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 Zarz¹d TMP

Na zbli¿aj¹ce siê Œwiêta
pragniemy z³o¿yæ ¿yczenia
prze¿ywania Bo¿ego Narodzenia
w zdrowiu, radoœci i ciep³ej rodzinnej 
Kolejny zaœ Rok 2015
niech bêdzie czasem pokoju
oraz realizacji osobistych zamierzeñ.
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redaktor naczelna

Drodzy Czytelnicy w kraju i za granic¹. Wiem, ¿e 

„Nieregularnik” ma swoich sta³ych czytelników w in-

ternecie, bardzo  nas to cieszy i obliguje do pisania 

artyku³ów mówi¹cych o zmianach zachodz¹cych 

w naszym mieœcie.

W tym roku minê³o 100 lat od wybuchu I wojny 

œwiatowej, wojny, która Polsce przynios³a wolnoœæ po 

125 latach niewoli.

O przygotowaniach do wojny w k³odzczyŸnie pisze 

prof. E. Koœcik. O swoim udziale w wojnie i bitwie pod 

Verdun wspomina R. Broja.

Dariusz Milka w kolejnym odcinku wprowadza nas do 

magicznej Polanicy, któr¹ zarejestrowa³ w kadrze je-

go ojciec Alojzy, znany polanicki fotograf.

Przeczytacie Pañstwo artyku³ R. Szymañskiego o Tar-

gach „Natura Sanat”, które przez 10 lat goœci³y w Pola-

nicy. 

Wac³aw Szewczyk z nutk¹ nostalgii pisze o znale-

zieniu miejsca w Polanicy, gdzie móg³ przekazaæ 

sprzêt filmowy, który przez ponad 40 lat towarzyszy³ 

przy krêceniu filmów na Festiwal Pol-8.

S¹ aktualne informacje z ¿ycia TMP, miasta i placó-

wek oœwiatowych.

Nasz przewodnik M. Ga³owski zaprasza w Góry 

Bialskie na wie¿ê widokow¹ na Czernicy, ale tam 

zapewne wybierzecie siê Pañstwo dopiero wiosn¹, 

teraz mo¿ecie snuæ plany wycieczek.

¯yczê mi³ej lektury.
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 Urodzi³ siê na Œl¹-

sku we wsi Wieszo-

wa, m³odoœæ spêdzi³ 

w okolicach Tarnow-

skich Gór. Jako ¿o³-

nierz w niemieckim 

wojsku walczy³ na 

frontach I  wojny 

œwiatowej, na której 

zosta³ ciê¿ko ranny. 

To wyeliminowa³o go 

z dalszej s³u¿by woj-

skowej. Pracowa³ ja-

ko cieœla górniczy 

w kopalni  „Miechowi-

Do niego nale¿a³y naprawy elektryczne, wodoci¹gowe ce” Bra³ udzia³ w Powstaniach Œl¹skich za co, jak mówi³, 

itp. w mieszkaniach bêd¹cych w administracji miasta. musia³ opuœciæ rodzinne strony. Wybra³ Polanicê 

Przechodz¹c na emeryturê, ujawni³ swoj¹ wielk¹ pasjê - (Altheide Bad), tu zamieszka³ na sta³e. Zbudowa³ willê 

kolekcjonerstwo. Na niewielkim terenie wokó³ willi „Gniazdko”. Pracowa³ jako stolarz i cieœla.  W pierw-

ustawi³ rzeŸbione przez siebie postacie: krasnali, szych latach po II wojnie œwiatowej zatrudniony by³ 

górnika. Zbudowa³ malutk¹ sadzawkê, w której p³ywa³y w Urzêdzie Miasta w Polanicy  Zdroju. By³ tam cz³owie-

rybki i plastikowa kaczka, a nad tryskaj¹cym strumykiem kiem do wszystkiego. 

wody utrzymywa³a siê obracaj¹ca siê pi³eczka. Wokó³ 

ogrodu budowa³ altanki, w których eksponowa³ np. 

sprzêt górniczy. Na œcianach willi i altanek umieszcza³ 

gabloty ze zbiorami: minera³ów, numizmatyków i tarcz 

szkolnych, które w tamtych latach by³y  obowi¹zkowym 

elementem ubrania ucznia. Z czasem pojawi³a siê 

wystawa zdjêæ legionistów Józefa Pi³sudzkiego i to 

w czasie, kiedy o Komendancie nie mówiono wcale. 

Miêdzy tymi ciekawostkami umieszcza³ sentencje, nie 

zawsze zgodne ze sk³adni¹ np. Gorsza od kija jest rêka, 

która go trzyma, Kulturalnoœæ rozpuszcza siê w alko-

holu, Rêka rêkê myje, noga nogê podstawia. Z up³ywem 

RYSZARD IZYDOR BROJA  1893-1974

POLANICZANIE

L.Majewski

Ryszard Broja w oknie mansardy. Lata 50 ub. w.

L.Majewski

Ryszard Broja przed domem. Lata 60 ub. w.

L.Majewski

Fragment ogrodu w “Gniazdku”. Lata 50 ub. w.
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czasu ca³y ogród by³ zastawiony, zabudowany tak, ¿e Tak wiêc przekazujê to, co sam zapamiêta³em jako 

trzeba by³o chodziæ bardzo ostro¿nie, ¿eby nie znisz- nauczyciel i przewodnik PTTK.

czyæ eksponatów i kwiatów. Z czasem popularnoœæ „Gniazdka” sta³a siê tak wielka, 

¿e obok budynku, na pobliskich ulicach i na ³¹ce po 

drugiej stronie ulicy (obecnie teren zabudowany), sta³y 

nawet po trzy, cztery autokary. Administracyjne w³adze 

miasta zainteresowa³y siê t¹ popularnoœci¹ i zwróci³y 

wiêksz¹ uwagê na twórcê „Gniazdka” i obiekt. S³u¿¹c 

pomoc¹ przy jego konserwacji, umo¿liwiono korzystanie 

nieodp³atnie z odpadów (œcinków, skrawków drewna, 

z farb), materia³y te otrzymywa³ pan Broja w stolarniach 

Uzdrowiska i Funduszu Wczasów Pracowniczych. 

Udzielano pomocy w utwardzaniu t³uczniem wspo-

mnianej wy¿ej ³¹ki na parking. Zaproponowano starze-

j¹cemu siê ju¿ panu Ryszardowi objêcia „Gniazdka” 

opiek¹ muzealn¹, ale  nie wyrazi³ zgody. Tymczasem 

eksponaty stawa³y siê coraz mniej ciekawe. Zdjêcia 

wyblak³y, farby ³uszczy³y siê. Dokonano próby rabunku, 

W czasie Adwentu, jako jedyny mieszkaniec Polanicy  broni¹cego kolekcji gospodarza pobito.

Zdroju, dekorowa³ werandê kolorowymi lampkami. By³y  Ryszard Broja by³ cz³owiekiem skrytym, nie wdawa³ 

to lata 50-60 te ub. w., dla Polaków ten ewangelicki siê w dyskusje. Mimo moich czêstych kontaktów nigdy 

obyczaj by³ obcy. nie zaprosi³ mnie do mieszkania. Poch³oniêty by³ 

ca³kowicie swoj¹ pasj¹. Nie 

bra³ udzia³u w ¿yciu publicz-

nym, nie chodzi³ do koœcio³a, 

kina, na spacery. Kiedy 

zaprosi³em go na spotkanie 

z m³odzie¿¹, odmówi³, ale 

z grzecznoœci, a mo¿e 

z wdziêcznoœci, opisa³ bar-

dzo krótko fragment z swo-

jego ¿ycia. By³ to najbardziej 

tragiczny okres z I wojny 

œwiatowej, który zatytu³owa³: 

„Wspomnienie z walk  spod 

Verdun rok 1916”. Bez 

komentarza wrêczy³ mi tê 

notkê osobiœcie.

 Ryszard Broja zmar³ 

w 1974 r.,  spoczywa  w sta-

rej czêœci polanickiego 

cmentarza, w alei  na prawo 

od g³ównej bramy.„Gniazdko” odwiedzali stali mieszkañcy Polanicy- 

Zdroju, kuracjusze, wczasowicze i turyœci. Coraz wiêcej                                                                        
turystów, poniewa¿ „Gniazdko” sta³o siê du¿¹ atrakcj¹ 

nie tylko miasta, ale i ca³ej Ziemi K³odzkiej. Modnym by³o 

zrobienie sobie zdjêcia przy eksponatach, a robi³ to 

czêsto mieszkaj¹cy obok fotograf Stanis³aw Wycza³ek. 

Mimo wielu starañ nie uda³o mi siê zebraæ wiêkszej iloœci 

informacji o Ryszardzie Broi. Rozmawia³em z kilkoma 

                  osobami, które go zna³y, m.in. z najbli¿szymi s¹siadami. 
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A.Milka

Tak wygl¹da³o Gniazdko w latach 60 ub. w.
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Opracowa³a Gra¿yna Redmerska  

na podstawie 

wspomnieñ  L. Majewskiego  

Tekst zosta³ uzupe³niony  informacjami zawartymi w II tomie 

Ksiêgi Pami¹tkowej 1945-2005 Polanica Zdrój wczoraj i dziœ, s. 49,

oraz o wspomnienia z dzieciñstwa s¹siadki - Ireny Przybillok-Mikesz   

Cz³onkowie churu mêskiego “Dzwon”. Pocz¹tek lat 50 ub. w.

arch.A.Œliwak-Fortas

5

jr
Prostokąt

jr
Pisanie tekstu
ó



6

REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMAREKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMAREKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMAREKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA

57-300 K³odzko, ul. Warty 19
centrala: tel.   74 865 77 77
          fax. 74 865 77 66
sklep: 74 865 77 33,  salon: 74 865 77 44,  serwis: 74 865 77 11, 74 865 77 12,   e-mail: auto@aukom.pl                    

2/2014NieregularnikNieregularnik PolanickiPolanickiPOLANICZANIE

i ca³a kompania zaczê³a œpiewaæ i to po polsku, gdy¿ 

w  owych pu³kach przewagê mieli Œl¹zacy  Polacy. Bitwa  

pod Verdun by³a to jedna z najwiêkszych bitew I wojny 

œwiatowej, zginê³o tam po obu stronach oko³o 3 miliony 

ludzi, a twierdzê Verdun Niemcy nie zdobyli, natomiast 

zdobyli kilka fortów jak fort Doamont, fort Vinse pod 

Suowily. Przy szturmie na fort Daumont zosta³em ciê¿ko 

ranny i przewieziony do szpitala w Wiesbaden. Po wyle-

czeniu na front ju¿ nie powróci³em, gdy¿ by³em do s³u¿-

by frontowej ju¿ niezdolny.

                                                     Broja Ryszard

                                                         lat 76

                                             

 By³ to drugi rok I wojny œwiatowej, na froncie zachodnim 

Niemcy nie czynili ¿adnych powa¿nych postêpów, wci¹¿ 

pisano w biuletynach i mówiono ogólnie, „Na zachodzie 

bez zmian”.

W ten czas postanowiono w G³ów-

nej Kwaterze zdobyæ mocno uzbro-

jon¹ twierdz¹ Verdun, a¿eby otwo-

rzyæ sobie drogê na Pary¿. Po wie-

lodniowym przygotowaniu arty-

leryjskim dnia 22 lutego rozpocz¹³ 

siê szturm. Do szturmu w pierwszej 

linii wepchnêli Niemcy celowo 

wszystkie œl¹skie Pu³ki jak,  

Bytomski Pu³k nr 156, do którego 

i ja nale¿a³em, Gliwicki Pu³k nr 22, 

Wroc³awski Pu³k nr 11, K³odzki Pu³k 

nr 51, Nyski Pu³k nr 23, Opolski 

Pu³k nr 154, Œwidnicki Pu³k nr 10 

i wiele jeszcze innych. Upamiêtni³o  

mi siê i pozostanie na zawsze w pa-

miêci, jak ¿eœmy na sygna³ tr¹bki 

ruszyli z okopów do szturmu, a ktoœ 

z Grenadierów zanuci³ „Serdeczna 

Matko…”

G.Redmerska

Obecny wygl¹d budynku - dawnego “Gniazdka”

Wspomnienie z walk spod Verdun rok 1916
Wspomnienia zosta³y napisane w roku 1969.

W powy¿szym tekœcie zachowano oryginaln¹ pisowniê.

Poni¿ej fragment rêkopisu wspomnieñ.
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ZBIGNIEW HORBOWY W GDYNI…

Profesor Zbigniew i klasykiem w jednej osobie jest Zbigniew Horbowy 

Horbowy, polski projek- i w³aœnie od prezentowania jego projektów rozpoczyna-

tant szk³a, jeden z naj- my ca³y cykl. To dla nas zaszczyt i radoœæ! Mamy 

wybitniejszych po woj- nadziejê, ¿e równie¿ nasza publicznoœæ z radoœci¹ 

nie, laureat licznych na- przyjmie te prace  tak barwne i tak piêkne (…)”.

gród, w tym tak¿e miê- Kurator wystawy, Barbara Banaœ, w przeprowadzo-

dzynarodowych. nej z prof. Horbowym rozmowie pisze m.in.: „(…) 

Uczestnik  ponad 30 projektowane w latach 60. XX w. szk³a u¿ytkowe 

wy st aw  in dy wi du al - w barwnym szkle sodowym o doœæ w¹skiej kolorystyce  

nych, ponad 80 wystaw szkle dymnym, ametystowym, rzadziej w kolorach tzw. 

zbiorowych. Jego dzie³a butelkowej zieleni i lazurowego b³êkitu, bliskie by³y 

mo¿emy ogl¹daæ w Mu- stylistyce szkie³ skandynawskich. Powœci¹gliwa forma, 

ze ac h N ar od ow yc h:  kszta³ty w³aœciwie pozbawione dekoracyjnych ele-

w Warszawie, we Wro- mentów, przewaga zgeometryzowanych profili to ele-

c³awiu,  w  Muzeum menty, które dostrzec mo¿emy w szk³ach Horbowego 

Okrêgowym w Toruniu, z tego okresu….wraz z pojawieniem siê masy antico 

Muzeum Warmii i Ma- projektowane przez artystê formy staj¹ siê nieco 

zur w Olsztynie,  Muzeum Ziemi K³odzkiej w K³odzku, masywniejsze… Roz³o¿yste, pêkate brzuœce, wazony 

Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze, Muzeum „Alicja” czy kubiczne butle o zaokr¹glonych krawê-

w Sosnowcu, na Zamku w Malborku. dziach opatrzone krótkimi szyjkami… Szk³o antico  

Polaniczanom  znany od lat 60. XX. w., mieszka dziêki swej pêcherzykowatej, zmiennej strukturze 

w Polanicy-Zdroju. Honorowy Obywatel miasta Polnica- czyni³o  z  ka¿dego  naczynia  obiekt  paraunikatowy…

Zdrój. Najbardziej ró¿norodne formy naczyniowe projektowa³ 

W lipcu 2014 r.  mo¿na by³o ogl¹daæ jego Szk³o Zbigniew Horbowy w latach 70. XX w., gdy obok unika-

w Muzeum Miasta Gdyni na wystawie z cyklu: polskie towych dekoracyjnych kieliszków na d³ugich, smuk³ych 

projekty, polscy projektanci PPPP. Pod tym szyldem nó¿kach powstaj¹ popularne serie wazonów „Daniela”, 

Muzeum prezentuje pojedynczych projektantów i roz- „Cyntia”, „Fungi”, „Ufo”, zestawy amfor i dzbanów 

leglejsze zjawiska, projekty dawne i nowe, dzie³a z charakterystycznymi kolistymi uchwytami, komplety 

eksperymentatorów i klasyków. do napoi z³o¿one z masywnych szklanic i dzbana oraz 

produkowane na wiêksz¹ skalê kolorowe garnitury 

kieliszków (…)”. 

W du¿ym wyborze ogl¹daæ mo¿na by³o te szk³a na 

wystawie, wiêkszoœæ z nich pochodzi z prywatnych 

kolekcji.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e kiedy w latach siedemdzie-

si¹tych szk³a te trafia³y do specjalistycznych sklepów, 

traktowane by³y jako  „zdobycze”. Sta³y siê one przed-

miotem kolekcjonerskim, bowiem szk³o projektowane 

przez Zbigniewa Horbowego traktowane by³o jako 

„obiekt sztuki”

Dalej Pani Kustosz pisze: „Zapewne niektórzy z wi-

dzów naszej wystawy ze zdumieniem odkryj¹, ¿e 

pamiêtaj¹ b¹dŸ nawet nadal s¹ posiadaczami popu-

larnych modeli szkie³ u¿ytkowych projektu Zbigniewa 

Horbowego ze Szczytnej czy Polanicy. Warto wiêc 

czasem przejrzeæ zapomniane domowe zakamarki, by W piêknie wydanym albumie - katalogu wystawy -  

wydobyæ z nich przedmioty, które, choæ wyraŸnie poœwiêconym prof. Z. Horbowemu i prezentowanemu 

przynale¿¹   do  czasów  minionych,   nadal  zachwycaæ na wystawie szk³u, czytamy: „(…) Eksperymentatorem

Prof. Zb. Horbowy otwiera wystawê
-

Barbara Banaœ - kurator wystawy i Jacek Friedrich - dyrektor
Muzeum Miasta Gdyni

NieregularnikNieregularnik PolanickiPolanicki2/2014 POLANICZANIE
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mog¹ form¹, kolorem, faktur¹.” Równie¿ mieszkañcy taniej produkcji z Chin? (…)”. OdpowiedŸ Zbigniewa 

Polanicy-Zdroju s¹ posiadaczami „szk³a Horbowego”, Horbowego: „Rzeczywiœcie polskie szklarstwo dziœ 

m³odsze pokolenie zapewne nie zdaje sobie nawet w³aœciwie nie istnieje, ale nie tracê nadziei, ¿e kiedyœ siê 

sprawy, ¿e kolorowe wazony czy kieliszki stoj¹ce na odrodzi. Mo¿e w³aœnie te niewielkie huty bêd¹ zacz¹t-

segmencie w babci domu, to jest artystyczne szk³o kiem tych zmian, o ile ich w³aœciciele dostrzeg¹, zrozu-

wyrabiane w latach 70. XX w. w hucie „Barbara” w Po- miej¹, ¿e jedynie wspó³pracuj¹c z designerami mo¿na 

lanicy-Zdroju. Ale przecie¿ sk¹d maj¹ wiedzieæ, skoro stworzyæ oryginaln¹ markê.  Obecnie wzornictwo 

z dawnej huty pozosta³a tylko nazwa. zyskuje na znaczeniu, wzbudza zainteresowanie, 

W swojej œwietnoœci znana by³a w ca³ej Polsce i poza jej o czym zaœwiadczaj¹ choæby organizowane w Gdyni 

granicami, Przewodnicy PTTK codziennie prowadzili spotkania  Gdynia Design Days. Producenci powinni 

wycieczki: kuracjuszy, wczasowiczów i turystów do hu- pamiêtaæ: bez dobrego wzoru nawet najlepszy marke-

ty, któr¹ mo¿na by³o zwiedzaæ i na w³asne oczy ogl¹daæ ting nie pomo¿e!”.

jak powstaj¹ szklane, kolorowe cuda. Wychodz¹c z huty, 

w przyzak³adowym sklepiku na pami¹tkê mo¿na by³o                                            

nabyæ jakiœ szklany drobiazg. Nie muszê podkreœlaæ, ¿e 

ustawia³y siê kolejki i nie dla ka¿dego starczy³o, ponie-

wa¿ towar by³ deficytowy.

Zbigniew Horbowy urodzi³ 

siê w 1935 r. w £awczynie 

ko³o Ko³omyi. Projektant 

szk³a. Absolwent Pañstwo-

wej Wy¿szej Szko³y Sztuk 

Plastycznych we Wroc³awiu 

(1953-1959). Od 1959 r. 

zwi¹zany jako projektant 

z hut¹ szk³a „Sudety” 

w Szczytnej Œl¹skiej, gdzie 

wprowadzi³ do produkcji 

kilkaset wzorów szkie³ 

u¿ytkowych w barwnym szkle sodowym. W po³owie lat 

60.XX wieku, wykorzystuj¹c opracowan¹ w szczytnieñ-

skiej hucie now¹ technologiê szk³a antico o charakterys-

tycznej wewnêtrznej strukturze z³o¿onej z drobnych Huty Szk³a Artystycznego, gdzie projektowa³ 

pêcherzyków powietrza, przygotowa³ kolekcjê szkie³ Zbigniew Horbowy ju¿ nie ma. Nie ma równie¿ Huty 

dekoracyjno  u¿ytkowych. W 1975 roku z jego inicjaty-Szk³a Gospodarczego „Sudety” w Szczytnej, gdzie 

wy uruchomiono w Polanicy-Zdroju Hutê Szk³a wszystko siê zaczê³o i w której Z. Horbowy przepraco-

Artystycznego „Barbara” specjalizuj¹c¹ siê w realizacji wa³ wiele lat. W tym roku zosta³a wyburzona. W³aœnie 

krótkoseryjnych projektów szkie³, g³ównie w szkle w tej hucie znalaz³ klimat, zrozumienie, aprobatê 

kolorowym. W latach 80. XX wieku wspó³pracowa³ szefostwa i doskona³ych hutników, z którymi móg³ 

z ZZG INCO we Wroc³awiu (od 1978).eksperymentowaæ. A huta „Barbara” w Polanicy-Zdroju 

W latach 1963-2006 zwi¹zany jako pedagog z macie-sta³a siê studiem hutniczym otwartym dla m³odych. By³a 

rzyst¹ uczelni¹: kierownik Katedry Szk³a, trzykrotnie przedsiêwziêciem niezwyk³ym jak na owe czasy. 

dziekan Wydzia³u Ceramiki i Szk³a, przez dwie kadencje Powsta³ zak³ad, który specjalizowa³ siê w realizacji 

(1999-2005) pe³ni³ funkcjê rektora wroc³awskiej  krótkoseryjnych kolekcji szkie³. Projekty, poza Z. Hor-

Akademii. Laureat wielu nagród, miêdzy innymi nagrody bowym, przygotowywali m³odzi absolwenci wroc³aw-

Centralnej Rady Wzornictwa za szczególne osi¹gniêcia skiej Katedry Szk³a.

w zakresie projektowania szk³a u¿ytkowego (1964); W dalszej rozmowie ze Z. Horbowym Pani Barbara 

Srebrnego Medalu na Triennale Szk³a w Jabloncu nad Banaœ zadaje pytanie: „Co dziœ mo¿e m³ody projektant 

Nys¹ (1973), Z³otego Medalu na Triennale Szk³a szk³a, skoro niemal wszystkie wiêksze polskie huty 

w K³odzku (1976), Laureat Z³otego Orderu Gloria Artis przesta³y istnieæ, a ma³e prywatne musz¹ walczyæ 

(2009).o swoje miejsce na rynku, broni¹c siê przed zalewem 

Zbigniew Horbowy pracuje nad nowym projektem

  Gra¿yna Redmerska

Katalog wystawy: Zbigniew Horbowy - Muzeum Miasta Gdyni 

5 lipca -31 sierpnia 2014
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Magiczna Polanica w obiektywie Alojzego Milki

KURORT CO SIÊ ZOWIE!
W kolejnym wspomnieniu o Polanicy sprzed lat, chcia³- Æwikliñskiej, spotkaæ siê w kawiarni z czo³ówk¹ ów-

bym zatrzymaæ siê na jej roli jako autentycznego kurortu czesnych aktorów, pisarzy czy osób publicznych?

w ówczesnej rzeczywistoœci. Gdzie jeszcze w ramach festiwalu filmów amator-

Szczególnie w latach 1950-1970, gdy obowi¹zuj¹- skich Pol-8 (niestety zaniechanego) moglibyœmy w ta-

cym modelem codziennoœci by³a szaroœæ, zwyczajnoœæ kim miasteczku zobaczyæ przed premier¹ najnowsze 

i wytê¿ona praca, to Polanica by³a enklaw¹ pewnej filmy polskie i spotkaæ siê z ich re¿yserami oraz graj¹-

wytwornoœci, szyku i elegancji. cymi w nich aktorami?

Oczywiœcie i tutaj mieszkañcy w codziennym trudzie Polanica by³a te¿ miejscem krajowych i miêdzynaro-

wykuwali zrêby dobrobytu egalitarnego pañstwa. Tak¿e dowych spotkañ. Przyje¿d¿ali tu egzotyczni goœcie, 

tu doskwiera³y codzienne problemy, choæby zaopat- a miasto odpowiednio do tych zdarzeñ siê przygotowy-

rzeniowe; równie¿ tu uczestniczono w rozmaitych pro- wa³o, zaœ na przestrzeni czasu modernizowa³o i rozwi-

pagandowo-ideologicznych dzia³aniach mocno rozbie- ja³o.

¿nych  z  realn¹  rzeczywistoœci¹.  Ale ... W tamtych czasach mia³o to równie¿ prze³o¿enie na 

Ale istnia³ i rozwija³ sie drugi nurt ¿ycia miasta i jego niebagateln¹ kwestiê lepszych mo¿liwoœci zaopatrze-

mieszkañców. Dostarcza³ on licznych atrakcji, radoœci, niowych.

a nawet poczucia wyj¹tkowoœci zamieszkiwania akurat Specyficznym zjawiskiem by³ Turniej Szachowy, któ-

tutaj. Co ciekawe by³ on realizowany, a nawet troskliwie rego pocz¹tek siêga roku 1963. Ale o nim chcia³bym 

rozwijany przez ówczesne w³adze ró¿nych szczebli, nie- kiedyœ opowiedzieæ osobno.

jako wbrew klasykom ideowej równoœci. Ten dotyk wielkiego œwiata, uchylenie szarej kotary 

Tym nurtem czy strumieniem, splotem wielu wielu nie pozostawa³o bez wp³ywu tak¿e na mieszkañców 

wydarzeñ by³a atmosfera i „dzianie siê” rzeczy oraz zda- Polanicy.

rzeñ charakterystycznych w³aœnie dla klasycznego, Ludzie tu mieszkaj¹cy widzieli nieco inne, lepsze 

rzek³bym arystokratycznego, kurortu o oddzia³ywaniu ¿ycie ni¿ w wersji oficjalnej i starali siê dalej d¹¿yæ w tym 

wykraczaj¹cym poza granice kraju. kierunku. Przenosi³o siê to równie¿ na dzia³ania podej-

Zje¿d¿ali tu znani wpierw z gazet i plakatów, póŸniej mowane przez w³adze dla rozwoju Polanicy i jej szeroko 

z telewizji i radia, aktorzy i osoby publiczne, wa¿ne oso- pojêtej  infrastruktury  uzdrowiskowej  oraz  leczniczej.

bistoœci, sportowcy i inni, jak byœmy dziœ powiedzieli  Bez nadzwyczajnej pychy trzeba podkreœliæ, ¿e 

celebryci. utworzony po latach Zespó³ Uzdrowisk K³odzkich, sku-

Odbywa³y siê tu wydarzenia artystyczne, festiwale, piaj¹cy wszystkie k³odzkie uzdrowiska, sw¹ siedzibê 

przedstawienia czy imprezy sportowe œci¹gaj¹ce czo³o- i w³adze mia³ w³aœnie tutaj.

wych reprezentantów tych dziedzin. Istotn¹ czêœci¹ ¿ycia ka¿dego z nas jest te¿ forma 

Równie¿ w³adze polityczne i administracyjne, zau- i mo¿liwoœæ spêdzenia czasu wolnego. W tym równie¿ 

wa¿aj¹c wyj¹tkowoœæ Polanicy, organizowa³y tu szereg rozrywka i zabawa.

istotnych przedsiêwziêæ, konferencji, narad i sympo- Pod tym wzglêdem Polanica tak¿e znacz¹co odbie-

zjów. ga³a od reszty krajowej prowincji. Tu nie by³o instytucji 

To oczywiœcie podnosi³o presti¿ miasta, czyni³o je czy dzia³añ atrapowych, skoncentrowanych na 2-3 mie-

bardziej znanym, ale u³atwia³o tak¿e dzia³ania na rzecz siêcznej aktywnoœci dla przyjezdnych i zamykanych na 

jego rozwoju. resztê roku.

Jednak to, co wydaje siê najwa¿niejsze, pozwala³o Tu wszystko od kina po ka¿dy lokal rozrywkowy  by³o 

nam mieszkañcom 5-tysiêcznego miasteczka po³o¿o- tak¿e dla mieszkañców. A mieszkañcy czy to podpatru-

nego w „k¹cie” mapy, zyskaæ dostêp do kultury, zdarzeñ j¹c przyjezdnych goœci, czy to maj¹c we w³asnych ge-

oraz uczestnictwa w uroczystoœciach czy spektaklach nach  bawili sie chêtnie i du¿o.

znacznie przekraczaj¹cych rang¹ poziom miejscowoœci Bilety na bale sylwestrowe rozchodzi³y sie ju¿ we 

tej skali. wrzeœniu i nie dla ka¿dego wystarcza³o, choæ do dyspo-

Gdzie¿ indziej w kraju, mieszkaj¹c w tak niewielkim zycji by³y Kawiarnia “Zdrojowa” z Teatrem, “Kolorowa” 

œrodowisku, bêd¹c uczniem wiejskiej szko³y, mia³bym oraz “Colombina”.

mo¿noœæ obejrzeæ spektakl teatralny z rol¹ Mieczys³awy To by³ rzeczywisty kurort! Fajnie by³o tu ¿yæ!
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Wystêp w Kawiarni „Zdrojowa” - rok 1955

Bibliotekarz Kazimierz Guzik w spektaklu s³owno - muzycznym

Wanda Polañska s³awna sopranistka lat 60-tych ub. w.
Irena Kwiatkowska na deskach 
polanickiego teatru - lata 60-te ub. w.

S³awy lat 60-tych ub. w.: Bohdan £azuka, 
Jacek Fedorowicz i Piotr Szczepanik Koncert zespo³u ludowego - lata 60  te ub. w.

ARTYŒCI
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WYDARZENIA

Mieczys³aw Fogg , czêsty goœæ w Polanicy Boles³aw Gromnicki, znany w l.60-tych ub. w. - arodystap

Jerzy Waldorff w Kawiarni „Zdrojowa” - koniec l. 60  tych ub. w.

Stanis³aw Mikulski - s³awny Hans Kloss, 
spotkanie w Kawiarni „Zdrojowa”- koniec 
lat 60-tych ub. w.

Delegacja z Wietnamu. Od l. dyr. FWP Zb. Kawwa, 
wicedyr. FWP E. Liskowacka, kier. Komisji Zdrojowej 
W. M³otkowski.

Wystawa filatelistyczna w Sali Konferencyjnej 
Uzdrowiska - grudzieñ 1963 r.
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Przegl¹d zespo³ów teatralnych. S. Walasiewiczówna  - mistrzyni olimpijska z 1932 r. w Los 
Angeles na stadionie w Polanicy, koniec l. 60  tych ub. w.

Sztafeta Tysi¹clecia przed wejœciem do Pijalni  - 1966 r.
K³odzka Wiosna Poetycka, recytuje Julian Przyboœ - 
klub FWP “Colombina” - lata 60 ub. w.

Narada przedstawicieli s³u¿by zdrowia krajów 
socjalistycznych, l. 60  te ub. w. Okrêgowa Konferencja PZPR  - pocz¹tek l. 60  tych ub. w.
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ZABAWY

Akademia z okazji 20 lecia FWP

Ryszard Szurkowski na mecie Wyœcigu Pokoju 
w Polanicy - 1975 r.

Zabawy Sylwestrowe w l. 60  tych ub. w.

Alojzy Milka nawet w Sylwestra na s³u¿bie

Zabawy Sylwestrowe w l. 60  tych ub. w.

Tekst Dariusz Milka
Foto Alojzy Milka
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WSPÓLNA MOC!  
POLANICA POKONA PRZEMOC

Opracowa³a Gra¿yna Redmerska

To tytu³ kolejnego ju¿ lokalnego programu, zorganizo- Debatê poprowadzi³ Tadeusz Ciesió³ka - certyfikowany 

wanego przez Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Polanicy- superwizor w zakresie przeciwdzia³ania przemocy w 

Zdroju, wspó³finansowanego ze œrodków otrzymanych rodzinie, który równie¿ mówi³ w swoim wyst¹pieniu, 

z Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej w ramach dlaczego ofiary przemocy nie szukaj¹ pomocy. 

Programu Os³onowego „Wspieranie jednostek samo- W Debacie wyst¹pi³o jeszcze trzech prelegentów: 

rz¹du terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdzia- Mariusz Winiarz - certyfikowany specjalista w zakresie 

³ania przemocy w rodzinie”. pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, przedstawi³ 

W ramach tego programu 7 paŸdziernika 2014 r.  w Te- za³o¿enia i harmonogram realizowanego programu 

atrze Zdrojowym - Centrum Kultury i Promocji w Pola- os³onowego „Wspólna MOC! - Polanica Pokona 

nicy-Zdroju mia³a miejsce Debata: „Moc - TAK. Przemoc Przemoc!”

- NIE”.  Koordynatorem projektu by³ Mariusz Winiarz -  Certyfikowany  superwizor w zakresie przeciwdzia³ania 

kierownik Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Polanicy- przemocy w rodzinie - Marek Prejzner, poruszy³ temat: 

Zdroju. „Mê¿czyŸni przeciw przemocy wobec kobiet” i „Jak 

pracowaæ z osobami stosuj¹cymi przemoc w rodzinie”.

Psychoterapeuta - Micha³ Trojnar,  mówi³ o pracy z oso-

bami stosuj¹cymi przemoc w rodzinie na podstawie 

prowadzonego programu korekcyjno - edukacyjnego. 

W dyskusji wymieniano pogl¹dy na temat samego 

zjawiska przemocy oraz prawnej mo¿liwoœci pomocy 

ofiarom przemocy i ponoszenia odpowiedzialnoœci 

sprawców tej przemocy.

W Debacie uczestniczyli: burmistrz miasta - Jerzy 

Terlecki,  Komendant Powiatowy Policji w K³odzku -  

Andrzej Sidorowicz-Radzikowski, Dorota Jaworska -  

Komenda Powiatowa Policji w K³odzku, z-ca Komen-

danta Komisariatu Policji w Polanicy  Zdroju  Robert 

Górak, dyrektor Zespo³u Szkó³ Specjalnych w K³odzku - 

Marlena Runiewicz-Wac,  dyrektor Szko³y Podstawowej 

Stowarzyszenia „Edukator” w Polanicy-Zdroju - Anna 

Walczuk,  prezes Towarzystwa Spo³ecznego „Razem”    W ramach opisanego wy¿ej projektu przewidziane s¹ 

w K³odzku - Barbara Pe³yñska, redaktor naczelny Gaze- badania ankietowe, które pozwol¹ sporz¹dziæ mapy 

ty Prowincjonalnej „Brama” -  Miros³aw Awi¿eñ, przed- „grup ryzyka”, lokalna kampania spo³eczno  informacyj-

stawiciel TvNews.com.pl -  Arkadiusz Pacan, przedsta- na „W Polanicy mówimy Nie przemocy”, kampanie 

wiciele Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Bystrzycy K³odz- medialne, spotkania z mieszkañcami „Lokalnie przeciw 

kiej, pedagodzy polanickich placówek oœwiatowych, przemocy”, warsztaty dla rodziców „Jak z mi³oœci¹ i sza-

radni Rady Miejskiej. cunkiem wyznaczaæ dziecku granice”, ,„Rodzina - Nic 

Przed rozpoczêciem Debaty uczniowie Szko³y Podsta- nie jest wa¿niejsze od bycia razem” oraz kurs samo-

wowej Stowarzyszenia „Edukator” przedstawili scenkê obrony dla kobiet. Ca³oœæ zakoñczy konferencja z wyk³a-

z elementami teatru cieni i tañca, mówi¹c¹ o dramacie dami i warsztatami dla uczestników.

rodzinnym, który bardzo czêsto rozgrywa siê w czterech 

œcianach domu. 
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M. Winiarz (drugi od lewej) i prelegenci



Podczas XV Miêdzynarodowego Festiwalu Spó³- którym w tym miejscu nale¿¹ siê s³owa najg³êbszego 

dzielczych Zespo³ów Artystycznych „Têcza Polska” podziêkowania i wdziêcznoœci. Nie by³oby Festiwalu bez 

W³adze Miasta Polanica-Zdrój za promocjê miasta tytanicznej pracy osób, które s¹ realizatorami ca³ego 

przyzna³y jego organizatorom  statuetkê Polanickiego przedsiêwziêcia. To pracownicy Teatru Zdrojowego - 

NiedŸwiedzia . Centrum Kultury i Promocji w Polanicy  Zdroju z Pani¹ 

Statuetkê odebra³ Alfred Domagalski - prezes samo- Dyrektor Justyn¹ Kuban na czele. Od samego 

rz¹du Krajowej Rady Spó³dzielczej. pocz¹tku, ca³oœci¹ prac koordynuje Pan W³odzimierz 

Poni¿ej laudacja, któr¹ odczyta³ przewodnicz¹cy Rady Trojan, który czuwa nad realizacj¹ wszystkich elemen-

Miejskiej - Zbigniew Puchniak.    tów Festiwalu. Dziêki tym osobom i ich wielkiemu 

 zaanga¿owaniu, sta³o siê mo¿liwe to, czego jesteœmy 

Po raz piêtnasty spotykamy siê w Polanicy-Zdroju, dzisiaj œwiadkami.   

na Miêdzynarodowym Festiwalu Spó³dzielczych Zespo-

³ów Artystycznych „Têcza Polska”. To dla nas wielki 

zaszczyt i honor goœciæ spó³dzielców z ca³ej Polski

i z zagranicy. Nasz Festiwal, jest najwiêkszym wyda-

rzeniem artystycznym spó³dzielczoœci polskiej i jednym 

z najwiêkszych w ca³ym regionie. Jest œwiêtem wielu 

milionów spó³dzielców, ale tak¿e œwiêtem wszystkich 

mieszkañców Polanicy-Zdroju. Ka¿dego roku, od 

piêtnastu lat, nasze miasto staje siê stolic¹ kultury 

spó³dzielczej. 

Festiwal rodzi³ siê w sposób niezwykle spontaniczny, 

ale tak¿e i nieco szalony. Jednak, jak mówi powiedzenie, 

w tym szaleñstwie by³a metoda. Pierwsza impreza 

zosta³a zorganizowana w tempie b³yskawicznym i mo¿-

na to dziœ, z perspektywy piêtnastu lat okreœliæ, jako 

„bardzo wielk¹ improwizacjê”. 

Latem 2000 roku, na pok³adzie promu p³yn¹cego do 

G³ównym organizatorem i mecenasem tego wyda- Kopenhagi, spotkali siê dwaj Panowie: Stefan 

rzenia jest Krajowa Rada Spó³dzielcza. Wspó³praca Zaj¹czkowski  dyrektor Centrum Promocji Krajowej Ra-

z w³adzami naczelnego organu samorz¹du spó³dziel- dy Spó³dzielczej, redaktor naczelny magazynu „Têcza 

czego, które reprezentowali Panowie Prezesi: dr Jerzy Polska” i W³odzimierz Trojan - ówczesny dyrektor 

Jankowski i aktualnie Alfred Domagalski, spowodo- Sanatorium „Malwa” w Polanicy-Zdroju. W trakcie 

wa³a, ¿e Festiwal móg³ zaistnieæ i dynamicznie rozwijaæ serdecznej rozmowy zrodzi³ siê pomys³ zorganizowania 

siê przez kolejne lata. Ogromna w tym tak¿e zas³uga festiwalu zespo³ów spó³dzielczych. Jak siê niebawem 

wielu osób cz³onków Krajowej Rady Spó³dzielczej, jak okaza³o, by³ to pocz¹tek Miêdzynarodowego Festiwalu 

m.in. Pani Anny Tylkowskiej, Panów: Mieczys³awa Spó³dzielczych Zespo³ów Artystycznych. Sanatorium 

Grodzkiego, Stanis³awa Œledziewskiego, Józefa „Malwa” zapewni³o zakwaterowanie dla maj¹cych 

Gawlika, Tadeusza Libora, Waldemara Witkowskiego, przybyæ goœci.. Pierwsze spotkanie organizacyjne 

Janusza Paszkowskiego, Piotra Huziora i wielu innych, odby³o siê w paŸdzierniku, a ju¿ w grudniu mia³ miejsce 

Jerzy Terlecki - burmistrz Polanicy-Zdroju,  Alfred Domagalski -
prezes Krajowej Rady Spó³dzielczej, Mieczys³aw Grodzki - 
v

, Edward Wojciechowski - prezes TMP
ice pewodnicz¹cy Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady 

Spó³dzielczej 
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I Festiwal. By³ to pierwszy i jedyny, jak do tej pory Wysok¹ rangê Festiwalu podkreœla fakt, i¿ od 

przypadek, ¿e Festiwal odbywa³ siê w³aœciwie ju¿ w samego pocz¹tku Patronat Honorowy nad imprez¹ 

okresie i scenerii zimowej. Jednak panuj¹ca wtedy sprawuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Naro-

atmosfera i nastroje uczestników przypomina³y raczej dowego.  Cieszy siê on ogromnym uznaniem, nie tylko 

klimat tropikalny. Ogromny entuzjazm, radoœæ, nastroje wœród spó³dzielców, ale tak¿e w œrodowiskach artys-

zabawy i prawdziwego œwiêta ogrza³y wtedy ca³¹ tycznych i dziennikarskich. Dziêki wsparciu w³odarzy 

Polanicê. Otwarcia tego pierwszego Festiwalu dokona³ miasta i regionu impreza sta³a siê wa¿nym i licz¹cym siê 

ówczesny prezes Zarz¹du Krajowej Rady Spó³dzielczej  wydarzeniem artystycznym. Przez minione piêtnaœcie 

dr Jerzy Jankowski.  Szybko okaza³o siê, ¿e nie bêdzie lat w Polanicy-Zdroju wyst¹pi³o ok. 500 zespo³ów 

to impreza „jednego sezonu”. Po jej zakoñczeniu szybko z Polski i ze œwiata. Sam Festiwal wpisa³ siê na trwa³e 

rozesz³a siê wieœæ wœród spó³dzielców, ¿e w Polanicy  w kulturalny krajobraz miasta. Jest to znakomita pro-

Zdroju najlepiej mo¿na promowaæ kulturê spó³dzielcz¹. mocja  regionu  w  kraju  i  za  granic¹.     

Bardzo szybko Festiwal Spó³dzielczych Zespo³ów Nie do przecenienia jest tak¿e pomoc i wsparcie  

Artystycznych „Têcza Polska” sta³ siê imprez¹ o zasiêgu Krajowej Rady Spó³dzielczej i magazynu „Têcza Polska” 

miêdzynarodowym. Na deskach Teatru Zdrojowego im. oraz  wielu  sponsorów.

Mieczys³awy Æwikliñskiej wystêpowa³y m.in. zespo³y z Nasz¹ dum¹ jest fakt, ¿e Patronem Honorowym 

Bia³orusi, Bu³garii, Czech, £otwy, Nepalu, Rosji, Festiwalu jest, zawsze ¿yczliwa nam, Pani Lidia 

Rumunii, S³owacji, Turcji, Ukrainy, Wêgier czy W³och. Z Geringer de Oedenberg  pos³anka do Parlamentu 

ka¿dym rokiem festiwalowe jury mia³o coraz wiêcej Europejskiego.  ̄ ywimy przekonanie, ¿e dziêki przyjaŸ-

pracy i coraz trudniejsze zadanie wy³onienia najlep- ni i poparciu zarówno w³adz samorz¹dowych, jak 

szych wykonawców. Poziom artystyczny by³ bowiem od i wszystkich dobroczyñców, Festiwal bêdzie zawsze 

pocz¹tku bardzo wysoki. Oceniali je zawsze specjaliœci  wspania³ym elementem kultury w jak najszerszym 

artyœci i dziennikarze muzyczni znani z ekranów wymiarze oraz wizytówk¹ miasta.  

telewizorów i g³oœników radiowych. 

Od kilku ju¿ lat jury Festiwalu przewodniczy œwiatowej 

s³awy œpiewak operowy  Pan Wies³aw Ochman. 

Opracowa³a Gra¿yna Redmerska  

REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMAREKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMAREKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMAREKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA

Burmistrz - Jerzy Terlecki, przewodnicz¹cy Rady Miasta
Zbigniew Puchniak,  v

, 
prezes TMP - Edward Wojciechowski

ice pewodnicz¹cy Zgromadzenia 
Ogólnego Krajowej Rady Spó³dzielczej - Mieczys³aw Grodzki

WYNIKI WYBORÓW 
SAMORZ¥DOWYCH 2014

Terlecki Jerzy BURMISTRZ:

RADNI RADY MIEJSKIEJ:

Bachry Jolanta

Bembnik Beata

Bilan Zbigniew

Biskupski Tadeusz

Bogacz Andrzej

Bumaj Kazimierz

Jellin Mateusz
(wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej)

Kozio³ Gra¿yna

Miller Ryszard

Muc £ukasz

Or³owski Grzegorz

Stêpek Anna

Szymañski Roman
(przewodnicz¹cy  Rady Miejskiej) 

Walczuk Anna

Winnicka Agata
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W XX rocznicê organizacji Miêdzynarodowych Targów Uzdrowiskowo - Turystycznych „NATURA SANAT”

 BY£Y SOBIE TARGI…
Ku ogromnemu za- Turystyki Urzêdu Kultury Fizycznej i Turystyki p. Walde-

skoczeniu wielu mie- mar Wandowicz. Efektem wielogodzinnych rozmów by³ 

szkañców i przyjez- pomys³ zorganizowania w Polanicy imprezy o niespo-

dnych Polanica  we tykanym w Polsce i Europie charakterze. Targów 

wrzeœniu 1994 roku Uzdrowiskowo-Turystycznych, których g³ównym zada-

wesz³a przebojem do grona kilkunastu miast w Polsce niem by³aby promocja polskich i zagranicznych kuror-

bêd¹cych organizatorami du¿ych targów turystycznych. tów.
00 Po powrocie do Polanicy z pomys³em tym zapozna-Dok³adnie o godz.10 8 wrzeœnia 1994 roku dokonano 

liœmy dyrektora Zespo³u Uzdrowisk K³odzkich Jerzego uroczystego otwarcia I Miêdzynarodowych Targów 

Szymañczyka i burmistrza miasta Jerzego Terleckiego. Uzdrowiskowo - Turystycznych „NATURA SANAT”. Ju¿ 

Obaj pomys³ ten zaakceptowali, co zaowocowa³o powo-pierwsza edycja targów okaza³a siê „strza³em w dzie-

³aniem ju¿ pod koniec stycznia 1994 roku Komitetu si¹tkê”. Pomimo zupe³nego braku doœwiadczenia w or-

Organizacyjnego. W jego sk³ad weszli: Jerzy Szymañ-ganizacji tego typu imprez, jej organizatorzy stanêli na 

czyk  jako Przewodnicz¹cy, Gra¿yna Œwitoñ-Pawlickawysokoœci zadania. Dopisali wystawcy, a co najwa¿-

i Jerzy Terlecki  jako Wiceprzewodnicz¹cy. Cz³onkami niejsze odwiedzaj¹cy, których przywiod³a na targi nie 

Komitetu Organizacyjnego zostali: Jacek Habdank- tylko chêæ odwiedzenia stoisk wystawienniczych, ale 

Abczyñski, Zbigniew Puchniak, Teresa Kowalska tak¿e wiele towarzysz¹cych targom imprez kultural-

i prof. Zbigniew Horbowy. Funkcjê sekretarza KO, a za-nych. G³oœno by³o o targach w œrodkach masowego 

razem komisarza imprezy, powierzono pisz¹cemu te przekazu. Informacja o I edycji targów ukaza³a siê tego 

s³owa.dnia nawet w g³ównym wydaniu telewizyjnych „Wiado-

Równoczeœnie z powo³aniem do ¿ycia Komitetu moœci”. Pozytywnie o imprezie pisa³a prasa. Najlepszym 

Organizacyjnego ruszy³y przygotowania do organizacji tego dowodem by³y entuzjastyczne tytu³y prasowych 

I edycji targów, imprezy, która zagoœci³a w Polanicy na artyku³ów: „Uzdrowiskowe Targi na medal”, „Brawo 

d³ugich 10 lat.             Polanica”, „Polanica oblê¿ona” itp. Rzadko kiedy tego 

Pierwsze „koty za p³oty”, czyli zdobywamy doœwiad-rodzaju imprezy odnosz¹ sukces ju¿ na samym 

czenia…        pocz¹tku. Nie ukrywam, ¿e i dla nas samych, organiza-

    Jednym z najwa¿niejszych zadañ, jakie stanê³y przed torów, by³o to wielkim zaskoczeniem.

Zespo³em Uzdrowisk K³odzkich, Konsorcjum Turysty-A wszystko zaczê³o siê rok wczeœniej…

czna „6”, Urzêdem Miasta w Polanicy i technicznym       Mo¿na powiedzieæ, ¿e pomys³ na organizacjê Targów 

organizatorem imprezy, Biurem Us³ug Turystycznych zrodzi³ siê w Poznaniu jesieni¹ 1993 roku. Wczeœniej, na 

„POL-KART”, by³o pozyskanie wp³ywowych patronów pocz¹tku tego roku, wspólnie z ówczesnym prezesem 

przedsiêwziêcia. By³o to niezwykle wa¿ne z wielu OSW „Nasz Dom” Zbigniewem Puchniakiem wpadliœmy 

powodów. Dziêki odpowiednim staraniom, i co najwa-na pomys³ zorganizowania w Polanicy Gie³dy Turysty-

¿niejsze, specyfice targów,  uda³o siê pozyskaæ na cznej. By³ to czas, kiedy imprezy tego rodzaju cieszy³y 

patronów  imprezy Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej siê du¿ym powodzeniem. Dochodzi³o na nich do 

Jacka ¯ochowskiego oraz Prezesa Urzêdu Kultury spotkañ organizatorów turystyki, biur podró¿y i dyspo-

Fizycznej i Turystyki Stanis³awa Stefana Paszczyka. nentów bazy turystycznej. Jednak brak odpowiednich 

W piœmie Ministra |Zdrowia, zamieszczonym w pierw-œrodków finansowych, które powinny byæ przeznaczone 

szym katalogu targowym, czytamy m.in., „Z prawdziw¹ na promocjê przedsiêwziêcia, spowodowa³, ¿e impreza 

przyjemnoœci¹ przyj¹³em patronat nad I Miêdzynarodo-nie wypali³a.

wymi Targami Uzdrowiskowo-Turystycznymi „Natura     Do tematu wróciliœmy jednak bardzo szybko. Sta³o siê 

Sanat” w Polanicy  Zdroju, w przekonaniu, ¿e mog¹ one to przy okazji naszej wizyty na Targach Turystycznych 

dobrze siê przys³u¿yæ lecznictwu uzdrowiskowemu i tu-„TOUR SALON” w Poznaniu. Tam naszym pomys³em 

rystyce uzdrowiskowej”.zainteresowa³a siê szefowa Turystycznej „6-tki” 

Wa¿nym zadaniem sta³o siê te¿ wymyœlenie nazwy Gra¿yna Œwitoñ-Pawlicka, a do rozmów do³¹czy³ 

imprezy oraz jej logo. Po d³ugich dyskusjach, przepro-wkrótce G³. Specjalista  w Departamencie Promocji 
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wadzonych w gronie Komitetu Organizacyjnego, szczególnie utkwi³y pomys³owe dekoracje nad rzek¹ 

zaakceptowana zosta³a nazwa „NATURA SANAT”, Bystrzyc¹ Dusznick¹. Budow¹ targowych stoisk mia³a 

któr¹ zaproponowa³ dr Jacek Habdank - Abczyñski. zaj¹æ siê wroc³awska firma Inter-Art, wspó³pracuj¹ca 

Twórc¹ logo, które przypad³o do gustu wszystkim z wroc³awsk¹ Hal¹ Stulecia. Wa¿nym elementem przed-

cz³onkom Komitetu, by³ prof. Zbigniew Horbowy. siêwziêcia by³o te¿ w³aœciwe nag³oœnienie terenów 

targowych.

Najwa¿niejszym zadaniem zwi¹zanym z organizacj¹ 

W lutym 1994 roku przygotowania do organizacji imprezy by³o niew¹tpliwie pozyskanie odpowiednich 

targów nabra³y rozmachu. Na cotygodniowych spotka- œrodków finansowych. Konsorcjum Turystyczna „6” 

niach KO przyjêty zosta³ plan finansowy imprezy, który przekaza³o na organizacjê imprezy kwotê 85 mln z³, 

zak³ada³ dochody w wysokoœci 1.080.000.000 z³ (kwota z czego 50 mln. pochodzi³o z dotacji otrzymanej 

przed denominacj¹ z³otego), a wydatki na poziomie z UKFiT-u. Urz¹d Miasta w Polanicy poœwiêci³ na ten cel 

1.065.000.000 z³. Ustalony zosta³ bardzo szczegó³owy kwotê 75 mln. z³. Dzisiaj stanowi to kwotê oko³o 7.500 z³. 

harmonogram organizacji imprezy, w którym uwzglê- Zwa¿ywszy na skalê imprezy, by³ to dla miasta znako-

dniono nawet najdrobniejsze szczegó³y. Wszak robi- mity interes. Pozosta³e œrodki pochodzi³y ze sprzeda¿y 

liœmy to po raz pierwszy. Dbaj¹c o nale¿yt¹ reklamê stoisk i powierzchni targowych, oraz dotacji Zespo³u 

targów, podpisano umowê barterow¹ z Polskim Radiem Uzdrowisk K³odzkich, odpowiadaj¹cej wk³adowi Urzêdu 

Wroc³aw, które reklamowaæ mia³o imprezê na swojej Miasta.

antenie, a tak¿e zobowi¹za³o siê do prowadzenia w tra- W celu  wiêkszego zainteresowania opinii publicznej 

kcie trwania targów studia targowego. Wydrukowanych planowan¹ imprez¹ w dniu 7 maja 1994 roku w OSW 

zosta³o 2000 zg³oszeñ na targi w trzech wersjach „Nasz Dom” zorganizowana zosta³a konferencja praso-

jêzykowych. Funkcja rzecznika prasowego targów wa z udzia³em cz³onków Komitetu Organizacyjnego 

powierzona zosta³a red. Markowi Zygmuntowi z wro- i burmistrzów miast Turystycznej „6”. Zaproszono na ni¹ 

c³awskiego „S³owa Sportowego”, który bardzo mocno przedstawicieli prasy, radia i telewizji. Jej efektem by³y 

zaanga¿owa³ siê w reklamê targów i organizacjê liczne notatki prasowe, a tak¿e wzmianki w radiu i te-

konferencji prasowych. lewizji.

Organizacja targów by³aby niemo¿liwa bez spo- Prace z miesi¹ca na miesi¹c nabiera³y coraz 

rz¹dzenia projektu zagospodarowania powierzchni wy- wiêkszego rozmachu. W maju Komitet Organizacyjny 

stawienniczych. Jego autork¹ by³a mgr in¿. arch. zaakceptowa³ projekt plakatu reklamuj¹cego targi, 

Ma³gorzata Zaj¹czkowska-Orze³.  £¹czna powierzchnia którego autork¹ by³a znana polanicka artystka plastyk 

przeznaczona pod zabudowê stoiskami nie przekra- Mira Bernat. Wydrukowano go w iloœci 1.500 egzem-

cza³a 1300 m2. Do wykorzystania by³a równie¿ powierz- plarzy.

chnia poza terenem zabudowanym, g³ównie na terenie Wielk¹ wagê cz³onkowie Komitetu Organizacyjnego 

Parku Zdrojowego. przywi¹zywali do zapewnienia odpowiedniej oprawy 

Oprawê plastyczn¹ targów zlecono znanej polanic- kulturalnej, która towarzyszyæ mia³a targom. Zadbano, 

kiej plastyczce Aleksandrze Staniszewskiej, z któr¹ aby zarówno uczestnicy targów, jak i osoby odwiedza-

wspó³pracê zadeklarowa³ prof. Zbigniew Horbowy. j¹ce, otrzyma³y w ich trakcie odpowiedni¹ porcjê 

Z tego okresu w pamiêci mieszkañców Polanicy rozrywki. Pod koniec sierpnia opracowany zosta³ bardzo 

Stoj¹ od l. burmistrz - Jerzy Terlecki, red. Anna 
Piwowarska - PR Wroc³aw, Roman Szymañski - sekretarz
Targów, Gra¿yna Œwitoñ-Pawlicka - Turystyczna “6”
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szczegó³owy scenariusz targów i ustalono osoby odpo- parkowej, sprzed wejœcia do sanatorium „Wielka 

wiedzialne za realizacjê poszczególnych jego elemen- Pieniawa”. Jednym z pasa¿erów, który wzlecia³ nim w 

tów. przestworza, by³ prof. Zbigniew Horbowy.

Z pocz¹tkiem wrzeœnia rozpoczêto budowê stoisk tar- Wa¿nym akcentem pierwszego dnia targów by³a 

gowych, których budowê zakoñczono 7 wrzeœnia, czyli konferencja prasowa, w której uczestniczyli goœcie 

w przeddzieñ rozpoczêcia targów. Przez ca³y ten okres oficjalni, organizatorzy oraz dziennikarze reprezentu-

czasu pracowa³o te¿ Biuro Targowe. Rolê tê pe³ni³o j¹cy prasê , radio i telewizjê i liczne grono wystawców.

Biuro Us³ug Turystycznych „Pol-Kart”. Na nim ci¹¿y³o  I edycja targów trwa³a a¿ 4 dni. By³y one d³u¿sze 

przyjmowanie zg³oszeñ uczestnictwa i ich potwierdza- o jeden dzieñ od pozosta³ych, organizowanych w latach 

nie, rezerwacje miejsc nocle-

gowych dla uczestników 

i zaproszonych goœci oraz 

wykonywanie ustaleñ doko-

nanych przez Komitet Organi-

zacyjny.

Bomba w górê, czyli Targi 

po raz pierwszy   

Rankiem 8 wrzeœnia 1994 

roku organizatorzy nie mieli 

powodów do radoœci. W nocy 

spad³ ulewny deszcz, powodu-

j¹c zalanie czêœci Kawiarni 

Zdrojowej, gdzie ulokowana 

by³a czêœæ ekspozycji. Na 

szczêœcie w miarê zbli¿ania 

siê terminu ceremonii otwarcia 

pogoda zaczê³a siê poprawiaæ. 
00 Przed godzin¹ 10 przy wej-

œciu do Teatru Zdrojowego 

póŸniejszych. zgromadzi³o siê wiele osób. Uroczystego otwarcia 

Ka¿dego dnia odwiedzaj¹cy stoiska targowe mogli dokona³ Przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego 

skorzystaæ z bogatej oferty kulturalnej, jak¹ zapewnili im Jerzy  Szymañczyk. Po nim g³os zabra³ Minister Zdrowia 

organizatorzy imprezy. Wyst¹pi³ na targach wroc³awski i Opieki Spo³ecznej Ryszard Jacek ¯ochowski. 

„Teatr na bruku”, dla którego scen¹ by³y ca³e tereny Kolejnymi mówcami byli Wiceprezes UKFiT-u Czes³aw 

targowe i Park Zdrojowy. Licznie zaprezentowa³y siê Jermanowski oraz Wojewoda Wa³brzyski Henryk 

zespo³y dzieciêce, m.in. z polanickich szkó³. Du¿ym Go³êbiewski. Po ich wyst¹pieniach dokonano uroczys-

zainteresowaniem cieszy³ siê wystêp zespo³u tañca tego przeciêcia wstêgi i t³um goœci wla³ siê na tereny 

towarzyskiego „Diament” z Wroc³awia. W ostatnim dniu targowe. Frekwencja by³a o wiele wiêksza ni¿ tego 

imprezy zaprezentowa³a siê zwiedzaj¹cym targi pierwotnie spodziewali siê organizatorzy. T³umy goœci 

Orkiestra Dêta OSP Konopiska k/Czêstochowy. Tego okupowa³y stoiska targowe. Rozpoczê³o te¿ swoj¹ 

dnia furorê zrobi³ wieczorny pokaz ogni sztucznych, dzia³alnoœæ radiowe Studio Targowe. Relacje z otwarcia 

zorganizowany na terenie dzisiejszego Parku Szacho-targów sz³y na ¿ywo na antenê Polskiego Radia. 

wego. Takich t³umów, jakie zebra³y siê na pokazie, Pamiêtam minê zaskoczonej tym wszystkim co siê 

Polanica nie ogl¹da³a od lat.wokó³ dzia³o, ówczesnej przewodnicz¹cej Rady 

Warto te¿ wspomnieæ o zorganizowanej dla wystaw-Miejskiej Jadwigi Skoba³o, która zwróci³a siê do mnie ze 

ców i dziennikarzy wycieczce po Ziemi K³odzkiej, w trak-s³owami:   „Jak Wam siê to wszystko uda³o zrobiæ?” 

cie której mieli oni mo¿noœæ zapoznania siê z turys-Uroczystoœæ otwarcia uœwietni³ wystêp Orkiestry 

tycznymi atrakcjami naszego regionu.Dêtej Kopalni „Nowa Ruda” oraz Zespó³ Pieœni i Tañca 

Du¿¹ wagê organizatorzy targów przyk³adali do „Wa³brzych”. Ogromne zainteresowanie wœród zwie-

konferencji prasowej, jaka mia³a miejsce w pierwszym dzaj¹cych wzbudzi³, tu¿ po ceremonii otwarcia, start 

dniu targów. Oprócz goœci oficjalnych uczestniczyli balonu na ogrzane powietrze. Balon wystartowa³ z alei 
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w niej dziennikarze i przedstawiciele wystawców. Przy nej edycji targów.

targach akredytowani byli dziennikarze reprezentuj¹cy Ostateczne koszty organizacji imprezy okaza³y siê 

najwa¿niejsze czasopisma i dzienniki oraz radio i tele- na dodatek ni¿sze od zaplanowanych i zamknê³y siê 

wizjê. Do Polanicy przybyli m.in. red. Henryk Urbaœ kwot¹ 922.683.000 z³ (przed denominacj¹). Z tej kwoty 

z programu I PR oraz redaktorzy reprezentuj¹cy ponad 1/3 sfinansowano z dochodów z wynajmu stoisk. 

„Rzeczpospolit¹”, „Gazetê Wyborcz¹”, „Panoramê Du¿¹ czêœæ tej sumy pokry³y dotacje z zewn¹trz m.in. 

Œl¹sk¹”, „Przegl¹d Sportowy”, „S³u¿bê Zdrowia”, UKFiT-u. By³ to wiêc patrz¹c na rozmiary i rozg³os 

„Gazetê Zachodni¹”, „Przegl¹d Handlowy”, „S³owo imprezy, kolejny sukces organizatorów. Warto wspo-

Sportowe” oraz prawie wszystkie media lokalne. Studio mnieæ, ¿e Urz¹d Miasta targi kosztowa³y zaledwie 

targowe prowadzone by³o przez Polskie Radio Wroc³aw. 75.000.000 z³, czyli dzisiejsze 7.500 z³.

Specjalny reporta¿ z targów, a tak¿e reprezentuj¹cy TARGI PO RAZ DRUGI

osi¹gniêcia Konsorcjum Turystyczna „6” nakrêci³a TV Organizacjê II Targów „Natura Sanat” zaplanowano 

Koszalin. Emitowany on by³ kilkakrotnie w TV Polsat. na pierwszy weekend wrzeœnia 1995 roku. Mia³y siê one 

odbyæ w dniach 8-10.09.1995 roku. Ju¿ w marcu  tego 

roku organizatorzy otrzymali z UKFiT-u informacjê, ¿e 

polanickie targi znalaz³y siê na liœcie piêtnastu regio-

nalnych imprez targowych popieranych przez Urz¹d. 

Wi¹za³o siê to oczywiœcie z dofinansowaniem tej 

imprezy.

Nieco wczeœniej, w grudniu 1994 roku, podpisana 

zosta³a umowa pomiêdzy  organizatorami, a Biurem 

Us³ug Turystycznych „Pol-Kart”, zlecaj¹ca tej firmie 

organizacjê kolejnej edycji targów. Biuro, posiadaj¹c ju¿ 

skromne doœwiadczenie, rozpoczê³o przygotowania 

jeszcze w styczniu 1995 roku. Nie zmieni³ siê te¿ sk³ad 

osobowy Komitetu Organizacyjnego. Patronat nad 

imprez¹ ponownie objêli Minister Zdrowia i Prezes 

Urzêdu Kultury Fizycznej i Turystyki. W s³owie wstêp-

nym do katalogu targowego minister ̄ ochowski napisa³ 

m.in. „Fakt, ¿e spotykamy siê ponownie, œwiadczy 

o tym, ¿e inicjatywa sprzed roku by³a s³uszna i niezwykle 

po¿yteczna.”

Udzia³ w targach zadeklarowa³o ostatecznie 108 

wystawców. W tym gronie znalaz³o siê a¿ 19 przedsiê-

biorstw uzdrowiskowych. Swoj¹ ofertê zaprezentowa³y 

uzdrowiska i gminy turystyczne z Czech m.in. z Nacho-

du, Rychnova, Trutnova i Usti n/Orlic¹. Po raz pierwszy 

wziêli udzia³ w targach przedstawiciele naszego miasta 

Ostatecznie w I edycji targów „Natura Sanat” wziê³o partnerskiego w Niemczech Telgte. Nie zabrak³o firm 

udzia³ 64 wystawców, w tym 4 zagranicznych. Wœród produkuj¹cych sprzêt medyczny, producentów wody 

nich by³o 11 polskich uzdrowisk oraz dwa uzdrowiska mineralnej, zdrowej ¿ywnoœci i biur turystycznych.

czeskie. Pozostali wystawcy to firmy turystyczne oraz W dniach 7-8.09.1995 zorganizowano „Study Tour” 

producenci sprzêtu medycznego i innego niezbêdnego dla dziennikarzy obs³uguj¹cych targi, dziêki czemu mieli 

do funkcjonowania uzdrowisk. Wœród nich znalaz³y siê oni okazjê zapoznaæ siê z  atrakcjami Ziemi K³odzkiej, 

dwie firmy z Czech i Niemiec. ze szczególnym uwzglêdnieniem uzdrowisk. Wziêli oni 

Pierwsze targi znalaz³y ¿ywy oddŸwiêk w prasie. tak¿e udzia³ w konferencji prasowej zorganizowanej 

Najlepiej œwiadcz¹ o tym nag³ówki artyku³ów, jakie w pierwszym dniu targów.

ukaza³y siê po imprezie. „Uzdrowiskowe targi na medal”, Na du¿¹ frekwencjê odwiedzaj¹cych targi mia³y 

„Brawo Polanica”, „Polanica oblê¿ona” to tylko niektóre wp³yw liczne imprezy kulturalne. Wyst¹pi³ ponownie 

z nich. Ta ocena mia³a niew¹tpliwy wp³yw na podjêcie Zespó³ Pieœni i Tañca „Wa³brzych”. Du¿ym zaintereso-

przez organizatorów szybkiej decyzji o organizacji kolej- waniem cieszy³ siê wystêp Orkiestry Reprezentacyjnej 
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Œl¹skiego Okrêgu Wojskowego we Wroc³awiu, która woda wa³brzyski Henryk Go³êbiewski i wicewojewoda 

zaprezentowa³a musztrê paradn¹. Wyst¹pi³y teatry wroc³awski Andrzej Kalisz. Tu¿ po otwarciu odby³o siê 

„Nasz” z Jeleniej Góry i „Teatr na Bruku” z Wroc³awia. posiedzenie Komisji Zdrowia Sejmiku Samorz¹dowego, 

Du¿e brawa zebra³ zespó³ dzieciêcy „Mozaika” z Pola- a wczeœniej konferencja prasowa. Tradycyjnie, po raz 

nicy-Zdroju. Na terenie deptaka i Parku Zdrojowego kolejny, wystartowa³ w powietrze balon. Du¿ym zainte-

wystêpowa³y kapele podwórkowe oraz zespó³ folklorys- resowaniem cieszy³y siê wystêpy orkiestry reprezenta-

tyczny „Szkrabowiacy” ze Œwidnicy. Wielkie t³umy na cyjnej Œl¹skiego Okrêgu Wojskowego, goszcz¹cej 

zakoñczenie imprezy przyci¹gn¹³ kolejny pokaz ogni w Polanicy po raz drugi. Ka¿dego dnia odwiedzaj¹cy 

sztucznych. tereny targowe mieli mo¿liwoœæ uczestniczenia w wielu 

pokazach i koncertach.

Dzieñ zakoñczenia tar-

gów uœwietni³ organizo-

wany na terenie OSiR-u 

mecz pi³ki no¿nej. Sta³o 

siê to za spraw¹ Janka 

Tyra³y, który sprowadzi³ 

do Polanicy dru¿ynê „Or-

³ów Górskiego”.

Przeciwko nim wyst¹pili 

polaniccy oldboye. Mecz 

zakoñczy³ siê wynikiem 

7:1 dla „Or³ów”. W repor-

ta¿u z meczu zamiesz-Druga edycja targów odbi³a siê szerokim echem 

czonym w wydaniu spe-w prasie dolnoœl¹skiej i krajowej. Organizatorzy 

cjalnym „Sportu i Turys-ponownie zebrali wiele pochlebnych opinii. W specjal-

tyki” czytamy m.in. ”Pier-nym dodatku „Gazety Wyborczej”, poœwiêconemu 

wsza po³owa, ku radoœci promocji targów, napisano m.in. „Targi w Polanicy s¹ 

kibiców, by³a bardzo rów-pierwszymi tego typu w Europie. Ich uniwersaln¹ 

norzêdna. Akcje przenosi³y siê b³yskawicznie z jednej formu³ê okreœlaj¹ has³a: „Lecznictwo”, „Wypoczynek”, 

strony na drug¹. Wspania³ymi robinsonadami popi-„Turystyka” i „Ekologia”. W „Gazecie Robotniczej” 

sywali siê bramkarze: Zygmunt Kalinowski z „Or³ów” pisano: „Natura Sanat” jest imprez¹ niezwykle trafion¹, 

oraz Zbigniew Bilan („Oldboye”). Bezbramkowy wynik w dodatku zlokalizowan¹ w regionie,  który wiele ma do 

utrzymywa³ siê a¿ do 55 minuty spotkania… W ostatnich powiedzenia w turystyce i lecznictwie uzdrowiskowym”. 

sekundach spotkania honorow¹ bramkê dla gospodarzy Atmosferê drugich targów doskonale prezentowa³ 

zdoby³ Piotr Paszkiewicz.. Widzowie spotkania mieli reporta¿ Boles³awa Jaœkiewicza zamieszczony w „Ga-

niesamowit¹ frajdê, mog¹c zobaczyæ na murawie zecie Gmin” nr 19(43). W czasie trwania targów orga-

polanickiego  stadionu  legendy  polskiej  pi³ki.nizatorzy czêsto goœcili  w telewizji wroc³awskiej oraz 

Informacje o targach „Natura Sanat”, w których dos-wroc³awskim i wa³brzyskim radiu. Studio radia wroc³aw-

konale oddano atmosferê imprezy i jej cel, zamiesz-skiego  pracowa³o  równie¿  na  terenie  targów.

czone zosta³y w wydaniu specjalnym tygodnika „Sport Du¿¹ niespodziankê organizatorom targów zgoto-

i Turystyka”, który kolportowany by³ bezp³atnie  na IV wa³ ówczesny wiceminister finansów prof. Witold 

Miêdzynarodowych Targach Turystycznych WARSAW Modzelewski, sk³adaj¹c niezapowiedzian¹ wizytê na 

TRAVEL 96. Relacje z targów zamieœci³o tak¿e wiele terenach  targowych.

innych dzienników i czasopism. Boles³aw Jaœkiewicz ROK 1996. TARGI PO RAZ TRZECI

w nr 18/96 „Gazety Gmin” zamieœci³ reporta¿ z imprezy Kolejne targi odby³y siê w dniach 6-9.09.1996 roku. 

pod wielce buduj¹cym tytu³em „Targi ju¿ profesjonalne”. Przygotowania do nich trwa³y ponad 9 miesiêcy. Tym 

Wartym wspomnienia jest te¿ fakt, ¿e po raz drugi razem uczestniczy³o w nich 106 wystawców. Firmy 

w targach wziê³a udzia³ firma „FOKS” Micha³a Œlêzaka, zagraniczne reprezentowa³o 6 wystawców z Czech, 

która w kolejnych latach, dziêki podpisanej umowie Tunezji i Niemiec. W uroczystoœci otwarcia udzia³ wziêli 

barterowej, zajmowa³a siê instalacj¹ i dozorem nad m.in. wiceminister zdrowia i opieki spo³ecznej Wojciech 

nag³oœnieniem terenów targowych.Guglas, wiceprezes UKFiT-u Robert Kêpiñski, woje-

arch.TMP
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TARGI W KOLEJNYCH LATACH strat wszyscy wierz¹, ¿e za kilka miesiêcy polanickie 

Rok 1997 udzia³ w targach wziê³o blisko 100 wys- centrum znów bêdzie piêkne. Mo¿na mieæ tak¹ nadzie-

tawców, w tym wystawcy z Czech, Niemiec i Francji. jê, przygl¹daj¹c siê, jak wielki wysi³ek wk³adaj¹ firmy 

Czêœci¹ imprezy targowej by³y m.in. dwa seminaria remontowe i polanickie spo³eczeñstwo, by przywróciæ 

Tematem pierwszego by³ „Projekt pilota¿owy programu dawn¹ œwietnoœæ miasta. Polanica-Zdrój ju¿ siê chyba 

PHARE TOURIN II  Utworzenie tras rowerowych na otrz¹snê³a i powoli zaczyna têtniæ ¿yciem. Ostatnie targi 

obszarze Gór Sto³owych w powi¹zaniu z trasami „Natura Sanat” pokaza³y, ¿e nawet w bardzo trudnych 

rowerowymi obszaru pogranicza Republiki Czeskiej.” warunkach i niewielkim œrodkami mo¿na zorganizowaæ 

Drugie z nich poœwiêcone by³o projektowi nowego doskona³¹ imprezê. Nale¿y podziwiaæ miejscowych 

Kodeksu Uzdrowiskowego dzia³aczy za upór i du¿¹ operatywnoœæ. W³odarze 

miasta, Konsorcjum „Turystyczna Szóstka”, Zespó³ 

Uzdrowisk K³odzkich oraz biuro turystyczne Pol-Kart to 

firmy, które najbardziej siê przyczyni³y do tego, ¿e pi¹te 

targi „Natura Sanat” mimo wielu przeciwnoœci odby³y 

siê. Ma³o tego, zakoñczy³y siê pe³nym sukcesem 

organizacyjnym”.

W trakcie trwania V edycji targów rozstrzygniêty 

zosta³ te¿ ogólnopolski plebiscyt na najlepsz¹ gminê 

turystyczn¹. Plebiscyt ten zorganizowany zosta³ przez 

redakcjê „Sportu i Turystyki”. Wielki fina³ mia³ swoje 

miejsce w Kawiarni „Zdrojowa” a zaszczytne pierwsze 

miejsce w kraju przypad³o… Polanicy- Zdrój! Na drugim 

miejscu uplasowa³o siê renomowane Zakopane. 

Uroczystoœæ wrêczenia nagród uœwietni³ wystêp 

Krystyny Sienkiewicz.

Tego roku polanickie targi uplasowa³y siê na pi¹tym 

miejscu w rankingu targów turystycznych.Targi odwiedzili tak¿e uczestnicy sesji wyjazdowej 

Rok 1999 - VI Miêdzynarodowe Targi Uzdrowiskowo  Klubu Publicystyki Turystycznej Stowarzyszenia Dzien-

Turystyczne „Natura Sanat” zgromadzi³y ponad setkê nikarzy RP - „Po zdrowie i wypoczynek na Ziemiê 

wystawców. Odbywa³y siê one tym razem pod has³em K³odzk¹ i Nachodsk¹”. Udzia³ w niej wziêli dziennikarze 

„Wszystko dla uzdrowisk”. Mogli siê wiêc zaprezento-z Polski, Czech i Francji. Nie oby³o siê w trakcie trwania 

waæ na targach producenci sprzêtu dla sanatoriów, imprezy bez wystêpów artystycznych. Gwiazd¹ targów 

szpitali uzdrowiskowych i hoteli, producenci zdrowej by³a znana piosenkarka Ewa Kukliñska. Tradycyjnie, tak 

¿ywnoœci, leków i kosmetyków.jak i poprzednie, targi zakoñczy³ pokaz sztucznych ogni.

Czêœci¹ imprezy targowej by³ organizowany przez Tego roku polanicka impreza znalaz³a siê na czwar-

Dolnoœl¹sk¹ Kasê Chorych wielki festyn „Zdrowa tym miejscu w rankingu ogólnopolskich targów turys-

Polska Jesieñ”. Odwiedzaj¹cy targi mogli obejrzeæ tycznych. Wyprzedza³y nas jedynie znane od lat impre-

mi.in. pokazy ratownictwa drogowego, wykonywano zy targowe organizowane w Poznaniu, Warszawie 

bezp³atnie wiele badañ: poziomu cholesterolu, cukru we i Katowicach.

krwi, ciœnienia, wydolnoœci p³uc. Panie mog³y poddaæ siê Rok 1998  to smutny rok, w którym nawiedzi³a nasze 

bezp³atnym badaniom mammograficznym. Kto chcia³, miasto tragiczna w skutkach powódŸ. Niewiele brako-

móg³ siê zaszczepiæ przeciwko grypie i ¿ó³taczce. wa³o, aby impreza nie dosz³a wtedy do skutku. 

Wszystko to uœwietnia³y wystêpy zespo³ów. Odwie-Ostatecznie uda³o siê j¹ zorganizowaæ. W V edycji 

dzaj¹cym zaprezentowa³ siê m.in. „Tercet Egzotyczny” targów wziê³o ostatecznie udzia³ nieco ponad 60 

i sam Krzysztof Krawczyk.wystawców. Wielu od udzia³u odstraszy³a powódŸ.

Presti¿u targom zorganizowanym w tym¿e roku Po zakoñczeniu imprezy mogliœmy przeczytaæ w pra-

dodawa³y liczne patronaty. Wœród patronów targów sie: „Tegoroczne, pi¹te ju¿ targi uzdrowiskowo-

wymieniæ nale¿y: Ministra Skarbu, Ministra Zdrowia sanatoryjne „Natura Sanat” w Polanicy, by³y skromniej-

i Opieki Spo³ecznej oraz Prezesa Urzêdu Kultury sze ni¿ dotychczas. Nie by³o fajerwerków ani hucznych 

Fizycznej i Turystyki. Patronat targowy objê³y nad zabaw. Wszyscy bowiem pamiêtali lipcow¹ powódŸ i jej 

imprez¹ Miêdzynarodowe Targi  Polska Sp. z o.o. tragiczne skutki. Poch³onê³a 9 ofiar. Mimo ogromnych 

Burmistrz - Grzegorz Jung, dokonuje otwarcia Targów. 
Na zdjêciu od l  (w okularach) Wies³aw Malka - Naczelny 
Lekarz Uzdrowiska, za burmistrzem stoj¹ Roman 
Szymañski “Pol-Kart”, wiceburmistrz - Tomasz Koczot
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w Warszawie. Patronat prasowy sprawowa³y: Polskie Patronat  medialny  nad targami objê³a Telewizja 

Radio S.A. Program I, Radio Wroc³aw S.A. i „S³owo Wroc³aw, Polskie Radio Wroc³aw, „Poznaj Œwiat”, 

Polskie”. Funkcjê rzecznika prasowego pe³ni³ w tym „Gazeta Zdrojowa” (redagowana przez Zbyszka 

roku  red.  Ryszard  Sikora. Franczukowskiego), „Gazeta Wroc³awska” oraz „Wia-

Rok 2000 - targi tego roku by³y tylko symbolicznie domoœci Turystyczne”.

miêdzynarodowe (dwa stoiska niemieckie i jedno Podobnie jak i przed 

czeskie), ale jak pisa³a prasa, by³y ca³kiem okaza³e rokiem w imprezie wziê³o 

i bardzo ró¿norodne w charakterze. Terenem targowym udzia³ 80 wystawców. 

sta³ siê te¿ tego roku polanicki deptak. W targach wziê³o Targi odby³y siê przy 

udzia³ nieco ponad 80 wystawców, mo¿e nieco mniej ni¿ wspó³pracy Dolnoœl¹s-

w latach ubieg³ych, ale wzbogaci³y siê one o dwie kiej Regionalnej Kasy 

imprezy towarzysz¹ce. Chorych. Na targach po 

Jedn¹ z nich by³ festyn „Zdrowej Polskiej Jesieni” raz kolejny rozstrzygniê-

organizowany przez Dolnoœl¹sk¹ Kasê Chorych, a dru- ta zosta³a rywalizacja 

g¹ „Gastro Salon” zorganizowany przez Poznañsk¹ w ogólnopolskim konkur-

Agencjê Targow¹ „In Expo Tur”. Na deptaku wyros³y sie na „Najpopularniej-

stanowiska placówek medycznych, w których mo¿na sz¹ Miejscowoœæ turys-

by³o bezp³atnie, b¹dŸ za symboliczn¹ odp³atnoœci¹, tyczn¹ 2001”. Tym ra-

dokonaæ wielu badañ. Odcinek parkowej alei miêdzy zem pierwsze miejsce 

pijalni¹ a sanatorium „Wielka Pieniawa” wype³ni³ przypad³o Ko³obrzegowi 

okaza³y, bardzo funkcjonalny pawilon, na którego i Dusznikom-Zdrój. 

terenie znalaz³y siê stoiska firm oferuj¹cych ró¿norodne W gronie 20-tu wyró¿nio-

wyposa¿enie hoteli i placówek gastronomicznych. nych gmin znalaz³a siê 

Czêœci¹ targów by³o seminarium z udzia³em przedsta- tak¿e Polanica.

wicieli 17 Kas Chorych, reprezentantów uzdrowisk i de- Z wydarzeñ artys tycznych odnotowaæ nale¿y 

legacji  Ministerstwa  Zdrowia spektakl Reprezentacyjnego Zespo³u Artystycznego 

Jak zwykle w targach uczestniczyli przedstawiciele W.P.  „Best of Brodway” w re¿yserii Jerzego Gruzy.

mediów. W konferencji prasowej wziêli udzia³ m.in. Rok 2002  kryzys ekonomiczny w kraju, zastój 

reprezentanci zagranicznych agencji koñcz¹cy swój w interesach spowodowa³, ¿e organizacja kolejnej, 

reporterski  zwiad  po  Ziemi  K³odzkiej. dziewi¹tej ju¿, edycji targów a¿ do po³owy sierpnia sta³a 

Targow¹ rewelacj¹ okaza³ siê tego roku wystêp pod znakiem zapytania. Na szczêœcie w ostatniej 

zespo³u „Œl¹sk”. Przyby³ on do Polanicy w 110-osobo- dekadzie sierpnia potwierdzonych zosta ³o wiele  

wym sk³adzie, przywo¿¹c ze sob¹ ponad 5 ton strojów. zg³oszeñ. £¹cznie do udzia³u w imprezie zg³osi³o siê 86 

Na zainstalowanej na nowej czêœci deptaka scenie wystawców, a jeœli do tego dodaæ w³¹czony w imprezê 

zaprezentowa³ siê w dwugodzinnym programie. Ca³y targow¹ Tour-Gastro-Hotel z 27 stoiskami wystawo-

deptak po jednej i drugiej stronie wype³nia³y t³umy wymi, zorganizowany przez Poznañsk¹ Agencjê Han-

widzów. Wystêp zespo³u na niewielkiej jak na jego dlow¹ „Inexpo” by³o to sporo, porównuj¹c z targami z lat 

potrzeby scenie by³ dla artystów swoistym wyzwaniem. ubieg³ych. Nowoœci¹ na targach by³o pojawienie siê 

Jak wyzna³ mi póŸniej dyrektor artystyczny zespo³u touroperatorów  z  Bia³orusi,  Rosji  i  Ukrainy.

p. Jerzy Wójcik, mo¿na by³o zg³osiæ z powodzeniem Mocn¹ stron¹ targów w 2002 roku by³ atrakcyjny 

imprezê w ksiêdze rekordów Guinnessa. Oprócz wystê- program artystyczny. Odwiedzaj¹cy targi mogli m.in. 

pu „Œl¹ska” wydarzeniem, szczególnie dla m³odzie¿y, obejrzeæ huculski zespó³ Czeremosz z Czarnogóry, 

by³  wystêp  Shazzy. a gwoŸdziem programu by³ wystêp pekiñskiego  zespo-

Warto odnotowaæ, ¿e w konkursie na naj³adniejsze ³u China Kola Mine Art Trup. Na scenie mo¿na by³o 

stoisko targowe i najciekawsz¹ ekspozycjê zwyciê¿y³o obejrzeæ egzotykê Wschodu i aktorski perfekcjonizm. 

niemieckie miasto Lingen, zaprzyjaŸnione z Polanic¹. Serca publicznoœci podbili Chiñczycy, prezentuj¹c nasz 

Du¿ym zainteresowaniem cieszy³ siê te¿ mecz pi³ki rodzimy repertuar, œpiewaj¹c „Kuku³eczkê” i „Sz³a 

no¿nej Aktorzy Znani Dolnoœl¹zacy, który przedwczeœ- dzieweczka do laseczka”. Wystêp zakoñczy³, jak 

nie  przerwa³a  ulewa. zwykle, pokaz sztucznych ogni.

Rok 2001  targi w 2001 roku zaplanowano w dniach Podobnie jak w latach poprzednich rozstrzygniêty 

7-9 wrzeœnia. Nie zmienili siê g³ówni patroni targów. zosta³ plebiscyt na najlepsz¹ gminê turystyczn¹ 
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w Polsce. Zwyciê¿y³o tym razem Œwinoujœcie. Wœród raz ostatni zagoœci³y w Polanicy. Targom towarzyszy³y 

laureatów znalaz³a siê tak¿e Polanica. Warto wspo- liczne konferencje dot. lecznictwa uzdrowiskowego. 

mnieæ, ¿e w trakcie trwania targów dosz³o do uroczys- Zorganizowano tak¿e dzieñ profilaktyki zdrowotnej. 

tego otwarcia dumy ZUK-u basenu leczniczo-reha- Udzia³ w nich wziê³o niespe³na 50 wystawców. Tym 

bilitacyjnego w sanatorium „Wielka Pieniawa”. Za spra- razem  oprawy  artystycznej  zabrak³o.

w¹ prezesów spó³ek uzdrowiskowych, prezes ZUK 

Jerzy Szymañczyk, mia³ okazjê jako pierwszy zaznaæ 

k¹pieli w basenie. Na przeszkodzie nie stan¹³ mu nawet 

krawat  i  garnitur.

EPILOG

Rok 2003  umowa 

pomiêdzy organiza-

torami targów pod-

pisana zosta³a dopie-

ro w dniu 19 maja 

2003 roku. W po-

przednich latach czy-

niono to najpóŸniej 

w styczniu. Nieis-

tniej¹ce ju¿ Konsor-

cjum „Turystyczna 

Szóstka” stara³o siê 

zast¹piæ Starostwo 

Powiatowe reprezen-

towane przez Adama 

£¹ckiego. Ju¿ wczeœ-

niej mo¿na by³o za-

uwa¿yæ wœród orga-

nizatorów ró¿nice 

zdañ na temat sensu kontynuowania targów. Jerzy 
Choæ oficjalnym organizatorem imprezy by³y Targi Terlecki, powróciwszy na urz¹d burmistrza miasta, nie 
Poznañskie, ca³y ciê¿ar zwi¹zany z ich przygotowaniem kry³ swojej opinii, ¿e targi wyczerpa³y swoj¹ formu³ê i nie 
spocz¹³ ponownie na Biurze Us³ug Turystycznych „Pol-widzi sensu ich kontynuowania. Czêœæ widzia³a to 
Kart”. Zarz¹d Miêdzynarodowych Targów Poznañskich inaczej i stara³a siê ratowaæ imprezê. Efekt by³ taki, ¿e 
doszed³ do wniosku, ¿e bezcelowym jest „wywa¿anie po raz pierwszy od 10 lat imprezy nie uda³o siê przygo-
otwartych drzwi” i postanowi³ zleciæ ich przygotowanie towaæ na czas. Tego roku pierwszy weekend wrzeœnia 
firmie doskonale zorientowanej w sprawie.by³  w  Polanicy  wyj¹tkowo  spokojny.

I tak koñczy siê przygoda Polanicy-Zdroju z targami, Do tematu powrócono pod koniec 2003 roku, kiedy to 
które  do  dzisiaj  wspomina  wielu  mieszkañców dosz³o do spotkania, w którym udzia³ wziêli: prezes 
miasta.Miêdzynarodowych Targów Poznañskich  Przemys³aw 

Trawa, Jerzy Kaczmarek  dyrektor Targów „Tour Salon” 

w Poznaniu, Jerzy Terlecki  burmistrz Polanicy-Zdroju, 

Jerzy Szymañczyk  prezes ZUK S.A., Gra¿yna Œwitoñ- 

Pawlicka dyrektor Wydzia³u Promocji Starostwa 

Powiatowego oraz Roman Szymañski z „Pol-Kartu”. 

Wynikiem tego spotkania, nie chc¹c dopuœciæ do tego, 

aby targi przesz³y do historii, zdecydowano o przeka-

zaniu organizacji targów Zarz¹dowi Miêdzynarodowych 

Targów  Poznañskich.

Dziêki tej decyzji w dniach 3-5.09.2004 jubileuszowe 

X Targi Uzdrowiskowo-Turystyczne „Natura Sanat” po 

 REKLAMA REKLAMA REKLAMAREKLAMA REKLAMA REKLAMA  REKLAMA REKLAMA REKLAMAREKLAMA REKLAMA REKLAMA 

Roman Szymañski
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XV  MIÊDZYNARODOWY FESTIWAL 
SPÓ£DZIELCZYCH  ZESPO£ÓW ARTYSTYCZNYCH 

TÊCZA POLSKA
W dniach  3 - 5 paŸdziernika Polanica-Zdrój po raz poprowadzili: pani redaktor Ma³gorzata Majeran-Kokot  

15 goœci³a uczestników Miêdzynarodowego Festiwalu (Radio Wroc³aw) i Robert WoŸniak (dyrektor Centrum 

Spó ³dz ielczych Zespo³ów Artystycznych TÊCZA Kultury Wilanów). Dziêki wnikliwej wiedzy prowadz¹-

POLSKA. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem cych widzowie mogli dowiedzieæ siê wiele o historii  

objêli: Piotr ¯uchowski  Sekretarz Stanu w Minister- prezentuj¹cych siê na scenie zespo³ów oraz  o trady-

stwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Lidia cjach regionów, z których przyjechali.

Geringer de Oedenberg  Pose³ do Parlamentu Euro-

pejskiego. Festiwal, bêd¹cy jednym z najwiêkszych 

wydarzeñ artystycznych polskiej spó³dzielczoœci, na 

dobre wpisa³ siê ju¿ w jesienny kalendarz imprez 

kulturalnych naszego miasta. 

Atrakcj¹ drugiego dnia przegl¹du by³a - tradycyjnie 

ju¿ - parada zespo³ów polanickim deptakiem, któr¹ 

wieñczy³y krótkie wystêpy w Muszli Koncertowej.

Parada cieszy³a siê ogromnym zainteresowaniem goœci 

Polanicy-Zdroju, którzy do³¹czali do wspólnej zabawy. 

Polaniczanie przygotowali niespodziankê dla organi-Od pierwszego  dnia  Festiwalu, Teatr Zdrojowy im. 

zatorów symbol, upamiêtniaj¹cy XV Miêdzynarodowy M. Æwikliñskiej wype³niony by³ po brzegi publicznoœci¹, 

Festiwal Têcza Polska, piêkny kasztanowiec, który nikt z widzów nie chcia³ opuœciæ ¿adnego z  wystêpów.

zasadzili w Parku Zdrojowym przedstawiciele Krajowej Na tegorocznym Festiwalu zaprezentowa³o siê 19 

Rady Spó³dzielczoœci i w³adz miasta. zespo³ów. W wiêkszoœci by³y to grupy ludowe z najod-

leglejszych zak¹tków Polski, m.in Pieckowianie z Piec-

ków woj. warmiñsko - mazurskie, Kotlina z Osieki, woj. 

ma³opolskie, KuŸnia Artystyczna z Wilanowa, woj. 

mazowieckie,  Wilamowice z Wilamowic woj. Œl¹skie,  

goœciliœmy tak¿e teatr Wyjœcie ze Stalowej Woli oraz 

zespó³ Barunka z Czech. 

Uroczystego otwarcia Festiwalu dokona³ œwiatowej 

s³awy tenor Wies³aw Ochman,  który po raz kolejny ob-

j¹³ przewodnictwo w Jury. Przyzna³ on „¿e wœród 

licznych organizacji gospodarczych jedynie spó³dziel-

czoœæ ma dziœ odwagê zachêcaæ ludzi do wyra¿ania 

swoich emocji, poprzez twórczoœæ artystyczn¹ i wspie-

raæ ich d¹¿enia”. 

Nad sprawnym przebiegiem Têczy Polskiej czuwa³a, jak Wielkim prze¿yciem dla zespo³ów i zgromadzonej 

co roku, za³oga Teatru Zdrojowego - Centrum Kultury w Teatrze publicznoœci by³o uroczyste zakoñczenie Fes-

i Promocji. Tak jak w roku ubieg³ym, Festiwal znakomicie tiwalu. Ka¿dy z zespo³ów niecierpliwie oczekiwa³ na 
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  woj. œl¹skie

- Puchar Stowarzyszenia Inicjatyw Polanica-Zdrój

  Wiœlanie, Wis³a Ma³a, woj. œl¹skie

nagrody:

Nagroda Burmistrza Polanicy-Zdroju - Serbowiacy,   

Serby, woj. dolnoœl¹skie

Nagroda Prezesa Banku Spó³dzielczego w   

Piasecznie - Mieczys³aw Domian, zespó³  

Pieckowianie, Piecki, 

woj. warmiñsko-mazurskie

III nagroda - Zespó³ Dereñ, Warszawa, woj. mazow-

ieckie

III nagroda - Zespó³ Pieœni i Tañca Kotlina, Osiek, 

woj. ma³opolskie

II nagroda - Zespó³ KuŸnia Artystyczna, Wilanów, wyniki. Przed werdyktem Miasto Polanica-Zdrój w uz-

woj. mazowieckienaniu zas³ug dla miasta i regionu przyzna³o Krajowej 

II nagroda - Zespó³ Pieckowianie, Piecki, woj. Radzie Spó³dzielczoœci statuetkê Polanickiego Nie-

warmiñsko-mazurskieI nagroda - Zespó³ Regionalny dŸwiedzia, któr¹ z r¹k w³odarzy: burmistrza Jerzego 

Pieœni i Tañca Wilamowice, Wilamowice, woj. œl¹skieTerleckiego i przewodnicz¹cego Rady Miejskiej - 

Zbigniewa Puchniaka odebra³ Alfred Domagalski  - 

prezes Krajowej Rady Spó³dzielczej.  Z³oty Laur Grand Prix XV Festiwalu Têcza Polska 

Spó³dzielczoœci za wybitne osi¹gniêcia dla kultury Zespó³ Regionalny S¹deczanie, Nowy S¹cz, 

spó³dzielczej otrzymali Jerzy Terlecki i W³odzimierz woj. ma³opolskie

Trojan wspó³organizator i wspó³twórca wszystkich 

polanickich festiwali. Radoœæ z wygranych by³a tak du¿a, ¿e jeszcze d³ugo po 

Jury w sk³adzie: Wies³aw Ochman, Justyna Kuban -  zakoñczeniu festiwalu zespo³y nie chcia³y opuœciæ 

dyrektor Teatru Zdrojowego Centrum Kultury i Pro- naszego miasta. Wszyscy  wyszli  przed Teatr i do 

mocji, ¯aneta ¯ardecka - Fundacja Cepelia, Stefan wspólnych œpiewów i tañców zapraszali przechodniów. 

Zaj¹czkowski - redaktor naczelny magazynu Têcza Zabawa trwa³a do póŸnych godzin.

Polska, po obejrzeniu i wys³uchaniu 19 zespo³ów Nie dziwi nas, ¿e atmosfera podczas tego festiwalu jest 

postanowi³o przyznaæ nagrody i wyró¿nienia. wyj¹tkowa. Artyœci przyje¿d¿aj¹cy na Têczê Polsk¹ nie 

wystêpuj¹ dla nagród, na scenie dziel¹ z nami sw¹ 

Wyró¿nienia: radoœci¹ i  zaszczepiaj¹ w nas szacunek do tradycji. 

- Puchar Prezesa Krajowej Rady Spó³dzielczej - I w takim duchu zakoñczy³ siê XV Miêdzynarodowy 

  Barunka, Èeska Skalice, Czechy Festiwal Spó³dzielczych  Zespo³ów Artystycznych 

- Puchar Magazynu “Têcza Polska” - Ziemia TÊCZA POLSKA.

  Lêborska, Lêbork, woj. pomorskie

- Puchar Starosty K³odzkiego - Olzanki, Olza, 
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Opracowanie: Teatr Zdrojowy Centrum 
Kultury i Promocji w Polanicy-Zdroju

Alfred Domagalski - prezes Krajowej Rady Spóldzielczej,
Wies³aw Ochman - przewodnicz¹cy Jury, burmistrz
Jerzy Terlecki
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W tym roku, we wrzeœniu minê³y cztery lata od wa³y siê w Polanicy. Prze³om przyszed³ na pocz¹tku lat 

ostatniego, 43. Festiwalu Filmowego Pol-8 im. Józefa 90-tych ubieg³ego wieku. W 1993 roku na 27. Festiwal 

Milki. Odby³ siê on wyj¹tkowo w dawnym oœrodku Pol-8 nades³ano i zakwalifikowano do konkursu jedynie 

wczasowym „Nasz Dom” przy ulicy Cichej, dos³ownie 11 filmów na taœmie celuloidowej 8 mm. Widaæ by³o 

o dwa kroki od wyremontowanego niedawno, piêknego wyraŸnie, ¿e ten tradycyjny noœnik, taœma filmowa, 

pensjonatu „Filmowiec”. Wtedy, w 2010 roku, nikt nawet odchodzi do historii i bez dopuszczenia do konkursu 

nie pomyœla³ o tym, ¿e te dwie lokalizacje bêd¹ mia³y filmów zrealizowanych na noœnikach magnetycznych, 

w przysz³oœci coœ wspólnego ze sob¹. zorganizowanie festiwalu bêdzie niemo¿liwe. Rok póŸ-

Zacznijmy jednak od czegoœ niej na 28. Festiwal Pol-8 zg³oszono 38 filmów, w tym 

innego. Od urz¹dzeñ, które tylko 9 filmów na taœmie Super 8. Tak wiêc Festiwal 

nierozerwalnie zwi¹zane Pol-8 w 1994 roku by³ pierwszym polanickim konkur-

s¹ z prac¹ nad filmem. Jak sem na którym zaprezentowano równie¿ filmy zapisane 

ka¿da dziedzina sztuki, w technice wideo.

tak i film ma swoje cha-

rakterystyczne narzêdzia, 

którymi pos³uguj¹ siê 

twórcy. Po ich obejrzeniu 

nawet laik od razu zorientuje 

siê z jak¹ dziedzin¹ sztuki ma 

do czynienia. Tak wiêc z prac¹ 

nad fi lmem niew¹tpliwie 

kojarz¹ siê kamery, projektory jak 

równie¿ inne bardziej specjalistyczne urz¹dzenia.

Ostatni film na taœmie celuloidowej nades³ano na 

33. Festiwal Pol-8 w 2000 roku. W pi¹tek, 28 kwietnia 

2000 roku oko³o godziny 16:00 po uroczystym otwarciu 

Festiwalu, jako pierwszy zaprezentowano film "Zacho-

waæ od zapomnienia" Genowefy i Leona Danielów 

z AKF "CHEMIK" z Oœwiêcimia zrealizowany na taœmie 

8 mm. Zosta³ on wyœwietlony na klasycznym projek-

torze 8 mm. Terkot pracuj¹cego projektora dodawa³ 

specyficznego uroku tej projekcji. By³ to niestety ostatni, 

historyczny film na taœmie filmowej jaki zosta³ zg³oszony 

i zaprezentowany na Festiwalu Pol-8 w Polanicy-Zdroju.

Tak wiêc dochodzimy do tej wyraŸnej ró¿nicy miêdzy 

narzêdziami, przy pomocy których tworzy³o siê film 

kiedyœ i dzisiaj. Niestety pojawienie siê zapisu magne-Do pewnego momentu film ka¿demu kojarzy³ siê 

tycznego odebra³o pracy nad filmem wiele uroku. Mo¿e z taœm¹ celuloidow¹, któr¹ mo¿na wzi¹æ do rêki, 

to oceniæ w pe³ni tylko ten, kto realizowa³ filmy na taœmie a obrazki na niej utrwalone obejrzeæ pod œwiat³o, póŸniej 

œwiat³oczu³ej. Kamery mechaniczne, podobnie jak nadszed³ zapis elektroniczny, który zaburzy³ te trady-

projektory, sprawia³y wra¿enie ¿ywych organizmów. Po cyjne symbole sztuki filmowej. Mo¿na to by³o zaob-

odg³osach ich pracy mo¿na by³o oceniæ czy dzia³aj¹ serwowaæ równie¿ w tracie Festiwali Pol-8, które odby-

ŒLADY FESTIWALU FILMOWEGO
POL-8

Projektor £ucz-2 - ZSRR - produkcja w latach 1965-1979

Projektor Pentacon P-8 - NRD -  produkowany od 1960

Kamera £ada - ZSRR - 
produkcja 1963-1975
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prawid³owo, czy wymagaj¹ pomocy. Taœma filmowa, powiêkszenia czarno-bia³ych zdjêæ ojca Pana Darka, 

któr¹ bra³o siê do rêki przy monta¿u mia³a swój zapach, polanickiego fotografa Alojzego Milki. Poniewa¿ nazwa 

podobnie jak klej s³u¿¹cy do jej ³¹czenia. Osobnym pensjonatu nawi¹zuje do tematyki filmowej, zapyta³em 

misterium by³a obróbka chemiczna taœmy. Niestety ca³y Pani¹ Joannê, czy by³aby zainteresowana przyjêciem 

urok przepad³, gdy proces tworzenia filmu opanowa³y zgromadzonego sprzêtu filmowego w celu jego 

kanciaste pude³ka po³¹czone kabelkami. Niewiele osób wyeksponowania na terenie pensjonatu. Propozycja 

potrafi poj¹æ co siê w ich wnêtrzu dzieje. zosta³a przyjêta z zainteresowaniem i w samo po³udnie 

Z tego te¿ powodu sprzêt s³u¿¹cy do pracy nad 23 wrzeœnia 2014 roku zgromadzone eksponaty 

filmem celuloidowym zawsze otaczany by³ du¿ym zosta³y przekazane Pani Joannie. Mam nadziejê, ¿e 

sentymentem. Pomimo, ¿e s¹ to w tej chwili jedynie uda siê je wyeksponowaæ w bardzo piêknych wnê-

zabytki z minionych czasów, ich wygl¹d i wykonanie trzach pensjonatu „Filmowiec”.

pozwalaj¹ traktowaæ te urz¹dzenia jako dzie³a sztuki, 

jako zabytki kultury technicznej, nieporównywalne 

z dzisiejszymi plastikowymi tworami jednorazowego 

u¿ytku.

Poniewa¿ moje zainteresowanie filmem przypada³o 

g³ównie na okres celuloidu, z takim nastawieniem do 

zabytków tego okresu stara³em siê pozyskiwaæ co 

ciekawsze eksponaty z lat 60-tych i 70-tych minione-

go wieku, kiedy to obserwowa³o siê szczyt rozwoju 

techniki filmowej. Liczy³em na to, ¿e Polanica zwi¹zana 

ponad 45 lat z histori¹ polskiego filmowego ruchu 

amatorskiego, potraktuje ten okres jako wa¿ny element 

swoich dziejów.

Niestety, wydarzenia przybra³y zupe³nie inny obrót, 
Tak wiêc pomimo przeciwnoœci losu, eksponaty Festiwal Pol-8 w 2011 roku zosta³ zlikwidowany. 

które mia³y znaleŸæ siê w Polanicy, w koñcu tu dotar³y. 

Mam nadziejê, ¿e ten zbiór, mo¿e niezbyt obszerny, 

sk³adaj¹cy siê z 7 projektorów wyprodukowanych 

w latach 1957-1979, 6 kamer z lat 1965-1975, dwóch 

stolików monta¿owych, sklejarek i synchronizatora 

bêdzie cieszy³ oczy goœci i bêdzie dowodem jakimi 

ciekawymi narzêdziami pos³ugiwali siê ludzie tworz¹cy 

filmy w drugiej po³owie minionego wieku. Nie s¹ to 

jeszcze wszystkie najbardziej charakterystyczne 

urz¹dzenia dla lat 70-tych zesz³ego wieku. Mocno 

zwi¹zana z tym okresem jest kamera „£ada”, sprzêt 

wtedy bardzo drogi oraz projektor „£ucz-2”. Sprzêt tej 

klasy dostêpny by³ w polskich sklepach. Z „krainy Zaprzestano równie¿ mówiæ o zorganizowaniu sta³ej 

marzeñ” pochodz¹ piêkne trzy projektory „Eumig” ekspozycji prezentuj¹cej historiê Polanicy i zwi¹zane 

produkowane w Austrii. O nich mogliœmy wtedy tylko z ni¹ materialne pami¹tki. Jednym z elementów 

pomarzyæ.mog³aby byæ prezentacja eksponatów zwi¹zanych 

Liczê na to, ¿e w miarê up³ywu czasu uda siê z polanickim festiwalem filmowym. Ostateczne jest to 

jeszcze wzbogaciæ kolekcjê o nastêpne pami¹tki jedyne miasto w Polsce, gdzie przez 45 lat z niewielkimi 

zwi¹zane z tym okresem i z polanickim Festiwalem. Te przerwami odbywa³a siê impreza tego typu.

œlady Festiwalu Filmowego Pol-8 bêd¹ przypomina³y Na wiosnê 2014 roku dziêki kontaktom z Panem 

o wydarzeniach, które przez bardzo wiele lat w ostatnim Dariuszem Milk¹ bratankiem patrona Festiwalu 

tygodniu wrzeœnia, gromadzi³y w Polanicy-Zdroju ludzi Pol-8, dowiedzia³em siê o ponownym uruchomianiu, po 

zainteresowanych sztuk¹ filmow¹.gruntownej przebudowie, pensjonatu „Filmowiec”. 

Okaza³o siê, ¿e szefowa pensjonatu Pani Joanna 

Pogoda wykorzysta³a do wystroju pensjonatu du¿e 

Przekazany sprzêt

Wac³aw Szewczyk przekazuje sprzêt Joannie Pogodzie

Tekst i foto: Wac³aw Szewczyk
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TRZECIA W POLSCE!
Wytrwa³a praca ca³ego zespo³u pracowników wymówkê: nie chodzê do biblioteki, bo nie ma nowych 

w ostatnich 4 latach, a zw³aszcza ubieg³oroczny re- ksi¹¿ek i nie ma co czytaæ. Nie mamy zreszt¹ powodu 

mont i modernizacja biblioteki, przynios³y nam w koñcu narzekaæ na Czytelników, a zw³aszcza cieszy nas 

spektakularny sukces w tegorocznym ogólnopolskim zwiêkszaj¹ca siê liczba dzieci i m³odzie¿y. Z myœl¹ 

rankingu bibliotek, organizowanym przez Instytut o nich przyst¹piliœmy do programu Biblioteki Narodowej 

Ksi¹¿ki i dziennik Rzeczpospolita, zajêliœmy trzecie Zakup nowoœci wydawniczych dla bibliotek szkol-

miejsce w kwalifikacji ogólnej i drugie w kategorii nych.Otrzymaliœmy dofinansowanie w kwocie 7,5 tys. z³, 

bibliotek w miastach do 15 tys. mieszkañców. Po raz do której do³o¿yliœmy 2,5 tys. z³ œrodków w³asnych 

drugi otrzymaliœmy te¿ tytu³ najlepszej biblioteki i wszystko to przeznaczyliœmy na zakup literatury 

Dolnego Œl¹ska. Oczywiœcie, sukces ten w du¿ej czêœci dzieciêcej i m³odzie¿owej, która jest dostêpna w biblio-

zawdziêczamy w³adzom miasta, dziêki którym mamy tece, a czêœæ zosta³a w formie kilkumiesiêcznego 

wystarczaj¹ce œrodki finansowe na sukcesywne depozytu przekazana bibliotece szkolnej w Niepu-

rozszerzanie dzia³alnoœci biblioteki. Ranking bibliotek blicznej Szkole Podstawowej “Edukator “. 

jest traktowany te¿ jako ocena lokalnych samorz¹dów 

pod k¹tem wysokoœci dotacji, jak¹ przyznaj¹ biblio-

tekom. Jesteœmy wiêc w œcis³ej krajowej czo³ówce, 

a je¿eli chodzi o takie wskaŸniki jak zakup ksi¹¿ek, 

poziom czytelnictwa w przeliczeniu na 100 mieszkañ-

ców, to przekraczamy znacznie nawet normy europej-

skie, okreœlone przez Miêdzynarodow¹ Federacjê 

Stowarzyszeñ i Instytucji Bibliotekarskich (ang.The 

International Federation of Library Associations and 

Institutions  IFLA). Gala wrêczania dyplomów tego-

rocznym zwyciêzcom rankingu mia³a miejsce 8 paŸ-

dziernika 2014 roku w Pa³acu Rzeczypospolitej (sie-

dziba Biblioteki Narodowej) w Warszawie. Ponadto 

bardzo pochlebny artyku³ o polanickiej bibliotece ukaza³ 

siê w wydaniu  Rzeczpospolitej  z  tego  dnia. 

Oprócz realizacji cyklu imprez, popularyzuj¹cych 

czytelnictwo wœród m³odzie¿y szkolnej, w tym pó³roczu  

w bibliotece odby³y siê po raz czwarty Europejskie Dni 

Dziedzictwa. By³y one poœwiêcone w tym roku roli rzek 

(i ogólnie wody) w rozwoju  spo³ecznoœci lokalnych. Dla 

Polanicy woda by³a ¿ywio³em zarówno niszcz¹cym, jak 

i buduj¹cym, bo to m.in. zasoby wód leczniczych 

przyczyni³y siê 100 lat temu do powstania uzdrowiska. 

¯eby byæ w zgodzie z przes³aniem ogólnym imprezy, 

zaproponowaliœmy Czytelnikom wystawê fotograficzn¹ 

autorstwa naszego wieloletniego pracownika Józefa 

Póki co upajamy siê sukcesem, ale trzeba ju¿ myœleæ K³osiñskiego, zatytu³owan¹ Impresje wodne. Wczeœniej 

o nastêpnym rankingu, wiêc akcja werbowania (a nawet w bibliotece prezentowaliœmy zbiorow¹ wystawê Klubu 

s³ownego molestowania) mieszkañców, ¿eby zapisy- Fotograficznego w Nachodzie. W listopadzie goœciliœmy 

wali siê do biblioteki i czytali ksi¹¿ki, trwa nieprzerwa- s³uchaczy Uniwersytetu III Wieku, dzia³aj¹cego przy 

nie. W tym roku zakupiliœmy ju¿ ksi¹¿ek na 60 tys. z³. Wy¿szej Szkole Zarz¹dzania i Turystyki Edukacja 

Jest to poziom przekraczaj¹cy zakupy w wiêkszoœci w K³odzku. Równie¿ w tym czasie zakoñczyliœmy 

bibliotek powiatowych, nie ma wiêc rozs¹dnego alibi na (i rozliczyliœmy)   nasz   udzia³  w  III  rundzie   Programu

Gala w Pa³acu Rzeczypospolitej, od lewej: Pawe³ Jab³oñski - 
zastêpca redaktora naczelnego dziennika Rzeczpospolita, 
Grzegorz Gauden - dyrektor Instytutu Ksi¹¿ki, Iwona 
Mokrzanowska, Jacek Olbrycht - dyrektor generalny MKiDN, 
Ma³gorzata Kanownik - Instytut Ksi¹¿ki.
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Rozwoju Bibliotek, w ramach którego uczestniczyliœmy 

we wszystkich konkursach grantowych. By³a to m.in. 

wizyta studyjna dla bibliotekarzy dolnoœl¹skich, kurs 

e-learningowy dla seniorów O finansach…w bibliotece 

oraz wykonanie nowego oznakowania budynku bi-

blioteki, a tak¿e projekt dla dzieci i m³odzie¿y Psiaki, 

kociaki  i  i nne  zwierzaki  inaczej  o  Zofii  Na³kowskiej.

W 2015 roku planujemy udzia³ w dwóch programach 

z zakresu promocji czytelnictwa Ministerstwa Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego oraz przyst¹pienie (pod 

koniec roku) do nastêpnej fazy modernizacji obiektu ze 

œrodków programu Infrastruktura bibliotek. Biblioteka+. 

Jeszcze w grudniu sk³adamy oœwiadczenie do 

programu Certyfikat. Biblioteka+, o czym pisa³am 

Pañstwu w poprzednim numerze “Nieregularnika 

Polanickiego”. Poza tym bêd¹ ró¿ne niespodzianki 

(imprezowe!). Do tej pory zrealizowaliœmy wszystkie 

zaplanowane przez nas przedsiêwziêcia, miejmy 

nadziejê, ¿e dobra passa nie opuœci biblioteki równie¿ 

w 2015 roku.

Z okazji zbli¿aj¹cych siê œwi¹t Bo¿ego Narodzenia 

i Nowego Roku ¿yczymy Pañstwu wszelkiej 

pomyœlnoœci i jak zawsze serdecznie zapraszamy do 

biblioteki.   

                                       Iwona Mokrzanowska

GALERIA TMP
11 stycznia 2014 r. nast¹pi³o uroczyste otwarcie nowe-

go lokalu TMP przy ul. Zdrojowej 13. W lokalu tym 

urz¹dzono m.in. galeriê, która ma s³u¿yæ prezentacji 

dorobku polanickich artystów i artystów promuj¹cych 

Polanicê  Zdrój. 

Inauguracyjn¹ wystaw¹ by³a prezentacja 40 lat dzia-

³alnoœci naszego Stowarzyszenia, której komisarzem 

by³a wiceprezes TMP Jolanta Bachry. W kwietniu 

prezentowane by³y wyró¿nione podczas „Artystycznej 

Niedzieli Palmowej” palmy, pisanki, kartki œwi¹teczne.

W maju w galerii ogl¹daæ mo¿na by³o zdjêcia Piotra 

Bogacza  -  „Piêkno wokó³ nas”.

Wystawy zmienia³y siê co miesi¹c. W czerwcu pani 

Bo¿ena Kostrzewska prezentowa³a swoje hafty krzy-

¿ykowe  „Ig³¹ malowane”.

W lipcu, pani Ma³gorzata Zaj¹czkowska-Orze³ wysta-

wi³a swoj¹ grafikê  „Trzy stolice  Wilno, Ryga, Talin”.

Z okazji 50 lecia Turnieju Szachowego im. Akiby 

Rubinsteina, klub szachowy „Wielka Pieniawa” zapre-

zentowa³ swoje osi¹gniêcia i nagrody.

Kolejn¹ wystaw¹ by³y prezentowane prace malarskie 

i grafiki pañ z Ukrainy: Galiny Lebiedewej, Olgi, Natalii

i Julii Jakowenko  „Polanica w naturze':.

Rok 2014 zamyka wystawa  „Polanica  Zdrój w malar-

stwie Henryka Szypu³y”.

red

2/2014NieregularnikNieregularnik PolanickiPolanickiZ ¯YCIA MIASTA, Z ¯YCIA TMP

30



Niemiecki pisarz August Emil Brachvogel w powieœci czono w 2005 r.  Praca zawodowa Profesora na Uczelni 

„Benoni”, której akcja rozgrywa siê w Polanicy-Zdroju nie pozwala³a na zbyt czêste i d³u¿sze pobyty w Pola-

(Altheide Bad), napisa³: „Nie widzia³em jeszcze nigdy nicy, nad czym ubolewa³. Bêd¹c ju¿ bardzo chory, prosi³ 

powabniejszej miejscowoœci. Cz³owiek chcia³by tu ¿yæ ¿onê aby pozosta³a na zawsze w Polanicy, a nie we 

przez ca³¹ wiecznoœæ.(…) Przyroda i sztuka, krajobraz Wroc³awiu.

i ludzie ³¹cz¹ siê ze sob¹, tworz¹c idyllê, krainê wró¿ek, Zmar³ 28 lutego 2013 r.

która ma tylko jedn¹ wadê: tego, kto j¹ musi opuœciæ,     ¯ona  Krystyna Kury³o-Mazurkiewicz, spe³niaj¹c 

skazuje  na  niekoñcz¹c¹  siê  têsknotê!.” ¿yczenie zmar³ego Mê¿a, swoje kroki skierowa³a do 

   Od napisania tych s³ów minê³o wiele lat, historia Towarzystwa Mi³oœników Polanicy, wstêpuj¹c w jego 

napisa³a nowy scenariusz. Altheide Bad nazywa siê szeregi.

teraz Polanica-Zdrój. Nie zmieni³ siê tylko zachwyt 

przyje¿d¿aj¹cych do wód kuracjuszy, wczasowiczów 

i turystów.

Podobnie by³o z pañstwem Krystyn¹ i Micha³em 

Mazurkiewiczami.

Prof. dr hab. h.c. Micha³ Mazurkiewicz lekarz wetery-

narii, rektor Akademii Rolniczej we Wroc³awiu we 

wrzeœniu 1997 r. w Polanicy-Zdroju zorganizowa³ VIII 

Sympozjum Drobiarskie. W sympozjum wziê³o udzia³ 

ponad 200 osób, które reprezentowa³y g³ównie s³u¿by 

zootechniczno weterynaryjne i placówki naukowe. 

Przybyli równie¿ wspó³pracuj¹cy z Uczelni¹ goœcie zza 

granicy: Austrii, Holandii, Kanady, Niemiec i USA. 

I w³aœnie wtedy pan Profesor i jego ¿ona Krystyna 
13 wrzeœnia 2014 r. w spotkaniu z Zarz¹dem Towa-zachwycili siê Polanic¹. Przyje¿d¿ali w celach wypo-
rzystwa Mi³oœników Polanicy, poœwiêconemu pamiêci czynkowych,  a  póŸniej  do  Przyjació³. 
prof. dr. hab. h.c..  Micha³a Mazurkiewicza, uczestni-IX Sympozjum Drobiarskie odby³o siê równie¿ w Po-
czyli: przewodnicz¹cy Rady Miejskiej pan Zbigniew lanicy-Zdroju, 7-9 wrzeœnia 2001 r. W maju 2002 r. w ho-
Puchniak, radni i przyjaciele pani Krystyny, wyk³adow-telu „Sana” odby³y siê Obrady Kolegium Rektorów 
cy z Glasgow University: Michael Broad i Grant Taylor uczelni wroc³awskich. Na wyjazdowe posiedzenie za-
oraz dr med. wet. Kamila Bobrer z Uniwersytetu Przy-prosi³ rektorów prof. Zbigniew Horbowy, ówczesny 
rodniczego  we  Wroc³awiu.rektor Akademii Sztuk Piêknych we Wroc³awiu, miesz-
Podczas spotkania pani Krystyna wrêczy³a prezesowi kaniec  Polanicy-Zdroju  od  wielu  lat.
TMP  Edwardowi Wojciechowskiemu pami¹tkowy list 

oprawiony w drewno o treœci: „Z wyrazami uznania 

i podziêkowania za dzia³alnoœæ Towarzystwa, za 

twórcze niezapomniane lata, które spêdziliœmy tutaj 

w przepiêknej Polanicy-Zdroju, które to miejsce poko-

chaliœmy na zawsze, przekazujê na rzecz TMP kom-

plet wypoczynkowy z najserdeczniejszymi ¿yczeniami 

dalszych sukcesów w dzia³alnoœci Towarzystwa.

Krystyna Kury³o-Mazurkiewicz, ¿ona œp. Prof.dr. hab. 

h.c. Micha³a Mazurkiewicza rektora Uniwersytetu Przy-

rodniczego we Wroc³awiu w latach 2002-2008.

Polanica - Zdrój, 13 wrzeœnia 2014 r.

                                                                  
   Pañstwo Mazurkiewiczowie zakochani ju¿ w Polanicy  

postanowili wybudowaæ tutaj dom,  aby po przejœciu na 

emeryturê zamieszkaæ na sta³e. Budowê domu ukoñ-
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6 listopada 2014 r., w siedzibie Towarzystwa Mi³oœ-

ników Polanicy odby³o siê pierwsze spotkanie z m³o-

dzie¿¹ szkoln¹, z cyklu: "Talent na wagê z³ota".

W przysz³oœci bêd¹ to cykliczne spotkania, maj¹ce na 

celu uhonorowanie m³odzie¿y, która poprzez osi¹gniête 

sukcesy w konkursach odbywaj¹cych siê w ca³ym kra-

ju, w dziedzinie: literatury, sztuki plastycznej, sportu, 

wokalu estradowego promuje nasz¹ Ma³¹ Ojczyznê - 

Polanicê - Zdrój.

Listy wrêczali: burmistrz miasta - Jerzy Terlecki, prze-

wodnicz¹cy Rady Miejskiej - Zbigniew Puchniak, prezes 

Towarzystwa Mi³oœników Polanicy - Edward Wojcie-

chowski.

M³odzie¿ otrzyma³a równie¿ Kalendarz Polanicki na 

2015 r. wydawany przez TMP.

W dniu tym uczniowie Szko³y Podstawowej i Gimna-z-

jum Stowarzyszenia "Edukator" otrzymali Listy 

Gratulacyjne.

Pani Hanna Koœcielska, która prowadzi ko³a plastyczne 

i muzyczne, przygotowa³a pokaz multimedialny infor-

muj¹cy o wydarzeniach i nagrodach Jej wychowanków. 

Natomiast pan Jan Stypu³a, ojciec jednego z wyró¿nio-

nych uczniów, nakrêci³ film z konkursu "Kalejdoskop 

Talentów" w ¯ywcu. Zebrani, zarówno uczestnicy 

konkursu, jak i przybyli na uroczystoœæ goœcie, z wielk¹ 

przyjemnoœci¹ obejrzeli prezentowany materia³ filmowy 

pokazuj¹cy zmagania m³odych polaniczan. 

Za uzyskane osi¹gniêcia artystyczne Listy Gratu-

lacyjne otrzymali:

  - Paulina Nowak,

  - Weronika Niewiadomska,

  - Aleksandra Ostoja,

  - Agata Kowalska,

  - Konrad Pindral,

  - Natalia Walczuk,

  - Aleksandra Wiœniewska.

Za wyró¿nienie na Miêdzyszkolnym Festiwalu 

Twórczoœci "Kalejdoskop Twórczoœci" w ¯ywcu 

List Gratulacyjny otrzyma³a

   - Aleksandra Fitzerman.

Za zajêcie II miejsca List Gratulacyjny otrzyma³

  - Jakub Szypu³a.

Za osi¹gniêcia artystyczne na ró¿nych przegl¹-

dach, konkursach i festiwalach Listy

Gratulacyjne otrzyma³y:

  - Dominika Mierzwa,

  - Wiktoria Gzyl,

  - Kamila Kaczmarczyk.

  - Weronika Ostoja.

TALENT NA WAGÊ Z£OTA
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URODZINY MISIA
    Na koñcu polanickiego parku, Pok³osiem tej imprezy jest wytyczony szlak spacerowy 

w tzw. lasku miejskim, stoi niedŸwiadka, logo Miejskiej Biblioteki Publicznej, gra 

betonowy pomnik n iedŸ- terenowa przygotowana przez miejscow¹ dru¿ynê 

wiedz ia polarnego.  Przez  skautów, figurka Misia wrêczana jako wyró¿nienie nada-

polaniczan ju¿ trochê zapo- wane przez Kapitu³ê sk³adaj¹c¹ siê z radnych Rady 

mniany i niedoceniany. Bo dla- Miejskiej i cz³onków Zarz¹du Towarzystwa Mi³oœników 

czego nie uhonorowano go przy Polanicy osobom lub instytucjom zas³u¿onym dla miasta 

tworzeniu po wojnie herbu miasta? Przecie¿ niedŸ- w danym roku.

wiedzie s¹ w herbach kilku du¿ych znacz¹cych mia-    Konkursu nie rozstrzygniêto i w ten sposób jedyn¹ 

stach  a  ich  mieszkañcy  szczyc¹  siê  nimi. propozycj¹, zg³oszon¹ przez Leszka Majewskiego, by-

   NiedŸwiedŸ bardziej doceniany by³ w latach powo- ³o nadanie imienia Polarek. Od tego czasu Polarek za-

jennych przez zuchów i harcerzy, którzy organizowali s³yn¹³ w miejscowych legendach, rozmowach i w pio-

przy nim ró¿ne zajêcia typu podchody, harcerze sk³adali sence u³o¿onej przez projektodawcê. S³owa piosenki 

przyrzeczenia. Dzieci z sanatorium „Leœny Ludek” uzasadniaj¹ i wyjaœniaj¹ imiê Polarek.

chêtnie misia (tak go nazywali) odwiedza³y, sprz¹ta³y Zaistnia³a koniecznoœæ formalnego og³oszenia imienia 

teren wokó³ niego, organizowa³y wiele zabaw i nie tylko, misia. Ponownie z inicjatywy  Leszka Majewskiego, 

œpiewaj¹c piosenkê „Stary niedŸwiedŸ mocno œpi”. Towarzystwa Mi³oœników Polanicy i Teatru Zdrojowego - 

Kuracjusze, wczasowicze i turyœci chêtnie swoje Centrum Kultury i Rozrywki w dniu 16 paŸdziernika 

spacery kierowali w³aœnie do Misia. Przewodnicy karmili zorganizowano wspania³¹ imprezê dla wszystkich pola-

swoich turystów przeró¿nymi legendami zwi¹zanymi z nickich przedszkolaków, któr¹ zapewne pamiêtaæ bêd¹ 

betonowym misiem. I pamiêtaj¹ te spacery do dziœ, ju¿ zawsze. Impreza mia³a miejsce  w Teatrze Zdro-

uœmiechaj¹c  siê  do  wspomnieñ. jowym, poniewa¿ pogoda uniemo¿liwi³a przeprowa-

W miêdzyczasie o polanickim niedŸwiadku napisano dzenie jej w lasku przed obeliskiem niedŸwiedzia. Do 

kilka mniej lub bardziej udanych opowiadañ. A Miœ teatru przedszkolaki zosta³y przywiezione kolejk¹, tzw. 

spokojnie sta³, jakby czekaj¹c na wiêksze nim zaintere- Ciuchci¹. Przed teatrem witane by³y przez prowadz¹c¹ 

sowanie. imprezê Magdê Tramer przebran¹ kolorowo w wa¿kê 

I nareszcie sta³o siê!  We wrzeœniu 2010 r. grupka pola- stoj¹c¹ na szczud³ach. Obok niej wita³ dzieci, wdziê-

niczan postanowi³a zorganizowaæ uroczyste obchody cznie siê k³aniaj¹c, przebrany w bia³¹ skórê niedŸwie-

setnej rocznicy urodzin polanickiego Misia oraz og³osiæ dzia, pracownik TZ  CKiP i Leszek Majewski. Przed 

konkurs na imiê. Uroczystoœæ uda³a siê wspaniale, imprez¹, czekaj¹c na przyjazd wszystkich zaproszo-

nawet pogoda dopisa³a. Organizator Biuro Promocji nych dzieci, pani Magda w holu teatru zabawia³a dzieci 

Miasta - stan¹³ na wysokoœci zadania. Uporz¹dkowano tañcem i piosenk¹. Nastêpnie dzieci, wychowawcy, 

teren, ustawiono tablice dydaktyczne, wydrukowano rodzice, dziadkowie, przedstawiciele Towarzystwa 

ulotki, foldery zachêcaj¹ce do zwiedzania zaprzyjaŸ- Mi³oœników Polanicy oraz w³adz miasta w rytm melodii 

nionych miast: Barda i Czeskiej Skalicy. Pan Zbigniew „Jedzie poci¹g z daleka..” weszli do g³ównej sali teatru. 

Franczukowski napisa³ legendê o Misiu t³umaczon¹ Na du¿ym ekranie nad scen¹ ukazywa³ siê w ró¿nych 

równie¿ na jêzyk czeski. Zadbano o nag³oœnienie, dziêki pozach i w ró¿nych porach roku majestatyczny polanicki 

czemu licznie zgromadzeni ludzie mogli dok³adnie NiedŸwiadek. Teatr zadr¿a³ od wznoszonych przez 

s³yszeæ, a dzia³o siê wiele. Deklamowano wiersze, dzieci przejawów radoœci.  Œpiewano, wznoszono 

œpiewano piosenki, czêstowano smako³ykami… okrzyki: „ Nie chcemy misia Kubusia! Nie chcemy misia 

Przewodnik sudecki Leszek Majewski, dawny miesz- Uszatka! My swego Polarka mamy! Wszyscy bardzo go 

kaniec Polanicy-Zdroju, przyprowadzi³ z centrum miasta kochamy!.  Wszystko sz³o jak z p³atka. Prowadz¹ca 

grupê ludzi informuj¹c ich o celu spaceru , przybli¿aj¹c imprezê przez ca³y czas panowa³a nad sal¹. By³y 

po drodze historiê miasta i uzdrowiska oraz mijanych powitania goœci i przedszkolaków z poszczególnych 

obiektów. Leszek Majewski ponownie g³os zabra³ przed przedszkoli. By³ krótki wywiad z Inicjatorem  imprezy 

rzeŸb¹ NiedŸwiedzia, wyjaœni³ dlaczego ma kszta³t Leszkiem Majewskim, którego posadzono na scenie, 

niedŸwiedzia polarnego i sk¹d siê wzi¹³ w Polanicy- by opowiedzia³ legendê o powstaniu Polanicy-Zdrój. 

Zdroju. Nastêpnie og³osi³ konkurs na imiê. Wreszcie  oficjalnie podano do wiadomoœci wybrane 
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imiê - Polarek i zainicjowano obchody imienin i 104 - Nim ktoœ nam przeszkodzi, to bêdê mówi³ ci d³ugo, 

rocznicy urodzin Misia. Œpiewano nowe s³owa piosenki koñcz¹c rozpoczête ostatnio informacje, A poniewa¿ 

do melodii „Stary niedŸwiedŸ mocno œpi”, Delegacje bêdzie to trwa³o d³ugo, to usi¹dê i oprê siê na twoich 

przedszkolaków z poszczególnych przedszkoli wrêcza³y ³apach.

Polarkowi prezenty urodzinowe, deklamowano oko- POLAREK - to imiê wymyœlone na okreœlenie tylko 

licznoœciowe wierszyki. Nikt siê nie nudzi³, nie by³o na ciebie. Nikt, nigdy takiego imienia nie mia³ i mia³ nie 

to czasu. Dzieci i towarzysz¹ce im osoby wpatrzeni byli bêdzie. Powsta³o ono z po³¹czenia trzech czêœci 

w prowadz¹c¹ pani¹ Magdê  kolorow¹ wa¿kê. Bawiono wa¿nych s³ów: Polanica  miasto, w którym jesteœ, polar-

siê setnie. Polarek te¿ by³ bardzo, bardzo zadowolony.  ny, bo takim jesteœ, st¹d „Pol” i polar, to materia³ milutki 

Nawet nie zauwa¿ono, ¿e minê³o ju¿ 1,5 godz.  I trzeba w dotyku i bardzo popularny, st¹d „larek”. A wiêc nazwa 

by³o wracaæ do przedszkola. Niechêtnie wychodzono Polarek. Taki polanicki mi³y, chocia¿ drapie¿ny i beton-

z sali.  Wiele doros³ych osób dziêkowa³o i gratulowa³o owy, o czym, wypowiadaj¹c to imiê, czy zwracaj¹c siê do 

organizatorom, robiono zdjêcia. Natomiast Organi- ciebie, nie pamiêtamy. Traktujemy ciebie tak jak misia  

zatorzy dziêkowal i dzieciom,  przedszko lankom. przytulankê. Mo¿na te¿ zdrobniæ to imiê na Polaru, 

Wszyscy wychodzili z okolicznoœciowymi naklejkami a nawet Polaraszek. Cieszê siê, ¿e nawet tobie to imiê 

i ciasteczkami, którymi czêstowa³a sama pani Dyrektor siê podoba.

Teatru Zdrojowego - Centrum Kultury Nauki. Wiesz, u³o¿y³em œpiewankê o niedŸwiedziu Polarku, na 

    W krótkiej rozmowie z Leszkiem Majewskim podziê- znan¹ wszystkim melodiê „Stary niedŸwiedŸ mocno œpi” 

kowano mu za pomys³, za pamiêæ, podkreœlaj¹c wczeœ- Zaœpiewam, pos³uchaj, chcê wiedzieæ, czy i tobie siê 

niejsze jego dzia³ania na rzecz rozwoju i promocji spodoba.

miasta. ¯yczono sobie, aby dzisiejsze sympatyczne 

spotkanie nie by³o ostatnim pomys³em. Stary niedŸwiedŸ mocno œpi,

Stary niedŸwiedŸ mocno œpi,

                                    My go nie zbudzimy,

Na palcach chodzimy,

Jak siê zbudzi, to nas zje,

Podczas obchodów 104 urodzin Polarka og³oszono Jak siê zbudzi, to nas zje.

konkurs na legendê o Nim. 

Pierwsza godzina niedŸwiedŸ œpi,

 Druga godzina niedŸwiedŸ chrapie,

Trzecia godzina niedŸwiedŸ ³apie!

Poni¿ej drukujemy jedn¹ z legend o misiu Polarku.                                                                                                                              

Tak przez lata œpiewano,

Kiedy misia nie znano.Polarek
My swego lubimy,

To siê nie boimy,- Ha! Ha! Ha! Wiem, ¿e idziesz, ale dlaczego sam? 
Choæ drapie¿ny z niego zwierz,Przecie¿ obiecaliœcie przyjœæ oboje, czy mo¿e Romce 
Chocia¿ czasem budzi siê.sta³o siê coœ z³ego o czym nie wiem ?

Prawie krzycza³ niedŸwiedŸ uradowany kolejnymi 
Kiedy têskni, odwiedzamy,odwiedzinami przyjaciela.
Kiedy smutny, pocieszamy,- Tak, rzeczywiœcie obiecywaliœmy, dobrze pamiêtasz. 
Bo Polarek jest kochany!Niestety, tak zle siê z³o¿y³o, ¿e nie mog³a przyjechaæ, ale 

przekaza³a  mi, ¿ebym ciê od niej serdecznie, ciep³o 
My ciê misiu kochamy,pozdrowi³ i porz¹dnie pog³aska³. A sk¹d wiedzia³eœ, ¿e 
Polarkiem nazywamy,idê sam? 
Boœ ty polanicki,- No wiesz! A co to za pytanie? Powiedzia³ mi o tym 
Bo jesteœ polarny.wszechw³adny Liczyrzepa. Wiesz, ¿e jestem od niego 
Futerko jak polar masz,zale¿ny i od niego wiem, co siê w jego górskim gospo-
Jakie nosi ka¿dy z nas.darstwie dzieje. On decyduje o wszystkim, co wiedzieæ 

powinienem, z kim rozmawiaæ itp. Mo¿e nawet kiedyœ 
Kiedy têskni, odwiedzamy…pozwoli ¿yæ tak, jak ¿yj¹ inne niedŸwiedzie polarne.

  Leszek Majewski
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Urodziny cesarza by³y jak zawsze okazj¹ do manifes- szanych w konflikt. Oceny te by³y optymistyczne, co nie 

towania  politycznej jednoœci pañstwa niemieckiego. Tak pozostawa³o bez wp³ywu na nastroje obywateli Rzeszy. 

by³o równie¿ na pocz¹tku 1914 r., kiedy z tej okazji Wojnê postrzegano jako starcie dwóch narodów 

odbywa³y siê w K³odzku liczne zgromadzenia mieszkañ- germañskich z Francj¹ i Rosj¹, czyli cywilizacji zdrowej 

ców jak: parady wojskowe, nabo¿eñstwa w koœcio³ach z chor¹.

i  synagogach  w  intencji  panuj¹cego  Wilhelma  II. 5 VIII 1914 r.  rozpoczê³y siê w K³odzku po¿egnania 

Dobre nastroje z pocz¹tku 1914 r. zak³óci³y jednak 

dzia³ania miejscowych w³adz, które ju¿ wiosn¹, chocia¿ 

nie mówiono jeszcze o wojnie, przyst¹pi³y do czynnoœci 

przygotowuj¹cych mieszkañców do ¿ycia w warunkach 

konfliktu zbrojnego.  22 III na zebraniu zwo³anym do 

Kudowy-Zdroju przeprowadzono przegl¹d mo¿liwoœci 

niemieckiego Czerwonego Krzy¿a.  Dwa dni póŸniej 

dzia³aniom takim poddano ochotnicz¹ stra¿ po¿arn¹, po 

których nast¹pi³o walne zgromadzenie cz³onków 

organizacji.

¿o³nierzy wyruszaj¹cych na front. Zape³ni³y siê koœcio³y 

i synagoga, wznoszono modlitwy o zwyciêstwo. Nastê-

pnego dnia, podczas ulewnego deszczu, odby³a siê 

uroczysta msza polowa w intencji szczêœliwego powrotu 

bliskich  powo³anych  do  wojska.

Tak¿e wojsko czeka³y znacz¹ce zmiany. Wymieniano 

niektórych dowódców, w K³odzku przeprowadzono  æwi-

czenia cz³onków organizacji Jung  Deutschland. 19 IV 

w k³odzkim hotelu „Kaiserhof”, który by³ miejscem uro-

czystoœci maj¹cych charakter pañstwowy, odby³o siê 

zgromadzenie  cz³onków  Deutscher  Kriegsverein.

Na ³amach prasy pojawia³y siê coraz czêœciej donie-

sienia o narastaj¹cym konflikcie miedzy Austro-

Wêgrami i Serbi¹. 28 VI 1914 r. w Sarajewie zginêli 

w zamachu nastêpca tronu arcyksi¹¿ê Ferdynand i jego 

ma³¿onka Zofia. W koñcu lipca na obszarze Rzeszy Wybuch wojny postawi³ w stan pogotowia tak¿e k³odzki 

zosta³ wprowadzony stan wojenny i og³oszona mobili- garnizon. Ochron¹ objêto obiekty o szczególnym stra-

zacja. W³adze wojskowe objê³y nadzorem wiele insty- tegicznym znaczeniu, a wiêc m.in. mosty, dworzec 

tucji  cywilnych  w  tym  kolej. kolejowy. Nie ostyg³y jeszcze zapa³ patriotyczny 

W K³odzku odwo³ane zosta³y planowane imprezy, mieszkañców miasta  spowodowa³, ¿e  anga¿owano siê 

ruszy³y energiczne przygotowania do wojny. Prasa na mocno w prace przygotowawcze do prowadzenia wojny. 

swych ³amach zamieszcza³a liczne artyku³y, w których Kobiety podejmowa³y dzia³ania na rzecz Czerwonego 

próbowano oceniæ mo¿liwoœci militarne pañstw zamie- Krzy¿a, wiele uczennic ukoñczy³o kursy pielêgniarskie 

W STULECIE I WOJNY ŒWIATOWEJ
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Nowe koszary, szkolenie ¿o³nierzy

Komendantura wojskowa w K³odzku, pocz, XX w.



i  podjê³o  pracê  w  tej  organizacji. Dzia³ania wojenne jednak nie dotar³y w jej pobli¿e, 

a wiêc i z tego powodu nie by³a brana pod uwagê. 

Wojska  rosyjskie  dosz³y  do  Górnego  Œl¹ska.

¯ycie  K³odzka, miasta le¿¹cego daleko na ty³ach frontu, 

toczy³o siê wiêc dawnym rytmem. Dawa³y siê jednak 

coraz mocniej we znaki trudnoœci z zaopatrzeniem 

ludnoœci w ¿ywnoœæ, a tak¿e jej rosn¹ce ceny (o tym w 

nastêpnym odcinku).

Urozmaiceniem dnia codziennego by³ dŸwiêk dzwonów 

i flagi, które mieszkañców informowa³y o zwyciêstwach 

na frontach. Coraz czêœciej jednak odbierano wiado-

moœci o zabitych i rannych oraz zaginionych mieszkañ-

cach K³odzczyzny. 38 regiment piechoty z K³odzka 

walczy³ na odleg³ym francuskim froncie.

Mobilizacja i odejœcie na front wielu m³odych ludzi, 

spowodowa³y pojawiaj¹ce siê coraz czêœciej braki si³y 

roboczej. Ujawni³y siê one bardzo szybko, zw³aszcza na 

wsi. Wszak wojna wybuch³a w porze narastaj¹cych prac 

polowych przy zbiorach zbó¿. ¯eby z³agodziæ ten 

niedobór r¹k do pracy, w³adze zwróci³y siê do uczniów 

z  apelem  o  pomoc.

Kolejne dni i tygodnie tocz¹cej siê  wojny studzi³y 

pocz¹tkowe nastroje euforyczne wœród mieszkañców 

miast i wsi. Ju¿ od 15 VIII gazety poczê³y drukowaæ 

pierwsze  listy  poleg³ych.

Plany wojenne nie uwzglêdnia³y wykorzystania twierdzy 

k³odzkiej jako obiektu wojskowego s³u¿¹cego obronie. 

By³a ju¿ wtedy budowl¹ przestarza³¹ i pozbawion¹ Wojna zawsze wywiera znacz¹cy wp³yw na ¿ycie 

strategicznego znaczenia na ówczesnym polu walki. gospodarcze pañstw zaanga¿owanych w konflikty. Tak 

by³o równie¿ na naszym terenie. Zdarza siê 

jednak i tak, ¿e dla niektórych osób wyda-

rzenia wojenne s¹ okazj¹ do zarobku. 

W miejscowej prasie poczê³y ukazywaæ siê 

reklamy drukarni wykonuj¹cych karty i listy 

kondolencyjne. Pojawia³y siê sklepy z odzie-

¿¹ ¿a³obn¹ takie jak ten nale¿¹cy do 

S. Loevena, który oferowa³ tanie i w du¿ym 

wyborze  kapelusze  dla  ¿a³obników.

38 regiment piechoty powróci³ z frontu 5 XII 

1918 r. Uroczyœcie witali go na dworcu 

mieszkañcy miasta. ̄ o³nierze podczas walk 

na froncie zetknêli siê z ideologi¹ komunist-

yczn¹. Czêœæ z nich, bêd¹c pod wp³ywem 

wydarzeñ w Rosji w 1917 r., przyst¹pi³a do 

rad ¿o³nierskich. Wydarzenia te jednak 

w  K³odzku  nie  odegra³y  ¿adnej  roli.

El¿bieta Koœcik
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Szkolenie ¿o³nierzy regimentu k³odzkiego

Jeden z wielu pomników upamiêtniaj¹cych mieszkañców Ziemi 
K³odzkiej poleg³ych w I wojnie œwiatowej. D³ugopole Górne - 
pomnik po lewej wygl¹d w latach 20 ub. w, po prawej obecny Foto: fotopolska.eu, dolny-slask.org.pl



Zapraszam na wycieczkê na po³udniowy kraniec oraz - przy dobrej widocznoœci - Karkonosze. Ca³kowita 

Ziemi K³odzkiej  w Góry Bialskie. Ten rejon cieszy siê wysokoœæ wie¿y wynosi 15,5 metra. Najciekawszy 

coraz wiêksz¹ popularnoœci¹ wœród mieszkañców jednak jest fakt, ¿e oficjalnie obiekt nie jest przezna-

i turystów. Niedawno pojawi³a siê tutaj kolejna atrakcja czony dla turystów i nie jest to wie¿a widokowa! 

turystyczna - wie¿a widokowa na Czernicy (1083 m Oficjalnie jest to wie¿a obserwacyjna, maj¹ca s³u¿yæ 

n.p.m.). Jej uroczyste otwarcie odby³o siê w pi¹tkowe Lasom Pañstwowym do obserwacji stanu zdrowotnego 

popo³udnie 26 wrzeœnia 2014 r. Wstêgê przeciêli okolicznych lasów i wykrywania ewentualnych po¿arów. 

budowniczowie wie¿y: W³adys³aw Bury i Marek Rafa³ko, Zaœ turyœci mog¹ wejœæ na górê na w³asn¹ odpowie-

burmistrz Stronia Œl¹skiego Zbigniew £opusiewicz oraz dzialnoœæ! Ale uspokojê, obiekt jest tak solidnie wyko-

nadleœniczy Nadleœnictwa L¹dek-Zdrój Mieczys³aw nany,  ¿e  wejœcie  na  górê  jest  ca³kowicie  bezpiecz-

Krywieñko. ne.

   Na szczycie Czernicy krzy¿uj¹ siê dwa piesze szlaki 

turystyczne: czerwony z Nowego Giera³towa na 

Prze³êcz Such¹ oraz ¿ó³ty  ze Stronia Œl¹skiego do 

Bielic. Wie¿a na Czernicy by³a budowana prawie rok. 

Dziêki tej budowie zauwa¿alnie zacz¹³ rosn¹æ ruch Polecam zatem wyprawê do Bielic i spacer ¿ó³tym 

turystyczny w tej czêœci regionu k³odzkiego. Tym szlakiem na Czernicê. Przy okazji mo¿na zaliczyæ dwa 

bardziej, ¿e nagrod¹ za pokonanie kilku lub kilkunastu szczyty przekraczaj¹ce wysokoœæ 1000 m n.p.m., co 

kilometrów szlaku (g³ównie z Bielic) s¹ obecnie wspa- mo¿e byæ przyczynkiem do rozpoczêcia zdobywania 

nia³e widoki rozci¹gaj¹ce siê z najwy¿szej  pi¹tej  regionalnej odznaki turystycznej „Tysiêczniki Ziemi 

kondygnacji wie¿y: na Masyw Œnie¿nika oraz Góry K³odzkiej”.

Bialskie, Z³ote, Bystrzyckie, Orlickie, Sowie, Jeseniki 

WIE¯A WIDOKOWA NA CZERNICY

Tekst i foto: Marek Ga³owski (turystaklodzki.pl)

Autor cyklu “Spacer z przewodnikiem” 
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KALENDARIUM

     16 Posadzenie kasztanowca na pami¹tkê jubileuszowegoLIPIEC
 Festiwalu 

    1-4 Wystawa szk³a artystycznego Zbigniewa Horbowego 
17-19 104 urodziny i imieniny Polarka  polanickiego 

w Muzeum Miasta Gdynia
niedŸwiadka    5-6 „Œniadanie z Mozartem”  koncert w Parku Zdrojowym

       7 XXIII Regionalny Przegl¹d Orkiestr Ochotniczych LISTOPAD
Stra¿y Po¿arnych      20 Laureaci „Talentu na wagê z³ota” ,uczniowie

       8 23 Miêdzynarodowe Koncerty Muzyki Organowej  S.P.”Edukator” Od l. Zb. Puchniak  przewodn. R.M., 
i Kameralnej.Adam Kurkiewicz (Polska)  organy, Lindsay

A. Walczuk dyrektor szko³y, E. Wojciechowski  prezes
Davidson (Szkocja)  dudy szkockie, Irena Davidson

TMP, H. Koœcielska  opiekunka nagrodzonych uczniów.(Szkocja)  harfa celtycka w polanickiej œwi¹tyni
     21  Wernisa¿ wystawy Henryka Szypu³y. Od l. Zb. Puchniak,

SIERPIEÑ  R. Szymañski, T. Biskupski, A. Winnicka, A. Ró¿ewicz
       9 V Miêdzynarodowe Spotkanie z Jazzem Tradycyjnym      22  Autor na tle swoich prac.

WRZESIEÑ
     10  Spotkanie Zarz¹du TMP z  p. K. Kury³o-Mazurkiewicz.  

Od l. W. Wojciechowski, J. Bachory, Zb. Puchniak, Foto: 
K. Mazurkiewicz, £ Gola, prof. Zb. Horbowy. E. Futoma - (21), arch. Zb. Horbowy - (1, 2, 3, 4), M. Kotecka  - 

(10), G. Redmerska - (17, 18, 19, 20, 22), J. Redmerski - (5, 6, 9, 11-12  Wystawa prac artystek z Ukrainy 
11, 12, 13, 14, 15, 16), R. Serafin (7, 8)PA¯DZIERNIK

13-15 XV Festiwal Spó³dzielczych Zespo³ów Artystycznych 
„Têcza Polska”

   27 wrzeœnia 2014 r., na cmentarzu w Polanicy-Zdroju po¿egnaliœmy in¿. Jana 

Myczkê, prezesa Towarzystwa Mi³oœników Polanicy w latach 1980-1982. 

Mieszka³ w  Polanicy-Zdroju od 1950 r. By³ cenionym fachowcem w przemyœle 

szklarskim. D³ugoletnim samorz¹dowcem, przewodnicz¹cym Ko³a Miejskiego 

Stronnictwa Demokratycznego przez kilka kadencji.

W latach jego prezesury w Towarzystwie Mi³oœników Polanicy zosta³ reaktywo-

wany Klub Szachowy „Wielka Pieniawa”, podjêto wspó³pracê z  Komitetem 

Organizacyjnym Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Amatorskich Pol-8. Z jego i 

Zarz¹du inicjatywy czêœæ ulicy Zakopiañskiej, przy której mieszka³ dr Józef 

Matuszewski - pierwszy po wojnie  naczelny lekarz uzdrowiska, zosta³a 

nazwana jego imieniem.

By³ postaci¹ ogólnie znan¹ w Polanicy  Zdroju..

Czeœæ Jego Pamiêci!

JAN MYCZKA  1913 - 2014

KONKURS

Z okazji 104 urodzin misia, polanickiego Polarka, Towarzystwo Mi³oœników Polanicy i Teatr Zdrojowy - Centrum 

Kultury i Rozrywki og³aszaj¹ konkurs na napisanie utworu literackiego, muzycznego, pracê plastyczn¹ lub 

zabawê w pomieszczeniach zamkniêtych i w plenerze.

Prace mo¿na sk³adaæ do koñca kwietnia 2015 r. w siedzibie TMP, przy ul. Zdrojowej 13 lub w Biurze Informacji 

Turystycznej przy ul. Parkowej 15 (Pawilon Szachowy).

Wszyscy bior¹cy udzia³ w konkursie otrzymuj¹ dyplomy, a 3 prace uznane przez jury za najlepsze zostan¹ 

nagrodzone nagrodami rzeczowymi.

Sk³ad osobowy jury oraz nazwiska osób nagrodzonych podane zostan¹ w prasie lokalnej, w czerwcu 2015 r.

Nades³ane prace nie bêd¹ zwracane, lecz zostan¹ wykorzystane wed³ug uznania  organizatorów konkursu.
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