PRUDNIK
miasto ludzi
aktywnych

Z

nane już wydarzenia kulturalne, artystyczne
czy sportowe nabrały większego rozmachu.
Przybywa nowych inicjatyw. Dzięki aktywnym mieszkańcom w Prudniku trudno się nudzić.
To ludzie tworzą atrakcyjność miejsca, w którym
żyją. Kreują to, co się dzieje w mieście. Wydarzenia
w naszym mieście są obrazem społeczności aktywnej, zaangażowanej, pozytywnie ukierunkowanej
i wytrwałej - podsumowuje mijający rok 2011
w kulturze burmistrz Prudnika Franciszek Fejdych.
A w tym roku w Prudniku działo się bardzo dużo
i to bardzo wszechstronnych imprez o różnorakim
charakterze. Najdłużej organizowaną, najbardziej
masową i najszerzej znaną turystyczną imprezą
jest prudnicki Rajd Malucha. W tym roku – 28 maja,
Oddział Sudetów Wschodnich PTTK zorganizował go po raz 32. Na starcie pod altaną muzyczną
w Parku stanęło 1,5 tys. dzieci w wieku do 13 lat,
dla których przygotowano słodycze, napoje oraz
całą moc atrakcji i zabaw na terenie hipodromu
w Chocimiu. Nie zważając na deszcz trasę o długości 4 kilometrów pokonało razem z dorosłymi
3,5 tysiąca uczestników, w tym nawet kilkumiesięczne dzieci i starsi po 80 roku życia. Celem rajdu
jest przekazywanie najmłodszym zamiłowania do
turystyki. I to daje efekty, czego najlepszym dowodem są osiągnięcia prudnickiego PTTK. Szkolne

koło turystyczne Tuptusie z Szybowic po raz trzeci
okazało się najlepszym w swojej kategorii wiekowej w Polsce, osiągnięcia ma też koło turystyczne
w Publicznym Gimnazjum nr 1, którego opiekun
Halina Garczyńska odebrała we wrześniu przyznany przez ministra oświaty tytuł Nauczyciel Ziemi
Ojczystej.
Sztandarową imprezą masową prudnickich środowisk sportowych stał się zorganizowany 9 lipca już
po raz drugi Piknik Sportowy Prudnik CUP 2011.
Dla działających w mieście klubów i sekcji jest to
znakomita okazja, żeby pokazać swoje umiejętności i osiągnięcia w czasie dużej imprezy na terenie
kompleksu sportowego Orlik w parku miejskim.
Zawody połączone są z kwestą na rzecz chorych.
Po udanym pikniku zaangażowani w jego przygotowanie sportowcy i działacze powołali stowarzyszenie sportowe „Tigers”, które już myśli o kolejnym
pikniku w lipcu 2012. Tym razem impreza ma trwać
dwa dni i prezentować sportowców z terenu całego powiatu.
Środowiska wojskowe, związane z dawnym garnizonem Prudnik, nie pozwalają zapomnieć o militarnych aspektach dziejów miasta. 4 czerwca na
terenie byłych koszar odsłonięto uroczyście tablicę
pamiątkową o dziejach garnizonu. Towarzyszył jej
zjazd wojskowych pojazdów historycznych i wy-

stawa dokumentująca dzieje garnizonu w Muzeum Ziemi prudnickiej.
Ogromną inwencją i zaangażowaniem wykazują
się społeczności wiejskie. Stowarzyszenie Miłośników Wsi Moszczanka po raz trzeci zorganizowało
2 maja Wojewódzkie Obchody Święta Flagi Narodowej, których głównym celem jest przywrócenie
właściwego znaczenia narodowym symbolom
i oddanie honorów polskiej fladze. Widowiskowego charakteru uroczystościom dodała obecność
grupy rekonstrukcji historycznych z Nysy. Specjalny list do uczestników uroczystości skierował
Prezydent Rzeczpospolitej Polski Bronisław Komorowski, który podziękował mieszkańcom Moszczanki za tak cenną inicjatywę. W części nieoficjalnej mieszkańcy Moszczanki zaprosili gości do
wspólnej zabawy na pikniku muzycznym z udziałem brytyjskiej grupy pop-rockowej złożonej z legendarnych muzyków - Uk Legends Smokie.
Mieszkańcy Niemysłowic wraz ze stowarzyszeniem
historycznym „Bukowy Las” oraz stowarzyszeniem
SAPRA po raz pierwszy zaproponowali imprezę
o charakterze historycznym i folkowym. 2 lipca Festiwal Muzyki Dawnej Vokarion zgromadził w Niemysłowicach sporą grupę miłośników rekonstrukcji historycznych, gier fantasy, inscenizacji i zabaw
odtwarzających życie w okresie wczesnego średniowiecza. To znakomity pomysł na połączenie
wypoczynku, zabawy z edukacją historyczną.
Trudną do przecenienia wartość wychowawczą
miały tegoroczne Prudnickie Spotkania Młodych,
organizowane przez Publiczne Gimnazjum nr 1
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ich specjalnym gościem był pochodzący z Prudnika dominikanin o. Jan Góra, organizator Spotkań Młodych
nad Lednicą. Przez trzy dni Prudniczanie razem z o.
Górą modlili się, dyskutowali, uczestniczyli w sesji
historycznej, pokazach filmowych. Kulminacją Dni
był Bieg Prymasowski z udziałem uczniów i nauczycieli oraz festyn rodzinny.

Pod koniec lipca Prudnik staje się co roku na trzy
dni stolicą miłośników motocykli. W tym roku od
29 do 31 lipca prudniccy członkowie Towarzystwa
Motocyklowego po raz VI zorganizowali w Prudniku Lesie, na polu namiotowym w pobliżu Sanktuarium Św. Józefa - Zlot Motocyklowy. Motocykliści
w paradnej kawalkadzie przejechali przez miasto,
zwiedzili okolicę, a wieczorami bawili się wspaniale przy występach muzycznych. Tydzień później
– 6 sierpnia prudnicki Rynek opanowali miłośnicy
jazzu, którzy licznie przyjechali na V Międzynarodowy Festiwal Jazzowy. W tym roku organizatorom udało się zaprosić do Prudnika takie gwiazdy
muzyki jak grupa Laboratorium, Vladislv Sandecki
z grupą The Roots czy Harriet Lewis ze Stanów
Zjednoczonych.
Ten rok obfitował też w wydarzenia wyjątkowe
i niepowtarzalne. Wyjątkowe były wojewódzkie
obchody Święta Policji, zorganizowane 26 lipca.
W czasie oficjalnych uroczystości na Rynku komendant powiatowy policji Krzysztof Mróz odebrał
z rak zastępcy komendanta głównego Kazimierza
Szwajcowskiego sztandar dla swojej jednostki
sztandar, ufundowany ze społecznych darów. Dla
uświetnienia swojego święta policjanci zaprosili
mieszkańców Prudnika na festyn na terenie stadionu miejskiego, na którym prezentowali swoje doskonałe wyszkolenie, umiejętności i wyposażenie.
Natomiast 14 maja na Plac Franklów w parku miejskim po 66 latach nieobecności powrócił pomnik
Diany. Ufundowany w 1911 roku pomnik Bogini
Łowów zaginął po wojnie. Udało się go odtworzyć
dzięki zaangażowaniu społeczników ze Stowarzyszenia Diana, którym finansowo pomógł Bank
Spółdzielczy w Prudniku. Samą rzeźbę wykonali
artyści z Krakowa Agnieszka i Marek Maślaniec.
Od tego dnia Diana znów towarzyszy mieszkańcom miasta w licznych imprezach artystycznych,
organizowanych cyklicznie przy sąsiedniej altanie
muzycznej. (S)
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