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Klub Muflon ovládla česká hudba 
 
SOBIESZÓW. Hudební soutěž „Na českou notu“ a vystoupení české hudební skupiny Konec Konců, to byly největší atrakce 
pátečního večera 11. května v sobieszówském klubu Muflon. Vstup byl zdarma. Organizátoři vybízeli k podpoře účastníků 
hudební soutěže i k fandění hlavní hvězdě večera –  kapele Konec Konců, která reprezentuje český rock v nejlepší podobě. 
Akce byla spolufinancována Evropskou unií a konala se v rámci projektu „Setkání – tradice, kultura a každodenní život v 
česko-polském pohraničí“. 
 
http://www.jelonka.com/news,single,init,article,40028  
 

Schwenckfeldt znovučtený  
GRYFÓW ŚLĄSKI. Díky snahám jelenohorského přírodovědného muzea a podpoře mj. místních samospráv Gryfówa Śląského, 
Zhořelce a Jelení Hory dostává polský čtenář poprvé do rukou dílo významného slezského vědce Caspara Schwenckfeldta, 
který žil na přelomu 16. a 17. století. 
 
Pokud bychom ho měli stručně charakterizovat, byl to medik, přírodovědec, znalec slezské fauny i flóry, „slezský Plinius“. Žil 
v letech 1563 – 1609. Narodil se ve Slezském Gryfově, kde působil jako městský lékař, a posléze přesídlil do Jelení Hory, 
Świeradowa-Zdróje (Lázní Świeradów) a německého Zhořelce. Tam vzniklo dílo, jehož úplný název zní „Podrobný popis 
jelenohorského horkého pramene, kterýž se nachází ve Slezsku pod Krkonošemi“. Přítomné vydání je první, které obsahuje 
nejen zasvěcené komentáře historiků, ale též rytiny z doby, v níž gryfovský medik žil. (…) 
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http://www.gryfow.pl/schwenckfeldt-na-nowo-czytany,a904.html 
 

Čisto v lese, čisto v hlavě  
GRYFÓW ŚLĄSKI. Obec Gryfów Śląski se aktivně podílela na realizaci projektu zorganizovaného świeradówskými lesníky, 
kteří se pravidelně účastní mezinárodního Dne Země (22. dubna). 
 
Tentokrát byl na programu sběr komunálního odpadu, který se jaksi nedopatřením ocitl tam, kam rozhodně nepatří, tedy v 
lese. Les je vlastně prostředí, kde probíhá přirozeným způsobem cirkulace hmoty a energie, zároveň se produkuje kyslík, 
koncentruje voda, kterou využíváme, a chrání půda. 
 
Dne 24. dubna 2012 bezmála 300 účastníků projektu chránilo a zkrášlovalo naše životní prostředí v lesích o rozloze téměř 
5000 ha. Sbírali odpadky a čistili tak les od všeho nepatřičného, co tam člověk zanechal. Úklidu „čisto v lese, čisto v hlavě“ 
se zúčastnili lidé, kterým přírodní hodnoty nejsou lhostejné. (…) 
 

Posbírali  jsme více než  20 tisíc litrů  odpadků  
JEŻÓW SUDECKI. Na posbírání 20 tisíc litrů odpadků, tedy zhruba 170 stodvacetilitrových pytlů, stačilo sotva pár hodin. 
Sbíralo se na 4 kilometry dlouhém úseku mezi mostem v Siedlęcině a vodní elektrárnou ve Wrzeszczyně. V sobotu 14. dubna 
se i přes předcházející nepřízeň počasí organizovala akce „Velký úklid břehů řeky Bobr“. Autorem tohoto nápadu je pan 



	  

	  	   	  

Michał Staniszewski. Díky redakci portálu naszsiedlęcin.pl mohl být plán uskutečněn. K akci se připojilo jak množství 
jednotlivců, tak některé instituce jako např. Technické služby města Jelení Hora (Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej), které pomohly bezplatným poskytnutím pytlů na odpad a jejich následným vyvezením, členové Polského 
rybářského svazu z oddílů „Grodzki“ a „Energetyk“, pod jejichž správu tento úsek řeky spadá. Pomoc nabídl rovněž Sbor 
dobrovolných hasičů (Ochotnicza Straż Pożarna) ze Siedlęcina a také Základní škola polských tajných válečných učitelů 
(Szkoła Podstawowa im. Polskich Nauczycieli Tajnego Nauczania) v již zmíněné obci. Děti ze školy pomáhaly uklízet řeku pod 
dohledem rodičů, ale též ředitelky školy paní Zuzanny Kozyrové-Jędruchové a paní učitelky Małgorzaty Rybakowské. (…) 
 
http://www.jezowsudecki.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=270:zebralimy-ponad-
20-tysicy-litrow-mieci-&catid=51:aktualnoci&Itemid=73 
 

Žáci se setkali u kulatého stolu 
LUBAŃ. 8. května 2012 se v Radním sále místní radnice setkal starosta města Lubaně Arkadiusz Słowiński s žáky 5. třídy 
Základní školy č. 4 v Lubani. 
 
Všichni přítomní usedli ke kulatému stolu a hostitel z lubańského magistrátu hovořil na úvod o pravidlech fungování 
městského zastupitelstva a místních samosprávných orgánů. Během setkání mohli mladí občané klást otázky, které jim 
přicházely na mysl. Akce byla zakončena prohlídkou budovy radnice s průvodcem. 
 
http://www.luban.pl/index.php?option=16&action=news_show&news_id=624&menu_id=0 
 

Nová atrakce města Kowary – Mineralogické 
muzeum Země  
KOWARY. S potěšením informujeme, že v Kowarech letos v květnu otevřela turistům své brány nová atrakce – Mineralogické 
muzeum Země (Mineralogiczne Muzeum Ziemi). Expozice je umístěna v někdejší hale továrny na koberce v Kowarech. Ve 
výstavních prostorách lze zhlédnout minerály ze soukromé sbírky vlastníka muzea pana Piotra Paczuského. Kolekce zahrnuje 
exponáty z Polska i ze zbytku světa. 
 
V areálu muzea nalezneme rovněž obchůdek, v němž si návštěvníci mohou zakoupit suvenýry vyrobené z drahých kamenů. To 
souvisí i se středověkou hornickou tradicí města. Krom toho si v hale můžeme prohlédnou minivýstavu závěsů určených pro 
různé příležitosti, vyrobených v někdejší Továrně na koberce Kowary. (…) 
 
http://www.jg24.pl/?txt=23115&title=nowa_atrakcja_miasta_kowary_mineralogiczne_muzeum_ziemi 
 

Dny knihy 
PIECHOWICE. Letošní Dny knihy se konaly ve dnech 7. a 8. května. Zahájila je knižní burza „za grošík“, kde jste mohli po 
trpělivém prohrabání komínů knih najít skutečné rarity. Mnoho knih tak nalezlo nové šťastné majitele a utržené peníze 



	  

	  	   	  

poslouží na nákup novinek do knihovny. Další událostí bylo setkání věnované nedávno zesnulé básnířce a nositelce Nobelovy 
ceny Wisławě Szymborské. (...) 
 
http://www.piechowice.pl/ 
 

Studenti oslavili  svůj  svátek 
JELENÍ HORA. „Preferovali bychom, aby se zorganizoval nějaký maratón nebo třeba soutěž ve vaření želatiny (tzv. kisielu) pro 
dámy, případně projížďka dvoupatrovým autobusem po městě,“ smáli se nad letošním programem Juwenalií (tj. obdoby 
majálesu) jelenohorští studenti. Koncerty, které proběhly 9. května na Placu Ratuszowém (Radničním náměstí) v rámci 
studentského svátku, zvláště kapely Ness a Leniwiec, sledovaly pouze hrstky studujících. Názory týkající se výběru kapel se 
lišily. Mladí se naopak shodovali, když chválili nápad zorganizovat závody a následné grilování v areálu Krkonošské státní 
vysoké školy (Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa). (…) 
 

 

http://www.nj24.pl/article/studenci-uczcili-swoje-swieto 
 
 

Archeologové objevili  středověkou šibenici 
Velkou část základů městské šibenice a množství polámaných lidských kostí objevili archeologové na vrcholku Wzgórza 
Kościuszki (Kościuszkovy výšiny) v Jelení Hoře. 
 



	  

	  	   	  

 

 
Morbidní připomínku středověkého vymáhání spravedlnosti zakrývala poměrně úzká vrstva zeminy. Zbytky starých zdí nalezli 
ve velmi dobrém stavu. Lidské ostatky vyplňující vnitřek středověké stavby byly silně promíchány. Před staletími se totiž 
nikdo nestaral o to, co zbude z veřejně zavržených a usmrcených zločinců. Archeologové vykopali několikeré kosterní 
pozůstatky lotrů, kteří tu před dávnými časy byli popraveni. (...) 
 
http://www.nj24.pl/article/szubienica-odkryta 
 
 

Mezinárodní cenu Mostu Evropa – měst 
Görlitz/Zgorzelec – za rok 2012 obdrží  dr. Vitalij  
Kličko 
ZHOŘELEC. Hlavní komise, která přiznává mezinárodní ocenění Mostu Evropa – měst Görlitz/Zgorzelec, rozhodla, že cena 
Mostu za rok 2012 poputuje do rukou dr. Vitalije Klička. 
 
Odůvodnění rozhodnutí 
 
Vitalij Kličko je symbolem demokratického hnutí jak na rodné Ukrajině, tak v celém zbytku Evropy. Je to člověk s velkým citem 
a hlubokým porozuměním pro základní etické normy a zároveň jasnými politickými představami a vizemi, jenž svou světovou 
proslulost sportovce využil k tomu, aby se svými idejemi seznámil veřejnost v rodné zemi i za jejími hranicemi. Účastnil se 
oranžové revoluce, která se stala základem demokratického hnutí na Ukrajině, a vyznačovala se především odporem bez užití 
násilí. 
 
Dr. Vitalij Kličko se politicky angažoval ve prospěch demokratického vývoje své země, ale též aby zajistil jistější budoucnost a 
obecné zlepšení životních podmínek pro své spoluobčany. Dvakrát kandidoval na pozici starosty a zabránil tak pokračování 
vlády zkorumpovaných komunálních politiků, získal hlas v městské radě a založil si vlastní stranu. Jeho osobní angažmá ve 



	  

	  	   	  

prospěch demokracie i myšlenky a činy směřující k integraci se staly příkladem jedinečné odvahy a vzorem pro mnohé další 
ukrajinské občany. (...) 
 
http://www.zgorzelec.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2342:uzasadnienie-
przyznania-midzynarodowej-nagrody-mostu-europa-miasta-goerlitzzgorzelec-2012-dr-witalijowi-
kliczko&catid=200:miasto&Itemid=100035 
 
 


