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Stowarzyszenie Na rzecz Rozwoju Miasta Kudowy-Zdroju niniejszym kieruje do Państwa apel
ks. prof. nadz. dr hab. Tadeusza Fitycha z Czermnej o szczególne zainteresowanie wyjątkową prezentacją
architektury sakralnej Kudowy-Zdroju i okolic, jaka jest przygotowywana do otwarcia 1 maja 2009r w Sali
Koncertowej w Parku Zdrojowym Kudowy-Zdroju. Wystawa nosi nazwę:

„Boże młyny” - krzyże i kapliczki przydrożne
na pograniczu kudowsko-nachodskim
– na tropach dziedzictwa kulturowego
Wystawa ukazuje bogactwo i piękno naszej architektury sakralnej, którą przez blisko dwa lata odkrywał,
dokumentował, fotografował i opisywał ks. prof. Tadeusz Fitych. Prezentowane zbiory są mało znane nawet
mieszkańcom Kudowy. Zgodną oceną wielu specjalistów z dziedziny historii sztuki wystawa ta zapowiada się
jako wielkie wydarzenie, promujące Kudowę-Zdrój w kraju i zagranicą. Wystawa bowiem odwiedzi wiele
miejscowości w Polsce, a także kilka krajów. Materiał został zaprezentowany na ponad 200 fotogramach,
30 tablicach, wykresach i mapach, na odpowiednich planszach, statywach i sztalugach, w folderach, katalogach
i książkach.
W Komitecie Honorowym Wystawy są ważne osobistości w tym: J.E. Biskup Świdnicki prof. Ignacy Dec,
Burmistrz Kudowy Zdroju inż. Czesław Kręcichwost, Starosta Kłodzki mgr Krzysztof Baldy. Wystawa będzie
czynna w Kudowie przez cały miesiąc maj.
Realizacja tak wielkiego dzieła wymaga znacznych środków finansowych. Dlatego Stowarzyszenie nasze
postanowiło poprzeć inicjatywę ks. prof. Tadeusza Fitycha i razem z Księdzem Profesorem wystąpić do Państwa
o dary finansowe na organizację tej wystawy za pośrednictwem konta bankowego naszego Stowarzyszenia.
Zapewnia to powodzenie ważnego dzieła i pokrycie kosztów za pośrednictwem księgowości naszego
Stowarzyszenia. Ofiarodawcy proszeni są o kierowanie darów pieniężnych na konto bankowe Stowarzyszenia
nr konta 75 9523 10110314375220030001 Bank Spółdzielczy Oddział w Kudowie-Zdroju
z koniecznym
dopiskiem : „Na wystawę architektury sakralnej”. Otrzymane dary zostaną rzetelnie
zaksięgowane, jako dary na rozwój kultury i dziedzictwa narodowego i prawidłowo rozliczone, a o wielkości
darów Stowarzyszenie zamieści informacje w prasie lokalnej. Istnieją możliwości zaprezentowania Ofiarodawców
w katalogach Wystawy.

W imieniu Stowarzyszenia

Serdecznie apeluję o poparcie i pomoc

Gorąco popieram i polecam

Gorąco zapraszam na Wystawę

Anna Norowska - Kieca

Ks. prof. Tadeusz Fitych

