
Szanowni Pañstwo

W dniach 8-12 lipca 2015 roku odbêdzie siê w Nowej Rudzie 5 edycja Festiwalu „Noworudzkie 
Bieguny Kultury” organizowanego przez Miejski Oœrodek Kultury w Nowej Rudzie. Festiwal nawi¹zuje 
do tradycji  „Festiwalu Studentów Szkó³ Artystycznych”, który odbywa³ siê w tym mieœcie w latach 70. XX 
wieku. Wtedy to wszystkie polskie wy¿sze szko³y artystyczne wysy³a³y do Nowej Rudy swoich 
przedstawicieli, a Nowa Ruda stawa³a siê centrum kultury studenckiej w Polsce. 

Noworudzkie Bieguny Kultury odbywaj¹ siê na noworudzkim rynku, jako impreza otwarta. Rynek 
który ze wzglêdu na swoje nietypowe, amfiteatralne, pochy³e po³o¿enie i zlokalizowanie sceny w dolnej 
jego czêœci, po zapadniêciu zmroku i zapaleniu œwiate³ scenicznych tworzy dla widzów i wykonawców 
festiwalowych, specyficzny klimat kameralnej przestrzeni, zamkniêtej poœród urokliwych, zabytkowych 
kamieniczek. 

Tegoroczna edycja Noworudzkich Biegunów Kultury coraz bardziej zbli¿a siê swoj¹ form¹ do 
legendarnego festiwalu z lat 70tych XX w. Bêdzie to wydarzenie piêciodniowe w którym udzia³ wezm¹ 
m.in. uczestnicy tamtych festiwali, dziœ uznani artyœci, a czêsto wyk³adowcy uczelni artystycznych. 
Ponadto w festiwalu udzia³ wezm¹ aktorzy, muzycy, malarze, studenci szkó³ artystycznych, a tak¿e 
mieszkañcy Nowej Rudy w tym lokalni artyœci i noworudzka m³odzie¿.   
W trakcie festiwalu bêd¹ odbywa³y siê nie tylko wydarzenia kulturalne o charakterze scenicznym, ale i 
ulicznym. Miejscem wydarzeñ festiwalowych bêd¹ urokliwe zak¹tki miasta, takie jak rynek, uliczki, 
placyki, a tak¿e deptak nad W³odzic¹. 

Pragniemy by wszyscy Pañstwo wziêli udzia³ w tym wydarzeniu, oraz w tworzeniu Noworudzkich 
Biegunów Kultury. Zapraszamy mieszkañców i przyjació³ naszego miasta do pomocy w organizacji 
festiwalu. Prosimy o przesy³anie na adres noworudzkiego MOKu (Strzelecka 2a) swoich pomys³ów na 
wydarzenia festiwalowe, które zostan¹ wykorzystane w tegorocznej lub w kolejnych edycjach festiwalu. 
(Wzór zg³oszeñ znajduje siê na odwrocie tej strony)

Z radoœci¹ informujemy, ¿e czynnie wspieraj¹ nasz festiwal tak znamienite osoby zwi¹zane z Now¹ 
Rud¹ jak Olga Tokarczuk, Krzysztof Tyniec i Robert Wiêckiewicz.  W poprzednich edycjach w festiwalu 
udzia³ wziêli m.in., Grzegorz Turnau, Krzysztof Kiljañski, Stanis³aw Soyka, Krzysztof Daukszewicz, 
Artur Andrus, Jerzy Filar, Piotr Bukartyk i czeski bard Jaromir Nohavica  
Wierzymy, ¿e wspólnymi si³ami uda na siê powtórnie umieœciæ Now¹ Rudê i Noworudzkie Bieguny 
Kultury na mapie wa¿nych wydarzeñ kulturalnych Dolnego Œl¹ska i Polski.  

Dla wsparcia finansowego Noworudzkich Biegunów Kultury z inicjatywy noworudzkiej 
m³odzie¿y, zosta³ zawi¹zany komitet spo³eczny pod nazw¹ "ZRÓBMY SOBIE FESTIWAL" 
organizuj¹cy zbiórkê publiczn¹ numer "2015/280/KS". Zapraszamy wszystkich Pañstwa do udzia³ 
w tej zbiórce oraz do dokonywania wp³at na konto bankowe z którego bêd¹ finansowane wydarzenia 
festiwalowe.



Oœwiadczenie

Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku 
„Mój pomys³” dla potrzeb niezbêdnych do realizacji wspó³tworzenia NBK zgodnie z 
ustaw¹ z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, 
poz. 926 z póŸn.zm. )

…………………………………………..                            ……………………………
 ( miejscowoœæ, data )                                                      ( podpis )

Mój pomys³:

Prosimy o podanie danych kontaktowych:

imiê:                                                                         

nazwisko:   

adres:

telefon/e-mail: 


