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   Drodzy Czytelnicy, drodzy Przyjaciele, w tym roku, we 

wrzeœniu, minê³o 15 lat od  wydania pierwszego numeru 

naszej gazety. Przez ten okres w miarê regularnie dwa 

razy w roku ukaza³o siê ju¿ 28 numerów „Nieregularnika 

Polanickiego”. W sta³ych tytu³ach przedstawialiœmy 

znane postaci, zamieszkuj¹ce w Polanicy po 1945 r, 

pisaliœmy o nieistniej¹cych ju¿ dziœ zak³adach pracy 

i o ich historiach. Pisaliœmy o zmianach w naszym 

mieœcie, w jego architekturze i ¿yciu codziennym. 

Pisaliœmy o szko³ach w mieœcie, o ¿yciu i sukcesach 

m³odego pokolenia. Prezentowaliœmy przedwojenn¹ 

Polanicê i k³odzczyznê. Pisali dla nas i pisz¹ nadal stali 

autorzy, ale chêtnie dziel¹ siê swoimi informacjami  

nowi autorzy tekstów, wszystkim im t¹ drog¹ serdecznie 

dziêkujê za wspó³pracê.

„Nieregularnik…” ju¿ na sta³e zapisa³ siê w historii 

naszego miasta, pe³ni¹c rolê kroniki. 

Wiemy, ¿e  takie wydawnictwo jest potrzebne, przede 

wszystkim m³odemu pokoleniu, bo przybli¿a miejsce, 

w którym  ¿yj¹, chodz¹ do szko³y, w góry…, nie wiedz¹c 

bardzo czêsto, ¿e przechodz¹ obok historycznych ju¿ 

miejsc.

Zapraszam do lektury  najnowszego numeru.

redaktor naczelna

w numerze
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NOWY ZARZ¥D TMP W KADENCJI 2016-2020

   25 czerwca 2016 roku odby³o siê Walne Zebranie Janina Cygan, Edward Futoma, £ucja Gola, Jan 

Sprawozdawczo - Wyborcze Cz³onków TMP i jego Klimowicz, ks. Antoni Kopacz, o. Zdzis³aw Œwiniarski, 

sympatyków. Tak jak i w ubieg³ych latach w swoim klubie El¿bieta ̄ yliñska.

goœcili nas polaniccy Seniorzy. Nie mog³o byæ inaczej, Komisja Rewizyjna: Andrzej Jellin  przewodnicz¹cy, 

przecie¿ Prezes ZERiI jak i wielu jego cz³onków do Henryk Grzybowski wiceprzewodnicz¹cy, Wies³aw 

TMP równie¿ nale¿¹. Lewicki  sekretarz. Cz³onkowie Komisji: Krystyna 

 Po z³o¿eniu przez prezesa Edwarda Wojciechow- Korecka, Joanna Haczek.

skiego sprawozdania z dzia³alnoœci w minionej kadencji 

(treœæ sprawozdania drukujemy poni¿ej) przyst¹piono    Podczas dyskusji osoby zabieraj¹ce g³os dzieli³y siê ze 

do wyboru nowego sk³adu Zarz¹du i Komisji Rewizyjnej s³uchaczami swoimi spostrze¿eniami i trosk¹ o nasze 

na lata 2016-2020. miasto. 

Sk³ad osobowy Zarz¹du przedstawia siê nastêpuj¹co: Na zakoñczenie dyskusji Komisja Uchwa³ i Wniosków 

prezesem Towarzystwa ponownie zosta³ Edward sformu³owa³a dwa wnioski (skan protokó³u Komisji 

Wojciechowski, wiceprezesi to: Gra¿yna Redmerska, drukujemy poni¿ej) , które nowo wybrany Zarz¹d 

Robert Serafin, Jan Stypu³a, Walentyna Kubik  sekre- weŸmie  pod uwagê w swoim planie pracy 

tarz, Danuta Rewiñska  skarbnik. Cz³onkowie Zarz¹du: 
G.R.

Szanowni Zebrani! w Zarz¹dzie. Sk³ad organu zarz¹dzaj¹cego poszerzono 

Zamykamy niniejszym zebraniem kadencjê 2012- o Jana Stypu³ê. Funkcjê ksiêgowej przez ca³y okres 

2016. Materia³y dotycz¹ce wykonania zadañ w latach pe³ni³a Edyta Tomczak.

2012-2016 do chwili obecnej zosta³y Pañstwu prze- Jak wspomnia³em na pocz¹tku w dniu dzisiejszym  

d³o¿one. W poszczególnych latach odbyliœmy zebrania skupiamy siê g³ównie na dzia³alnoœci w roku 2015 oraz 

sprawozdawcze prezentuj¹ce dokonania, rozliczenia informacji o wykonanych zadaniach w I pó³roczu br. 

finansowe, otrzymaliœmy absolutorium. (zamykamy w ten sposób kadencjê).

Odnieœmy siê zatem dzisiaj przede wszystkim do Zarz¹d w roku 2015 odby³ 10 zebrañ oficjalnych. 

ostatniego roku-2015, gdy¿  ten zgodnie ze Statutem Przeprowadzono tak¿e w zwi¹zku z bie¿¹cymi spra-

powinien byæ rozliczony na dzisiejszym zebraniu. wami szereg zebrañ zbiorowych oraz pojedynczych 

Rozpoczynaliœmy Kadencjê w nastêpuj¹cym sk³adzie konsultacji. W czasie obrad przyjêto 31 uchwa³ dotycz¹-

prezes - Edward Wojciechowski, wiceprezesi - Gra¿yna cych codziennego funkcjonowania, analizy realizacji 

Redmerska (red. naczelna "Nieregularnika..."), Robert zadañ, planów na przysz³oœæ.

Serafin, Jolanta Bachry, sekretarz - Krystyna Adamska, W okresie 2015 zrealizowano nastêpuj¹ce przedsiê-

skarbnik - Danuta Rewiñska, cz³onkowie Zarz¹du- wziêcia:

Edward Futoma, £ucja Gola, Jan Klimowicz, Antoni - Wydano 1000 egzemplarzy "Kalendarza Polanic- 

Kopacz, Arkadiusz Nowak, Marek Mazurkiewicz.    kiego" na rok 2016 :  "Polanica-Zdrój w nowej

W trakcie trwaj¹cej kadencji odwo³ano ze sk³adu -    ods³onie"  

Arkadiusza Nowaka i Marka Mazurkiewicza. Powo³ano - Opublikowano 2 numery "Nieregularnika Polanic-  

na ich miejsce Janinê Cygan oraz Miros³awê Koteck¹,    kiego”

która w miêdzyczasie zrezygnowa³a z cz³onkostwa - Przygotowano wystawy:

SPRAWOZDANIE 
Z DZIA£ALNOŒCI ZARZ¥DU TMP ZA ROK 2015

(z elementami podsumowania kadencji 2012-2016)
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a) Plakatu M. Bernat Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, placówek 

b)  RzeŸby i malarstwa A. Wolf-Klimowicz oœwiatowo - wychowawczych. Dokumentujemy i popu-

c) Pisanek, Kartek œwi¹tecznych i palm nagrodzo- laryzujemy je zamieszczaj¹c artyku³y na ³amach 

          nych w ramach "Artystycznej Niedzieli Palmowej” poczytnego „Nieregularnika Polanickiego". Tutaj te¿ 

d) Nagrodzonych projektów zagospodarowania prezentujemy historiê miasta - wydarzenia i ludzi j¹ 

         tzw. „Ma³ego Rynku” tworz¹cych.

e) Prezentacji historii miasta - ludzi i wydarzeñ od Propaguj¹c dzia³alnoœæ TMP i miasta, przekazujemy 

         1945 do 2015 roku w ramach 70-lecia nadania  monografiê, przewodniki, egzemplarze „NP”, kalenda-

        Praw miejskich. Wystawê uzupe³nia³a mapa rze osobom znacz¹cym z ró¿nych œrodowisk.

         Polanicy-Zdroju z roku 1945 Efekty naszej dzia³alnoœci, jak s¹dzimy, s¹ dostrzegane 

przez polaniczan oraz naszych goœci. Œwiadczy o tym, 

- Dokonano renowacji nagrobka p³k. W. Cieœliñskiego chocia¿by wzrost liczby cz³onków - w ci¹gu kadencji 

- Uczczono rocznice zwi¹zane ze Œwiêtem 25, w tym naukowców, a tak¿e chêæ nawi¹zania wspó³-

  Niepodleg³oœci, wybuchem II wojny œwiatowej, pracy z nami przez Towarzystwo Mi³oœników Kartuz, 

  zsy³kami na Sybir i Rzezi¹ Wo³yñsk¹ Milanówka, czy wznowienie kontaktów z Towarzystwem 

- Wspó³organizowano Konkursy w ramach "Artystycz- Przyjació³ Na³êczowa. Myœlimy, ¿e doceniaj¹ nas tak¿e  

  nej Niedzieli Palmowej” w³adze miasta m.in. przyznaj¹c w wyniku konkursowego 

- Wziêto udzia³ w obchodach „Miêdzynarodowego rozstrzygniêcia konkursu ofert, znacz¹ce œrodki na 

  Dnia terenów Górskich” nasz¹ dzia³alnoœæ. Dostrzegaj¹ nas równie¿ media, 

- Wspó³organizowano obchody 70-lecia nadania praw w tym elektroniczne. Nasz¹ stronê internetow¹ odwie-

  miejskich dza wiele osób, tak¿e  spoza kraju, zdobywaj¹c, czy 

a) rekonstrukcjê historyczn¹ - „Osadnicy pog³êbiaj¹c wiedzê o Polanicy - historyczn¹ oraz 

        w Puszczykowie". wspó³czesn¹.

b) miêdzyszkoln¹ prezentacjê „Opowiemy Wam 

         o Polanicy-Zdroju". Szanowni Zebrani!

c) Konkurs plastyczny dla przedszkolaków Staraliœmy siê, na ile to mo¿liwe, realizowaæ wysuwane 

        „Polanica-Zdrój - moje miasto w oczach przy ró¿nych okazjach, w tym na zebraniach sprawoz-

         m³odych artystów". dawczych, postulaty. Problemy dotycz¹ce spraw 

d) otwarto œcie¿kê historyczn¹ miejskich przekazywano kompetentnym w³adzom. 

e) wmurowano Kapsu³ê Czasu Dobrze funkcjonuje op³acalnoœæ sk³adek, poszerzamy 

f) wspó³uczestniczono w ZjeŸdzie polaniczan archiwum m.in: o zdjêcia z wydarzeñ, widokówki, 

- Wyst¹piono o przyznanie tytu³u „Zas³u¿ony dla dokumenty. Wymaga ono jednak w³aœciwego uporz¹d-

  Polanicy” oraz Statuetek „Polanickiego kowania. Wiêcej uwagi powinniœmy poœwiêciæ na 

  NiedŸwiedzia". solidne prowadzenie dokumentacji Towarzystwa. 

- Wsparto organizacjê miêdzynarodowej imprezy Musimy uzupe³niæ specjalistyczny sprzêt do przechowy-

  "Kalejdoskop Talentów". wania materia³ów archiwalnych. 

- Podjêto wspó³pracê z Biurem Promocji Miasta oraz Dobrze nam siê wspó³pracuje z w³adzami miasta 

  z Nadleœnictwami Szczytnej i Bystrzycy K³odzkiej w zakresie rozwi¹zywania problemów spo³eczno - gos-

  dotycz¹c¹ wytyczania i oznakowania szlaków podarczych, wymieniamy pogl¹dy, wnosimy uwagi, 

  Turystycznych. pozytywnie ustosunkowujemy siê do propozycji progra-

- Uruchomiono w okresie letnim punkt informacji mowych wyra¿anych m.in. przez burmistrza i Radê 

  o zabytkach, trasach turystycznych Polanicy i Ziemi Miejsk¹.

   K³odzkiej. Niestety, nie uda³o siê zwiêkszyæ aktywnoœci ze strony 

wielu cz³onków. Nie znaleŸliœmy sposobu, ¿eby ten 

Szanowni zebrani! problem rozwi¹zaæ. To zadanie pierwszoplanowe do 

Powy¿sze sprawozdanie wyczerpuje ca³oœæ dokonañ szybkiej realizacji.

TMP. Uczestniczyliœmy aktywnie w wielu wydarzeniach 

kulturalnych i odbywaj¹cych siê na terenie Polanicy- Szanowni Zebrani!

Zdroju - uroczystoœciach organizowanych przez parafiê Mówiliœmy powy¿ej o wykonanych zadaniach w roku 

rzymsko-katolick¹, w imprezach Teatru Zdrojowego, 2015. Uczyniliœmy to w wymiarze rzeczowym, podaj¹c 

5
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konkretne przedsiêwziêcia. Do ich realizacji potrzebne Bogaczowie, A. Kleniewski, W. Jamro¿y. Wszystkim 

by³o zabezpieczenie finansowe. Zdobywaliœmy œrodki wymienionym i niewymienionym, którzy przez lata 

 ró¿nych Ÿróde³. kadencji 2012-2016 nas wspomagali  serdecznie 

Dzia³alnoœæ finansowa w roku 2015 przedstawia siê  dziêkujemy!

nastêpuj¹co:

· Przychody 33 994, 31 z³ Szanowni Zebrani!

w tym sk³adki cz³onkowskie   2 063,00 z³ To by³ pracowity rok! Minê³o jednak kilka miesiêcy od 

     (w roku 2014)        1 493,00 z³ jego zakoñczenia. S¹ one dope³nieniem kadencji. 

Inne przychody statutowe 25 596,00 z³ Istnieje zatem koniecznoœæ zdania sprawy z tego, co do 

     (w roku 2014) 22 166,00 z³ tej pory to jest styczeñ-czerwiec 2016 uczyniliœmy (bez 

(m.in. dotacje Urzêdu Miejskiego)  17 000,00 z³ rozliczeñ finansowych - tego dokonuje siê po zamkniê-

Koszty zadañ statutowych 24 818,96 z³ ciu roku bud¿etowego).

Koszty administracyjne   2 186,40 z³ W tym okresie zrealizowaliœmy nastêpuj¹ce przedsiê-

Wa¿niejsze wydatki: wziêcia:

Dwa numery „Nieregularnika”   4 319,76 z³ ·- Wystawê „Koœcio³y Pokoju na Dolnym Œl¹sku”-

     za nr 2 z roku 2014   2 800,00 z³    Barbary Górniak

Kalendarz Polanicki       6 000,00 z³. - „Artystyczn¹ Niedzielê Palmow¹” z konkursem na

Ramy aluminiowe      922,50 z³.    pisankê, palmê, kartkê œwi¹teczn¹ oraz wystawê

Przygotowanie i druk mapy    nagrodzonych prac ( z CKiP)

     Polanicy z 1945 roku    3 344,28 z³ - Wystawê prac malarskich Patricka Ennisa

Wykonanie podestów wystawowych   659,98 z³ - Sponsoring przegl¹du twórczoœci placówek oœwiato-

Tablica magnetyczna   wo - wychowawczych z okazji 1050 rocznicy chrztu

     (gablota informacyjna)     922, 50 z³   Polski „Z Mieszkiem I chrzcimy Polskê” oraz

Dochody finansowe         0,53 z³   wystawê prac pokonkursowych.

Koszty finansowe     0,00 z³ - Obchody 140 rocznicy urodzin St. Kozickiego

Wynik finansowy brutto  7 107,75 z³ - Obchody 71 rocznicy zakoñczenia II wojny œwiatowej 

Œrodki pieniê¿ne w kasie    1 397,57 z³    i pierwszych wywózek na Sybir

w banku  7 822,88 z³ - Udzia³ w ods³oniêciu w Milanówku tablicy upamiê-

  tniaj¹cej mjr. J. Szerwiñskiego

Szanowni Zebrani! - Udzia³ w pracach przygotowuj¹cych otwarcie szlaku

Zaprezentowaliœmy powy¿ej efekty naszej dzia³alnoœci   pomników (Polanica-Zdrój, St. Wielis³aw, Szalejów 

rzeczowe i finansowe. Oceniamy je pozytywnie.   Dolny, Szalejów Górny)

Mo¿emy stwierdziæ, ¿e nie osi¹gnêlibyœmy ich w ci¹gu - Wystawê  „Polanica-Zdrój na starych widokówkach”

ca³ej kadencji, nie tylko w analizowanym roku 2015,   ze zbiorów J. Klimowicza oraz TMP

gdyby nie wspó³praca ze znaczn¹ liczb¹ sojuszników: - Wystawê mandali kontemplacyjnych Gra¿yny

burmistrzem J. Terleckim, Rad¹ Miejsk¹ z jej Przewo-   Tamary Matusiak

dnicz¹cymi: Zbigniewem Puchniakiem, a od listopada - Wydanie turystycznego planu miasta wraz z tablic¹

2014 z Romanem Szymañskim, parafi¹ rzymsko -   informacyjn¹ (48 miejsc z zabytkowymi, budynkami,

katolick¹ z ksiêdzem pra³atem A. Kopaczem, Teatrem   pomnikami, tablicami pamiêci)

Zdrojowym Centrum Kultury i Promocji, ZERiI, MZK, 

MPB, ElbiPlus i innymi firmami dzia³aj¹cymi na terenie Szanowni Zebrani!

miasta - sponsorami np. Kalendarza Polanickiego, Przed nami nowa kadencja - nowe zadania. Liczymy, ¿e 

a tak¿e z placówkami oœwiatowo - wychowawczymi- w czasie naszego spotkania pojawi¹ siê uwagi do 

Szko³¹ Podstawow¹ nr 2, Gimnazjum im. dr Józefa zaprezentowanych materia³ów, a przede wszystkim 

Matuszewskiego, Szko³ami Stowarzyszenia „Eduka- nowe propozycje, które powo³ane dzisiaj w³adze 

tor”, Regionaln¹ Szko³¹ Turystyczn¹, Oœrodkiem podejm¹ i zrealizuj¹ dla dobra naszej Ma³ej Ojczyzny - 

Szkolno - Wychowawczym s. Józefitek, Przedszkolem jej mieszkañców i przybywaj¹cych do nas goœci. 

Publicznym  nr 1, „Gromadk¹ NiedŸwiadka”, „Weso³ym 

Przedszkolem w Baœniowej Krainie”. Kochajmy Polanicê.

Wspomaga³y nas równie¿ osoby prywatne, m.in. B.A. 
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Cz³onkowie Zarz¹du i Komisji 
Rewizyjnej TMP

Od lewej stoj¹: £ucja Gola, Robert 

Serafin,  Jan Klimowicz, Andrzej 

Jellin Edward Wojciechowski, 

Danuta Rewiñska, El¿bieta 

¯yliñska, Joanna Haczek,  

Edward Futoma, Walentyna Anna 

Kubik

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                    

Foto: Jan Stypu³a

7

Z ¯YCIA TMP



1/2016NieregularnikNieregularnik PolanickiPolanicki

W ROCZNICÊ ŒMIERCI JANA FRANCZUKA

28 lipca 2016 roku w Polanicy - Zdroju na starym 26 sierpnia 1971 r. czterej uczestnicy weszli na szczyt 

cmentarzu, na symbolicznym grobie polaniczanina Jana Kunyang Chhish (7852 m), drugi pod wzglêdem wysok-

Franczuka, w rocznicê jego œmierci, z³o¿yli wi¹zanki oœci z niezdobytych szczytów Ziemi… Jan Franczuk na 

kwiatów: Zarz¹d i cz³onkowie Towarzystwa Mi³oœników tej wyprawie odpowiedzialny by³ za pomiary topografi-

Polanicy, wiceburmistrz - Dariusz Kupiec, wiceprze- czne. Zgin¹³ w szczelinie lodowej obok obozu lll w dniu 

wodnicz¹cy Rady Miejskiej - Mateusz Jellin,  Jerzy 28 lipca 1971 r.” ( „Wszystko zaczê³o siê w Polanicy… - 

Franczuk - brat zmar³ego. Jan Franczuk” -  N.P. nr 1/2010')     

Jan Franczuk by³ jednym z uczestników polskiej 

wyprawy himalaistycznej w Karakorum, podczas której 
 Walentyna Anna Kubik

Od lewej stoj¹:  Mateusz Jellin, Zdzis³aw Œwiniarski, 
Jerzy Franczuk
Od prawej stoj¹: Dariusz Kupiec, Edward Wojciechowski

Symboliczny grób Jana Franczuka na polanickiej nekropoli

Foto: Jan Stypu³a
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LUDZIOM GÓR
21 paŸdziernika 2016 r. o godz. 11.00 na polanickim z wyprawy na Kunyang Chhish, o jej trudzie, poœwiê-

bulwarze - przy ska³kach, odby³a siê uroczystoœæ ceniu, sukcesie. Zrobi³ ogromne wra¿enie na widzach.

ods³oniêcia rzeŸby wspinaj¹cego siê alpinisty i tablicy Spotkanie wielu goœci odby³o siê w serdecznej i wznio-

pami¹tkowej poœwiêconej polaniczanom, wspinaczom s³ej atmosferze.

wysokogórskim - Janowi Franczukowi, himalaiœcie oraz W uroczystoœci uczestniczyli: Przewodnicz¹cy Rady 

Stanis³awowi Frausowi , alpiniœcie. Powiatu K³odzkiego - Dariusz K³onowski, Przewodni-

Ceremoniê rozpocz¹³ i poprowadzi³ prezes Towarzys- cz¹cy Rady Miejskiej - Roman Szymañski oraz radni, 

twa Mi³oœników Polanicy, Edward Wojciechowski. wiceburmistrz Polanicy-Zdroju - Dariusz Kupiec, 

¯yciorysy alpinistów przedstawi³ zebranym Henryk Komendant Powiatowy Komendy Policji w K³odzku - 

Grzybowski. Nastêpnie zabra³ g³os Bogdan Jankowski, Andrzej Sidorowicz-Radzikowski. Wœród znajomych 

uczestnik wypraw wysokogórskich  - w tym na Kunyang i przyjació³, bohaterów uroczystoœci byli przewodnicy, 

Chhish, mówi³ o wyprawie, w której zgin¹³ Jan Franczuk. ratownicy górscy, alpiniœci, himalaiœci: Roman Bebek, 

Odtworzono zapis rozmowy w czasie zdobywania Janusz Ereñski, Maria Jab³oñska, Krzysztof Jab³oñski, 

szczytu, w którym podano informacjê o tragicznej Bogdan Jankowski, Jan Juszkiewicz, Jolanta Lasota, 

œmierci Jana Franczuka. Zrobi³o to wstrz¹saj¹ce Aleksander Lwow, Józef Osada, Wac³aw Serwa, 

wra¿enie na s³uchaczach. Kazimierz Soko³owski, Zbigniew Szmit. Licznie przyby³a 

m³odzie¿ szkolna, mieszkañcy miasta, turyœci. Zabrak³o 

jedynie wykonawczyni rzeŸby, pani Aleksandry Wolf-

Klimowicz zamieszka³ej w Polanicy-Zdroju  -  ¿a³owa³a, 

¿e nie mo¿e byæ w tym czasie z przyczyn obiektywnych. 

Artystka swoje dzie³o wykona³a nieodp³atnie - praca 

w kamieniu trwa³a oko³o roku. Nale¿¹ siê jej szczególne 

s³owa wdziêcznoœci. 

Przeciêcia bia³o-czerwonej wstêgi dokona³a rodzina: 

brat Jana - Jerzy Franczuk, Klaudia Fraus-Budzyñska - 

córka Stanis³awa oraz brat Stanis³awa - Andrzej Fraus. 

Uczestniczyli w tym tak¿e przedstawiciele w³adz 

miejskich. Pod pomnikiem z³o¿ono kwiaty, zapalono 

znicze.

W kolejnej czêœci programu goœcie przeszli do siedziby 

TMP na otwarcie wystawy p.n. „Ludzie Gór” poœwiêco-
Na uznanie za bardzo dobre przygotowania i przebieg  nej polanickim alpinistom, gdzie zosta³y wyekspono-
uroczystoœci zas³uguj¹: Jan Stypu³a, Klaudia Fraus, wane zdjêcia, dokumenty, pami¹tki rodzinne z wypraw 
Dariusz Dêbowski, Jakub Stypu³a, Andrzej Jellin, Robert górskich, ³¹cznie z ekwipunkiem.
Serafin. W miêdzyczasie m³odzie¿ i dzieci ogl¹da³y pokaz 
Organizatorami przedsiêwziêcia byli: Towarzystwo ratunkowy, przygotowany przez Specjalistyczne Cen-
Mi³oœników Polanicy, Miasto Polanica oraz Oœrodek trum Medyczne oraz pokazy wspinaczki na ska³kach, 
Pomocy Spo³ecznej. Promocjê oraz transmisjê telewi-przygotowane przez grupê Wa³brzysko - K³odzk¹ 
zyjn¹ w internecie (przed oraz w trakcie wydarzenia) GOPR. Czêœæ m³odzie¿y powêdrowa³a na I Rajd Górski 
prowadzi³a firma Elbi Plus z K³odzka.im. J. Franczuka i S .Frausa do Piekielnej Doliny. 

Nastêpnie goœcie przeszli do Restauracji „Europa” na 

poczêstunek. Tam wyœwietlono film dokumentalny 

Walentyna Anna Kubik

 Walentyna Anna Kubik

Z ¯YCIA TMP
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JAN FRANCZUK

Urodzony w roku 1944, mieszka³ w Polanicy-Zdroju polskiej wyprawy w Pamiro - A³aj i Pamir - na Szczycie 

i we Wroc³awiu. By³ najm³odszym z uczestników wypra- Lenina ustanowi³ swój ¿yciowy rekord wysokoœci (7134 

wy. W roku 1971 uzyska³ tytu³ in¿yniera magistra - po m). Wiele czasu poœwiêca³ pracy spo³ecznej w Kole 

studiach na Wydziale Geodezj i Wy¿szej Szko³y Wroc³awskim. Na wyprawie odpowiedzialny by³ za po-

Rolniczej we Wroc³awiu. Taternictwo zacz¹³ uprawiaæ miary topograficzne. Zgin¹³ w szczelinie lodowej obok 

w roku 1963, systematycznie stopniuj¹c trudnoœci dróg. obozu III w dniu 28 lipca 1971 r.

Œwietny technicznie, silny, o wyj¹tkowej kondycji W wyprawie wziê³o udzia³ - ³¹cznie z filmowcem - 13 

i niezast¹pionych walorach w ¿yciu obozowym. Rok alpinistów.  Eugeniusz Chrobak, Krzysztof Cielecki, Jan 

1969 by³ jego wielkim rokiem górskim. W Tatrach Franczuk, Andrzej Galiñski, Andrzej Heinrich, Bogdan 

dokona³ czterech pierwszych przejœæ zimowych (m. in. Jankowski, Andrzej Kuœ, Jerzy Michalski, Jacek Porêba, 

Drogi Jankowskiego na Cubrynce i Motyki na ¯³obistym Jan Stryczyñski, Ryszard Szafirski, Andrzej Zawada, 

Szczycie), latem zaœ uczestniczy³ w wytyczeniu czte- Stanis³aw Zierhoffer. 

rech nowych dróg skalnych - na Turniê nad Polan¹, na 

Kazalnicê (kantem lewego filara i miêdzy drogami 

Momatiuka i Chrobaka) oraz na Galerii Gankowej. Na 

ten rok przypada te¿ jego debiut alpejski - ambitny, gdy¿ 

zaœwiadczony dwiema nowymi drogami: Aiguille de 

l'Eboulement. W roku 1970 wszed³ w sk³ad radziecko-

Urodzi³ siê 30 paŸdziernika 1929 r. w Goduli, zmar³ Piotra M³oteckiego, zdobywaj¹c m.in. wschodni wierz-

12 grudnia 2011 r. w Polanicy-Zdroju. Od 1949 r. na cho³ek Elbrusa. Od 1954 r. cz³onek GOPR (kierownik 

Ziemi K³odzkiej, od 1953 r. polaniczanin. Harcerz, sekcji, cz³onek Zarz¹du G³ównego GOPR), wyró¿niony 

sportowiec, alpinista, przewodnik górski, ratownik w 2002 r. tytu³em Honorowy Cz³onek GOPR przyzna-

GOPR. wanym osobom szczególnie zas³u¿onym dla ratow-

Odda³ swe serce turystyce górskiej i wysokogórskiej, nictwa górskiego. Od 1955 r. przewodnik górski, 

narciarskiej, pieszej i przez kilka lat kajakowej, zali- nastêpnie przodownik GOT w Sudetach, Tatrach 

czaj¹c wszystkie jej stopnie. Prowadzi³ obozy, rajdy, i Beskidach. Odznaczony licznymi medalami i odzna-

szkolenia. Od 1948 r. by³ cz³onkiem Towarzystwa czeniami pañstwowymi i resortowymi (m.in. Krzy¿em 

Tatrzañskiego, zdobywaj¹c uprawnienia kierownika Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski). 

wycieczek po Tatrach. W latach 1953-1971 uprawia³ Na wszystkie wyprawy wyrusza³ z Polanicy-Zdroju. Za 

wspinaczkê, taternictwo i alpinizm, bêd¹c cz³onkiem najpiêkniejsze góry uwa¿a³ Tatry, za najpiêkniejszy 

wielu wypraw, pocz¹wszy od Sokolnika, obozów szczyt - Matterhorn. Górom wiele zawdziêcza³, by³y dla 

w Œnie¿nych Kot³ach, obozów letnich i zimowych niego zawsze szko³¹ ¿ycia, pomoc¹ w trudnych chwi-

w Tatrach po obozy alpinistyczne na Kaukazie, lach, Ÿród³em przyjaŸni. Zaanga¿owany w ¿ycie 

w Hindukuszu, Alpach, wyprawy wysokogórskie, Polanicy-Zdroju, wieloletni cz³onek Towarzystwa 

m.in. w Pamir i Alpy. Od 1960 r. cz³onek Klubu Mi³oœników Polanicy, radny, odznaczony tytu³em 

Wysokogórskiego Ko³a Sudeckiego i Polskiego Klubu Zas³u¿ony dla miasta Polanica-Zdrój. Przez wiele lat 

Górskiego w Warszawie, równie¿ cz³onek zagranicz- pozostawa³ autorytetem dla nowych pokoleñ wspinaczy, 

nych klubów wysokogórskich. W dniach 13 lipca - przewodników i ratowników. 

7 sierpnia 1968 r. uczestniczy³ w wyprawie Polskiego 

Klubu Górskiego w Wielki Kaukaz, kierowanej przez 

STANIS£AW FRAUS

„Ostatni atak na Kunyang Chhish” (J. Nyka, A. Paczkowski, 

A. Zawada; Sport i Turystyka, 1973).

 Walentyna Anna Kubik

Klaudia Fraus
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Aleksandra Wolf-Klimowicz przy pracy Przed ods³oniêciem obelisku

Przeciêcia wstêgi dokonuj¹: Jerzy Franczuk 
i Klaudia Fraus

Bogdan Jankowski wspomina...

Pokazy ratownictwa medycznego Pokaz wspinaczki
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KLUB LITERACKI  HELIKON 

Pi¹tego sierpnia 2016r.o godz. 17.00 , w siedzibie zwyk³y nastrój.

Towarzystwa  Mi³oœników  Polanicy przy ul. Zdrojowej Cieszy fakt, ¿e w spotkaniu,  wœród zaproszonych 

13,  odby³a siê  inaugurac ja Klubu Li terack iego goœci,  uczestniczy³ równie¿ wieloletni Prezes Dolno-

HELIKON. œl¹skiego Oddzia³u Zwi¹zku Literatów Polskich - Andrzej 

Bartyñski wraz z ma³¿onk¹.  Nasz mi³y goœæ zadeklaro-

wa³ wsparcie dla klubu.

HELIKON* w Polanicy-Zdroju  jest  miejscem  twór-

czych  spotkañ, zaprasza wszystkich pisz¹cych, tak¿e 

do szuflady, poetów, prozaików, fraszkopisarzy, pisz¹-

cych dla dzieci i tych, którzy siê „bawi¹” s³owem w ró¿-

nych formach.  Tak¿e artystów maluj¹cych, graj¹cych 

na instrumentach muzycznych, wspó³praca mo¿e  

zaowocowaæ wartoœciowymi efektami  twórczymi. Mile 

widziani s¹ równie¿ sympatycy dzia³añ artystycznych. 

W grupie  rozmowy nabieraj¹ innego wymiaru, zw³a-

szcza dla pocz¹tkuj¹cych. Oœmielaj¹, pozwalaj¹ siê 

otworzyæ, a warsztaty literackie pomagaj¹ „ szlifowaæ” 

w³asn¹ twórczoœæ.

Zapraszamy na Czwartki Literackie (jak za króla 

Stasia). Spotkania odbywaæ siê bêd¹ w ostatni czwartek 
00ka¿dego miesi¹ca  o godz. 17  w TMP ul. Zdrojowa 13. 

Prosimy wzi¹æ swoje prace w rêkopisie, maszynopi-Towarzystwo Mi³oœników Polanicy przyjê³o Klub 
sie lub po prostu przyjœæ na spotkanie.Literacki HELIKON pod swoje skrzyd³a. Pomys³ 

powstania Klubu dojrzewa³ ca³y rok - wspomina pomy-

s³odawczyni i realizatorka tego przedsiêwziêcia - 

Walentyna Anna Kubik. Do³¹czyli do niej: Beata 

Wycza³ek, Krystyna Ming i Jan Stypu³a.  Spotkanie 

odby³o siê w mi³ej atmosferze. Prezentacjê wierszy 

przeplata³a muzyka m³odego artysty 9 - letniego 

Wojtusia Walaska. Gr¹ na keyboardzie stworzy³ nie-

*Helikon (dziœ: Palaio - Vuni) najwiêksze góry w Pd. - Zach. Beocji, 
 uwa¿ane za siedzibê muz i Apollina; u stóp  H. le¿a³a rodzinna  
 wioska Hezjoda - Askra.  
 Ma³y s³ownik kultury antycznej. Wiedza Powszechna W-wa 1968.

Uczestnicy rajdu przy potoku Rogoziniec

Uczestnicy inauguracyjnego spotkania Klubu Literackiego 
“Helikon”. Od lewej: E. Wojciechowski, pomys³odawczyni - 
W. A. Kubik, B. Wycza³ek, H. Grzybowski i K. Ming

 Walentyna Anna Kubik
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POLANICKIE SPOTKANIE NOWOROCZNE
18 stycznia 2016 r. w Teatrze Zdrojowym im. obozów szermierczych

M. Æwikliñskiej odby³o siê ju¿ kolejne  Polanickie - Tadeusz Krê¿el za budowê pensjonatu „Willa Tadeusz”

Spotkanie Noworoczne, na które Burmistrz Polanicy- - Zarz¹d G³ówny Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y

Zdroju i Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej zaprosili   Po¿arnych RP za promocjê miasta

przedstawicieli lokalnej spo³ecznoœci: przedsiêbiorców, - Pensjonat „Przy Deptaku” za stylow¹ modernizacjê

dyrektorów placówek oœwiatowych i kulturalnych,   obiektu

instytucji us³ugowych i placówek s³u¿by zdrowia, - Hotel „Polanica  Resort & SPA” za inwestycjê roku 

Honorowych i Zas³u¿onych Obywateli Polanicy.    w bran¿y hotelarskiej

   Na spotkaniu tym Burmistrz miasta z³o¿y³ roczne - Specjalistyczne Centrum Medyczne za budowê

sprawozdanie finansowe ze swojej dzia³alnoœci.    L¹dowiska usprawniaj¹cego pracê szpitala

W drugiej czêœci uroczystoœci wrêczone zosta³y - Sanatorium „Polanica” za inwestycjê roku w bran¿y

statuetki Polanickiego NiedŸwiedzia tym, którzy swoj¹   sanatoryjnej.

dzia³alnoœci¹ wyró¿nili siê w minionym roku. Nagrodê tê Nagrodzeni Statuetk¹ zaprezentowali filmy, które 

przyznaje Kapitu³a, w której sk³ad wchodz¹ cz³onkowie pokaza³y obiekty i wnêtrza pensjonatów  hoteli oraz 

Rady Miejskiej i Zarz¹du Towarzystwa Mi³oœników przybli¿y³y dzia³alnoœæ, która zosta³a uhonorowana 

Polanicy. Podczas tego spotkania wrêczane s¹ równie¿ w roku 2015.

dyplomy dla Honorowych Obywateli Polanicy-Zdroju 

i Zas³u¿onych dla Polanicy- Zdroju.    Tytu³ Zas³u¿onego dla Polanicy  Zdroju otrzyma³ Jan 

Polanickie NiedŸwiedzie za rok 2015 otrzymali: Klimowicz, laudacjê prezentujemy poni¿ej.

- prof. Zbigniew Horbowy za ca³okszta³t pracy  

   artystycznej i naukowej

-Krzysztof G³owacki za organizacjê miêdzynarodowych 

JAN KLIMOWICZ
Jan Klimowicz urodzi ³  siê w 1948 roku 

w Siemianowicach Œl¹skich. Jest mieszkañcem 

Polanicy-Zdroju od 1952 roku. Ma za sob¹ 38 lat pracy 

zawodowej w Sudeckich Zak³adach Gastronomicz-

nych w K³odzku oraz prywatnej cukiernio - kawiarni 

w Szczytnej. Tam tez zosta³ wyró¿niony tytu³em „Zas³u-

¿ony dla Miasta I Gminy Szczytna”. 

Obecnie na emeryturze. Bardzo zaanga¿owany w ró¿ne 

sfery dzia³alnoœci spo³ecznej na terenie naszego 

miasta. 

Aktywny radny Rady Miejskiej w kadencji 2010-2014 r. 

Wiceprzewodnicz¹cy Komisji Infrastruktury i Gospo-

darki Przestrzennej, cz³onek Komisji Kultury oraz 

Komisji Bud¿etu. 

Aktualny cz³onek Zarz¹du Towarzystwa Mi³oœników 

Polanicy. Wspó³organizator wielu poczynañ Towarzys-

twa min. rekonstrukcji historycznej „Osadnicy w Pusz-

czykowie”, wystaw osi¹gniêæ Klubu Szachowego, 

pokonkursowych prezentacji dekoracji œwi¹tecznych 

oraz loterii fantowej. 

Dzia³acz sportowy by³y Wiceprezes KS Polanica. 

Kierownik i opiekun sekcji szachowej „Wielka 
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maj¹cych na celu zaspokojenie potrzeb, nie tylko 

cz³onków tej organizacji. Zaliczyæ trzeba do nich: 

- prowadzenie æwiczeñ rehabilitacyjnych, 

- organizacje ró¿nego rodzaju szkoleñ, odczytów,

  wystaw, wycieczek, spotkañ okolicznoœciowych, 

- naukê obs³ugi komputera i pos³ugiwania siê

  internetem, 

- wymianê doœwiadczeñ z bratnimi organizacjami,

  tak¿e spoza województwa dolnoœl¹skiego m.in. 

  z Prudnika (woj. opolskie). 

Wyró¿niony za szczególne zas³ugi dla Polskiego 

Pieniawa”. Wspó³organizator Turniejów Szachowych. Zwi¹zku Emerytów i Rencistów Z³ot¹ Odznak¹ 

Czynny zawodnik i sêdzia szachowy zaanga¿owany od Honorow¹. 

1999 we wspó³pracê z szachistami z miasta partner-

skiego Telgte (Niemcy). Odznaczony przez Polski Zosta³ odznaczony tak¿e Br¹zowym Krzy¿em Zas³ugi 

Zwi¹zek Szachowy srebrn¹ honorow¹ oznak¹ PZSZ. oraz odznak¹ „Zas³u¿ony Dzia³acz Stronnictwa 

Szczególnie aktywny w dzia³alnoœci na rzecz ludzi Demokratycznego”.

starszych i niepe³nosprawnych. Przewodnicz¹cy 

Zarz¹du Rejonowego PZERiI w naszym mieœcie od 

roku 2008. Inicjator i wykonawca wielu przedsiêwziêæ 

Jan Klimowicz odbiera tytu³ Zas³u¿onego dla Polanicy-Zdroju

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Roman Szymañski
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HISTORIA MJR. JÓZEFA SZERWIÑSKIEGO 
ZBLI¯A I £¥CZY

Polanica-Zdrój i Milanówek - dwa piêkne, ciekawe, Rok 2016  Milanówek ul. Grabowa 5 (dom, w którym 

polskie miasta, oddalone od siebie wiele kilometrów, mieszka³ wraz z rodzin¹)  i znów piêkna uroczystoœæ  

a jednak nierozerwalnie z³¹czone wybitn¹ postaci¹ mjr. harcerze, poczty sztandarowe, Milanowska Orkiestra 

Józefa Szerwiñskiego. Dêta, goœcie honorowi, cz³onkowie Rodziny i ho³d 

Rok 1939 - Kêpa Oksywska - niezwyk³e czyny Majora - sk³adany Majorowi przy tablicy upamiêtniaj¹cej tê 

Szefa Sztabu L¹dowej Obrony Wybrze¿a, czas walki wybitn¹ postaæ.

i poœwiêcenia jego i wielu jemu podobnych. ¯ycie i czyny mjr Józefa Szerwiñskiego to historia 

Rok 1946 - Milanówek, ul. Grabowa 5 - dom Majora, wyj¹tkowa, która po³¹czy³a mieszkañców dwóch miast 

przystañ, która kszta³tuje i daje si³ê do tego, aby walczyæ i bêdzie trwaæ, bo to, co powstaje w trudzie i znoju, 

i godnie ¿yæ w nowej powojennej rzeczywistoœci. hartuje siê i jest trwa³e, promieniuje daleko w przysz³oœæ.

Rok 1952 - Polanica-Zdrój  pobyt w sanatorium po 

przebytym zawale serca i miejsce wiecznego spo-

czynku Majora na tutejszej nekropolii, piêkne, godne, 

choæ „na chwilê” zapomniane.    Sylwetkê mjr. Józefa Szerwiñskiego i Jego bogat¹ 

Rok 2009  Polanica-Zdrój - wielka rocznica - 70 lat od karierê wojskow¹ zamieœciliœmy w nr 2/2009 „Nieregu-

rozpoczêcia II wojny œwiatowej. Na polanickim larnika Polanickiego”

Cmentarzu Komunalnym sztandary, pochodnie, woj-

skowa salwa honorowa - dla wszystkich poleg³ych,    Poni¿ej list od mieszkañców Polanicy - Zdroju odczy-

walcz¹cych i dotkniêtych okrucieñstwem wojny - a wszy- tany przeze mnie podczas uroczystoœci ods³oniêcia 

stko to u grobu Majora, odnowionego i szczególnie tablicy pami¹tkowej przed domem mjr. Józefa 

uhonorowanego. Szerwiñskiego.

Szanowni Pañstwo Pamiêtamy.

To przyjemnoœæ, radoœæ i duma byæ tutaj z Wami, Szanowna Pani Burmistrz, Pani Przewodnicz¹ca, 

w tym piêknym mieœcie, wœród osób szanuj¹cych i kul- Panie Przewodnicz¹cy, panie Januszu, szanowni 

tywuj¹cych historiê, czyny wielkie i osoby wyj¹tkowe. Pañstwo ta historia, ta postaæ ³¹czy nasze miasta, 

Pamiêæ o przesz³oœci pozwala ³atwiej patrzeæ w przy- tworzy wiêŸ, a nowy znajomy, przyjaciel to wartoœæ, 

sz³oœæ, uczy i pokazuje drogê, a zmaterializowana w po- któr¹ trudno przeceniæ. Liczymy, ¿e wzajemna sympa-

staci tablicy przemawia mocniej i w sposób bardziej tia, która zrodzi³a siê z tak wyj¹tkowej historii bêdzie 

trwa³y. trwaæ. 

Postaæ, osoba, która nas tutaj dzisiaj zgromadzi³a to W imieniu polaniczan dziêkujê, pozdrawiam i ¿yczê, 

w³aœnie historia i sta³a siê trochê „nasz¹” polanick¹ aby radoœæ rodzi³a siê z sukcesów, a sukcesy by³y 

histori¹. Nasza m³odzie¿ zna postaæ mjr. Szerwiñskiego, Ÿród³em radoœci.                                                                     

dbamy o mogi³ê, sk³adamy kwiaty, palimy znicze i od-

dajemy czeœæ. Czerpiemy z tego „Ÿród³a” historii i … 

Anna Stêpek

Anna Stêpek

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

Od lewej: Burmistrz W. Kwiatkowska, E. Wojciechowski, 
A. Stêpek, K. Rodak - obecna w³aœcicielka domu, 
J. Kornacki

Tablica pami¹tkowa

Uczestnicy Uroczystoœci ods³oniêcia tablicy pami¹tkowej 
mjr. Józefa Szerwiñskiego. Od lewej: ks. J. Mê¿yñski, 
wnuk majora J. Radzyñski z ¿on¹, wnuczka J. Klimczyk, 
ks.pra³at A. Kopacz, S. Kolanowska, pomys³odawca
tablicy J. Kornacki, burmistrz Milanówka W. Kwiatkowska,
A. Stêpek, od prawej: radna R.M. W Milanówku E. Kubek,
z-ca przewodnicz¹cego R.M. W Milanówku M. Osiadacz,
bratanica R. Wyszomirska, z ty³u stoj¹ radni R. M.
w Milanówku: K. Wiœniewski, H. M³ynarska, W. Staroœciak,
siostrzeniec A. Pilarczyk, prezes TMP E. Wojciechowski

Zdjêcie górne

Zdjêcie dolne

Zdjêcie œrodkowe
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DZIA£ALNOŒÆ CHÓRU BEL CANTO - NOTKA

Magdalena Maria Mazurek
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CHÓR BEL CANTO W OPERZE …
   500 wykonawców, 25 tysiêcy widzów, 250 ton kon- Wokalnie zachwyca³y gwiazdy œwiatowych scen 

strukcji sceny oraz œpiew, muzyka i taniec - jedno muzycznych: Kate Aldrich, Victor Campos-Leal, Arnold 

widowisko i tylko jedna taka noc: noc z Carmen. Rutkowski oraz Tomasz Rak. 

18 czerwca Opera Wroc³awska zaprosi³a swoich Spektakl przygotowali wybitni realizatorzy polscy 

mieszkañców i turystów na wielkie widowisko muzyczne i hiszpañscy: Waldemar Zawodziñski  re¿yser i sceno-

zatytu³owane „Hiszpañska noc z Carmen Zarzuela graf, Ignacio García  hiszpañski re¿yser specjalizuj¹cy 

Show”. siê w spektaklach zarzueli, prof. José Gabriel López 

Antuñano wybitny znawca tego gatunku sztuki, kostiu-

Przedstawienie przygotowane wed³ug koncepcji Ewy molog - Ma³gorzata S³oniowska, polscy choreografowie 

Michnik, dyrektor Opery Wroc³awskiej, zosta³o oparte - Janina Niesobska i Bo¿ena Klimczak oraz choreograf 

na fabule i muzyce legendarnej opery „Carmen” hiszpañski - Manuel Segovia. Dyrygent i kierownik 

Georges'a Bizeta wraz ze s³ynn¹ habaner¹ oraz chóru Opery Wroc³awskiej - Anna Grabowska-Borys 

toastem torreadora. by³a koordynatorem wszystkich zespo³ów chóralnych. 

Kierownictwo muzyczne obj¹³ dyrygent - Tomasz 

W przebojow¹ operê wplecione zosta³y najpiêkniejsze Szreder.

hiszpañskie zarzuele. Zarzuela to bardzo popularny 

w krajach hiszpañskojêzycznych gatunek muzyki, Przygotowania do widowiska przebiega³y niestan-

zbli¿ony do tradycyjnej operetki i wspó³czesnego dardowo  rozpoczê³y siê ju¿ w 2013 roku i by³y realizo-

musicalu. To forma muzyczna pe³na ekspresji, ale wane poprzez 2 projekty: artystyczny i edukacyjny. 

i romantycznych uniesieñ; ³¹cz¹ca œpiew, taniec i s³owo. W ramach drugiego z nich Opera Wroc³awska w spe-

cjalnych konkursach wy³ania³a najlepsze zespo³y, które 

Widzowie wraz z artystami przeniesieni zostali do przez trzy lata bra³y udzia³ w warsztatach zarzueli, 

gor¹cej, têtni¹cej œpiewem i tañcem Sewilli. Na wielo- prowadzonych przez instruktorów tañca i œpiewu 

poziomowej scenie zainstalowanej w jednej czêœci z Hiszpanii. W sumie na wroc³awskiej scenie pojawi³o 

trybun Stadionu Miejskiego we Wroc³awiu, w piêknej siê 12 chórów i zespo³ów wokalnych, 3 orkiestry i 8 zes-

scenografii wiernie odzwierciedlaj¹cej kamienne, po³ów tanecznych.

tarasowe hiszpañskie miasteczko, kilkaset osób w 

barwnych kostiumach zaprezentowa³o spektakularne Polanicki chór Bel Canto mia³ prawdziw¹ przyjemnoœæ 

show, godne Europejskie j Stolicy Kultury 2016. oraz niew¹tpliwy zaszczyt uczestniczyæ w projekcie 

Widowisku, oprócz wspania³ych kostiumów i piêknej Opery Wroc³awskiej i wyst¹piæ w opisanym super 

scenografii,  towarzyszy³y równie¿ ciekawe efekty widowisku. Zarówno na stronie internetowej opery, jak 

specjalne, projekcje multimedialne i niezwyk³e œwiat³a. i w programach rozdawanych w strefach VIP na stadio-

nie, pojawi³a siê nazwa chóru wraz z nazw¹ i herbem 

„Jeœli do tego dodamy sceny zbiorowe tañca flamenco, naszego miasta. Przez dwie godziny przed spektaklem 

szermierkê i pokazy tañcz¹cych pikadorów zasiadaj¹- na telebimach wyœwietlana by³a lista artystów uczes-

cych na koniach, to efekt ca³oœci móg³ zrobiæ wra¿enie tni cz¹ cyc h w spe kta klu , m.i n. pol ani cki  chó r. 

nawet na najbardziej odpornych na sztukê operow¹”- Dwugodzinne przedstawienie zapisa³o siê w muzycznej 

oceni³ Rafa³ Zieliñski w recenzji dla” Gazety Wy- pamiêci nie tylko Wroc³awia, ale i wszystkich wystêpu-

borczej”. j¹cych artystów. Trzy lata przygotowañ a tylko jedna 

taka noc…

W wielkim widowisku muzycznym uczestniczy³ 500 - 

osobowy zespó³ artystów: orkiestra, chór, balet i soliœci 

Opery Wroc³awskiej, zespo³y flamenco oraz zespó³ Z prawdziw¹ przyjemnoœci¹ dzieli³a siê z Pañstwem 

Teatru Zarzuela z Madrytu, wroc³awskie chóry aka- wra¿eniami

demickie, zespo³y chóralne i taneczne z Dolnego autorka tekstu i chórzystka Bel Canto: Magdalena Maria 
Œl¹ska. Niezwyk³e wra¿enie robi³y tañcz¹ce hiszpañ- Mazurek 
skie  konie andaluzyjskie Karoliny Wajdy.

                                                                 c.d. na  str. 19
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Hiszpañska noc z Carmen - Zarzuela Show, Opera Wroc³awska, 
fot. M. Grotowski

Zdjêcia

PRACOWNICY 
POLANICY

O Polanicy zazwyczaj pisze siê i mówi  tak¿e we 

wspomnieniach  jak o wczasowisku i kurorcie, w którym 

przybysze z kraju i ze œwiata bawi¹ siê, lecz¹ oraz 

wypoczywaj¹.

Ale przecie¿ to tak¿e by³o (i jest) miasteczko, którego 

mieszkañcy musieli gdzieœ pracowaæ i mieæ zajêcie 

w okresie, gdy przyjezdnych by³o niewielu. Potrzebna 

by³a normalna infrastruktura us³ugowa, a tak¿e 

instytucje i sklepy  niezbêdne do normalnego ¿ycia.

W tak niedu¿ej spo³ecznoœci praktycznie wszystkie 

osoby œwiadcz¹ce pracê na rzecz innych mieszkañców 

by³y rozpoznawalne i znane. Naprawdê warto by³oby 

zebraæ ich nazwiska i opowieœci o prowadzonych przez 

nie placówkach handlowo - us³ugowych czy zak³adach 

œwiadcz¹cych us³ugi.

Wszak wiele z tych miejsc okreœlane by³o wprost 

nazwiskami czy imionami osób tam pracuj¹cych. ¯e 

wspomnê jedynie kilka: sklep spo¿ywczy na Soko³ówce 

„U wujka”, czyli p. Antoniego Cimoszko lub miêsny 

„U Wiktora” (p. Beresteckiego) albo te¿ s³odycze 

naprzeciw kina „U Jachny” (p. Jachna) czy warzywa 

„U Pogody”.

Dziœ jednak chcê przypomnieæ te miejsca pracy, 

które w skali Polanicy by³y zak³adami zatrudniaj¹cymi 

wiele osób.

Przede wszystkim byli to najwiêksi pracodawcy 

zwi¹zani z uzdrowiskow¹ funkcj¹ miasta, a wiêc 

Uzdrowisko Polanica (nosz¹ce w ró¿nych okresach 

rozmait¹ nazwê) i Fundusz Wczasów Pracowniczych 

obs³uguj¹cy liczne domy wczasowe. Wówczas 

prywatnych sanatoriów czy pensjonatów praktycznie 

nie by³o. 

Uzdrowisko to sanatoria, zak³ady przyrodo-

lecznicze, rozlewnia, ogrodnictwo i ca³a rzesza pra-

cowników zapewniaj¹cych jego funkcjonowanie.

Wa¿nym zak³adem pracy by³a huta szk³a przy 

ul. Zwyciêstwa, dziœ ju¿ nieistniej¹ca. By³a tak¿e 

niewielka huta produkuj¹ca butelki na potrzeby rozlew-

ni wód mineralnych przy al. Wojska Polskiego - 

póŸniejsza  huta  szk³a  artystycznego.

Istotnym podmiotem, nie tylko ze wzglêdu na du¿e 

zatrudnienie, ale tak¿e z powodu gamy œwiadczonych 

us³ug, by³a Gminna Spó³dzielnia „Samopomoc 

Ch³opska”  pracowa³a w niej moja mama. By³y to sklepy 

rozmaitych bran¿ zarówno w samej Polanicy, jak 

i w okolicy: Chocieszów, Niwa, Wolany, Szalejów Górny, 
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Stary Wielis³aw. Kto dziœ pamiêta sklepy po³o¿one 

w górach, w pobli¿u klasztoru u pani Saczywko czy 

u pani Kwak?

Ale GS to tak¿e piekarnie, najpierw na Soko³ówce 

a potem nowa na ul. K. Pu³askiego; sk³ady opa³owe 

najpierw przy ul. Dworcowej, a potem razem z nawoza-

mi i materia³ami dla rolnictwa w nowo wybudowanych 

magazynach przy ul. K. Pu³askiego. To równie¿ masar-

nia przy ul. Okrzei, Dom Handlowy w centrum miasta 

a nawet w pewnym czasie „Bar pod pawiami” blisko 

Szczytnej czy restauracja „K³odzka Ró¿a” w Szalejowie 

Górnym. By³ te¿ sklep PEWEX (kto to dziœ rozumie, jak 

on móg³ dzia³aæ?).

Du¿ym zak³adem pracy by³ tartak przy ul. War-

szawskiej  dziœ ju¿ nie ma po nim œladu. A kiedyœ by³ tam 

nawet ma³y sklep.

Wielu mieszkañców miasta mia³o te¿ pracê w insty-

tucjach, które by³y placówkami terenowymi firm ogólno-

polskich jak kolej, poczta czy energetyka.

Równie¿ s³u¿ba zdrowia  ta poza uzdrowiskiem jak 

przychodnia czy Szpital Chirurgii Plastycznej, zatru-

dnia³y wielu mieszkañców i dla mieszkañców praco-

wa³y.

Nie tak du¿¹, ale jak¿e znan¹ ka¿demu, i to nie tylko 

z Polanicy, placówk¹ by³o kino „Œwiatowid”; tam 

wszak¿e odbywa³y siê festiwale Pol-8.

Dziœ niewiele po tych wszystkich zak³adach zosta³o. 

Ginie te¿ pamiêæ, a przecie¿ w wielu z nich pracowa³y 

2 lub 3 pokolenia mieszkañców Polanicy.

Warto by³oby zebraæ zdjêcia, pami¹tki i wspomnienia 

pracowników tych firm. To historia miasta  i jeszcze ma 

j¹  kto opowiedzieæ.

Dariusz Milka

Siedziba Gminnej Spó³dzielni 1956 r.  
Po prawej Janina Milka

GS ju¿ z Domem Handlowym (jeszcze wewn¹trz) 1963 r.

GS z dobudowan¹ czêœci¹ 2012 r.        Foto: D. Milka

Szpital Chirurgii Plastycznej 1963 r. 
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Tereny tartaku i waga samochodowa 1963 r. Pralnia zdrojowa i magazyny zaopatrzenia 
po remoncie 1968 r. ul. Warszawska

Spotkanie dyrektora Uzdrowiska z pracownikami. 
Po prawej siedz¹ doktorzy: A. Ko³tek i J. Matuszewski, 
po lewej M. Kotowicz, M. Dunkiel, F. Dziedzic. 1968 r.

Przebudowa huty szk³a 1966 r.
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 Z. Kawwa 1967 r.
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FESTIWAL POL-8 
ZNOWU PRZYPOMNIA£ O SOBIE, 

TYM RAZEM WYSTAW¥ 
W PENSJONACIE „FILMOWIEC”

Piekarnia Gminnej Spó³dzielni 
przy ul. K. Pu³askiego 1972 r.

Uruchomienie nowej linii rozlewniczej w rozlewni 1976 r.

Foto: Alojzy Milka

Nie istniej¹cy od 6 lat polanicki Festiwal Filmowy 

Pol-8 im. Józefa Milki ponownie da³ o sobie znaæ. 

Festiwal ten przez 45 lat swojego istnienia mia³ 

wyj¹tkwe szczêœcie do polanickich, pozytywnie myœl¹-

cych osób. Klimat polanickiego festiwalu doceniali 

równie¿ ludzie przyje¿d¿aj¹cy tu z ca³ej Polski. Kto 

przyjecha³ raz, najczœciej zakochiwa³ siê w Pol-8 

i w nastêpnych latach nie móg³ ju¿ sobie wyobraziæ 

kolejnego wrzeœnia bez przyjazdu do Polanicy. 

W czasach kiedy filmy wyœwietlane by³y w kinie „Œwia-

towid” z celuloidowej taœmy filmowej 8 mm,  du¿o ser-

ca poœwiêcili Festiwalowi Pol-8: Pani Zofia Janiszewska  

ówczesna szefowa kina, Teresa Majewska oraz nieza-

pomniana Danusia Duchnowska i Lucjan Dalis. Potem 

z niezbyt dalekiego importu (Dzier¿oniów) wiele praw-

dziwego zawodowstwa w organizacjê polanickiego 

festiwalu wniós³ zespó³ Lidii Zakrzewskiej i Krzysztofa 

Tokarskiego. Wszystkie te filmowe wydarzenia okiem 

rasowego dziennikarza relacjonowa³ na ³amach 

pierwszej ods³ony „Gazety Gmin” Boles³aw Jaœkiewicz. 

No i ostatnie 10 lat Pol-8 to wielka praca zespo³u 

Miejskiego Centrum Kultury w Polanicy, któremu 

szefowa³ dyrektor Marek Mazurkiewicz.

Dwa lata temu, rozmawiaj¹c z Panem Dariuszem 

Milk¹, bratankiem Józefa Milki twórcy i patrona 

Festiwalu Pol-8, dowiedzia³em siê, ¿e w Polanicy pod 

okiem nowej szefowej Pani Joanny Pogody znowu 

zaczyna dzia³aæ  pensjonat „Filmowiec”. Poniewa¿ 

Pani Joanna postanowi³a wykorzystaæ jako element 

graficzny w pomieszczeniach pensjonatu stare, 

polanickie zdjêcia  Alojzego Milki, spytaliœmy czy by³aby 

równie¿ zainteresowana kolekcj¹ sprzêtu filmowego 

8 mm i jego wyeksponowaniem na terenie pensjonatu. 

Propozycja zosta³a przyjêta i w samo po³udnie, 

23 wrzeœnia 2014 roku, przekaza³em Pani Joannie 

zbiór gromadzony przez lata z myœl¹ o polanickim 

muzeum, o którym mówi³o siê od wielu lat.

Efektem koñcowym tego spotkania by³a w³aœnie 

uroczystoœæ, która odby³a siê w tym roku w pensjonacie 

„Filmowiec”. Dziêki staraniom Pani Joanny Pogody oraz 

ogromnej pracy Panów: Zbigniewa Franczukowskiego 

i Roberta Serafina, w pi¹tek, 23 wrzeœnia 2016 roku, 

czyli dok³adnie dwa lata po tamtym pierwszym spotka-

niu, nast¹pi³o uroczyste otwarcie piêknie przygotowanej 
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ekspozycji przekazanego wtedy sprzêtu. Wystawa robi du¿e wra¿enie. Uœwiadamia jaki szmat czasu 

zosta³a nazwana Panoptikum Festiwalu Pol-8 (1965- spêdziliœmy w Polanicy z Festiwalem Pol-8.

2010), czyli wystaw¹ osobliwoœci polanickiego festi-

walu. Mia³em zaszczyt otworzyæ j¹ wraz z gospodyni¹ 

tego wieczoru Pani¹ Joann¹ Pogod¹, przecinaj¹c 

wstêgê z taœmy filmowej 8 mm. Z sentymentu wypada 

wspomnieæ, ¿e gdyby nie decyzja z wiosny 2011 roku 

o zaprzestaniu organizowania Festiwalu Pol-8, to 

w³aœnie tego dnia, rozpoczyna³by siê w Polanicy 

49 Festiwal Filmowy Pol-8.

Wa¿n¹ czêœci¹ tego spotkania by³a projekcja filmów 

prezentowanych na polanickich festiwalach. Aby Zaproszeni goœcie, którzy zaszczycili swoj¹ obec-

wprowadziæ zaproszonych goœci w klimat tamtych lat, noœci¹ to wydarzenie, mogli obejrzeæ wystawion¹ 

jako pierwszy zosta³ zaprezentowany oryginalny w gablotach kolekcjê sprzêtu 8 mm, w tym projektory 

materia³ w formacie standard 8 wyœwietlony na jednym wyprodukowane w latach 1957-1979, kamery z lat 

z projektorów prezentowanych na wystawie. Po nim 1965-1975, stoliki monta¿owe, sklejarki i inne drobiazgi, 

pokazano g³oœny film nagrodzony na jednym z wczeœ-jakimi pos³ugiwali siê twórcy realizuj¹cy filmy prezen-

niejszych Festiwali Pol-8, by³ to film „Syzyfowie” towane na Festiwalach Pol-8 w drugiej po³owie minio-

Tadeusza Wudzkiego z Amatorskiego Klubu Filmowe-nego wieku.

go „WIEDZA” z Warszawy, który zdoby³ Grand Prix na Druga czêœæ ekspozycji to szeœæ plansz zaprojekto-

VII Festiwalu Pol-8 w 1971 roku. PóŸniej zaprezento-wanych i przygotowanych przez Pana Zbigniewa 

wano blisko godzinny zestaw filmów nagrodzonych na Franczukowskiego. Znalaz³a siê na nich historia 

póŸniejszych Festiwalach Pol-8, zrealizowanych ju¿ Festiwalu Pol-8 w pigu³ce, s¹ tam informacje o prze-

w technice wideo. Projekcjê poprowadzi³ jak za daw-³omowych momentach festiwalu, wiadomoœci o juro-

nych lat dyrektor Marek Mazurkiewicz, wspominaj¹c rach, nagrodzonych filmach, imprezach towarzysz¹-

w przerwach pomiêdzy filmami wydarzenia z polanic-cych oraz zbiór miniaturek plakatów festiwalowych 

kich  imprez,  w  których przecie¿  sam  bra³  udzia³  jako  z 45 lat jego istnienia. Szczególnie ta ostatnia plansza 

Uroczyste przeciêcie taœmy filmowej przez Joanne Pogodê 
i Wac³awa Szewczyka. Po lewej Robert Serafin

Foto: Teresa Majewska

Kolekcja sprzêtu filmowego 8 mm

Foto: Wac³aw Szewczyk

Foto: Wac³aw Szewczyk
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wieloletni dyrektor Festiwalu Pol-8. tej ekspozycji jest równie¿ to, ¿e ludzie korzystaj¹cy 

Wieczór zakoñczono przy kawie i znakomitych z goœciny w pensjonacie „Filmowiec” dowiedz¹ siê, ¿e 

ciastkach. Rozmowy ci¹gnê³y siê jeszcze d³ugo. w Polanicy przez wiele lat odbywa³a siê taka wa¿na dla 

Wspominano Festiwal Pol-8, który w sumie nie wie- miasta impreza. Podejrzewam, ¿e spora ich czêœæ 

dzieæ czemu zakoñczy³ nagle dzia³alnoœæ. Nie zabrak³o dowie siê o tym po raz pierwszy, nawet je¿eli w dawnych 

g³osów, ¿e byæ mo¿e Festiwal Pol-8 znowu siê odrodzi, czasach mieli oni kiedyœ w rêce kamerê na taœmê 8 mm.

skoro s¹ ludzie, którzy pomimo, ¿e od ostatniej jego 

edycji minê³o 6 lat, ci¹gle o nim pamiêtaj¹. Dobr¹ stron¹ Wac³aw Szewczyk

Dalsza czêœæ wystawy

Foto: Wac³aw Szewczyk

D. Milka (w œrodku) w rozmowia z E. Wojciechowskim
i Cz. Pogod¹ 

Foto: Wac³aw Szewczyk

WIZYTA W KARTUZACH - STOLICY KASZUB
Na pó³nocnym krañcu naszego piêknego kraju, loma osobami i przeprowadziæ wiele interesuj¹cych 

wœród jezior, lasów i wzniesieñ rozci¹ga siê niezwyk³a rozmów. 

kraina  Kaszuby. W poniedzia³kowy ranek, 17 paŸdziernika, w Urzê-

W po³owie paŸdziernika tego roku, na zaproszenie dzie Miejskim odby³o siê spotkanie z burmistrzem 

cz³onków Towarzystwa Mi³oœników Kartuz, to piêkne Kartuz - Mieczys³awem Grzegorzem Go³uñskim, a w sali 

miasto i jego wyj¹tkowych mieszkañców mia³a okazjê konferencyjnej Urzêdu Miejskiego, w czasie oficjalnych 

poznaæ delegacja naszego miasta w osobach: burmistrz  uroczystoœci, dokonano prezentacji filmowej gminy 

Jerzy Terlecki, przewodnicz¹cy Rady miejskiej - Roman i powiatu, przedstawiono rys historyczny miasta 

Szymañski, przewodnicz¹cy Rady Powiatu K³odzkiego Kartuzy, a ca³¹ uroczystoœæ uœwietni³ wystêp dzieci 

i dyrektor Szko³y Podstawowej nr 2 im. ¯o³nierzy i m³odzie¿y z zespo³u folklorystycznego S³onôszka ze 

z Monte Cassino  Dariusz K³onowski, prezes Towa- Szko³y Podstawowej nr 2 w Kartuzach. W uroczystoœci 

rzystwa Mi³oœników Polanicy Edward Wojciechowski, wziê³a równie¿ udzia³ Janina Kwiecieñ  starosta kar-

przewodnicz¹ca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu tuski, przewodnicz¹cy Rady Powiatu Kartuskiego - 

i Turystyki Rady Miejskiej  Anna Stêpek, prezes Zwi¹z- Mieczys³aw WoŸniak, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej 

ku Emerytów i Rencistów Jan Klimowicz, kierownik w Kartuzach Andrzej Pryczkowski oraz  prezes 

Oœrodka Pomocy Spo³ecznej - Mariusz Winiarz i przed- Towarzystwa Mi³oœników Kartuz Tadeusz Moryñ wraz 

stawicielka Teatru Zdrojowego Centrum Kultury i Pro- z  Cz³onkami  tego  Szanownego  Gremium.  

mocji  Emilia  Janowska. Nastêpnie w³odarze miasta Kartuzy i zaproszeni goœcie, 

Przez ca³y pobyt w goœcinnych Kartuzach cz³onko- w tym polanicka delegacja, mieli zaszczyt uczestniczyæ 

wie polanickiej delegacji mieli okazjê spotkaæ siê z wie- w wyj¹tkowej dla tego miasta uroczystoœci ods³oniêciu 
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pierwszych witaczy kartuskich, czyli tablic informuj¹- dzieñ dzisiejszy, co z kolei da mo¿liwoœæ skorzystania 

cych o wjeŸdzie do Stolicy Kaszub. Tablicê informuj¹c¹, wzajemnie ze swoich doœwiadczeñ i z ca³¹ pewnoœci¹ 

¿e "Kartuzë Stolëca Kaszëb witô" ods³onili starosta przys³u¿y siê rozwojowi naszych „ma³ych ojczyzn”. 

kartuski - Janina Kwiecieñ i burmistrz Polanicy-Zdroju - 

Jerzy Terlecki, a tablicê "Kartuzë Stolëca Kaszëb 

¿egnô" ods³onili burmistrz Kartuz - Mieczys³aw 

Grzegorz Go³uñski, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej 

Andrzej Pryczkowski i prezes Towarzystwa Mi³oœników 

Polanicy Edward Wojciechowski.

W ci¹gu ca³ego pobytu na kaszubskiej ziemi goœciom z 

Polanicy towarzyszy³o czworo cz³onków Towarzystwa 

Mi³oœników Kartuz: przewodnicz¹cy Tadeusz Moryñ, 

sekretarz Zarz¹du Boles³awa Ciachowska i dwaj 

wiceprzewodnicz¹cy Zarz¹du: Tadeusz Hein i Wojciech 

Pontus. W ich towarzystwie polaniczanie zwiedzili 

najwa¿niejsze, najciekawsze i najpiêkniejsze miejsca: 

Muzeum Kaszubskie, Kolegiatê Wniebowziêcia NMP, 

czyli Dawny koœció³ zakonu kartuzów, Dawny Erem 

Kartuzów, Bibliotekê z Muzeum Zespo³u Pieœni i Tañca 

„Kaszuby”, Kartuskie Centrum Kultury, Kartuskie 

Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu, 

a tak¿e Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szym-

barku.

A sk¹d zaproszenie z Kartuz do Polanicy? To efekt 

prywatnego pobytu wiceprzewodnicz¹cego Towa- Od pierwszej chwili znajomoœci zawi¹za³a siê 

rzystwa Mi³oœników Kartuz Wojciecha Pontusa miedzy stronami niæ wzajemnej sympatii i porozumie-

w Polanicy-Zdroju oraz rozmowy z prezesem TMP nia. Dlatego polanicka delegacja, dziêkuj¹c kartuskim 

Edwardem Wojciechowskim. Ju¿ to pierwsze spotkanie gospodarzom za ogromn¹ serdecznoœæ i wyj¹tkow¹ 

pokaza³o, a wizyta w Kartuzach utwierdzi³a wszystkich goœcinnoœæ, ma nadziejê, ¿e w niedalekiej przysz³oœci 

w przekonaniu, ¿e mieszkañcy tak ró¿nych i odleg³ych, bêdzie mog³a ich powitaæ w naszym piêknym mieœcie 

w sensie geograficznym, miejsc maj¹ ze sob¹ wiele i nawi¹zaæ owocn¹ wspó³pracê. 

wspólnego. Rozmowy tocz¹ce siê na ró¿nych p³asz-

czyznach, pog³êbiaj¹ce wiedzê na temat historii 

naszych miast i regionów, pozwoli³y równie¿ poznaæ ich 

Szymbark - najd³u¿sza deska

Tekst i foto: Anna Stêpek
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BIBLIOTECZNE SPOTKANIA

Artyku³ do Nieregularnika Polanickiego jest zawsze twem s¹ jego interesuj¹ce felietony o wydarzeniach 

dla biblioteki okazj¹ do podsumowania koñcz¹cego siê kulturalnych na Dolnym Œl¹sku. Profesor przyzna³ siê, 

roku kalendarzowego. I od kilku lat te podsumowania nie ¿e by³ to jego pierwszy wieczór autorski i ¿e, mimo tremy, 

s¹ skromne, ale - mam nadziejê - ¿e te¿ nie bufoñskie. by³o to do prze¿ycia. W paŸdzierniku ciekawym wyda-

W maju br. biblioteka zosta³a odznaczona medalem za rzeniem by³o spotkanie z mieszkaj¹cymi od kilku lat 

zas³ugi dla bibliotekarstwa, przyznawanym przez w Warszawie Rosjanami: t ³umaczem Dmitrij em 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. W chwili gdy Tuszmanakowem i Irin¹ Kornilcew¹ - w³aœcicielk¹ 

powstaje ten artyku³, nie wiemy jeszcze dok³adnie, jakie rosyjskiego wydawnictwa Europa, zajmuj¹cego siê 

miejsce w tegorocznym rankingu bibliotek zajêliœmy, ale popularyzacj¹ literatury i kultury rosyjskiej w Polsce. 

wiemy ju¿, ¿e jesteœmy w pierwszej trójce w Polsce i po Okazj¹ do spotkania by³o wydanie ksi¹¿ki poœwiêconej 

raz czwarty otrzymamy tytu³ najlepszej biblioteki aktorce Fainie Raniewskiej, znanej i nadal bardzo 

dolnoœl¹skiej. Prawdopodobnie jesteœmy nadal najlep- popularnej w Rosji. Aktorka zmar³a w 1984 roku, ale 

sz¹ polsk¹ bibliotek¹ w kategorii gmina miejska do 20 pozosta³a w pamiêci Rosjan jako wybitna aktorka 

tys. mieszkañców. Szczegó³ów dowiemy siê dopiero na charakterystyczna, szczególnie interesuj¹ca w emploi 

gali bibliotek w Warszawie w Pa³acu Rzeczypospolitej komediowym. Podobnie jak nasza Mieczys³awa 

w dniu 28 listopada. Bardzo solidnie zapracowaliœmy na Æwikli ñska, któ r¹ zreszt¹ przypomina³a  trochê  

te sukcesy. W tym roku odnowiliœmy bibliotekê masywn¹ sylwetk¹ i wyrazem twarzy. Czytelników 

z zewn¹trz: zosta³a wykonana elewacja œciany fronto- zainteresowa³y losy Raniewskiej  otó¿ w latach 20. i 30. 

wej, poza tym u³atwiono dostêp do biblioteki osobom ubieg³ego wieku by³a zwi¹zana z kilkoma awangardo-

niepe³nosprawnym ruchowo przez likwidacjê ró¿nicy wymi moskiewskimi teatrami, wiod³a te¿ bogate ¿ycie 

poziomów placu przed schodami wejœciowymi. towarzyskie, by³a zaprzyjaŸniona z Ann¹ Achmatow¹, 

Nadie¿d¹ i Osipem Mandelsztamami czy Marin¹ 

Cwietajew¹. W czasie prezentacji przygotowanej przez 

Irinê Kornilcew¹ mieliœmy te¿ niezwyk³¹ okazjê wys³u-

chaæ nagrania g³osu Achmatowej recytuj¹cej swoje 

wiersze. To spotkanie obudzi³o w czytelnikach wiele 

nostalgicznych wspomnieñ, kiedy jeszcze uczyliœmy siê 

w szko³ach jêzyka rosyjskiego, a dla wielu z nas nie by³ 

to tylko nieprzydatny ideologiczny przymus, ale przede 

wszystkim mo¿liwoœæ kontaktu z wybitn¹ œwiatow¹ 

literatur¹ i sztuk¹. 

Od marca dzia³a w bibliotece Dyskusyjny Klub 

Ksi¹¿ki, dziêki czemu mieliœmy mo¿liwoœæ goszczenia 

na spotkaniach autorskich Doroty Suwalskiej (literatura 

dzieciêca) i Barbary Ryba³towskiej, która przyjecha³a 

z córk¹ Barbar¹ Szeligowsk¹ - wspó³w³aœcicielk¹ 

znanego warszawskiego wydawnictwa Axis Mundi. 

W tym roku mieliœmy szczêœcie do ciekawych ludzi.  

W czerwcu swoj¹ ksi¹¿kê Pomruk wroc³awskich 

salonów czyli zapiski kulturalnego doktora prezentowa³ 

prof. dr Krzysztof Woronecki  wybitny wroc³awski lekarz 

o humanistycznych zami³owaniach, czego œwiadec- Kilkakrotnie spotykaliœmy siê te¿ w bibliotece 

Spotkanie z Barbar¹ Ryba³towsk¹

Spotkanie z Ma³gorzat¹ Szumsk¹
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z twórcami zamieszkuj¹cymi nasz region b¹dŸ z nim 

zwi¹zanymi: podró¿nikiem Leszkiem Br¹gielem, 

mieszkaj¹c¹ w Nowym Jorku polaniczank¹ Beat¹ 

Wycza³ek, dziennikark¹, poetk¹ i  malark¹ Walentyn¹ 

Ann¹ Kubik czy z Ma³gorzat¹ Szumsk¹, pochodz¹c¹ ze 

Z³otego Stoku aktork¹ i podró¿niczk¹, która opisa³a 

w ksi¹¿ce Zielona sukienka swoj¹ sentymentaln¹ 

podró¿ œladami dziadków wywiezionych w czasie wojny 

do Kazachstanu. 

roku Barbarê Gawryluk, autorkê wybitnych ksi¹¿ek dla 

dzieci, a tak¿e œwietn¹ t³umaczkê literatury szwedzkiej. 

Dzia³ dla dzieci jest naszym priorytetem: w tym roku 

zakupiliœmy ponad 1500 ksi¹¿ek dla dzieci, w 2015 by³o 

to 1955, a w 2014  967. Kupujemy praktycznie prawie 

wszystko, co ukazuje siê na wydawniczym rynku 

literatury dzieciêcej, a na pewno wszystko, co jest w tej 

dziedzinie wartoœciowe. Docieramy równie¿ do ma³ych 

niszowych wydawnictw, które rozprowadzaj¹ swoje 

ksi¹¿ki poza sieci¹ du¿ych hurtowni. Efekty tych dzia³añ 

s¹ widoczne, jesteœmy bibliotek¹ 

lubian¹ przez dzieci i rodziców, 

uda³o nam siê odwróciæ nieko-

rzystny trend w czytelnictwie wœród 

najm³odszych i na pewno zech-

cemy to kontynuowaæ w nastêp-

nych latach. Nie bêdzie to ³atwe, 

ale myœlimy o rozbudowie biblioteki 

i znalezieniu na to zewnêtrznych 

œrodków finansowych. Widzimy 

potrzebê stworzenia du¿ego (ok. 
2250 - 300 m ) dzia³u dla dzieci 

i m³odzie¿y, który umo¿liwi nam 

rozbudowanie ksiêgozbioru i takie 

zaaran¿owanie powierzchni, by 

dostosowaæ j¹ do potrzeb zarówno 

najm³odszych, jak i starszych 

dzieci. Wstêpnie nazwaliœmy ten 

projekt  Nautilus. Na razie jest to 

tylko kosmos, ale prosimy trzymaæ 

za nas kciuki. 

Dzieci i m³odzie¿, którzy od kilku lat s¹ naszym 

bibliotecznym oczkiem w g³owie, oprócz ciekawych Do zobaczenia w bibliotece! 

lekcji bibliotecznych, mia³y mo¿liwoœæ uczestniczenia 

w warsztatach artystycznych i spotkaniach z autorami 

literatury dzieciêcej. Miêdzy innymi goœciliœmy w tym 

Spotkanie Dmitrijem Tuszmanakowem 

Zajêcia biblioteczne z najm³odszymi

Zajêcia blioteczne z najm³odszymi

Iwona Mokrzanowska

Foto: Józef K³oœiñski
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CHRZEST POLSKI  - KORZENIE TO¯SAMOŒCI 
NARODOWEJ I KULTUROWEJ.

   Rok 2016 jest jubileuszowym rokiem Chrztu Polski. i gimnazja:

Dla to¿samoœci naszego Narodu wydarzenie sprzed - Szko³a Podstawowa Nr 2 im. ¯o³nierzy z Monte

1050 lat jest niezwykle wa¿ne.   W prze¿ywanie tego   Cassino w Polanicy-Zdroju

piêknego Jubileuszu w³¹czyli siê równie¿ mieszkañcy - Gimnazjum im. dr Józefa Matuszewskiego 

Polanicy-Zdroju, a  przede wszystkim uczniowie szkó³,    w Polanicy-Zdroju

odpowiadaj¹c pozytywnie i anga¿uj¹c siê w realizacjê - Szko³a Podstawowa i Gimnazjum Stowarzyszenia

projektu: „Chrzest Polski korzenie to¿samoœci narodo-   "EDUKATOR” w Polanicy-Zdroju.

wej i kulturowej. Z Mieszkiem I chrzcimy Polskê”. Projekt sk³ada³ siê z dwóch czêœci: pierwsza czêœæ to 

Inicjatork¹ projektu by³a s. Urszula Moskal (s.Toma- przygotowanie scenki teatralnej i zaprezentowanie 

sza) ze Zgromadzenia Sióstr œw. Józefa w Polanicy-  jej w polanickim Teatrze Zdrojowym CKiP w dniu 

Zdroju. Pomys³ Projektu zrodzi³ siê w dniu 10.01.2016 r. 14.04.2016 r. druga czêœæ to konkurs plastyczny do 

w Uroczystoœæ Chrztu Pañskiego. Jak mówi pomys³o- tematu: „Z Mieszkiem I chrzcimy Polskê”. Patronat 

dawczyni Projektu, w tym dniu doœwiadczy³a wiêkszego honorowy nad projektem objêli:

zrozumienia jak wa¿nym sakramentem jest chrzest.  burmistrz Polanicy -Zdroju - Jerzy Terlecki

Chrzest, który sprawia, ze stajemy siê umi³owanymi ksi¹dz pra³at proboszcz parafii p.w. Wniebowziêcia 

dzieæmi Boga, chrzest, który otwiera drogê do nieba, NMP -  Antoni Kopacz

który otwiera drogê do pozosta³ych sakramentów. Siostra Prowincjalna Zgromadzenia Sióstr Œw. Józefa - 

W takim klimacie zrodzi³ siê pomys³ projektu, który z racji s. Marit Kot

Jubileuszu 1050 rocznicy Chrztu Polski przybli¿y³by prezes TMP - Edward Wojciechowski.

zarówno dzieciom, jak i doros³ym mieszkañcom 

Polanicy wartoœæ chrztu œwiêtego i jego znaczenia dla 14.04.2016 r. o godz.11.00 w polanickim Teatrze 

cz³owieka wierz¹cego. Zdrojowym odby³ siê przegl¹d twórczoœci artystycznej 

polanickich szkó³ zorganizowany w ramach projektu: 

"Chrzest Polski - korzenie to¿samoœci narodowej i kul-

turowej. Z Mieszkiem I chrzcimy Polskê". Zaszczycili 

nas sw¹ obecnoœci¹: ksi¹dz pra³at Antoni Kopacz, 

z-ca burmistrza - Dariusz Kupiec, delegatka 

s. Prowincjalnej - s. Oktawia Górka, prezes TMP - 

Edward Wojciechowski oraz dyrektorzy polanickich 

szkó³ a tak¿e  artyœci i uczestnicy Projektu.

G³ównymi adresatami projektu byli podopieczni 

Oœrodka Szkolno Wychowawczego prowadzonego 

przez Zgromadzenie Sióstr œw. Józefa w Polanicy- 

Zdroju. Od lutego trwa³y zajêcia i warsztaty przybli-

¿aj¹ce tematykê chrztu Mieszka i jego konsekwencji 

dla narodu polskiego. Do wspó³udzia³u w projekcie 

zosta³y zaproszone te¿ polanickie szko³y podstawowe Siostra Dyrektor SOSW Brygida Dul wraz z prezesem 

Uczestnicy zaprezentowanych scenek teatralnych

Uczestnicy zaprezentowanych scenek teatralnych
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POLSKA nasza Ojczyzna nadal piêknie siê rozwija³a 

i o chrzeœcijañskiej to¿samoœci nigdy nie zapomina³a.

Tym akcentem zakoñczy³ siê przegl¹d twórczoœci 

artystycznej, a w sercach zgromadzonych spotêgowa³a 

Fundacji Szansa - Robertem Ziêterskim przywitali 

wszystkich zgromadzonych na jubileuszowej uroczys-

toœci. Nastêpnie uczniowie 3 polanickich szkó³ zaprosili 

do obejrzenia prezentacji, które przygotowali specjalnie 

na tê okazjê. siê wdziêcznoœæ za 1050 lat chrzeœcijañskiego dzie-

Po piêknych wystêpach odby³o siê podsumowanie i wrê- dzictwa. 

czenie nagród uczniom, którzy wziêli udzia³ w kon- Przed³u¿eniem uroczystoœci by³a pokonkursowa 

kursie plastycznym. Prace, które wykonali, mo¿na by³o wystawa prac plastycznych w siedzibie TMP.

ogl¹daæ na wystawie w holu teatru.              Wszystkim, którzy pomogli nam zrealizowaæ 

Kolejnym punktem programu by³o podziêkowanie i wrê- powy¿sze przedsiêwziêcie, dziêkujemy.

czenie pami¹tkowych kubków patronom projektu.

   Na zakoñczenie uczennica czuwaj¹ca nad przebie-

giem uroczystoœci zaprosi³a wszystkich zebranych do 

œwiêtowania tego wielkiego wydarzenia i ¿yczy³a, by 

NADANIE HONOROWEGO PATRONATU 
BIURU PODRÓ¯Y „RAINBOW TOURS” 

W REGIONALNEJ SZKOLE TURYSTYCZNEJ.

   Regionalna Szko³a Turystyczna nieustannie siê czasu wolnego w Regionalnej Szkole Turystycznej 

rozwija. Chêæ doskonalenia siê, d¹¿enie do wspó³pracy w Polanicy-Zdroju to zawód marzeñ.  Dla tych, którzy 

z profesjonalistami sprawia, ¿e nawi¹zujemy wspó³- uwielbiaj¹ podró¿e, odkrywanie nowych miejsc i pracê 

pracê z najlepszymi. z ludŸmi, tych, którzy chc¹ po³¹czyæ pasjê i zaintereso-

   Dla technikum obs³ugi turystycznej najlepszym wania z prac¹ zawodow¹, którzy ceni¹ kontakty miê-

nauczycielem jakoœci jest od dzisiaj Biuro Podró¿y dzynarodowe, zwiedzanie i dobr¹ p³acê. 

Rainbow Tours  honorowy Patron naszego kierunku    Rainbow Tours to w chwili obecnej drugi na rynku 

w Regionalnej Szkole Turystycznej. touroperator w Polsce. Konsekwentnie od 25 lat 

Technik obs³ugi turystycznej, specjalnoœæ animator wskazuje wszystkim mi³oœnikom podró¿owania pra-

s. Urszula Moskal

Prace plastyczne wystawione w siedzibie TMP

Gratulacje za organizacjê projektu 
sk³ada ks. Pra³at Antoni Kopacz
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wdziwe oblicze Europy i œwiata, rzetelnie dba o interesy marca w Teatrze Zdrojowym. Gala zgromadzi³a wielu 

swoich klientów i zawsze gwarantuje zgodnoœæ oferty znamieni tych goœci, przedstawicieli samorz¹dów 

z jej realizacj¹. Najmocniejsz¹ stron¹ firmy s¹ ludzie. lokalnych, pracodawców bran¿y turystycznej z regionu 

Animatorzy czasu wolnego, piloci i rezydenci  najlepsi Ziemi K³odzkiej: hoteli, biur podró¿y, organizacji turys-

na rynku  oraz pracownicy biur obs³ugi klienta, call tycznych (Dolnoœl¹ska Organizacja Turystyczna, PTTK, 

center, marketingu i innych dzia³ów. Ludzie z pasj¹, TMP), a tak¿e uczniów i nauczycieli gimnazjów. 

doœwiadczeniem, którzy przede wszystkim kochaj¹ to, Dyrektor Regionalnej Szko³y Turystycznej - Renata 

co robi¹. Zygmunt i nauczyciele otrzymali list gratulacyjny od 

Minister Edukacji Narodowej - Anny Zalewskiej, odczy-

tany podczas uroczystoœci. Gratulacje dla szko³y z³o¿yli 

równie¿ Starosta K³odzki - Maciej Awi¿eñ, Burmistrz 

Polanicy-Zdroju  - Jerzy Terlecki, dyrektor Wydzia³u 

Rozwoju Edukacji Kuratorium Dolnoœl¹skiego - 

Ma³gorzata Sandecka oraz zastêpca dyrektora hotelu 

Bukowy Park Medical Spa w Polanicy-Zdroju - Dorota 

Groszek.

   „Poprzeczka najwy¿szej jakoœci dotyczy nie tylko 

pracowników firmy, lecz wszystkich kontrahentów 

Rainbow Tours. St¹d nieprzypadkowo wybór Regio-

nalnej Szko³y Turystycznej na szko³ê partnersk¹. Wizja 

ci¹g³ego doskonalenia siê, kszta³cenia profesjonalnych 

animatorów, koncepcja „nieustannego ulepszania” to 

czynniki daj¹ce podwaliny i sens naszej wspó³pracy. 

Dobrze pamiêtam pierwszy kontakt z RST przyjazd 

   Uroczystoœæ nadania patronatu po³¹czono ze  w charakterze jurora na konkurs „Profesjonalista i mistrz 

spotkaniem z dyrektorami hoteli i przedstawicielami biur bran¿y turystycznej”. Konkurs wygrany przez uczniów 

podró¿y oraz dyskusj¹ na temat „Animator czasu RST. Poziom wiedzy, profesjonalizm, autentycznoœæ 

wolnego- zainteresowania i pasja, poszukiwany zawód, wszystkich umiejêtnoœci pracownika turystycznego 

a mo¿e sposób na wakacje?”. Na podstawie przeprowa-wykszta³cona w warunkach szkolnego symulacyjnego 

dzonej ankiety sporz¹dzona zosta³a sesja posterowa, biura turystycznego. Takich pracowników potrzebujemy. 

dziêki której dyrektorzy i managerowie hoteli i biur St¹d  pierwsze kroki w kierunku animatora czasu 

podró¿y okreœlili rolê animacji, zwracaj¹c uwagê, ¿e wolnego, pierwszy kurs, potem kolejny, a potem pomys³ 

animacja powinna byæ inwestycj¹  w marketing, w PR, wspó³pracy patronackiej i specjalizacji technikum 

w lojalnoœæ klientów, w rozpoznawalnoœæ na rynku obs³ugi turystycznej. Regionalna Szko³a Turystyczna to 

lokalnym, w wizerunek, w strategiê biznesow¹ oraz pierwsza szko³a w Polsce, z któr¹ Rainbow Tours 

w wyd³u¿enie sezonu. Potrzebna jest wiedza i doœ-nawi¹za³ wspó³pracê opieraj¹c¹ siê na objêciu patrona-

wiadczenie animatorów, zaanga¿owanie oraz pasja tem specjalizacji „Animacja czasu wolnego". Pierwsza, 

zawodowa. Takich pasjonatów bêdzie szkoliæ technikum z któr¹ wspó³pracujemy najd³u¿ej, najpe³niej i to dzisiej-

obs³ugi turystycznej, specjalnoœæ animator czasu sze podpisanie umowy by³o tak naprawdê podsumowa-

wolnego w Regionalnej Szkole Turystycznej pod niem kilkuletnich ju¿ dzia³añ mówi Pani Aleksandra 

honorowym patronatem Biura Podró¿y Rainbow Tours.Wodzyñska,  trener  Rainbow  Tours.

   Wzruszaj¹ca uroczystoœæ nadania Biurowi Podró¿y 

Rainbow Tours honorowego patronatu odby³a siê 18 

Wpis Starosty K³odzkiego M. Awi¿enia do ksiêgi pamiatkowej 

www.doba.pl

Akt adania patronatu, podpisuje dyr. RST R. Zygmunt

      Edyta Zarzycka-Koœciesza 
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DUMA NASZEJ SZKO£Y  SZTANDAR

Agata Winnicka
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Dzieñ 21 wrzeœnia 2016 r. zapisze siê w historii bêdzie on symbolem istnienia szkó³ Stowarzyszenia 

Szko³y Podstawowej i Gimnazjum Stowarzyszenia „Edukator” i wartoœci, które s¹ przekazywane kolejnym 

„Edukator” w Polanicy-Zdroju jako jeden z najwa¿niej - pokoleniom uczniów. Niech bêdzie dla Was tym, co jest 

szych. W³aœnie tego dnia  nast¹pi³o oficjalne nadanie najlepsze i godne naœladowania". Nastêpnie odby³o siê 

sztandaru szkole. Uroczystoœæ mia³a miejsce w Teatrze œlubowanie uczniów na sztandar szko³y oraz poœwiê-

Zdrojowym i by³a ostatnim elementem projektu „Eduka- cenie, którego dokona³ proboszcz Koœcio³a p.w. Matki 

tor  wczoraj, dziœ i jutro” sfinansowanego w ca³oœci przez  Bo¿ej Królowej Pokoju - o. Kazimierz Jasielczuk.

Fundacjê PGNiG im. Ignacego £ukasiewicza w War- Autorem projektu sztandaru jest absolwent naszego 

szawie. Pe³na kwota dofinansowania wynios³a 12 000 gimnazjum Jakub Stypu³a.

z³.  Projekt zosta³ napisany z myœl¹ o 15  leciu powstania Na stronie g³ównej p³ata (awersie) symetrycznie na 

Gimnazjum Stowarzyszenia „Edukator”. Sztandar sta- œrodku umieszczone jest god³o Rzeczypospolitej  

nowi  symbol wspólnych d¹¿eñ nauczycieli i uczniów, Polskiej. Na odwrotnej stronie, na niebieskim tle, 

symbol dzia³añ dla dobra dzieci. Przypomina o wartoœ- umieszczony jest budynek szko³y wykonany w hafcie 

ciach, które by³y, s¹ i bêd¹ fundamentem pracy wycho- malarskim, napisy wykonane  szychem rêcznym, 

wawczej Szko³y Podstawowej i Gimnazjum Stowa- p³askim i wypuk³ym.  Pod wizerunkiem szko³y znajduje 

rzyszenia „Edukator". siê herb Polanicy-Zdroju. Nad budynkiem widnieje 

napis: Szko³a Podstawowa i Gimnazjum Stowa-

rzyszenia „Edukator” oraz nazwa projektu: „Edukator-

wczoraj, dziœ i jutro”. Ca³oœæ  obszyta jest z³ot¹ frêdzl¹.

Poczet sztandarowy 

Szko³y Podstawowej i Gi-

mnazjum Stowarzy-

szenia „Edukator” sta-

nowi¹: chor¹¿y  Kamil 

Barwio³ek, asysta  Anna 

Paprota i Oliwia Zak-

rzewska. ¯yczymy im 

powodzenia w pe³nieniu 

tej zaszczytnej, ale jak¿e 

odpowiedzialnej roli.

Uroczystoœæ zwieñ-Uroczystoœæ odby³a siê w Teatrze Zdrojowym 
czy³ program artystyczny w Polanicy-Zdroju. Uczestniczyli w niej nie tylko ucznio-
w wykonaniu uczniów, wie, ich rodzice i dziadkowie, ale tak¿e licznie przybyli 
dostarczaj¹c zapro-goœcie. Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili nas: Ma³gorzata 
szonym goœciom wielu Sandecka dyrektor Wydzia³u Rozwoju Edukacji 
wzruszeñ. Uczniowie Kuratorium Oœwiaty we Wroc³awiu, Jerzy Terlecki  
klasy III szko³y podsta-burmistrz miasta Polanica-Zdrój, Dariusz K³onowski  
wowej zatañczyli polo-przewodnicz¹cy Rady Powiatu K³odzkiego, Roman 
neza, Weronika Niewia-Szymañski  przewodnicz¹cy Rady Miejskiej, dyrektorzy 
domska zaœpiewa³a pio-polanickich placówek oœwiatowych, pracownicy Urzêdu 
senê pt. „Dziewczynka”, Hanna Majewska wyrecyto-Miejskiego, Radni Rady Miejskiej, kierownicy i prezesi 
wa³a wiersz Marka Grechuty „Pieœñ  Kronika”, natomiast stowarzyszeñ, organizacji pozarz¹dowych oraz 
dziewczynki z ko³a tanecznego wykona³y etiudê instytucji polanickich.
taneczn¹, która pokaza³a p³omienie ognia symbolizu-Prezes Stowarzyszenia „Edukator” Marlena 
j¹ce zaanga¿owanie osób tworz¹cych szko³ê „Eduka-Runiewicz-Wac odczyta³a stosown¹ uchwa³ê, nastê-
tor”.pnie wrêczy³a sztandar Annie Walczuk dyrektorowi 

szko³y - która przekaza³a go na rêce m³odzie¿y, kieruj¹c 

doñ s³owa: „Przekazujê sztandar w Wasze rêce. Niech 

 



OBCHODY 20 LECIA 
REGIONALNEJ SZKO£Y TURYSTYCZNEJ

    Regionalna Szko³a Turystyczna, Technikum im. Jana zawodowej z pedagogiki specjalnej, by³ te¿ specjalist¹ 

Paw³a II w Polanicy- Zdroju w tym roku obchodzi 20-lecie w dziedzinie biblioterapii. By³ jednym z pierwszych 

istnienia.  W ramach cyklu imprez odbywaj¹cych siê z tej dzia³aczy Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajo-

okazji Dyrekcja Regionalnej Szko³y Turystycznej znawczego, przewodnikiem sudeckim. W latach 

zaprosi³a przedstawicieli pracodawców bran¿y turys- piêædziesi¹tych wytycza³ trasy i szlaki turystyczne, 

tycznej z regionu Ziemi K³odzkiej: biura podró¿y, prowadzi³ prelekcje o piêknej Ziemi K³odzkiej, ilustruj¹c 

organizacje turystyczne, samorz¹dy lokalne, honoro- je barwnymi legendami. Po ukoñczeniu jak¿e piêknej 

wych przedstawicieli firm sprawuj¹cych patronat nad i niecodziennej pracy z dziedziny metody nauczania pt. 

kszta³ceniem zawodowym w Regionalnej Szkole „Gaudialna metoda nauczania dzieci chorych  na serce '' 

Turystycznej, a tak¿e uczniów i nauczycieli na uroczys-

toœæ pasowania uczniów klas pierwszych, która odby³a 

siê w dniu 13 paŸdziernika 2016r. Szczególnym wa¿nym 

momentem uroczystoœci  by³o ods³oniêcie pami¹tkowej 

tablicy im. dr. Stanis³awa Zawistowskiego, ufundowanej 

przez Towarzystwo Mi³oœników Polanicy i utworzonej 

z inicjatywy przyjaciela dr. Stanis³awa Zawistowskiego,  

Leszka Majewskiego.

otrzyma³ tytu³ doktora nauk humanistycznych. 

Nagrodzony dyplomami, odznaczeniami, Z³otym 

Krzy¿em Zas³ugi po latach powiêkszy³ swe sukcesy, gdy 

Uniwersytet Wroc³awski poprosi³ go o seminaria 

i wyk³ady z dziedziny pedagogiki specjalnej. Podobnie 

jak w Polanicy, m³odszym kolegom pomaga³ pisaæ 

prace, robiæ magisteria.  Zmar³ 12 stycznia 1997 roku. 

Regionalna Szko³a Turystyczna pamiêta o dr. 

  Dr Stanis³aw Zawistowski urodzi³ siê 27 listopada 1924 Stanis³awie Zawistowskim, o wybitnym i wielkim 

roku w Jastrzêbowie na Podolu. Osiedliwszy siê cz³owieku Polanicy-Zdroju.

w Polanicy za³o¿y³ Szko³ê Specjaln¹ dla chorych na 

serce dzieci. Posiada³ najwy¿szy III stopieñ specjalizacji       Edyta Zarzycka-Koœciesza 
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Dr Janina Zawistowska - ¿ona Patrona odbiera gratulacje

Przemawia burmistrz J. Terlecki

Syn  St. Zawistowskiego i dyr. R. Zygmunt

Pasowanie uczniów klas pierwszych



OBCHODY ŒWIÊTA NIEPODLEG£OŒCI 
W POLANICY-ZDROJU

Ju¿ po raz pi¹ty mieszkañcy naszego miasta i strojami. Uczniowie Szko³y Podstawowej nr 2 przed-

odwiedzaj¹cy nas goœcie mieli okazjê, w listopadowy stawili rodzinn¹ scenkê mówi¹c¹ o historii Œwiêta 

dzieñ,  uczestniczyæ  w  wyj¹tkowym  wydarzeniu. Niepodleg³oœci oraz znaczeniu Ojczyzny we wspó³czes-

Papie¿ Jan Pawe³ II powiedzia³: „Niepodleg³oœæ nie nym œwiecie. Uzupe³nieniem treœci scenek by³y pio-

jest dana narodowi raz na zawsze”, dlatego wolnoœæ senki, które w piêknym stylu wykona³y chóry szkolne 

wywalczon¹ przez naszych przodków trzeba pielê- z Polanicy i Dusznik pod dyrekcj¹ pani Agnieszki Gbyl. 

gnowaæ. Od 2012 roku, w goœcinnych progach Teatru 

Zdrojowego, dzieci i m³odzie¿ polanickich przedszkoli 

i szkó³ przygotowuj¹ program artystyczny upamiêtnia-

j¹cy  odzyskanie  przez  nasz  naród  Niepodleg³oœci. 

Pomys³odawc¹ tego przedsiêwziêcia by³y dwie 

osoby - pani Irena Sadko nauczycielka w Szkole 

Podstawowej nr 2 im. ¯o³nierzy z Monte Cassino 

w Polanicy-Zdroju i pan Edward Wojciechowski prezes 

Towarzystwa Mi³oœników Polanicy. My, doroœli miesz-

kañcy Polanicy-Zdroju, maj¹cy obowi¹zek kszta³towa-

nia umys³ów, serc i postaw m³odego pokolenia staramy 

siê, aby patriotyzm i mi³oœæ do Ojczyzny dla naszych 

dzieci i wnuków nie by³y tylko s³owami. M³odzi ludzie 

pamiêtaj¹c przesz³oœæ, bez w¹tpienia, czerpi¹ inspiracjê 

do  kszta³towania  swojej  przysz³oœci.

Przebieg tegorocznych uroczystoœci poznamy w ar-

tykule uczennicy klasy 5a Szko³y Podstawowej nr 2 im. 

¯o³nierzy  z  Monte  Cassino  w  Polanicy-Zdroju

Moja relacja z uroczystoœci miejskich 

zwi¹zanych z Narodowym Œwiêtem Niepodleg³oœci

Obchody Œwiêta Niepodleg³oœci w Polanicy-Zdroju 
Mnie osobiœcie najbardziej podoba³a siê fina³owa rozpoczê³y siê 11 listopada w Koœciele Parafialnym 

piosenka „Kocham Ciê, Polsko”, któr¹ wykonali wszyscy o godzinie 10.00 Msz¹ Œwiêt¹ w intencji Ojczyzny. 
aktorzy wstêpuj¹cy na scenie, a do³¹czy³y równie¿ do W Mszy Œwiêtej oprócz wiernych uczestniczy³y poczty 
nich osoby, które przygotowywa³y przedstawienie. sztandarowe polanickich instytucji, a wœród nich poczet 
Wszystkim wystêpuj¹cym podziêkowa³ dyrektor Szko³y ze sztandarem Szko³y Podstawowej nr 2 im. ¯o³nierzy 
Podstawowej nr 2 pan Dariusz K³onowski.z Monte Cassino.

Oprócz wra¿eñ przynios³am do domu kotylion Nastêpnym punktem obchodów by³o z³o¿enie 
i œpiewnik, które dosta³am przed uroczystoœci¹. Bêd¹ wieñców na p³ycie upamiêtniaj¹cej dzia³acza okresu 
one mi³ym wspomnieniem tego spotkania. Ju¿ miêdzywojennego Stanis³awa Kozickiego. 
z niecierpliwoœci¹ czekam na uroczystoœci majowe, W Teatrze Zdrojowym odby³a siê ostatnia ods³ona 
które równie¿ s¹ zwi¹zane ze œwiêtem naszej Ojczyzny. tych obchodów. Przybyli na ni¹ przedstawiciele w³adz 

miasta, mieszkañcy i kuracjusze. Program artystyczny 

rozpoczê³y przedszkolaki z Przedszkola Publicznego 

nr 1. Zaprezentowa³y krakowiaka przyci¹gaj¹c dodat-

kowo wzrok publicznoœci przepiêknymi, kolorowymi 

Poczty Sztandarowe

Wystêpy dzieci

Martyna Rutkowska klasa 5a
Beata Muziewicz  nauczycielka jêzyka polskiego

Anna Stêpek  bibliotekarz Szko³y Podstawowej nr 2 
Radna Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju
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MARCIN SZCZEPANKIEWICZ PRZEDSTAWIA.
Od tego numeru naszej gazety prezentowaæ bêdzie- szczególnie  cenn¹  przy  ochronie  zabytków.

my Pañstwu prace plastyczne pt. „ Karykatura w grafice Od kilkunastu lat razem z przyjació³mi tworz¹ przy 

komputerowej” polaniczanina  mgr. in¿. arch. Marcina klasztorze o. Paulinów we Wroc³awiu „Wspólnotê 

Szczepankiewicza. Jest to jedno z wielu Jego zaintere- ¯ywych Kamieni”, w ten sposób realizuj¹c swoje pasje 

sowañ  niezawodowych. artystyczne i duchowe.

Interesuje  siê  te¿  kompozycj¹  i  ¿eglarstwem.

Dzieciñstwo spêdzi³ w Polanicy-Zdroju, tutaj uczêszcza³ 

do Szko³y Podstawowej nr 2. Równoczeœnie doje¿-

d¿a³ do K³odzka, do Szko³y Muzycznej I stopnia im. 

F. Chopina. Lekcje fortepianu pobiera³ u mgr. Stanis³awa 

D¹browskiego. Okres szko³y œredniej spêdzi³ w Wa³-

brzychu. W 1996 r. ukoñczy³ II Liceum Ogólno-

kszta³c¹ce im. Hugona Ko³³¹taja w klasie o profilu 

matematyczno  fizycznym z elementami informatyki. 

W dalszym ci¹gu kszta³ci³ siê muzycznie, koñcz¹c w 

1999 r. Œredni¹ Szko³ê Muzyczn¹ II Stopnia im. 

Stanis³awa Moniuszki w Wa³brzychu. Szlify pianisty 

zdobywa³ u mgr. Alicji Janusz. W 2001 r. ukoñczy³ studia 

na Wydziale Architektury i Urbanistyki Politechniki 

Wroc³awskiej. Pracê dyplomow¹ pt. „Projekt audytorium 

w Polanicy  - Zdroju” wykona³ pod nadzorem prof. dr. 

hab. in¿. arch. Andrzeja Grudziñskiego.

Obecnie mieszka we Wroc³awiu, gdzie wraz z koleg¹ 

prowadz¹ pracowniê projektów „INWENSO”, wdra¿aj¹c 

do architektury technologiê skanowania obiektów 3D, 

Foto:  B. Perczyñski

G.R.
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  KALENDARIUM  KALENDARIUM
STYCZEÑ LIPIEC
   1 -      11 - W rocznicê Zbrodni Wo³yñskiej W. Lewicki wspomina

WRZESIEÑ
LUTY      12 - Uroczystoœæ w rocznicê wybuchu II wojny œwiatowej
   2 - Uroczystoœæ pod obeliskiem Sybiraków      13 - Prawnuczka por. Z. Bratkowskiego zapala znicz
KWIECIEÑ      14 - Otwarcie wystawy Panoptikum Festiwalu Pol-8

PA•DZIERNIK
     15 - Goœcie z Polanicy w Muzeum Regionalnym w Kartuzach
     16 - A. Stêpek i E. Janowska przed panoram¹ Kartuz
17,18 - Obelisk i tablica pami¹tkowa
     19 - Jerzy Franczuk brat Jana
     20 - K. Fraus - córka, A. Fraus - brat

MAJ      21 - Fragment wystawy
   7 - Bike Maraton Polanica      22 - A. Talarek, szef Ko³a Przewodników Sudeckich przy oddziale PTTK
CZERWIEC             Ziemi K³odzkiej
8,9 - 

Spotkanie noworoczne - prof. Z. Horbowy odbiera nagrodê
        NiedŸwiedzia z r¹k: burmistrza J. Terleckiego.

   3 - W 140 rocznicê urodzin dr. Stanis³awa Kozickiego m³odzie¿ szkolna
        przed Jego obeliskiem
   4 - Burmistrz miasta Milanówek przed tablic¹ mjr. Józefa Szerwiñskiego
5,6 - Przegl¹d twórczoœci artystycznej polanickich szkó³ zorganizowany 
        w ramach projektu “Chrzest Polski - korzenie to¿samoœci narodowej 
        i kulturowej. Z Mieszkiem I chrzcimy Polskê”

XIX Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Okres oko³oporodowy 
        u krów, owce, kozy i alpaki zorganizowana przez Uniwersytet
        Przyrodniczy we Wroc³awiu
 10 - Chór Bel Canto w przedstawieniu Carmen w Operze Wroc³awskiej

fot./arch. 
doba.pl (22), M. Mazurek (13), O.Sz.W. s. Józefitek (5,21)G. Redmerska (3,6,7,8,9,10,11,
12,14,15), A. Stêpek (1,2,16), J. Stypu³a (4,17,19,20),TMP (22)
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