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Nastêpnie uczestnicy uroczystoœci zostali przewiezieni
podstawion ymi wczeœniej autokarami do Dusznik
Zdroju, gdzie wraz z burmistrzem Grzegorzem Œredziñskim oczekiwa³a gromada ludzi, wœród których wiêkszoœæ stanowili cz³onkowie Terenowego Ko³a PTTK
„Ducha Gór Liczyrzepy”. Razem zwiedzono, zawsze ¿yczliwe turystom, Muzeum Papiernictwa, odbyto spacer
po mieœcie. Nastêpnie odby³a siê akademia w „Dworku
Chopina”, podczas której zas³u¿eni przewodnicy PTTK,
przyjaciele i wspó³pracownicy zostali uhonorowani
odznaczeniami resortowymi,
dyplomami, wieloma
wyró¿nieniami oraz upominkami przygotowanymi przez
w³adze obu miast, Zarz¹d Krajowy i Wojewódzki PTTK.
Przewodnikom polanickim listy gratulacyjne oraz kroniki
Polanicy Zdroju w imieniu Zarz¹du TMP wrêczy³a
wiceprezes G. Redmerska. Uroczystoœci zakoñczy³y

J.Redmerski

Chwa³a polaniczanom i duszniczanom, którzy jako
jedyni odpowiedzieli, i to czynem, na apel og³oszony
przez Oddzia³ PTTK w³¹czaj¹c siê do obchodów 62
rocznicy utworzenia pierwszych polskich organizacji
turystycznych na Ziemi K³odzkiej oraz Œwiatowego Dnia
Turystyki w 2008 roku. Utworzenie tych organizacji ma
wiêksze znaczenie ni¿ nam siê potocznie wydaje,
dlatego warto mu poœwiêciæ jeszcze trochê czasu,
bowiem okreœlenie „turystyka” mieœci wszystko, co nam
tu mieszkaj¹cym, zapewnia codzienn¹ egzystencjê.
Obejmuje przecie¿ coraz wiêksz¹ dziedzinê gospodarki. Jest turystyka zdrowotna, rekreacyjna, krajoznawcza, religijna, sentymentalna, kulinarna, agroturystyka kwalifikowa na: piesza, rowerowa, kajakowa,
motorowa itp. itp. Turystyka obejmuje z ka¿dym dziesiêcioleciem nowe dziedziny. Ciœnie siê wiêc pytanie,
dlaczego w³adze powiatowe nie w³¹czy³y
siê do obchodów a nazywaj¹ siebie
przecie¿ ” w³adzami turystycznego
hrabstwa Sudetów”. Inne gminy, instytucje, organizacje czy szko³y mimo zapewnienia przez organizatorów obchodów o mo¿liwoœci korzystania z bezp³atnych okolicznoœciowych prelekcji nie
skorzysta³y z oferty. Wielka to strata
i szkoda. O tyle wiêksza, ¿e w odniesieniu do Ziemi K³odzkiej takie lekcje
historii nie odbywaj¹ siê czêsto, a licz¹
siê bardziej ni¿ w innych regionach,
bowiem pozwalaj¹ na utrwalanie lokalnego patriotyzmu do „ma³ej ojczyzny”,
aktualnie tak czêsto prezentowanego
przez inne pañstwa europejskie. Trudno,
sta³o siê! Zreszt¹ nie pierwszy to raz!
Wczeœniej nie w³¹czono siê do konkursów: „Liczyrzepiadka” i „Liczyrzepiada”.
Uroczyste obchody zorganizowano
w Polanicy Zdroju i w Dusznikach Zdroju
tego samego dnia, tj. 13 wrzeœnia 2008 r.
(Œwiatowy Dzieñ Turystyki obchodzony
jest 27 wrzeœnia). W Polanicy obchody
rozpoczêto kilkoma krótkimi okolicznoœciowymi przemówieniami i ods³oniêciem tablicy z napisem: ”Przewodnikom sudeckim i pionierom ruchu turystycznego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego
na Ziemi K³odzkiej w 60 rocznicê. Gmina Polanica Zdrój,
Oddzia³ PTTK w K³odzku. 13.09.2008 r.”
Ods³oniêcia tablicy dokonali: Henryk Berczyñski prezes
Oddzia³u, g³ówny organizator, Jerzy Terlecki - burmistrz
Polanicy Zdroju, fundator tablicy, Edward Wojciechowski - prezes Towarzystwa Mi³oœników Polanicy.
Uroczystoœæ w Dusznikach Zdroju swoj¹ obecnoœci¹
zaszczyci³y: Janina Cicha - sekretarz Urzêdu Miejskiego
w Polanicy Zdroju i Gra¿yna Redmerska - wiceprezes
TMP i redaktor naczelna „Nieregularnika Polanickiego”.
Tablica przytwierdzona do g³azu z piaskowca znajduje
siê przy koñcu ulicy B. Chrobrego w lasku miejskim,
w s¹siedztwie znanego betonowego nied¿wiedzia.

Nowa tablica na obelisku w lasku miejskim

siê wspóln¹ kolacj¹ z tañcami w kawiarni „Parkowa”.
Na wszystko wystarczy³o czasu, na mi³e pogawêdki
i wspominki. Trzeba i warto zaznaczyæ, ¿e tak jak TMP
wyró¿nia siê wspania³¹ dzia³alnoœci¹ wœród towarzystw
regionalnych, tak wspomniane wy¿ej ko³o „Ducha Gór
Liczyrzepy” wyró¿nia siê wœród pozosta³ych kó³.
Godne zauwa¿enia i podkreœlenia jest i to, ¿e w³¹czenie
siê spo³ecznoœci tych miast te¿ nie jest przypadkowe.
Duszniczanie pielêgnuj¹ tradycjê utworzenia w 1880
roku pierwszej na Ziemi K³odzkiej (Grafschaft Glatz)
organizacji turystycznej - Zwi¹zku Górskiego Hrabstwa
K³odzkiego. Tej samej, która istnieje w Niemczech do
dziœ ze zmienion¹ na K³odzki Zwi¹zek Górski nazw¹
(Glatzer Gebirgs
- Verain GGV). Wydarzenie to
upamiêtnia napis w j. polskim i niemieckim umieszczony
na tablicy wmurowanej w œcianê kamienicy przy placu
Chrobrego (Bank Spó³dzielczy). Do obecnego zwi¹zku
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GGV w Niemczech nale¿y kilkunastu cz³onków dawnych mieszkañców Ziemi K³odzkiej. Mieszkañcy
Pola nicy zaœ w szêd zie p odkr eœla j¹, ¿ e po w ojni e
Polanica otrzyma³a prawa miejskie i od razu sta³a siê
najlepszym uzdrowiskiem w kraju i bardzo znacz¹cym
oœr odk iem wcz aso wo- tur yst ycz nym . Pol ani cza nie
podkreœlaj¹, ¿e zawdziêczaj¹ to pionierom, którzy ten
dynamiczny rozwój rozpoczêli.
Uroczystoœæ obchodów 60-lecia, jak siê mo¿na by³o
tego spodziewaæ, przebieg³a bez wiêkszego zainteresowania spo³eczeñstwa i w³adz miejskich. By³a wielce
patriotyczna, podnios³a, ale skromna. Nazbyt skromna!
Upamiêtniaj¹ j¹ krótkie notatki w prasie lokalnej. Jednak
najd³u¿ej upamiêtniaæ j¹ bêdzie tablica z krótkim niezrozumia³ym dla wiêkszoœci przygodnych przechodniów - napisem. Dopóki ktoœ jej nie zbezczeœci, nie
zniszcz y jak wczeœni ejszej, w tym samym miejscu
umieszczonej, a upamiêtniaj¹cej XXX lecie dzia³alnoœci
Ko³a Przewodników Sudeckich.
Szkoda, ¿e tylko tym j ednym zdan iem skwito wano
pioniersk¹ dzia³alnoœæ ludzi, którzy przybywszy na
nieznan¹ sobie wczeœniej ziemiê od razu uznali j¹ za
swoj¹ ma³¹ ojczyznê. Pokochali j¹ i jeszcze nie znaj¹c
do k³ ad ni e je j i sw oj ej pr zy sz ³o œc i (K on fe re nc ja
w Poczdamie odby³a siê na prze³omie lipca i sierpnia
1945 roku) oddali siê jej bez reszty, pracuj¹c w bardzo
trudnych warunkach. Byli ni¹ tak bardzo zainteresowani,
¿e obj¹w szy admi nistrac jê 17 maj a 1945 ro ku ju¿
w czerwcu zanotowano pierwsze polskie wejœcie na
Ostr¹ Górê w Górach Bardzkich, na której by³a wie¿a
widokowa, a na stoku schronisko. Natomiast w sierpniu
pierwszego wejœcia na Szczeliniec Wielki dokona³
Andrzej Ropelewski, autor ju¿ teraz ma³o znanej ksi¹¿ki
„Pionierskie lato”. Autor pracowa³ tu krótko. Ksi¹¿ka jest
ciekaw¹ kopalni¹ wiedzy o pierwszych tygodniach
w³adzy polskiej na Ziemi K³odzkiej. A ¿e by³y to czasy
niespokojne, œwiadczy napad silnej grupy „wherwolfu”
na harcerzy, którzy latem 1945 roku rozbili swój obóz
w okolicach Dusznik Zdroju. Harcerzy obronili ¿o³nierze
27 Pu³ku Piechoty stacjonuj¹cy w okolicy. Ich sztab
mieœci³ siê w Polanicy Zdroju, w póŸniejszym Domu
Wycieczkowym PTTK a obecnym hotelem „Europa”. To
owi pionierzy doprowadzili do szybkiego rozwoju,
organizuj¹c oddzia³y Polskiego Towarzystwa Tatrzañskiego i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, Ko³o
Przewodników Sudeckich, a z czasem pierwsze w kraju
Regionalne Przedsiêbiorstwo Turystyczne „Œnie¿nik”.
Przebudowali gospodarkê wiejsk¹ prowadzon¹ tradycyjnie przez ludzi przywiezionych z zupe³nie innych
terenów. Zak³adali pierwsze organizacje spo³eczne,
jednocz¹c ludzi prezentuj¹cych ró¿ne obyczaje.
Utworzony w 1951 roku ( Zjazd po³¹czeniowy PTT i PTK
odby³ siê w grudniu 1950 roku w Warszawie) Oddzia³
PTTK by³ jednym z najbardziej wzorcowych pod wzglêdem organizacyjnym i jednym z najbogatszych w kraju.
Trzeba podkreœliæ, ¿e nazwiska wielu pionierów widniej¹ na listach innych organizacji, przede wszystkim
spo³ecznych. Jest nimi podpisanych wiele osi¹gniêæ
a w ró¿nych dziedzinach. Np. protokó³ Podkomisji
Nomen-klatury Sudetów nadaj¹cej polskie nazwy
miejscowoœ-ciom, formom terenu itp. na obszarze Ziemi
K³odzkiej czy protokó³ utworzenia Towarzystwa
Mi³oœników Ziemi K³odzkiej pierwszego towarzystwa na
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tzw. Ziemiach Odzyskanych.
Z dostêpnych dokumentów wynika, i¿ najbardziej
zaanga¿owanym by³ Czes³aw Janiszewski (prokurator)
mieszkaj¹cy wtedy w Polanicy, organizator prokuratury
i s¹downictwa w K³odzku. W 1946 roku by³ znany nie
tylko swoim w³adzom resortowym, ale i ludziom zainteresowanym turystyk¹ nie tylko na Dolnym Œl¹sku, ale
w ca³ym kraju. Znany by³ jego adres zamieszkania, na
który przysy³ano pisma urzêdowe, nawet wtedy, kiedy
w/w organizacje ju¿ istnia³y i posiada³y swoje adresy. To
on otrzyma³ pierwsze urzêdowe pismo ju¿ 4 grudnia
1946 roku z Zarz¹du G³ównego PTT w Krakowie nak³aniaj¹ce go do wspólnego dzia³ania z PTT i Urzêdem
Wojewódzkim Wydzia³em Komunikacji przy tworzonym
przez s iebie o ddzial e PTT. Na jego p roœbê p isma
o podobnej treœci otrzymali wkrótce: in¿. Emil Wêglorzdyrektor gazowni w K³odzku i Jerzy Mañkowski - twórca
fotola borato rium. Z aœ 21 lu tego 19 47 roku Zarz¹d
G³ówny PTK w Warszawie zwróci³ siê z proœb¹ do Cz.
Janiszewskiego o informacjê dotycz¹c¹ utworzonego
w K³odzku Oddzia³u PTK Raj. Rzeczywiœcie, W³adys³aw
Podoliñski nauczyciel k³odzkiego gimnazjum utworzy³
tê organizacjê obejmuj¹c dzia³alnoœci¹ przede wszystkim nauczycieli i m³odzie¿. W przysz³oœci organizacja ta
nie odegra³a wiêkszej roli, zdominowana przez PTT,
któ ra by³ a bar dzi ej prz ygo tow ana do dzi a³a lno œci
w terenie górskim. Bardzo szybko do³¹czy³ do nich
W³odzimierz M³odkowski - kierownik istniej¹cej wtedy
Komisji Zdrojowej przy PPU w Polanicy Zdroju. Wybitny
organizator, utalentowany dzia³acz, który wtedy mia³
du¿e rozeznanie wœród ludzi w terenie i wielu z nich
nak³oni³ do wspó³pracy. I tak w gronie twórców PTT
znaleŸli siê: Zbigniew Kulczycki - pierwszy starosta
k³odzki, doœwiadczony dzia³acz i turysta, W³adys³aw
Zawadzki - prezes s¹du powiatowego w K³odzku, Emil
Wêglorz, Marian Ciê¿kowski i Zbigniew Martynowski
z L¹dka Zdroju. Zainteresowanie PTT ros³o i wkrótce
objê³o swoj¹ dzia³alnoœci¹ trzy powiaty: k³odzki z Now¹
Rud¹, bystrzycki i z¹bkowicki, tote¿ postanowiono
nadaæ temu ruchowi odpowiedni¹ rangê organizacyjn¹.
W zwi¹zku z tym 16 maja 1947 roku o godz. 17:00o
w pokoju nr 17 budynku Starostwa Powiatowego
w K³odzku spotka³o siê 22 dzia³aczy celem utworzenia
Oddzia³u PTT. Zebranie zagai³ Cz. Janiszewski
a prowadzi³ W³. Zawadzki. Po krótkim sprawozdaniu
z dotychczasowej dzia³alnoœci, przede wszystkim
z korespondencji, zapoznaniu ze statutem, dokonano
wyboru w³adz: Zb. Kulczycki - prezes, Walenty Wasilczenko - wiceprezes, Cz. Janiszewski, E.Wêglorz,
mjr Grzegorz Wolfson, kpt. Jan Palka, J. Mañkowski,
M. Kulczycki - cz³onkowie. Do komisji Rewizyjnej
wybrano: W³. Zawadzkiego jako przewodnicz¹cego,
W³. Filipowicza i W. Halickiego jako cz³onków.
Rejestracji dokonano 23 maja 1947 roku z nazw¹ PTT
Oddzia³ „Ziemi K³odzkiej”. Uznano, ¿e najwa¿niejszym
zadaniem bêdzie tworzenie kó³ w terenie i zwrócenie siê
do w³adz o wydanie zezwoleñ cz³onkom PTT na poruszanie siê w strefie przygranicznej. 8 listopada 1947
roku za³o¿ono ko³o w Radkowie z 22 cz³onkami i Janem
Dobrzañskim prezesem, nastêpnie w Bystrzycy K³odzkiej, Kudowie Zdroju, L¹dku Zdroju i w Dusznikach
Zdroju.
Z przygotowaniem Ziemi K³odzkiej do uprawiania
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turystyki trzeba by³o siê spieszyæ bowiem, zainteresowanie Dolnym Œl¹skiem, Sudetami, a wiêc i nasz¹ krain¹, szybko ros³o. W styczniu 1946 roku przyby³a pierwsza wycieczka zorganizowana przez “Orbis” w Poznaniu. Zachêca³y te¿ do odwiedzania tych wczeœniej
nieznanych obszarów ró¿ne artyku³y pisane m.in. w
lite-raturze turystycznej „Ziemia”, „Wierchy”. Trzeba
wiêc by³o daæ bazê hotelarsk¹ i gastronomiczn¹. Przygotowaæ ludzi, w tym tak¿e przewodników. W 1947 roku
piêæ osób otrzyma³o uprawnienia przewodnickie:
Helena Gettewrowa, Zbigniew Kulczycki, W³odzimierz
M³odkowski, Emil Wêglorz, Czes³aw Janiszewski.
Wkrótce okaza³o siê, ¿e osoby te zwi¹zane z prac¹
zawodow¹ nie mog¹ obs³u¿yæ wszystkich przyby³ych

Nagrodzeni dzia³ace PTTK ”Dworek Chopina”
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wyda³o 90000 widokówek, a w 1950 roku 12000. Z
czasem przekszta³cono je w licz¹cy siê na rynku
Fotomap z fili¹ w Jaœle. Kiedy utworzono PTTK, to dziêki
temu przedsiêbiorstwu k³odzkie PTT jako jedyne zasili³o
now¹ organizacjê sum¹ 320000 z³. W tym samym 1948
roku dla uczczenia 75 rocznicy utworzenia PTT (jeszcze
jako Galicyjskie Towarzystwo Tatrzañskie) ukoñczono
remont schroniska „Na Œnie¿niku”. Remont kosztowa³
1400000 z³. Upamiêtniono to tablic¹ z okolicznoœciowym napisem, przytwierdzaj¹c j¹ do pobliskiej wie¿y
widokowej ( wie¿ê na Œnie¿niku zburzono w 1973 roku).
Udzielono te¿ finansowego wsparcia schroniskom
„Orlica” 1300000 z³. i „Na Szczeliñcu”, 30000 z³. W 1950
roku rozpoczêto odbudowê budynku, który jako Dom
Wycieczkowy PTTK w Polanicy Zdroju otrzyma³
imiê M. Or³owicza. Dzia³a³y ju¿ obiekty PTT
„Na Koziej Hali”, „Pod Muflonem”, „Jagodna”,
„Maria Œnie¿na” oraz hotel „Czarny NiedŸwiedŸ”
w K³odzku i Dom Turysty w Kudowie Zdroju.
Zapotrzebowanie na imprezy turystyczne ros³o
proporcjonalnie do liczby przybywaj¹cych
kuracjuszy, wczasowiczów, uczestników
modnych wtedy obozów wêdrownych i coraz
czêœciej turystów indywidualnych. W 1948 roku
zorganizowano dla miejscowej ludnoœci 89
imprez, w których uczestniczy³o 3900 osób.
Miêdzy innymi by³ „Zlot gwiaŸdzisty”, w którym
uczestniczy³y 42 osoby, ale impreza spodoba³a
siê tak bardzo, ¿e trzeba by³o organizowaæ j¹
ka¿dego roku przez wiele lat z rosn¹c¹ iloœci¹
uczestników. Z czasem ju¿ nie wystarcza³y
wycieczki piesze, trzeba by³o pomyœleæ o organizowaniu wycieczek dalszych, œrodkami
lokomocji, których by³o brak. W 1949 roku
zdecydowano siê na wynajêcie 9 samochodów ciê¿arowych i to z demobilu, ale przystosowanych do
przewozu osób. Dzisiaj trudno sobie wyobraziæ takie
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goœci i miejscowych. Tote¿ od nastêpnego roku przewodników szkolono systematycznie. Kszta³ceniem
zajmowali siê przede wszystkim doœwiadczeni pionierzy i dr Mieczys³aw Or³owicz - znany szczególnie
w œwiecie turystów, znaj¹cy Sudety ju¿ w okresie miêdzywojennym. Dr Or³owicz uczy³ metodyki. Przez lata kszta³ceni przez niego przewodnicy z dum¹ podkreœlali, ¿e „wyszli z jego szko³y”.
Utworzono te¿ w 1948 roku Ko³o Przewodników.
Kandydatów na przewodników dobierano
starannie. Przewodnicy stanowili elitê, Ko³o zaœ
sta³o siê jakby elitarnym klubem. Wkrótce
do³¹czyli nowi przewodnicy: Irena Sontag,
Zbigniew Martynowski, Marian Ciê¿kowski,
Jerzy Mañkowski, Jan Orzechowski.
Nadanie polskich nazw pozwoli³o na tworzenie
niezbêdnej dla turystów literatury.
W 1948 roku dziêki operatywnoœci W. M³odkowskiego wydano pierwsz¹ polsk¹ mapê
„Kotlina K³odzka i góry przyleg³e” w nak³adzie
10000 egz. Razem z Towarzystwem Mi³oœników
Wiceprezes TMP G. Redmerska z prezesem Oddzia³u PTTK
Ziemi K³odzkiej wydano w tym samym nak³aw K³odzku H. Berczyñskim
dzie folder „Ziemia K³odzka”. Nakrêcono kolorowy, co prawda niemy, film promuj¹cy Ziemiê
K³odzk¹ o d³ugoœci 600 m. Specjalnie przeszkoleni wycieczki, ale uczestników nigdy nie brakowa³o. W 1950
przewodnicy wielokrotnie komentowali go w ró¿nych roku zorganizowano 1584 imprezy, w tym wycieczki
oœrodkach, których liczba szybko ros³a. Jedn¹ kopiê piesze i samochodowe, w których uczestniczy³o a¿
filmu podarowano statkowi „Polanica”. W 1948 roku 57510 osób. Do grona przewodników do³¹czyli:
uru-chomiono fotolaboratorium, które do koñca roku Stanis³aw Czarkowski, Jan Kleniewski, Mieczys³aw
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Pokorski, Honorat Popiel, Stefan Reinstein. Ranga
przewodników ros³a, to by³ zaszczyt, nobilitacja. W³.
M³odkowski wprowadzi³ okreœlenie „ przewodnicy to
oficerowie turystyki”, które wkrótce znane i u¿ywane
by³o w ca³ym kraju. Wprowadzono te¿ okreœlenie
„przewodnicy ambasadorami regionu”. Przewodnicy
tego jednego z pierwszych kó³ w Sudetach wprowadzili
wiele, pocz¹tkowo dyskusyjnych, ba - prowadz¹cych do
sprzeciwu przewodnickich w³adz centralnych - dzia³añ
i zwyczajów, które z czasem, po wielu dyskusjach,
uznano za s³uszne i wprowadzono do regulaminu
obowi¹zuj¹cego w ca³ym kraju.
Celem jednakowego praktykowania dzia³añ turystycznych w Sudetach w 1947 roku powo³ano Miêdzyoddzia³ow¹ Komisjê Sudeck¹ PTT, której prezesem
zosta³ Zb. Kulczycki. Kadencja w³adz oddzia³u trwa³a
tylko rok, w zwi¹zku z tym nastêpowa³y tylko niewielkie
zmiany w sk³adzie osobowym. Prezesem w latach 194951 by³ Cz. Janiszewski. Za jego prezesury przeniesiono
siedzibê oddzia³u na wiele lat do Polanicy Zdroju,
nast¹pi³a równie¿ du¿a zmiana w strukturach turystyki po³¹czenie PTT z PTK - w grudniu 1950 roku
w Warszawie, a w dniu 6 maja 1951 roku w Polanicy
Zdroju.

Dyrektor Muzeum Papiernictwa dr hab. M. Szymczak
odbiera dyplom

W ten, z koniecznoœci bardzo skrócony sposób, przedstawi³em ogrom prac, jakich dokonali wymienieni
pionierzy w krótkim czasie, w ci¹gu pierwszych lat po
wojnie. Zachêcam do zastanowienia siê, dlaczego nie
obchodziliœmy w³aœciwego jubileuszu 60 lat we w³aœciwym czasie? Dlaczego zapomnieliœmy o tych i innych
pionierach ruchu turystycznego na Ziemi K³odzkiej? Czy
jesteœmy ich godnymi nastêpcami? Fakt, ¿e uroczystoœci w ogóle siê odby³y jest w pewnym stopniu i moj¹
skromn¹ zas³ug¹. Natomiast okreœlenie 60 rocznica
(niew³aœciwa w tym przypadku) odnosi siê do roku 2006,
w którym usi³owa³em doprowadziæ do obchodzenia
jubileuszu.
Poniewa¿ napis na tablicy jest niefortunny, dla wiêkszoœci niezrozumia³y, a nawet wprowadzaj¹cy w b³¹d
czytaj¹cych, którzy chocia¿ trochê znaj¹ historiê
turystyki, uwa¿am, ¿e nale¿y to naprawiæ poprzez
ustawienie obok tej kamiennej, wzorem nadleœnictwa,
drewnianej z w³aœciw¹ informacj¹. Pionierzy turystyki
wymienieni na drugim miejscu w napisie dopiero póŸniej
stali siê przewodnikami. Zarówno jedni, jak i drudzy
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wymienieni nie byli wtedy cz³onkami PTTK, bo go
jeszcze nie by³o. Data „60 rocznicê” te¿ nie odnosi siê
ani do utworzenia PTT ani PTTK.
Wszys tkich wymie niony ch w artyk ule pamiê tam,
chocia¿ nie wszystkich jednakowo zna³em. Dobrze
zna³em polaniczan i k³odzczan. Mile wspominam
spotkania z nimi, które najczêœciej odbywa³y siê w DW
PTTK w Polanicy Zdroju, a gdy pogoda sprzyja³a, to na
nie istniej¹cym ju¿ balkonie zawieszonym nad rzek¹. W
czasie tych spotkañ przewodnicy opowiadali o wycieczkach prowadzonych w kraju i poza jego granicami,
co dla nas m³odych wtedy interesowa³o najbardziej,
poniewa¿ nie przypuszczaliœmy, ¿e i nam bêdzie to
kiedyœ dane prze¿ywaæ. Rozmawialiœmy równie¿
i o tym, ¿e zdobytych doœwiadczeñ nie mo¿na przenieœæ
na Ziemiê K³odzk¹, poniewa¿ uniemo¿liwiaj¹ to urz¹dzenia wykonane przez GGV przed wojn¹. Panowa³
inny ustrój, inna rzeczywistoœæ. Te znajomoœci oraz
uprawianie turystyki zaszczepione przez rodziców
zaow ocow a³y w 1954 roku , wted y jako ucze ñ
Pañstwowego Liceum Pedagogicznego w K³odzku
by³em prezesem Ko³a PTTK za³o¿onego przez prof.
Antoninê Hermaszewsk¹ - nauczycielkê geografii.
W póŸniejszych latach pe³ni³em wiele funkcji, nawet
we w³adzach okrêgowych i wojewódzkich. Pracowa³em
te¿ przez pewien czas w PTTK na etacie. Dziêki moim
starszym kolegom pionierom zosta³em najpierw
przewodnikiem sudeckim, koñcz¹c kurs pierwszym
pañstwowym egzaminem. Szkolenie prowadzi³ dr Stanis³aw Zawistowski w 1962 roku. Nastêpnie zosta³em
licencjonowanym pilotem wycieczek zagranicznych.
Umo¿liwi³o mi to wczeœniej ni¿ siê spodziewa³em,
jeszcze w poprzednim okresie politycznym, realizowanie marzeñ nauczyciela historii i geografii, szczepowego
(instruktora ZHP) dru¿yn harcerskich o kierunku
turystycznym (pod ¿yczliw¹ opiek¹ dr S. Zawistowskiego). Mog³em zwiedzaæ kraje demokracji ludowej,
równie¿ kraje kapitalistyczne.
Wieloletnie uprawianie turystyki, przewodnictwo,
pilotowanie wycieczek przyczyni³o siê do zgromadzenia
odpowiedniego sprzêtu, du¿ej iloœci gad¿etów i zdjêæ.
Wszystko to przywo³uje ró¿ne zdarzenia, wspomnienia
kolegów, o których chêtnie opowiadam na turystycznych
szlakach, przy ogniskach, podczas prelekcji oraz w pisaniu legend czy opowieœci.
Koñcz¹c zapewniam, ¿e chêtnie spotkam siê z drogimi
Czytelnikami i podzielê siê swoj¹ wiedz¹ i wspomnieniami. Naturalnie bezp³atnie i poza sezonem turystycznym - to jedyny warunek.
Leszek Majewski
PTT utworzyli: Feliks P³awiñski, Tytus Cha³ubiñski, Adolf
Tetmajer i Józef Stolarczyk w 1873 roku jako Galicyjskie
Towarzystwo Tatrzañskie i dopiero w 1919 roku przyjê³o nazwê
Polskiego Towarzystwa Tatrzañskiego.
PTK w roku 1906 za³o¿yli: Aleksander Janowski i Aleksander
Patnowski.
Literatura:
1. Przewodnictwo Turystyczne w Polsce - ZG PTTK, Wyd. KRAJ Warszawa-Kraków 1986.
2. Rozwój zagospodarowania turystycznego Sudetów od po³owy XIX w. do II wojny
œwiatowej Jacek Potocki. Wyd. PLAN Jelenia Góra 2004.
3. Turystyka Polska w Sudetach ZG PTTK, Oddzia³ wroc³awski, Komisja Krajoznawcza
1926. Praca zbiorowa.
4. Turystyka w gminie i powiecie. Praca zbiorowa. POT Warszawa 2003.
5. Zarys historii turystyki w Polsce. Zbigniew Kulczycki. Sport i Turystyka. Warszawa 1977
6. V Forum Krajoznawcze, Polanica Zdrój. PTTK Wroc³aw 1976.
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Pol-8 w Polanicy Zdroju
NAJWSPANIALSZY FESTIWAL ŒWIATA
(DEKADA TRZECIA)
Pierwsze dwie dekady Ogólnopolskiego Festiwalu
Filmów Amatorskich 8 mm Pol-8 w Polanicy-Zdroju
mo¿na uznaæ za symbol stabilizacji. Pierwsza dekada
(1965-1974) to popis zdolnoœci organizacyjnych zespo³u
Wojewódzkie go Domu Kultury z Wroc³awia oraz
za³o¿yciela i Komisarza festiwalu Józefa Milki. Druga
dekada (1975-1985) to okres, gdy Festiwal Pol-8
organizowany by³ równie sprawnie przez Wojewódzki
Domu Kultury z Wa³brzycha. Niestety, trzeci¹ dekadê
Festiwalu Pol-8 (1986-1996) rozpoczêto od realizacji
pomys³u, który generalnie zaszokowa³ wszystkich. Ale
nie uprzedzajmy wypadków...

Festiwal Pol-8 zabrany do Ksi¹¿a!
Festiwal Pol-8, który przez dwadzieœcia lat odbywa³
siê w Polanicy-Zdroju, administracyjn¹ decyzj¹ w³adz
wa³brzyskich zosta³ przeniesiony do Zamku Ksi¹¿.
Decyzjê tê podjêto bez jakichkolwiek rozmów z w³adzami Polanicy. W prasie dolnoœl¹skiej ukaza³y siê
artyku³y poddaj¹ce w w¹tpliwoœæ sens tej zaskakuj¹cej
decyzji. Pomimo to, XXI Festiwal Pol-8 w 1986 roku nie
odby³ siê ju¿ w kinie „Œwiatowid”. Zorganizowanie tego
Festiwalu w Ksi¹¿u mia³o byæ podobno znacznie tañsze,
a tak naprawdê przeniesienie tam jeszcze jednej
imprezy, mia³o prawdopodobnie jedynie uzasadniæ
utrzymywanie tego kolosa, jakim by³ niewykorzystany,
kosztowny obiekt „Zamek Ksi¹¿” oraz dzia³aj¹cego
w nim Wojewódzkiego Centrum Kultury i Sztuki. Tak
wiêc przez cztery kolejne lata, od XXI (1986) do XXIV
Pol-8 (1989) festiwale filmów 8 mm odbywa³y siê poza
Polanic¹.
Wtedy te¿ okaza³o siê, nie po raz pierwszy zreszt¹, ¿e
zawsze znajd¹ siê us³u¿ni dziennikarze, którzy za kilka
groszy s¹ w stanie uzasadniæ i pochwaliæ ka¿d¹ decyzjê
w³adz. Tak by³o i w przypadku przeniesienia Festiwalu
Pol-8. Jednak b³êdy merytoryczne w pisanych na
zamówienie artyku³ach œwiadczy³y o tym, ¿e pisz¹cy je
ludzie niewiele wiedzieli o realiach polanickiego
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festiwalu. Jeden z autorów pisa³, ¿e mi³o wspomina
udane wycieczki, przedziwne gawêdy przy ognisku
i bale w klubie „Pod ósemk¹”. Jakoœ nie przypominamy sobie ani jednego balu w klubie „Pod ósemk¹”, nie
do tego przecie¿ Klub ów s³u¿y³. Inny autor w „Informatorze kulturalnym i turystycznym województwa wa³brzyskiego” tu¿ po zakoñczeniu pierwszego festiwalu
w Ksi¹¿u napisa³: „W tym miejscu œmia³o mo¿na
powiedzieæ, ¿e decyzja ta (przeniesienie festiwalu
z Polanicy) by³a przys³owiowym strza³em w dziesi¹tkê...”. Jak widaæ sytuacjê Festiwalu Pol-8 oceniali
przypadkowi ludzie, niezbyt dobrze zorientowani
w tematyce. Pomimo to z zapa³em chwalili miejscowe
w³adze.
O festiwalach, które przez cztery lata odbywa³y siê
w Ksi¹¿u nie mogê napisaæ nic wiêcej poza oficjalnymi
danymi. Nie by³em na ¿adnym z tych festiwali. W czasie,
gdy w Zamku Ksi¹¿ odbywa³y siê projekcje, spêdza³em
czas w Polanicy. Razem z polanickimi przyjació³mi
czekaliœmy cierpliwie, a¿ festiwal powróci do kina
„Œwiatowid”. Wierzyliœmy, ¿e nast¹pi to prêdzej czy
póŸniej! Najstarsi uczestnicy Festiwalu Pol-8 po
imprezach w Ksi¹¿u przyje¿d¿ali równie¿ na kilka dni do
Polanicy. Przyzwyczajenie robi³o swoje i trudno by³o
wyobraziæ sobie koñcówkê wrzeœnia bez pobytu
w Polanicy, bez odwiedzin kina „Œwiatowid”, czy bez
spaceru po parku. Z obowi¹zku kronikarskiego
odnotujmy jednak dla potomnych te cztery festiwale
filmów amatorskich 8 mm zorganizowane w latach 1986
- 1989 poza Polanic¹.
XXI Festiwal Pol-8 1986
W dniach 19-21 wrzeœnia 1986 roku odby³ siê XXI
Pol-8, pierwszy festiwal w Ksi¹¿u. Zg³oszono 49 filmów,
a do konkursu zosta³o dopuszczonych 29. W Jury
zasiedli: Jerzy Ridan (re¿yser filmowy) - przewodnicz¹cy, Maria £êkawa (Ministerstwo Kultury
i Sztuki), Jacek Grychczyñski (przedstawiciel FAKF),
Krzysztof Nowak (re¿yser filmowy), Kazimierz
Purzycki (operator filmowy) oraz Irena Gardzielewska
(WDK Wa³brzych) - sekretarz jury. Grand Prix nie zosta³o przyznane.
XXII Festiwal Pol-8 1987
Rok póŸniej, w dniach 2-4 paŸdziernika 1987 roku
kolejny, XXII Festiwal w Ksi¹¿u. Zg³oszono 54 filmy,
a do konkursu zosta³o dopuszczonych 36. Filmy ocenia³o Jury w sk³adzie: Jerzy Trunkwalter (krytyk filmowy) - przewodnicz¹cy, Franciszek Dzida (przedstawiciel FAKF), Jerzy Ridan (re¿yser filmowy), Janusz
Tylman (operator filmowy), Andrzej Jeziorek (operator
filmowy) oraz Irena Gardzielewska (WDK Wa³brzych) sekretarz jury. Grand Prix ponownie nie zosta³o
przyznane.
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XXIII Festiwal Pol-8 1988
W dniach 23-25 wrzeœnia 1988 roku kolejny, XXIII
Festiwal w Ksi¹¿u. Zg³oszono 33 filmy, do konkursu
dopuszczono 30.
W Jury tym razem zasiedli:
Aleksander
Ledóchowski
(krytyk
filmowy)
przewodnicz¹cy, Henryk Ryszka (re¿yser filmowy),
Janusz Maria Tylman (operator filmowy), Wies³aw
Rogalski (Ministerstwo Kultury i Sztuki), Jacek
Grychczyñski (przedstawiciel FAKF) oraz Irena
Gardzielewska (WDK Wa³brzych) sekretarz jury. Grand
Prix przyznano Dariuszowi Kuciewiczowi z AKF
„Szwenk” z Tarnowa za film „Widok z mojego
okna”.
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Rok 1991 nieudana próba zorganizowania Pol-8 we
Wroc³awiu.
W 1991 roku Festiwal Pol-8 siê nie odby³. Próbowa³ go
zorganizowaæ przy wspó³udziale warszawskiej Federacji
Amatorskich Klubów Filmowych Zygmunt Kobak we
Wroc³awiu na Partynicach, ale ostatecznie nic z tego nie
wysz³o. Pomimo rozes³ania regulaminów i kart
uczestnictwa, Festiwal Pol-8 zosta³ odwo³any w ostatniej
chwili. Mia³ odbyæ siê w dniach 20-22 wrzeœnia 1991
roku.

XXIV Festiwal Pol-8 1989
W dniach 21-24 wrzeœnia 1989, czwarty
i ostatni festiwal w Ksi¹¿u. Nades³ano 27 filmów,
do konkursu komisja kwalifikacyjna dopuœci³a 25.
Filmy ocenia³o Jury w sk³adzie: prof. Jan Jacoby
(re¿yser filmowy) przewodnicz¹cy, W³adys³aw
Wasilewski (re¿yser filmowy), Janusz Maria
Tylman (operator filmowy, przedstawiciel FAKF),
Konrad Jerzy Potyra (wicedyrektor COMUK)
oraz Irena Gardzielewska (WDK Wa³brzych)
sekretarz jury. Grand Prix otrzyma³ Piotr Sulisz
z Niezale¿nego Studia Filmowego „Cosina” we
Wroc³awiu za film „Umbra”.
XXV Festiwal Pol-8 1990 (Festiwal wraca do
Polanicy!)
Po czterech latach, w 1990 roku, na swój wielki
jubileusz, XXV Festiwal Pol-8 powróci³ do
miejsca swoich narodzin - do Polanicy-Zdroju
i Kina "Œwiatowid". Okaza³o siê bowiem, ¿e
w nowej rzeczywistoœci gospodarczej, gdy
zaczê³o brakowaæ pieniêdzy, znacznie ³atwiej
i taniej mo¿na by³o zorganizowaæ Festiwal Pol-8
w Polanicy, gdzie braki finansowe mo¿na by³o
zast¹piæ entuzjazmem i przyjaŸni¹ ludzi, który
zawsze traktowali tê coroczn¹ imprezê jak
w³asn¹.
XXV Festiwal Pol-8 odby³ siê w dniach 21-23
wrzeœnia 1990 roku. Na ten jubileuszowy festiwal
nades³ano 36 filmów, z czego do konkursu
zakwalifikowano 34. W jury festiwalu zasiedli:
Jerzy Trunkwalter (krytyk filmowy) przewodnicz¹cy, Stanis³aw Niedbalski (operator
filmowy), Tadeusz Wudzki (re¿yser filmowy),
Przemys³aw Lipiñski (przedstawiciel COMUK),
Franciszek Dzida (przedstawiciel FAKF), Jolanta
Wieteska-Lis (sekretarz jury). Grand Prix nie przyznano.
W gazetce festiwalowej wydawanej w trakcie XXV
Festiwalu Pol-8 opublikowa³em tekst, w którym po raz
pierwszy zaproponowa³em nazwanie Festiwalu Pol-8
imieniem Józefa Milki. Napisa³em w nim m.in.: „A
Józkowi Milce proponujê podziêkowaæ za stworzenie
tego festiwalu, który dostarcza niezapomnianych
prze¿yæ ju¿ nastêpnemu pokoleniu, przez nadanie
Festiwalowi Pol-8 Jego imienia. Zas³u¿y³ sobie jak nikt
inny choæby na tak drobny gest z naszej strony. A wiêc do
zobaczenia w przysz³ym roku na XXVI Ogólnopolskim
Festiwalu Filmów Amatorskich 8 mm im. Józefa Milki.”

XXVI Festiwal Pol-8 1992 (Konin)
Kolejny rok - 1992 i znowu Festiwal Pol-8 nie odby³ siê
w Polanicy Zdroju. Federacja zorganizowa³a XXVI
Festiwal Pol-8 jako "imprezê towarzysz¹c¹" (jeden dzieñ
24 wrzeœnia 1992) w trakcie Ogólnopolskiego Konkursu
Filmów Amatorskich OKFA w Koninie. Na ten XXVI
Festiwal Pol-8 nades³ano i zakwalifikowano do projekcji
jedynie 12 filmów na taœmie 8 mm. Filmy ocenia³o Jury w
sk³adzie: Franciszek Dzida (przedstawiciel FAKF)przewodnicz¹cy, Tadeusz Wudzki (re¿yser filmowy),
Janusz Skwara (krytyk filmowy), Janusz Maria Tylman
(operator filmowy) oraz Przemys³aw Lipiñski (przedstawiciel COMUK).
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Grand Prix nie przyznano, a pierwsz¹ nagrodê za
swoje filmy „Z palm¹ w herbie” oraz „U kresu
okrutnego morza” otrzyma³ jeden z najstarszych
uczestników Festiwali Pol-8 Pan Zygmunt Kobak z AKF
„NOT” we Wroc³awiu.
W roku 1993 w Warszawie nast¹pi³y zmiany we
w³adzach Federacji Amatorskich Klubów Filmowych
w Polsce. Wiosn¹ trwa³a dyskusja o dalszym losie
Festiwalu Pol-8. Na szczêœcie uda³o siê przeforsowaæ
decyzjê o dalszym organizowaniu Pol-8 w PolanicyZdroju. Organizacji podj¹³ siê Julian Zawisza z Legnicy,
on te¿ zosta³ dyrektorem po³¹czonych festiwali (Pol-8
i OKFA) w Polanicy-Zdroju.
Dnia 27 lipca 1993 skierowa³em do Zarz¹du Federacji
pismo w którym ponowi³em propozycjê nadania
Festiwalowi Pol-8 imienia Józefa Milki. Na posiedzeniu
Zarz¹du, dnia 14 sierpnia 1993 roku propozycja ta
zosta³a przyjêta.
A teraz nieco szerzej o kuchni
organizacyjnej XXVII Festiwalu
Pol-8, który po przerwie mia³
odbyæ siê ponownie w Polanicy.
By³ to chyba pierwszy Festiwal
Pol-8, którego biuro organizacyjne nie by³o oparte na
etatowych pracownikach.
Wszystko by³o robione przez
osoby zaprzyjaŸnione z festiwalem na zasadzie dzia³alnoœci spo³ecznej. Mo¿e
w³aœnie dlatego w ostatnich
godzinach przed rozpoczêciem
festiwalu, grozi³o tyle wpadek.
Niektóre z nich uda³o siê za¿egnaæ tylko dziêki mieszkaj¹cym w Polanicy ludziom
pozytywnie nastawionym do tej
imprezy. Tak na dobr¹ sprawê
nikt z nas nie mia³ doœwiadczenia w organizowaniu takich
wielkich imprez. W zwi¹zku
z tym w naszych dzia³aniach
sporo by³o improwizacji.
XXVII Festiwal Pol-8 1993
Zacznijmy od wydarzeñ,
które poprzedzi³y XXVII Festiwal Pol-8. Wieczorem w przeddzieñ rozpoczêcia festiwalu
zjawili siê w Polanicy organizatorzy z dyrektorem Julianem
Zawisz¹ na czele. Na miejscu czeka³a ju¿ na nich grupa
warszawska, która przyby³a dzieñ wczeœniej. Grupa
legnicka rozpoczê³a plakatowanie miasta, natomiast
Grupa AKF SAWA przyst¹pi³a do dekoracji planszami
sali oraz frontonu kina. Przed kinem „Œwiatowid”
wymalowany zosta³ przez Lucjana Dalisa tradycyjny
napis "Byliœmy, Jesteœmy, Bêdziemy" oraz znaczek
klubu SAWA. PóŸniej grupa „komandosów” uda³a siê
w kierunku dworca, sk¹d rozpoczêto malowanie "œladów
stóp Milki", które corocznie wita³y goœci przyby³ych na
Pol-8 i prowadzi³y ich do kina. Ten bogaty w wydarzenia

10

Nieregularnik Polanicki

1/2009

wieczór zakoñczy³ siê dla nas oko³o godziny 2 w nocy.
Na moj¹ proœbê Lucjan Dalis
plastyk kina
„Œwiatowid” - na historycznej, pamiêtaj¹cej pierwsze
festiwale planszy ze znaczkiem Pol-8, umieœci³ napis
„im. Józefa Milki”. Kopia tego zmodyfikowanego w
1993 roku przez Lucjana znaczka jest symbolem
Festiwalu Pol-8 do dnia dzisiejszego.
W 1993 roku przekonaliœmy siê te¿ ile warta jest
pomoc naszych przyjació³ w Polanicy. Du¿y wk³ad
w bezawaryjne wystartowanie tego festiwalu mia³a
wspomniana ju¿ wczeœniej Teresa Majewska. To Ona
wybawi³a nas wtedy z du¿ych k³opotów. Okaza³o siê
bowiem, ¿e nowi organizatorzy Pol-8 nie zd¹¿yli
za³atwiæ wszystkiego na czas. Po przyjeŸdzie do
Polanicy dowiedzieliœmy siê, ¿e nie mamy na przyk³ad
magnetowidu koniecznego do projekcji filmów. Nie by³y
te¿ za³atwione noclegi dla uczestników Pol-8.
A nastêpnego dnia rano
mia³ siê rozpocz¹æ festiwal i mieli przyjechaæ
p i e r w s i g o œ c i e . To
w³aœnie Teresa œci¹gniêta z domu, pomimo
póŸnej pory w ci¹gu
kilku godzin za³atwi³a
miejsca noclegowe dla
uczestników oraz kawiarniê, w której mia³
odbyæ siê „Bal Filmowca”. Sobie tylko znanym
sposobem zorganizowa³a te¿ magnetowid
potrzebny do przeprowadzenia projekcji festiwalowych, a nie by³ to
wtedy sprzêt powszechnie u¿ywany w domach.
Nazajutrz, dnia 30
wrzeœnia 1993 roku
w trakcie otwarcia XXVII
Pol-8, dyrektor polanickiego
festiwalu
Julian Zawisza poinformowa³ zebranych,
¿e Festiwal Pol-8 od
tego roku nosi imiê
Józefa Milki, za³o¿yciela
i wieloletniego Komisarza tego Festiwalu. To
o co zabiega³em od
trzech lat sta³o siê wreszcie faktem.
Tak wiêc po d³ugiej przerwie spotkaliœmy siê znowu
w kinie "Œwiatowid" i jak przez wiele minionych lat
goœci³a nas znowu Zosia Janiszewska - szefowa kina.
Zespó³ Festiwali Polanickich (Pol-8 i OKFA) odby³ siê
w dniach 30 wrzeœnia - 3 paŸdziernika 1993. Z czego
XXVII Festiwal Pol-8 ze wzglêdu na niewielk¹ iloœæ
filmów nades³anych na taœmie filmowej 8 mm trwa³
tylko jeden dzieñ - 30 wrzeœnia. Na XXVII Festiwal
Pol-8 nades³ano i zakwalifikowano do konkursu
11 filmów na taœmie 8 mm.
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Widaæ by³o wyraŸnie, ¿e bez dopuszczenia do
programu kolejnych Festiwali Pol-8 filmów zrealizowanych na noœnikach magnetycznych, zorganizowanie tego festiwalu mo¿e byæ trudne lub wrêcz
niemo¿liwe.
Jury w sk³adzie: Stanis³aw Lenartowicz (re¿yser
filmowy) przewodnicz¹cy oraz Sylwester Chêciñski
(re¿yser filmowy), Waldemar Krzystek (re¿yser
filmowy) i Tadeusz Wudzki (re¿yser filmowy)
jednog³oœnie postanowi³o nie przyznawaæ Grand Prix.
Pierwsz¹ Nagrodê XXVII Festiwalu Pol-8 otrzyma³
natomiast Ryszard Socha z legnickiego AKF „Akt” im.
Sylwka Bronnego za film „Bolero”.
Wyj¹tkowy wk³ad pracy w ten Festiwal Pol-8 mia³
m³ody, 19-letni wówczas cz³onek warszawskiego Klubu
SAWA Klaudiusz Kasprzak-Styliñski. Klaudiusz przez
dwa dni samodzielnie, bardzo sprawnie prowadzi³
projekcje konkursowe. Drugiego dnia festiwalu,
wieczorem, poprowadzi³ te¿ godzinny program SAWA

Z ¯YCIA MIASTA
mianowany zosta³, tak aktywny w trakcie poprzedniego
Pol-8, Klaudiusz Kasprzak-Styliñski. Tak wiêc zosta³a podjêta próba organizowania Festiwalu Pol-8 z odleg³oœci blisko 500 km. By³o to w wielu przypadkach
mo¿liwe tylko dziêki znakomitym kontaktom z naszymi
przyjació³mi z Polanicy, którzy na miejscu za³atwiali
wiele spraw, bez koniecznoœci przyje¿d¿ania kogoœ
z Warszawy.
W przeddzieñ Pol-8 przyjecha³a do Polanicy Ania
Soko³owska z Australii - goœæ zagraniczny festiwalu.
Poprzednio Ania bra³a udzia³ w Festiwalach Pol-8
w 1978 i w 1979 roku. W maju 1981 roku wyjecha³a na
sta³e do Sydney. Do Polski przyjecha³a w odwiedziny po
13 latach, we wrzeœniu 1994 roku i natychmiast podjê³a
decyzjê, ¿e jedzie z nami do Polanicy na Pol-8. Tak to
Polanica i polanicki Festiwal zapadaj¹ w pamiêci na
d³ugie lata.
XXVIII Festiwal Filmowy Pol-8 odby³ siê w dniach 2325 wrzeœnia 1994 roku. Pierwszego dnia
festiwalu, 23 wrzeœnia 1994 roku oko³o godziny
1600 nast¹pi³o otwarcie festiwalu poprzedzone
wzruszaj¹c¹ dla starych uczestników Pol-8
uroczystoœci¹ ods³oniêcia w holu kina
"Œwiatowid" tablicy pami¹tkowej poœwiêconej
Józefowi Milce i Festiwalowi Pol-8. O ods³oniêcie tablicy poproszono Zosiê Janiszewska
ówczesn¹ szefow¹ polanickiego kina. Jak ju¿
pisaliœmy, tablicê wykonan¹ wg projektu Jana
Piechury ufundowa³ Ryszard Krupowicz z AKF
„X-MUZA” w Gdañsku. Tablica ta, zdemontowana na czas remontu kina po powodzi (1998),
wisi w hallu kina „Œwiatowid” po dzieñ dzisiejszy,
czyli ju¿ blisko 15 lat.

Do Konkursu Krajowego zg³oszono w 1994
roku 38 filmów (w tym 9 filmów na taœmie filmowej
Super 8). Jury w sk³adzie: Tomasz Lengren
Plakat przed kinem "Œwiatowid" przypominaj¹cy o V rocznicy
(re¿yser, scenarzysta, aktor i scenograf) przeœmierci Józefa Milki (1991)
wodnicz¹cy, Magdalena Lengren (krytyk literacki) oraz Janusz Kozio³ (dziennikarz radiowoBY NIGHT, którego punktem kulminacyjnym by³o telewizyjny) Grand Prix XXVIII Festiwalu Pol-8 nie
odznaczenie Zosi Janiszewskiej medalem XXV-LECIA przyzna³o. Pierwsz¹ Nagrodê otrzyma³ film „Moja
AKF SAWA. Du¿ym osi¹gniêciem Klaudiusza by³o rodzina i ja” Radomi³a Pude³ko z AKF „Klaps” z Chybia.
równie¿ czytanie listy dialogowej premierowego,
Do Konkursu Miêdzynarodowego zg³oszono 7 filmów,
sprowadzonego specjalnie na festiwal, filmu "Chaplin".
wszystkie
zrealizowane na taœmie œwiat³oczu³ej Super 8
By³o to dwie godziny i dwadzieœcia minut projekcji oraz
(w
tym
jeden
jako kopia VHS). Jury w sk³adzie:
oko³o 100 stron tekstu. Klaudiusz zrobi³ to tak sprawnie
(pomimo, ¿e nie zna³ filmu, a listê dialogow¹ otrzyma³ na Stanis³aw Puls (cz³onek Sekretariatu UNICA) krótko przed seansem), ¿e zebra³ gratulacje od przewodnicz¹cy, Thomas Knutson (przedstawiciel
wszystkich, w tym od przedstawiciela dystrybutora tego Szwecji) i Przemys³aw Lipiñski (przedstawiciel
filmu na Polskê, który pe³en niepokoju czeka³ na tê Centrum Animacji Kultury) przyzna³o Pierwsz¹ Nagrodê
filmowi „Ordnung muss sein” Horsta Orlicha eksperymentaln¹ projekcjê.
Holzkirchen z Niemiec.
Okaza³o siê, ¿e XXVIII Festiwal Pol-8 tak naprawdê
XXVIII Festiwal Pol-8 1994
odby³ siê tylko dziêki zmianom jakie poczyniono w reNa pocz¹tku 1994 roku spotka³a nas mi³a gulaminie i zdecydowano siê dopuœciæ do konkursu filmy
niespodzianka. W lutym, gotow¹ tablicê pami¹tkow¹ wykonane w technice wideo, bowiem do konkursu
poœwiêcon¹ Józefowi Milce i Festiwalowi Pol-8 zg³oszono jedynie 9 filmów zrealizowanych w Polsce na
wykonan¹ wg. dawnego projektu Jana Piechury, przes³a³ taœmie filmowej 8 mm. Niestety format ten przechodzi³
nam wieloletni uczestnik Pol-8 Ryszard Krupowicz gwa³townie do historii.
z Sopotu. W ten sposób mogliœmy wreszcie powa¿nie
Pierwszego dnia festiwalu, wieczorem o 19:00 odby³
pomyœleæ o umieszczeniu w kinie „Œwiatowid” od dawna siê równie¿ tradycyjny „Bal Filmowca” w “Colombinie.”
planowanej tablicy pami¹tkowej.
Czekaliœmy na to wydarzenie z pewnym niepoW 1994 roku, dyrektorem XXVIII Festiwalu Pol-8 kojem, zastanawiaj¹c siê jaki bêdzie ten powrót do
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“Colombiny” po latach?
Jednak i tym razem “Colombina” zda³a egzamin.
Podziêkowaæ tutaj nale¿y przede wszystkim ówczesnym gospodarzom “Colombiny”, którzy z sympatii do
Pol-8 oddali lokal do dyspozycji uczestników praktycznie za darmo, licz¹c tylko na to, co goœcie kupi¹ w trakcie
imprezy.
Uk³ad ten okaza³ siê szczêœliwy dla atmosfery balu.
Poniewa¿ nie by³o ekstra op³at za bal, do “Colombiny”
przyszli wszyscy uczestnicy i dopiero tutaj ka¿dy móg³
zdecydowaæ ile pieniêdzy mo¿e wydaæ. Z informacji
jakie do nas dotar³y nastêpnego dnia wynika, ¿e
gospodarze “Colombiny” nie ponieœli jednak strat,
zostawiliœmy w kasie kawiarni nieco grosza. Spor¹
grupê uczestników festiwalu stanowi³a m³odzie¿, która
prawdopodobnie z balu by zrezygnowa³a. I by³a by to
wymierna strata, poniewa¿ w³aœnie m³odzi budowali
klimat balu pokazuj¹c reszcie "w co siê bawiæ".
Warszawski Klub SAWA balowa³ jak zwykle do koñca
i "klubowy koniec sto³u" bawi³ siê najd³u¿ej i najaktywniej. Towarzyszy³y nam tradycyjnie Zosia Janiszewska
i Teresa Majewska oraz Lucjan Dalis, który wczeœniej
twierdzi³, ¿e go w “Colombinie” nie bêdzie. Nie wytrzyma³
jednak, przyszed³ i by³ z nami do samego koñca.

nieprzerwanie towarzyszy³ Festiwalowi Pol-8. Po
œmierci Lucjana usi³owa³em odszukaæ jego film
„Tempora Mutantur czyli ich dwoje, a czas robi
swoje” zrealizowany przez cz³onków AKF „Abrakadabra” z Polanicy Zdroju Lucjana Dalisa i Stanis³awa
Musia³a, który to film by³ prezentowany i wyró¿niony
w 1972 roku na VIII Festiwalu Pol-8. Niestety wszelki œlad
po tym filmie zagin¹³.
W tym roku, dnia 25 lutego 2009, minê³o 14 lat od
œmierci Lucjana, ci¹gle o Nim pamiêtamy.
XXIX Festiwal Pol-8 1995
Rok 1995 i kolejny, XXIX Festiwal Pol-8 im.
Józefa Milki, dyrektorem tego festiwalu zosta³ ponownie
Klaudiusz Kasprzak-Styliñski (AKF SAWA). Festiwal
odby³ siê w dniach 20-24 wrzeœnia 1995 roku. Przed
festiwalem podjêto niezbyt szczêœliw¹ wed³ug nas
decyzjê o przeniesieniu Festiwalu Pol-8 z kina
"Œwiatowid" do gmachu Teatru Zdrojowego, jako
bardziej reprezentacyjnego i lepiej nadaj¹cego siê na
imprezê miêdzynarodow¹. Zerwano w ten sposób
z wyj¹tkowo d³ug¹ tradycj¹.
Materia³y z XXVI Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów
Amatorskich Pol-8,
który odby³ siê w Koninie dnia 24 wrzeœnia 1992 roku

Jak siê póŸniej okaza³o by³ to ostatni Festiwal Pol-8
Lucjana Dalisa. Piêæ miesiêcy póŸniej, dnia 25 lutego
1995 roku dotar³a do nas wiadomoœæ, ¿e Lucjan nie ¿yje.
Z Festiwalem Pol-8 Lucjan zwi¹zany by³ od ósmej jego
edycji w 1972 roku, kiedy to zaprezentowa³ swój film.
Od 1 grudnia 1977 roku Lucjan rozpocz¹³ pracê
w kinie "Œwiatowid" jako plastyk i od tego momentu
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Najjaœniejszym punktem XXIX Pol-8 by³a prowadz¹ca projekcje ekipa „wyœwietlaczy” wypo¿yczona
z Konkursu OKFA w Koninie. Kiedy przed rozpoczêciem festiwalu weszliœmy na salê i zobaczyliœmy
przygotowan¹ przez nich „kabinê projekcyjn¹”, wiedzieliœmy, ¿e coœ tak dobrze zorganizowanego
i funkcjonalnego mogli wykonaæ tylko zawodowcy i to
bardzo dobrze znaj¹cy specyfikê festiwali filmów amatorskich. Jakoœæ i p³ynnoœæ projekcji potwierdzi³y to
pierwsze wra¿enie.
Natomiast najwiêksz¹ wpadk¹ XXIX Pol-8 okaza³ siê
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brak oplakatowania dworca PKP oraz kina „Œwiatowid”, gdzie bardzo wczeœnie rano zjawi³a siê spora
grupa uczestników festiwalu, do których najwyraŸniej nie
dotar³a wiadomoœæ o przeniesieniu festiwalu do Teatru
Zdrojowego. Ze wzglêdu na brak informacji b³¹kali siê po
Polanicy nie mog¹c znaleŸæ Biura Organizacyjnego. Sporo osób z przyzwyczajenia szuka³o tej
informacji w³aœnie w kinie „Œwiatowid”, ale nic tam nie
znaleŸli. Nie by³o równie¿ tradycyjnych „œladów stóp
Milki”. Te zawirowania uœwiadomi³y nam, jak wa¿n¹
rzecz¹ jest utrzymanie tradycyjnych elementów
Festiwalu Pol-8, do których wszyscy od wielu lat s¹
przyzwyczajeni i które œwiadcz¹ o to¿samoœci
polanickiego festiwalu.
Jury Konkursu Krajowego XXIX Festiwalu Pol-8
w sk³adzie: Stanis³aw Puls (Cz³onek Sekretariatu
UNICA) - przewodnicz¹cy,
Mariusz Grzegorzek (re¿yser
filmowy) oraz Przemys³aw
Lipiñski
(przedstawiciel
Centrum Animacji Kultury) po
obejrzeniu
47 filmów
postanowi³o przyznaæ
Z³oty
Kasztan Wies³awowi Gzylowi
z AKF „Skiba” Wroc³aw za film
„Aleksander” oraz Adamowi
Potockiemu z Raciborza za
filmy „Bli¿ej Europy” i „Potwory
cywilizacji”.
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Film o kimœ, kto jeszcze kilka miesiêcy wczeœniej by³
z nami, skleja siê z okruchów jak historiê dinozaurów,
które ¿y³y miliony lat temu.
W sobotê, 23 wrzeœnia 1995 roku po po³udniu grupa
uczestników Pol-8 wybra³a siê na polanicki cmentarz
z³o¿yæ wieniec na grobie Lucjana Dalisa. Wieniec
ozdobiony by³ szarf¹ z napisem „Lucjanowi - uczestnicy Pol-8” oraz znaczkiem festiwalowym. By³ to nasz
pierwszy pobyt w Polanicy po œmierci Lucjana.
XXX Festiwal Pol-8 1996
W 1996 roku mia³o miejsce szczêœliwe dla Festiwalu
Pol-8 wydarzenie. Wiosn¹, jak tylko stopnia³y œniegi
i drogi sta³y siê przejezdne, Leszek Boguszewski
cz³onek AKF SAWA ruszy³ œladami Baltazara Kobera

Natomiast
jury
Konkursu
Miêdzynarodowego
XXIX
Festiwalu Pol-8 w sk³adzie:
Hans Joachim Stampehl
(Niemcy) - przewodnicz¹cy,
Maria Schmidt
(Austria),
Reiner Vögel
(Szwajcaria),
Stanis³aw Puls
(Cz³onek
Sekretariatu UNICA - Polska)
i Mariusz Grzegorzek (re¿yser
Pami¹tkowa tablica poœwiêcona Józefowi Milce i Jego Festiwalowi Pol-8 wykonana
filmowy - Polska) po obejrzeniu
wg projektu Jana Piechury, a ufundowana przez Ryszarda Krupowicza
72 filmów spoœród 130 zg³oz AKF „X-MUZA” w Gdañsku. Zosta³a ods³oniêta dnia 23 wrzeœnia 1994
szonych z 14 krajów postanowi³o
w holu kina "Œwiatowid" przez Zofiê Janiszewska - ówczesn¹ Szefow¹ kina.
przyznaæ Grand Prix Franzowi
Moritzowi z Austrii za film „Papilio”.
Jedynym polskim filmem na taœmie 8 mm jaki
zg³oszono tego roku do konkursu by³ film Leona Daniela
z AKF „Groteska” z Kêdzierzyna KoŸla. W Konkursie
Miêdzynarodowym zaprezentowano 2 filmy na taœmie 8
mm jeden z Niemiec i jeden z W³och. Pokazano te¿ 4
filmy zagraniczne zrealizowane na taœmie 8 mm jako
kopie VHS. W festiwalu uczestniczy³o 78 osób
z Polski oraz 14 goœci z Austrii, Holandii, Niemiec,
Szwajcarii i Wêgier.
Sporym zaskoczeniem by³ udzia³ w konkursie silnej
reprezentacji Polanicy. Pani Justyna Flankowska
przedstawi³a film „Owce i wilki”, natomiast Pan
Stanis³aw Musia³, dawny cz³onek polanickiego Klubu
„Abrakadabra”, pokaza³ cztery filmy: „Pókim
dzieckiem”, „Reklama”, „Taœma” oraz „Zupe³na
wolnoœæ”. Ostatni film poœwiêcony by³ Lucjanowi
Dalisowi. Gdy ogl¹daliœmy ten film zastanowi³o nas, jak
niewiele materialnych elementów zostaje po cz³owieku.

z pielgrzymk¹ z Warszawy do Dzier¿oniowa w intencji
przekonania Lidii Zakrzewskiej ówczesnego Dyrektora Wojewódzkiego Oœrodka Kultury w Wa³brzychu
z siedzib¹ w Dzier¿oniowie, aby WOK po raz wtóry
podj¹³ siê organizowania Festiwalu Pol-8 w PolanicyZdroju. Uda³o siê i jubileuszowy, XXX Festiwal Pol-8
(1996) oraz kolejne Festiwale Pol-8 a¿ do 2001 roku
organizowane by³y przez rewelacyjny organizacyjnie
i towarzysko zespó³ ludzi z dzier¿oniowskiego WOK.
Na XXX, jubileuszowym Festiwalu Pol-8, który odby³
siê w dniach 19-22 wrzeœnia 1996 roku, w Konkursie
Krajowym zaprezentowano 27 filmów. Jury w sk³adzie:
Sylwester Chêciñski (re¿yser filmowy) - przewodnicz¹cy, Stanis³aw Puls
cz³onek Sekretariatu
UNICA, Krzysztof Nowak-Tyszowiecki (re¿yser
filmowy) postanowi³o przyznaæ Grand Prix Leszkowi
Boguszewskiemu z AKF SAWA z Warszawy za film
„Powrót”.
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Natomiast w Konkursie Miêdzynarodowym jury
w sk³adzie: Stanis³aw Puls - przewodnicz¹cy, Rainer
Hässelbarth, Andreas Lippitz, Krzysztof NowakTyszowiecki oraz Lidia Zakrzewska po obejrzeniu 42
filmów postanow i³o przyznaæ Grand Prix filmowi
„SpowiedŸ” Jiriego Vejdelki z Czech.
Warto równie¿ odnotowaæ, ¿e jedyny polski film na
taœmie celuloidowej 8 mm „Epilog” nades³a³a Pani
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pañstwo Rubingerowie.
Nastêpnego dnia rano uczestnicy Pol-8 udali siê na
wycieczkê w B³êdne Ska³y. Poprowadzi³ j¹ Boles³aw
Jaœkiewicz. By³o zimno i mglisto. Nasz przewodnik
obiecywa³, ¿e zjawisko opadania mgie³ w kotliny, daje
szansê na dobr¹ pogodê wy¿ej. Tak naprawdê nikt w to
nie wierzy³, jednak po przybyciu na miejsce pokaza³o siê
s³oñce. Pan Jaœkiewicz - profesjonalny przewodnik ca³y czas zasypywa³ uczestników wycieczki
anegdotami o górach, roœlinach i ludziach. By³o
naprawdê ciekawie i sympatycznie.
Tego samego dnia wieczorem rozpocz¹³ siê
tradycyjny bal. Nie uda³o siê, jak w poprzednich
latach, zorganizowaæ go w „Colombinie”, odby³
siê w kawiarni „Zdrojowa”, która od pierwszego
dnia festiwalu goœci³a uczestników polanickiej
imprezy. Bal trwa³ d³ugo i pierwsza zrejterowa³a
m³odzie¿. Z plotek jakie do nas dotar³y, dowiedzieliœmy siê, ¿e przenieœli siê oni do
„Colombiny” na dyskotekê. Zawsze twierdziliœmy, ¿e „Colombina” ma swoj¹ niepowtarzaln¹,
kameraln¹ i trudn¹ do zast¹pienia atmosferê.
Ostatniego dnia festiwalu po projekcjach
miêdzynarodowych zaprezentowano uczestnikom „Kronikê Festiwalu Pol-8”, któr¹ Leszek
Boguszewski z AKF SAWA przygotowa³ na
taœmie filmowej 8 mm na XX Festiwal Pol-8
w 1985 roku. Jak siê okaza³o, 10 lat póŸniej obejrzeliœmy j¹ z równie du¿¹ przyjemnoœci¹.
Jubileusz Festiwalu Pol-8 ³¹czy³ siê te¿ z inn¹
rocznic¹. W 1996 roku minê³o równie¿ 10 lat od
œmierci Józefa Milki pomys³odawcy, organizatora
i wieloletniego komisarza Festiwalu Pol-8. Chc¹c
przypomnieæ o tym fakcie, przygotowa³em dla
uczestników Pol-8 specjalny numer biuletynu
AKF SAWA „Non Profi News” poœwiêcony
wspomnieniom o Patronie polanickiej imprezy.
W drodze powrotnej do domu odwiedzi³em we
Wroc³awiu cmentarz przy ul. Opolskiej, by zapaliæ znicze na grobie Józefa Milki.

Baner festiwalowy przed Teatrem Zdrojowym (1995)

Genowefa Daniel z AKF „Groteska” z KêdzierzynaKoŸla, natomiast z zagranicy nades³ano 3 filmy na
taœmie œwiat³oczu³ej 8 mm.
Oprócz projekcji festiwalowych program wype³nia³y
równie¿ imprezy towarzysz¹ce. Wieczorem pierwszego
dnia zorganizowano spotkanie uczestników festiwalu
przy ognisku w OSiR. Ze wzglêdu na panuj¹ce zimno
spotkanie odby³o siê nie w plenerze przy ognisku, ale
w pobliskim pawilonie przy olbrzymim kominku, na
którym pieczono kie³basy i kaszankê. Odnotujmy
jeszcze dla potomnych, ¿e sponsorkami tych
delikatesów by³y Panie Zosia Janiszewska i Teresa
Majewska, natomiast beczkê piwa zasponsorowali
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Na koniec trzeba stwierdziæ, ¿e polanicki
Festiwal w zespole dzier¿oniowskim, który
w 1996 po raz pierwszy organizowa³ Pol-8, zyska³ naprawdê solidnych gospodarzy. Na ka¿dym kroku widaæ by³o, ¿e robili to naprawdê
profesjonalnie i z sercem. Wyje¿d¿aj¹c z Polanicy po zakoñczeniu festiwalu byliœmy pewni, ¿e
równie¿ w trakcie kolejnych edycji Pol-8
podtrzymaj¹ oni najlepsze tradycje polanickiej imprezy.
Jak siê okaza³o, nie myliliœmy siê. Ale o tym ju¿ w
nastêpnym odcinku... [cdn]
Wac³aw Szewczyk
zdjêcia i reprodukcje autora artyku³u

Autor niniejszego opracowania prosi o kontakt osoby,
które posiadaj¹ materia³y drukowane (w tym plakaty)
oraz inne pami¹tki z pierwszych piêciu Festiwali Pol-8.
Adres e-mail: panwacek@akfsawa.com
Strona www: http://www.akfsawa.com
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35 URODZINY ZESPO£U
UZDROWISK K£ODZKICH
Jedoñ z biura poselskiego pos³a H.Go³êbiewskiego,
Stanis³aw Longawa - zastêpca przewodnicz¹cego
Sejmiku Województwa Dolnoœl¹skiego, zastêpca wójta
gminy K³odzko, Dariusz K³onowski - przewodnicz¹cy
Rady Powiatu, Krzysztof Baldy - starosta k³odzki,
Magdalena Ptaszek - przewodnicz¹ca Rady Miejskiej
Polanicy-Zdroju, Jerzy Terlecki - burmistrz PolanicyZdroju, Grzegorz Œredziñski - burmistrz Dusznik-Zdroju,
Anna Kopeæ sekretarz Urzêdu Miasta i Gminy KudowaZdrój, Tadeusz Bis - dyrektor Banku PKO S.A. O/K³odzko, Edward Wojciechowski - prezes Towarzystwa
Mi³oœników Polanicy, prof. Zbigniew Horbowy, Wies³aw
Malka - d³ugoletni naczelny lekarz Uzdrowiska, Gra¿yna i Bronis³aw Rozwadowscyd³ugoletni lekarze Uzdrowiska Polanica,
Krystyna Jazienicka-Wytyczak - d³ugoletni
lekarz Uzdrowiska Polanica - b. dyrektor
Sanatorium Dzieciêcego „Leœny Ludek”,
cz³onkowie Zarz¹du Spó³ki, pracownicy ZUK,
przedstawiciele mediów lokalnych.
Wystawa jest swoistym spacerem po
trzydziestopiêcioletniej
historii
Firmy.
W Polanicy zwiedzaæ j¹ mo¿na do po³owy
bie¿¹cego roku. W póŸniejszych miesi¹cach
przeniesiona kolejno bêdzie do Pijalni Wód
Mineralnych w Dusznikach-Zdroju i KudowieZdroju.
Bardzo wa¿nym punktem programu by³
wystêp uzdrowiskowej grupy kabaretowej
„Relaks” w sk³adzie: Janina Cygan, January
Hroboni (kierownik artystyczny), Zbigniew
Maciuk (akompaniament, autor tekstów
i muzyki), Barbara Popiel, Magdalena
Od lewej: przewodnicz¹ca Rady Miejskiej M. Ptaszek, prezes
Ptaszek, Wiktor Toczyñski. Aktorzy bawili
ZUK SA J.Szymañczyk, burmistrz Polanicy-Zdroju J.Terlecki

ne w nowoczesn¹ aparaturê lecznicz¹ i oferuj¹ce ponad 60 zabiegów przyrodoleczniczych, nowoczesne pracownie diagnostyczne, baseny rekreacyjno - rehabilitacyjne,
gabinety odnowy biologicznej, a przede
wszystkim wyspecjalizowana kadra medyczna; a tak¿e 3 rozlewnie wód mineralnych:
nowoczesne linie rozlewnicze, zmodernizowane hale produkcyjne, nowoczesne centra
logistyczne i rozbudowana sieæ dystrybucji.
ZUK z okazji jubileuszu zorganizowa³ cykl
imprez. Otwarcie wystawy „Tradycja i nowoczesnoœæ” rozpoczê³o obchody jubileuszowe, którym patronuje
myœl Tadeusza
Kotarbiñskiego „Przesz³oœæ zachowana w pamiêci jest czêœci¹ teraŸniejszoœci…”
27 lutego 2009 roku do hali spacerowej
Pijalni Wód Mineralnych w Polanicy Zdroju
na otwarcie wystawy przybyli: Monika
Wielichowska pose³ na Sejm RP, Mieczys³aw

G.Redmerska

G.Redmerska

Trzy uzdrowiska: Duszniki Zdrój, Kudowa Zdrój
i Polanica Zdrój do roku 1974 funkcjonowa³y jako
samodzielne pañstwowe przedsiêbiorstwa uzdrowiskowe. Pierwszego stycznia 1974 roku nast¹pi³o ich
po³¹czenie, powsta³ Zespó³ Uzdrowisk K³odzkich, który
w 1999 roku zosta³ skomercjalizowany i przekszta³cony
w spó³kê aukcyjn¹. Minione 35 lat, to okres najprê¿niejszego rozwoju tych trzech uzdrowisk. Dzisiejszy
Zespó³ Uzdrowisk K³odzkich S.A. to nowoczeœnie
wyposa¿ona baza lecznicza i hotelowa w wiêkszoœci
przystosowana do potrzeb osób niepe³nosprawnych,
zmodernizowane zak³ady przyrodolecznicze wyposa¿o-

Uczestnicy uroczystoœci obchodów 35 lecia ZUK SA
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ZUK SA.

s³uchaczy humorem i piosenk¹, a wszystko wokó³
uzdrowiskowych tematów. Œpiewano i recytowano
stare i nowe teksty, które specjalnie na Jubileusz ZUK
napisa³ Adam Mazurek, dobry duch Zespo³u.
Zaœpiewana przez ca³y Zespó³ piosenka „Moje miasto”
(tekst i muzyka Zb. Maciuk) wzruszy³a s³uchaczy. Na
fina³ odczytano humoreskê autorstwa Adama Mazurka,
odebran¹ œmiechem i gromkimi brawami.

Burmistrz Jerzy Terlecki dokonuje wpisu do
ksiêgi pami¹tkowej

Obecny zespó³ kabaretowy
stanowi kontynuacjê
amatorskiego zespo³u artystycznego pod nazw¹
„Relaks”, który powsta³ w latach 50-tych. By³ to zespó³
mandolinistów, w którym wystêpowali pracownicy
Uzdrowiska, czasami ca³e rodziny. Na mandolinach
grali równie¿ i dyrektorzy Uzdrowiska. ( Szerzej o
„Relaksie” ,pisaliœmy w NP. nr 2 / 2002 r. Zespó³
„Relaks” odkurzone wspomnienia. Autor tekstu - A.
Mazurek) .
W dobrych humorach udano siê na zwiedzanie wystawy. Ka¿dy z uczestników otrzyma³ jubileuszowe
wydanie „Wiadomoœci Ÿród³owych ” w gustownej
ok³adce. Na wystawie mo¿emy zobaczyæ eksponaty,
dyplomy, etykietki i zdjêcia z minionych 35 lat ZUK.
Poczêstunek w kawiarni „Wiedeñska”, gdzie przy
smakowitych przek¹skach i ciastach dzielono siê
wra¿eniami, zakoñczy³ spotkanie.
Gra¿yna Redmerska
(W tekœcie wykorzystano informacje umieszczone w materia³ach Rzecznika Prasowego
ZUK oraz w „W.¯.” nr 1 - 2009).
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JUBILEUSZ PIERWSZEJ DAMY
POLSKIEJ PIOSENKI
Honorowy Obywatel Polanicy - Irena Santor obchodzi
w bie¿¹cym roku jubileusz 50lecia samodzielnej pracy
artystycznej. 18 lutego 2009 roku (emisja 28 lutego)
program 2 TVP zapocz¹tkowa³, trwaj¹ce do grudnia br.,
obchody tego Jubileuszu.
W popularnym programie „Wideoteka doros³ego
cz³owieka” zaprezentowano fragmenty kariery pani
Ireny. Zaczyna siê ona w naszym mieœcie, gdzie
zamieszkiwa³a wraz z matk¹. Tutaj uczêszcza³a do
gimnazjum szklarskiego i tutaj odkryto Jej ogromny
talent piosenkarski. Czêœæ wspomnianego programu
telewizyjnego poœwiêcona by³a temu fragmentowi ¿ycia
naszego Honorowego Obywatela. Mogliœmy zobaczyæ
zdjêcia filmowe Polanicy z lat 60-tych i us³yszeæ, ¿e
pani Irena podziwia Jej piêkno (szczególnie po powodziowej odbudowie). By³a to te¿ wspania³a okazja, ¿eby
przekazaæ Jubilatce serdeczne gratulacje i ¿yczenia od
mieszkañców Polanicy, i wrêczyæ „szklany upominek”
autorstwa Stefana Sadowskiego. ¯yczenia i szklan¹
rzeŸbê przekaza³ wiceburmistrz Polanicy Dariusz
Kupiec.
Mi³o nam poinformowaæ, ¿e swój istotny wk³ad w uczczenie w ten sposób Ireny Santor ma Towarzystwo
Mi³oœników Polanicy. To w³aœnie do nas zwróci³a siê
redaktor prowadz¹ca program „Wideoteka doros³ego
cz³owieka” Zuzanna Dobrucka-Mendyk z propozycj¹
uczczenia Jubilatki.
Owocne wspó³dzia³anie prezesa TMP z burmistrzem
Jerzym Terleckim i wiceburmistrzem Dariuszem
Kupcem oraz udzia³ w przedsiêwziêciu artysty plastyka
Stefana Sadowskiego przyczyni³y siê do godnego
uczczenia pracy artystycznej Ireny Santor i przy okazji
rozpropagowania Polanicy Zdroju.
Edward Wojciechowski

84 ROCZNICA URODZIN
dr. LESZKA BARGA
Poni¿ej treœæ listu gratulacyjnego przekazanego 31
paŸdziernika 2008 roku Jubilatowi przez W³adze miasta
i Towarzystwo Mi³oœników Polanicy:
„ Z okazji Jubileuszu 84 urodzin pragniemy z³o¿yæ Panu
doktorowi w imieniu ca³ej spo³ecznoœci Polanicy-Zdroju
i swoim w³asnym serdeczne gratulacje oraz wyrazy
najwy¿szego szacunku.
Swoimi pracami naukowymi zyska³ Pan zas³u¿one
uznanie wœród cz³onków TMP i mieszkañców miasta.
Pañskie prace z zakresu historii na sta³e wesz³y do
skarbnicy wiedzy o Polanicy i regionie.
Jednoczeœnie dziêkujemy za wieloletni¹, pe³n¹ zaanga¿owania wspó³pracê oraz za przekazan¹ wiedzê
o naszej ma³ej ojczyŸnie.
Wraz z gratulacjami proszê przyj¹æ w tym uroczystym
dniu serdeczne ¿yczenia wszelkiej pomyœlnoœci w ¿yciu
osobistym, dobrego zdrowia i d³ugich lat ¿ycia.”
Edward Wojciechowski
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Czeska Skalica znajduje siê zaledwie 10 km od sa³a siê produkcja tekstylna, o której mo¿na dowiedzieæ
granicy z Polsk¹, w regionie turystycznym czeskiego siê wiêcej w Muzeum W³ókiennictwa (jedyne tego
„Pogranicza K³odzkiego”, na terenie Województwa rodzaju muzeum w Czechach znajduje siê w³aœnie
Kralovehradeckiego. Posiada oko³o 5,5 tys. mieszkañ- tutaj). Historia miasta jest tak¿e zwi¹zana z czeskim
ców, jednak w sezonie letnim przebywa tu dwukrotnie odrodzeniem narodowym np. po raz pierwszy w roku
wiêcej ludzi (ze wzglêdu na nap³yw turystów). Miasto 1837 mia³o tu miejsce Œwiêto Georginii, które zyska³o
po³o¿one jest w pobli¿u drogi miêdzynarodowej E67 miano najbardziej znacz¹cego wydarzenia spo³eczno(Pary¿-Praga-Warszawa-Moskwa), 284 m n.p.m. Przez kulturalnego. Dum¹ mo¿e napawaæ to, ¿e Œwiêto
Czesk¹ Skalicê przep³ywa rzeka Úpa, posiadaj¹ca Georginii przetrwa³o do dziœ. Ka¿dego roku we wrzeœniu
swoje Ÿród³o w Karkonoszach. W Jaromierzu rzeka ta odbywa siê wystawa georginii, której towarzyszy
wp³ywa do £aby.
program kulturalny. Dodatkowo, raz na piêæ lat, organiW okolicy po³udniowo-wschodniej granicy miasta zowany jest historyczny Bal Georginii.
wybudowano zalew Rozkosz, nazywany potocznie
W Czeskiej Skalicy i w pobli¿u miasta mo¿na znaleŸæ
„wschodnioczeskim morzem”. Zajmuje obszar 800 wiele zabytków i historycznych miejsc zwi¹zanych
hektarów, a jego œrednia g³êbokoœæ wynosi 10 m. Jest z pisark¹ Bo¿en¹ Niemcow¹, która przeprowadzi³a siê
zbiornikiem retencyjnym rzeki Úpy, a jednoczeœnie ze swoimi rodzicami do Raciborzyc w roku 1821. Tak
ujêciem wody do nawadniania regionu Œredniego zwana Dolina Babuni, po³o¿ona na pó³nocy miasta, to
Po³abia. Zalew Rozkosz wkrótce po wybudowaniu sta³ miejsce, gdzie znajduje siê historyczny pa³ac i wiele
siê atrakcyjnym miejscem dla pasjonatów sportów innych ciekawych obiektów: pomnik „Babunia z dziewodnych oraz rajem dla wêdkarzy.
æmi”, Stara Bielarnia (czes. Staré bìlidlo), M³yn
Czeska Skalica to idealne miejsce na wczasy, do Raciborzycki i magiel, Jaz Wiktorki (czes. Viktorèin
wypoczynku rodzinnego i do uprawiania sportu. Z mia- splav). Jedno z tradycyjnych wydarzeñ kulturalnych
sta wychodzi szereg tras turystycznych i rowerowych, „O¿ywione postaci z «Babuni» Bo¿eny Niemcowej”
a pobliskie wzgórza to doskona³y punkt do podzi- odbywa siê zawsze na pocz¹tku czerwca. W tygodwiania widoku miasta, zalewu i okolicy. Podczas do- niowy m progr amie z bogat ¹ opraw ¹ muzyc zn¹
brej widocznoœci z tych wzniesieñ mo¿na zobaczyæ i pieœniami ludowymi pojawiaj¹ siê znane postaci
Karkonosze i najwy¿sz¹ czesk¹ górê Œnie¿kê. Turyœci z dzie³a pisarki Bo¿eny Niemcowej.
odwiedzaj¹cy miasto znajd¹ tu miejsca noclegowe
Czeska Skalica to tak¿e miejsce, gdzie mo¿na kupiæ
z wy¿ywieniem przez ca³y rok i to nie tylko w szeregu znane tradycyjne miejscowe potrawy - miód leœny
pensjonatów i restauracji bezpoœrednio w mieœcie, ale i kwiatowy, orzechy w miodzie, miód pitny, owoce
tak¿e poza miastem, m. in. w ciesz¹cym siê powodze- i przetwory owocowe ze Spó³dzielni Rolniczej DOLANY,
niem oœrodku Autocamping Rozkoš, po³o¿onym nad produkty piekarnicze i cukiernicze bezpoœrednio
zalewem.
z miejscowej piekarni PEKO i wyroby miêsne firmy
Pierwsza pisemna wzmianka o gminie Skalica SKALIÈAN.Muzeum Bo¿eny Niemcowej i Muzeum
pochodzi z roku 1238, kiedy nale¿a³a do panów z Dubé. W³ókiennictwa
Gmina sk³ada³a siê z dwóch ma³ych gmin z twierdzami- Wystawa poœwiêcona ¿yciu i twórczoœci Bo¿eny
by³y to: Ma³a Skalica i Wielka Skalica-jednak nie wia- Niemcowej, galeria obrazów Julii Winterovej-Mezerovej
domo, która z tych
i Josefa Vondráèka,
twierdz by³a wybudotwierdza w Ma³ej
wana wczeœniej. NajSkalicy i skwerek
starszy zapis nazwy
z georginiami. Na
„Skalice Èeská” daterenie „Szko³y Batowany jest na rok
runki” (czes. Barun1490. W swojej hièina škola) mo¿na
storii miasto by³o
zobaczyæ
klasê
wielokrotnie niszszkoln¹ z XIXw.
czone przez po¿ary,
i izbê nauczyciela.
powodzie i wojny.
Znajduje siê tu te¿
Najbardziej znana
wystawa poœwiêcobitwa w tym miejscu
na historii Czeskiej
odby³a siê 28 czerwSkalicy i wojnie
ca 1866 r. pomiêdzy
austriacko-pruskiej
wojskiem pruskim
z 1866 r.
i austriackim. ŒwiaMuzeum specjalidectwem tej walki
zuje siê w historii
jest wiele pomników
i rozwoju rêkodziei grobów poleg³ych
³a w³ókienniczego
¿o³nierzy.
i przemys³u teksJan Holy
W nowsz¹ historiê
tylnego, tradycjach
Muzeum Bo¿eny Niemcowej i Muzeum W³ókiennictwa
Czeskiej Skalicy wpibawe³niarskich
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historii drukarni tekstylnych regionu Czech Wschodnich. Muzeum stanowi czêœæ Obszaru Muzealnego
Ma³ej Skalicy.
tel. +420 491 451 285; e-mail: info@muzeumbn.cz;
www.muzeumbn.cz
Godziny otwarcia
Muzeum Bo¿eny Niemcowej
maj - czerwiec Wt-N
godz. 8-17
lipiec - sierpieñ Po-N
godz. 9-17
wrzesieñ
Wt-N
godz. 9-16
paŸdziernik - kwiecieñ
Po-Pt godz. 8-15
Bilety: 40,- CZK (normalny); 20,- CZK (ulgowy)

Szko³a Barunki
maj - czerwiec Wt-N
godz. 8-17
lipiec - sierpieñ Po-N
odz. 9-17
wrzesieñ
Wt-N
godz. 9-16
Bilety: 25,- CZK (normalny); 15,- CZK (ulgowy)

Pa³ac Raciborzyce
Dziêki dzie³u literackiemu „Babunia” Bo¿eny Niemcowej
pa³ac znany jest g³ównie jako letnia rezydencja
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mi” i innymi obiektami w roku 1978 uzyska³ status
zabytku kultury narodowej. Stanowi on zbiór terenów
i zabytków, tworz¹cych razem z elementami przyrody
niezwyk³¹ ca³oœæ estetyczn¹. Ogród angielski, który
w ³agodny sposób w³¹cza siê do bezpoœredniego
otoczenia przyrodniczego, nale¿y do najcenniejszych
zabytkowych ogrodów w Czechach Wschodnich.
tel. +420 491 452 123; e-mail: info@zamekratiborice.cz;
www.zamekratiborice.cz
Godziny otwarcia
M³yn i Stara Bielarnia
kwiecieñ, wrzesieñ, paŸdziernik
So, N,Œw godz. 10-15
maj
Wt-N
godz. 10-16
czerwiecWt-N
godz. 10-17
lipiec - sierpieñ Wt-N
godz. 9-17
Bilety: 20,- CZK (normalny); 15,- CZK (ulgowy)

Magiel
kwiecieñ, paŸdziernik
So, N, Œw o godz. 11 i 14
maj Wt-N godz. 10-16
czerwiecWt-N
godz. 10-17
lipiec - sierpieñ Wt-N
godz. 9-17
wrzesieñ
So, N, Œw
godz. 10-15
Bilety: 5,- CZK (normalne); 5,- CZK (ulgowy)

Jan Holy

Zalew Rozkosz „wschodnioczeskie
morze”
Ca³oroczny Autocamping Rozkosz oferuje
turystom szereg atrakcji bezpoœrednio na
swoim terenie: zakwaterowanie, k¹pielisko
z brodzikiem, zje¿d¿alniê, kino letnie, mini-

Katarzyny Fryderyki Wilhelminy ksiê¿nej
¯agañskiej. Pa³ac zyska³ swój wygl¹d na
pocz¹tku XVIII w. Wtedy niedaleko opuszczonej twierdzy raciborzyckiej Wawrzyniec
Piccolomini wybudowa³ jednopiêtrowy pa³ac
w stylu barokowym z kaplic¹, zbudowany na
wzór ma³ych w³oskich rezydencji letnich.
Jedna z ekspozycji poœwiêcona jest ostatnim
w³aœcicielom maj¹tku rodowi Schaumburg-Lippe i jego
historii.
tel. +420 491 452 123; e-mail: info@zamekratiborice.cz;
www.zamekratiborice.cz
Godziny otwarcia
kwiecieñ, wrzesieñ, paŸdziernik So, N,Œw godz. 10-15
maj - czerwiec Wt-N
godz. 10-16
lipiec - sierpieñ Po
godz. 10-16
Wt-N
godz. 9-17
Bilety: 80,- CZK (normalny); 50,- CZK (ulgowy)

Dolina Babuni
Obszar Raciborzyc z pa³acem, Star¹ Bielarni¹, m³ynem,
maglem, Jazem Wiktorki, pomnikiem „Babunia z dzieæ-

18

Jan Holy

U góry Zamek Ratborice, obok pomnik

golf, saunê, plac zabaw dla dzieci, restauracje, bufety,
motokros, wêdkarstwo, sprzeda¿ pozwoleñ na po³ów
ryb, wypo¿yczalniê sprzêtu sportowego.
tel. +420 491 451 112; e-mail: atc@atcrozkos.cz;
www.atcrozkos.com
Informacja turystyczna, sprzeda¿ pami¹tek i lokalnych wyrobów
Regionalne Centrum Informacji
Husovo námìstí 51, 552 03 Èeská Skalice
tel. +420 491 453 870
e-mail: infocentrum@ceskaskalice.cz
www.ceskaskalice.cz; www.vilacerych.cz
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W lutym 2009 roku minê³y trzy lata od ukazania siê dwutomowej ksiêgi pami¹tkowej „Polanica Zdrój wczoraj i dziœ”.
Do redakcji „Nieregularnika…” nap³ywaj¹ listy od osób, które po przeczytaniu Kroniki przypominaj¹ sobie ludzi
i wydarzenia z pierwszych lat po wojnie. Bardzo czêsto s¹ to wspomnienia z dzieciñstwa. Wielu ju¿ nie mieszka
w naszym mieœcie, ale czêsto tu przyje¿d¿aj¹ do rodziny, znajomych… Rozmawiaj¹ z dawnymi przyjació³mi, dziel¹
siê wspomnieniami, które spisane pomagaj¹ nam wyobraziæ sobie, jak ¿yli nasi dziadkowie i rodzice zaraz po wojnie
w Polanicy.
Jestem w posiadaniu listu pana Bronis³awa Polañskiego, który sta³ siê przyczynkiem do niniejszego artyku³u i
nowego cyklu wspomnieñ w naszej gazecie.

WSPOMNIENIE Z DZIECIÑSTWA
„…Zainspirowany nasz¹ rozmow¹ w restauracji „Altheide” o polanickiej ksiêdze pami¹tkowej przejrza³em
album zdjêæ rodzinnych pod k¹tem ich przydatnoœci
kronikarskiej. Niestety znalaz³em tylko 3 zdjêcia, które mog¹ siê do czegoœ przydaæ.
Dwa z 1949 roku przedstawiaj¹ pracowników UP-T
z rodzinami na kuligu …

zynów do polanickich sklepów WSS. Do roku 1965
furmank¹ zaprzê¿on¹ w Siwka ojciec œwiadczy³ us³ugi
transportowe wszystkim chêtnym, wo¿¹c po Polanicy
g³ównie wêgiel ze sk³adu opa³owego ko³o dworca lub
drewno z tartaku. Furmanka nie mog³a jednak konkurowaæ z coraz liczniejszymi w Polanicy samochodami
ciê¿arowymi i ojciec w 1965 roku sprzeda³ Siwka wraz
z wozem rolnikowi z podpolanickiej wsi.
W tym czasie nasza rodzina powiêkszona o brata
Stanis³awa i siostrê Ewê mieszka³a ju¿ przy ulicy
Daszyñskiego 5 (obecnie Harcerska 1). Ojciec do emerytury pracowa³ w dusznickim ZEM-ie a matka w Hucie
Szk³a w Polanicy…”
Okruchy wspomnieñ, a jaka ciekawa historia miasta
i ludzi tamtych lat. Wspomnienia zaœ z dzieciñstwa,
okresu dla nas najpiêkniejszego, s¹ szczególne.

J.Redmerski

Gra¿yna Redmerska

Budynek przy ulicy Harcerskiej 1

…O UP-T w latach 1945-60 w Kronice jest tylko kilka
zdañ. Te zdjêcia znalaz³y siê w moim posiadaniu
dlatego, ¿e mój ojciec pracowa³ wtedy (œwiadczy³
us³ugi) na poczcie i on by³ organizatorem kuligu jako
posiadacz konia. Z tego powodu w kuligu uczestniczy³a moja mama i ja. Niestety nie pamiêtam imion
i nazwisk kuligowiczów.
Do Polanicy przyjechaliœmy wiosna 1948 roku
œci¹gniêci przez brata - ojca Jana P¹czka, który przy
ul. Bystrzyckiej 19 prowadzi³ sklep b³awatno-galanteryjny. Przedtem przez 2 lata mieszkaliœmy we
wsi Zarzecze k/Che³ma Lubelskiego dok¹d wysiedlono nas z Ditkowa (gmina Krowice, powiat Tarnopol).
Nasza 3 osobowa rodzina; ojciec Grzegorz, matka
Agnieszka i ja (lat 7) zamieszkaliœmy w stoj¹cym
do dziœ domku przy ul. K³odzkiej 8. PrzywieŸliœmy
ze sob¹ konia Siwka i furmankê. Dziêki temu
zaprzêgowi ojciec œwiadczy³ us³ugi transportowe, w tym w latach 1948-52 w UP-T. Rano
z dworca kolejowego odbiera³ dostarczone
wagonem pocztowym paczki i przesy³ki i wióz³
je na pocztê a wieczorem paczki i przesy³ki
z poczty odwozi³ na dworzec. PóŸniej przez
kilka lat ojciec rozwozi³ towary z maga-

Pracownicy UPT z rodzinami na kuligu rok 1949,
pierwszy z lewej Grzegorz P¹czek

arch.B.Polañski
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...POWIEW ARYSTOKRACJI
.

Colonna Walewscy polski ród szlachecki herbu
Pierzcha³a (kolumna Roch II), wywodz¹cy siê z Galewic
w ziemi ³êczyckiej, gdzie pojawiaj¹ siê w r. 1382. Ród
wyda³ m.in.: 15 senatorów (1574-1795), 1 senatora
Królestwa Polskiego (1819-1831), 4 Kawalerów Orderu
Or³a Bia³ego, 4 Kawalerów Orderu Krzy¿a Virtuti Militari.
Najbardziej znan¹ postaci¹ tego rodu jest Maria
Walewska z domu £êczyñska. Bêd¹c formalnie ¿on¹
szambelana Anastazego Walewskiego, ¿y³a w nieformalnym zwi¹zku z cesarzem Francuzów Napoleonem I.
Urodzi³a mu syna Aleksandra Colonnê Walewskiego
(1810-1868).
Kleniewscy
polski ród hrabiowski herbu
Zag³oba. Nale¿a³o do nich
Opole Lubelskie. Znani na
tamtych ziemiach
jako
promotorzy

M³oda Joanna hr. Kleniewska

rozwoju sadownictwa, przetwórstwa, hodowli koni wyœcigowych,
uprawy chmielu, rozbudowy kolei.

stracili, zmuszeni odbudowywaæ swoj¹ egzystencjê od
nowa. Nie poddawali siê jednak. W ¿yciu przyœwieca³o
im motto: „Co mnie nie zabije, to mnie wzmocni”. Dziêki
uprzejmoœci ich syna Andrzeja mogê przedstawiæ
Pañstwu dzieje rodu. Obydwoje wywodz¹cy siê z rodzin
hrabiowskich z koneksjami i tak znanymi historycznie
przodkami jak Maria Walewska s¹ niew¹tpliwie niezwykli.
Skutki II wojny œwiatowej prawie na ka¿dej rodzinie
odcisnê³y swoje piêtno. Ka¿dy kogoœ straci³, zmuszony
by³ opuœciæ swój dom i udaæ siê w nieznane. Wielu
wysiedleñców przez zupe³ny przypadek trafia³o do
Polanicy. Nie by³o tak jednak w przypadku Joanny i Jana
Kleniewskich oraz ich trojga dzieci. Chc¹c uciec przez
tzw. „zielon¹ granicê” do Czechos³owacji, a nastêpnie
do Belgii, udali siê do Polanicy. Zacznijmy jednak od
pocz¹tku. Joanna - hrabianka Colonna Walewska po
ukoñczeniu Gimnazjum Sióstr Urszulanek, w latach 30tych XX w. zosta³a wys³ana przez rodziców do maj¹tku
Kluczkowice. Odbywa³y siê tam bowiem kursy gospodarstwa domowego dla m³odych ziemianek. Panienki
z dobrych domów uczy³y siê zarz¹dzaæ gospodarstwem
domowym. Pobiera³y równie¿ lekcje
z zajêæ kulturalnych jak np.: gra
w krykieta. By³y równie¿ zajêcia
ambulatoryjne, pralnicze, kuchenne
itd. Kursy te organizowa³a rodzina
Kleniewskich. Mieli oni syna Jana,
który zakocha³ siê w œlicznej
kursantce Walewskiej i poj¹³ j¹ za
¿onê. Jak wspomina ich syn
Andrzej: „Mama by³o osob¹ wyj¹tkow¹, bardzo wspó³czesn¹ jak

Polanica Zdrój od zawsze przyci¹ga³a ludzi ciekawych. Na przestrzeni
lat w naszym mieœcie zamieszkiwa³o
i zamieszkuje wiele interesuj¹cych
postaci.
Czytelnicy œredniego pokolenia
M³ody Jan hr. Kleniewski
i starsi, pamiêtaj¹ przytuln¹ kawiarenkê „Krokus”, a w niej zawsze
uœmiechniêt¹ w³aœcicielkê, która
chêtnie rozmawia³a z przyby³ymi goœæmi. By³a ni¹ Na tamte czaJoanna hrabina Kleniewskia z Colonna Walewskich. Jej sy. Okreœli³mê¿em by³ Jan hrabia Kleniewski. Przewodnik PTTK, bym j¹ jako
w pierwszych latach po wojnie (jeden z jego za³o¿ycieli), d z i e w c z y n ê
oraz cz³onek Komisji Zdrojowej. Obydwoje bardzo w spodniach.
skromni. Nigdy nie obnosili siê ze swoim pochodzeniem, Mia³a tempenie tylko z powodu panuj¹cego ustroju, ale ze zwyk³ej rament. Nie
wrodzonej skromnoœci.
dziwiê siê, ¿e
Mam przyjemnoœæ przedstawiæ Pañstwu losy ludzi tacie wpad³a
wyj¹tkowych. Ludzi, którzy mieli wszystko i wszystko w oko”.
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Szczekarków - posiad³oœæ rodowa Kleniewskich

Joanna Kleniewska urodzi³a troje dzieci: Witolda,
Andrzeja i Teresê. ¯yli spokojnie na swych w³oœciach.
Jan Kleniewski po œmierci swego ojca Witolda, na trzy
lata przed II wojn¹ œwiatow¹ obj¹³ zarz¹dzanie nad
maj¹tkiem, w którego sk³ad wchodzi³: browar, cukrownia, chmielniki, przetwórnia produktów rolnych,
stadnina koni wyœcigowych. Jan Kleniewski by³ absolwentem Akademii Cieszyñskiej, studiowa³ równie¿ jak
jego ojciec na Akademii Rolniczej Hohenheim.
Praktykowa³ jakiœ czas za granic¹, gdzie zdoby³
doœwiadczenie. W wyniku podzia³ów maj¹tków ojciec
Jana, Witold otrzyma³ gospodarstwa rolne: Lemszczyznê i Szczekarków. Gospodarstwo w Szczekarkowie
specjalizowa³o siê g³ównie w produkcji drzewek i krzewów owocowych, natomiast Lemszczyzna oferowa³a
szerszy asortyment roœlin. Hodowano tu m.in.: z drzew
szpilkowych œwierk pospolity. Z drzew liœciastych: lilaki,
g³óg, robiniê akacjow¹, ligustr, ró¿e i inne. Szkó³ki
Witolda Kleniewskiego produkowa³y wszystkie gatunki
drzew owocowych. Najwiêcej bo 60% produkcji przypada³o na jab³onie, oko³o 15% na czereœnie, po kilka
procent na œliwy i inne gatunki drzew owocowych.
Szkó³ki mia³y swoj¹ renomê. Kleniewski wystawia³ swoje hodowle na targach ogrodniczych i zdobywa³ nagrody. Mia³ wiêc nie lada wyzwanie, gdy przej¹³ maj¹tek po
ojcu. Wybuch wojny w 1939 roku, udaremni³ mo¿liwoœci rozwoju maj¹tku. W 1944 r. moc¹ Reformy Rolnej,

Wnêtrze przetwórni Kleniewskich

POLANICZANIE

Kluczkowice - posiad³oœæ rodowa Kleniewskich

Niezdów - posiad³oœæ rodowa Kleniewskich

Lemszczyzna gdzie zamieszkiwali Kleniewscy),
podzielona zosta³a na kilkanaœcie 2-hektarowych
dzia³ek ogrodniczych. Z biegiem lat wiêkszoœæ dzia³ek
wykupi³y w³adze miejskie pod rozbudowê miasta.
Po wybuchu wojny Jan Kleniewski wst¹pi³ do Armii
Polskiej. Nastêpnie dosta³ siê do niewoli, kilka lat spêdzi³
w oflagu. Nastêpnie wydostawszy siê z niewoli wst¹pi³
do Armii Andersa.
Joanna Kleniewska przebywa³a z dzieæmi w posiad³oœci
w Szczekarkowie. Coraz czêœciej powtarzaj¹ce siê
informacje o zbli¿aj¹cej siê Armii Radzieckiej, powodowa³y niepokój hrabiny o los swój i dzieci. Nied³ugo z³e
przeczucia sprawdzi³y siê i musia³a uciekaæ z dzieæmi
z maj¹tku. Podczas ucieczki wydarzy³ siê straszny
wypadek. Opiekunka najm³odszego dziecka, córki
Teresy w obronie przed atakiem ¿o³nierzy, w³asnym
cia³em zas³oni³a dziecko, zginê³a na miejscu. Do dzisiaj
jej odwaga i poœwiêcenie wzbudza w rodzinie ogromne
emocje.
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Joanna wraz z dzieæmi schroni³a
siê w Kazimierzu Dolnym nad
Wis³¹. W tamtejszym klasztorze
zakonnicy udostêpnili rodzinie
kilka cel. Przebywali tam trzy
miesi¹ce. Nastêpnie udali siê do
Lublina. Znajdowa³ siê tam nale¿¹cy do rodziny dworek modrzewiowy, przy ul. Probostwa. Zamieszkiwali tam do czasu zbli¿enia siê
Armii Radzieckiej. Uwa¿aj¹c, ¿e
najbezpieczniej bêdzie w Warszawie, tam siê udali. Nie przypuszczaj¹c, ¿e trafi¹ w sam pocz¹tek Powstania Warszawskiego. Zamieszka³a z rodzin¹
w nale¿¹cym do rodziny mieszkaniu na Ursynowie. Do Warszawy
przyby³ w tym czasie równie¿ brat
mê¿a z rodzin¹. Zostali rozstrzelani w pierwszych dniach powKursantki Gospodarstwa Domowego
stania. Jedynie ich córce Marii
uda³o siê prze¿yæ. Niemcy kazali
Polanicy, nastêpnie przez „zielon¹ granicê” uciec do
jej przejœæ przez barykadê i pozbieraæ cia³a ¿o³nierzy Czechos³owacji i dalej do Belgii, gdzie Jan Kleniewski
niemieckich, gdy tam siê dosta³a, powstañcy nie pozwo- zorganizowa³ ju¿ im dom oraz kupi³ pralniê z myœl¹
lili jej ju¿ odejœæ i tak uratowa³a ¿ycie.
o rozpoczêciu przez nich nowego ¿ycia. Udaje siê mu
Joanna Kleniewska zaœ wraz z dzieæmi zosta³a areszto- bowiem jednak namówiæ ¿onê do wyjazdu. W zamian
wana i zabrana do Pruszkowa. Nastêpnie, za³adowani za oddanie domu w Kielcach, otrzymuj¹ ma³y domek
zostali do otwartych wagonów bydlêcych, które zawieœæ w Polanicy przy ulicy Rybnej. Po przybyciu do Polanicy,
ich mia³y do Oœwiêcimia. Jak pani¹ hrabinê ponownie ogarniaj¹ obawy, co do ich losu
opowiada syn Andrzej: na obczyŸnie. Wraz z mê¿em dochodz¹ do wniosku, ¿e
„Dziêki z³otu, które mia- zostan¹ w tym piêknym uzdrowisku i zaczn¹ ¿ycie od
³a matka, uda³o siê nowa. Joanna przymuszona sytuacj¹ materialn¹
jej, gdy poci¹g sta- rozpoczyna sprzeda¿ lodów w³asnej produkcji.
n¹³ w Stopnicy Nastêpnie pracuje w laboratorium fotograficznym
przekupiæ stra- Jerzego Mañkowskiego. Po pewnym czasie otwiera
¿nika i uciec”. kawiarniê „Krokus”, która mieœci³a siê przy ulicy
Udali siê do za- Zdrojowej (obecnie Biuro Promocji Miasta), póŸniej na
przyjaŸnionych obecnym deptaku. Ca³kiem dobrze sobie radzi, a mi³e
z i e m i a n z a - i przytulne wnêtrze kawiarni i niezwyk³a atmosfera,
mieszkuj¹cych zjednuj¹ wiernych bywalców. Przez przypadek spotyka
w tamtych oko- w Polanicy swoj¹ kole¿ankê z „Urszulanek”, pani¹ inlicach. Nastê- ¿ynierow¹ Jadwigê Michalsk¹. Ona równie¿ naznaczopnie pojech- na piêtnem wojny, potrzebuje œrodków materialnych.
ali do Kielc.
W Kielcach doczekali siê wyzwolenia przez
Armiê Radzieck¹. W tym czasie,
Witold hr. Kleniewski - ojciec Jana Janowi udaje siê
nawi¹zaæ kontakt
z ¿on¹. Pisze w listach, by przyjecha³a do niego z dzieæmi. Nic ich przecie¿
ju¿ w kraju nie trzyma. Nie maj¹ ju¿ nic. Lepiej bêdzie
zacz¹æ nowe ¿ycie na zachodzie. Joanna nie chce
jednak opuszczaæ kraju, Jan wiêc zmuszony jest wróciæ.
Jako ¿o³nierz Armii Andersa, w stopniu porucznika,
zawitawszy do kraju zostaje aresztowany i osadzony
w wiêzieniu. Tym razem równie¿, jak mówi ich syn
Andrzej, dziêki matki zapobiegliwoœci i rodowemu z³otu,
udaje siê wyci¹gn¹æ mê¿a z wiêzienia. Postanawiaj¹ za
namow¹ zaprzyjaŸnionego mecenasa udaæ siê do Medale za osi¹gniêcia sadownicze Witolda hr. Kleniewskiego
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Joanna proponuje jej, by piek³a do kawiarni ciasta
i p¹czki. Tak te¿ siê staje. Pani hrabina, podobnie jak
wszystkie kobiety rodu Kleniewskich, by³a wielk¹
spo³eczniczk¹, kocha³a m³odzie¿. Uwa¿a³a, ¿e trzeba im
pomagaæ i w nich inwestowaæ, bo s¹ przecie¿ przysz³oœci¹. Bêd¹c pod wra¿eniem zdolnoœci plastycznych
Jerzego Zenki (sylwetkê artysty przedstawiliœmy w nr.
14 „NP.”), promowa³a jego obrazy i ikony, wystawiaj¹c
je w swojej kawiarni „Krokus”.
Jan Kleniewski w Polanicy Zdroju rozpoczyna pracê
jako przewodnik PTTK. Dzieci chodz¹ do szko³y, ¿yj¹
raczej spokojnie. Oczywiœcie, nie obywa siê bez ma³ych
uszczypliwoœci. S¹ oni jednak odporni na tego typu
zachowania. Maj¹ grono swoich przyjació³. Miedzy
innymi spotykaj¹ siê na wieczorkach towarzyskich
z farmaceutami Kaczorowskimi.

POLANICZANIE
tych i trzydzies tych
XIX w. wg. projektów
architektów Kazimierza Wojciechowskiego i Kazimierza Skórewicza. Wnêtrze pa³acu zami enil i Kleniews cy na galer iê
malarstwa polskiego
z dzie³ami wybitnych
malarz y. Orygin alny
wystrój w stylu zakopiañ skim otrz yma³ a
biblioteka pa³acowa,
zaprojektowana przez
St an is ³a wa Wi tk ie wicza. Pa³ac otacza³
Colonna Walewski - dziadek
park
krajobrazowy
Joanny z Colonna Walewskiej
z pomnikowym drzeKleniewskiej
wostanem. Posiadali
Kleniewscy swoje maj¹tki w Szczekarkowie, Niezdowie. Dzieje rodu przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
Jan hrabia Kleniewski (1845-1918), ziemianin
i przemys³owiec, w 1871 roku naby³ wraz z ojcem
i bratem W³adys³awem od spadkobierców Kazimierza
Wydrychiewicza dobra opolskie w pow. pu³awskim.
W 1872 roku w wyniku podzia³u maj¹tku Jan otrzyma³
4 klucze: Kluczkowice, £aziska, Krzelów i Szczekarków, jego brat W³adys³aw 2: Niezdrów i Opole Lubelskie. Jan Kleniewski o¿eni³ siê z Mari¹ z Jarociñskich
Kleniewsk¹. Zamieszkali w Kluczkowicach. Jan by³

Sady Kleniewskich

Trudnoœci jakie spotyka³y Kleniewskich by³y spowodowane ich pochodzeniem. Andrzej Kleniewski tak
wspomina tamten okres: „¯y³o siê nienajgorzej.
Problemy zaczyna³y siê, gdy trzeba by³o wype³niaæ
dokumenty w szkole. Có¿, takie by³y czasy”.
Joanna i Jan Kleniewscy ju¿ nie ¿yj¹. Nie ¿yje równie¿
syn Witold. Syn Andrzej wraz ¿on¹ przeszed³szy na
emeryturê, powróci³ do domu w Polanicy, gdzie mieszka
te¿ siostra Teresa. Andrzej Kleniewski by³ sportowcem p³ywakiem. Nastêpnie szkoleniowcem kadry p³ywackiej
w Wodzis³awiu Œl¹skim, gdzie mieszka³. Ma dwóch
synów. Druga ¿ona Gerta jest magistrem WF. Brat
Witold mia³ jednego syna.
Pytam Pana hrabiego, czy w domu wspomina³o siê
dawne czasy. Odpowiada: - Widzi Pani, rodzice uwa¿ali,
¿e nie warto rozpamiêtywaæ dawnych czasów, nale¿y
¿yæ dniem dzisiejszym. Uczeni byliœmy jednak wartoœci
przekazywanych z pokolenia na pokolenie oraz historii
naszego rodu.
Zapytany, czy chcia³by aby dawne czasy wróci³y, gdy
prawie ca³e Opole Lubelskie nale¿a³o do jego rodziny,
gdy posiadali tyle pa³aców, posiad³oœci i maj¹tków,
uœmiecha siê tylko i mówi: „Droga pani. Co by³o to
by³o…”
Tak, co by³o, to by³o, a by³o to tak:
Siedzib¹ g³ówn¹ rodu Kleniewskich by³ pa³ac w Kluczkowicach (obecnie mieœci siê tu Zespól Szkó³
Zawodowych). Wzniesiony na prze³omie lat dwudzies-

Joanna hr. Kleniewska z rodzicami
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znany z wyj¹tkowej
pr ze ds iê bi or cz oœ ci .
Ws pó ³u cz es tn ic zy ³
w za³o¿eniu cukrowni
w Opolu Lubelskim,
wyb udo wa³ w³a sn¹
w maj¹tku Krzelów,
któr¹
nazwa³
od
herbu Kleniewskich
”Zag³oba”. W swoich
dobrach budowa³ kana³ y odw adn iaj ¹ce
i wa³y przeciwpowodziowe. Za jego sta-

Sekretarzyk Zofii hr. Kleniewskiej
jedna z nielicznych pami¹tek
domu rodzinnego

raniem uruchomiono w Opolskiem podczas I wojny œwiatowej kolejkê w¹skotorow¹.
Interesowa³ siê sprawami
oœwiatowymi warunkami zdrowotnymi i bytowymi pracowników zatrudnionych w jego
maj¹tkach. ¯ona Maria budwa³a ochronki, szko³y ludowe
i finansowa³a je. By³a wielk¹
spo³eczniczk¹. Kleniewscy byli
równie¿ mecenasami sztuki
i kultury. Zofia Kleniewska,
matka Jana by³a fundatork¹
stypendiów na KUL, do dzisiaj
znajduje siê w gmachu KULu jej
popiersie. Goœcili w swoich
maj¹tkach tak znane postaci
jak:
Witkacy,
¯eromski,
Reymont. Jan Kleniewski uruchomi³ Kasê Przezornoœci. By³
w pewnym sensie cz³owiekiem
oryginalnym. JeŸdzi³, bowiem
na zjazdy ziemian w Pu³awach

1/2009

czy Lublinie wozem drabiniastym na snopku s³omy
(czwórk¹ koni), pomimo, ¿e w wozowni sta³y wygodne
karety i bryczki. Jeszcze za ¿ycia podzieli³ maj¹tek
pomiêdzy 2 synów i córkê. Pierwszy z synów Witold
(ojciec Jana Kleniewskiego), otrzyma³ klucze
Szczeparów i Krzelów. Jan Kleniewski zmar³ podczas I
wojny œwiatowej, a Maria w 1945 roku. Pochowani s¹ we
Wrzelowcu w rodowej kaplicy cmentarnej. Witold, syn
Jana, ziemianin i ogrodnik, studiowa³ na Akademii
Rolniczej w Hohenheim. Kontynuuj¹c dzie³o ojca rozwija³
w odziedziczonych maj¹tkach przemys³ rolniczy oraz
sadownictwo. Odby³ podró¿e po Europie i do Ameryki
sk¹d przywióz³ dopiero co opatentowane: Delicious
i Golden Delicious oraz borówkê „wysok¹”. JeŸdzi³ na
targi szkó³karzy, gdzie zdobywa³
nagrody i to w ca³ej Europie. By³ m.in.:
prezesem Zrzeszenia Szkó³karzy,
cz³onkiem
Rady
Nadzorczej
Lubelskiego Syndykatu Rolniczego
i Banku Przemys³owców Polskich,
wójtem gminy Szczekarków i cz³onkiem Wydzia³u Powiatowego. Dziedziczy³ po nim syn Jan (m¹¿ Joanny
z Colonna Walewskich Kleniewskiej).
Nie zd¹¿y³ jednak nacieszyæ siê
maj¹tkiem bowiem wybuch³a wojna.
Maj¹tki Kleniewskich zosta³y po II
wojnie œwiatowej przejête przez
pañstwo w zwi¹zku z dekretem o reformie rolnej. Podobnie sta³o siê
z maj¹tkami Colonna Walewskich.
Có¿, historia arystokracji polskiej jest
burzliwa. Wiele maj¹tków uleg³o
degradacji, wiele rozkradziono i wywieziono. Pozostaje pamiêæ ludzi
i karty historii oraz takie osoby jak
Joanna i Jan Kleniewscy. Arystokraci
nie tylko z urodzenia, ale równie¿
ducha. Historia ich ¿ycia pokazuje, ¿e
dobra materialne nie s¹ najwa¿niejsze, przemijaj¹, s¹ tracone w wojnach i innych zawieruchach. Jedyne
co zostaje, to pamiêæ i szlachectwo
duszy… One s¹ najwa¿niejsze i je
trzeba pielêgnowaæ… Najlepsz¹
puent¹ koñcz¹c¹ historiê rodu
Zofia hr. Kleniewska
Colonna Walewskich i Kleniewskich
¿ona Witolda
s¹ s³owa ich potomka Andrzeja:
„Najwa¿niejsza w ¿yciu jest wiara,
gdy siê j¹ ma, nic nie jest w stanie zniszczyæ…”
Katarzyna Redmerska
Matria³ graficzny udostêpniony przez Andrzeja hr.
Kleniewskiego, do wykorzystania w powy¿szym artykule. Fotografie autorka tekstu.

Odznaczenia za za³ugi dla szkoleniowca
p³ywackiego Andrzeja hr. Kleniewskiego
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KREISER - FOTOGRAFIA
17 wrzeœnia 2008 roku w Galerii Miejskiego Centrum
Kultury mia³ miejsce wernisa¿ wystawy: “Krzysztof
Kreiser Fotografia”. Wystawê zorganizowa³o Towarzystwo Mi³oœników Polanicy przy wspó³pracy
Miejskiego Centrum Kultury.
W zaproszeniu na wystawê czytamy: Ma 45 lat i jest
mieszkañcem Polanicy Zdroju. Wykonywa³ ró¿ne
zawody, dziêki którym zdoby³ liczne doœwiadczenia. Od
kilkunastu lat jest listonoszem, pracownikiem Poczty
Polskiej. W 1988 roku za³o¿y³ rodzinê.
Fotografi¹ interesuje siê od dawna, ale hobby te
rozwin¹³ kilka lat temu. Jest to pasja, która, jak twierdzi,
wymaga wewnêtrznej intuicji, spostrzegawczoœci,
wra¿liwoœci na piêkno przyrody oraz „bystrego oka”.
Jak sam mówi: „ ¯eby dostrzec piêkno ¿ycia dnia
codziennego niekoniecznie trzeba jechaæ na „koniec
œwiata”, wystarczy uwa¿nie rozejrzeæ siê wokó³ siebie
i utrwaliæ na filmie ulotne chwile”.
Spust migawki naciska zawsze wtedy, gdy w danej
chwili coœ wydaje mu siê godne uwagi.

Pan Krzysztof od kilku ostatnich numerów „NIieregularnika …” jest autorem zdjêæ na ok³adkê i w œrodku
gazety.
GR

Gra¿yna Redmerska z Kreiserem juniorem przy
ksiêdze pami¹tkowej. Po prawej Krzysztof Kreiser
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“GNIAZDO JEST TYLKO JEDNO”
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Ojczyzna to kraj dzieciñstwa
miejsce urodzenia
to jest ta ma³a najbli¿sza
ojczyzna...
Tadeusz Ró¿ewicz

G.Redmerska

-

Uczestnicy konkursu

G.Redmerska

-

Jurorki: panie Marie-Czuba i Bielecka

Anna Stêpek
Nauczyciel Szko³y Podstawowej nr 2
im. ¯o³nierzy z Monte Cassino
w Polanicy-Zdroju
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KONKURS PLASTYCZNY

Jury w sk³adzie: Halina Zenka, prof. Zbigniew Horbowy,
Edward Wojciechowski, Marek Mazurkiewicz po
obejrzeniu i dokonaniu oceny 86 prac zg³oszonych do
konkursu postanowi³o przyznaæ nagrody i wyró¿nienia:
Wyró¿nienia:
-Aleksandra Sabo - Oddzia³ Zerowy w Szkole
Podstawowej nr 2,
-Julia Szablewska Oddzia³ Zerowy w Szkole
Podstawowej nr 2,
-Oliwia Zakrzewska - Oddzia³ Zerowy w Szkole
Podstawowej nr2,
-Janeczka Majewska Szko³a Podstawowa nr 2 (kat.I III),
-Dominika Przygoda Gimnazjum,

R.Serafin, arch.MCK

Towarzystwo Mi³oœników Polanicy przy wspó³pracy
Miejskiego Centrum Kultury by³o organizatorem
konkursu plastycznego „Polanica znana i nieznana Ulubione miejsce w Polanicy Zdroju” dla dzieci i m³odzie¿y polanickich szkó³.
Konkurs podzielono na grupy wiekowe: zerówka, kl.I - III
oraz IV-VI szkó³ podstawowych, gimnazjum, szko³a
ponadgimnazjalna. W ka¿dej grupie wiekowej mo¿na
by³o przyj¹æ maksymalnie 10 prac z ka¿dej placówki
oœwiatowej. Format prac maksymalnie 50 x 70 cm.
Fina³ konkursu odby³ siê 28 listopada 2008 roku
o godz. 17:00 w Polanickiej Galerii Sztuki w formie
wystawy prac wyró¿nionych i nagrodzonych.

Uczestnicy w trakcie og³aszania wyników
-Janusz Rudnicki Gimnazjum ”Edukator”,
-Paulina Suska Gimnazjum „Edukator”,
-Sabina Ogórek Regionalna Szko³a Turystyczna,
-Marika Dudaczyk Regionalna Szko³a Turystyczna,
-Piotr £ankiewicz Oœrodek Szkolno Wychowawczy,
Nagrody:
-III nagroda -Zuzanna Nowicka Przedszkole Publiczne,
-II nagroda - Olga Dydymska Przedszkole Publiczne,
-I nagroda - Oliwia Po³eæ Przedszkole Publiczne,
-III nagroda Emilia Sabo Oddzia³ Zerowy w Szkole
Podstawowej nr 2,
-II nagroda - Dominika Dulêba Oddzia³ Zerowy
w Szkole Podstawowej nr 2,
-I nagroda Hanna Majewska Oddzia³ Zerowy w Szkole
Podstawowej nr 2,
-III nagroda Aleksandra K³osiñska Szko³a Podstawowa
nr 2 ( kat. I-III),
-II nagroda Katarzyna Prusak - Szko³a Podstawowa
nr 2 (kat. I-III),
-I nagroda - Daria Gancarczyk Szko³a Podstawowa
nr 2 ( kat. I-III),
-III nagroda Jakub Szpila Szko³a Podstawowa nr 2 (kat.
IV-VI),
-II nagroda - Maciej Czaja Szko³a Podstawowa nr 2
(kat. IV- VI),
-I nagroda - Barbara Wiszowska Szko³a Podstawowa
nr 2 (kat. IV-VI),

G.Redmerska

-III nagroda Izabela Mikucka Gimnazjum,
-II nagroda - Szymon Olak Gimnazjum,
-I nagroda - Clara Olszewska Gimnazjum „Edukator”,

Jedna z nagrodzonych prac

-III nagroda Kamil Kolasiñski Oœrodek SzkolnoWychowawczy,
-II nagroda Adam Kêskiewicz Oœrodek Szkolno Wychowawczy,
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-I nagroda - Adam Kêskiewicz - Oœrodek Szkolno
Wychowawczy.
Dodatkowo przyznano wyró¿nienia Organizatorów
konkursu:
- Maksymilian Bernaœ Oddzia³ Zerowy w Szkole
Podstawowej nr 2 wyró¿nienie Miejskiego Centrum
Kultury,
- Liwia Strzelec Przedszkole Publiczne wyró¿nienie
Miejskiego Centrum Kultury,

1/2009

POLANICA-ZDRÓJ W FOTOGRAFII
W drugiej po³owie roku 2008 odby³y siê 3 konkursy
organizowane przez Towarzystwo Mi³oœników Polanicy
we wspó³pracy z Miejskim Centrum Kultury.
Wszystkie mia³y na celu prezentacjê naszej ma³ej
ojczyzny. Jednym z nich by³ konkurs fotograficzny.
O pozosta³ych piszemy w innym miejscu gazety.
12 listopada 2008 roku na wystawie w galerii MCK
zaprezentowano efektu 2 edycji konkursu fotograficznego „Polanica nas zachwyca - atmosfera, ludzie,
zdarzenia”.
W konkursie wziê³o udzia³ 5 uczestników, którzy zg³osili
27 prac. Przedstawia³y one, zdaniem fotografuj¹cych,
najciekawsze miejsca w naszym mieœcie.
Jury konkursu w sk³adzie: prof. Zbigniew Horbowy,
Marzena Solska, Marek Mazurkiewicz doceniaj¹c
prace wszystkich uczestników postanowi³o wyró¿niæ
i nagrodziæ zdjêcia nastêpuj¹cych osób:

R.Serafin, arch.MCK

wyró¿nienie: Krzysztof Kreiser 200 z³. (nagroda ufundowana przez Towarzystwo Mi³oœników Polanicy),
III nagroda: Bogumi³a Rozwadowska 300 z³. (nagroda
ufundowana przez TMP),

Prezes TMP E. Wojciechowski z dyrektorem MCK
M. Mazurkiewiczem wrêczaj¹ nagrodê Hani Majewskiej

- Amelia Lêgowicz Przedszkole Publiczne wyró¿nienie
Towarzystwa Mi³oœników Polanicy,
-Sandra Neumann Szko³a Podstawowa nr 2 (kat. I-III)
wyró¿nienie Towarzystwa Mi³oœników Polanicy.
- Jakub Fila Szko³a Podstawowa Stowarzyszenia
„Edukator”(kat. I-III) wyró¿nienie Miejskiego Centrum
Kultury,
- Sylwia £ojko Szko³a Podstawowa nr 2 ( kat. IV-VI)
wyró¿nienie Miejskiego Centrum Kultury,
- Paulina Idaczyk Szko³a Podstawowa nr 2 (kat. IV-VI)
wyró¿nienie Towarzystwa Mi³oœników Polanicy,
- £ukasz Nowak Gimnazjum „Edukator” wyró¿nienie
Miejskiego Centrum Kultury,
- Kamila Kie³bowska Gimnazjum „Edukator” wyró¿nienie Towarzystwa Mi³oœników Polanicy,
- Magdalena D¿end¿era Gimnazjum wyró¿nienie
Miejskiego Centrum Kultury,
- Aleksandra Gutral
Gimnazjum
wyró¿nienie
Towarzystwa Mi³oœników Polanicy,
oraz
- Ewelina Matias Oœrodek Szkolno Wychowawczy
wyró¿nienie Miejskiego Centrum Kultury,
- Piotr Franiak Oœrodek Szkolno Wychowawczy
wyró¿nienie Towarzystwa Mi³oœników Polanicy.
Organizatorzy Konkursu ufundowali nagrody
i upominki dla autorów nagrodzonych i wyró¿nionych
prac.
Gra¿yna Redmerska

Nagrodzona praca Bogumi³y Rozwadowskiej

II nagroda: Jagoda Magiera 500 z³. (nagroda ufundowana przez Miejskie Centrum Kultury).

Nagrodzona praca Jagody Magiera

Warto podkreœliæ, ¿e czêœæ nagrodzonych fotografii
zosta³o zamieszczonych w Kalendarzu Polanickim na
rok 2009.
Edward Wojciechowski
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50-LECIE PRACY ARTYSTYCZNEJ
PROF. ZBIGNIEWA HORBOWEGO
Wrêczaj¹c „Ró¿ê Wdziêcznoœci” prof. Zbigniewowi
Horbowemu plastykowi szk³a, prezes TMP Edward
Wojciechowski podkreœli³, ¿e tym skromnym symbolem
Towarzystwo Mi³oœników Polanicy pragnie uczciæ
i uhonorowaæ dorobek artystyczny i dydaktyczny
Honorowego Obywatela Polanicy Zdroju.
Uroczystoœæ mia³a charakter kameralny, odby³a siê
5 marca 2009 roku w Regionalnej Szko³y Turystycznej
w Polanicy Zdroju. Wziêli w niej udzia³ :cz³onkowie TMP,
przewodnicz¹ca Komisji Kultury RM - Maria Avenarius
dyrektor RST - Barbara Dro¿yñska, dyrektor Sz.P nr 2Dariusz K³onowski, przyjaciele Profesora oraz licznie
zgromadzona m³odzie¿ RST.

ta by³a poligonem doœwiadczalnym dla absolwentów
i studentów WSSP we Wroc³awiu i tu tworzy³ swoje
pierwsze prace Czes³aw Zuber (dzisiaj znany projektant
szk³a we Francji) i wielu innych licz¹cych siê w œwiecie,
potem huta „Barbara” ju¿ tych tradycji nie kontynuowa³a.
Do dzisiaj Zbigniew Horbowy twierdzi, ¿e „Artystkê”
sprzedano bez uzasadnienia…” 2.
Pierwsz¹ wystawê indywidualn¹ mia³ artysta w 1961
roku w Muzeum Œl¹skim we Wroc³awiu. Najbardziej
znana to w Zamku w Malborku, gdzie pozostawiono
wiele szk³a artystycznego. Razem z Zygmuntem Janot¹
zrobili triennale szk³a w k³odzkiej twierdzy. Na wystawie
w Jabloncu (Czechy) zdoby³ z³oty medal. W Lyonie,
Berlinie Zachodnim szk³o Horbowego robi³o furorê.
W 1967 roku mia³ wystawê w Sofii, potem przeniesion¹
do Budapesztu nastêpnie sprowadzono j¹ do Wiednia.
Wtedy te¿ Radio Wolna Europa entuzjastycznie tê
wystawê zrecenzjonowa³o. Potem by³y wystawy
w Hradec Kralove, Pardubicach, drezdeñskim
Zwingerze, w Moskwie, Sztokholmie.
W roku 2008 w galerii Piotra Uznañskiego, która mieœci
siê w £odzi przy ulicy Piotrkowskiej mia³a miejsce
wystawa szk³a prof. Horbowego. Szk³o na wystawê
wypo¿yczyli z prywatnej kolekcji pañstwa Barbara
i Andrzej Wentylowie, którzy równie¿ byli sponsorami
tej wystawy.

Od lewej: E.Wojciechowski, B.Dro¿yñska, M.Mazurkiewicz,
D.K³onowski, Zb.Horbowy

Prezes TMP przybli¿y³ sylwetkê Profesora /czyt. NP. nr
2(11) 2006 r., Polanica Zdrój Wczoraj i Dziœ, t. II Ksiêga
pami¹tkowa 1945-2005, s.428 /, ambasadora Polanicy
Zdroju i jej ¿ywa historia.
Zbigniew Horbowy, doskona³y gawêdziarz zabra³
uczestników spotkania w odleg³e lata, kiedy w Szczytnej
i w Polanicy Zdroju królowa³y huty szk³a, gdzie produkowano szk³o artystyczne, swoiste dzie³a sztuki. Szk³o,
które by³o znane na ca³ym œwiecie.
W celu zapoznania siê z hutnictwem szk³a artystycznego w latach szeœædziesi¹tych ub.w. spêdzi³ kilka miesiêcy
w czeskich hutach.
M³odzie¿ s³uchaj¹ca wyk³adu - gawêdy po raz pierwszy
us³ysza³a, ¿e na specjalne zamówienia produkowano
szk³o dla koronowanych g³ów (El¿bieta II królowa
Wielkiej Brytanii, cesarz Iranu Reza Pahlawi), s³awnych
sportowców, notabli.
Profesor przytacza³ anegdoty zwi¹zane z hutnikami
i prac¹ w hucie. Bardzo ciep³o wspomina³ pracowników,
z którymi wspó³pracowa³ d³ugie lata, ”… aby powsta³
sensowny produkt musi zaistnieæ jednoœæ trzech
czynników: koncepcji plastycznej, technologii i wykonawstwa…” 1. Mówi³ o swojej pracy w Akademii Sztuk
Piêknych od 1968 roku do chwili obecnej, której jest
absolwentem i gdzie póŸniej pe³ni³ zaszczytne funkcje
prodziekana, dziekana, prorektora i rektora przez dwie
kadencje. Ubolewa³ nad faktem likwidacji huty i jej
wyburzenia. Wspominaj¹c hutê „Barbara” tzw. „Artystkê”
w Polanicy Zdroju, której by³ wspó³twórc¹ mówi: ”…Huta

Uczestnicy spotkania od lewej: A.Jellin, W.Malka

Podczas trwania wernisa¿u wystawy nakrêcono film, na
którym mo¿emy podziwiaæ szk³o Profesora licznie
skompletowane przez pp. Wentylów. Na filmie jesteœmy
równie¿ z wizyt¹ w domu pañstwa Horbowych i ogl¹damy prywatn¹ kolekcjê Artysty.
Film ten mogliœmy ogl¹daæ podczas spotkania 5 marca
br. dziêki uprzejmoœci Zbigniewa Horbowego, który
komentuj¹c poszczególne obrazy ubolewa³, ¿e jedynie
w taki sposób polaniczanie mog¹ zapoznaæ siê z Jego
dorobkiem artystycznym. W Polanicy nie ma pomieszczenia, gdzie mo¿na by³oby urz¹dziæ wystawê. Ten
temat dominowa³ podczas rozmów ju¿ w kuluarach, przy
szwedzkim bufecie, który przygotowany i obs³ugiwany
by³ przez uczniów Regionalnej Szko³y Turystycznej.
Gra¿yna Redmerska
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“EDUKATOR” W POGONI ZA NOWOCZESNOŒCI¥

Otwarcia pracowni dokonuj¹ wiceburmistrz Polanicy-Zdroju
D. Kupiec, dyrektor szko³y A.Walczuk i cz³onkini Zarz¹du
Stowarzyszenia “Edukator” B.Ga³czyñska

Oficjalnego przeciêcia wstêgi dokona³a Anna WalczukDyr ekt or Szk o³y Pod sta wow ej ora z Gim naz jum
Stowarzyszenia „Edukator”.
Uczniowie naszych szkó³ mog¹ korzystaæ z komputerów oraz internetu na wszystkich zajêciach lekcyjnych, poniewa¿ ca³a kadra pedagogiczna wziê³a udzia³
w szkoleniu prowadzonym przez opiekuna pracowni,
nauczyciela informatyki mgr. Grzegorza Fralê.
Bezpieczeñstwo w sieci zapewnia naszym podopiecznym program „Cenzor”, który nie pozwala na
korzystanie ze stron zawieraj¹cych niedozwolone
treœci.
Oprócz lekcji matematyki w sali komputerowej

G.Reamerska

G.Redmerska

W paŸdzierniku 2008 r. w Gimnazjum Stowarzyszenia
„Edukator” nast¹pi³o uroczyste otwarcie pracowni
komputerowej. Najnowoczeœniejszy sprzêt w postaci
komputerów, laptopa, rzutnika, a tak¿e oprogramowania uda³o siê nabyæ dziêki Ministerstwu Edukacji oraz
Europejskiemu Funduszowi Spo³ecznemu.
Na uroczystoœæ zostali zaproszeni goœcie, wœród nich
byli miêdzy innymi: Dariusz Kupiec - wiceburmistrz
miasta Polanica-Zdrój, cz³onkowie Rady Miejskiej:
Maria Awenarius, Mateusz Jellin oraz Mariusz Winiarz,
a tak¿e Prezes Towarzystwa Mi³oœników Polanicy Edward Wojciechowski. Obecni na uroczystoœci byli
tak¿e: Barbara Ga³czyñska - cz³onkini Zarz¹du
Stowarzyszenia „Edukator” oraz przedstawiciele Rady
Rodziców. Ca³¹ imprezê na zdjêciach uwieczniali
dziennikarze, w tym Gra¿yna Redmerska - redaktor
naczelna „Nieregularnika Polanickiego”.

odbywaj¹ siê czêsto lekcje przyrody z mgr Bo¿en¹
P³aczek, a ostatnio uczniowie klasy pi¹tej szko³y
podstawowej zwiedzali na lekcji jêzyka polskiego
z mgr Agat¹ Winnick¹ Wirtualne Muzeum Powstania
Warszawskiego.
Warto wspomnieæ, ¿e komputery, które stanowi³y
poprzedni¹ bazê pracowni znajduj¹ siê obecnie w jednej
z sal lekcyjnych i korzystaæ z nich mog¹ tak¿e wychowankowie œwietlic.
Agata Winnicka

Zachêcamy do odwiedzania nowej strony internetowej
naszych szkó³: www.edukator-polanica.cba.pl
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SUKCESY “EDUKATORA”
Uczniowie Szko³y Podstawowej oraz Gimnazjum
Stowarzyszenia „Edukator” nie od dziœ odnosz¹ sukcesy
w ró¿nych dziedzinach. Nasz¹ domen¹ jest sport,
muzyka i plastyka.
Od niedawna drobnymi krokami wkraczamy równie¿
w œwiat tañca, a to za spraw¹ utworzonej w naszej
szkole formacji tanecznej „Step Girls”.
Najproœciej bêdzie wymieniæ wszystkie osi¹gniêcia
uczniów z „Edukatora”, wysokie pozycje zajmowane
w ró¿nego rodzaju zawodach i konkursach mówi¹ same
za siebie:
1. Lekkoatletyczne Mistrzostwa Polanicy-Zdroju "Bieg ku trzeŸwoœci":
1 m. - Agata Kowalska (SP kl. II);
1 m. - Katarzyna Barszczewska (SP kl. VI);
1 m. - Rafa³ Kowalski (SP kl. VI);
1 m. - Grzegorz Trzêsowski (SP kl. III);
2. Mistrzostwa Polanicy-Zdroju w p³ywaniu - "Zawody Miko³ajkowe":
1 m. - Jakub Miko³ajczak (SP kl. VI);
1 m. - Patryk Wojty³ko (gimnazjum kl. I);
1 m. - Janusz Rudnicki (gimnazjum kl. III);
2 m. Sztafeta (Dominika Wac, Patryk Wojty³ko, Jaros³aw
£opuch, Janusz Rudnicki).
3. Konkurs Kolêd i Pastora³ek, Polanica-Zdrój 2008:
- wyró¿nienia: Weronika Ostoja (SP kl. III), Paulina
Nowak (SP kl. III), Kamila Kaczmarczyk (SP kl. VI).
4. Konkurs Kolêd i Pastora³ek, Bardo 2008:
3 m. Weronika Ostoja;
- wyró¿nienia: Paulina Nowak, Kamila Kaczmarczyk.
5. Miêdzynarodowy Dzieciêcy Festiwal „Gwiazdy
Polskiej Jesieni”, Paczków 2008:
2 m.
Aleksandra Ostoja (gimnazjum kl. III);
- wyró¿nienia: Weronika Ostoja, Paulina Nowak.
6. Konkurs Plastyczny: „Polanica-Zdrój - moje
miasto”:
1 m.
Clara Olszewska (gimnazjum kl. III);
- wyró¿nienia: Jakub Fila (SP kl. I), Paulina Suska
(gimnazjum kl. II), Kamila Kie³kowska, (gimnazjum kl. II),
Janusz Rudnicki (gimnazjum kl. III).
7. Konkurs Plastyczny: „15 lat Parku Narodowego
Gór Sto³owych”:
1 m. Sandra Bis (wówczas uczennica kl. III, obecnie
absolwentka Gimnazjum
Stowarzyszenia „Edukator”);
2 m.
Janusz Rudnicki (gimnazjum kl. III);
- wyró¿nienie: Justyna Radwan (wówczas uczennica kl.
III, obecnie absolwentka Gimnazjum
Stowarzyszenia „Edukator”).
8. Ogólnopolski Konkurs Piosenki: „Wygraj sukces”
eliminacje regionalne:
nominacja: Aleksandra Ostoja.
9. Miêdzynarodowy Festiwal Twórczoœci Dzieciêcej i
M³odzie¿owej, Nachód 2008:
1 m. Karolina Król (gimnazjum kl. II).
10. Konkurs Piosenki Sztuder Festiwal 2008:
2 m. Aleksandra Ostoja;
nominacja: Karolina Król.
11. Miêdzynarodowy Konkurs Piosenki „Szczyt
iañska Jesieñ” 2008:

3 m. Aleksandra Ostoja.
12. Udzia³ Grupy Tanecznej „Step Girls” w III
Przegl¹dzie Form Tanecznychw K³odzku.
13. Wystêp uczennicy kl. III gimnazjum Clary
Olszewskiej wraz z Zespo³em"Concerto Glacensis"
w Miêdzynarodowym Konkursie Chóralnym we
W³oszech i zdobycie przezeñ Srebrnego Dyplomu
w kategorii: ¯eñski Zespó³ Wokalny oraz Br¹zowego
Dyplomu w kategorii: Chór Mieszany.

Agata Winnicka
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ANE¯KA I JAŒ POZNAJ¥ ŒWIAT
okazjê uczestniczyæ w zabawie badawczej przygotowanej przez polanickich przedszkolaków, by³o to ogl¹danie
przez lupê kolekcji owadów. Dzieci polskie i czeskie
zachwycone ogl¹da³y w powiêkszeniu jak wygl¹daj¹
oczka i ³apki owadów.

G.Redmerska

Wczesnym rankiem 28 paŸdziernika
2008 r. do
Przedszkola Publicznego nr 1 przyjechali goœcie z czeskiego przedszkola w Ceskiej Skalice.
Dyrektor przedszkola El¿bieta ¯yliñska z delegacj¹
dzieci ubranych w stroje ludowe przywita³a chlebem
i sol¹ czeskich goœci w osobach: Heleny Vitowejdyrektora przedszkola w Ceskiej Skalice, Radê
Rodziców czeskiego i polanickiego przedszkola, dzieci
z Ceskiej Skalice.
Zaszczytem dla przedszkola by³a obecnoœæ przedstawicieli Urzêdu Miasta: wiceburmistrza - Dariusza Kupca,
inspektor ds. oœwiaty - Anny Hada³y oraz przewodnicz¹cej komisji oœwiaty, kultury i sportu Rady Miejskiej - Marii Avenarius.
Celem spotkania by³a wymiana dobrych praktyk
w organizacji wychowania przedszkolnego obu placówek pod has³em: „Ane¿ka i Jaœ poznaj¹ œwiat”.
Dzieci polanickiego przedszkola mia³y okazjê popisaæ
siê swoimi umiejêtnoœciami. Ka¿dy z obecnych na
spotkaniu móg³ obejrzeæ wystawê twórców prac plastycznych g³ównie z tworzywa przyrodniczego, a tak¿e
podziwiaæ zdolnoœci
przedszkolaków w uk³adach
ludowych tañców: polki, krakowiaka, grozika. Wystêpy
bardzo spodoba³y siê czeskim przedszkolakom i ich
opiekunom. Rodzice ma³ych artystów nie kryli wzruszenia i dumy.
W tym dniu by³ równie¿ czas na integracjê: polanickie
dzieci i dzieci z Ceskiej Skalice przygotowa³y wspólne
zabawy u³atwiaj¹ce bli¿sze poznanie i wzajemn¹
komunikacjê. By³y to wspólne œpiewy w kole, na dywanie
i zabawy z chust¹ edukacyjn¹. Goœcie mieli równie¿

G.Redmerska

Nastêpnie Goœcie z Czech zwiedzili nasze miasto jad¹c
polanick¹ ciuchci¹.
Pe³ni wra¿eñ i uznania dla goœcinnoœci z jak¹ zostali
przyjêci pó¿nym popo³udniem odjechali do Ceskiej
Skalice.
Dziêkujê serdecznie Rodzicom, którzy przygotowali
poczêstunek, a W³adzom Miejskim za materialne
wsparcie.
Po spotkaniu z rówieœnikami mieszkaj¹cymi w Czechach, zachwycone polanickie przedszkolaki d³ugo
dzieli³y siê wra¿eniami z kolegami , rodzicami i wychowawcami.
El¿bieta ¯yliñska
Dyrektor Przedszkola Publicznego
w Polanicy Zdroju

32

1/2009

Nieregularnik Polanicki

POLANICKIE TALENTY

“EDULATOR” WIERSZEM PISANY
Przedstawiamy pañstwu zwyciêzców szkolnego konkursu poetyckiego: „Edukator wierszem pisany”.
Mia³ on na celu promocjê szko³y podstawowej oraz gimnazjum stowarzyszenia „Edukator”.
A.W.

NASZA SZKO£A JEST WESO£A

“EDUKATOR” - MOJA SZKO£A

Nasza szko³a jest weso³a,

Czy znam dobrze swoj¹ szko³ê?
Oto jest pytanie moje.
Myœlê sobie chyba tak.
Od najm³odszych moich lat..
Otó¿ drodzy moi mili,
Nasza szko³a fajna jest:
Kolorowa, odlotowa,
A¿ siê do niej chodziæ chce.
Wszystkie klasy s¹ czyœciutkie,
£awki nasze to a¿ lœni¹,
Pe³no kwiatów, dekoracji,
No i rybki tu te¿ s¹.
Mamy salkê gimnastyczn¹,
Mamy swoje te¿ boisko.
Chêtnie na nim w pi³kê gramy,
Czynnie sporty uprawiamy.
Dla och³ody chlup do wody,
Bo na basen te¿ jeŸdzimy
I wspaniale siê bawimy!!!
¯abk¹, kraulem czy delfinem,
Kto szybciej pop³ynie???
Nie ma tu kucharek szeœæ,
Ale za to jest co zjeœæ.
Smaczny obiad nam podaj¹
I do sto³u zapraszaj¹…
Niebo w gêbie, mówiê Wam,
Zawsze pe³ny brzuszek mam.
Pani dyrektor fajna „babka”,
Biega od samego ranka.
Dyscyplina i porz¹dek,
No i apel w ka¿dy pi¹tek.

ka¿dy uczeñ o tym wie.
Tu m¹droœci nauczysz siê,
Tu s¹ nasi przyjaciele.
Choæ skoñczy³y siê wakacje
I nauki przyszed³ czas,
Lecz nie martwi to nas,
Bo uczyæ siê lubimy
I w szkole siê nie nudzimy.
Lubimy chodziæ do szko³y,
Bo przyjació³ weso³ych mamy
I z nimi na przerwach gramy.

Nikola Gazda kl. III

Wszyscy nauczyciele s¹ kochani,
¯adnych ocen z³ych nie mamy.
Wiedzê dobrze nam wpajaj¹,
Ale te¿ i wymagaj¹!
Kole¿anki i koledzy,
Wszyscy mili s¹ i szczerzy,
Gdy ktoœ problem wielki ma,
Rozwi¹¿emy go raz dwa!
A gdy w domu sobie siedzê,
Zaraz sprawdzam swoj¹ wiedzê.
Jest na pi¹tkê mówiê WamA z historii szóstkê mam.
Mama jest zadowolona,
Do pokoju tatê wo³a:
- Zobacz mi³y mój kochany,
Jakie zdolne dziecko mamy.
To zas³uga “Edukatora“,
Bo to super fajna szko³a.
A gdy szkolny czas ju¿ minie,
Wiele œmiechu, ³ez pop³ynie…
Gdy przygodê spotkasz now¹,
“Edukator” bêdzie z Tob¹!
Gdy popatrzysz sobie w dal,
To odchodziæ st¹d ci ¿al…
Powiem krótko Przyjaciele:
Takich szkó³ to nie ma wiele…
Na tym koniec bajki mej,
Bo zapadam w b³ogi sen.
Pa kochani, ja ju¿ œpiê
I o mojej szkole œniê!!!

Kamila Nowak kl. III gimnazjum
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Mariusz Kargul

, autor poni¿szego tryptyku, urodzi³ siê w 1976 r. w Krasnymstawie. Animator
lokalnego ¿ycia kulturalnego, dziennikarz, regionalista. Wspó³za³o¿yciel i koordynator prac Grupy Literackiej „A4”.
Tryptyk powsta³ w wyniku zauroczenia Polanic¹ ojca Mariusza Kargula. Przebywaj¹cy na leczeniu tato poety,
powróciwszy do domu, tak urokliwie opisywa³ to miejsce, ¿e pan Mariusz postanowi³ te emocje przelaæ na papier.
GR

TRYPTYK POLANICKI
W miasteczku, w którym nikt nie kicha³ po
pieprzu… Przepraszam, to nie tak mia³o siê
zaczynaæ. Jeszcze nigdy nie by³em w Polanicy. Mam
nadziejê, ¿e to siê niebawem zmieni. Mieszkañcy
wybacz¹ mi wiêc tych kilka impresji poczynionych
pod wp³ywem przypuszczeñ, niejasnych skojarzeñ
i snów.
Wiosna w Polanicy
Miejscowoœæ z racji swego po³o¿enia geograficznego
ma bli¿ej do Grecji i W³och ni¿ taka na przyk³ad Jurata
albo inne Rozewie. Czuæ to za ka¿dym razem, gdy zima
schodzi na kilka miesiêcy do meteorologicznego
lamusa. Wiatr pêdz¹cy od strony Po³udnia smaga
filuternie niewiasty krocz¹ce ulicami miasta, mieszaj¹c
im we w³osach i g³owach. Na ich skórze osiada mikroskopijna warstwa py³ków wznieconych gdzieœ tam na
pla¿ach Morza Œródziemnego przez kohorty niesfornych „bambini”. Nadaje to im ponêtnego uroku i generuje
zapach burz¹cy krew w ¿y³ach co bardziej romantycznie
usposobionych obywateli. Tylko gburowaci dusigrosze,
na widok (i woñ) wchodz¹cej do domu kobiety, potrafi¹
rzuciæ sponad tabloida: i znowu by³aœ w solarium!
Starsze wiekiem i sta¿em pary z rosn¹cym niepokojem
œledz¹ kolejne wydania prognozy pogody we wszelkich
dostêpnych stacjach i czujnym okiem bacz¹ na poziom
rtêci w termometrze za oknem. W³aœciwie nie obawiaj¹
siê jakiejœ specjalnej katastrofy klimatycznej, bo niejedno ju¿ w swoim ¿yciu widzieli, ale to tak zawsze
raŸniej chocia¿ poudawaæ we dwoje, ¿e siê martwimy,
czy nas nie zawieje, zamiecie, zaleje.
Poranek infantki
Infantka Izabela nie mia³a dzisiaj specjalnie udanego
dnia. Ju¿ od momentu porannej toalety wszystko
zaczê³o iœæ nie tak, jak trzeba. Jej mops Fifi zapl¹ta³ siê
w kotarê, wzbijaj¹c ob³oki kurzu i budz¹c myszy
w gniazdach. Nie spodoba³o siê to ani kotom cesarzowej
matki, ani tym bardziej nadworne mu ³owczemu .
B³yskawicznie urz¹dzono polowanie z nagonk¹. Efekty:
skrócone o po³owê lewe ucho mopsa, trzy koty ranne
(jeden beznadziejnie), zerwana kotara, podziurawione
œciany, drzwi ruszone z framug¹.
Na domiar z³ego, zaraz potem wpad³ wzburzony
pretendent, do rêki i tronu Don Juan de Castellon, z licznym i pre ten sja mi i ca³ ym wac hla rze m ¿¹d añ.
Wrzeszcza³ i tupa³, ¿e on sobie nie pozwoli, by Izabela
traktowa³a go gorzej ni¿ swego psa i w dodatku jeszcze
publicznie kokietowa³a tego francuskiego maminsynka
i bawidamka; mowa o markizie Henri de la Gorgogne.
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Pretendent ciska³ siê po k¹tach, Fifi skowycz¹c g³adzi³
³apk¹ kikut ucha, koty rzêzi³y pod kotar¹, a myszy
urz¹dza³y przeprowadzkê do kuchni. Infantka mia³a ju¿
serdecznie tego doœæ. Chocia¿ kobiety jej stanu nigdy do
czegoœ podobnego siê nie ucieka³y, ona postanowi³a byæ
pierwsza.
Don Juan dosta³ „z liœcia” raz, ale dobrze, co pozwoli³o
spacyfikowaæ nastroje reszty mena¿erii. Nastêpnie
Izabela ruszy³a zdecydowanym krokiem w stronê
jednego ze 125 pa³acowych wyjœæ, wo³aj¹c po drodze
sw¹ oddan¹ s³u¿kê Pola Nicê choæ stara, jedziemy na
manifê!
Polanica widziana z kosmosu
Mówi¹, ¿e z kosmosu mo¿na zobaczyæ na Ziemi tylko
Chiñski Mur i ewentualnie Kolej Transsyberyjsk¹. Guzik
praw da. Z Mars a wid aæ da jmy n a to, jak n a
Warszawskiej gasn¹ i zapalaj¹ siê uliczne latarnie,
a z Wenus, w przerwach miêdzy burzami piaskowymi,
s³ychaæ nawet tupot kuracjuszy przemieszczaj¹cych siê
och oczo miêdz y jedny m a drug im sana torium .
Astronauci, poupychani w swych statkach jak ostrygi
pod œluz¹, z zazdroœci¹ spogl¹daj¹ w wolnych chwilach
na dó³, a czasem jakby trochê z boku, na to,
co ludek polanicki wyprawia sobie o ró¿nych porach dnia
i nocy.
O tam, na przyk³ad pani Pelagia Ruszcz ³aje swego
ma³¿onka za oko puszczone do licealistki mijanej pod
blokiem. Starszy pan na ³awce w parku czyta najnowsze
wydanie „Bramy K³odzkiej” i zastanawia siê, kiedy
wreszcie zamieszcz¹ jego og³oszenie matrymonialne.
Nie zamieszcz¹, bo go nie wys³a³, ale myœli, ¿e to zrobi³
i teraz siê dziwi. W innym miejscu babcia ociera wnukowi
³zy z poli czkó w, gdy¿ male c po raz pier wszy
przekona³ siê, ¿e w telewizji nie zawsze mówi¹ prawdê
i go³¹b trafiony z procy nie dostanie drugiego ¿ycia.
Przynajmniej tu, na ziemi.
Na drugim koñcu miasta para przejrzewaj¹cych
podlotków oczekuje niecierpliwie w jej domu, kiedy
rodzice wreszcie pojad¹ na dzia³kê. W³aœnie na dzisiaj,
w koñcu, zaplanowali swój pierwszy raz, a tu jak na z³oœæ
starzy siedz¹ w du¿ym pokoju i ogl¹daj¹ na DVD
wszystkie odcinki „Familiady” od 2004 roku. Na dzia³ce
ponoæ jeszcze œnieg, b³oto i zero zawilców. A tutaj
cz³owiek nie cyborg, natura siê domaga, wiosna za
progiem. Nic, tylko wlewaæ w siebie tê wodê, szklanka za
szklank¹, t³umacz¹c zdumionym seniorom: ale¿ piæ siê
chce, taki dziœ upa³.
Mariusz Kargul
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ZIEMIA K£ODZKA - HISTORIE Z PRZESZ£OŒCI
Prof. dr hab. El¿bieta Koœcik

- dziekan Wydzia³u Nauk
Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wroc³awskiego.
Doktoryzowa³a siê i habilitowa³a w zakresie historii gospodarczej, spo³ecznej i demografii historycznej. Jest cz³onkiem Sekcji Demografii
Historycznej Komitetu Nauk Demograficznych PAN. Cz³onek
Wroc³awskiego Towarzystwa Naukowego, prezes Wroc³awskiego
Towarzystwa Mi³oœników Historii oddzia³u Polskiego Towarzystwa
Historycznego. Odznaczona m.in.: Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi i Medalem
Komisji Edukacji Narodowej (najwy¿sze odznaczenie resortowe). Prof. E.
Koœcik od wielu lat podejmuje prace popularyzuj¹ce historiê Œl¹ska.
Opublikowa³a kilkanaœcie artyku³ów we wroc³awskiej prasie, wyg³osi³a
szereg prelekcji, wspó³tworzy³a telewizyjny program o wybitnych postaciach œredniowiecznego Œl¹ska pt.: „Œl¹skie kariery”. Wa¿niejsze publikacje: „Osadnictwo wiejskie w po³udniowych powiatach Dolnego Œl¹ska
w latach 1945 1949”, „Przemiany w strukturze spo³eczno - zawodowej
i demograficznej ludnoœci Opola w drugiej po³owie XIX i na pocz¹tku XX w.
na podstawie ksi¹g metrykalnych i akt USC”. Bra³a udzia³ w monografiach miast w zakresie opracowania rozdzia³ów
obejmuj¹cych lata 1749 do wspó³czesnoœci: Wa³brzycha, Œwidnicy, Œwiebodzic, O³awy, Wo³owa, Niemczy, K³odzka,
Namys³owa.
Polaniczanom, prof. E. Koœcik znana jest jako konsultant merytoryczny i metodologiczny Kroniki Polanicy „Polanica
Zdrój wczoraj i dziœ”. 21 maja 2006 roku Pani profesor, w podziêkowaniu za swój wk³ad w powstanie kroniki Polanicy,
otrzyma³a tytu³ „Honorowy Obywatel Polanicy Zdroju”. Latem 2008 r. z r¹k prezesa Towarzystwa Mi³oœników
Polanicy Edwarda Wojciechowskiego otrzyma³a „Ró¿ê Wdziêcznoœci”. Jak mówi, zachêcona otrzymanymi
nagrodami, bêd¹ca pod wra¿eniem „Nieregularnika Polanickiego”, postanowi³a rozpocz¹æ z „NP” wspó³pracê.
Z przyjemnoœci¹ informujemy Pañstwa, ¿e od tego numeru, rozpoczynamy nowy cykl, autorstwa prof. El¿biety
Koœcik pt.: „ Ziemia K³odzka historie z przesz³oœci”. Mamy nadziejê, ¿e nowy rozdzia³, spotka siê z Pañstwa przychylnoœci¹ i jeszcze bardziej uatrakcyjni nasz¹ gazetê.
GR

CZARNA ŒMIERÆ W K£ODZKU
Od zawsze ludziom towarzyszy³y zjawiska negatywne
okreœlane wspólnym terminem: klêski elementarne.
Obejmuj¹ one g³ody, po¿ary, klêski klimatyczne, wojny,
zarazy. Zw³aszcza te ostatnie, z racji czêstotliwoœci
pojawiania siê i skutków demograficznych, spo³ecznogospodarczych oraz kulturowych, mia³y wielkie znaczenie dla rozwoju spo³eczeñstwa przedindustrialnego
(do koñca XVIII w.) Najbardziej œmiercionoœn¹ chorob¹
zakaŸn¹ i zarazem najlepiej udokumentowan¹ Ÿród³owo, by³a d¿uma. Jednak nie tylko ona nêka³a ówczesne
spo³eczeñstwa. Pojawia³y siê równie¿ epidemie tyfusu
plamistego, ospy naturalnej, czerwonki, dyfterytu, grypy.
Zdarza³o siê nawet, ¿e choroby te wystêpowa³y jednoczeœnie z d¿um¹. Uwagê nasz¹ poœwiêcimy tej ostatniej, najgroŸniejszej chorobie i jej wystêpowaniu na Ziemi
K³odzkiej.
Wczesnonowo¿ytni autorzy Ÿróde³ zupe³nie nie rozumieli istoty epidemii i tym bardziej nie ró¿nicowali
ówczesnych chorób zakaŸnych. Okreœlenia stosowane
dla ich oznaczenia by³y wiêc ma³o precyzyjne, mówi³o
siê zatem o „zarazie morowej”, „powietrzu morowym”,
„morze”. A¿ do XVI w. okreœlano w ten sposób zw³aszcza
epidemie d¿umy, jednak terminami tymi sygnalizowano
równie¿ pojawienie siê innych chorób zakaŸnych.
Char akte ryst yczn e, jedn ozna czne obja wy d¿um y
powodowa³y, ¿e by³a ona jednak stosunkowo ³atwo
rozpoznawalna i dlatego w Ÿród³ach znajdujemy równie¿
bardziej precyzyjne okreœlenia jak: „pestis”, „Pest”, „aura
pestifera”, „mors nigra”.
D¿uma, w swej postaci dymienicznej a zw³aszcza

p³ucnej, powodowa³a wyj¹tkowo wysok¹ œmiertelnoœæ.
Podobnie, choæ nie w tak wysokim stopniu, koñczy³y siê
zachorowania z powodu innych chorób zakaŸnych.
Musimy jeszcze pamiêtaæ o tym , ¿e czêsto epidemiom
towarzy szy³y inne klêski element arne w sposób
poœredni wp³ywaj¹ce na wybuch, rozprzestrzenianie siê
i czas trwania zarazy. Zwykle wiêc epidemiê poprzedza³a d³ugotrwa³a klêska g³odu, zmniejszaj¹ca znacznie
odpornoœæ ludzi na wszelkie choroby. G³ód wywo³any
bywa³ przez klêski klimatyczne ( mrozy, upa³y, susze,
grado bicia , uporc zywe deszc ze), uwaru nkowa nia
przyrodnicze (plaga myszy polnych, szarañcza), wojny
(grabie¿e, kontrybucje, niszczenie plonów). Rozprzestrzenianiu siê zaraz sprzyja³y migracje ludnoœci.
Roznosili je choruj¹cy ¿o³nierze walcz¹cych armii.
Równie groŸnym Ÿród³em zaka¿enia bywali: kupcy nie
przestrzegaj¹cy antyd¿umowych przepisów i zawlekaj¹cy epidemiê z okolic ni¹ objêtych, uczestnicy masowych
pielgrzymek, uciekinierzy z oœrodków zagro¿onych
zaraz¹ itd.
Rozprzestrzenianiu siê chorób sprzyja³a ciasnota
pomieszczeñ mieszkalnych, du¿e skupiska ludzi (np.
obozy ¿o³nierskie), wszechobecny brud, nieprzestrzeganie jakichkolwiek zasad higieny osobistej,
przykoœcielne cmentarze, sposób od¿ywiania siê ludzi,
ciemnota, zabobonnoœæ, bagatelizowanie racjonalnych
przepisów antymorowych (np. zakaz handlowania
odzie¿¹ i przedmiotami nale¿¹cymi do zmar³ych z powodu zarazy).
W koñcu XVIII w. D¿uma wycofa³a siê z Europy. Do dziœ
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pozostaje to zagadk¹ dla epidemiologów. Wydaje siê, ¿e
sta³o siê tak na skutek uodpornienia siê populacji
europejskiej. Nie bez znaczenia by³a te¿ skutecznoœæ
kordonów sanitarnych i kwarantann, znacznej poprawie
uleg³y
warunki higieniczne w miastach. Ponadto
w owym czasie
czêœciowo wygin¹³ szczur czarnysiedlisko pche³ gnie¿d¿¹cych siê w jego sierœci, przenosz¹cych na ludzi zarazki d¿umowe.
Czarna œmieræ, jak zwano d¿umê, czêsto pojawia³a siê
na Œl¹sku. W 1585 r. we Wroc³awiu poch³onê³a 4900
ofiar, w Zgorzelcu 6547, w Œwidnicy 1873. Z przerwami
atakowa³a Œl¹zaków w latach 16321648, a szczególne
nasilenie zachorowañ odnotowano w latach 1653, 1656,
1659, 1679, 1683, 1685, 1687.
Jednej z owych epidemii warto siê bli¿ej przyjrzeæ.
Tragedi¹ t¹ mieszkañcy K³odzka zostali dotkniêci

Panoram K³odzka - rycina

w 1680 r. Uwagê nasz¹ skupimy jednak nie na przebiegu zarazy, a na przygotowaniach czynionych w K³odzku
na wypadek pojawienia siê jej w mieœcie. S¹ one
znakomit¹ ilustracj¹ stanu ówczesnej wiedzy medycznej na temat sposobów leczenia, a zw³aszcza zapobiegania zaka¿eniom. Sytuacja w K³odzku by³a dramatycznie powa¿na, a prawdopodobieñstwo zawêdrowania d¿umy do miasta by³o w tym czasie bardzo du¿e,
zw³aszcza ¿e nêka³a ju¿ mieszkañców niedalekiej Pragi.
Liczba mieszkañców miasta zapewne nie przekracza³a
wówczas 4500 osób, a epidemia zabra³a jedn¹ trzeci¹
z nich. Józef Kögler w Kronice Hrabstwa K³odzkiego
podaje, ¿e zaraza trwaj¹ca od 11 marca do koñca
listopada poch³onê³a 1468 ofiar. Data pocz¹tku epidemii
nie znajduje potwierdzenia w archiwaliach. Pierwsze
zachorowania pojawi³y siê dopiero 16 lub 17 kwietnia.
D¿uma uderzy³a w momencie, kiedy miasto nie zdo³a³o
jeszcze odbudowaæ strat gospodarczych poniesionych
w czasie wojny trzydziestoletniej (1618-1648). Rosn¹ce
podatki przy jednoczesnym zaniku g³ównych dochodów
mieszkañców na skutek os³abienia rzemios³a i handlu
miejskiego, spowodowa³y postêpuj¹ce ich ubo¿enie.
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Niepokoj¹ce informacje o trwaj¹cej w Pradze epidemii
sk³oni³y starostwo ziemskie do wydania 22.III.1680 r..
zarz¹dz enia dotycz¹ cego potrzeb y wprowadzenia
niezbêdnych œrodków zaradczych przeciwko d¿umie.
Warto w tym miejscu podkreœliæ, ¿e wszystkie zarz¹dzenia, jakie wydano przed i podczas trwania zarazy
w K³odzku, zawieraj¹ obok zaleceñ o charakterze
religijnym równie¿ wskazówki dotycz¹ce racjonalnego
postêpowania na wypadek choroby. Zatem obok apelu
o gorliwe wype³nianie obowi¹zków religijnych dla
przeb³agania niebios i zanoszenie próœb o odwrócenie
niebezpieczeñstwa, znalaz³y siê szczegó³owe instrukcje
dotycz¹ce zachowañ przeciwdzia³aj¹cych epidemii jak
równie¿ wskazówki co nale¿y czyniæ jeœli mimo wszystko
do jej wybuchu dojdzie?
W zarz¹dzeniu marcowym przewidziano wy³¹czenie
dwóch budynków po³o¿onych na
przedmieœciach, stoj¹cych z dala
od innych zabudowañ i przeznaczenie ich na potrzeby s³u¿b
organizuj¹cych walkê z epidemi¹. Jeden z nich s³u¿y³ jako
miejsce kwarantanny dla osób
zdrowych, które mia³y kontakt
z chorymi, a drugi jako szpital
i miejsce odosobnienia chorych
i zara¿onych. Przewidziano jednoczeœnie przygotowanie personelu dla obs³ugi osób izolowanych. Pomocy chorym udzielali
dwaj lekarze powo³ani do tego
celu moc¹ tego samego zarz¹dzenia. Wydano jednoczeœnie
kategoryczny nakaz, by wszyscy
chorzy z objawami zarazy niezw³ocznie zg³aszali siê w Urzêdzie Królewskim.
Kolejne zarz¹dzenie wyda³a
12.IV.1680 r. k³odzka rada
miejska. Zawiera³o ono, kierowane do wszystkich mieszkañców,
szczegó³owe przepisy maj¹ce zapobiec
zarazie.
Przewa¿a³y wœród nich zalecenia o charakterze
higieniczno-sanitarnym, zapobiegawczym, do stosowania w ¿yciu codziennym. Przewidziano równie¿
bardzo drobiazgowo czynnoœci, jakie nale¿a³o
podj¹æ w przypadku pojawienia siê choroby zakaŸnej.
Ostrze¿ono wiêc mieszkañców przed skutkami nadmiernego jedzenia i picia alkoholu, zakazano spo¿ywania wieprzowiny, nieœwie¿ych ryb, jaj, serów,
stêch³ego chleba, potraw mlecznych i sa³aty. Zabroniono usuwania na ulicê wszelkich œmieci, odpadków zwierzêcych, zdech³ych kotów i psów oraz wszystkiego, co mog³o byæ przyczyn¹ zepsucia powietrza.
Naruszenie owych przepisów by³o karane aresztem
i grzywn¹. Domy nale¿a³o zamykaæ rano i o zmierzchu
z uwagi na szkodliwoœæ powietrza o tych porach dnia.
Mieszkañcy bez wa¿nego powodu nie powinni wychodziæ na ulice. Przypominano o koniecznoœci utrzymywania domów w czystoœci, nakazano codzienne mycie
ustêpów oraz ich szczelne zakrywanie. Zabroniono
hodowli nierogacizny i kaczek, a wszystkie beczki
z pomyjami nale¿a³o opró¿niæ. Poza tym zalecono
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mieszkañcom zaopatrzenie siê w m¹kê, kaszê, oraz
inne produkty ¿ywnoœciowe, a tak¿e w domowe œrodki
lecznicze jak: jagody ja³owca, bursztyn, ocet itd.
Bardzo szczegó³owo okreœlono w zarz¹dzeniu, co
nale¿y uczyniæ w razie zauwa¿enia oznak choroby
u siebie lub cz³onków rodziny. Zalecono uwa¿n¹
obserwacjê nie tylko bliskich osób ale równie¿ s¹siadów,
osób obcych. Obowi¹zek ten ci¹¿y³ na ca³ym spo³eczeñstwie. O wszystkich w¹tpliwych, czy podejrzanych
przypadkach, nale¿a³o niezw³ocznie zameldowaæ
w³aœciwym s³u¿bom.
Chorym nie wolno by³o opuszczaæ osobnych pomiesz-
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marca. Na jednym z k³odzkich przedmieœæ zorganizowano szpital, który w krótkim czasie, wobec postêpów
zarazy, sta³ siê niewystarczaj¹cy i nie móg³ pomieœciæ
wszystkich chorych. Tymczasem d¿uma gwa³townie
rozprzestrzenia³a siê. Niektóre urzêdy, maj¹ce swe
siedziby w K³odzku, zosta³y przeniesione do Bystrzycy
K³odzkiej, bramy miasta zamkniêto, œciœle izolowano
domy, których mieszkañcy zachorowali, wprowadzono
blokadê miasta, a pocztê z Wroc³awia do Pragi zaczêto
woziæ przez Srebrn¹ Górê. Zaopatrzenie miasta w
¿ywnoœæ nale¿a³o do okolicznych wsi. Produkty ¿ywnoœciowe sk³adano na wyznaczonym placu miêdzy Nys¹
K³odzk¹ a M³ynówk¹ sk¹d odbierane by³y przez
wyznaczonych mieszczan. Zamar³ handel,
k³odzcy rzemieœlnicy zaprzestali wszelkiej
produkcji, pracê i œrodki do ¿ycia stracili czeladnicy, terminatorzy, wyrobnicy, znaczna czêœæ
s³u¿by. Wiele z tych osób oprócz zatrudnienia
pozbawiono te¿ dachu nad g³ow¹. K³odzko
ogarn¹³ g³ód. Znaczna czêœæ mieszkañców nie
posiada³a ¿adnych œrodków na wykupienie racji
¿ywnoœciowych. Miastu zagrozi³y rozruchy
g³odowe, a tymczasem epidemia rozszerza³a siê
w szybkim tempie. Miejscowi lekarze byli bezradni. Zwrócono siê wiêc o pomoc do osób, o
których mówiono, ¿e potrafi¹ zatrzymaæ zarazê.
Ekspertem ordynuj¹cym leczenie z³o¿one z proszków napotnych i p³ynów wzmacniaj¹cych
kr¹¿enie i reguluj¹cych uk³ad trawienny, by³ dr
Panorama K³odzka-miedzioryt Matthausa Merian z po³. XVIII w.
Langer z Wojciechowic. Us³ugi swoje ofiarowa³
czeñ, w których byli izolowani, a podawanie leków K³odzku mieszczanin ze Z³otego Stoku, chemik z zai niezbêdne kontakty z obs³ug¹ powinny siê odbywaæ wodu, Micha³ Knoff. Lek przezeñ opracowany nosi³
z
najwy¿sz¹ ostro¿noœci¹.
Mieszkañcy domów, nazwê „Tinctura auri” i by³a to nalewka sporz¹dzona ze
w których znajdowali siê chorzy, nie mieli prawa wyjœæ z³ota i skuteczna, wed³ug jej wynalazcy, we wszystkich
przed zakoñczeniem koniecznej kwarantanny. W tym schorzeniach, zw³aszcza przeciw zarazie. Stosowaniu
czasie zakazany by³ równie¿ wstêp do takiego domu
innym osobom.
Nie pominiêto wskazówek dotycz¹cych zachowania
wobec umieraj¹cego. Na usta konaj¹cego nale¿a³o
po³o¿yæ chleb œwie¿o upieczony lub zwil¿ony ciep³¹
wod¹. Mia³o to zatrzymaæ wydobywaj¹ce siê z cia³a
zepsute wyziewy roznosz¹ce zarazê. Chleb ten po
œmierci zad¿umionego nale¿a³o zakopaæ. Przy ³ó¿ku
konaj¹cego powinno staæ naczynie z gor¹c¹ lecz nie
paruj¹c¹ wod¹ dla osiadania w niej infekcyjnych
jadów. Nakazywano równie¿ odka¿anie pomieszczeñ dymem z ja³owcowego drewna lub jagodami,
octem oraz wapnem niegaszonym.
Przypomnijmy, ¿e 12.IV. 1680 r., kiedy wydano to
zarz¹dzenie,
K³odzko nie by³o jeszcze objête
epidemi¹, ale mia³o ju¿ koncepcjê ochrony przed
Panorama K³odzka - rycina
d¿um¹.
jej sprzeciwi³ siê jednak k³odzki lekarz sanitarny dr J. F.
W jaki sposób zaraza dotar³a do K³odzka? Zawini³a tu
ludzka chciwoœæ i g³upota. Jednym ze œrodków ostro- Pirschern. W³adze miejskie przychyli³y siê do eksper¿noœci obowi¹zuj¹cych w sytuacjach epidemicznych, by³ tyzy lekarskiej i zamiast cudownego leku praktykowa³y
zakaz handlu rzeczami osób zmar³ych z powodu zarazy. nadal zaostrzon¹ izolacjê . Znaczny wzrost zachoro
Do zakazu tego nie zastosowa³ siê pewien paœnik wañ, jaki nast¹pi³ w czerwcu, spowodowa³ panikê
(rzemieœlnik zajmuj¹cy siê wyrobem skórzanych pasów) w mieœcie i masowe ucieczki, a wiêc i rozwlekanie
przyby³y w kwietniu z Austrii i zamieszka³y w jednym ze zarazy do s¹siednich wsi. W lipcu zakazano izolowaœródmiejskich k³odzkich domów, który przywióz³ ze sob¹ nym mieszkañcom przesiadywania przed domami,
ubrania nale¿¹ce do zmar³ego na d¿umê. W krótkim kontaktowania siê z s¹siadami, przychodzenia
czasie w domu tym zmar³o 5 osób. Natychmiast zaczêto do koœcio³a czy uczestniczenia w zgromadzeniach.
wprowadzaæ w ¿ycie postanowienia zarz¹dzenia z 22 Epidemia d¿umy w 1680 r. przyczyni³a siê do rozwoju na
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ziemi k³odzkiej kultu œw. Franciszka Ksawerego. To do
niego wznoszono mod³y i jemu budowano pomniki
w podziêce za uwolnienie od zarazy. Mieszkañcy
Bystrzycy K³odzkiej wznieœli mu w 1681 r. kaplicê
dziêkuj¹c za ocalenie miasta od epidemii.

Panorama K³odzka - rycina

Winnych nieszczêœæ, jakie spad³y na mieszkañców
Kotliny K³odzkiej w 1680 r., szukano nie tylko wœród
ludzi. Niektórzy utrzymywali, ¿e epidemia ta by³a
czynem szatana. To on namówi³ dwóch grabarzy
z Radkowa, którzy przy pomocy wydzieliny pochodz¹cej z rozciêtych d¿umowych dymienic, przyczynili
siê do wybuchu zarazy w mieœcie. Uczynili to z chciwoœci planuj¹c wzbogacenie siê w wyniku przejêcia
maj¹tków nale¿¹cych do osób zmar³ych. Zamiarem ich
by³o zawleczenie d¿umy tak¿e do innych miejscowoœci,
w tym do Wambierzyc. Jak g³osi legenda, zatrzyma³a ich
dopiero wambierzycka Madonna.
Jak widaæ siedemnastowieczni mieszkañcy K³odzczyzny nie dysponowali praktycznie ¿adn¹ ochron¹
w postaci leków, mog¹cych zmniejszyæ zachorowalnoœæ i œmiertelnoœæ z powodu tej groŸnej choroby
zakaŸnej. Sensownym, a co najwa¿niejsze, tak¿e
skutecznym w tych okolicznoœciach postêpowaniem,
by³a izolacja zad¿umionych, ograniczenie kontaktów
osób zdrowych i kwarantanna tych, którzy zetknêli siê
z chorymi. Niezmiernie wa¿n¹ czynnoœci¹ okazywa³y
siê równie¿ zabiegi sanitarne polegaj¹ce na utrzymywaniu w czystoœci ulic miasta, budynków, ustêpów.
Okadzanie w tym nie pomaga³o, ale stosowanie
gaszonego wapna ju¿ tak. Jak widzimy, w cytowanych
postanowieniach k³adziono wielki nacisk na te w³aœnie
œrodki zaradcze. By³ to pierwszy krok ku nowoczesnym
metodom zwalczania chorób zakaŸnych, który i dziœ nie
straci³ na wa¿noœci.
El¿bieta Koœcik
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PAWE£ MICHALSKI
Pawe³ Michalski jest polaniczaninem od urodzenia.
Posiada wykszta³cenie techniczne. Pracuje w Zak³adzie Us³ug Inwestorskich „Rewaloryzacja” Sp. z o.o.
w K³odzku. Jest z-c¹ dyrektora ds. us³ug reklamowych.
¯ona Agnieszka, syn Kuba. Rodzice Pana Paw³a s¹
znani w Polanicy i K³odzku. Mama - architekt Krystyna
Michalska, tato Wojciech Michalski in¿. budowlany
znani z odbudowy Starówki oraz zabezpieczenia
podziemnej trasy turystycznej w K³odzku.
Pan Pawe³ posiada wyj¹tkow¹ pasjê jak¹ jest modelarstwo, konkretnie zawody modeli aut zdalnie sterowanych. Niewielu mieszkañców Polanicy wie, ¿e pan
Pawe³ jest w tej dziedzinie Mistrzem Polski. Jest
zrzeszony w UKS Sudety K³odzko. Modelarstwo nie jest
zbytnio rozpowszechnione w mediach. Jest to ta
dziedzina sportu, o której niewiele siê wie. Mam
nadziejê, ¿e dziêki temu wywiadowi choæ trochê
przybli¿ê Pañstwu ten temat, a mo¿e i zainteresujê
przysz³ych modelarzy?
Katarzyna Redmerska: Jak odkry³ Pan w sobie
zainteresowanie modelarstwem?
Pawe³ Michalski: By³a to mi³oœæ od pierwszego
wejrzenia (œmiech). Przez przypadek wybra³em siê na
zawody modeli aut zdalnie sterowanych w K³odzku.
Wtedy to równie¿ zakupi³em pierwszy model.
K.R: Czym tak naprawdê jest modelarstwo i jak siê Pan
przygotowuje do zawodów?
P.M: To trudno tak prosto wyt³umaczyæ, ale spróbujê. To
taki sport jak Formu³a 1, z t¹ tylko ró¿nic¹, ¿e samochody s¹ mniejsze.
Zawody odbywaj¹ siê w ró¿nych klasach. Jest klasa
tzw.: p³aska, czyli wyœcigi na pod³o¿u p³askim jak asfalt,
wyk³adzina. Klasa terenowa, czyli wyœcigi po piasku,
ubitej ziemi, stokach.
Modelarstwo dzieli siê równie¿ na: spalinowe i elektryczne.
Przygotowanie do zawodów zajmuje trochê czasu.
Przede wszystkim nale¿y przygotowaæ sam model,
czyli rozkrêciæ go do ostatniej œrubeczki. Nastêpnie
przygotowaæ go do toru, zapoznaæ siê z torem na,
którym wystartujemy, przeprowadziæ kilka treningów.
Model ustawia siê i reguluje pod konkretny tor.
K.R: Przeciêtny koszt takiego hobby?
P.M: To zale¿y. Cena waha siê od kilkuset z³otych do
kilkudziesiêciu tysiêcy. Wszystko zale¿y od klasy i modelu. Koszt modelu wraz z osprzêtem to ok. 1500 z³.
Najtañsza jest klasa E-18 micro. S¹ jednak modele po
3500 z³. Modelarstwo to nie tylko sam model, to równie¿ ca³e zaplecze, jak: narzêdzia, czêœci zapasowe,
paliwo, oleje. S¹ zawodnicy, którzy w sprzêcie posiadaj¹ 20, 30 tysiêcy.
K.R: Czy mo¿na liczyæ na sponsorów?
P.M: Na samym pocz¹tku nie. PóŸniej, gdy ju¿ ma siê
osi¹gniêcia, to tak. Jednak nie jest to jakiœ ogromny
sponsoring. Nie jest to sport rozpowszechniony.
Zawodów nie pokazuje siê w TV, wiêc ma³o kto chce
sponsorowaæ. Sponsoring polega w modelarstwie na
czym innym. W moim przypadku na rabatach na
sprzêcie od samych dystrybutorów.
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K.R: Ile zawodów odbywa siê
w ci¹gu roku?
P.M: To zale¿y od klasy. W klasie
E-18 micro- cztery eliminacje i fina³.
18 zawodów tylko w hali. Przeciêtnie jedne zawody w miesi¹cu.
K.R: Czym Pan jeŸdzi?
P.M: Je¿d¿ê w klasie E-18 micro
open (elektryczne), kiedyœ w standardzie. IC-10 klasa (spalinowa),
E10 TC540 (elektryczne), IC-5
Buggy (spalinowa). Poniewa¿ zajmujê siê sportem ju¿
kilka lat, mam osi¹gniêcia, uda³o mi siê otrzymaæ
sponsoring we wszystkich klasach. Jak ju¿ wspomnia³em polega on na rabatach producentów, dystrybutorów.
K.R: Pana osi¹gniêcia?
P.M: Jestem Halowym Mistrzem Polski w klasie E-18
micro (standard) w 2006 roku. Wicemistrzem Polski
w klasie E-18 micro open w 2006 roku. Drugim
Wicemistrzem Polski w klasie E-10 TC 540 w 2006 roku.
Mistrzem Polski Ligi micro E-18 open w 2008 roku.
Miêdzynarodowym Mistrzem Polski Ligi micro w 2009
roku w klasie E-18 open (halowe).
K.R: Jakie nagrody otrzymuje zwyciêzca takich modelarskich zawodów?
P.M: Có¿, w tym przypadku (œmiech) zawodnik nie mo¿e
liczyæ na takie nagrody jak w Formule1. S¹ to raczej
nagrody symboliczne. Oczywiœcie „symbolika” zale¿y
równie¿ od miejsca, które siê zajmie. Czasem jednak
zdarzaj¹ siê lepsze nagrody od samych dystrybutorów
modeli, którzy daj¹ modele w formie nagrody.
K.R: Ile lat trwa ju¿ u Pana to hobby?
P.M: Zaczê³o siê w 2004 roku. W 2005 roku bra³em
udzia³ w pierwszych zawodach.
K.R: Je¿eli ktoœ po przeczytaniu tego wywiadu zainteresuje siê modelarstwem, to gdzie powinien siê udaæ?

Pawe³ Michalski z jednym z modeli

LUDZIE Z PASJ¥

P.M: W K³odzku dzia³a UKS Sudety, a w nim sekcja
modelarska. Obecnie czynnie w nim uczestniczy piêæ
osób. Dwóch starszych modelarzy, jednym jestem ja,
oraz trzech m³odych zawodników.
K.R: Czy syn, te¿ z³apa³ bakcyl modelarstwa?
P.M: Oj tak (œmiech) i to wielkiego bakcyla. Ju¿ jako
czterolatek zacz¹³ siê bawiæ moimi modelami. Z dum¹
mogê powiedzieæ, ¿e w tym roku 1 maja weŸmie po raz
pierwszy udzia³ w zawodach Grand Prix Ludwikowic
w klasie E-18 trucks. Ja bêdê jego pomocnikiem
i mechanikiem. Wspomnê tylko, ¿e syn ma 6 lat.
K.R: Jak wygl¹daj¹ same zawody?
P.M: Jest cykl jednodniowy i dwudniowy. Jeden dzieñ
trwaj¹ np.: zawody micro. Same zawody wygl¹daj¹ jak
w Formule 1. Jest stanowisko serwisowe. Gdy model
jest elektryczny sam jestem serwisantem, gdy spalinowy, mam serwisanta - mechanika. Modele startuj¹
w swoich klasach, ustawiane s¹ na pasie startowym.
My: zawodnicy, steruj¹cy swoimi modelami stoimy na
specjalnym podeœcie wysokoœci pó³tora, dwa metry.
Przy samym torze w tzw.: alejce serwisowej stoj¹ nasi
mechanicy, którzy obs³uguj¹ model w czasie trwania
wyœcigu. Zawodnik poprzedni staje siê serwisantem
nastêpnego zawodnika. Na torze ustawieni s¹ tzw.
serwisanci. S¹ nimi kierowcy, którzy startowali w poprzednim wyœcigu. Po zakoñczeniu swojego wyœcigu,
zawodnik staje siê serwisantem obs³uguj¹cym tor
i w razie wywrotki lub kolizji modeli ustawia je na torze.
Po wyœcigu model odnoszony jest do sêdziów, którzy
sprawdzaj¹ na stole serwisowym, czy model jest
zgodny z przepisami. Modele, które zajê³y pierwsze trzy
miejsca s¹ sprawdzane szczegó³owo. Podczas takich
zawodów tankuje siê model œrednio co 5 minut. Bieg
fina³owy trwa pól godziny.
K.R: Czy kobiety te¿ zajmuj¹ siê modelarstwem?
P.M: Tak, chocia¿ panie s¹ w niewielkiej iloœci.
W ka¿dych jednak zawodach zdarza siê „rodzynek”.
K.R: Przeciêtny wiek modelarza?
P.M: Nie ma granicy wiekowej. Obecnie najstarszy
modelarz ma ponad piêædziesi¹t lat.
K.R: Jaka jest prêdkoœæ takiego modelu?
P.M: W klasach spalinowych IC-10 (p³aska) prêdkoœæ
dochodzi do 120 km/h
K.R: Czy w modelach s¹ silniki takie jak w samochodach?
P.M: Wygl¹da to inaczej. Silnik nitro (spalinowy) do 4
KM. W elektrycznym 900W.
K.R: Co siê ¿yczy zawodnikowi?
P.M: Dobrego toru.
K.R: W takim razie ¿yczê samych dobrych torów.
Rozmawia³a Katarzyna Redmerska
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Od tego numeru „Nieregularnika Polanickiego” rozpoczynamy now¹ seriê pt. „Urokliwe zak¹tki…”, w której przybli¿aæ bêdziemy Pañstwu, ciekawe ma³e wioski na Ziemi K³odzkiej, czêsto poprzez swoje po³o¿enie zapomniane,
a skrywaj¹ce tajemnice i ciekawostki historyczne. Rozpoczynamy wsi¹ Kamieñczyk.
KR

KAMIEÑCZYK
Kamieñczyk jest niewielk¹ wsi¹, malowniczo po³o¿on¹
w dolinie potoku Kamionka. Wieœ ta swoimi zabudowaniami siêga po granicê z Czechami. We wsi znajduje siê
wiele ciekawie zbudowanych domów, starych rzeŸb, jest
nie u¿ytkowany od 1950 r. cmentarz oraz w górze wsi
turystyczne przejœcie graniczne. Na najwiêksz¹ uwagê
zas³uguje znajduj¹cy siê we wsi koœció³ek pod wezwaniem œw. Micha³a. Zbudowany zosta³ jako ewangelicki
cmentarny w 1710 r. Koœció³ jest drewniany, konstrukcja
prosta, zrêbowa. Jedynie wie¿a jest s³upowo szkieletowa. Z zewn¹trz oszalowany jest pionowymi deskami,
a dach i cebulasty he³m pokryte s¹ gontem. Koœció³ek
z zewn¹trz robi ogromne wra¿enie, zw³aszcza poprzez
malownicze usytuowanie, jednak to, co ukazuje siê
naszym oczom wewn¹trz, zapiera dech w piersi. Zobaczyæ mo¿emy przepiêkne polichromie na emporach
i chórze, namalowane w 1734 r. przez czeskiego malarza
Antoniego Ferdynanda Velta. Ciekawe s¹ równie¿
malowid³a znajduj¹ce siê na stropie, s¹ one m³odsze,
pochodz¹ z czasów remontu koœcio³a w latach 1934-36.
Wtedy równie¿, koœció³ otrzyma³ now¹ drogê krzy¿ow¹
namalowan¹ na szkle przez Herberta Blaschke. W XX w
odnowiony zosta³ o³tarz przez Leona Richtera z L¹dka

pr ze ds ta wi aj ¹c a sc en ê
Ukrzy¿owania . Zarówno
furtka, jak i rzeŸba s¹
mocno „dotkniête rêk¹
czasu”. Na cmentar zu
znajduj¹ siê poniemieckie nagrobki, z ciekawymi
napisami. Do ciekawostek
do ty cz ¹c yc h cm en ta rz a
zaliczyæ mo¿na fakt pochowania tutaj w 1945 r. ¿o³nierza
SS z niemieckiej jednostki, która
pod
koniec II wojny œwiatowej wycofywa³a
siê przez
Kamieñczyk. Do 1948 r. na nagrobku widnia³a skromna
tabliczka z opisem w jêzyku niemieckim. Z innych
ciekawostek warto wymieniæ, ¿e kamienny krzy¿
z barokow¹ figur¹ Jezusa ukrzy¿owanego z 1733 r.
stoj¹cy po po³udniowej stronie koœcio³a, pochodzi z koœció³ka w Czerwonym Strumieniu (wiele lat przele¿a³ pod
gruzami tamtejszego koœcio³a). Na zewnêtrznej stronie
koœcio³a, od strony cmentarza, wisi kilka ciekawych
drewnianych nagrobnych krzy¿y.
So³tys wsi Krystyna Harasiñska opowiada, ¿e koœció³ek
to najwiêkszy zabytek. Na uwagê zas³uguj¹
równie¿ znajduj¹ce siê we wsi starte rzeŸby.
Niestety nie ma chêtnych, którzy nawi¹zaliby kontakt z by³ymi mieszkañcami wsi,
w celu wspólnego dbania o dziedzictwo
i pamiêæ o tym miejscu. Wieœ otrzymuje na
renowacjê fundusze z instytucji zajmuj¹cych siê opiek¹ zabytków. Powsta³o jednak
stowarzyszenie na rzecz promocji, które
powoli stara siê promowaæ to miejsce i dbaæ
o jego przesz³oœæ. Odbywaj¹ siê tu festyny,
z których uzyskane fundusze przeznaczone
sa na renowacjê zabytków. Znajduje siê tu
jedno gospodarstwo agroturystyczne.
Warto w letni czas odwiedziæ ten urokliwy
zak¹tek. Piêkne widoki, wra¿enia ze
zwiedzania koœció³ka, na pewno nie
pozwol¹ nam o tym miejscu zapomnieæ.

Katarzyna Redmerska

Zdroju. Na uwagê zas³uguje równie¿ ambona i o³tarz
z obrazem œw. Micha³a (nie bêd¹ce pierwotnie wyposa¿eniem, zakupione zosta³y od parafii w pobliskim
czeskim Mladkovie). W latach 1995-2001 wykonano
wiele prac renowacyjnych i konserwatorskich. Przy
koœciele znajduje siê urokliwie usytuowany cmentarz,
nie u¿ytkowany od 1950 r. Prowadzi do niego drewniana furtka, obok, w której stoi póŸnobarokowa rzeŸba
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Fotografie przedstawiaj¹: zabytkowy XVIII wieczny
drewniany koœció³ek oraz tabliczkê z p³yty nagrobnej pochodz¹cej z cmentarza przykoœcielnego
Foto:
www.wroclaw.hydral.com.pl
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przewodnik PTTK. Pasjonat Ziemi K³odzkiej. Wyda³ m.in.: przewodnik turystyczny „Góry
Bystrzyckie i Orlickie”. Wspó³pracuje z „Gazet¹ Prowincjonaln¹ Ziemi K³odzkiej BRAMA”, gdzie posiada sta³¹
szpaltê p.t.: „Markowa turystyka”. Opisuje w niej w ciekawy sposób miejsca warte obejrzenia, nie tylko na Ziemi
K³odzkiej, ale i na œwiecie.
GR

FORT NA KAMIENNEJ GÓRZE
KAMIENNA GÓRA (704 m n.p.m.) /niem.
Steinberg/ to szczyt na pó³nocno-wschodnim krañcu
Gór Bystrzyckich. Góruje nad Soko³ówk¹ i Pokrzywnem.
Wierzcho³ek Kamiennej Góry opada bardzo stromo
krawêdzi¹ tektoniczn¹ w trzech kierunkach, w jedn¹
stronê doœæ ³agodnie, zaœ sama kopu³a szczytowa jest
p³aska. Nazwa góry wziê³a siê zapewne od „porozrzucanych” na szczycie i zboczach ogromnych piaskowcowych g³azów. Jednak nie g³azy s¹ najwiêksz¹ atrakcj¹
Kamiennej Góry. Kilkaset metrów na zachód od szczytu,
na skraju skalnego urwiska, znajduj¹ siê ruiny fortu.
Obiekt dawniej zwany Fort Nesselgrund, Fort Fryderyka
(niem. Fort Friedrich) lub Blokhauz Nesselgrund,
stanowi³ poœrednie ogniwo miêdzy fortem na Szczytniku
i Fortem Wilhelma.
Hrabstwo K³odzkie by³o w XVIII wieku aren¹ kilku
prusko-austriackich potyczek wojennych. W latach
1740-42 trwa³a I wojna œl¹ska. Habsburgowie j¹
przegrali i utracili na rzecz Prus prawie ca³y Œl¹sk
i Hrabstwo K³odzkie. Wiedeñ prawie do koñca XVIII w.
czyni³ starania o odzyskanie tych ziem. II wojna œl¹ska,
w latach 1744-45, nic nie zmieni³a w stanie posiadania
obu monarchii. W wojnie siedmioletniej (1756-63)
Austria wyst¹pi³a przeciw rywalowi z powa¿nymi
szansami na zwyciêstwo i rewan¿. Dla króla Prus
Fryderyka II przebieg tej wojny by³ bolesn¹ nauczk¹,
a jej dzia³ania wykaza³y, ¿e tylko na systemie potê¿nych
twierdz polegaæ nie mo¿na. Wnioski z tej lekcji mia³
wyci¹gn¹æ w 1790 r. jego nastêpca Fryderyk Wilhelm II.
Austria nigdy nie pogodzi³a siê ze strat¹ Œl¹ska
i Hrabstwa K³odzkiego. Spokój nie trwa³ d³ugo. W latach
1778-79 przez tereny Hrabstwa K³odzkiego przetoczy³y siê dzia³ania wojny kartoflanej. Efektem walk by³o
utwierdzenie panowania pruskiego w hrabstwie.
Wybuch kolejnej wojny by³ spodziewany, lecz termin
niewiadomy. Stosunki prusko-austriackie co chwilê
ulega³y zaostrzeniu. Sytuacja polityczna w Europie by³a
bowiem nader skomplikowana. Austria, przy aprobacie
Rosji, toczy³a wojnê z Turcj¹. Wobec tego Turcja
sprzymierzy³a siê z Prusami i Polsk¹. Konflikt pruskoaustriacki znów wydawa³ siê nieunikniony: nad granicami skoncentrowano znaczne oddzia³y wojsk. Dlatego
w 1790 r. pruski w³adca Fryderyk Wilhelm II postanowi³
zabezpieczyæ granicê przed atakiem wojsk austriackich
poprzez wzniesienie ³añcucha fortów i stra¿nic.
Na terenie Hrabstwa K³odzkiego powsta³y wówczas
cztery obiekty: Fort Karola na górze Ptak ko³o Kar³owa,
fort na Szczytniku ko³o Szczytnej, Fort na Kamiennej
Górze ko³o Pokrzywna i Fort Wilhelma ko³o Huty. Ze
wzglêdu na blisk¹ odleg³oœæ, oba obiekty w obrêbie Gór
Bystrzyckich - Fort Wilhelma i Fort na Kamiennej Górze -

budowano jednoczeœnie. Królewskimi œrodkami na ten
cel zarz¹dza³ i prace nadzorowa³ major Bonawentura
von Rauch. Bezpoœrednio pracami kierowa³ z Bystrzycy
K³odzkiej in¿ynier kapitan Müller. Fort Wilhelma budowali ochotnicy, zaœ fort na Kamiennej Górze robotnicy
pochodz¹cy z okolicznych gmin. Drewno pozyskiwano
z miejscowych lasów. Pocz¹tkowo budowano w poœpiechu, lecz po zawarciu pokoju w lipcu 1790 r.

Jeden z zachowanych korytarzy

W Dzier¿oniowie, prace wyraŸnie zwolni³y. W sierpniu
1790 r. król osobiœcie wizytowa³ powstaj¹ce obiekty,
w towarzystwie licznych znanych osobistoœci. Fakt ten
mo¿na uznaæ za pocz¹tek rozwoju turystyki w Hrabstwie
K³odzkim. Dotyczy to zw³aszcza Szczeliñca Wielkiego.
W zimie 1790/91 r. zdecydowano o obsadzeniu fortów
ludŸmi. By³y to pocz¹tkowo 8- lub 12-osobowe za³ogi,
zobowi¹zane do ca³odobowych patroli. Wartoœæ bojowa
tych za³óg nie by³a zapewne wysoka, bowiem byli to
¿o³nierze z Kompanii Inwalidów z Bystrzycy K³odzkiej
i Paczkowa. W kolejnych latach liczbê ¿o³nierzy
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stopniowo ograniczano ze wzglêdu na oszczêdnoœci.
Fort na Kamiennej Górze by³ ma³y i wykorzystywa³
naturalne ukszta³towanie terenu poprzez w³¹czenie
w obwód obronny urwiska skalnego. W czasie budowy
okolicê ogo³ocono z lasu, co zapewni³o póŸniej rozleg³y
widok. Blokhauz i mur obronny wzniesiono na powierzchni 7 na 30 m. Szczeliny miêdzy piaskowcowymi
ska³ami wype³niono cementowymi blokami, tworz¹c
w ten sposób mur. Drewniane budynki mia³y kamienn¹
podmurówkê.
W podziemiac h przechowyw ano proch, amunicjê
i ¿ywnoœæ, zaœ obmurowani a by³y stanowiska mi

ogniowymi. O obronnoœci tego miejsca stanowi³y jednak
g³ównie warunki naturalne.
Po przegranej wojnie z Napoleonem w 1806 r., król
rozkaza³ rozebraæ forty a za³ogi ostatecznie wycofaæ do
K³odzka. Forty nigdy nie odegra³y ¿adnej roli militarnej.
Nigdy te¿, po tym jak je wybudowano, nie dosz³o w tym
rejonie do konfliktu prusko-austriackiego. Rozbieranie
budowli rozpoczêto w 1807 r., zaœ resztki zosta³y
rozebrane w 2. po³owie XIX w. Zniknê³a wówczas czêœæ
nadziemna fortu. Czêœæ podziemna jest prawie
w ca³oœci zasypana. Pozosta³y tylko w miarê widoczne
w czêœci zachodniej schodki prowadz¹ce do korytarzyka w podziemiu. Niestety wiêksza czêœæ korytarza
jest zasypana. Widaæ te¿ jeszcze murki i kilka zasypanych wejœæ do podziemi. Zachowa³y siê te¿ fragmenty

KALENDARIUM
1. Jury Festiwalu Pol-8. Od lewej stoj¹: Jacek Adamczewski, Jerzy
Fedorowicz, Micha³ Chorosiñski, Jacek Szymañski, Wies³aw
Saniewski (przewodnicz¹cy jury), Rudolf Adler, Marek
Mazurkiewicz
2. Uczestnicy Festiwalu Pol-8 przed Teatrem Zdrojowym
im. M. Æwikliñskiej
3. Tablica pami¹tkowa z okazji 60 lecia PTTK
4. Turniej Seniorów, przeznaczony dla zawodników w wieku
50+ (kobiety), 60+ (mê¿czyŸni)
5. Laureaci szachowi - zdjêcie grupowe
6. Wrêczenie burmistrzowi listu gratulacyjnego i pucharu za dobr¹
wspó³pracê., podczas obchodów Miêdzynarodowego Dnia
Seniora. Od lewej prezes ko³a emerytów Jan Klimowicz,
burmistrz Jerzy Terlecki, Janina Dzidowska
7. Obchody Miêdzynarodowego Dnia Seniora w polanickim kole
8. Wielki tort polanickich przedszkolaków dla czeskich goœci
z Czeskiej Skalice
9. Uczestnicy konkursu Wiedzy o Polanicy - zdjêcie grupowe
10. Jedno ze stoisk podczas „Polskiej choinki”
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muru, którym wype³niono piaskowcowe œciany. Dawniej
nad wejœciem wisia³a kamienna tablica „BLOCKHAUS”.
Na jednej ze ska³ek w granicach fortu wyryto tablicê
z napisem „Ponzelskühner Sprung 1887”; pod napisem
wyryta d³oñ wskazuje kierunek. Tablica upamiêtnia skok
mieszkañca Soko³ówki Augusta Ponzla z murów fortu
w 10-metrow¹ przepaœæ; œmia³ek prze¿y³ bo zsun¹³ siê
w dó³ po ga³êziach pobliskiego œwierka. Mistrz tokarski
August Ponzel by³ weteranem wojny francusko-pruskiej
w latach 1870-71. By³ te¿ czêstym goœciem w gospodzie
znajduj¹cej siê w Pokrzywnie, gdzie zapewne przechwala³ siê swoim bohaterstwem. W owym 1887 r. po
paru g³êbszych za³o¿y³ siê, ¿e w razie otoczenia przez wroga, nie zawaha³by siê
skoczyæ w przepaœæ. Zak³ad zosta³ przyjêty
a na miejsce próby wybrano w³aœnie najwy¿szy punkt pobliskiej góry. Ponzel prze¿y³, bo ze
ska³y skoczy³ na wysokiego œwierka, po którym
zsun¹³ siê w dó³. Okaleczony i podrapany, nie
omieszka³ jeszcze odwiedziæ gospody, gdzie
skonsumowa³ wygran¹ - butelkê wódki i pêto
kie³basy. Przez nastêpny tydzieñ kurowa³ siê
w ³ó¿ku, bo okropnie bola³a go d... Ekscentryk
zmar³ w podesz³ym wieku w latach 20. XX
wieku.
Pozosta³oœci fortu doœæ szybko sta³y siê
atrakcj¹ turystyczn¹. Doceniono tak¿e
rozleg³e widoki roztaczaj¹ce siê z Kamiennej
Góry, wiêc szczyt by³ chêtnie i masowo
odwiedzany. Popularnoœæ góry wzros³a od
po³owy XIX wieku, kiedy zaczê³a siê moda na kuracje
i wypoczynek w Polanicy. Tym bardziej, ¿e u stóp
Kamiennej Góry w Pokrzywnie funkcjonowa³a uczêszczana gospoda. Na szczyt mo¿na dojœæ zielonym
szlakiem turystycznym. Do punktu widokowego doprowadzaj¹ czerwone paski, które dalej prowadz¹ do ruin
fortu. Punktem widokowym jest wysuniêta ska³ka
z wykutymi stopniami, zabezpieczona metalow¹
barierk¹. Piêknie widaæ le¿¹c¹ w dole Polanicê i wy¿ej
Góry Sto³owe. Do ruin fortu mo¿na tak¿e dojœæ od jednej
z leœnych dróg trawersuj¹cych podnó¿e Kamiennej
Góry, i te¿ za czerwonymi paskami.
Tekst i foto Marek Ga³owski

11. 35 lecie ZUK. Od lewej Pose³ na Sejm RP M. Wielichowska,
starosta powiatu k³odzkiego K. Baldy
12. Wystawa okolicznoœciowa
13. Historyczne etykiety wód mineralnych
14. Wrêczenie prof. Zb. Horbowemu „Ró¿y wdziêcznoœci”
15. Program artystyczny m³odzie¿y ze Szko³y Specjalnej z okazji
Œwiêta Patrona Œióstr Józefitek (Kino Œwiatowid”)
16. Wernisa¿ B. Jaœkiewicza - autor na tle swoich prac fotograficznych w polanickiej galerii
17. Kluczkowice posiad³oœæ rodowa Kleniewskich. Widok z lotu
ptaka
18. Wyjazd do Telgte cz³onków TMP oraz PIG. Od lewej J. Tyniec
(PIG), H. Schönauer (przewodnicz¹cy RM), W. Surowiec
(sekretarz TMP)
19. Zdjêcie grupowe uczestników wycieczki do Telgte, przy bramie
wejœciowej do jednego z zamków na wodzie
20. Polichromie w koœciele œw. Micha³a Archanio³a w Kamieñczyku
21. Polichromie w koœciele œw. Micha³a Archanio³a w Kamieñczyku
22. Kamienny krzy¿ z 1788 r. Przed koœcio³em w Kamieñczyku
23. Pomnik poleg³ych w I wojnie œwiatowej - Kamieñczyk
24. Pozosta³oœci po forcie na Kamiennej Górze
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