie cie-
szyły się takim powodzeniem? Ano w 
ludziach rzecz jasna! „Skrzynczanki” od 
wielu lat śpiewają pod egidą CKIR, w 
ostatnich latach w ich grupie było wiele 

Skrzynczanki w Rychwale
zmian, które różnie wpływały na jej kon-
dycję – bądźmy szczerzy, trudno jest 
znaleźć dobrego, charyzmatycznego i 
konsekwentnego lidera zespołu ludo-
wego. A jednak w zeszłym roku, dyrek-
tor CKIR Karolina Sierakowska, zapro-
ponowała współpracę polaniczance 
Dominice Radwan i rzec już można 
śmiało, że trafiła w dziesiątkę. Znana u 

nas z wielu występów 
Dominika potrafi zna-
leźć ze „Skrzynczan-
kami” wspólny język, 
motywować je do pra-
cy, świetnie dobierać 
repertuar i aranżować 
kolejne pieśni. Pierw-
sze symptomy progre-
sji naszych dziewcząt 
pojawiły się już na 
jesieni zeszłego roku, 
kiedy to podjęły nie-
zwykle owocną współ-

pracę z dyrygowanym przez Macieja 
Kieresa, doskonałym Zespołem Wo-
kalnym „Hejszovina” z Kudowy-Zdroju. 
Pamiętamy doskonale występy obu 
zespołu podczas koncertu z okazji Od-
zyskania Niepodległości i Koncertu Bo-
żonarodzeniowego.
A jak było w Rychwale?
Tutaj przejdę już do odczuć własnych, 
uczestniczyłem bowiem w lądeckiej 
eskapadzie na „Rychwalia”. Otóż dla 
mnie występ „Skrzynczanek” rozpoczął 
się już dzień wcześniej, bo udało mi 
się podróżować z nimi do Wielkopolski 
autobusem, w którym odbyły pierwszą 
próbę przed tym koncertem. Próba ta 
sprawiła mi olbrzymią estetyczną przy-
jemność, co dla mnie tym było waż-
niejsze, że nie należę do wielbicieli kul-
tury ludowej. Jest niewątpliwie innym 
doświadczeniem słuchanie ludowego 
zespołu bez aparatury nagłaśniającej 
– jakość tego przeżycia przewyższa 
znacznie to, czego doświadczamy słu-
chając dźwięków płynących z głośni-
ków.
Koncert – właściwie koncercik, bo trwał 
zaledwie 40 minut  - w Rychwale był 
dla mnie wyjątkowy z kilku powodów. 
Pierwszy z nich to coś, co nazwałbym 
energią występu. Otóż widziałem, że 
„Skrzynczanki” były nieco stremowane, 
gdy wychodziły na scenę. I oto, już po 
pierwszych taktach, Dominika Radwan 
zaraziła zespół swoją niebywałą ener-
gią. Trudno nie nazwać takich zjawisk 
magicznymi. Drugi powód to dynami-
ka występu. Cóż, z muzykami różnie 
bywa, ja zaś nie znoszę tzw. chałturni-
ków, czyli muzyków, którzy występują, 
bo trzeba zrobić swoje. 

Ciąg dalszy na str. 4
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Miło nam zakomunikować, że wczo-
raj, tj. 8 czerwca 2022r. w Mikołajkach, 
podczas uroczystej gali, Burmistrz Ląd-
ka-Zdroju – Roman Kaczmarczyk, ode-
brał statuetkę dla gminy Lądek-Zdrój, 
za zajęcie wysokiego, bo 3. miejsca w 
Ogólnopolskim Rankingu Związku Po-
wiatów Polskich za 2021 rok!
Tak wysokie miejsce lądeckiego samo-
rządu w Rankingu to suma punktów, 
którą nasza gmina zdobyła w oparciu 
o blisko 60 tematycznych bloków kon-
kursowych, których istotą jest ukazanie 
zakresu i efektów działań samorządu 
w ciągu danego roku!
Konkurs, od wielu lat organizowany 
jest przez Związek Powiatów Polskich i 
jest konkursem dobrowolnym oraz nie-
odpłatnym.
Gmina Lądek-Zdrój uczestniczy w Ran-
kingu już od kilku lat, zajmując zwykle 
w kategorii gmin miejsko-wiejskich 
miejsca w pierwszej dziesiątce. Tym 
razem uplasowaliśmy się w ścisłej czo-
łówce miejsko-wiejskich samorządów!
Warto zaznaczyć, że tuż za Lądkiem-

Lądek-Zdrój trzeci w rankingu ZPP!

-Zdrojem – także wysokie, bo 5. miej-
sce – zajęła gmina Stronie Śląskie.

Grzegorz Szczygieł, 
Kierownik WPiSTU UMiG Lądek-Zdrój

Z całego serca dziękuję wszystkim, 
którzy tak szlachetnie wsparli mnie 
i całą moją rodzinę w bardzo trud-
nych chwilach po śmierci mojego 
męża. Jestem wdzięczna, że mam 
tyle wspaniałych, bliskich mi osób. 

Bardzo dziękuję.
Beata Tarasińska

PODZIĘKOWANIA

Lądecki Klub Petanki powstał w 2019 
roku, zrzesza kilkanaście osób grają-
cych w wywodzącą się z Francji grę 
zręcznościową zwaną petanque. 
Rozgrywki petanque odbywają się na 
placu zwanym bulodromem. Gra pole-
ga na rzucaniu z wytyczonego okręgu 
metalowymi kulami, zwanymi bulami 
w kierunku małej kulki zwanej świn-
ką. Zwycięża zawodnik, który umieści 
swoje bule bliżej świnki. Rozgrywki od-
bywają się w tzw. singlach (jeden na je-
den), dubletach (dwóch na dwóch) lub 
tripletach (trzech na trzech). 
Lądecki Klub Petanki jest członkiem 
Polskiej Federacji Pietanque, która 
zrzesza 49 klubów 
z całej Polski. Nasz 
klub uczestniczy w 
rozgrywkach na po-
ziomie III ligi. 
Na co dzień zawod-
nicy Klubu trenują na 
bulodromie przy ul. 
Zamenhoffa, obok 
budynku dawnego 
gimnazjum. Jest tam 
kilkanaście torów do 
gry, które przygoto-
wali członkowie klu-
bu, dzięki wsparciu 
finansowemu pozy-
skanemu z Kłodzkiej 

Wstęgi Sudetów w ramach grantów dla 
organizacji pozarządowych. 
Boiska są ogólnodostępne, każdy 
może tam przyjść i spróbować swo-
ich sił w grę w petanque. Na miejscu 
można wypożyczyć też kule do gry i 
skorzystać z pomocy członków klubu 
w pierwszych krokach na bulodromie. 
Klub organizuje też otwarte rozgrywki, 
w których mogą wziąć udział wszyscy 
chętni.
Serdecznie zapraszamy wszystkich 
chętnych do wspólnej zabawy i rywa-
lizacji.

Lądecki Klub Petanki

Pétanque zaprasza!

„Skrzynczanki” były w Rychwale gejze-
rem, zarówno pod względem radości, 
jak i tempa, któremu akompaniament 
prócz Dominiki nadawali doskonale 
Zbigniew Sałata (klarnet), Bartłomiej 
Hudzieć (instrumenty perkusyjne) i 
debiutujący gościnnie w zespole Pa-
weł Palik (akordeon). Trzeci wreszcie 
powód, to niezwykła szczerość wypo-
wiedzi artystycznej „Skrzynczanek”. 
Zespół nie wypracował jeszcze choreo-
grafii występów i może też w tym tkwi-
ła część jego siły, że wszyscy reagu-
jąc indywidualnie, stanowili zarazem 
jedność. Śpiewaczki, kapelmistrzymi i 
akompaniatorzy doskonale bawili się 
na scenie, co nadawało występowi 
aury olbrzymiej spontaniczności. To 
wielki walor przy wykonaniach muzyki 
ludowej, która dzięki niemu przekracza 
już rejony gatunku i wchodzi w obszary 

sztuki.
Konkludując, uważam, że występ 
„Skrzynczanek” w Rychwale był znako-
mity i tylko można się cieszyć, że zespół 
właściwie dopiero zaczął współpracę z 
Dominiką Radwan. Już nie mogę się 
doczekać ich występu podczas Lądec-
kich Ludowych Zdrojów.
Zespół Pieśni Ludowej „Skrzynczanki” 
wystąpił w Rychwale w składzie: Janina 
Ogórek, Sylwia Łagowska, Aneta Kątny, 
Beata Szychalska, Katarzyna Jastrząb, 
Ula Michorczyk, Barbara Michorczyk, 
Marta Węgrzyn, Mirosława Boduch, 
Aneta Kaletka, Krystyna Szczepańska, 
Jadwiga Suchoń, Sabina Kliber, Liliana 
Marciniak i Dominika Radwan.

Tomasz Pawlęga

Skrzynczanki 
w Rychwale

Dokończenie ze str. 3
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1 LIPCA 2022 (piątek)
19.00 | „Festiwalowe Retrospekcje” - wer-
nisaż wystawy fotograficznej,
Ogród CK Kalina****, ul. Parkowa 25, Lądek-
-Zdrój
Autorzy: Radosław Pietraga, Krzysztof 
Szczepański

2 LIPCA 2022 (sobota)
20.00 | Balet Młodego Widza,  spektakl 
„Przygody Robinsona Cruzoe”, artyści Ba-
letu Opery Śląskiej
Wodna scena - Zalew Stara Morawa,
Choreografia i reżyseria: Artur Żymełka
20.45 | Etiuda taneczna „Tango”, Zespół 
Quest
Choreografia: Artur Żymełka
21.30 | Premiera spektaklu „Cogitation”,  
artyści Baletu Teatru Wielkiego w Łodzi 
Choreografia: Koki Tachibana i Joshua Leg-
ge
23.00 | Koncert „Domina przegina”
Coffee Ride - ul. Kolejowa 6, Lądek-Zdrój

3 LIPCA 2022 (niedziela)
21.00 | Spektakl baletowy Adżarskiego 
Państwowego Zespołu Baletowego “Kho-
rumi” wraz z koncertem Adżarskiego Pań-
stwowego Chóru „Batumi” (Gruzja)
Scena Główna, Amfiteatr ul. Orla 7, Lądek-
-Zdrój

4 LIPCA 2022 (poniedziałek)
19.15 | „Między nami Jaskiniowcami”- Ce-
zary Łasiczka rozmawia z Robertem Bon-
darą
Jaskinia Radochowska – Radochów
21.00 i 22.30 | Spektakl „Humani corporis 
fabrica”
Leśna Scena - Winiarnia Radochowska, Ra-
dochów 8d

Choreografia i kostiumy: Jacek Przybyło-
wicz

5 LIPCA 2022 (wtorek)
21.30 | Spektakl  „Mond Morgen”, Tanz-
compagnie Giessen (Niemcy)
Scena Główna, Amfiteatr ul. Orla 7, Lądek-
-Zdrój
Choreografia: Tarek Assam

6 LIPCA 2022 (środa)
15.00 | „John Neumeier w moich wspo-
mnieniach” - Spotkanie autorskie Sławo-
mira Pietrasa
Sala widowiskowa CKiR, pl. Staromłyński 5, 
Lądek-Zdrój
19.00 | „Krzysztof Pastor - tancerz i cho-
reograf” - Spotkanie autorskie Sławomira 
Pietrasa
Sala widowiskowa CKiR pl. Staromłyński 5, 
Lądek-Zdrój
20.30 | Program „Scena Debiutów”
Scena Główna, Amfiteatr ul. Orla 7, Lądek-
-Zdrój
Część I:
- Prezentacje nagrodzonych przez Mię-
dzynarodowy Festiwal Tańca im. Olgi 
Sawickiej w Lądku-Zdroju, laureatów XI 
Konkursu Choreograficznego im. Bożeny 
Kociołkowskiej w Bytomiu
- Etiuda taneczna „Mantra”, Szkoła Tańca 
Coco Dance Center - chorografia Andrzej 
Rolski i Patrycja Trzynoga
- Wariacja Giselle z baletu „Giselle”, wa-
riacja Aurory z baletu „Śpiąca Królewna”, 
Miho Okamura,  
- Etiuda taneczna  „Dziwny jest ten świat” 
Zespołu Quest - choreografia Artur Żymeł-
ka
Cześć II
Spektakl „W środku niczego”, uczniowie 

Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. L. 
Różyckiego w Bytomiu - choreografia i reży-
seria: Artur Żymełka
 7 LIPCA 2022 (czwartek)
20.30 | Laboratoria Taniec i niepełno-
sprawność - prezentacja efektów pracy
Park Zdrojowy Jana Pawła II, Lądek-Zdrój
21.30 | Spektakl „Panem et Concerto”, ar-
tyści Baletu Teatru Wielkiego w Łodzi
Scena główna, Amfiteatr ul. Orla 7, Lądek-
-Zdrój
Choreografia: Joshua Legge
22.30 | Choreografia „Krzesany”, artyści 
Baletu Opery Śląskiej
Scena główna, Amfiteatr ul. Orla 7, Lądek-
-Zdrój
Choreografia: Henryk Konwiński

8 LIPCA 2022 (piątek)
22.00 | Spektakl „Pictures of Poland”, arty-
ści Baletu Opery Śląskie
Scena Główna, Amfiteatr ul. Orla 7, Lądek-
-Zdrój, 
Reżyseria i choreografia: Artur Żymełka

9 LIPCA 2022 (sobota)
16.00 | Koncert „Dzieci Dzieciom”
Scena Główna, Amfiteatr ul. Orla 7, Lądek-
-Zdrój
Podsumowanie warsztatów tanecznych 
dla dzieci.
20.00 | Koncert Finałowy „Lądek – Miasto 
Tancerzy”
Scena Główna, Amfiteatr ul. Orla 7, Lądek-
-Zdrój

2-8 lipca - Otwarte warsztaty 
9.00 - 9.45 - Stretching z Anną Kwitniewską
18.30 - 19.45 - Joga z Piotrem Bryją
Park Zdrojowy Jana Pawła II, Lądek-Zdrój

Program 24. Międzynarodowego Festiwalu Tańca

Na wszystkie wydarzenia Festiwalu - WSTĘP WOLNY
Bezpłatne wejściówki obowiązują na wydarzenia organizowane w Jaskini Radochowskiej oraz Winiarni Radochowskiej (04.07) z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc.
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Sobota, 4 lipca, był jednym z tych dni, 
w których – jak mówią lokalni malkon-
tenci – w Lądku-Zdroju „nic się nie dzie-
je”. W Domu Klahra wystąpiła Paulina 
Jeżewska and The Tricky Things, na 
terenie miasta odbywał się 1. Lądecki 
Festiwal Historyczny, natomiast przy 
Kościelnej z kulturalną fetą otwarto 
galerię sztuki Pomorskiego Inkubatora 
Kultury (PIK).
Na profilu FB PIK czytamy:
- Ponad trzydzieścioro artystów z Po-
morza, setka zaproszonych gości, 
cztery spektakle na scenie i w prze-
strzeni galerii. Ośmioro PIK-owców 
wystawiających się od tygodnia w PIK 
Art Gallery – oto następny etap działal-
ności Pomorskiego Inkubatora Kultury. 
Rozpoczynamy projekt rezydencji dla 
pomorskich i europejskich artystów, 
tym razem na południu w Sudetach.
Niezależnie od instytucjonalnej genezy 
PIK Art Gallery, jej powstanie to inicja-
tywa Marzeny i Janusza Gawrysiaków, 
zakochanych w Lądka-Zdroju gdań-
skich artystów. Marzena Gawrysiak 
jest autorką rzeźby – pomnika hima-
laisty Andrzeja Zawady, stojącego pod 
Zdrojem „Wojciech”. Janusz Gawrysiak 
to reżyser teatralny i pedagog, współ-
twórcą m.in. lądecko-strońskiego „Te-

Otwarcie PIK Art Gallery
atru, Którego Być Nie 
Powinno”.
Powstanie PIK Art Gal-
lery zdaje się być kolej-
nym krokiem w rozwo-
ju funkcji lądeckiego 
Rynku. To kolejne miej-
sce, które uatrakcyj-
nia przestrzeń naszej 
Starówki, co więcej, 
wzbogaca ją na naj-
wyższym poziomie, 
prezentując prace ce-
nionych w kraju i za-
granicą twórców. Trud-
no nie pogratulować 
w tym miejscu burmi-
strzowi Kaczmarczy-
kowi i Radzie Miejskiej, 
którzy konsekwentnie 
dążą do ożywienia 
kulturalnego jednego 
z najpiękniejszych dol-
nośląskich rynków.
Szerzej o działalności 
gdańszczan w kon-
tekście Lądka-Zdroju 
napiszemy w kolejnym 
numerze „Debat”.

Red.
Foto: Facebook.com
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1.07.2022 godz. 20.00-8.00 „Rodzinna”, By-
strzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
2.07.2022 godz. 15.00-8.00 „Rumianek” Stronie 
Śląskie ul. Nadbrzeżna 14 
3.07.2022 godz. 8.00-8.00 „Słoneczna” By-
strzyca Kłodzka Plac Wolności 28-29
4.07.2022 godz. 20.00-8.00 „Słoneczna” Stro-
nie Śląskie ul. Morawka 31/1 
5.07.2022 godz. 20.00-8.00 „Zdrojowa” Lądek-
-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
6.07.2022 godz. 20.00-8.00 „Apteka przy Netto” 
Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 3
7.07.2022 godz. 20.00-8.00 „Bystrzycka” By-
strzyca Kłodzka ul. St. Okrzei 12/6
8.07.2022 godz. 20.00-8.00 „Centralna” By-
strzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 15
9.07.2022 godz. 15.00-8.00„Daglezja” Stronie 
Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
10.07.2022 godz. 8.00-8.00„Herbena” Bystrzy-
ca Kłodzka Oś. Szkolne 10A/13
11.07.2022 godz.20.00-8.00 „Pod Opatrzno-
ścią” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4 
12.07.2022 godz.20.00-8.00 „Pod Słowikiem”, 
Międzylesie, pl. Wolności 34/7 
13.07.2022 godz. 20.00-8.00 „Rodzinna”, By-
strzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
14.07.2022 godz. 20.00-8.00„Rumianek” Stro-
nie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
15.07.2022 godz. 20.00-8.00 „Słoneczna” By-
strzyca Kłodzka Plac Wolności 28-29
16.07.2022 godz. 15.00-8.00 „Słoneczna” Stro-
nie Śląskie ul. Morawka 31/1 
17.07.2022 godz.8.00-8.00 „Zdrojowa” Lądek-
-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
18.07.2022 godz. 20.00-8.00 „Apteka przy Net-
to” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 3
19.07.2022 godz. 20.00-8.00 „Bystrzycka” By-
strzyca Kłodzka ul. St. Okrzei 12/6
20.07.2022 godz. 20.00-8.00 „Centralna” By-
strzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 15
21.07.2022 godz.20.00-8.00„Daglezja” Stronie 
Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
22.07.2022 godz. 20.00-8.00„Herbena” By-
strzyca Kłodzka Oś. Szkolne 10A/13
23.07.2022 godz. 15.00-8.00 „Pod Opatrzno-
ścią” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4 
24.07.2022 godz.8.00-8.00 „Pod Słowikiem”, 
Międzylesie, pl. Wolności 34/7 
25.07.2022 godz. 20.00-8.00 „Rodzinna”, By-
strzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
26.07.2022 godz. 20.00-8.00 „Rumianek” Stro-
nie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14 
27.07.2022 godz. 20.00-8.00 „Słoneczna” By-
strzyca Kłodzka Plac Wolności 28-29
28.07.2022 godz. 20.00-8.00 „Słoneczna” Stro-
nie Śląskie ul. Morawka 31/1 
29.07.2022 godz. 20.00-8.00 „Zdrojowa” Lą-
dek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
30.07.2022 godz. 15.00-8.00 „Apteka przy Net-
to” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 3
31.07.2022 godz. 8.00-8.00 „Bystrzycka” By-
strzyca Kłodzka ul. St. Okrzei 12/6

Powyższy tytuł to nazwa projektu, któ-
ry nasza biblioteka realizowała w okre-
sie listopad 2021 - czerwiec 2022. Pro-
jekt był współfinansowany ze środków 
Fundacji ORLEN w wysokości 5 tys. zł. 
Jego celem było uwrażliwienie dzieci 
na ekologicznie pożądane zachowania 
w życiu codziennym. Każde projektowe 
działanie miało na celu kształtowanie 
aktywnej postawy związanej z ochroną 
środowiska. W ramach realizacji pro-
jektu zrealizowaliśmy: 

Warsztaty krawieckie - Podczas tych 
zajęć dzieci nauczyły się od podstaw 
obsługi maszyn do szycia. Wspól-
nie uszyliśmy woreczki na warzywa i 
owoce, gumki do włosów, torby, ozdo-
by świąteczne, opaski na oczy, piórni-
ki, kosmetyczki i zabawki. Wszystkie 
projekty wykonywaliśmy ze skrawków 
materiałów, starych ubrań, pościeli, fi-
ranek i ręczników. Gdy wybuchła wojna 
na Ukrainie, włączyliśmy się w pomoc i 
dziewczynki uszyły poduszki z poszew-
kami dla uchodźców.  
Warsztaty kosmetyczne - Na tych spo-
tkaniach uczyliśmy się robić naturalne 
kosmetyki i środki czystości z produk-

„Więcej niż Zero – proekologiczne spotka-
nia biblioteczne w duchu zero waste”

tów dostępnych w każdej kuchni bądź 
aptece. Zrobiliśmy m.in. peeling z kawy 
i odżywczy krem nawilżający z jogurtu.
Warsztaty kulinarne - Na warsztatach 
kulinarnych królowało hasło: ,,Jak go-
tować żeby nie marnować?”. Wspólnie 
szukaliśmy sposobów na nie wyrzuca-
nie jedzenia i uczyliśmy się, jak robić 
świadome i ekologiczne zakupy. Przy 
okazji kształciliśmy się w sztuce kuli-
narnej przygotowując frittatę, kopytka, 
tosty, lody i inne smakołyki. 

Warsztaty upcykling 
- Te zajęcia pokazały 
nam jak stare pro-
dukty mogą zyskać 
na wartości. Zrobili-
śmy piękne szkatułki 
z pudełek po lodach, 
szydełkowe myjki ze 
sznurka, osłonki na 
kwiaty z plastikowych 
pudełek, legowisko dla 
psa z gumowej wycie-
raczki i resztek ma-
teriałów, wazony ze 

starych butelek oraz kwietniki z drew-
nianych palet. 
Podczas spotkania finalnego zgroma-
dzili się wszyscy uczestnicy projektu 
wraz z najbliższymi. Mieli wtedy okazję 
obejrzeć wystawę wszystkich prac pro-
jektowych i filmik ilustrujący realizację 
zadania. A największą atrakcją spotka-
nia było sadzenie kwiatów przed biblio-
teką w kwietnikach z palet. 

Gabriela Naporowska-Rodak
Paulina Bera

Prognozy pogody w tygodniu poprze-
dzającym lądecką „Noc Świętojańską” 
były bardzo nieprzychylne, miało padać 
cały dzień, prorokowano nawet burze. 
Organizatorzy byli jednak konsekwent-
ni, nie przenieśli terminu tej plenerowej 
imprezy ani nie wprowadzili zmian w 
programie. To prawda, pojawiły się 
przelotne, niewielkie opady deszczu, 
ale nikt z lądeckiego Rynku tego popo-
łudnia i nocy nie uciekał. Ludzie bawili 
się od godz. 15.00 do północy.
„Noc Świętojańska” w Lądku-Zdroju od 
swego zarania (pierwsza miała miej-
sce w 2016 r.) skierowana jest przez 
organizatorów – Centrum Kultury i Re-
kreacji, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 
Lądeckiej i „Dom Klahra” Kawiarnia Ar-
tystyczna – głównie do mieszkańców 

Noc Świętojańska 2022
Gminy Lądek-Zdrój. Ideą przyświeca-
jącą wydarzeniu jest niewielka, za to 
pełna dobrego klimatu i ciepłej atmos-
fery impreza, podczas której miesz-
kańcy Doliny Białej Lądeckiej będą się 
chwalić lokalną kuchnią, miejscowymi 
produktami regionalnymi i bawić w at-
mosferze dawnych tradycji. Obecność 
natomiast turystów i kuracjuszy, to już 
wspaniała wartość dodana.
Czasy dla kultury stają się coraz cięż-
sze, szczególnie na prowincji jest coraz 
trudniej, bo i coraz mniej jest pieniędzy 
w budżetach gmin, a sponsorów i ze 
świecą nie sposób znaleźć. Mimo tego 
lądecka „Noc Świętojańska 2022” zapi-
sze się w annałach gminy, jako wyda-
rzenie bardzo udane. 

Ciąg dalszy na str. 10

LIPIEC 2022
Dyżury aptek

Projekt realizowany ze środków 
Fundacji ORLEN w ramach Programu 
Moje miejsce na Ziemi
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Jedynkowe 
Newsy
Międzynarodowy Dzień Dziecka
Dnia 1 czerwca 2022r. w Szkole Pod-
stawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka 
obchodziliśmy Dzień Dziecka. W tym 
dniu każda klasa robiła coś wyjątkowe-
go. Nauczyciele i rodzice zorganizowali 
uczniom ciekawe wycieczki, gry tere-
nowe, ogniska, integracje, konkurencje 
sportowe. Piękna i słoneczna pogoda 
sprzyjała odpoczynkowi i zabawom. 
Wspólnie spędzony czas upłynął miło 
i szybko.

Wycieczka w Góry Stołowe
Uczniowie z klasy 7a i 7c z wychowaw-
cami  wyruszyli skoro świt na wycieczkę 
górską. Zdobyliśmy Szczeliniec Wielki 
(919 m n.p.m.), pokonując 700 scho-
dów szlakiem żółtym, obejrzeliśmy nie-
samowite pasmo górskie z bajecznymi 
widokami. To zaczarowany, kamienny 
świat. Pogoda, jak na zamówienie, zo-
baczyliśmy panoramę otaczającą Góry 
Stołowe. Wyruszyliśmy z Karłowa, wę-
drowaliśmy w obrębie Parku Narodo-
wego Gór Stołowych. Niespodzianką  
dla nas okazały się miejsca z utrzymu-
jącą się pokrywą śnieżną  w niektórych 
partiach skalnego labiryntu Szczelińca 
Wielkiego.
Dziękujemy Panu przewodnikowi Grze-
gorzowi Szczygłowi za oprowadzenie i 
barwne opowieści.

Dzień Mamy i Taty
Dnia 31.05.2022r. odbył się w szkole 
Dzień Mamy i Taty, który przygotowali 
uczniowie klasy 1b. Dzieci chcąc wy-
razić swoją miłość zaprosiły swoich 
rodziców i przygotowały dla nich prze-
piękny występ. Uczniowie przedstawi-
li zabawną inscenizację, recytowały 
wiersze, zagrały na ukulele, śpiewały 
wzruszające piosenki i składały ser-
deczne życzenia. Na koniec wręczyły 
własnoręcznie wykonane upominki 
w podzięce za trud wychowania oraz 
miłość, jaką od nich otrzymują. Na twa-
rzach rodziców było widać radość i łzy 
szczęścia. Ten spędzony razem czas 
pokazał nam, jak ważne są takie spo-
tkania i wspólne spędzone chwile.
„Kochamy Was całym sercem” - ta-

kim hasłem przewodnim uczniowie 
klasy 1a przywitali swoich Rodziców 
3 czerwca w swojej szkolnej klasie w 
ramach obchodów Dnia Mamy i Taty. 
Uczniowie przygotowali liczne niespo-
dzianki. Uroczystość rozpoczęła się 

bogatą częścią artystyczną. Słowem 
i piosenkami dzieci pragnęły wyrazić 
swoim rodzicom miłość i wdzięczność 
za ich rodzicielską dobroć i cierpliwość. 
Całość spotkania zwieńczył słodki po-
częstunek oraz wspólne zabawy rodzi-
ców i dzieci.
Uroczystość przebiegła w miłej i ciepłej 
atmosferze i na pewno na długo zapad-
nie w pamięci dzieci i rodziców.

Wycieczka do Zoo w Opolu
Dzień 6 czerwca br. był dla uczniów z 
klasy 1a przepełniony radością, ponie-
waż w tym dniu dzieci pojechały na 
upragnioną integracyjną wycieczkę 
do Opola .Wyjazd można zaliczyć do 
bardzo udanych. Dzieci wróciły prze-
pełnione wrażeniami. Opole przywi-
tało nas dobrą pogodą na zwiedzanie 
ogrodu zoologicznego i zabawę na 
największym i nowoczesnym placu 
zabaw. Dzięki zdyscyplinowaniu grupy 
i sprawności kierowcy, podróż przebie-
gała szybko i bez zakłóceń.
W ZOO mogliśmy zobaczyć i poznać 
ogromną ilość odmian gatunków zwie-
rząt, ptaków i ryb. Była to niezwykle cie-
kawa lekcja przyrody i ekologii. Udało 
się zaobserwować karmienie zwierząt. 
Kolejnym punktem wycieczki była wi-
zyta na placu zabaw. Świetna atrakcja, 
pełna nowoczesnych, bezpiecznych 
sprzętów do ćwiczeń. Zabawa pozwo-
liła wyładować nadmiar zgromadzonej 
energii. Doskonale odprężyła zarówno 
fizyczne jak i psychiczne. Wspólne za-
bawy były okazją do integracji i współ-
działania. Po tak intensywnej aktywno-
ści, głodni odwiedziliśmy Restaurację 
McDonalds. Był to ostatni punkt wy-
cieczki. Wszystkim serdecznie dzięku-
jemy za udział w wyjeździe, za wspól-
nie spędzony dzień i dobrą zabawę.

Cyrk dla dzieci na lądeckim Rynku
Dnia 03.06.2022r. uczniowie klas 1-4 
naszej szkoły wyruszyli na lądecki ry-
nek, gdzie przywitało ich Stowarzysze-
nie Działań Kreatywnych z Lądka-Zdro-
ju, społeczna organizacja działająca 
na rzecz edukacji, sztuki i kultury w 
naszym regionie. Grupa ludzi z różnych 
stron świata przygotowała dla dzieci 
przedstawienie cyrkowe, na którym 
wiele się działo. Po występie uczniowie 
mogli samodzielnie, pod okiem specja-
listów spróbować swoich sił i wykonać 
kilka sztuczek.

Gra profilaktyczna
8 czerwca uczniowie klasy 6, Grzegorz 
Jabłoński i Daniel Szkaradek, wzięli 
udział w finale Powiatowej Gry Profi-
laktycznej „Jeden z dziesięciu”. W maju 
odbyły się szkolne eliminacje, które 
wyłoniły najlepszych. Organizatorem 
i pomysłodawcą gry był Zespół Szkół 
Samorządowych w Stroniu Śląskim 
i tam, w Szkole Podstawowej, odbył 
się wielki finał. W towarzystwie szó-
stoklasistów z innych szkół z powiatu 
kłodzkiego nasi uczniowie zmierzyli się 
z pytaniami dotyczącymi profilaktyki 
uzależnień. Było więc o narkotykach, 
alkoholu, nikotynie oraz uzależnieniach 
od telefonu  czy Internetu.  Okazało się, 
że dziewczynki - uczestniczki gry, były 
najmocniej uzbrojone w wiedzę i poko-
nały wszystkich chłopców. Serdecznie 
gratulujemy udziału i odważnej walki!

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny 
„Emocja” 2021/22 - podsumowanie
W roku szkolnym 2021/2022 klasa 3a 
uczestniczyła w niezwykłym przedsię-
wzięciu - Międzynarodowym Projekcie 
Edukacyjnym „Emocja”. Główne cele i 
założenia programu to kształtowanie u 
dzieci postaw społecznych, rozbudza-
nie w nich wiary w siebie oraz we wła-
sne możliwości, a także wychowanie 
do takich wartości jak empatia, wyro-
zumiałość, szacunek czy wrażliwość. 
W I module dzieci  ćwiczyły swoją 
kreatywność, szukały nowych, niety-
powych sposobów na trudne sytuacje, 
szukały innowacyjnych pomysłów na 
zadania, które postawili przed nimi au-
torzy projektu.  Kolejny moduł dotyczył 
wyobraźni. Okazało się, że wyobraźnia 
przydaje się  nam nie tylko w rysowa-
niu np. ciekawych obrazków, ale też 
pomaga  w uczeniu się, zapamiętywa-
niu, pokonywaniu różnych trudności. 
O tym, że istnieją słowa, które ranią i 
słowa, które koją dzieci dowiedziały 
się podczas realizacji modułu pt. „Moc 
słów”. Trudne zagadnienia dotyczące 
naszych różnych stanów emocjonal-
nych rozpatrywaliśmy w module „Em-
patia”. Dzieci zaznajomiły się ze słow-
nictwem z pogranicza psychologii i 
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Liceanarium
Wycieczki, wyjazdy...
Dnia 25 maja młodzież lądeckiego 
liceum uczestniczyła w wycieczce 
zorganizowanej w ramach projektu 
„Żyjemy razem” realizowanego przez 
Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej. 
Program imprezy obejmował wyjazd 
do Muzeum Wojskowego w przygra-
nicznej miejscowości Králíky, Domów 
Tkaczy oraz Zamku w Międzylesiu. 
Natomiast  31 maja lądeccy licealiści 
odwiedzili jedno z najpiękniejszych 
założeń ogrodowych w Polsce - Arbo-
retum Wojsławice. Ogród botaniczny 
Uniwersytetu Wrocławskiego założony 
najprawdopodobniej w 1811 r. to jedna 
z najciekawszych atrakcji naszego wo-
jewództwa. Zwieńczeniem wyprawy 
była słodka wizyta w muzeum piernika 
w Bardzie.

Wieczór filmowy w liceum - kino ro-
dzinne  (9-10.06.2022 r.)
Bo choć dorastamy, w głębi serca po-
zostajemy zawsze dziećmi. Dlatego re-
pertuar „Wieczoru filmowego w liceum” 
dobrany został do obchodów 
Dnia Dziecka, ale też Dnia 
Matki i Dnia Ojca. 
Pierwszy film pt. „Wakacje 
Waltera” o małym, zahuka-
nym chłopcu, oddanym na 
wychowanie dwóm szalo-
nym wujom, nagrodzony zo-
stał przez młodzież liceum i 
gości ze szkoły podstawowej 
gromkimi brawami. 
Po filmie nastąpiła uczta zło-
żona z tostów wytrawnych 
z żółtym serem i keczupem 
oraz słodkich z dżemem tru-
skawkowo-rabarbarowym. 
Syci zasiedliśmy do... wieczo-
rynki, czyli nastąpił pokaz peł-
nometrażowej, kojącej zmy-
sły i otulającej do spania bajki 
pt. „Proszę słonia”. Gdy młod-
si koledzy z podstawówki po-
żegnali się z nami, obdarzeni 
plakatami nowo otwieranego 
Technikum Służb Ratow-
niczych i Uzdrowiskowych, 
starszyzna licealna przystą-

piła do obejrzenia przenikającego dra-
matu z Clintem Eastwoodem „Gran 
Torino”.
Dziękujemy wszystkim uczniom, któ-
rzy zaangażowali się w przygotowanie 
i przeprowadzenie naszej imprezy. Je-
steśmy dumni, że to z Waszej inicja-
tywy powstają takie wydarzenia i tak 
doskonale uczycie się ich organizacji. 
Czekamy na pomysły naszych przy-
szłorocznych uczniów. Ciekawe czym 
nas zaskoczycie? 

Spotkanie autorskie Kazimierza Bur-
nata „Przenikanie”
Dnia 15 czerwca uczniowie liceum 
uczestniczyli w spotkaniu autorskim 
Kazimierza Burnata, poety, tłumacza, 
autora wielu esejów oraz artykułów 
publicystycznych. Wiersze poety recy-

towali uczniowie 
naszej szkoły: Julia 
Karmazyn, Mar-
tyna Majka, Anna 
Mykal, Neonila 
Momot, Lena Oko-
ro oraz  Bartosz 
Wędziński. Uroczy-
stość została przy-
gotowana przez 
Stowarzyszenie 
Lądeckie Spotka-
nia Sentymentalne 

przy wsparciu Urzędu Miasta i Gminy 
Lądek-Zdrój oraz CKiR w Lądku-Zdroju.

Redakcja LO

filozofii, a efektem tych dywagacji było 
stwierdzenie, że  czasem trudno zrozu-
mieć drugiego człowieka, ale trzeba to 
robić, bo warto!
Bardzo dziękuję pani Annie Weber za 
współpracę i pomoc w realizacji tego 
projektu. Jej uśmiech i serdeczność 
były bezcenne. Pięknym dopełnieniem 
całego projektu były spotkania uczniów 
z paniami psycholog: Ewą Bednarczyk i 
Darią Skrobotun-Strączyńską, podczas 
których dzieci poznały mechanizmy 
powstawania zachowań agresywnych 
i sposoby, jak radzić sobie z tą emocją 
w domu, w szkole czy na podwórku. 
Bardzo dziękujemy za udane zajęcia!
Koordynator projektu: Adrianna Szy-
mańska

„Śpiewać każdy może”
Dnia 15.06.2022r. w Lądeckiej Jedyn-
ce odbył się konkurs muzyczny „Śpie-
wać każdy może” dla klas I -III. Łącz-
nie wzięło udział 36 uczniów, w tym 
4 dzieci z Ukrainy. Konkurs rozpoczął 
się od muzycznego tańca z bum bum 
rurkami, następnie swoje umiejętności 
zaprezentowały dzieci grające na uku-
lele z Klubu Małego Muzyka. Kolejno 
występowali uczniowie, którzy świetnie 
śpiewali i tańczyli. Jury miało nie lada 
wyzwanie, aby zdecydować kto stanie 
na podium. Ten wspaniały przegląd 
piosenek polsko – ukraińskich nie od-
byłby się, gdyby nie sponsorzy. Główne 
nagrody zawdzięczamy szkole i Panu 
Dyrektorowi. Dużą frajdę wszystkim 
uczestnikom konkursu zrobiła Pizzeria 
Abakus w Lądku-Zdroju, która upiekła 
dla nas pizzę, za co bardzo dziękujemy! 
To jednak nie koniec niespodzianek. 
Kiedy Jury miało swoje obrady, wystą-
pili dla Nas goście specjalni – Slava 
Dovbysh, 16-latek z Ukrainy, który jest 
wyjątkowym artystą muzycznym. Wy-
stępował także Pan Dyrektor Grzegorz 
Weber, który śpiewał i grał na gitarze, 
angażując publiczność do wspólnej 
zabawy. 
Jury postanowiło przyznać:
I miejsce - ex aequo - Jadwiga Pogoń-
ska (1a) i Mariia Karpyshyn (3a),
II miejsce - Kamila Gacka (1b),
III miejsce - Marika Mydlarz i Emma 
Strączyńska (3a),
IV miejsce - Daria Yurina (3b),
Nagrodę publiczności otrzymał Zespół 
„Drugi Poziom” (klasy 2a i 2b),
Dziękujemy serdecznie wszystkim or-
ganizatorom konkursu: Dorocie Weber, 
Radkowi Pasionkowi, Annie Weber, 
Adriannie Szymańskiej, Grażynie Bła-
żewicz, Wioletcie Bulandzie, Annie Stę-
pińskiej, Tomkowi Barańskiemu.

Zespół ds. Promocji Szkoły
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W sobotę, 25 czerwca, na scenie lądec-
kiego Rynku działo się bardzo dużo. 

Wydarzenie rozpoczął znakomity reci-
tal Julii Mikołajczak, która wystąpiła w 
programie kabaretowym. Julia jest u 
nas dobrze znana nie tylko z występów 
na estradzie, ale też „Wieczorów z pio-
senką francuską”, które odbywają się 
w każdy czwartek w „Piwnicy Pod Ada-
mem” w części zdrojowej miasta. Po 
występie Julii zadebiutował kilkuletni 
Pawełek Kwiatkowski, który na co dzień 
uczy się śpiewu w Pracowni Wokalnej 
CKIR pod okiem Dominiki Radwan. 
Przed  godziną 18.00 na deskach sceny 
zrobiło się już gęsto, choć zaczęło się 
od tego, co pod sceną, czyli improwiza-
cji bębniarskich Bartka Hudźca z dzieć-
mi, z których część bierze udział w jego 
czwartkowych warsztatach bębniar-
skich, realizowanych na Wyspie Młyń-
skiej. Po rozgrzewce bębniarze trafili 
na scenę i akompaniowali śpiewom 
Anastazji Sosnowskiej i Julii Mikołaj-
czak w pieśniach rdzennych Słowian z 
Dolnego Śląska. Muzyka etno to raczej 
niszowy gatunek, a jednak audytorium 
nie chciało wypuścić ze sceny tej spon-
tanicznie powstałej grupy artystów.
Serię kolejnych koncertów rozpoczę-
ły „Skrzynczanki” pod kierownictwem 
Dominiki Radwan. Był to pierwszy tego 
dnia występ, który ściągnął pod scenę 

sporą widownię - widać postępy arty-
styczne „Skrzynczanek” stały się już 

głośną wieścią. Były 
gromkie brawa, okrzy-
ki, żądania bisów. 
Drugim zespołem wo-
kalnym po grupie ze 
Skrzynki była kudow-
ska „Hejszovina”, jed-
na z najlepszych grup 
wokalnych Dolnego 
Śląska, którą prowa-
dzi zaprzyjaźniony 
ze „Skrzynczankami” 
Maciej Kieres. Wy-
stępy obu zespołów 
są pewnego rodzaju 
fenomenem, dają bo-

wiem możliwość zauważenia szerokich 
horyzontów muzyki ludowej. Grupa ze 
Skrzynki tworzy muzykę ludową opar-
tą na rosnącym warsztacie wokalnym, 
jednak w znacznej 
mierze jej atutem jest 
spontaniczność, to co 
żywiołowe, szczere i 
prostolinijne. „Hejszo-
vina”, przy jej znakomi-
tych umiejętnościach 
to zespół aspirujący 
w granice chóralistyki, 
harmonijnie wyliczony, 
świadomy wartości. 
Możliwość słuchania 
tych artystów w jed-
nym niejako bloku, w 
finale grupy występo-
wały razem, wspaniale 
ukazuje bogactwo dolnośląskiego i pol-
skiego folkloru. Do tego, przyznać trze-
ba, wielki plus publiczności, która żywo 
reagowała na kolejne utwory.
Następny na scenie pojawił się zespół 
„Bardziej”, poznany już u nas band z 
jego występów w „Domu Klahra” na 
lądeckim Rynku. Znakomite teksty, 
muzyka niezależna, czerpiąca z wielu 
gatunków, od poezji śpiewanej, poprzez 
reggae, po jazz. Niby znowu nisza mu-
zyczna, a jednak lądecka publiczność 
reagowała na „Bardziej”, jakby byli wiel-
kimi gwiazdami.
Kolejny mini koncert wzbudził sporo 
emocji. „Biała koszula – wspomina-
my niezapomnianych” był koncertem 
ku pamięci ważnych dla Lądka-Zdroju 
osób, które odeszły w ostatnich dwóch 
latach. Prowadząca wydarzenie, Pau-
lina Bagińska, wspomniała wiele waż-
nych dla naszej wspólnoty postaci, sam 
jednak występ poświęcony był ludziom 
muzyki i kultury: Celestynie Schabo-
wicz, Lesławowi Błażejowi, Stanisławo-
wi Twarogowi, Pawłowi Stypule i Łucji 

Emeryk. Wypełniło go sześć pięknych 
utworów, które wykonali członkowie 
„Bardziej”, „Zakazu” i Julia Mikołajczak.
W ostatnim tego dnia koncercie wy-
stąpił zespół „Rambo Jet”, który do 
Lądka-Zdroju przyjechał z Łodzi. Usły-
szeliśmy ciekawe aranżacje znanych 
przebojów, których mimo późnej godzi-
ny wysłuchało spore audytorium.
Jak co roku lądecką „Noc Świętojań-
ską” zakończył spektakl „Teatru, Które-
go Być Nie Powinno”. Spektakl, trzeba 
przyznać, świetny. Po latach ogranicza-
nia się do pokazów ogniowych, „Teatr, 
Którego Być Nie Powinno”, coraz bar-
dziej powraca do swoich korzeni (w 
tym roku mija 20 lat od jego zarzewia, 
pierwszych spektakli, reżyserowanych 
jeszcze w Stroniu Śląskim przez Ja-
nusza Gawrysiaka): widowiskowych 
wydarzeń ulicznych, które w swej opo-
wieści łączą pantomimę, taniec, teatr 

lalkowy, kuglarstwo i wspomniany fire 
show. Tym razem spektakl wzbogacili 
występem artyści z grupy „Młodzi Te-
atralni”, działający przy Centrum Eduka-
cji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim 
pod okiem Pauliny Bagińskiej.
Tradycyjnie naszą noc Kupały zamknię-
ta została pochodem na most św. 
Jana, z którego lądczanie rzucali wianki 
na Białą Lądecką.
Tyle w kwestii występów scenicznych, 
ale obok nich też dużo się działo. Mie-
liśmy dwa konkursy kulinarne: „Niezłe 
Ziółko” i „Konkurs Wołowy”. Poszu-
kiwaliśmy kwiatu paproci i pletliśmy 
przepiękne wianki. Nie zabrakło rytuału 
palenia ziół i harców dzieci, które ani-
mowały panie z CKIR.
Lądecka „Noc Świętojańska” otworzyła 
sezon wakacyjnych wydarzeń plene-
rowych w Gminie Lądek-Zdrój i mamy 
nadzieję, że kolejne będą co najmniej 
równie udane, jak to właśnie.

Red.

Noc Świętojańska 2022
Dokończenie ze str. 7
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76 LAT Królewskiego Kurortu w Polsce (1945-2022)

Jak z dawnej obory - „Szwajcarni” powstał pensjonat

Pracownik pizzerii „Kardamon” - tel. 
663 684 655, wymagane prawo jazdy 
kat B.
Doradca klienta indywidualnego - Bank 
PKO BP, ul. Kościuszki.
Kierowca autobusu - tel. 881 483 053.
Ichtiolog - Gospodarstwo rybackie w 
Radochowie - tel. 515 194 869.
Pracownik budowlany - tel. 669 346 
003.
Kelnerka (praca wieczorowa) - Kawiar-
nia „Kaprys”, tel. 604 433 771.
Sprzedawca - Sklep „Rema”, ul. Ogro-
dowa.
Sprzedawca-kasjer - Sklep „Dino”, ul. 
Kłodzka.
Pielęgniarka - Uzdrowisko Lądek-Dłu-
gopole S.A., tel. 74 8146 227, wew. 
233.
Informatyk - Uzdrowisko Lądek-Długo-
pole S.A., tel. 74 8146 227, wew. 233.
Fizjoterapeuta lub pomoc przy wyk. 
Zabiegów balneologicznych - Uzdrowi-
sko Lądek- Długopole S.A., tel. 74 8146 
227, wew. 233.

OFERTY PRACY W GMINIE LĄDEK-ZDRÓJ
Konserwator Kotłowni Gazowej - 
Uzdrowisko Lądek- Długopole S.A., tel. 
74 8146 227, wew. 233.
Pracownik budowlano-remontowy - 
Uzdrowisko Lądek- Długopole S.A.-tel. 
74 8146 227, wew. 233.
Pomoc kuchenna/kucharz z umiejęt-
nością robienia pizzy - Willa Marianna, 
ul. Kościuszki, tel. 501 144 704.
Kucharz - „GEOVITA”, tel. 729 588 118.
Kelner - „GEOVITA”, tel. 729 588 118.
Kucharz/pomoc kuchenna - Willa „Bar-
bara”, ul. Leśna 4, tel. 74 8120 800.
Praca w Restauracji „Polska Chata” - 
ul. Kościuszki, tel. 664 428 705.
Pomoc kuchenna/Kucharz - LIDO, ul. 
Kościuszki, tel. 665 147 165
Pokojowa - LIDO, ul. Kościuszki, tel. 
665147165.
Recepcjonistka - Hotel „Mir Jan”, tel. 
505 952 564.
Kucharz - Hotel „Mir Jan”, tel. 505 952 
564.
Pracownik remontowo-budowlany - 
Hotel „Mir Jan”, tel. 505 952 564.

(stan na 21.06.2022)
Pokojowa - Hotel „Mir Jan”, tel. 505 
952 564.
Recepcjonista - Hotel „Zamek na ska-
le”, Trzebieszowice, tel. 74 8652 000, 
dyrektor@zameknaskale.com.pl
Pokojowa - Hotel „Zamek na skale” 
Trzebieszowice, tel. 74 8652 000, dy-
rektor@zameknaskale.com.pl
Specjalista ds. marketingu i sprzedaży 
- Hotel „Zamek na skale” Trzebieszowi-
ce, tel. 748652000, dyrektor@zamek-
naskale.com.pl
Kucharz śniadaniowy - Hotel „Zamek 
na skale” Trzebieszowice, tel. 74 8652 
000, dyrektor@zameknaskale.com.pl
Pomoc kuchenna - Bar „Lux”, ul. Cieni-
sta, tel. 501 035 927.
Kelnerka/barmanka - Bar „Lux”, ul. Cie-
nista, tel. 501 035 927.

OFERTY SPOZA GMINY:
Pracownik produkcji - Kayser Auto-
motive Systems Kłodzko Sp.z o.o., 
tel.74 633 57 21.

Willa „Sielanka” (468 m n.p.m.) – współ-
cześnie budynek pensjonatu przy ul. St. 
Moniuszki 1, przy drodze do Arboretum, 
w płd. - wsch. części Lądka Zdroju, na 
prawym brzegu doliny potoku Jadwi-
żanka. 
W pierwszej połowie XIX w. modne w 
śląskich uzdrowiskach stały się tzw. 
Szwajcarie, czyli miejsca wzorowej ho-
dowli bydła, połączone z pijalnią mlecz-
nych napojów, które posiadały też wła-
sności lecznicze. Leczono mlekiem, 
kefirem i serwatką. Serwatkę otrzymy-
wano produkując sery z mleka krowie-
go, koziego i owczego. Klasycznym 
przykładem Szwajcarii, zachowanym 
do dziś, chociaż w zasadniczo zmienio-
nej postaci, jest willa dzisiejszej „Sielan-
ki”, wyróżniająca się piękną, drewnianą 
architekturą, z charakterystycznymi 
galeriami wokół budynku, biegnącymi 
na wysokości pierwszego i drugiego 

piętra.
Nadążając za ówczesną modą kuracji, 
władze miasta sprowadziły do nasze-
go uzdrowiska rodowitego Szwajcara 
Kostera z Appenzell, stolicy jednego ze 
wschodnich kantonów odległej Szwaj-
carii. Poszukując miejsca na swoje 
gospodarstwo wybrał teren w dolinie 
potoku Jadwiżanki. Tutaj w 1877 r. 
w sąsiedztwie miejskiej leśniczówki 
(obecnie budynek przy ul. St. Moniuszki 
3), Koster zbudował dla swojego bydła 
dość obszerną górską oborę w stylu 
szwajcarskim, zwaną popularnie przez 
odwiedzających „Szwajcarką”. Dokonał 
trafnego wyboru - obok miał górskie 
łąki pełnej soczystej trawy i ziół, a przy 
oborze kaskadowo spływający stru-
mień z krystalicznie czystą wodą, gdzie 
ustawił poidła dla swojego bydła. Wów-
czas dolina ta była już dość znanym te-
renem spacerów lądeckich kuracjuszy. 

Od dawna prowadziły tędy dość 
uczęszczane trasy do urokliwych 
skałek gnejsowych na Trojaku i do 
romantycznych ruin zamku Kar-
pień. 
W zasadzie dolina potoku Jadwi-
żanki została zagospodarowana 
już w 1792 r,. przez ówczesnego 
ministra w rządzie pruskim do 
spraw Śląska Karla Georga von 
Hoyma. Wzniesiono tu drewniany 
domek nazwany Leśną Świątynią. 

W nim umieszczono pamiątkową księ-
gę, do której wpisywali się lądeccy go-
ście. Postawiono też dla wypoczywa-
jących pawilon muzyczny, wodotrysk i 
altanę na koncerty orkiestry. Nieco póź-
niej przy leśniczówce Szwajcar wzniósł 
tzw. mleczarnię szwajcarską, w której 
produkował m.in. mleko owcze, zwane 
popularnie „mlekiem szwajcarskim” i 
sery. Na lewym stromym brzegu po-
toku wybudował niewielką piwnicę do 
przechowywania produktów ze swojej 
mleczarni (obecnie widoczne są resztki 
piwnicy zniszczonej głównie w czasie 
regulacji potoku w 1975 r.). Dość duże 
zapotrzebowanie było na to mleko i 
pochodne produkty z niego, więc po 
trzech latach użytkowania przebudo-
wał „Szwajcarkę”, przystosowując ją do 
ówczesnych wymagań, czyli probierni 
produktów mlecznych wytwarzanych 
na miejscu. Mleko wykorzystywane do 
kuracji pitnej, podawane było też w hali 
spacerowej przy ówczesnym źródle 
„Marianna” (obecnym Dąbrówka), dzi-
siejszej „Albrechtshalle”. Mleko szwaj-
carskie to nic innego, jak mleko owcze, 
które dodawano do kuracji pitnych, czy-
li mieszano z lądecką wodą mineralną. 

Lechosław Siarkiewicz

Dokończenie w kolejnym nr „Debat”
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Lądecki Informator 
Kulturalny 
LIPIEC 2022

1 – 9 lipca, 24. MIĘDZYNARODOWY 
FESTIWAL TAŃCA im. Olgi Sawickiej 
w Lądku-Zdroju; informacje wewnątrz 
gazety i na www.festiwaltanca.pl
2 lipca, godz. 19.00, Koncert forte-
pianowy Tomasza Rittera z cyklu  
„Z klasyką przez Polskę”, hotel „Zamek 
na Skale”, Trzebieszowice 151; liczba 
miejsc ograniczona, zaproszenia w re-
cepcji hotelu
2 lipca, godz. 19:30, Koncert duetu 
„Castel Dreams”, Katarzyna Lipert- 
skrzypce elektryczne, Grzegorz Bucz-
kowski - gitara, „Dom Klahra” Kawiarnia 
Artystyczna Rynek 1, bilety 30 zł.
3 lipca, godz. 8.30, Spacer z przewod-
nikiem, Dzielec - Sójków - Iglica Skal-
na - Skalny Ząb - Źródełko św. Jadwigi 
- Arboretum, Zbiórka „Zdrój Wojciech”, 
pl. Mariański
3 lipca, godz. 10.00, „Sielskie Zdroje”, 
Pijalnia „Wojciech”, Plac Mariański 13, 
wstęp wolny
3 lipca, godz. 20.00, Muzyka Czterech 
Stron Świata -  walce, czardasze, tanga, 
suity i inne przeboje muzyki klasycznej 
oraz standardów muzyki rozrywko-
wej na akordeon, skrzypce i pianino 
w wykonaniu „Składu Nietradycyjne-
go”, „Piwnica pod Adamem” Kawiarnia 
Twórczości, ul. Wolności 2, bilet 25 zł.
6 lipca, godz. 19.00, Wieczory Lati-
no, Moises Bethencourt z zespołem,  
„Dom Klahra” Kawiarnia Artystyczna, 
bilet 30 zł
7 lipca, godz. 20.00, Wieczory z mu-
zyką francuską, Julia Mikołajczak - 
śpiew, Malwina Kołt - skrzypce, Daniel 
Kopeć - akordeon, „Piwnica pod Ada-
mem” Kawiarnia Twórczości”, ul. Wol-
ności 2, bilet 30 zł
8 lipca, godz. 19.30, Wieczór ze stan-
d-upem – Paweł Reszela w programie 
autorskim „No i cyk”, „Dom Klahra” Ka-
wiarnia Artystyczna, Rynek 1
9 lipca, godz. 19.30, Koncert  Eweliny 
Mihułki i zespołu Maryleen; zespół gra 
własną muzykę z nurtu poezji śpiewa-
nej z domieszką bluesa i jazzu, „Dom 
Klahra” Kawiarnia Artystyczna Rynek 1, 
bilety 30/40 zł.
10 lipca, godz. 8.30, Spacer z prze-
wodnikiem, Grota lądecka - Droga św. 
Andrzeja - Modzel - Chłopska Kopa - 
Wrzosówka - Czarne Urwisko, Zbiórka 
„Zdrój Wojciech”, pl. Mariański
10 lipca, godz. 20.00, Muzyka Czte-
rech Stron Świata - walce, czardasze, 
tanga, suity i inne przeboje muzyki 

klasycznej oraz standardów muzyki 
rozrywkowej na akordeon, skrzypce i 
pianino w wykonaniu „Składu Nietra-
dycyjnego”, „Piwnica pod Adamem” 
Kawiarnia Twórczości, ul. Wolności 2, 
bilet 25 zł
13 lipca, godz. 19.00, Wieczory Lati-
no, Moises Bethencourt z zespołem, 
„Dom Klahra” Kawiarnia Artystyczna, 
bilet 30 zł
14 – 17 lipca, X DOLNOŚLĄSKI FESTI-
WAL BIEGÓW GÓRSKICH, informacje 
na www.dfbg.pl
14 lipca, godz. 20.00, Wieczory z mu-
zyką francuską, Julia Mikołajczak - 
śpiew, Malwina Kołt - skrzypce, Daniel 
Kopeć - akordeon, „Piwnica pod Ada-
mem” Kawiarnia Twórczości”, ul. Wol-
ności 2, bilet 30 zł
15 - 17 lipca, Lądecka Giełda Staroci, 
Rynek
15 lipca, godz. 19.30, Koncert Piotr 
Woźniak Solo - muzyka autorska, „Dom 
Klahra” Kawiarnia Artystyczna Rynek 1, 
bilety 30 zł
16 lipca, godz. 20.00, Koncert duetu 
„Castel Dreams”, Katarzyna Lipert- 
skrzypce elektryczne, Grzegorz Bucz-
kowski - gitara, Winiarnia Radochow-
ska, Radochów 8D, wstęp 30 zł
17 lipca, godz. 8.30, Spacer z prze-
wodnikiem, Śladami znanych kuracju-
szy i mieszkańców po lądeckim zdroju, 
Zbiórka „Zdrój Wojciech”, pl. Mariański
17 lipca, godz. 20.00, Muzyka Czte-
rech Stron Świata - walce, czardasze, 
tanga, suity i inne przeboje muzyki 
klasycznej oraz standardów muzyki 
rozrywkowej na akordeon, skrzypce i 
pianino w wykonaniu „Składu Nietra-
dycyjnego”, „Piwnica pod Adamem” 
Kawiarnia Twórczości, ul. Wolności 2, 
bilet 25 zł
20 lipca, godz. 19.00, Wieczory Lati-
no, Moises Bethencourt z zespołem, 
„Dom Klahra” Kawiarnia Artystyczna, 
bilet 30 zł
21 lipca, godz. 15.00, Koncert „Zdro-
jowe Melodie” Oresta Vasiouty, Amfi-
teatr/Klub Kuracjusza - Dom Zdrojowy, 
ul. Orla 7, wstęp wolny
21 lipca, godz. 20.00, Wieczory z mu-
zyką francuską, Julia Mikołajczak - 
śpiew, Malwina Kołt - skrzypce, Daniel 
Kopeć - akordeon, „Piwnica pod Ada-
mem” Kawiarnia Twórczości”, ul. Wol-
ności 2, bilet 30 zł
22 lipca, godz. 18.00, Spotkanie au-
torskie z Davidem Magenem z okazji 
wydania tomiku poezji „Ulica Bohate-
rów Getta”, Winiarnia Radochowska, 
Radochów 8D,  wstęp wolny
23 lipca, 13. LĄDECKIE LUDOWE 
ZDROJE, Festiwal Tańca, Śpiewu i Rę-
kodzieła Ludowego, Amfiteatr Zdrojo-
wy, wstęp wolny

23 lipca, godz. 19.30, Koncert „Balkan 
Trio” - tradycyjna  muzyka bałkańska, 
„Dom Klahra” Kawiarnia Artystyczna 
Rynek 1, bilety 30/40 zł
23 lipca, Impreza urodzinowa z DJ Jo-
nes Jr, Kawiarnia  Coffee Ride, ul. Kole-
jowa 6, wstęp płatny
24 lipca, godz. 8.30, Spacer z prze-
wodnikiem, Graniczna Droga Królew-
ska - Przełęcz Lądecka - Wrzosówka - 
Skalny Wąwóz - Skalna Brama - Lutynia 
Zbiórka „Zdrój Wojciech”, pl. Mariański
24 lipca, godz. 20.00, Muzyka Czte-
rech Stron Świata - walce, czardasze, 
tanga, suity i inne przeboje muzyki 
klasycznej oraz standardów muzyki 
rozrywkowej na akordeon, skrzypce i 
pianino w wykonaniu „Składu Nietra-
dycyjnego”, „Piwnica pod Adamem” 
Kawiarnia Twórczości, ul. Wolności 2, 
bilet 25 zł
27 lipca, godz. 19.00, Wieczory Lati-
no, Moises Bethencourt z zespołem, 
„Dom Klahra” Kawiarnia Artystyczna, 
bilet 30 zł
28 lipca godz. 15.00, Koncert „Zdrojo-
we Melodie” Oresta Vasiouty, Amfite-
atr/Klub Kuracjusza – Dom Zdrojowy, 
ul. Orla 7, wstęp wolny
28 lipca, godz. 20.00, Wieczory z mu-
zyką francuską, Julia Mikołajczak - 
śpiew, Malwina Kołt - skrzypce, Daniel 
Kopeć - akordeon, „Piwnica pod Ada-
mem” Kawiarnia Twórczości”, ul. Wol-
ności 2, bilet 30 zł
29 lipca, godz. 19.30, Koncert kwarte-
tu jazzowego, „Dom Klahra” Kawiarnia 
Artystyczna Rynek 1, wstęp 30 zł
29 – 30 lipca, MOUNTAIN JAM GE-
NERATOR PARTY VOL. 5, zagrają: „Co-
ogansbluff”, „Sunnata”, „Swan Valley 
Heights”, „WIJ”, „Uranus Space Club”, 
Greynbownes”, „Mir”, „Acid Sitter”, „Low 
Fen”, Lutynia - Przełęcz Lądecka, 
31 lipca, godz. 20.00, Muzyka Czte-
rech Stron Świata - walce, czardasze, 
tanga, suity i inne przeboje muzyki 
klasycznej oraz standardów muzyki 
rozrywkowej na akordeon, skrzypce i 
pianino w wykonaniu „Składu Nietra-
dycyjnego”, „Piwnica pod Adamem” 
Kawiarnia Twórczości, ul. Wolności 2, 
bilet 25 zł


