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codziennym.
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ZAS£U¯ONE DLA POWIATU K£ODZKIEGO
16 grudnia 2016 roku, na 10 uroczystej sesji Rady dwaj polaniczanie: Boles³aw Jaœkiewicz i Wies³aw 

Powiatu K³odzkiego, która odby³a siê w Auli im. Arnosta  Lewicki. Gratulujemy.

w Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Boles³awa Chrobre-

go, wrêczono po raz pierwszy  Odznaka „Zas³u¿ony dla Po-

odznakê „Zas³u¿ony dla Powiatu wiatu K³odzkiego” jest wyrazem 

K³odzkiego”. Towarzystwo Mi³oœ- szczególnego wyró¿nienia przy-

ników Polanicy znalaz ³o siê znawanego za zas³ugi dla Powia-

wœród 24 wyró¿nionych (w tym tu K³odzkiego, w tym za znacz¹cy 

wœród 8 stowarzyszeñ), którzy wk³ad w jego rozwój gospodarczy, 

zostali uhonorowani t¹ odznak¹. spo³eczny i kulturalny oraz za 

W imieniu Zarz¹du Towarzystwa istotny udzia³ w promocji powiatu 

Mi³oœników Polanicy odznakê w kraju i za granic¹. Odznaka 

odebrali, jego obecny prezes mo¿e byæ nadawana osobom 

Edward Wojciechowski i Andrzej fizycznym, obywatelom polskim 

Jellin  przewodnicz¹cy Komisji i cudzoziemcom, a tak¿e organi-

Rewizyjnej. zacjom gospodarczym, spo³ecz-

Odznaka jest dum¹ Towa- nym, zawodowym, podmiotom 

rzystwa, bowiem tym odznacze- gospodarczym o rónych formach 

niem zostali uhonorowani wszys- organizacyjno  prawnych i insty-

cy jej cz³onkowie dzia³aj¹cy od tucjom dzia³aj¹cym na podstawie 

momentu powstania TMP w 1973 obowi¹zuj¹cych przepisów pra-

roku. wa.

Odznakê „Zas³u¿ony dla Powiatu 

K³odzkiego” otrzymali równie¿ 

dkl.doba.pl

Wicestarosta Ma³gorzata Jêdrzejewska-Skrzypczyk, starosta Maciej Awi¿eñ, prezes TMP Edward Wojciechowski, 
przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej TMP Andrzej Jellin, przewodnicz¹cy Rady Powiatu Dariusz K³onowski

Gra¿yna Redmerska
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POLANICA  KURORT Z POEZJ¥
Polanica ma kilka cech wyró¿niaj¹cych j¹, nadaj¹cych Miêdzynarodowego Festiwalu Poezji, to tu odbywa siê 

miastu szczególny charakter. Pierwsza to uzdrowisko, doroczny konkurs poetycki dla mieszkañców, sta³ym 

miejsce gdzie przybywa siê po zdrowie. Tu mieszcz¹ siê goœciem jest Krakowski Salon Poetycki, to tu jeszcze 

i sanatoria, i Ÿród³a zdrowych wód, i tradycje lecznicze. niedawno Mickiewicz i Puszkin spogl¹dali z zadum¹ na 

Druga cecha to zbiór walorów przyrodniczych: roœlin- zdrojowy deptak, to w Polanicy dzia³a od roku Klub 

noœæ leœna i parkowa, rzeki, Ÿród³a, no i oczywiœcie Literacki „Helikon”, grupuj¹cy lokalnych twórców 

mikroklimat. Trzecia cecha to urz¹dzenie Miasta, jego zawodowych i amatorskich. Czy¿ nie jest tak, ¿e 

przesi¹kn iêta tradyc j¹ architektura, malownicze Polanica zas³u¿y³a sobie na miano „kurortu z poezj¹”? 

przestrzenie parków i bulwarów, szlaki spacerowe. Mo¿e poezja nie jest dziœ odbierana masowo, ale 

Czwarta cecha wyra¿a siê w ¿yciu kul turalno- pozostaje symbolem ³agodnoœci, spokoju, skupienia, 

sportowym, w licznych wydarzeniach, spektaklach, refleksji. A takie w³aœnie cele i mo¿liwoœci przyci¹gaj¹ 

festiwalach, to jest miasto têtni¹ce od imprez. Te cztery wielu goœci, zatem niechaj bêdzie to wyeksponowane 

s³owa - ZDROWIE, PRZYRODA, INFRASTRUKTURA, jako jedna z najbardziej charakterystycznych cech 

IMPREZY  najlepiej odzwierciedlaj¹ specyfikê Polanicy. wizerunkowych Naszego Kurortu. Polanica  kurort z po-

Spróbujmy  rozwin¹æ s³owo czwarte  imprezy. Mo¿na tu ezj¹.

wskazaæ imprezy sportowo - rekreacyjne, jak np. W czym konkretnie powinno siê to wyra¿aæ? Po pierw-

maratony (rowerowe i biegowe), nordic walking, sze  warto pielêgnowaæ i kontynuowaæ tradycyjny ju¿ 

rozgrywki sportowe, organizowane spacery. St¹d bior¹ Miêdzynarodowy Festiwal Poezji „Poeci bez granic”. Po 

siê takie okreœlenia Polanicy jak: „miasto szachów”, drugie - trzeba odnotowaæ (i wspieraæ) aktywnoœæ Klubu 

„stolica nordic walking”, a na bulwarze widaæ odciœniêt¹ Literackiego „Helikon”, w tym trzy ostatnie imprezy 

w chodniku historiê polskiej koszykówki.  Trzeba te¿ zorganizowane przez ten Klub: „Ciep³y wieczór z poezj¹ 

zauwa¿yæ imprezy naukowe - Polanica czêsto jest i muzyk¹ etniczn¹” (styczeñ 2017), „Poezja i biznes” 

miejscem naukowych spotkañ w ró¿nych dziedzinach. (luty 2017), „Wiosenna mi³oœæ w Polanicy” (maj 2017).  

Szczególne miejsce zajmuj¹ jednak imprezy kulturalne. Po trzecie  warto dotrzeæ z promowaniem twórczoœci 

Tych jest najwiêcej i mo¿na zaryzykowaæ twierdzenie, poetyckiej do szkó³ lokalnych, s¹ tam zapewne przyszli 

¿e to one kreœl¹ najwyraŸniej wizerunek Miasta, s¹ polaniccy twórcy. Po czwarte  mo¿na wykorzystywaæ 

popularne i stale obecne: w Teatrze, w Muszli, na akcenty poetyckie w najró¿niejszych formach promocji 

deptakach, w domach wczasowych i sanatoriach. Obok Polanicy.

najbardziej lubianych imprez muzycznych, spektakli - Dla ilustracji zamieszczamy obok zestaw wierszy 

w Teatrze, wystêpów gwiazd, pokazów artystów „cho- cz³onków Klubu Literackiego „Helikon” w Polanicy 

dnikowych”, wypada zwróciæ uwagê na poezjê i jej pochodz¹cych z programu „Wiosenna mi³oœæ w Pola-

miejsce na mapie kulturalnej Polanicy. nicy”.

To w Polanicy odby³o siê ju¿ trzynaœcie edycji Janusz Olearnik

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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HELIKON ROZKWITA
Klub Literacki „Helikon”, wkrótce obchodzi pierwsz¹ wiersze i prozê, zauroczeni s³owem i Polanic¹, s³awi¹c 

rocznicê swego istnienia. To Klub miêdzynarodowy, jej piêkno i niezwyk³y klimat duchowy. Klub jest dziœ jak 

polsko - amerykañsko - szwajcarski, za³o¿y³y go m³oda roœlina, która roœnie i rozkwita, nale¿¹ do niego 

5 sierpnia 2016 r. trzy polanickie muzy z ró¿nych krajów - twórcy s³owa, doœwiadczeni literacko i utytu³owani 

Walentyna Anna Kubik, Beata Wycza³ek i Krystyna zawodowo, ale tak¿e ci, którzy na drodze twórczoœci 

Ming. Obecni byli te¿ Jan Stypu³a i prezes TMP literackiej stawiaj¹ pierwsze kroki. Wszystkich ³¹czy 

Edward Wojciechowski. Klub dzia³a pod opiekuñczymi wra¿liwoœæ, postrzeganie piêkna i radoœæ tworzenia. 

skrzyd³ami Towarzystwa Mi³oœników Polanicy. Klub skupia poetów, prozaików (pisz¹ tak¿e dla dzieci), 

Helikon rozrasta siê szybko. Do³¹czaj¹ do niego pisz¹cy malarzy, fotografików, muzyków  oraz osoby  wszelkich 

dziedzin  twórczoœci, 

a tak¿e sympatyków.

Mówi siê o nich: 

mi³oœnicy piêknego 

s ³owa, mieszanka 

nastrojów romantycz-

nych i odrobiny sza-

leñstwa, kreatywni, 

poszukuj¹cy, przyja-

cielscy, dobre duchy 

Polanicy-Zdroju. 

Oprócz comiesiêcz-

nych spotkañ robo-

czych,  prezentuj¹ 

swoj¹ twórczoœæ na 

spotkaniach literac-

kich dla szerszej wi-

downi. Prezentacje s¹ 

okraszone ¿yw¹, ro-

mantyczn¹ nut¹ mu-

zyczn¹, serwowan¹ 

przez polanickich mu-

zyków.  Takie spotka-

nia ciesz¹ siê uzna-

niem i mi³ym odbio-

rem. Wci¹¿ poszukuj¹ 

innych form upowsze-

chniania owoców swo-

jej twórczoœci. 

Zatem niechaj HEL-

IKON kwitnie i wydaje 

coraz wiêcej owoców.

Walentyna Anna 
Kubikfoto J. Lipiñski

Walentyna Anna Kubik, po prawej Janusz Olearnik

foto: J. Bubak

Janusz Olearniik, Monika Maciejczyk, Justyna Koronkiewicz, Agata Bieñ-Sadowska, Sylwia 
Biernacka, prowadz¹ca Emilia Janowska, Walentyna Anna Kubik, Kazimierz Burnat
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Z BIEGIEM DNI… Z BIEGIEM LAT…
  „Z biegiem dni… z biegiem lat” Z historii Polanicy-  Polanicy-Zdroju, uhonorowani statuetk¹ „Polanickiego 

Zdroju. Ludzie i wydarzenia. 1347-2016, to nowa NiedŸwiedzia"), ale tak¿e i tych, którzy zostawili 

pozycja ksi¹¿kowa opracowana i wydana przez znacz¹cy œlad w naszej historii, kiedy jeszcze nie 

Towarzystwo Mi³oœników Polanicy ustanowiono tych zaszczytnych wyró¿nieñ.

Zamieszczono równie¿ wykaz licznych najbardziej 

Serdecznie zapraszam na wêdrówkê po dziejach presti¿owych nagród, które przyznano miastu za 

Polanicy-Zdroju (d. Heide, Bad Althaide, Althaide osi¹gniêcia w licznych  dziedzinach jego funkcjonowa-

Bad, Puszczyków-Zdrój). nia (dostêpne dane z ostatnich lat).

Zaprezentowane w tej publikacji najwa¿niejsze wy- Dla polaniczan niech to wydawnictwo bêdzie wyrazem 

darzenia pokazuj¹ rozwój spo³eczny, gospodarczy wdziêcznoœci dla nich za poniesiony trud i powodem do 

i kulturalny naszej ma³ej ojczyzny na przestrzeni wie- dumy z dokonañ przodków i w³asnych.

ków (669 lat). Naszym Goœciom - kuracjuszom, wczasowiczom, turys-

Jego twórcami byli przedwojenni mieszkañcy (Niemcy), tom, niech poka¿e i potem przypomina, ¿e gdzieœ tam 

po 1945 roku polscy osadnicy z licznych stron kraju miêdzy Górami Bystrzyckimi i Sto³owymi, nad Bystrzyc¹ 

i Europy oraz obecnie ¿yj¹cy. To wspólny dorobek wielu Dusznick¹, na ziemi k³odzkiej jest urocze miasteczko- 

pokolerñ, który nale¿y przekazywaæ i szczególnie kurort o bogatej historii, w którym warto siê zatrzymaæ 

doceniaæ. na d³u¿ej i podziwiaæ Jego walory lecznicze, wypo-

Tych, których wk³ad w rozkwit naszego miasta byl czynkowe i turystyczne.

najwiêkszy (osoby, instytucje, organzacje),wymieniono 

w niniejszym opracowaniu.

Jest miejsce w tym wykazie nie tylko dla oficjalnie 

nagrodzonych (honorowi obywatele, zas³u¿eni dla 

Edward Wojciechowski
          prezes TMP

SPRAWOZDANIE 
Z DZIA£ALNOŒCI ZARZ¥DU TMP ZA ROK 2016

Szanowni Zebrani! Zarz¹d w roku 2016 odby³ 10 zebrañ oficjalnych. Mia³o 

W analizowanym okresie  rok 2016  Zarz¹d pe³ni³ swoje te¿ miejsce szereg spotkañ dorywczych - nieprze-wi-

obowi¹zki do 26 czerwca (podsumowanie kadencji dzianych. 

2012-2016) w nastêpuj¹cym sk³adzie: W czasie obrad przyjêto 20 uchwa³ dotycz¹cych ró¿nych 

Edward Wojciechowski - prezes, Gra¿yna Redmerska, spraw bie¿¹cych, analizê wykonania zadañ, planów na 

Robert Serarfin wiceprezesi, Krystyna Adamska- przysz³oœæ itp.

sekretarz, Danuta Rewiñska  skarbnik, Walentyna Anna W analizowanym okresie zrealizowano nastêpuj¹ce 

Kubik, , Janina Cygan, Edward Futoma, Lucja Gola, Jan przedsiêwziêcia:

Klimowicz,  Antoni Kopacz, Jan Stypu³a  cz³onkowie. 1. wydano 1000 egzemplarzy „Polanickiego  Kalen- 

W wyniku wyborów, na now¹ kadencjê ( 2016-2020)      darza” (Polnica z lotu ptaka)

wybrano nastêpuj¹cy sk³ad: Edward Wojciechowski- 2. opublikowano 1 numer „Nieregularnika

prezes, Gra¿yna Redmerska, Robert Serafin, Jan      Polanickiego”

Stypu³a - wiceprezesi, Walentyna Anna Kubik - 3. zorganizowano wystawy: 

sekretarz, Danuta Rewiñska - skarbnik, Janina Cygan, ·   „Koœcio³y Pokoju na Dolnym Œl¹sku” - Barbary

Edward Fotoma, £ucja Gola, Jan Klimowicz, ks. Antoni     Górniak

Kopacz, o. Zdzis³aw Œwiniarski, El¿bieta ¯yliñska - ·   Prac malarskich Patricka Ennisa. 

cz³onkowie. ·   „Polanica na starych widokówkach”- ze zbiorów

Funkcjê ksiêgowej pe³ni³a Edyta Tomczyk.     Jana Klimowicza i TMP
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·   Mandali kontemplacyjnych- Gra¿yny Tamary

    Matusiak. Dokumentujemy je, popularyzujemy, publikuj¹c artyku³y 

·   „Ludzie  Gór”- poœwiêconej polanickim wspinaczom na ³amach „Nieregularnika Polanickiego”. Tutaj te¿ 

    wysokogórskim J. Franczukowi  i St. Frausowi· prezentujemy historiê miasta - wydarzenia i ludzi je 

    Ozdób wielkanocnych - pokonkursowa „Artystycz- tworz¹cych. „Nieregularnik…” sta³ siê swoist¹ kronik¹ 

    nej Niedzieli Palmowej” miasta.

·   Pokonkursowych prac plastycznych „Z Mieszkiem I Propaguj¹c dzia³alnoœæ miasta i TMP, przekazujemy 

    chrzcimy Polskê” ró¿nym œrodowiskom monografie, przewodniki, kalen-

4. Wspó³organizowano : obchody 140 rocznicy darze. Efektem naszych dzia³añ s¹, jak s¹dzimy, 

    urodzin St. Kozickiego, 72- rocznicê zakoñczenia II dostrzegane przez polaniczan oraz naszych goœci. 

     wojny œwiatowej, Œwiêto Niepodleg³oœci, rocznic¹ Œwiadczy o tym m.in. wzrost  liczby cz³onków o 10 

     Rzezi Wo³yñskiej i pierwszych wywózek na Sybir. w analizowanym roku. S¹ wœród nich osoby spoza 

·    Ods³oniêto na Corso pomnik poœwiêcony polanic- naszego miasta. Œwiadczy o tym tak¿e chêæ nawi¹zania 

     kim wspinaczom wysokogórskim J. Franczukowi  z nami wspó³pracy przez Towarzystwo Mi³oœników 

     i St.Frausowi. Kartuz i Towarzystwo Przyjació³ Milanówka. Myœlimy, ¿e 

  5.Zorganizowano Rajd  Górski m³odzie¿y pola- doceniaj¹ nas tak¿e w³adze miasta, m.in. przyznaj¹c 

          nickich szkó³, pamiêci w/w. w wyniku rozstrzygniêæ konkursowych , znacz¹ce œrodki 

  6.Wydano turys tyczno-historyczny plan miasta  na nasz¹ dzia³alnoœæ. Dotyczy to równie¿ w³adz 

          z tablic¹ informacyjn¹ (48 miejsc z zabytko- pow iat owy ch,  któ re wsp ier a³y  nas  dot acj ¹ na 

          wymi budynkami, pomnikami , tablicami organizacjê polanickiego konkursu poetyckiego, 

          pamiêci). a przede wszystkim wyró¿ni³y TMP, po raz pierwszy 

  7.Utworzono przy TMP klub Literacki „Helikon”. w historii przyznawanym medalem, „Zas³u¿ony dla 

  8.Wziêto aktywny udzia³ w organizacji polanic- Powiatu K³odzkiego”. Skupiamy uwagê mediów tak¿e 

          kiego konkursu poetyckiego i Festiwalu „Poeci elektronicznych. Strony internetowe TMP oraz informa-

          bez Granic” cje na innych forach pog³êbiaj¹ wiedzê o naszym 

  9.Wsparto rzeczowo organizacjê Miêdzynarodo- piêknym mieœcie i stowarzyszeniu.

          wego Festiwalu  „Kalejdoskop Talentów”

10.     Wyst¹piono o nadanie tytu³ów: „Zas³u¿ony dla Szanowni Zebrani!

          Polanicy-Zdroju” i statuetki „Polanickiego Staramy siê jak tylko mo¿liwe realizowaæ wysuwane 

          NiedŸwiedzia”. przy ró¿nych okazjach, w tym na zebraniach 

11.     Wziêto udzia³ w ods³oniêciu w Milanówku sprawozdawczych, postulaty. Problemy dotycz¹ce 

          tablicy pami¹tkowej poœwiêconej mjr. spraw miejskich przekazujemy kompetentnym 

         J. Szerwiñskiemu. w³adzom. Dobrze funkcjonuje op³acanie sk³adek, 

12.    Odwiedzono na zaproszenie TMK stolicê poszerzamy stale archiwa o zdjêcia z wydarzeñ, 

         Kaszub  Kartuzy. widokówki, dokumenty.

13.    Rozpoczêto pracê nad wydaniem „Kalendarium” Wymagaj¹ jednak uporz¹dkowania, tak jak kronika 

         oraz przygotowaniem nowych tabliczek infor bie¿¹cych wydarzeñ TMP i miasta. Wiêcej uwagi 

         macyjnych umieszczonych na obiektach wymaga solidne prowadzenie dokumentacji. W tym celu 

         zabytkowych. uzupe³nialiœmy potrzebny sprzêt  m.in. zakup laptopa 

14.    Ufundowano tablicê upamiêtniaj¹c¹ dr. i dysku o du¿ej pojemnoœci.

         St. Zawistowskiego (ods³oniêto w RST). Dobrze nam siê wspó³pracuje z w³adzami Polanicy-

Zdroju w zakresie rozwi¹zywania problemów spo³eczno 

Szanowni Zebrani! - gospodarczych. Wymieniamy pogl¹dy, wnosimy uwa-

Powy¿sze sprawozdanie nie wyczerpuje wszystkich gi, pozytywnie ustosunkowujemy siê do propozycji wy-

dokonañ TMP. Uczestniczyliœmy bowiem aktywnie ra¿onych przez Radê Miejsk¹ i Burmistrza. W tym za-

w wielu niewymienionych tutaj wydarzeniach kultu- kresie dalszych zabiegów wymaga pozytywne rozwi¹-

ralnych odbywaj¹cych siê na terenie Polancy-Zdroju, zanie, stale podnoszone, potrzeby prezentacji zasobów 

uroczystoœciach organizowanych przez Teatr Zdrojowy - archiwalnych - uruchomienie izby lub wiêkszej placówki 

Centrum Kultury i Promocji, ZERiI, placówki oœwiatowo muzealnej.

wychowawcze, polanickie parafie i zgromadzenia Do negatywów naszej dzia³alnoœci nale¿y, niestety 

zakonne. zaliczyæ ma³¹ aktywnoœæ ze strony wielu cz³onków. Nie 

Z ¯YCIA TMPNieregularnikNieregularnik PolanickiPolanicki1/2017
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znaleŸliœmy w dalszym ci¹gu sposobu, ¿eby ten placówkami oœwiatowo-wychowawczymi: Szko³¹ 

prob lem skuteczn ie rozw i¹zaæ. To wiêc  chyba Podstawow¹ nr 2, Szko³ami Stowarzyszenia „Edukator”, 

najwa¿niejsze i najpilniejsze zadanie wymagaj¹ce Gimnazjum im. dr J. Matuszewskiego, Regionaln¹ 

szybkiego dzia³ania. Szko³¹ Turystycznn¹, Specjalnym Oœrodkiem-Szkolno 

Wychowawczym sióstr Józefitek, Przedszkolem 

Szanowni zebrani! Publicznym nr 1, „Gromadk¹ NiedŸwiadka”, „Weso³ym 

Przedstawiliœmy  zadania wykonane w 2016 roku. Przedszkolem w Baœniowej Krainie”. Wspiera³y nas 

Uczyniliœmy to w wymiarze rzeczowym, podaj¹c tak¿e osoby prywatne.

konkretne przedsiêwziêcia. Do ich realizacji potrzebne Wszystkim  wymienionym i nie wymienionym, którzy 

by³o zabezpieczenie finansowe. Zdobywaliœmy œrodki nas w  2016 roku wspierali, serdecznie dziêkujemy.

z ró¿nych Ÿróde³  m.in. 17 000 z³ z Urzêdu Miejskiego.

Oto jak przedstawia siê dzia³alnoœæ finansowa w 2016 Szanowni Zebrani!

roku. To, by³ jak zwykle, pracowity rok. Minê³o jednak kilka 

miesiêcy od jego zakoñczenia. Jest okazja, ale tak¿e 

Przychody z dzia³alnoœci statutowej       60 353,75 z³ obowi¹zek, ¿eby zdaæ dzisiaj sprawê z tego, co 

W tym sk³adki cz³onkowskie                   2 151,00 z³ zrobiliœmy w okresie od stycznia do czerwca b.r.

            (w roku 2015  2 063,00z³)

Inne przychody statutowe                 51 095,00 z³ W tym czasie zrealizowaliœmy nastêpuj¹ce przed-

        (w roku 2015  - 25 596,00 z³) siêwziêcia:

Koszty realizacji zadañ statutowych            52 386,62 z³ - Wsparliœmy rzeczowo Miêdzynarodowy „Kalejdos-

Koszty administracyjne                   3 110, 80 z³      kop Talentów” Polanica-Zdrój. Zima. 2017

Przychody finansowe                               0,86 z³ - Zorganizowaliœmy obchody rocznicy pierwszych

Koszty finansowe                               0,00 z³ wywózek na Syberiê.

Œrodki pieniê¿ne w kasie                      349,00 z³ - Wspó³organizowaliœmy „Artystyczn¹ Niedzielê

Œrodki pieniê¿ne w banku                   4 478,71 z³ Palmow¹” ( rozstrzygniêcie konkursu i wystawa

wyró¿nionych prac).

Wa¿niejsze wydatki: - Udostêpniliœmy fragment wystawy poœwiêconej 

Druk „Nieregularnika Polanickiego”           2 413,00 z³ Leonowi Birkholcowi- br¹zowemu medaliœcie

Druk „Kalendarza Polanickiego”        7 508,50z³ (wioœlarstwo) z Igrzysk Olimpijskich w Amster- 

Druk planu „Spacerkiem przez historiê”  3 585,00 z³       damie (1928).

- Og³osiliœmy (wspólnie z TZ-CKiP) konkurs

Koszty Festiwalu „Ca³y Kazio”: poetycki w ramach Festiwalu „Poeci bez Granic” 

Zbigniew Wodecki                             6 000,00z³      (wersja poszerzona o szko³y ponadgimnazjalne 

W. Karolak                                 9 900,00 z³      z powiatu k³odzkiego - pozyskane 3 000 z³ od

M. Grosiuk                                  4 000,00z³ Starosty).

Obs³uga techniczna                                     7 995,00z³ - Klub literacki dzia³aj¹cy przy TMP odby³ 

2 publiczne spotkania poetyckie (PiG i Uzdrowiska

Wystawa „Ludzie Gór”                  3 804,00 z³ K³odzkie PGU).

- Wyst¹piliœmy do Rady Miejskiej z wnioskiem 

Szanowni Zebrani! o przyznanie statuetki „Polanickiego NiedŸwiedzia”

Zaprezentowaliœmy powy¿ej efekty naszej dzia³alnoœci Specjalnemu Oœrodkowi Szkolno - Wychowawcze-

rzeczowej i finansowej. Oceniamy je pozytywnie. Na mu prowadzonemu przez Zgromadzenie sióstr œw.

pewno nie osi¹gnêlibyœmy ich, gdyby nie wspó³praca ze Józefa za 70-lecie dzia³alnoœci opiekuñczo

znaczn¹ liczb¹ sojuszników: Burmistrzem, Jerzym wychowawczej i dydaktycznej oraz ks. 

Terleckim,  Rad¹ Miejsk¹ z przewodnicz¹cym A. Kopaczowi - za 25 lat pos³ugi kap³añskiej 

R. Szymañskim, szczególnie z Komisj¹ Oœwiaty, Kultu- i wk³ad w rozwój miasta.

ry, Sportu i Turystyki kierowan¹ przez A. Stêpek, - Zaakceptowaliœmy jako cz³onek kapitu³y wnioski

z parafi¹ p.w. WNMP, Zakonem Sercanów, Teatrem TZ-CKiP o przyznanie statuetki „Polanickiego

Zdrojowym-Centum Kultury i Promocji, ZERiI, MZK, NiedŸwiedzia” firmie „Grabek Promotion” sp.z.o.o 

Elbi Plus i innymi firmami dzia³aj¹cymi na terenie (Bike Maraton) oraz Polskiej Federacji Nordic

miasta - sponsorami „Kalendarza Polanickiego”, a tak¿e Wolking - za promocjê miasta

1/2017NieregularnikNieregularnik PolanickiPolanickiZ ¯YCIA TMP
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- Wspó³organizowaliœmy obchody „Dnia Dziecka”

- Wspó³organizowaliœmy „Zjazd Polaniczan”

- Zakoñczyliœmy prace nad „Kalendarium - 

Polanica-Zdrój. Ludzie i wydarzenia”.

Szanowni Zebrani!

Przed nami kolejne miesi¹ce roku 2017. Nowe 

wyzwania i plany. Liczymy, ¿e w czasie naszego 

spotkania pojawi¹ siê uwagi do niniejszego 

sprawozdania, a przede wszystkim nowe propozycje, 

które wspólnie - Zarz¹d i wszyscy cz³onkowie 

podejmiemy i zrealizujemy dla dobra naszej „ma³ej 

ojczyzny” , jej mieszkañców i przybywaj¹cych do nas 

goœci

                                  Kochajmy Polanicê!

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                    

UCHWA£Y PODJÊTE PRZEZ WALNE ZEBRANIE 

Z ¯YCIA TMPNieregularnikNieregularnik PolanickiPolanicki1/2017

1. Poczyniæ starania o zwiêkszenie naboru m³odych cz³onków TMP.

2. Podj¹æ starania zmierzaj¹ce do uruchomienia Sali Pamiêci (póŸniej muzeum), magazynuj¹c eksponaty

 zbierane od mieszkañców Polanicy. Mo¿e to byæ w budynku przeznaczonym do rozbiórki na „ma³ym

 rynku”. W przysz³oœci buduj¹c tam, ze œrodków pozyskanych przez miasto nowy obiekt z przeznaczeniem

 na potrzeby spo³eczne

3. Sukcesywnie odnawiaæ nagrobki znanych polaniczan, chroniæ mogi³y przed likwidacj¹, pozyskuj¹c na ten

 cel œrodki z Urzêdu Miasta.

4. Wyremontowaæ schody od ul. Parkowej do ul. Kamiennej, które by³yby dodatkowa atrakcj¹ turystyczn¹.

5. Wyst¹piæ do Komisariatu Policji o uruchomienie nieczynnego zegara na budynku.

6. Zakupiæ termometr wraz z barometrem, umieszczaj¹c go na siedzibie TMP.

Uczestnicy Walnego Zebrania TMP 
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HISTORIA KLASZTORU CHRYSTUSA KRÓLA 
W POLANICY-ZDROJU

Zakonnicy Najœwiêtszych i m is jo na rz  z P er u  

Serc (Sercanie Biali) przybyli na o. Józefat Rytel. Wszyscy 

Soko³ówkê do Kotliny K³odzkiej Oni  prz esz li  for mac jê 

(Grafschaft Glaz) w 1927 r. Tu zakonn¹ we Francji, aby 

kupili dawny zajazd myœliwski powróciæ do Polski i staæ 

(obecni ma³y budynek w zespole siê zal¹¿kiem dzia³alnoœ-

klasztornym) z 10 hektarow¹ ci  misy jnej  Sercanów 

posiad³oœci¹, gdzie za³o¿yli Bia³ych w Polsce.

szko³ê dla ch³opców. Z Klasztoru Chrystusa 

Fundacjê tê nazwali : Dom Króla Sercanie Bial i  

Misyjny „Chrystus Rex”. W 1935 podejmowali mis je na 

r. wybudowali drugi budynek Po li ne zj i Fr an cu sk ie j 

szkolny. We wrzeœniu 1940 r. w Peru, w Chile, w De-

naziœci zajêli ca³y klasztor mokratycznej Republice 

pozostawiaj¹c ojcom tylko Kongo, na Bawarii, w Nor-

kaplicê i zakrystiê. W czasie II we gi i,  we  W³ os ze ch , 

wojny œwiatowej szko³a s³u¿y³a w Czechach, na Filipi-

jako miejsce germanizacji dzieci nach, w Indiach. Obecnie 

pochodz¹cych z podbitych prawi e jedn a trze cia 

pañstw. Po klêsce Niemiec zakonników z Prowincji 

klasztor zajê³y wojska radziec- Polskiej pracuje poza jej 

kie grabi¹c i niszcz¹c ca³¹ gran icami.  W Polsce 

posiad³oœæ. Sercanie Biali s³u¿¹ dusz-

Z kaplicy wyrwano o³tarz. Akcja pastersko w Kotlinie K³o-

wysiedleñcza Niemców objê³a dzk iej : Polani ca-Zdrój,  

równie¿ zakonników z klasztoru Chrystus Rex w Soko- Stary Wielis ³aw, Stara £omnica, we Wroc³awiu, 

³ówce. w Owiñskach pod Poznaniem, w Sanktuarium œw. Woj-

Po zakoñczeniu II wojny œwiatowej granice Polski ciecha w Cieszêcinie, w Loreto i Gwizda³ach, w Mielniku 

uleg³y zmianie, klasztor Chrystusa Króla znalaz³ siê nad Bugiem.

w Polsce. Na prze³omie 1946/1947 roku, decyzj¹ Obecnie Klasztor Chrystusa Króla jest domem reko-

Prze³o¿onego Generalnego, polscy Sercanie Biali lekcyjno  goœcinnym dla grup i osób indywidualnych. 

wykszta³ceni we Francji, wrócili do Polski i przejêli 

zdewastowany klasztor Chrystusa Króla. Pierwsz¹ 

wspólnotê zakonn¹ tworzyli: o. W³odzimierz Zimol¹g, 

o. £adyslaw Dudzikowski, o. Tadeusz Warta³owicz 

Literatura:  
90 lat Sercanów  Bia³ych w Kotlinie K³odzkiej  Kalendarz na 2017 r. 
Wyd.  przez Klasztor Chrystusa Króla w Polanicy-Zdroju.

G.R.

foto: G. Redmerska

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

12



Z ¯YCIA MIASTANieregularnikNieregularnik PolanickiPolanicki1/2017

SANKTUARIUM MATKI BO¯EJ FATIMSKIEJ 
W SOKO£ÓWCE

 Wysoko wœród zieleni po³o¿ony klasztor Chrystusa Króla mieszkañcom Polanicy-Zdroju i goœciom przebywa-

j¹cym w Uzdrowisku kojarzy siê z Muzeum Misyjnym, do którego chêtnie pod¹¿aj¹ wycieczki i indywidualni turyœci. 

Od 6 maja 2017 roku pod¹¿aæ tu bêd¹ pielgrzymi do nowo powsta³ego Sanktuarium Matki Bo¿ej Fatimskiej.

Poni¿ej drukujemy obszern¹ relacjê Kustosza z uroczystoœci ustanowienia Sanktuarium, która mia³a miejsce 6 maja 

2017 r.
G.R.

Wieczorem 6 maja 2017 roku w 100 rocznicê „Moim pragnieniem jest, aby to sanktuarium by³o 

Objawieñ Fatimskich ordynariusz œwidnicki przewodni- miejscem, gdzie ludzie mog¹ przybyæ i poznaæ mi³oœæ 

czy³ Mszy œw., podczas której ustanowi³ sanktuarium Bo¿¹. Niech ci, którzy s¹ przyt³oczeni, smutni, przygnê-

Matki Bo¿ej Fatimskiej w klasztorze Chrystusa Króla bieni, maj¹ wiele ciê¿arów ¿yciowych spotkaj¹ tutaj 

w Polanicy-Zdroju - Soko³ówce. Dekret Biskupa eryguj¹- mi³oœæ Matki Bo¿ej - powiedzia³ w s³owach powitania 

cy sanktuarium odczyta³ Prowincja³ Zgromadzenia o. Javier Alvarez Ossorio SSCC, prze³o¿ony generalny 

w Polsce o. Piotr Budrewicz SSCC, który jednoczeœnie Zgromadzenia Najœwiêtszych Serc Jezusa i Maryi oraz 

ustanowi³ kustosza o. dra Zdzis³awa Œwiniarskiego Wieczyste j Adorac ji Najœwiêtszego Sakramentu 

SSCC. Nowe sanktuarium diecezji œwidnickiej staje siê O³tarza, dziêkuj¹c biskupowi za ustanowienie nowego 

miejscem szczególnej czci Matki Bo¿ej Fatimskiej sanktuarium.

w roku jubileuszowym i na nastêpne lata.

Zgromadzonych przyby³ych goœci na tê historyczn¹ 

Uroczystoœæ powita³ serdecznie o. Rados³aw Ziêzio W homilii bp Dec podkreœli³, ¿e Maryja w swoim 

SSCC  Superior klasztoru Chrystusa Króla. Witaj¹c ziemskim ¿yciu od pocz¹tku by³a obecna z rodz¹cym siê 

zachêca³, aby do tego szczególnego miejsca na pola- i modl¹cym Koœcio³em.

nickie pola powracaæ, bo to miejsce w tym dniu sta³o siê „W ewangeliach widzimy Maryjê nawiedzaj¹c¹ ludzi. 

„szko³¹ serca”, w którym mo¿na siê uczyæ prawdziwej Wszêdzie, gdzie siê znalaz³a przynosi³a b³ogos³awieñ-

mi³oœci od „niezwyk³ej Nauczycielki”, któr¹ jest Maryja. stwo. Gdy przybywa do krewnej El¿biety, ta zostaje 

„Niech Niepokalane Serce Maryi na tym miejscu otrzymuje wynagrodzenia za ludzkie grzechy i nie-
prawoœci, niech nas wszystkich tu wspomaga”  powiedzia³ ks. bp Ignacy Dec  ordynariusz diecezji 
œwidnickiej, ustanawiaj¹c pierwsze w diecezji œwidnickiej sanktuarium Matki Bo¿ej Fatimskiej.

W tym miejscu Maryja czeka na swoje dzieci.

O. Piotr Budrewicz - Prowincja³ Sercanów Bia³ych 
w Polsce i o. Javierem Alvarezem Ossario - 
Genera³ Zgromadzenia (Rzym)

Ostatnie przygotowania - o. Zdzis³aw Œwiniarski
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nape³niona Duchem Œwiêtym i sama daje przyk³ad prze¿ywaj¹cej 14 rok swojego istnienia diecezji œwid-

wspania³ej modlitwy 'Magnificat'. Na weselu w Kanie nickiej, która do roku jubileuszowego przygotowywa³a 

poœredniczy w obdarowaniu nowo¿eñców, przemie- siê poprzez peregrynacjê figury Matki Bo¿ej Fatimskiej. 

nionym z wody przez Jezusa winem. Nam wszystkim, Ks. Biskup nowemu sanktuarium przekaza³ portret œw. 

Koœcio³owi wszystkich czasów, zostawia wskazanie: Jana Paw³a II wskazuj¹c na Niego jako na wzór mi³oœci 

'Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie'. (J 2,5). Na Maryi i ¿yczy³ Sercanom Bia³ym, aby uczyli siê od Niego 

Golgocie przyjmuje ostatnie zlecenie Jezusa, aby jak kochaæ Najœwiêtsz¹ Matkê.

zosta³a Matk¹ Jego przyjació³: 'Niewiasto, oto syn Twój' W dalszej czêœci homilii biskup Ignacy Dec wyjaœnia³, 

(J 19,26b); 'Oto Matka twoja' (J 19,27a). Po zmar- czym s¹ sanktuaria maryjne.

twychwstaniu trwa z Aposto³ami w Wieczerniku na 

modlitwie (por. Dz 1,12-14). Od pocz¹tku by³a i jest 

z rodz¹cym i modl¹cym siê Koœcio³em”  mówi³.

Nastêpnie ordynariusz œwidnicki wskazuj¹c na niektóre 

zjawienia siê Maryi w czasach nowo¿ytnych t³umaczy³, 

¿e z woli Bo¿ej od czasu do czasu w widzialnej postaci 

Matka Bo¿a zjawia³a siê na ziemi, by siê ludziom 

przypomnieæ, ¿e jest i pragnie dla ludzi szczêœcia 

w ¿yciu ziemskim i w ¿yciu wiecznym.

„Sanktuaria maryjne s¹ szczególnym przejawem 

macierzyñstwa Maryi i Jej bliskoœci w stosunku do ludzi. 

Mo¿na powiedzieæ, i¿ s¹ to Jej domy, w których Ona 

mieszka. We wszystkich tych miejscach wype³nia siê ów 

szczególny testament ukrzy¿owanego Jezusa: cz³owiek 

czuje siê oddany i zawierzony Matce. Otwiera przed 

Ni¹ swe serce i mówi Jej o wszystkim: 'bierze J¹ do 

siebie'  we wszystkie swoje sprawy, sprawy w³asne 

i sprawy innych ludzi”  mówi³ bp Dec. 

Ks. Biskup Ordynariusz wyrazi³ swoj¹ radoœæ z faktu, 

Wskazuj¹c na 100. rocznicê objawieñ w Fatimie ¿e w tym dniu mo¿emy z³o¿yæ w darze Matce Bo¿ej to 

celebrans zauwa¿y³, ¿e treœæ s³ów wypowiedzianych sanktuarium usytuowane w piêknej naturze w œrodku 

przez Maryjê w 1917 roku by³a bardzo ewangeliczna, kotliny k³odzkiej i prosi³ Maryjê, aby zechcia³a tu pozo-

zgadza siê na wskroœ z nauk¹ Pana Jezusa. staæ i przyjmowaæ na modlitwie pielgrzymów, którzy 

„Ju¿ w pierwszym spotkaniu 13 maja 1917 roku, zosta³o bêd¹ do Niej przybywaæ.  Chcemy, aby to by³ niezatarty 

nakreœlone orêdzie Maryi, w którym s¹ trzy wezwania, œlad naszej wdziêcznoœci wobec Maryi za Jej mi³oœæ do 

znane z Ewangelii: wezwanie do nawrócenia (Maryja nas swoich dzieci. Chcemy tak¿e, aby by³a to widzialna 

prosi, by dzieci ofiarowa³y cierpienie, jako proœbê pami¹tka obchodzonej w³aœnie 100  rocznicy Jej obja-

o nawrócenie grzeszników). Nastêpnie w orêdziu tym wieñ w Fatimie. Wezwa³ jednoczeœnie, aby uroczyste 

jest wezwanie do pokuty: 'Bêdziecie wiêc musieli wiele og³oszenie sanktuarium Matko Bo¿ej Fatimskiej by³o dla 

cierpieæ'. Jest tak¿e wezwanie do modlitwy: 'Odmawiaj- ca³ej diecezji œwidnickiej i wszystkich przybywaj¹cych tu 

cie codziennie Ró¿aniec'. Jeszcze raz nale¿y powtó- pielgrzymów odpowiedzi¹ na ow¹ têsknotê za obec-

rzyæ, ¿e te wezwania s¹ rodem z Ewangelii”  naucza³ bp noœci¹ Matki Bo¿ej, têsknotê za Jej bliskoœci¹ w naszym 

Dec. codziennym ¿yciu.  Niech Maryja przekracza progi 

Biskup podkreœli³, ¿e to wydarzenie ma charakter naszych domów, wchodzi do naszych rodzin i œrodo-

historyczny nie tylko dla klasztoru, ale tak¿e dla ca³ej wisk, przynosz¹c ze sob¹ swego Syna, jedynego 

Kap³ani wraz z Jego Eminencj¹ ks. Biskupem Ignacym 
Decem, ordynariuszem Diecezji Œwidnickiej

Przeniesienie figury Matki Bo¿ej do o³tarza polowego
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Zbawiciela cz³owieka. Niech Niepokalane Serce Maryi w tym miejscu na peregrynacji figur¹ Matki Bo¿ej 

na tym miejscu otrzymuje wynagrodzenia za ludzkie Fatimskiej. Procesja ta szczególnie podoba siê wier-

grzechy i nieprawoœci, niech nas wszystkich tu wspo- nym, którzy w ciemnoœciach modl¹ siê z zapalonymi 

maga  zachêca³ Ojciec diecezji. œwiecami w rêku. Œwiat³o œwiec wiernym przypomina 

Chrystusa, który mówi do nas: „Ja jestem œwiat³oœci¹ 

œwiata…”. Po procesji odmówiono Ró¿aniec Wyna-

gradzaj¹cy przed Najœwiêtszym Sakramentem w ten 

sposób odpowiadaj¹c na proœbê Maryi o piêæ pierw-

szych sobót wynagradzaj¹cych za ludzkie grzechy 

pope³nione przeciwko Jej Niepokalanemu Sercu. 

Na zakoñczenie Mszy g³os zabra³ ks. Pra³at Antoni 

Kopacz  dziekan dekanatu polanickiego, który znacznie 

przyczyni³ siê do powo³ania nowego sanktuarium na 

polanickiej ziemi. Wyrazi³ on swoj¹ radoœæ z ustanowie-

nia sanktuarium ku czci Fatimskiej Pani. Podkreœli³, ¿e to 

nie przypadek, i¿ tu na tej ziemi zwanej zak¹tkiem Pana 

Boga, Maryja otrzymuje nowe miejsce swojej szczegól- Zapraszam serdecznie do naszego sanktuarium 

nej czci w tak wa¿nym dla koœcio³a czasie. W tym w pierwsze soboty miesi¹ca przez ca³y rok na Noc 

momencie zabra³ równie¿ g³os wicewojewoda dolno- Fatimsk¹, która ma charakter wynagradzaj¹cy za 

œl¹ski Kamil Krzysztof Zieliñski, który przywo³a³ osobê grzechy ludzi. Noc Fatimska rozpoczyna siê o godzinie 

marsza³ka seniora Konrada Morawieckiego powo³uj¹c 20.00. W miesi¹cach od maja do paŸdziernika zapra-

siê na jego s³owa: Niosê Ciebie, Polsko, jak ¿agiew, jak szam równie¿ na 13 dzieñ miesi¹ca  przypominaj¹cy 

p³omieñ. Dok¹d Ciê doniosê, nie wiem”.  Muszê powie- nam dzieñ objawieñ Maryi w Fatimie. W tych dniach 

dzieæ, Ekscelencjo, ¿e tym dzisiejszym dekretem wy- uczestniczymy we Mszy œw. (pocz¹tek równie¿ godz. 

znaczy³eœ wraz z ojcami Sercanami Bia³ymi na mapie 20.00), a nastêpnie w procesji œwiat³a odmawiamy 

Polski ten azymut Matkê Bo¿¹ Fatimsk¹ na polanickiej Ró¿aniec i modlimy siê w intencji nawrócenia Europy, 

Soko³ówce. Podkreœli³ równie¿, ¿e wszyscy ¿yjemy Polski i o pokój na œwiecie. Polanica-Zdrój to miejsce, do 

w przekonaniu, i¿ to narzêdzie, które da³a nam Maryja  którego przybywaj¹ osoby z chorobami serca, aby siê tu 

Ró¿aniec jest jedyn¹ drog¹ do wolnoœci, jedyn¹ drog¹ leczyæ. 6 maja 2017 roku sta³ siê dniem, w którym 

do Nieba. To jest mi³oœæ bliŸniego przez poszanowanie w sposób szczególny spe³ni³a siê proœba Maryi aby Jej 

drugiego cz³owieka, przez obronê ¿ycia. Drodzy Niepokalane Serce by³o czczone i kochane tu przy 

Ojcowie Sercanie, ¿yczê wam, aby ten azymut, który naszym klasztorze  jeszcze raz zapraszam serdecznie 

tutaj u was siê znajduje, by³ obecny w ¿yciu jak najwiêk- wszystkich, którzy przy Sercu Matki w jej „szkole serca” 

szej liczby pielgrzymów, a jeœli w tych pielgrzymkach pragn¹ nauczyæ siê prawdziwej mi³oœci. 

znajdzie siê choæ jedna „zdrowaœka” za polityków, to Bóg 

            o. Zdzis³aw Œwiniarski SSCC (Sercanin Bia³y)wam za to zap³aæ  powiedzia³. 

                                       Kustosz Na zakoñczenie Mszy œw. wszystkim przyby³ym na czele 

z Jego Ekscelencj¹ ks. Biskupem podziêkowa³ kustosz. 

Po Mszy œw. zgromadzeni udali siê na fatimsk¹ procesjê 

œwiat³a, id¹c z zapalonymi œwiecami za przebywaj¹c¹ 

Ofiarowanie darów dla nowo ustanowionego Sanktuarium

“Trójka Pastuszków”- inscenizacja Objawienia 
Fatimskiego z dnia 13 maja 1917 r. 

Wiêcej informacji na stronie  www.sanktuarium-fatimskie.pl
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WARSZTATY Z SÊDZI¥ 
ANN¥ MARI¥ WESO£OWSK¥

Anna Maria Weso³owska  sêdzia w stanie spoczyn- z edukacj¹ prawn¹ oraz zagro¿eniami, jakie czyhaj¹ na 

ku, ostatnio zatrudniona w S¹dzie Okrêgowym w £odzi. dzieci i m³odzie¿. Pani sêdzia mówi³a tak¿e o tym, jakie 

Wspó³autorka ustawy o œwiadku koronnym, ekspert od konsekwencje mo¿na ponieœæ za zachowania nieod-

przestêpczoœci zorganizowanej. Znana z takich powiedzialne i zagra¿aj¹cego czyjemuœ zdrowiu lub 

programów telewizyjnych jak: „Sêdzia Anna Maria ¿yciu. Ka¿dy element wyk³adu okaza³ siê bardzo 

Weso³owska” czy „Weso³owska i mediatorzy”. Autorka po¿yteczny. Polanickie dzieci wiedz¹ ju¿ po czym 

rozpoznaæ togê sêdziego i togê 

prokuratora i w jaki sposób nale¿y 

zwracaæ siê do adwokata. Oprócz 

tego maj¹ œwiadomoœæ, ¿e nawet 

pozornie b³aha zabawa mo¿e nieœæ 

ze sob¹ ogromne ryzyko. Myœlê, ¿e 

dziêki tym spotkaniom dzieci stan¹ 

siê bardziej empatyczne i zachowaj¹ 

wiêksz¹ rozwagê w kontaktach z ró-

wieœnikami. Pami¹tk¹ z pewnoœci¹ 

bêd¹ zdjêcia z sêdzi¹ Ann¹ Mari¹ 

Weso³owsk¹ oraz autografy z³o¿one 

dla ka¿dej ze szkó³.

Popo³udniowe, trwaj¹ce ponad dwie 

godziny, spotkanie z doros³ymi pani 

sêdzia poœwiêci³a zagadnieniom 

zwi¹zanym z bezpieczeñstwem 

dzieci i m³odzie¿y i szeroko rozu-

mian¹ profilaktyk¹. Uwa¿ni s³uchacze 

z pewnoœci¹ zapamiêtali ciekawe rady, zaskakuj¹ce ksi¹¿ki: „Bezpieczeñstwo m³odzie¿y. Poradnik prawny”. 

wnioski. S¹dzê, ¿e wychowawcy wykorzystaj¹ pomy-Obecnie pe³ni funkcjê doradcy spo³ecznego Rzecznika 

s³y sêdzi Anny Marii Weso³owskiej i wykorzystaj¹ je Praw Dziecka. 

w codziennej pracy z dzieæmi, natomiast rodzice zwróc¹ Wiêkszoœci z nas tej postaci nie trzeba przedstawiaæ. 

szczególn¹ uwagê na to, co  zdaniem prelegentki  jest Cieszy nas bardzo, ¿e pani sêdzia przyjê³a zaproszenie 

najistotniejsze w procesie wychowawczym. Elokwencja Szko³y Podstawowej i Gimnazjum Stowarzyszenia 

pani sêdzi oraz jej wra¿liwoœæ sprawi³y, ¿e to spotkanie „Edukator” i 29 maja br. odwiedzi³a Polanicê-Zdrój, 

up³ynê³o bardzo szybko. W ca³ym wyk³adzie znalaz³ siê przeprowadzaj¹c cykl prelekcji dla dzieci i m³odzie¿y ze 

te¿ czas na wa¿ne przepisy prawne i omówienie ich wszystkich szkó³ i przedszkoli w mieœcie. W organizacjê 

w przystêpny sposób.spotkania zaanga¿owali siê: Oœrodek Pomocy 

Po zakoñczonym spotkaniu po¿egnaliœmy naszego Spo³ecznej, Gminny Zespó³ Interdyscyplinarny, Teatr 

goœcia gor¹cymi brawami, piêknym bukietem kwiatów Zdrojowy. Centrum Kultury i Promocji oraz Hotel 

i drobnymi upominkami przypominaj¹cymi wizytê „Bukowy Park. Medical & SPA”, za co serdecznie 

w naszym uzdrowisku. £zy wzruszenia niektórych dziêkujemy.

obecnych i komentarze, które da³o siê s³yszeæ jeszcze Pani sêdzia swoje warsztaty rozpoczê³a od spotka-

d³ugo po tym spotkaniu, mog¹ byæ najlepsz¹ reko-nia z przedszkolakami oraz uczniami najm³odszych klas 

mendacj¹ warsztatów z sêdzi¹ Ann¹ Mari¹ Weso-szkó³ podstawowych. Nastêpnie porozmawia³a z ucz-

³owsk¹, a jednoczeœnie  najpiêkniejszym dla Niej niami klas 3-5. W ostatnim z tej czêœci warsztatów brali 

podziêkowaniem.udzia³ uczniowie klas 6 szko³y podstawowej, gimnazja-

liœci oraz uczniowie Regionalnej Szko³y Turystycznej. 

Tematyka spotkañ obejmowa³a zagadnienia zwi¹zane 
Agata Winnicka

Anna Stêpek, Anna Maria Weso³owska, Anna Walczuk, Agata Winnicka
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rzesze mi³oœników biegów i kolarstwa górskiego z Polski 

i z zagranicy. W roku 2016 w Bike Maratonie i Super 

Biegu wziê³o udzia³ ponad 1750 zawodników. Polanica  

Zdrój sta³a siê wa¿nym punktem w kalendarzu fanów 

tych dwóch dyscyplin. Dla nich to nie tylko nastêpne 

punkty w sportowym dorobku, ale dziêki dobrej bazie 

noclegowej, gastronomicznej oraz piêknym zak¹tkom 

Polanicy maj¹ mo¿liwoœæ spêdzenia czasu z rodzin¹.

Zaanga¿owanie firmy Grabek Promotion sp. z o. o. 

i olbrzymia promocja Bike Maratonu i Super Biegu 

w mediach ogólnopolskich przyczynia siê do rozs³a-

wiania naszego miasta w kraju i za granic¹.

Podczas tegorocznej edycji Bike Maratonu 

i Super Biegu, 6 maja 2017 r. zosta³a wrêczona nagroda  

statuetka „Polanickiego NiedŸwiedzia” dla Grabek 

Promotion sp. z o. o w kategorii Promocja Miasta.

Firma Grabek Promotion sp. z o. o. od 2002 roku 

nieprzerwanie organizuje Bike Maraton, a od 2016 roku 

Runner's Super Bieg w Polanicy-Zdroju. Bike Maraton 

jest najwiêksz¹ cykliczn¹ imprez¹ rowerow¹ w Polsce.

Za sprawa tych imprez do Polanicy  Zdroju przyje¿d¿aj¹ 

 REKLAMA REKLAMA REKLAMAREKLAMA REKLAMA REKLAMA  REKLAMA REKLAMA REKLAMAREKLAMA REKLAMA REKLAMA 

Przedstawiciel Grabek Promotion sp. z o. o. , Edward Wojciechowski, Dariusz Kupiec, Anna Stêpek, Roman Szymañski

Edward Wojciechowski wrêcza statuetkê NiedŸweiedzia 

G.R.

Edward Wojciechowski wrêcza statuetkê Nied¿wiedzia
G.R.
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MIESZKA£EM W „LIECHTENSTEINIE”

Up³ywaj¹cy czas nie tylko zaciera pamiêæ ludzk¹ ale szy numer jaki pamiêtam to by³ 28 ale nie by³o potem 

wp³ywa te¿ na zmiany administracyjne i geograficzne. wszystkich po kolei! Zaœ koñczy³o siê to numerem 103  

Miejsca i miejscowoœci, jak ludzie, maj¹ swoje cykle obecnie J. Kiliñskiego 23.

¿yciowe. £adnych parê lat Choæ tak malutka, miej-

temu dobieg³ kresu ¿ywot scowoœæ ta by³a siedzib¹ 

moje j rodz inne j wioski  jednej z 3 szkó³ w Polanicy! 

Nowego Wielis³awia. Za to nie by³o ani jednego 

Powsta³a ona w roku sklepu  te znajdowa³y siê ju¿ 

1564 jako Neu Wilmsdorf, po stronie Soko³ówki. Mieliœ-

bêd¹c czêœci¹ w³oœci  my te¿ kilka strumyków, choæ 

ziemskich Starego Wie- Ÿród³a ich le¿a³y poza naszy-

lis³awia (Altwilmsdorf). mi ziemiami  nie by³o te¿ 

Tak, tak! Wówczas wiêk- dostêpu do morza. 

szym i wa¿niejszym oœ- Za to kaw a³k iem  lin ii 

rodkiem by³ Stary Wie- granicznej przebiega³a kolej, 

lis³aw a nie malutka Pola- choc ia¿ dworzec by³ ju¿ 

nica - Altheide jeszcze bez w Polanicy; zaœ przystanki 

Bad! Niestety nie zacho- autobusowe znajdowa³y siê 

wa³y siê dokumenty ani tu¿ poza granicami.

mapy okreœlaj¹ce obszar Bywa³o, ¿e na terenowym 

wyznaczony t¹ nazw¹. boisku przy tzw. „Studentce” 

Na pocz¹tku XX wieku, (dziœ J. Tuwima 7) grywaliœmy mecze Nowy Wielis³aw 

wraz z rozwojem Po- kontra Soko³ówka. 

lanicy jako uzdrowiska, 

Nowy Wielis³aw zacz¹³ 

byæ coraz bardziej „przy” 

Polanicy ni¿ przy Sta-

rym Wielis³awiu.

Nowy charakter miej-

scowoœci okreœli³a sytu-

acja i przepisy po II Woj-

nie Œwiatowej. Wpro-

wadzono podzia³ admi-

nistracyjny kraju oparty 

o gminy, które sk³ada³y siê z gromad  jedn¹ z nich sta³ siê 

Nowy Wielis³aw. Niestety ani wówczas, ani póŸniej nie 

pojawi³y siê ¿adne dokumenty, precyzuj¹ce na mapie 

terytorium mojej wioseczki.

A rozci¹ga³a sie ona w sposób przedziwny, opieraj¹c 

swe rubie¿e o Polanicê, Soko³ówkê i Stary Wielis³aw. By³ to taki nasz lokalny Liechtenstein, i jak na 

Przybli¿ony obszar pokazuje linia na za³¹czonej mapce. Liechtenstein przysta³o, mieliœmy te¿ stok narciarski!

Oczywiœcie domów i ulic by³o wówczas niepomiernie Niestety w wyniku reformy administracyjnej w roku 1973 

mniej, nie mia³y te¿ one ani nazw, ani utwardzonej nasze mikropañstwo zosta³o w³¹czone w obszar 

nawierzchni. Mój dom  Nowy Wielis³aw 97  to dzisiejsza Polanicy-Zdroju i pamiêæ o nim zaczê³a blakn¹æ, 

A. Soko³owskiego 1. pozostawiaj¹c œlady jedynie w dokumentach i naszych 

Trudno okreœliæ ile by³o tu domostw a tym bardziej ilu wspomnieniach.                  

mieszka³o ludzi (dane z 1939 roku mówi¹ o 600 mieszk-

añcach). Numeracja by³a doœæ zaskakuj¹ca, bo najni¿-
Dariusz Milka

Mapka z zaznaczonym obszarem Nowego Wielis³awia

Kaplica œw. Antoniego z zabytkow¹ kapliczk¹ 
ul. Koœciuszki  1963 r

Wykaz gromad w Gminie Polanica, 
po II Wojnie Œwiatowej
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Moja Szko³a Podstawowa ul. Koœciuszki 13  1963 r Domy przy ul. Prusa 20, 16 i 18  1971 r.

Ul. Soko³owskiego w 1972 roku

Powstaje sklep spo¿ywczy w przygranicznej Soko³owce; 
ul. Prusa 28b  1972 r.

Pocz¹tki budowy ul. Prusa 21  1970 r.

Powstaj¹ domy ul. Prusa 14 i 18  1970 r.

Mój dom ul. Soko³owskiego 1  1963 r.

Pieczêæ Szko³y Podstawowej w Nowym Wielis³awiu

Z ¯YCIA MIASTANieregularnikNieregularnik PolanickiPolanicki1/2017
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III ZJAZD POLANICZAN 2017
…spotkajmy siê po latach! Postanowi³ ich zaprosiæ. Szuka³ kogoœ, kto bêdzie go 

wspiera³ w dzia³aniu.

(z notatnika uczestnika)

Odœwiêtnie przybrana sala kawiarni „Zdrojowa”.  Na 

d³ugim goœcinnym stole  kwiaty,  obok „szwedzki” bufet. 

Powoli schodz¹ siê goœcie przybyli z Kanady, Austrii, 

Irlandii, W³och, Niemiec, Anglii , USA oraz  z odleg³ych 

stron Polski. 

  

Obecnych  przywita³ przewodnicz¹cy Rady Miejskiej 

- Roman Szymañski oraz Jaros³aw Michalczuk po-

mys³odawca  Zjazdu. Zachêceni  do rozmowy goœcie 

zabieraj¹ g³os.  Mikrofon pod¹¿a do kolejnych uczest-

ników spotkania, dziel¹ siê spostrze¿eniami, wspomin-

aj¹ Polanicê sprzed lat, kiedy tu mieszkali jako dzieci  

powi¹zani z ni¹ rodzinnie. Mówi¹ o swoim ¿yciu za 
Obmyœli³ wszystko w szczegó³ach,  przedstawi³ swój granic¹, o znajomych, osi¹gniêciach, têsknotach, 

plan dyr. Teatru Zdrojowego  Centrum Kultury i Promocji powrotach. Poznaj¹ stare miejsca, zaskakuje ich 
-  Justynie Kuban.  Pomys³ chwyci³. i zachwyca  uroda miasta, które coraz  piêkniej rozkwita. 

Uwieñczeniem rozmów i wspomnieñ by³ imponuj¹cych 
Na pierwszym  ZjeŸdzie  obecnych by³o 70 osób.  rozmiarów tort.

Zapraszaj¹ siê sami, znajomi  zna-

jomych, noclegi za³atwiaj¹ indywidu-Zjazd trwa³ od 15 do 
alnie na w³asny koszt. Termin spotkañ 18 czerwca.  Czas umi -
wybrali w czerwcu,  kiedy Polanica la³y koncerty, kabarety, 
ma najwiêcej imprez, tak¿e plenero-wystawy,  m.in. specjalny 
wych, poza tym  œwiêto Bo¿ego Cia-pokaz kolorowej fontan-
³a pozwala na d³u¿szy wyjazd.  ny,  równie¿ przygotowa-
Przybywaj¹ nowe osoby, pojawiaj¹ ne atrakcje - wycieczka  
siê przypadkowe znajomoœci, na-po mieœcie z przewo-
wi¹zuj¹ siê nowe kontakty, tak¿e dnikiem,  przejazd przez 
internetowe. Spotykaj¹ siê w ma³ych miasto kolejk¹ turystycz-
grupkach, prywatnie, owocuj¹ n¹ do miejsca spotkania  
spotkaniami  na ZjeŸdzie.grillowego.  By³o ognisko, 

akordeony, œpiewy, roz-
Jak mówi Jaros³aw Michalczuk: - mowy, nawi¹zywa³y siê 
Trzymam rêkê na pulsie. Ju¿ s¹ plany nowe kontakty. 
na rok 2018.

Zaczê³o siê tak nie-
Wspó³organizatorami imprezy byli: dawno, trzy lata temu  

Burmistrz Miasta, Rada Miejska, mówi Jaros³aw Michal-
Teatr Zdrojowy - Centrum Kultury czuk. Mia³ okr¹g³¹ ro-

i Promocji,  Towarzystwo Mi³oœników Polanicy. cznicê urodzin.  Znajomi rozjechali siê po œwiecie, sam 

te¿ od lat mieszka poza Polanic¹, pomyœla³,  ¿e ludzie 

tak szybko „odchodz¹”, trzeba siê œpieszyæ… 

Krystyna Korecka

Walentyna Anna Kubik
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BUJATRIA XXI WIEKU  DOK¥D ZMIERZAMY?
Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa 

Polanica-Zdrój  22-24 czerwca 2017r.

Kolejny ju¿ rok w Polanicy-Zdroju spotkali siê lekarze Jan Terlecki oraz Kierownik Katedry Rozrodu z Klinik¹ 

weterynarii, zootechnicy oraz hodowcy krów z ca³ej Zwierz¹t Gospodarskich UP we Wroc³awiu prof. dr hab. 

Polski oraz innych krajów europejskich. Tym razem Wojciech Ni¿añski. W ci¹gu trzech dni trwania konfe-

rencji uczestnicy wys³uchali w sumie dwudziestu trzech 

wyst¹pieñ. Swoje referaty zaprezentowali miêdzy 

innymi goœcie zagraniczni: Walter Baumgartner (Aus-

tria), Heiner Bollwein (Szwajcaria), Thomas Krychowski 

(Frnacja), Carla Azevedo (Portugalia), Alexander 

Starke (Niemcy), Gerhard Zehner (Niemcy), Lukas 

dyskutowano na temat przysz³oœci bujatrii, czyli lecz-

nictwa byd³a, w œwietle najnowszych osi¹gniêæ nauki 

i techniki. Spotkanie by³o niezwyk³¹ okazj¹ do wymiany 

Hlubek (Czechy) oraz Pavel Novotny (Czechy). 

G³ównym tematem prezentacji by³y nowe, innowacyjne 

metody wykorzystywane w diagnostyce chorób, ale 

równie¿ najnowsze trendy dotycz¹ce terapii i profilak-

tyki schorzeñ byd³a mlecznego. Nie zabrak³o tak¿e 

tematów zwi¹zanych z ¿ywieniem zwierz¹t oraz 

zarz¹dzaniem stadem. Prezentacjom towarzyszy³y 

aktywne dyskusje prowadzone na sali oraz w kuluarach. 

Uczestnicy mieli równie¿ okazjê do zapoznania siê 

z ofertami licznych firm farmaceutycznych, firm produ-

kuj¹cych sprzêt weterynaryjny, pasze oraz œrodki 

spostrze¿eñ i pomys³ów pomiêdzy lekarzami zajmu- higieny. W wolnych chwilach goœcie korzystali z piêknej 

j¹cymi siê byd³em w terenie a przedstawicielami pogody i licznych atrakcji, które oferuje Polanica-Zdrój. 

wybitnych europejskich oœrodków naukowych. ¯ywym XX Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa w Pola-

dyskusjom jak zwykle sprzyja³a wspania³a atmosfera nicy-Zdroju by³a znakomit¹ okazj¹ do zapoznania siê 

Polanicy-Zdroju. z najnowszymi trendami w bujatrii oraz nawi¹zania 

Konferencja odby³a siê w terminie 22-24 czerwca i po licznych miêdzynarodowych kontaktów, które z pewnoœ-

raz kolejny przyci¹gnê³a do gmachu Teatru Zdrojo- ci¹  zaprocentuj¹  owocn¹  wspó³prac¹  w  przysz³oœci.

wego t³umy uczestników. Oficjalne otwarcie obrad 

mia³o miejsce w pi¹tek 23 czerwca. Goœci powitali 

Przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego prof. dr 

hab. Jan Twardoñ, burmistrz miasta Polanica-Zdrój 

Uczestnicy konferencji

Uczestnicy konferencji

Jedno ze stoisk

Prof. dr hab. Jan Twardoñ

Foto. J.Klinowski



KALEJDOSKOP TALENTÓW. ZIMA 2017
   Za nami ju¿ kolejny, X, Festiwal Twórczoœci „Kalejdos- puj¹cych gromkimi brawami.

kop Talentów. Zima 2017”. To niezwykle barwne widow-

isko nie mog³oby siê odbyæ, gdyby nie pomoc 

i wsparcie wielu firm i osób. Szczególne podziêkowania 

nale¿¹ siê:  Radzie Miejskiej, Burmistrzowi Miasta, 

Teatrowi Zdrojowemu Centrum Kultury i Promocji, 

Uzdrowiskom K³odzkim, Miejskiemu Zak³adowi 

Komunalnemu, Towarzystwu Mi³oœników Polanicy, 

Telewizji Internetowej TVNews, Firmie „Elbi Plus”, 

Pensjonatowi „Beata”, Restauracji „Europa”, Fundacji 

„Inicjatywa” ze Œwidnicy, Stowarzyszeniu „Edukator” 

oraz szko³om prowadzonym przez Stowarzyszenie 

„Edukator”. T¹ drog¹ sk³adamy serdeczne podziêkowa-

nia za pomoc w organizacji tej wspania³ej imprezy. 

Szczególnie ciesz¹ nas sukcesy uczniów 

„Edukatora”. W kategorii solo wokalne (4-8 lat) 

Oliwia Bednarek zajê³a II miejsce, w kategorii 

solo wokalne (8-10 lat) - Miriam Niewiadomska 

zajê³a II miejsce, a Anastazja Romanowska - III 

miejsce, w starszej kategorii wiekowej Wiktoria 

Gbyl, w kategorii solo instrumentalne, zajê³a II 

miejsce, a solo wokalne - wyró¿nienie. 

Nastêpna kategoria to solo wokalne 14-16 lat. 

W tej kategorii Weronika Niewiadomska zajê³a II 

miejsce, a Izabela Szymanik - wyró¿nienie. 

W najstarszej grupie 16-25 lat, w kategorii solo 

wokalne, uczestniczki ko³a wokalnego: 

Weronika Ostoja zajê³a I miejsce, Paulina 

Nowak II miejsce, a Aleksandra Ostoja - II 

miejsce i nagrodê specjaln¹ ufundowan¹ przez 

Radê Miejsk¹ za wybitne osi¹gniêcia. 

Na festiwalu wyst¹pi³a grupa taneczna 

„Drama Dance”, która pod opiek¹ pani Moniki 
Do Polanicy-Zdroju, ju¿ po raz trzeci, przyjecha³o 

Szwed wytañczy³a II miejsce. W tej kategorii nie by³o 
ponad 350 uczestników z Bia³orusi, Rosji, Ukrainy i Pol-

I miejsca, dlatego tym bardziej cieszy II miejsce.
ski (m.in. z ¯ywca, Legnicy, Szczytnej, Barda, Nowego 

Podczas trwania festiwalu odbywa³ siê konkurs plas-
S¹cza). Liczna reprezentacja Polanicy-Zdroju (z Teatru 

tyczny. Równie¿ w tej dziedzinie mamy ogromne 
Zdrojowego, Gimnazjum im. dr. J. Matuszewskiego, 

sukcesy. Martyna Walczuk wymalowa³a II miejsce 
szkó³ Stowarzyszenia „Edukator”) zdoby³a znacz¹ce 

(grupa m³odsza), Jakub Stypu³a  I miejsce, Aleksandra 
miejsca. Nie sposób wymieniæ wszystkich zwyciêzców, 

Wiœniewska i Natalia Walczuk  II miejsce (grupa star-
którzy rywalizowali w kilkunastu kategoriach. Tancerze, 

sza).
wokaliœci, recytatorzy, malarze, instrumentaliœci z wielu 

Gratulujemy laureatom, a wszystkim uczestnikom 
krajów prezentowali swoje umiejêtnoœci na deskach 

i ich opiekunom dziêkujemy za udzia³ w festiwalu 
Teatru Zdrojowego przez dwa dni: 4 i 5 stycznia. Ci 

i zapraszamy w przysz³ym roku.
najlepsi, docenieni przez jurorów, wyst¹pili na fina³owej 

gali, która odby³a siê w pi¹tek, 6 stycznia. Podbili 

równie¿ serca publicznoœci, która nagradza³a wystê-
Hanna Koœcielska, Agata Winnicka

Prowadz¹ce festiwal: Natasha Polkh - prezes Fundacji "Inicjatywa" 
ze Œwidnicy oraz Agata Winnicka. Oliwia Bednarek (Oliwia - trzecia 
od lewej) - ze szkó³ "Edukator" - II m. w kategorii solo wokalne 4-8 lat

Zdobywcy Grand Prix festiwalu - Zespó³ Tañca 
Irlandzkiego z Bia³orusi
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JUBILEUSZ

24 marca 2017r. w Teatrze Zdrojowym im. uczniom Regionalnej Szko³y Turystycznej „siêgaæ 

Mieczys³awy Æwikliñskiej w Polanicy  Zdroju odby³a siê w kosmos” i realizowaæ marzenia, czego symbolem by³y 

uroczysta gala z okazji  jubileuszu podpisania umowy rozdane przez Aleksandrê Wodzyñsk¹ Trenera Aka-

patronackiej Regionalnej Szko³y Turystycznej Techni- demii Rainbow gwiazdy z napisami:  podró¿e, dobra 

kum im. Jana Paw³a II z Biurem Podró¿y Rainbow. zabawa, pasja, przyjaŸnie, dobry zawód. Uczniowie 

natomiast zaprezentowali ods³onê swoich tegorocznych 

W uroczystoœci wziê³o udzia³ wielu znamienitych dzia³añ animacyjnych w Figloklubach Rainbow w Grecji, 

goœci: dyrektor Akademii Rainbow Filip Szmidt. Trenerzy  Turcji, w hotelach w Polanicy-Zdroju i na Ziemi K³odzkiej.

w Akademii Rainbow, Aleksandra Wodzyñska i Krzysz-

tof Sikorski, starosta K³odzki Maciej Awi¿eñ, wicesta-

rosta K³odzki Ma³gorzata Jêdrzejewska  Skrzypczyk, 

burmistrz Polanicy-Zdroju Jerzy Terlecki, przewodni-

cz¹cy Rady Powiatu Dariusz K³onowski, przewodni-

cz¹cy Rady Miasta w Polanicy-Zdroju Roman 

Szymañski, dyrektor Wydzia³u Oœwiaty Starostwa 

Powiatowego w K³odzku Anetta Koœciuch, przedstawi-

ciele kuratorium, organizacji turystycznych, dyrektorzy 

i managerowie biur turystycznych i hoteli, przedstawi-

ciele Rady Rodziców, nauczyciele i uczniowie gimna-

zjów i Regionalnej Szko³y Turystycznej.

Punktem fina³owym uroczystoœci by³o podziêkowa-

nie z³o¿one przez dyrektor Beatê Dreszer Biuru Podró¿y 

Rainbow za miniony wspania³y rok. Dyrektorowi Aka-

demii Rainbow Filipowi Szmidt, trenerom Akademii 

Rainbow  Aleksandrze Wodzyñskiej i Krzysztofowi 

Sikorskiemu wrêczony zosta³ pami¹tkowy kryszta³ 

z napisem:

„Nauka w szko³ach powinna byæ prowadzona w taki 

sposób, aby uczniowie uwa¿ali j¹ za cenny dar, a nie za 

ciê¿ki obowi¹zek”

Albert Einstein

Organizatorem i gospodarzem uroczystoœci byli 

nauczyciele i uczniowie technikum obs³ugi turystycznej, Regionalna Szko³a Turystyczna to pierwsza ponad-

a w szczególnoœci klasa patronacka o specjalizacji gimnazjalna szko³a w Polsce, która kszta³ci profesjonal-

animator czasu wolnego. nych animatorów na potrzeby rynku pracy w zawodzie 

animator czasu wolnego. Od 01.12.2016 do  30.11.2018 

Galê rozpocz¹³  pokaz animacji pt. „Kosmiczna Rainbow Tours S.A. bêdzie realizowaæ na terenie 

podró¿ do gwiazd” z udzia³em zaproszonych dzieci Regionalnej Szko³y Turystycznej projekt pt. „Animacja 

z  klasy  III z Szalejowa Górnego. Pokaz zwieñczy³ gor¹- czasu wolnego  wsparcie uczniów Regionalnej Szko³y 

cy taniec animacyjny oraz  brawa publicznoœci. Turystycznej w kierunkach zgodnych z potrzebami 

pracodawców”. W projekcie wezm¹ udzia³ uczniowie 

Wspó³praca z Biurem Podró¿y Rainbow umo¿liwia klasy I technik obs³ugi turystycznej o specjalizacji 

Aleksandra Wodzyñska i klasa I technikum obs³ugi 

turystycznej, specjalizacja Animator czasu wolnego,

Dyrektor  RST Beata Dreszer , dyrektor Akademii Rainbow 

Filip Szmidt oraz trenerzy Akademii Rainbow Aleksandra 

Wodzyñska i Krzysztof Sikorski
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animacja czasu wolnego oraz starsze roczniki klasy - animacje dla doros³ych,

TOT. Do g³ównych dzia³añ projektu nale¿y doposa¿enie 

szko³y w : 

- komputer stacjonarny z monitorem,

- drukarkê ze skanerem i kopiark¹,

- projektor multimedialny,

- telewizor,

- ladê do informacji turystycznej,

- 20 laptopów,

- zestaw ksi¹¿ek na temat animacji

- sprzêt do zajêæ animacyjnych:

- odtwarzacz muzyki,

- g³oœniki,

- mikrofon bezprzewodowy.

W ramach projektu proponuje siê uczniom dodatkowe 

lekcje z jêzyka angielskiego i w³oskiego lub hiszpañ-

skiego (po dwie godziny lekcyjne w tygodniu przez ca³y - projektowanie animacji,
rok szkolny  2017/2018) oraz  wychowania fizycznego - treningi umiejêtnoœci animacyjnych,
(50 godzin  w  roku szkolnym  2017/2018), dodatkowe - wizyta w siedzibie Rainbow. 
kursy.  Wszyscy uczniowie ukoñcz¹ kurs  udzielania 

pierwszej pomocy, kurs udzielania pierwszej pomocy Uczestnicy wycieczek szkoleniowych pod okiem 
dzieciom i niemowlêtom. 16 uczniów wybranych na trenerów poprowadz¹ 8-godzinny dzieñ animacyjny  
podstawie predyspozycji ukoñczy kurs instruktora aqua w hotelach w Polanicy  Zdroju, oferuj¹c zró¿nicowane 
aerobicu oraz 16 - kurs instruktora stretchingu. aktywnoœci  dzieciom i doros³ym.

 A w 2017 i w 2018 roku po 3 uczniów wyjedzie 

na trzymiesiêczny, p³atny sta¿ do jednego 

z hoteli animacyjnych Rainbow.

Uroczyst¹ galê zakoñczy³a poprowadzona 

z humorem przez animatorów klasy patronac-

kiej animacja dla doros³ych pt. „Randka 

z Gwiazd¹ w ciemno”, dziêki której zakochana 

para  otrzyma³a w prezencie Voucher na 

atrakcyjn¹ wycieczkê  oraz spotka³a siê na 

romantycznej  randce. 

Na koniec znamienici goœcie mogli z³o¿yæ 

pami¹tkowe wpisy do kroniki technikum obs³ugi 

turystycznej w Regionalnej Szkole Turys-

tycznej.

Wszystkich gimnazjalistów zainteresowanych 

specjalizacj¹ “Animacja czasu wolnego” 

serdecznie zapraszamy na stronê W latach 2017 i 2018 odbêd¹ siê 5-dniowe wycieczki 

szkoleniowe. W programie których odbêd¹ siê szkolenia 

Czekamy na Was! w dziedzinie :

- animacje dla dzieci,

www.rst.ng.pl

Edyta Zarzycka - Koœciesza 

Starosta K³odzki  Maciej Awi¿eñ,  Przewodnicz¹cy Rady 

Powiatu  Dariusz K³onowski oraz dyrektor Akademii 

Rainbow Filip Szmid

Po pokazie animacji pt. „Kosmiczna podró¿ do gwiazd” 

z udzia³em zaproszonych dzieci z klasy III z Szalejewa 

Górnego, w wykonaniu klasy patronackiej technikum 

obs³ugi turystycznej
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Z KRONIKI SZKOLNEJ
CZ AS  NA PO DS UM OW AN IE  OS I¥ GN IÊ Æ szkolnego etapu okaza³y siê najlepsze z danej dziedziny 

W GIMNAZJUM IM. DR. JÓZEFA MATUSZEWSKIEGO wiedzy. W jêzyku angielskim nie mia³ sobie równych 

ZA PIERWSZY SEMESTR ROKU SZKOLNEGO Jakub Wo³oszczuk. Przedmioty humanistyczne godnie 

2016/2017 reprezentowa³ Tomasz Bokun, natomiast królow¹ nauk  

Pierwszy semestr ju¿ za nami, wiêc warto przypo- matematykê Julia Piziur. Z przedmiotów przyrodniczych 

mnieæ i upamiêtniæ, w jakich wydarzeniach, konkursach najlepsza okaza³a siê Emilia Sabo. Piotr Sobczyk 

i uroczystoœciach oraz zawodach sportowych uczestni- natomiast zakwalifikowa³ siê do III etapu Konkursu 

czyli nasi uczniowie. By³y to osi¹gniêcia w wielu dyscy- Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej zorganizowa-

plinach wiedzy: przedmiotowych, sportowych i artys- nego na zlecenie Kuratoriów Oœwiaty w ca³ym kraju. 

tycznych. W sztuce piêknego recytowania na szczeblu miej-

· Miêdzyszkolny „Uliczny Bieg TrzeŸwoœci” : I miejsce - skim podczas Konkursu Recytatorskiego „Pegazik” 

Natalia Bilska, Micha³ Michalski, Patrycja Banaœ, II nasz¹ szko³ê reprezentowali i zdobyli nastêpuj¹ce 

miejsce  - Wiktoria Gu³a; miejsca: II - Emilia Rus, III -  Miko³aj Marek. Natomiast 

· Miêdzygminne rozgrywki pi³ki koszykowej: - I w XXI I Dolnoœ l¹skim Konkursie  Recyta torskim 

miejsce dziewczyny; w K³odzku na szczeblu powiatowym Emilia Rus ocza-

· Rejonowe rozgrywki pi³ki koszykowej - IV rowa³a jury i otrzyma³a wyró¿nienie. 

miejsce dziewcz¹t; Gimnazjum im. dr. Józefa Matuszewskiego nie-

· Wyœcig o Puchar Burmistrza Szczytnej:II  zmiennie dba o poziom czytelnictwa wœród m³odych 

miejsce - Jakub Michalski; ludzi. Z okazji Roku Czytelnictwa równie¿ i w naszej 

· Miêdzynarodowy Kalejdoskop Talentów. Zima placówce odby³o siê Narodowe Czytanie „Quo Vadis” 

2017  ma³e formy taneczne: grupa dziewcz¹t H. Sienkiewicza. Nasi uczniowie w strojach staro¿yt-

zdoby³a III miejsce; nych Rzymian piêknie recytowali fragmenty tej popu-

· Biathlon dla ka¿dego: Miko³aj Marek - II larnej powieœci. Równie¿ prê¿nie dzia³a biblioteka 

miejsce; szkolna, organizuj¹c konkursy czytelnicze. W pie-

· Konkurs strzelecki: Justyna £uczko - I miejsce; rwszym, sprawdzaj¹cym wiedzê o mitach greckich, 

· Wicemistrzostwo Szkó³ Gimnazjalnych w siat- najlepsza okaza³a siê Julia Banoviæ, natomiast Gabrysia 

kówce: II miejsce ch³opcy (w mistrzostwach Gliniecka by³a bezkonkurencyjna w znajomoœci cyklu 

rejonu k³odzkiego zajêli I miejsce). powieœciowym o WiedŸminie 

Andrzeja Sapkowskiego. Rados-

ne zwyciê¿czynie otrzyma³y dyplo-

my i piêkne nowoœci wydawnicze.

Wœród licznych zaplanowanych 

i zrealizowanych uroczystoœci 

w naszej szkole na szczególnie 

wa¿nym miejscu znajduje siê 

uroczysty apel z okazji Dnia 

Odzyskania przez Polskê Nie-

podleg³oœci zatytu³owany „Droga 

do wolnoœci”. Uroczystoœæ odby³a 

siê w odnowionej sali gimnastycz-

nej, której otwarcie po³¹czone 

zosta³o z tym wyj¹tkowym dniem. 

Symbolicznego przeciêcia bia³o-

czerwonej wstêgi dokonali: dy-

rektor Teresa Pitu³a, pan burmistrz 

Jerzy Terlecki, ksi¹dz pra³at 

Do powiatowego konkursu Zdolny Œl¹zak Antoni Kopacz, który tak¿e poœwiêci³ nasz sportowy 

Gimnazjalista zosta³y zg³oszone osoby, które podczas obiekt, Anna Hada³a oraz przewodnicz¹ca Samorz¹du 
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Uczniowskiego Patrycja Banaœ. Drugim wydarze- mi, stawali w obronie s³abszych, pokazywali jak prze-

niem s¹ jase³ka dwukrotnie wystawiane w Teatrze mówiæ do nas zrozumia³ym jêzykiem, nios¹cym pra-

gnienie mi³oœci i nadziei. Na 

scenie ujrzeliœmy Heroda, 

Jagnê, Józefa, pastuszków, 

anio³y i wielu innych. Dope³-

nieniem gry aktorskiej by³a 

prezentacja multimedialna, 

zawieraj¹ca obrazy miast 

i postaci znanych z Biblii. 

Jase³ka ogl¹dano z przyjem-

noœci¹ i zaciekawieniem, a po-

zytywne przes³anie pozosta³o 

na d³ugo w pamiêci. Podczas 

obchodów 25. Fina³u Wielkiej 

Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy 

jase³ka zosta³y wystawiane po 

raz drugi, nasi uczniowie 

ponownie zagrali z wielkim 

sercem i gracj¹! Cieszy nas, 

nauczycieli, ¿e uczniowie tak 

chêtnie anga¿uj¹ siê w projekty 

edukacyjne i mog¹ zaprezento-

waæ swoje talenty recytator-
Zdrojowym. 22 grudnia zaproszeni goœcie, mieszkañcy skie, wokalne i sportowe. Dziêkujemy im oraz osobom , 
oraz spo³ecznoœæ naszego gimnazjum ujrzeli na scenie dziêki którym ca³oœæ mog³a dojœæ do tak znamienitego 
„Jase³ka na weso³o”. Biblijne opracowanie najs³yn- poziomu. Nad ca³oœci¹ i przebiegiem czuwa³a pani 
niejszego obrazu narodzin Pana zosta³o profesjonalnie Barbara Federowicz, próby prowadzili: Jolanta 
przygotowane. W œwi¹tecznej scenerii i piêknej grze Marczyk-Gil oraz Damian Naryñski i ksi¹dz Andrzej 
aktorskiej naszych uczniów tradycja zosta³a po³¹czona Paraciej. O cudowne stroje sceniczne zadba³a Julita 
ze wspó³czesnoœci¹ za spraw¹ nietuzinkowych dia- Tysiak-Sakowska.
logów zabarwionych humorem oraz œpiewem kolêd Przed nami drugi semestr i nie zwalniamy tempa... 
w wykonaniu naszych uczennic. Bohaterowie w sztuce 

szukali swojego miejsca, walczyli z w³asnymi s³aboœcia-     D. Naryñski
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ANIMATOR CZASU WOLNEGO W RST

W ramach realizacji specjalnoœci Animator Czasu ników Akademii Rainbow. 

Wolnego uczniowie klasy patronackiej technikum 

obs³ugi turystycznej w Regionalnej Szkole Turystycznej 

w Polanicy-Zdroju w dniach od 19-23 

kwietnia 2017 r. brali udzia³ w wy-

cieczce szkoleniowej w oœrodku w Za-

³êczu Wielkim (woj. ³ódzkie).

 Zgodnie z umow¹ zawart¹ pomiêdzy  

Rainbow i Szko³¹ uczniowie ponosili 

wy³¹cznie koszt zakwaterowania i wy-

¿ywienia, pozosta³e koszty, np. tran-

sport czy materia³y do zajêæ, ponosi³ 

Patron klasy animacyjnej. W zwi¹zku 

z realizacj¹ projektu wspó³finanso-

wanego ze œrodków Unii Europejskiej 

i ten koszt zosta³ zmniejszony.  

Czym ró¿ni³a siê wycieczka szko-

leniowa od zwyk³ej wycieczki szkolnej? 

- mia³a bogaty program (zajêcia

  animacyjne dla dzieci i doros³ych,

  tañce animacyjne, stretching,

  organizacja    wieczornego show,

  wizyta w  Centrali Rainbow w £o-

  dzi, poznawanie zaplecza

- pracy animatorów, przygotowywa- 

  nie scenariuszy animacyjnych,

  malowanie twarzy i inne), co

  spowodowa³o, ¿e m³odzie¿ nie

  mia³a czasu na nudê, 

- zwiêkszy³a poziom wiedzy i umie-

  jêtnoœci animacyjnych uczestników, 

- przygotowa³a uczniów do prowa-

  dzenia samodzielnie prostych

  animacji, 

- podnios³a poziom kreatywnoœci

  poprzez ró¿norodne zadania

  wykonywane pod okiem trenerów, 

- w programie by³y liczne zajêcia

  sportowo  rekreacyjne. 

Wycieczka by³a jednym z najwa¿-

niejszych elementów pracy z uczniami 

w ramach realizacji programu klasy 

patronackiej.

W czasie wycieczki uczniowie byli 

pod opiek¹ swoich nauczycieli oraz trenerów  pracow- Edyta Zarzycka Koœciesza

Z ¯YCIA SZKÓ£NieregularnikNieregularnik PolanickiPolanicki1/2017

27



KONFERENCJA 
BIBLIOTEKARZY I POLONISTÓW 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ¯O£NIERZY Z MONTE CASSINO

„Czytajmy, bo czytanie jest drugim ¿yciem” Wydzia³u Filologicznego, kierownika Zak³adu Biblio-

Józef Ignacy Kraszewski tekoznawstwa w Instytucie Informacji Naukowej 

i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wroc³awskiego oraz 

W³¹czaj¹c siê w obchody Ogólnopolskiego Œwiêta „Kamishibai, teatr ilustracji  jak pracowaæ z tekstem?” 

Bibliotek, 9 maja 2017 roku, zaprosiliœmy do naszej mgr Beaty Malentowicz - nauczyciela bibliotekarza, 

szko³y bibliotekarzy i polonistów z powiatu k³odzkiego na trenera edukacji medialnej, certyfikowanego organiza-

Konferencjê, której temat przewodni brzmia³ „Biblioteki tora wspomagania, pracownika Dolnoœl¹skiej Biblioteki 

szkolne  nauka, zabawa, relaks”.  Pedagogicznej we Wroc³awiu.

Frekwencja na konferencji wpisa³a siê w realizacjê 

zadañ oœwiatowych, które w tym roku, w sposób 

szczególny, s¹ realizowane w szko³ach i zak³adaj¹ 

upowszechnianie czytelnictwa i rozwijanie kompetencji 

czytelniczych wœród dzieci i m³odzie¿y. Przyjecha³o 35 

pañ z ca³ego powiatu k³odzkiego i z Wroc³awia. 

W przerwie wyst¹pieñ wymieniano uwagi, dzielono 

siê pomys³ami, wymieniano swoje  doœwiadczenia 

w pracy z czytelnikiem.

Konferencjê zakoñczy³a multimedialna prezentacja 

Anny Stêpek bibliotekarza polanickiej „dwójki” pod 

tytu³em :„Czytaj¹ca Polanica”, prezentuj¹ca zdjêcia 

Czêœæ oficjalna rozpoczê³a siê w holu szko³y. Goœcie z wydarzeñ czytelniczych, które, na przestrzeni kilku 

zobaczyli wystêpy uczniów  Chór Szko³y Podstawowej ostatnich lat , mia³y miejsce w naszym mieœcie. 

nr 2 im. ¯o³nierzy z Monte Cassino w Polanicy-Zdroju Uczestnicy Konferencji mogli zobaczyæ, ¿e wszystkie 

oraz Zespó³ Taneczny Szkó³ Stowarzyszenia „Edukator” placówki oœwiatowe, a tak¿e instytucje kultu ry, 

w Polanicy-Zdroju.  Zaprezentowa³y te¿ swoje konkur- z wielk¹ pieczo³owitoœci¹ promuj¹ czytelnictwo 

sowe wiersze przedszkolaki z Przedszkola Publi- w naszym mieœcie. Autorka dziêkuje: Dyrekcjom 

cznego nr 1 w Polanicy-Zdroju Natalia Hyliñska i Jan i Nauczycielom szkó³ i przedszkoli, a tak¿e Dyrekcjom 

Jasiñski. Konferencjê oficjalnie otworzyli: dyrektor i Pracownikom Miejskiej Biblioteki Publicznej i Teatru 

szko³y Dariusz K³onowski i zastêpca burmistrza Pola- Zdrojowego  Centrum Kultury i Promocji za przekazane 

nicy-Zdroju  Dariusz Kupiec. materia³y.

Nastêpnie, uczestniczki Konferencji przesz³y do sali Jako wspó³o rganizato r Kon ferenc ji,  dyrektor 

wyk³adowej, gdzie zapozna³y siê z dwoma wyst¹pie- Powiatowego Centrum Doradztwa i Poradnictwa 

niami: „Stare i nowe funkcje bibliotek szkolnych”  Psychologiczno-Pedagogicznego w K³odzku, Dorota 

profesor Bogumi³y Staniów - prodziekana ds. dydaktyki Rêczkowska, wspólnie z gospodarzem spotkania, 

Dyr. Dariusz K³onowski i  wiceburmistrz Dariusz Kupiec 

przywitali uczestników Konferencji i uroczyœcie otworzyli 

obrady

Uczestnicy Konferencji bibliotekarzy i polonistów 

w Szkole Podstawowej nr 2 im. ¯o³nierzy z Monte 

Cassino w Polanicy-Zdroju

1/2017NieregularnikNieregularnik PolanickiPolanickiZ ¯YCIA SZKÓ£

28



dyrektorem Szko³y Podstawowej nr 2 im. ¯o³nierzy z Monte Cassino w Polanicy-Zdroju. 

z Monte Cassino w Polanicy-Zdroju, Dariuszem W zmieniaj¹cym siê dynamicznie œwiecie, w nowej 

K³onowskim, uroczyœcie wrêczyli certyfikaty biblioteka- szkolnej rzeczywistoœci, przed bibliotekami otwieraj¹ siê 

zupe³nie inne mo¿liwoœci. Trzeba o nich mówiæ na 

spotkaniach takich jak nasze, a nastêpnie realizowaæ 

w ka¿dej szkolnej placówce oœwiatowej. 

Ci¹g³e przypominanie m³odym ludziom, ¿e ksi¹¿ka 

istnieje, zaspokaja potrzeby i wype³nia niezwykle istotne 

funkcje, to rola nie tylko nas, mi³oœników ksi¹¿ek, 

bibliotekarzy i polonistów, ale wszystkich nauczycieli, 

wychowawców i oczywiœcie rodziców. Starajmy siê 

nieustannie odkrywaæ przed m³odym cz³owieka mo¿li-

woœci kryj¹ce siê w ksi¹¿kach.

„Wa¿ne, ¿eby dzia³aæ, wyst¹piæ z inicjatyw¹, dobrze 

i aktywnie pracowaæ, nie baæ siê prezentacji efektów 

i próbowaæ …. z nadziej¹, ¿e zostanie siê dostrze-

¿onym.” Bibl. w Szk. 2007/10 s.3

Wszystkim moim kole¿ankom bibliotekarkom, ¿yczê 

niewyczerpanej chêci do dzia³ania, wytrwa³oœci 

rzom uczestnicz¹cym w Konferencji. w realizacji celów i radoœci jak¹ daje kontakt z ksi¹¿k¹ 

Szczególne podziêkowania, dyrektor Dariusz i praca z dzieæmi.

K³onowski i bibliotekarz Anna Stêpek, na rêce obecnej W imieniu swoim i Dyrekcji Szko³y dziêkujê za 

na Konferencji pani Iwony Gajdy, z³o¿yli pracownikom odwiedzenie naszej placówki, mi³e s³owa i do zoba-

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Polanicy-Zdroju za czenia.

wieloletni¹ wspó³pracê w upowszechnianiu czytelnictwa 

i rozwijaniu kompetencji czytelniczych wœród dzieci 

i m³odzie¿y Szko³y Podstawowej nr 2 im. ¯o³nierzy 

Pomys³odawca i koordynator Konferencji

Anna Stêpek - bibliotekarz

Dyr. Dorota Rêczkowska i dyr. Dariusz K³onowski 

wrêczaj¹ podziêkowanie Beacie Malentowicz

Szanowni Pañstwo,

Towarzystwo Mi³oœników Polanicy wystêpuje z kolejn¹ inicjatyw¹ upamiêtnienia Polaniczan.

Tegoroczn¹ wrzeœniow¹ wystawê pragniemy poœwiêciæ polanickim lekarzom. Jak zwykle nie zrobimy nic bez 

Pañstwa pomocy. Chcemy upamiêtniæ lekarzy pracuj¹cych i mieszkaj¹cych w Polanicy w okresie powojennym. 

Wielu z Nich odesz³o ju¿ na wiekuisty dy¿ur, wielu nadal mieszka i pracuje w naszym mieœcie. Poza wspomnieniem 

tych, którzy odeszli pragniemy stworzyæ listê lekarzy - osób emerytowanych i aktualnie pracuj¹cych we wszystkich 

polanickich jednostkach S³u¿by Zdrowia.

Zwracamy siê z proœb¹ do Rodzin, wspó³pracowników, przyjació³ o pomoc w skompletowaniu pami¹tek, 

wspomnieñ, przygotowanie not biograficznych. Prosimy równie¿ o uzupe³nienie poni¿szej listy, nasza pamiêæ jest 

zawodna.

Stefan Bielak Roman Grzelak Józef Matuszewski
Marian Wytyczak Eugeniusz Martyniak Bronis³awa Julia Wóytowicz
Wies³aw Flankowski Dr Bitniok Zofia Fraus
Lech Wiertel Henryka Maciejczyk Maria Derecka
Wies³aw Malka Dr Maciejczyk Dr Ksi¹ski
Dr Larion Prof. Bronis³aw Jakubowski Zygmunt Orlicz-Kremer
Kazimierz Berkowski Prof. Henryk Schlecht 
Antoni Ko³tek Bronis³aw Rozwadowski
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Wdziêcznoœæ i pokora wspieraj¹ siê wzajemnie szczególnych domów Prowincji (Wroc³aw, Wierzbice, 

i uzupe³niaj¹” Czêstochowa, Kluczbork).

                               Œw. ks. Zygmunt Gorazdowski Do wspólnego œwiêtowania do³¹czyli Prezesi 

i Dyrektorzy instytucji zaprzyjaŸnieni z nasz¹ placówk¹, 

Dzieñ 8.06.2017 r. by³ dla wspólnoty Sióstr œw. Dyrektorzy szkó³ polanickich i placówek opiekuñczo  

Józefa z Polanicy-Zdroju dniem radosnym i wyj¹tko- wychowawczych wspó³pracu j¹cych z nami;  nasi 

wym. W tym dniu bowiem œwiêtowa³yœmy Jubileusz 70  wspó³pracownicy, nauczyciele, wychowawcy, podopie-

lecia przybycia i pracy wychowawczej w Polanicy- czni, cz³onkinie MGSJ, przyjaciele i sponsorzy, a tak¿e 

Zdroju. mieszkañcy Polanicy-Zdroju.

Obchody jubileuszowej uroczystoœci 

rozpoczê³y siê w Koœciele Parafialnym  pw. 

Wniebowziêcia Najœwiêtszej Maryi Panny 
00  o godz.10 Msz¹ œw. dziêkczynn¹ za 70 lat 

pobytu i pracy na polanickiej ziemi. 

Proboszcz ks. Antoni Kopacz przywita³ ser-

decznie dostojnego goœcia ks.Biskupa 

Ignacego Deca i poprosi³ o przewodnicze-

nie w tej dziêkczynnej Eucharystii. Podczas 

Mszy œw. Dziêkowa³yœmy dobremu Bogu za 

pe³nione dzie³o mi³osierdzia, za lata pobytu 

i pos³ugi Sióstr œw. Józefa na terenie miasta, 

za dobro, które przez siostry siê dokona³o

i zapisa³o piêkn¹ historiê w Polanicy.

Po  zakoñczonej  Mszy œw. Siostra Pro-

wincjalna - Maria Mateusza Ciszewska 

Na powy¿sz¹ uroczystoœæ przyby³ zaproszony przez podziêkowa³a ks. Biskupowi za przybycie i prze-

nas Jego Ekscelencja  ks. biskup Ignacy Dec, ks. Pra³at,  wodniczen ie naszej  jub ileuszowej uroczystoœci . 

a zarazem proboszcz Parafii, Antoni Kopacz, kap³ani Dziêkowa³a te¿ wszystkim osobom i instytucjom, które 

wspó³pracuj¹cy i zaprzyjaŸnieni z nami, Ojcowie w tworzenie historii polanickiego Oœrodka mia³y  swój  

Sercanie z Soko³ówki. 

Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili nas te¿ 

przedstawiciele w³adz miejskich: burmistrz  - 

Jerzy Terlecki, przewodnicz¹cy Rady Miej-

skiej - Roman Szymañski, prezes  Towa-

rzystwa Mi³oœników Polanicy - Edward 

Wojciechowski,  przedstawiciele Starostwa 

Powiatowego w K³odzku, Przedstawiciel  

Kuratorium Oœwiaty, wizytator - Danuta 

Pierzynka.

Razem z nami œwiêtowa³a delegatka Matki 

Generalnej, a zarazem by³a dyrektor SOSW  

s. Marit Kot oraz Siostra Prowincjalna - s. 

Maria Mateusza Ciszewska. Cieszy³yœmy siê 

równie¿ obecnoœci¹ naszych sióstr z po-

POD GOD£EM MI£OSIERDZIA - 70 ROCZNICA 
PRZYBYCIA SIÓSTR ŒW. JÓZEFA 

DO POLANICY-ZDROJU 
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udzia³. Podczas ¿yczeñ i gratulacji, doceniaj¹c wk³ad Sióstr 

w pracy opiekuñczej z dzieæmi, Kapitu³a,  

w której sk³ad wchodz¹ radni Rady 

Miejskiej i cz³onkowie Zarz¹du Towa-

rzystwa Mi³oœników Polanicy, przyzna³a 

Siostrom Œwiêtego Józefa pracuj¹cym w 

Polanicy-Zdroju wyró¿nienie: Statuetkê 

Polanickiego NiedŸwiedzia 2017 za 70 

letni¹ dzia³alnoœæ opiekuñczo wycho-

wawcz¹ i dydaktyczn¹. Wyró¿nienie to 

jest dla nas wielkim zaszczytem i zo-

bowi¹zaniem, otrzymuj¹ j¹ bowiem 

osoby i instytucje zas³u¿one dla rozwoju 

Polanicy w ró¿nych dziedzinach.

Po zakoñczonych przemowach, gratu-

lacjach i ¿yczeniach  zaproszeni  goœcie 

udali siê na wspóln¹ agapê do budynku 

Oœrodka Szkolno - Wychowawczego. 
Kolejnym punktem jubileuszowej uroczystoœci by³a 

Tutaj, wœród radosnej atmosfery, nie zabrak³o ciep³ych 
czêœæ artystyczna w Teatrze Zdrojowym Centrum 

s³ów uznania dla  nie³atwej pracy wœród potrzebuj¹cych 
Kultury i  Promocji, gdzie udaliœmy siê po zakoñczonej 

dzieci. 
Mszy œw.  Tutaj siostra dyrektor Brygida Dul przywita³a 

Nasze serca przepe³nia radoœæ i wdziêcznoœæ Panu 
wszystkich zgromadzonych i zaprosi³a do udzia³u 

w czêœci artystycznej przygotowanej na tê okolicznoœæ. 

Po krótkiej prezentacji wprowadzaj¹cej w tematykê 

Jubileuszu „POD GOD£EM MI£OSIERDZIA 70 rocz-

nica przybycia Sióstr œw. Józefa do Polanicy-Zdroju” 

podopieczni  zaprezentowali scenkê teatraln¹: „Byæ 

wszystkim dla wszystkich”. Tutaj wychowankowie przy-

bli¿yli nam postaæ œw. Zygmunta Gorazdowskiego, jego 

wra¿liwoœæ na potrzeby ludzi najbardziej opuszczonych, 

a tak¿e kontynuacjê dzie³a mi³osierdzia  w pos³udze 

Sióstr Józefitek. Po przedstawieniu zosta³ wyœwietlony 

film przygotowany na tê uroczystoœæ. Niektóre  osoby 

wspó³pracuj¹ce z siostrami mia³y tutaj okazjê 

podziêkowaæ i wyraziæ wdziêcznoœæ za wspólne lata 

pracy i dobro otrzymane przez pos³ugê sióstr polanickiej Bogu i ludziom za piêkn¹ historiê polanickiego Domu, za 

wspólnoty. dzie³o, które 70 lat temu powsta³o i da³o schronienie 

Kolejnym punktem programu by³o rozwi¹zanie i ciep³o potrzebuj¹cym dzieciom. 

konkursu plastycznego pt. „Jubileuszowa kartka z ¿y- Dziœ, podczas Jubileuszu, za piêkn¹ przesz³oœæ 

czeniami” i wrêczenie nagród.  Konkurs skierowany by³ dziêkujemy, teraŸniejszoœæ i przysz³oœæ z odwag¹ i na-

do dzieci i m³odzie¿y polanickich przedszkoli, szkó³ dziej¹ pragniemy budowaæ. 

podstawowych i gimnazjalnych w ramach Projektu „Pod 

god³em Mi³osierdzia”. Projekt przybli¿y³ dzieciom i m³o- DZIÊKUJEMY  wszystkim sponsorom i instytucjom, 

dzie¿y oraz mieszkañcom Polanicy-Zdroju historyczne od których pomoc uzyskujemy, to dziêki nim mo¿emy 

korzenie  i aktualn¹ dzia³alnoœæ Sióstr œw. Józefa na historiê naszego Domu wspólnie tworzyæ. 

terenie miasta.

Koñcowym akcentem jubileuszowej uroczystoœci 

w teatrze by³y gratulacje i ¿yczenia kierowane pod 

adresem Sióstr Œw. Józefa, wspó³pracowników i wy-

chowanków na rêce siostry dyrektor Brygidy Dul.  
Opracowa³a s. Tomasza (Urszula Moskal)
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WZD£U¯ DZIKIEJ ORLICY  - LASÓWKA

Zmotoryzowan i sobie sprawy, ¿e kiedyœ kwit³ tu przemys³ hutniczy, 

polaniczanie  chêt- a wsie by³y ludne.

nie  w okresie let- Dolina Dzikiej Orlicy, granicznej rzeki Ziemi K³odzkiej 

nim wybieraj¹ na i Czech z pewnoœci¹ nale¿y do piêkniejszych w Sude-

krótkie  wycieczki tach dziêki zielonym ³¹kom, ukwieconym latem w rejonie 

oko lice Zie leñca Lasówki i Trickowa, Zelenki czy Bedrichovki, malowni-

i trasê biegn¹c¹ czym prze³omom w okolicy Poniatowa, Niemojowa, 

wzd³u¿ Dzikiej Or- Neratova i Bartosovic. Pozosta³a stara drewniana 

licy. Powodów jest zabudowa o charakterystycznej regionalnej formie tzw. 

kilka, bowiem tra- chaty sudeckie, harmonijnie ³¹czy siê z otaczaj¹cym 

górskim krajobrazem. Lasówka 

nale¿y do stosunkowo póŸno 

powsta³ych osad nad Orlic¹, datuje 

siê na drug¹ po³owê XVI wieku.

Historia tej malowniczo po³o¿onej 

wsi w Górach Bystrzyckich w dolinie 

Dzikiej Orlicy, na stoku K³obuka s¹ 

nierozerwalnie zwi¹zane z hutnic-

twem szk³a. W  1614 roku po drugiej sa widokowo jest przepiêkna, z mo-
stronie Orlicy w czeskich Bedri-¿liwoœci¹ zatrzymania siê.  Druga 
chovcach (Friedrichdorf) Hans Frie-atrakcja to przejœcie przez rzeczkê 
drich, za³o¿yciel hut w Szklarskiej na stronê czesk¹, a tam przy 
Porêbie i Jugowie uruchomi³ tu hutê knedliczkach i piwie mo¿na mile 
szk³a, która uleg³a zniszczeniu spêdziæ czas obiadowo podwie-
podczas wojny trzydziestoletniej. czorkowy, aby wieczorem powróciæ 
Prawdopodobnie na terenie dzisiej-do domu.
szej Lasówki istnia³a ju¿ wtedy ja-Myœlê, ¿e mieszkañcy Polanicy- 
kaœ osada szklarzy, która tak jak Zdroju i s¹siednich miejscowoœci 
i inne osady nad Dzik¹ Orlic¹ po jej jad¹c drog¹ wzd³u¿ granicy z Repu-
prawej i lewej stronie, w czasie tej blik¹ Czesk¹, podziwiaj¹c zabu-
wojny zosta³a wyludniona. W 1656 dowê mijanych ma³ych zagubio-
roku czeski mistrz szklarski z Bedri-nych w górach wiosek, otaczaj¹c¹ 
chovki Adam Petenhansel za³o¿y³ ich przestrzeñ i przyrodê nie zdaj¹ 
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Tablica informacyjna z histori¹ wsi Jeden z ostatnich budynków dawnej Lasówki. Widok obecny

Orlickie Zahori  pomnik Ignaza 
Preisslera (1676-1746), malarza 
na szkle i porcelanie w hutach 
szk³a po obu stronach Dzikiej 
Orlicy. Obok autorka tekstu.

Plan usytuowania huty



Christowa Rorbacha, który w 1812 roku gruntownie j¹ 

przebudowa³. W 1835 roku istnia³y we wsi 42 budynki, 

m³yn wodny i wapiennik. Huta zatrudnia³a 14 pracowni-

ków. W 1853 roku hutê wraz z Lasówk¹ przejê³a rodzina 

von Pangratz, w rêkach której pozosta³a do 1945 roku.

hutê w lasach cesarskich i po uzyskaniu prawa loko-

wania osad i hut w dolinie Dzikiej Orlicy za³o¿y³ 29 lipca 

1662 roku Lasówkê Kaiserswalde (cesarski las). P³a-

c¹c roczny czynsz, otrzyma³ teren pod budowê huty 

oraz budynków mieszkalnych dla siebie i pracowników 

huty, pó³ skrzyni czystego szk³a lustrzanego i pó³ skrzyni Po³o¿enie Lasówki w terenie górzystym na wyso-

szk³a o mniejszej przezroczystoœci. Otrzyma³ prawo do koœci 680 - 730 m  n.p.m., gdzie panuje krótki okres 

sprowadzenia potrzebnych rzemieœlników oraz spra- wegetacji i jest niska œrednia temperatura, gleby s¹ 

wowania w³adzy s¹downiczej nad mieszkañcami osady. niskiej jakoœci nie by³o mo¿liwoœci ¿yæ z rolnictwa. 

Móg³ warzyæ piwo, produkowaæ wino, zbudowaæ m³yn jedynie udawa³a siê hodowla byd³a wypasana na rozleg-

i za³o¿yæ staw, urz¹dzaæ polowania. Lasówka rozwija³a ³ych ³¹kach otaczaj¹cych wieœ. Za³o¿ycielom huty 

siê dobrze przechodz¹c z ojca na syna. W 1728 roku sprzyja³y inne dobra natury: krystaliczna czystoœæ 

maj¹tek kupi³a hrabianka Maria Cacili von Wallis i od potoków, z³o¿a piasków kwarcowych oraz bliskoœæ 

tego roku maj¹tek zmienia³ w³aœcicieli. Czech, co mia³o du¿e znaczenie dla 

rozwoju przemys³u szklarskiego, 

umo¿liwia³o bowiem œcis³¹ wspó³pra-

cê.

Mieszkañcy Lasówki znajdowali 

zatrudnienie poza hut¹ jako 

malarze szk³a, grawerzy     

a przede wszystkim szli-

fierze. Pracowali w swoich 

ma³ych drewnianych domkach. 

W centrum Lasówki usytuowany 

by³ folwark z siedzib¹ szlacheck¹ 

(1753 rok). Usytuowany by³ on na 

po³udnie od huty, przy drodze 

wiejskiej.

Gdy król Prus Fryderyk II w wyniku 
Zachowa³ siê dokument z 1743 roku, w którym 

zwyciêskich wojen przej¹³ Œl¹sk, 
czytamy, ¿e w  Lasówce mieszka³o 13 cha³upników, 2 

w tym równie¿ hrabstwo k³odzkie, 
kmieci, 8 zagrodników, 1 kowal, 1 m³ynarz, 1 karczmarz 

zakazano importu szk³a z Czech, aby 
i 3 szklarzy. W maj¹tku by³y 3 krowy i 3 kozy. Poddani 

chroniæ w³asny przemys³ szklar-
mieli 13 krów i 3 kozy. Oprócz huty by³ tu folwark i m³yn 

ski. 
wodny. W kolejnych latach Lasówka wraz z hut¹ 

zmienia³a w³aœcicieli, a¿ do 1801 roku, kiedy ca³oœæ 

przesz³a w rêce dotychczasowego dzier¿awcy Johana 
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Widok huty z pocz. XX w.

a) sklep w bud. mieszkalnym b) agencja pocztowa 
c) droga do huty d) szko³a pocz. XX w.

Pracownicy huty i jej w³aœciciele  pocz. XX w.

Puchar z 1720-30 malowany 
przez I. Preisslera



wane w Czechach, na Œl¹sku, eksportowano do 

Poznania, Gdañska, Królewca i Stanów Zjednoczonych.

Na obszarze Ziemi K³odzkiej istnia³y ju¿ dwa du¿e 

oœrodki produkuj¹ce szk³o, najwiêkszy z hutami 

Mieszkañcy Lasówki i innych miejscowoœci po³o-

¿onych nad Górn¹ Orlic¹ byli zatrudnieni równie¿ 

w fabryce zapa³ek, któr¹ za³o¿y³ w 1845 roku Ferdynand 

Wenzel z Porêby. Zak³ad siê rozrasta³ i oferowa³ pracê 

cha³upnicz¹. W Lasówce produkowano drewniane 

pude³ka do zapa³ek.

Wieœ siê rozrasta³a, przybywa³o dzieci, górskie po³o¿e-

nie nastrêcza³o problem dojazdu dzieci do szko³y zim¹. 

Szko³a od 1780 roku mieœci³a siê w odleg³ych o kilka 

kilometrów  Mostowicach. W 1850 roku otwarto 

w Lasówce tzw. zimow¹ szko³ê, która dzia³a³a od paŸ-

dziernika do koñca kwietnia w pomieszczeniach do tego 

przystosowanych. W 1864 roku wybudowano now¹ 

szko³ê, do której uczêszcza³o 65 uczniów. Liczba dzieci w Strachocinie, Wilkanowie, Szklarce, Szklarni, 

Ró¿ance, D³ugopolu Górnym, Ponia-

towie, Piaskowicach. Lasówce i Spa-

lonej. Drugi oœrodek mieœci³ huty w Ju-

gowie i Woliborzu. Produkcja szk³a 

by³a niewystarczaj¹ca, Fryderyk II 

postanowi³ o za³o¿eniu nowej du¿ej 

huty w Batorowie ko³o Szczytnej. Huta 

w Batorowie produkowa³a barwione, 

grawerowane i z³ocone szk³o kryszta-

³owe. W Lasówce pocz¹tkowo produ-

kowano zielone i bia³e szk³o taflowe, 

które s³ynê³o z dobrej jakoœci. W po³o-

wie XIX w. przestawiono siê ca³kowicie 

na produkcjê szk³a kryszta³owego. 

Produkowano równie¿ naczynia do 

picia i butelki. W XIX wieku produ-

kowano rocznie ok. 600 ton kryszta-

³ów, 400 ton szk³a ci¹gnionego, 300 

ton szyb w taflach i 200 ton szkie³ 

medycznych. Wyroby by³y sprzeda-
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Strona tytu³owa katalogu wyrobów huty szk³a w Lasówce

Produkt z dawnej huty

Koœció³ od s. wschodniej  
widok obecny

Gospodarstwo rolne  widok obecny, 
w g³êbi zbocza po stronie Republiki 
Czeskiej

Produkt z dawnej huty



razem z zak³adami ze Szczytnej, Batorowa, Dusznik- 

Zdroju, Polanicy-Zdroju i Stronia Œl¹skiego. Rozwija³ siê 

przemys³ drzewny, produkowano pude³ka  dla przemy-

s³u farmaceutycznego i zapa³czanego. Na terenie wsi 

istnia³ tartak zlokalizowany nad Dzik¹ Orlic¹ od strony 

wyjazdu na Zieleniec.

W 1936 roku Lasówka liczy³a 750 osób, z których 

wiêkszoœæ zatrudniona by³a w tradycyjnych dla tego 

rejonu ga³êziach wytwórczoœci.

Mimo swego przemys³owego charakteru, ju¿ przed I 

wojn¹ œwiatow¹ Lasówka zalicza³a siê do miejscowoœci 

letniskowych. Na terenie wsi istnia³y dwa zajazdy 

oferuj¹ce noclegi i wy¿ywienie, schroniska m³odzie¿o-

we.

Latem spod dworca kolejowego w Bystrzycy K³odzkiej stale ros³a, na prze³omie lat 1898/99 oddano do u¿ytku 

kursowa³y do Lasówki 3 autobusy, turyœci w miarê nowy obiekt, z mieszkaniem dla  dwóch nauczycieli. 

wygodnie mogli dotrzeæ w rejon Gór Bystrzyckich i Orlic-Szko³a przesta³a istnieæ po 1953 roku.

kich. Rozrastaj¹ca siê wci¹¿ wieœ (w 1789 roku mieszka³o 188 

W miejscowoœci by³a agencja pocztowa z rozmównic¹ osób, w 1804 roku mieszka³o tu ju¿ 290 osób, a w 1910 

telefoniczn¹. Na miejscu byli: krawiec, szewc, fryzjer.  roku 659 mieszkañców, z tego 650 katolików), potrzebo-

Lekarz stomatolog przyjmowa³ w Mostowicach, a inter-wa³a  pos³ugi pasterskiej. Wczeœniej wieœ przynale¿a³a 

nista w czeskich Orlickich Zahorach, tam te¿ w hotelu do parafii w Orlickich Zahorach po drugiej stronie rzeki 

mo¿na by³o wzi¹æ k¹piel, bowiem Lasówka ³¹czy³a siê (od 1700 roku), nastêpnie do parafii w Mostowicach. 

swoimi zabudowaniami z Bedrichovk¹, Trckovem i He-W³adze koœcielne i œwieckie zdawa³y sobie sprawê 

lenk¹ po czeskiej stronie. Ko³o huty prowadzi³a droga do z koniecznoœci budowy  koœcio³a w Lasówce. W 1907 

granicznego mostu o konstrukcji stalowej. Poza nim roku zawi¹za³o siê Katolickie Towarzystwo Budowy 

by³o jeszcze  kilka innych mniejszych przejœæ, które po Koœcio³a. W wyniku jego prê¿nej dzia³alnoœci nowy 

wojnie przesta³y istnieæ.koœció³ zbudowano w latach 1910-1912. Uroczyste 

poœwiecenie œwi¹tyni pod wezwaniem œw. Antoniego 

nast¹pi³o 17 wrzeœnia 1912 roku.

Atrakcyjnoœæ Lasówki wzros³a dziêki budowie Drogi 

Orlickiej w latach 1931-32 o d³ugoœci 8 km, prowadz¹cej 

W latach miêdzywojennych w Lasówce nadal od Prze³êczy Polskie Wrota przez Zieleniec do rozdro¿a 

dzia³a³a zmodernizowana ju¿, nowoczesna huta szk³a pod Hutnicz¹ Kop¹, gdzie ³¹czy³a siê z Autostrad¹ 

kryszta³owego, produkuj¹c nowe jego odmiany, które Sudeck¹, biegn¹c¹ przez Lasówkê.

mia³y odbiorców w Europie i Ameryce Pó³nocnej. Po zakoñczeniu II wojny œwiatowej  nast¹pi³y istotne 

Zatrudnienie dochodzi³o do 85 osób. Huta wraz ze zmiany dot. uk³adu geopolitycznego w Europie. Polska 

szlifierni¹ sta³a siê czêœci¹ kartelu przemys³owego po utracie prawie 1/3 swego przedwojennego tery-
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Jad¹c w stronê Zieleñca  widok obecny

Pozosta³oœæ po schronisku m³odzie¿owym  widok obecny

Przejœcie graniczne Lasówka Orlickie Zahori. Widok obecny



polskie w³adze protokole zaznaczono, ¿e obiekty huty 

jak i zmagazynowany materia³ pó³fabrykatów szklanych 

pozwala na kilkuletni¹ produkcjê. Jednak hutê i jej 

zabudowania rozebrano w latach 50-tych, jeden z pie-

ców hutniczych zosta³ przewieziony do huty w Szczy-

tnej, Huta w Lasówce, po wojnie by³a jej fili¹. Przyczyn¹ 

likwidacji huty by³y przepisy graniczne mówi¹ce, ¿e 

wzd³u¿ pasa granicznego musi istnieæ pusty niezabu-

dowany teren. Do lat 70-tych XX wieku nie tylko rzeka 

stanowi³a granicê, bieg³ równie¿ zaorany pas ziemi. Przy 

bocznej dró¿ce miêdzy rzek¹ a drog¹ asfaltow¹ odna-

leŸæ mo¿emy fundamenty trzech pieców.

Po wojnie g³ównym Ÿród³em utrzymania ludnoœci 

w Lasówce by³a hodowla byd³a oraz prace zwi¹zane 

torium otrzyma³a jako swoist¹ rekompensatê tereny z gospodark¹ leœn¹. Nie za³o¿ono tutaj spó³dzielni 

po³o¿one na zachodzie. Granicznymi rzekami miêdzy pro duk cyj nej , kor zys tan o z us³ ug s¹s ied zki ch.  

Niemcami, a Polsk¹ sta³y siê Nysa £u¿ycka i Odra. Mieszkañcy stopniowo przenosili siê w inne rejony 

Dolny Œl¹sk znalaz³ siê w granicach pañstwa polskiego, Polski. W 1978 roku by³y tu tylko 34 gospodarstwa rolne, 

a Dzika Orlica sta³a siê rzek¹ graniczn¹ miêdzy Polsk¹  na pocz¹tku lat 90-tych oko³o 10 gospodarstw. W 2011 

a Czechos³owacj¹. roku Lasówkê zamieszkiwa³o 104 osoby. Przemiany 

w Polsce w latach 90  tych XX wieku przynios³y Lasówce 

pewne o¿ywienie, miejscowoœæ powoli zaczê³a pe³niæ 

funkcje rekreacyjne i turystyczne. W miejsce starych 

opuszczonych przed laty domów powsta³y nowe. 

Szkoda, ¿e architektonicznie  czêsto odbiegaj¹ od 

miejscowych, regionalnych wzorców. Obecnie dzia³a 

kilkanaœcie gospodarstw agroturystycznych, które sta³y 

siê podstawowym Ÿród³em dochodów mieszkañców 

wioski. Nowi mieszkañcy wywodz¹ siê z Bystrzycy 

K³odzkiej, K³odzka, a przede wszystkim z Wroc³awia. 

Lasówka sta³a siê modna z nowo odkrytymi miejscami 

o wybitnych walorach krajobrazowych i klimatycznych. 

Przebudowana i zmodernizowana droga ³¹czy miej-

scowoœæ z atrakcyjnymi turystycznie rejonami Ziemi 

K³odzkiej i Czech. Miejscowoœæ i jej okolice spe³nia 

doskonale warunki do uprawiania narciarstwa biego-

wego zim¹, a latem turystyki rowerowej.

   Jak¿e zmienne by³y losy Lasówki w przeci¹gu 350 lat 

swojego istnienia. Prawie wszystko siê zmieni³o w jej 

zabudowie i ¿yciu mieszkañców, niezmienny pozosta³ 

krajobraz i klimat.

Ludnoœæ niemiecka zmuszona zosta³a opuœciæ swoje 

domy, zaczêli osiedlaæ siê Polacy, najwiêcej z kresów 

wschodnich. Jednak nie potrafili przyzwyczaiæ siê do 

nowych warunków ¿yciowych. Istniej¹cy do 1945 roku 

przemys³ nie odrodzi³ siê. W sporz¹dzonym przez 

•ród³a:
1. Ziemia K³odzka nr 210  Lasówka (Kaiserwalde) - prof. dr hab. 
    in¿. arch. Jacek Suchodolski.
2. Ciekawostki z dziejów Ziemi K³odzkiej  Krystyna Oniszczuk-  
    Awi¿eñ, K³odzko 2016
3. .
4. .
5. Przekaz ustny M. Pieni¹dza  by³ego pracownika  huty szk³a 
    w Szczytnej.
6. Arch. TMP

www.znanenieznane.pl
www.lasówka-noclegi.pl

Gra¿yna Redmerska 
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Pozosta³oœci po hucie szk³a - widok obecny

Nieistniej¹ce ju¿ rozwidlenie drogi do huty pocz. XX w.

Droga ta tak obecnie wygl¹da
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 18 pa¿dziernika 2016 r. 
na polanickim cmenta-
rzu po¿egnaliœmy œp. 
Kazimierza Drewniaka, 
d³ugoletniego cz³onka 
Towarzystwa Mi³oœników 
Polanicy.
Wiêkszoœci polaniczan 
kojarzy siê On z wielo-
letnimi i czêstymi naszymi 
spotkaniami z by³ymi 
mieszkañcami Polanicy  
Zdroju (Altheide Bad). 

Pan Kazimierz by³ ³¹cznikiem miêdzy nami i wspólnie 25 marca 2017 r. odesz³a od nas nasza kole¿anka 
z panem Georgiem Wenzelem od roku 1994 zacieœniali Janina Cygan. By³a wieloletni¹ cz³onkini¹ Towarzystwa 
wspó³pracê i przyjazne stosunki. „Pa³eczkê” do tej Mi³oœników Polanicy. Przez dwie kadencje zasiada³a 
wspó³pracy przej¹³ po œmierci pana Karola Frytza. 

w  Komisji Rewizyjnej TMP. Ostatnio, drug¹ ju¿ kade-
Swoim samochodem trafia³ pod adresy odleg³e i rozpro-

ncjê, by³a cz³onkiem  Zarz¹du TMP. szone czêsto poza Polanic¹-Zdrój, rozwo¿¹c upominki 
Z zawodu pielêgniarka, pomimo ¿e od wielu lat na z Niemiec i rokrocznie „Altheider Weihnachtsbrief” 
emeryturze nadal czynna, wierna swojemu pos³annic- redagowany przez Georga Wenzela. W latach kryzysu 

i stanu wojennego dawni mieszkañcy Polanicy wspo-twu. Swoim ma³ym samochodem wozi³a starsze kole-
magali rzeczowo i finansowo Zak³ad Wychowawczy ¿anki pielêgniarki i znajomych do szpitala, do lekarzy 
s. Józefitek w Polanicy Zdroju i Dom Opieki Sióstr œw. specjalistów. Uczynna, dobra z uœmiechem nios¹ca 
Jadwigi w Szalejowie Górnym. Pan Kazimierz nad-

pomoc ka¿demu, kto o to poprosi³.
zorowa³ przyjazdy tirów z Niemiec i ich roz³adunek, 

Przez wiele lat zawodowo zwi¹zana by³a z Funduszem czêsto w nocy wo¿¹c kawê w termosach na granicê 
Wczasów Pracowniczych i Zespo³em Uzdrowisk K³odz- pañstwa, gdzie  sta³y w kolejce do oclenia.
kich. Dla s¹siadów i by³ych wspó³pracowników by³ panem 

Kazikiem. Do Polanicy-Zdroju na sta³e przyjecha³ Z du¿ym temperamentem wystêpowa³a przez wiele lat 
w 1966 r. Pracowa³ w Dyrekcji Funduszu Wczasów w Zespole „Relaks” wcielaj¹c siê w postacie w hu-
Pracowniczych na ró¿nych stanowiskach. Na pocz¹tku moreskach z ¿ycia uzdrowiska autorstwa dr. Adama 
w sekcji hotelarstwa, póŸniej przez wiele lat prowadzi³ 

Mazurka.
oœrodek wczasów rodzinnych FWP w kwaterach 

Mia³a pogodne usposobienie, zawsze spiesz¹ca siê, 
prywatnych na Soko³ówce. Pracê zakoñczy³, odchodz¹c 

uœmiechniêta, dowcipna. na rentê, bêd¹c kierownikiem klubu FWP „Colombina”. 
Tak¹ J¹ zapamiêtamy. Zawsze pogodny i uœmiechniêty i taki pozostanie 
                                        w naszych sercach.
                                                   Czeœæ Jej pamiêci

                                  Czeœæ Jego pamiêci.                                               
                        

KAZIMIERZ DREWNIAK
1929 - 2016

JANINA CYGAN
1945 - 2017

  KALENDARIUM  KALENDARIUM
GRUDZIEÑ
        

CZERWIEC
  

STYCZEÑ

KWIECIEÑ

          

17 - Spotkanie z sêdzi¹ A. M. Weso³owsk¹ w Teatrze Zdrojowym
             Od p. A. Walczuk, A. Winnicka, A. M. Weso³owska, M. Winiarz1, 2 - Zdjêcie medalu „Zas³u¿ony dla Powiatu K³odzkiego”

            3 - Zbiorowa fotografia uhonorowanych, w œrodku B. Jaœkiewicz
            4 - W. Lewicki odbiera medal z r¹k starosty k³odzkiego M. Awi¿enia       18 - Uroczystoœæ obchodów 70-lecia pobytu i pracy s.s. Józefinek w Polanicy

             Burmistrz J. Terlecki otwiera spotkanie w Teatrze Zdrojowym
      19 - Wychowankowie  aktorzy scenki teatralnej „Byæ wszystkim dla wszystkich”             5 - Kalejdoskop talentów  zima 2017
      20 - Cz³onkowie Klubu Poetyckiego „Helikon” na „Zielonych tarasach” San. nr I.            6 - Przewodn. R. M. R. Szymañski gratuluje uczestnikom festiwalu
             Prezentacja  piosenki do s³ów J. Olearnika,  od l. G. Pacho³ek, H. Grzybowski,             7 - Grand Prix festiwalu Zespó³ Tañca Irlandzkiego z Bia³orusi
             S. Biernacka, K. Ming, E. Wojciechowski przy fortepianie D. Szczepankiewicz,             8 - J. Szypu³a  I m. w konkursie plastycznym, A. Wiœniewska  II m.
             A. Bieñ-Sadowska, J. Olearnik, W. A. Kubik, M. Maciejczyk                 9 - Jase³ka w wykonaniu uczniów Gimnazjum im. dr. J. Matuszewskiego
      21 - „Ciep³y wieczór z poezj¹ i muzyk¹”  impreza klubu „Helikon”, od. L. K. Burnat 
             prezes DO ZLP, E. Wojciechowski. Od p. J. Filis  muzyka etniczna 

10,11,12 - Artystyczna Niedziela Palmowa w Teatrze Zdrojowym       22 - III Zjazd Polaniczan  pami¹tkowe zdjêcie
MAJ       23 - J. Michalczuk  pomys³odawca Zjazdu, R. Szymañski przewodn. R. M.

      24 - Strona tytu³owa najnowszej publikacji 13 - „Polanickiego NiedŸwiedzia” odbiera przedstawiciel Grabek Promotion Sp. .
         z o. o. od l. E. Wojciechowski, D. Kupiec, R. Szymañski 
 14 - Wnêtrze Kaplicy Matki Bo¿ej Fatimskiej w Soko³ówce
 15 - Nocna procesja ze œwiat³ami
 16 - Konferencja Bibliotekarzy i Polonistów w Sz. Podst. nr 2 

fot./arch. 
doba.pl (1-4), Natasza Polkh (5-6), Hanna Koœcielska (7-8), Gimnazjum im. J. M (9), 
TZ-CKiP (10-13), Klasztor  Ojców Sercanów (14-15), SP nr 2 (16), Szko³y “Edukator” (17), 
Szko³a SOSW (18-19), J. Lipiñski (20), J. Bubak (21), TZ-CKiP (22-23), J. Stypu³a (24)  
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