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Jest w Bawarii karpiowe miasteczko...

W rejencji Górny Palatynat, przy drodze B 22 po³o¿one

jest niewielkie urokliwe miasteczko Kemnath, zamieszka³e

przez niespe³na 6000 mieszkañców. Tysi¹cletnia historia

miasta ju¿ od œredniowiecza nieod³¹cznie zwi¹zana jest ze

stawami rybnymi i hodowl¹ karpia. Niewielkie kilkuhektaro-

we stawy, nazywane poetycko w Niemczech „oczami kra-

jobrazu”, tworz¹ historyczny krajobraz tradycyjnej kultury

rolniczej.

Wspólna inicjatywa obywateli Kemnath pozwoli³a na

wykreowanie KARPIA jako symbolu nie tylko wspania³ej

Dokoñczenie na str. 44
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przesz³oœci, lecz tak¿e nowoczesnoœci i szans rozwoju

regionu.

Wokó³ ca³ej historycznej czêœci miasteczka poprowa-

dzono trasê turystyczn¹ o d³ugoœci 2,8 km oznaczon¹

identycznymi w kszta³cie „figurami” karpia. Wszystkie kar-

pie pomalowane zosta³y przez miejscowych artystów, przy

czynnym wspó³udziale mieszkañców w fantastyczne

i nowoczesne „wariacje na temat”.

Posterunki karpia, ka¿dy o nadanym imieniu – np.

„Karl”, „Esmeralda” usytuowane w pobli¿u stawów przypo-

minaj¹, ¿e droga do centrum miasta wiod³a od wieków

przez wodê. Wed³ug zamierzeñ artystów malowid³a karpia

symbolizuj¹ „pomost” pomiêdzy karpiem obecnym na tych

ziemiach od oœmiuset lat a teraŸniejszoœci¹. Symbolika

malowanych karpi stanowiæ ma równie¿ inspiracjê dla tury-

stów i przechodniów do oderwania siê od przyziemnych

problemów i u³atwiæ snucie fantazji na temat przesz³oœci,

teraŸniejszoœci i przysz³oœci.

Kemnath podtrzymuje równie¿ swój wizerunek „mia-

sta karpia” poprzez organizowane corocznie festyny

po³¹czone z konkursami kulinarnymi, artystycznymi

i „ogólnoprzyjemnoœciowymi”.

W wielu rejonach Polski organizuje siê ju¿ wiele wspa-

nia³ych imprez propaguj¹cych karpia, byæ mo¿e pomys³y

z Kemnath mog¹ stanowiæ inspiracjê do nowych

pomys³ów...

Andrzej Lirski

Zak³ad Rybactwa Stawowego IRS w ¯abieñcu

Jest w Bawarii karpiowe miasteczko... (dokoñczenie ze str. 41)

Gospodarstwo Rybackie ZIELENICA

VOLVO FL 615

A. i L. Skowroñscy
76-144 Malechowo, Zielenica

sprzeda:
samochód ciê¿arowy specjalistyczny
do przewozu ryb ¿ywych:

kontakt: 608 35-30-46
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rok produkcji 1999
rejestracja 10.12.1999
przebieg 480 tys.

pojemnoœæ 5480 cm
masa ca³kowita 15000 kg
zestaw 5 basenów po 1700 l
system napowietrzania,
reduktory
kosze do zrzutu ryb
kabina z kanap¹ do spania
webasto
stan techniczny dobry
bezwypadkowy
serwisowany
pierwszy w³aœciciel
faktura VAT
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cena: 80 tys.pln brutto


