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II wojny œwiatowej.
Prezentujemy kolejny artyku³ prof. E. Koœcik, tym
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uzdrowiskowych Œl¹ska.
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Nowy cykl: „Foto ciekawostki” rozpoczynamy artyku³em Krzysztofa Kreisera o nastawniach kolejowych.
Pasjonaci wspinaczek wysokogórskich przeczytaj¹.
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gmina Ihrowica.
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OBCHODY 70-TEJ ROCZNICY WYBUCHU
II WOJNY ŒWIATOWEJ
NA POLANICKIM CMENTARZU
Obchody rozpoczê³y siê msz¹ œw. polow¹ pod przewodnictwem J.E. ks. Biskupa prof. dr. Ignacego DecaOrdynariusza Diecezji Œwidnickiej. Nastêpnie by³y przemówien ia okolic znoœci owe: prezes a Towarzystwa
Mi³oœników Polanicy - Edwarda Wojciechowskiego, burmistrza Jerzego Terleckiego oraz pos³ów. Mia³ miejsce
Apel Pamiêci oraz poœwiêcenie nowego nagrobka mjr.
Szerwiñskiego.
Mjr. Józef Szerwiñski, sta³ siê niejako symbolem bohaterstwa, które 1 wrzeœnia zosta³o uczczone na polanickim cmentarzu. W tym dniu oddawaliœmy ho³d nie
tylko panu Majorowi, ale wszystkim ¿o³nierzom, którzy
walczyli o wolnoœæ naszego kraju, a którzy spoczywaj¹
na naszym cmentarzu.
Goœciem honorowym by³a córka Majora - Jadwiga
Krupa z rodzin¹.

Jadwiga
Krupa
z mê¿em
i córk¹
Jolant¹
Klimczak
na
spacerze
w parku
zdrojowym

Foto-Centrum

1 wrzeœnia 2009 roku na polanickim cmentarzu mia³a
miejsce podnios³a uroczystoœæ. W 70-t¹ rocznicê wybuchu II wojny œwiatowej Towarzystwo Mi³oœników
Polanicy z Burmistrzem oraz Rad¹ Miasta uczci³o pamiêæ mjr. Józefa Szerwiñskiego -Szefa Sztabu L¹dowej
Obrony Wybrze¿a. Major jest pochowany na polanickim
cmentarzu. Przebywaj¹c na leczeniu w sanatorium
„Zdrowie”, zmar³ na zawa³ serca w 1952 roku (sylwetkê
mjr. Józefa Szerwiñskiego przedstawiamy w numerze).
Patronat honorowy nad uroczystoœci¹ obj¹³ starosta
k³odzki Krzysztof Baldy. Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili
polaniczan m.in. Pos³owie: Anna Zalewska, Monika
Wielichowska, Henryk Go³êbiewski, a tak¿e Senator
Stanis³aw Jurewicz, starosta k³odzki Krzysztof Baldy,
przewodnicz¹cy Rady Powiatu Dariusz K³onowski,
radni Miasta Polanica oraz licznie przybyli mieszkañcy

K.Kreiser

miasta. W organizacjê uroczystoœci aktywnie w³¹czy³y
siê polanickie szko³y.

Stoj¹: trzeci od lewej wnuk majora - Janusz Michalak,
wnuczka - Jolanta Klimczyk, Grazyna Redmerska,
prawnuczka - Agnieszka Michalak-Sitek, córka - Jadwiga
Krupa z mê¿em Sebastianem
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G.Redmerska

Okolicznoœciowe przemówienie burmistrza
Polanicy-Zdroju - Jerzego Terleckiego

Mia³am przyjemnoœæ towarzyszyæ pani Jadwidze, jej
mê¿owi Sebastianowi i córce Jolancie Klimczyk w godzinach przedpo³udniowych w dniu uroczystoœci.
Oprowadzi³am goœcia i jego rodzinê po Polanicy, pokazuj¹c, w miarê ograniczonego czasu, najciekawsze
zak¹tki naszego miasta. Podczas spotkania mia³am
okazjê zapoznaæ siê z ciekawymi historiami rodzinnymi,
o których opowiada³a mi pani Jadwiga. Nie kry³a wzruszenia mówi¹c, ¿e jest bardzo szczêœliwa mog¹c tak naprawdê dopiero teraz uczestniczyæ w prawdziwym pogrzebie swego ojca przeprowadzonym z wszelkimi wojskowymi honorami.
GR
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PRZEBIEG S£U¯BY WOJSKOWEJ

MJR. JÓZEFA SZERWIÑSKIEGO
Korpusu Obrony Pogranicza na stanowisko Szefa
Oddzia³u Operacyjno - Mobilizacyjnego.
21 lutego 1939 roku rekomendowany zosta³ powtórnie
na Szefa Sztabu L¹dowej Obrony Wybrze¿a Morskiego
z równoczesnym pe³nieniem funkcji Szefa Oddzia³u
Wojsk L¹dowych przy Dowództwie Floty.
Podczas walk na Kêpie Oksywskiej jako Szef L¹dowej
Obrony Wybrze¿a Morskiego, 19 wrzeœnia 1939 roku
razem z innymi oficerami zosta³ wziêty do niewoli niemieckiej.
W niewoli przebywa³ w oflagach: Starogard, II Prenclau,
IIA Neubrandenburg, IIC
Woldenberg, VIIA
Murnau.
11 lipca 1945 roku
z Oflagu w Murnau wcielony
zosta³ do II Korpusu Armii
Andersa, gdzie pe³ni³ funkcjê Szefa Wydzia³u S³u¿by
Sztabu w Dowództwie Korpusu.
Dnia 12 paŸdziernika 1946
roku na w³asn¹ proœbê zwolniony zosta³ z Polskich Si³
Zbrojnych na Zachodzie. Do
Kraju powróci³ 8 listopada
1946 roku.

Mjr dypl. art. Józef Szerwiñski urodzi³ siê 8 lutego 1899
roku w Tarnowie.
14 sierpnia 1914 roku wst¹pi³ do Legionów Polskich
3 p.p. III Batalion.
4 stycznia 1916 roku zosta³ przeniesiony do Szko³y
Artylerii Legionów w Wiedniu, po której ukoñczeniu
wcielony zosta³ do 1 p.a.p. leg. We wrzeœniu 1917 roku
przydzielony zosta³ do armii austriackiej 59 p.a.p. 21
listopada 1920 roku wst¹pi³ ochotniczo do Wojska
Polskiego 1 p.a.p. leg.
W Wojsku Polskim pe³ni³ s³u¿bê jako oficer s³u¿by sta³ej. Po ukoñczeniu Wy¿szej Szko³y Wojennej od 1 paŸdziernika 1932 roku pe³ni³ funkcjê Kierownika Referatu
Ogólno - Mobilizacyjnego w Sztabie G³ównym. Od
10 stycznia 1935 roku jest dowódc¹ Dywizjonu w 14
Pu³ku Artylerii Polskiej. Od 10 paŸdziernika 1937 roku
wyznaczony zosta³ na stanowisko Oficera Taktycznego
do Spraw L¹dowych (jest to funkcja Szefa Sztabu)
L¹dowej Obrony Wybrze¿a.
21 lutego 1938 roku przeniesiony zosta³ do Dowództwa

Mjr Józef Szerwiñski za
swoj¹ s³u¿bê wojskow¹
odznaczony zosta³:
Krzy¿em Virtuti Militari V kl.
Krzy¿em Niepodleg³oœci
Krzy¿em Walecznych - 4-krotnie
Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi
Medalem Pami¹tkowym za Wojnê
Medalem 10-lecia Odzyskanej Niepodleg³oœci
Br¹zowym Medalem Za D³ugoletni¹ S³u¿bê
Oficerskim Krzy¿em Rumuñskim
Medalem £otewskim
Z³otym Krzy¿em Zas³ugi.
GR
Na zdjêciu mjr J. Szerwiñski, foto arch. J. Krupa
Opracowano na podstawie materia³ów
otrzymanych z Centralnego Archiwum Wojskowego.
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OBRONA KÊPY OKSYWSKIEJ
Na Kêpie Oksywskiej mieœci³o siê dowództwo floty, cje polskiej obrony i opanowali wieœ Mosty; na pn. i zach.
koszary, magazyny i warsztaty, stanowiska baterii nad- skraju oddzia³y niemieckiej 207 DP prze³ama³y obronê
brze¿nej i artylerii plot. W latach 1928-39 by³a to g³ówna polsk¹ w rejonie Kazimierza i Dêbowej Góry. W sytuacji
baza floty polskiej wraz z portem wojennym Oksywie, zagro¿enia ca³ej Kêpy Oksywskiej p³k D¹bek podj¹³
stanowi¹cym pó³nocn¹ czêœæ portu gdyñskiego. Latem decyzjê wycofania oddzia³ów z przedpoli Gdyni. 13 wrze1939, po przeniesieniu g³ównej bazy floty na Hel, Kêpê œnia przeszed³ na Kêpê Oksywsk¹ 2. morski pu³k strzelOks yws k¹ pod por z¹d kow ano dow ódc y L¹d owe j ców oraz kompania Kosynierów Gdyñskich*. Polacy, Ÿle
Obrony Wybrze¿a p³k. S. D¹bkowi.
uzbr ojen i,
pozb awie ni
Rol¹ Kêpy Oksywskiej mia³o byæ stwo³¹cznoœci, artylerii i lotrzenie bastionu obronnego wspomanictwa, w du¿ej mierze
gaj¹cego Hel od strony l¹du i broni¹cywile i niedobitki z ró¿cego bezpoœrednio portów w Gdyni.
nych formacji po³¹czeni
Kêpa Oksywska by³a ods³oniêtym
w niespójne oddzia³y oraz
p³askowy¿em o powierzchni oko³o
pozbawieni jakichkolwiek
umocnieñ
obronnych,
40 km2 który, choæ górowa³ nad okoliponieœli ogromne straty.
c¹, to nie posiada³ naturalnej os³ony
Zginê³o oko³o 14% stanu
przed obserwacj¹ i bombardowaniem.
osobowego, czyli oko³o
Liczne zmiany co do koncepcji obrony
2000 ¿o³nierzy.
spowodowa³y, ¿e we wrzeœniu 1939 r.
Po kilkudniowej przerwie
rejon ten nie posiada³ ¿adnych umoc18 wrzeœnia, Schleswignieñ ¿elbetowych. Umocnionymi punkHolstein w eskorcie tratami obrony by³y jedynie dwie dwu³owców podszed³ w rejon
dzia³owe baterie przeciwlotnicze
kalibru 75 mm oraz dwudzia³owa
Red³owa i o godz. 1145
bateria kalibru 100 mm "Canet" (lub
ostrzeliwa³ Oksywie zu¿y"Cannet"). Jedno z dzia³ baterii Canet
waj¹c 155 pocisków 15
zosta³o zniszczone ciê¿kim nalotem
cm. Rankiem, 19 wrzeœnia
ju¿ 1 wrzeœnia.
niemiecki zespó³ z³o¿ony
1 wrzeœnia 1939 oddzia³y L¹dowej
z tra ³ow ców roz poc z¹³
Obrony Wybrze¿a (oko³o 14700 ludzi
ostrza³ Kêpy Oksywskiej.
Kêpa Oksywska 1939
na wysuniêtych pozycjach, na Kêpie
Wal kê z nim i pod jê³ a
Oksywskiej i w rejonie Gdyni) zosta³y
bateria "Canet" z jednym
zaatakowane przez korpus genera³a L. Kaupischa i zgru- ju¿ tylko sprawnym dzia³em kalibru 100 mm. Po pewnym
powanie genera³a F. Eberhardta. Niemcy dysponowali czasie do walki w³¹czy³a siê bateria Laskowskiego (P³w.
3-krotn¹ przewag¹ w ludziach, 4-krotn¹ w broni ma- Helski), która doœæ szybko wstrzela³a siê w okrêty nieszynowej, 9-krotn¹ w artylerii.
mieckie. Po uszkodzeniu tra³owca "Nautilus" (od bliskich
W dniach 1-9 wrzeœnia oddzia³y polskie na Kêpie upadków pocisków), komandor Friedrich Ruge dowoOksywskiej broni³y siê przed atakami lotnictwa nie- dz¹cy zespo³em tra³owców, szybko wycofa³ swoje jedmieckiego i ostrza³em pancernika Schleswig-Holstein nostki na redê portu gdyñskiego.
oraz zwalcza³y okrêty niemieckie, które próbowa³y traW dniu 19 wrzeœnia Niemcy przeprowadzaj¹ osta³owaæ Zatokê Gdañsk¹. Po kapitulacji za³ogi Wester- teczny szturm. Jako pierwszy ulega 3. batalion rezerplatte pancernik Schleswig-Holstein podp³ywa w rejon wowy. Rozpros zone zostaje zgrupow anie So³odwyjœcia z portu, sk¹d ostrzeliwuje Kêpê Oksywsk¹ i Hel. kowskiego. Dowódca zgrupowania ginie, zaœ oddzia³y
Ostrza³ powtarza nastêpnego dnia kieruj¹c ogieñ prze- niemieckie dochodz¹ do morza, izoluj¹c niewielkie si³y
ciwko polskim oddzia³om na Oksywiu, zu¿ywaj¹c 10 po- polskie na Oksywiu, które po niemieckiej nawale artycisków 28 cm i 192 pociski 15 cm.
leryjskiej kapituluj¹ ok. 1700. Na odcinku pó³nocnym roz10 wrzeœnia Niemcy rozpoczêli ataki l¹dowe. Tego bity zostaje 1. morski pu³k strzelców, którego resztki
dnia, po upadku Redy i oddaniu Gdyni, przedosta³y siê kapituluj¹ o godzinie 1630.
na Kêpê Oksywsk¹ resztki 1 morskiego pu³ku strzelców
Po wyczerpaniu mo¿liwoœci obrony dnia 19 wrzeœnia,
(ok. 1000 ludzi) i 140 ludzi z rozbitego 5 baonu Obrony pu³kownik D¹bek wraz z 20 pozosta³ymi przy nim g³ówNarodowej.
nie oficerami rusza do ataku na Niemców pod Babim
Dnia 11 wrzeœnia wszystkie oddzia³y na Kêpie Do³em. Pu³kownik ranny od³amkiem pocisku moŸdzieOksywskiej p³k D¹bek podporz¹dkowa³ dowódcy rzowego odbiera sobie ¿ycie ostatnim pociskiem.
Morskiej Brygady ON pp³k. S.Brodowskiemu. Tego O godzinie 1700 pada najwa¿niejszy bastion LOW - Kêpa
samego dnia Schleswig-Holstein ostrzeliwuje dzia³ami Oksywska.
28 cm port na Oksywiu.
Niemcy w uznaniu dla bohaterskiej obrony Kêpy
12 wrzeœnia Niemcy przeprowadzili generalny szturm, zezwolili na uroczysty pogrzeb pu³kownika D¹bka.
wsparty lotnictwem oraz artyleri¹ l¹dow¹ i okrêtow¹. Na
pn.-wsch. krañcu Kêpy Oksywskiej w³amali siê w pozy- Opracowano w oparciu o internet
Mapa ze strony domowej Waldemara Matlana (www.wmatlan.else.com.pl/oksywieg/html)
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ZE ZBIORÓW DOKUMENTÓW MJR. J. SZERWIÑSKIEGO
¯ycie nie szczêdzi cz³owiekowi ró¿norakich do- wiera opisy walk tego¿ pu³ku poczynione przez oficeœwiadczeñ. Niekiedy wi¹¿¹ siê one z wyrzeczeniami rów z nazwiskami Grupy Gdyñskiej pp³k. Ignacego
i cierpieniem, jednak perspektywa wiary pozwala wi- Szpunara, Dowódcy 2 Morskiego Pu³ku Strzelców,
dzieæ je w pe³niejszym wymiarze. W dniu 1 IX br. w 70 Obrony Wybrze¿a Polskiego, jak te¿ wykazy strat oraz
rocznicê wybuchu II wojny œwiatowej z nale¿n¹ czci¹ nazwiska poleg³ych ¿o³nierzy polskich. Teczka II zai wdziêcznoœci¹ uczciliœmy ludzi, którym przysz³o ¿yæ wiera zdjêcia i mapy z dzia³añ wojennych w tamtych
i umieraæ w niezwykle trudnych czasach, wymagaj¹cych dniach. Zbiór relacji walk zawarty w drugiej teczce
wiele poœwiêceñ dla wspólnego dobra. Pamiêtajmy, ¿e otwiera maszynopis sporz¹dzony przez porucznika
wielu z nich okres swojej m³odoœci poœwiêci³o walce Zygmunta Pernaka, by³ego adiutanta 2-go Morskiego
o niepodleg³oœæ ojczyzny. Dlatego objêliœmy ich swoj¹ Pu³ku Strzelców o dowódcy pp³k. Ignacym Szpunarze.
pamiêci¹ tamtego piêknego wieczoru. Dla jednych by³ to
Pragniemy poni¿ej przytoczyæ relacjê ppor. piech.
wieczór „pustej frazeologii”, dla nas Polaków, rocznica Mariana Klisia, dowódcy oddzia³u zwiadowcze go
wybuchu wojny jest i bêdzie drogocenn¹ per³¹ pamiêci, 2 Morskiego Pu³ku Strzelców, poniewa¿ stanowi jedno
przechowywan¹ w sercach i przestrog¹, by gehenna z bardzo cennych Ÿróde³ historycznych, dot¹d nie odwojny ju¿ wiêcej siê nie powtórzy³a. Mo¿e dlatego tak krytych.
chêtnie siêgamy do doœwiadczeñ jeszcze ¿yj¹cych we- Kliœ Marian, ppor. piech., Dzia³ania 2 M.P.S-w
teranów wojny i do tych, którzy zginêli lub odeszli po w obronie Gdyni 1939 r. wrzesieñ. Odpis z 15. I. 46 r.
wieczn¹ nagrodê i uczymy siê od nich tego wielkiego M.P. 15. I. 46.
heroizmu, jaki mieli w walce o odzyskanie wolnej Panie Majorze.
Polski. Ojczyzna jest naPrzesy³am Panu Majorowi
szym wspólnym dobrem.
odpis mej relacji z naszych
Wszyscy jesteœmy za ni¹
dzia³añ w obronie Gdyni, poodpowiedzialni.
niewa¿ orygina³ chcê zaW zbiorach dokumentrzymaæ sobie. Przepratów zgromadzonych przez
szam Pana Majora za tak
majora Józefa Szerwiñd³ugie przetrzymanie, lecz
skiego przechowywanych
nie mia ³em dot ych cza s
przez 58 lat przez jego córokazji do przes³ania tego
kê Jadwigê Krupê z Wrozeszytu.
c³awia (dokumenty te zosZa³¹czam moje serdeczne
ta³y udostêpnione pisz¹poz dro wie nia d la Pan a
cemu), znajduj¹ siê dwie
Majora Kliœ, ppor.” (Pismo
teczki, zawieraj¹ce opisy
to zachowa³o siê w dokuobrony Polskiego Wybrzeme nt ac h pr ze ch ow yw a¿a, w dniach od 1-19 wrzenych przez mjr J. Szerœnia 1939 roku.
wiñskiego, w zeszycie (odPierwsza z nich: „Major
pisie), zawieraj¹cym relaSzerwiñski Gdyñski Baon
cjê ppor. Klisia z dzia³añ
O.N.” zawiera opisy walki
wojennych w obronie Gdyw tamtych dniach.
ni. Zob. Archiwum Prywatne
Wspomnienia te sporz¹Jadwigi Krupa, skrót: APJK,
dzili oficerowie, naoczni
T. II, nr 6, z. 1, s. 1.
œwiadkowie tamtych wy1. IX. godz. 445 pierwsze
darzeñ. Opisy zawieraj¹
strza³y artylerii niemieckiej
mapki, sporz¹dzane rêczw rejonie Sopot na nasze
nie wypadów na posterunplacówki. Za pierwszymi
ki niemieckie. Spisano je
strza³ami zostaje unieszkona podstawie wspomnieñ
dliwiony ckm na placówce
i prze¿yæ, raportów i melKolibki-Or³owo.
Ok³adka brulionu, w którym mjr J. Szerwiñski
dunków oficerskich ju¿
godz. 500 wyrusza nazanotowa³ swoje i innych oficerów wspomnienia
w listopadzie 1939 r.
tarcie niemieckie po przew Oflagu II w Prenslau
kroczeniu granicy, na nasze
w Niemczech. Autorem relacji jest dowódca mjr St. Z. placówki, które wycofuj¹ siê do Or³owa.
Zaucha. Przekaza³ je mjr. J. Szerwiñskiemu komandor
godz. 545 rozpoznanie kolarzy 2 M.P.S. stwierdza zaObertyñski. Inne pochodz¹ z okresu póŸniejszego, z ro- jêcie Or³owa po pocztê oraz dworzec kolejowy. Natarcie
ku 1942, zamieszczone w zeszytach, zosta³y spisane idzie dalej, jednak za³amuje siê i zostaje odparte na linii
przez oficerów dla mjr. piech. Witolda Skwarczyñskiego, naszej obrony nad rzek¹ Kacz¹. Podczas dnia nieprzydowódcy 2 Morskiego Baonu Strzelców, wziêtego do jaciel próbuje jeszcze kilkakrotnie nacieraæ, jednak
niewoli, przebywaj¹cego w Oflagu (Nr 392/II A. Barak zostaje odparty. Naciera brygada Eberharda,
II/16.) w Neubrandenburgu.
sk³adaj¹ca siê z pu³ków policji gdañskiej (Schutz Polizei)
Druga teczka: „Major Szerwiñski, 2-gi Morski Pu³k ” za- Do wieczora Niemcy maj¹ w swoich rêkach Or³owo,
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Szybowisko (Bukowinka)kotê 126,4 oraz dworzec kolejowy W. Kack. Poci¹g ewakuacyjny rodzin zostaje przez
Niemców zatrzymany miêdzy W. Kackiem a stacj¹
Osowo. Tego¿ dnia w nocy zostaje zorganizowany wypad na W. Kack, kotê 126,4 Kolibki Dwór. W wypadzie
bier¹ udzia³ dwie kompanie z baonu kpt. Wysockiego:
1 komp. kpt. Kosteckiego, 2 kompania por. Bieniasza,
nastêpnie 5 kompania por. Matuszaka, 9 kompania por.
Wnuka , oraz pluton zwiadowczy pu³ku, kompania 3 por.
Stefaniaka + 4 ckm ubezpiecza wypad, zajmuj¹c stanowiska na p³d. skraju lasu Krykulec.
Zadanie:
Kompania por. Matuszaka + 1 ckm wypad na stacjê kolejow¹ W. Kack 126,4 Bukowinka, Strzelnica Szkolna,
Dwór Kolibki.
Kompania 9 por. Wnuka + 1 ckm z rejonu stacji kolejowej W. Kack, Bernardowo, Szosa Gdañska (wzd³u¿
granicy) odci¹æ od ty³u, wycofuj¹cych siê Niemców.
Kompania 2 por. Bieniasza (APJK, T. II, nr 6, z. 1, s. 2)
+ 2 ckm, natarcie z rejonu: W Kack - wzd³u¿ szosy

Siedz¹: drugi od lewej mjr J. Szerwiñski

M. Kack Or³owo.
Kompania 1 kpt. Kosteckiego jako odwód.
Godzina wyruszenia dla wszystkich: godz. 2130. Po wyruszeniu kompania por. Matuszaka i kompania por.
Wnuka zostaj¹ zatrzymane ogniem flankowym ckm z rejonu Szybowisko (Bukowinka) i 126,4, równie¿ kompania 2 por. Bieniasza zosta³a zatrzymana i le¿y okrakiem
na szosie. Dopiero pluton Zwiad (kolarzy), œmia³o nacieraj¹ na szybowisko, podrywaj¹ tym samym kompaniê
por. Bieniasza, likwiduj¹ niemiecki ckm. i wyrzucaj¹
Niemców z okopów.. Teraz ju¿ kompania por.
Matuszaka oraz por. Wnuka mog¹ wykonywaæ swoje zadanie. Pluton Zwiad do³¹cza do komp. por. Matuszaka,
napotyka jeszcze na silny opór w rejonie strzelnicy, likwiduje nieprzyjaciela bardzo szybko i bierze ta. 1 rkm,
2 ckm, 3 jeñców oraz papiery i mapy, daj¹ce wa¿ne wiadomoœci o sile i po³o¿eniu nieprzyjaciela. Idzie dalej, jednak spotyka przed Dworcem Kolibki na silny opór
i z powodu braku ³¹cznoœci z innymi kompaniami, obawiaj¹c siê zasadzki, zostaje zmuszony do odwrotu..
Kompania 9 por. Wnuka dosz³a do szosy gdañskiej, zdobywaj¹c 2 moŸdzierze, 1 ckm oraz 2 jeñców. Pozosta³e
2 kompanie osi¹gnê³y M. Kack, Or³owo po dworzec kole-jowy, zdobywaj¹c 31 karabinów maszynowych oraz
3 jeñców. Wypad ten, pomimo ¿e w zupe³noœci nie by³
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wykonany, jednak uda³ siê, poniewa¿ cel zosta³
osi¹gniêty, nieprzyjaciel wycofa³ siê za granicê.
2. IX. godz. 700 (APJK, T. II, nr 6, z. 1, s. 3) Wychodzi
natarcie nieprzyjaciela z W. Kacka na nasz¹ placówkê
(kota 133), spêdza nasz¹ placówkê, jednak nie porusza
siê dalej, zajmuj¹ stanowiska z poprzedniego dnia. Jako
przeciwnatarcie idzie kompania 1 kpt. Kosteckiego z zadaniem oczyszczenia Or³owa oraz pozostawienie placówki w miejscu Kolibki Or³owo. Zadanie wykonuje swoje w zupe³noœci, pomimo, ¿e nieprzyjaciel uderzy³ jednym plutonem na skrzyd³o, jednak kpt. Kostecki opanowuje sytuacjê i skutecznie odpiera nieprzyjaciela.
Równie¿ zostaje ponownie zaci¹gniêta placówka na
wzgórze 133, w sile jednego plutonu. Podczas dnia silne, obustronne rozpoznania na ca³ym odcinku.
3. IX. Nieprzyjaciel robi przegrupowanie w kierunku
na Ossowo - Rêbiechowo - Banino. Rozpoznanie obustronne. Nasza konna po Rêbiechowo - Banino. Ze
wzglêdu na wa¿noœci koty 133 w naszej obronie, zostaje
tam wys³ana kompania por. Wnuka + dwa dzia³ka morskie (wycofany stary sprzêt z okrêtów lecz bardzo celny i skuteczny, pociski przeciwpancerne
i kartacze) + jeden moŸdzierz 81 mm + 2 ckm.
¯eby nieprzyjaciel móg³ skutecznie nacieraæ na
nasz¹ obronn¹, musi wpierw zdobyæ 133, tote¿
nic dziwnego, gdy na ca³ym odcinku mniej lub
wiêcej panowa³ spokój, to na 133 by³a silna walka ogniowa. Od tego czasu 133 (czata) stale musieli odpieraæ nieprzyjaciela i byli najbardziej
atakowani. W tym dniu zostaj¹ wys³ane 2 plutony z 3 kompanii por. Stefaniaka na ca³¹ bojow¹ przed p³d. skraj lasu Krykulec, nad rzeczkê
Kacz¹.
4. IX. 39. (APJK, T. II, nr 6, z. 1, s. 4)
Rozpoznanie konnych zwiadowców daje wiadomoœci, ¿e nieprzyjaciel organizuje obronê
Ossowo St. Ossowo, stwierdzono broñ maszynow¹ oraz prace ziemne. Rozpoznanie kolarzy daje wiadomoœci, nieprzyjaciel organizuje
obronê wzd³u¿ p³n. zach. skraju lasu przed stacj¹ kolejow¹. W. Kack oraz wykrywa bateriê polówek
w rejonie wzg. 139 (APJK, T. II, nr 6, z. 1, s. 5.) (p³d.
zach. stacja kolejowa W. Kack) Poza tymi, dowódcy
swoich odcinków prowadz¹ w³asne rozpoznania na
przedpolu. O godz. 1500 wychodzi nowe natarcie na kotê 133, poprzedzone silnym ogniem artylerii nieprzyjaciela. Natarcie to jednak zostaje odparte, ze strat¹ dla
nieprzyjaciela. W tym dniu baon kpt. Wysockiego
oraz pu³kowy oddzia³ Zwiad bierze udzia³ w wypadzie na
Ossowo, organizowanym przez Dowódcê Obrony
Wybrze¿a , pu³k. D¹bka. Baon ten maszeruje
z Witomino do Koleczkowa, by stamt¹d wraz
z innymi baonami, przez Kielno - Warzewo - Fw. N.
Tuchom - Fw. Borowiec - st. Ossowo uderzyæ z p³d.
strony na skrzyd³o umocnionego nieprzyjaciela.
Udzia³ w nim bierze baon Kadry Floty, dwie kompanie
z 1 M.P. S. - wypadem tym dowodzi³ p³k. D¹bek.
5. IX. 39. Wypad ten pomimo wielkiego wysi³ku i doœæ
wielkich ³upów, w zupe³noœci nie uda³ siê, gdy¿ zadaniem by³o zrulowaæ nieprzyjaciela a¿ do W. Kacka
wzd³u¿ toru kolejowego Ossowa - W. Kack, a skoñczy³
siê jedynie na zlikwidowaniu nieprzyjaciela od St.
Ossowa do wzg. 183,2 na p³n. od Ossowej. Czêœciowo,
powodem tego by³ spóŸnienie baonu kpt. Wysockiego,
który wykona³ marsz przesz³o 30 km, jednak póŸniej
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odegra³ wiêksz¹ rolê w likwidowaniu nieprzyjaciela miejscu Ossowej. Zdobycze: 2 czêœciowo terenowe samo
chody z amunicj¹, 5 samochodów osobowych, 6 motocykli, 1 dzia³ko przeciwpancerne, 17 jeñców, (ppor.
Wijas poda³ mi póŸniej 3 sztokery, 1 dolmierz artyleryjski).
Oko³o godz. 1600 Witomino jest ostrzeliwane przez ciê¿k¹ artyleriê ze „Schleswig Holstein” . Tego¿ dnia po powrocie na swoje stanowiska jeden pluton + 2 ckm pod dowództwem ppor. Kuszyñskiego z 3 kompani¹ por.
Stefaniaka zostaje wys³any ponownie na czatê do miejsca Kolonia Chwaszczyñska wzg. 205,8 Wzgórze to
by³o dominuj¹ce i bardzo wa¿ne dla obu stron. Na ca³ym
odcinku od czasu do czasu obustronna walka ogniowa
(broñ maszynowa moŸdzierzy) Na 133 próba ponownego natarcia nieprzyjaciela nieudana.
6. IX. 39. O godzinie 6 rano wychodzi natarcie nieprzyjaciela w sile jednej kompanii, poprzedzone silnym
ogniem artylerii, na wzg. 205,8i zmusza czatê do wycofania siê.. Wzg. 295,8 zostaje chwilowo w rêkach nieprzyjaciela, bo ju¿ po 2 godzinach 3 kompania por.
Stefaniaka natarciem wyrzuca nieprzyjaciela ze wzgórza i ponownie zajmuje wzg. 205,8. Poprzednie stanowiska w obronie por. Stefaniaka, tj. odcinek Chwarzno
zostaje obsadzone kompani¹ por. Szyszki. Na odcinku
mjr Skwarczyñskiego w nocy nieprzyjaciel próbuje nacieraæ, jednak zostaje odparty.
7. IX. 39. Godz. 400 rano, wychodzi natarcie w sile
1 baonu, poprzedzone silnym ogniem artylerii, na wzg.
205,8 i zmusza do wycofania 3 komp. por. Stefaniaka.
Por. Stefaniak ponownie stara siê stawiæ opór na skraju
lasu (APJK, T. II, nr 6, z. 1, s. 6) Krykulec, jednak nie na
d³ugo, bo przerzucony ogieñ artylerii zadaje mu wiêksze straty w ludziach i natarcie nieprzyjaciela posuwa
siê w dalszym ci¹gu. Zmuszony jest wycofaæ siê ponownie. Nieprzyjaciel zajmuje las Krykulec i naciera na
niezupe³nie jeszcze zorganizowan¹ obronê - 7 kompania por. Szyszki. Miêdzy 7 kompani¹ por. Szyszki
a 8 kompania por. Kujawy jest luka, która zostaje naprêdce za³atana plutonem pionierów i dru¿yn¹ kolarzy
z plutonem Zwiad. Natarcie to zostaje zatrzymane na
linii naszej obrony. O godz. 1100 wychodzi przeciwnatarcie baonu odwodowego kpt. Wysockiego. Baon ten zupe³nie oczyszcza las Krykulec, jednak ponosi znaczne
straty w ludziach i sprzêcie (2 rozbite ckm). Polegli miêdzy innymi: 3 oficerów i kilku rannych oficerów, a miedzy
nimi adiutant baonu ppor. Jurkiewicz. Sytuacja zostaje
zupe³nie opanowana, jednak 205,8 jest w rekach nieprzyjaciela.
O godz. 1600 kolarze rozpoznaj¹ miejsce Wiczlino, ko³o
miejscowoœci Zelenirz, zastaj¹ silny ogieñ moŸdzierzy
i artylerii. Zostaje dwóch ludzi zabitych. Mimo tego zadanie zostaje wykonane, bo rozpoznaj¹ od strony Bojan
miejscowoœæ Wiczlino. Miejscowoœci Bojan i Wiczlino
zajête przez nieprzyjaciela. Tego¿ samego dnia o godz.
2115 zorganizowano wypad na 205,8 bierze w nim udzia³
baon kpt. Wysockiego, dowodzi pp³k. Szpunar. Przy
wyjœciu z lasu baon doznaje straty od ognia artylerii nieprzyjaciela, jednak mimo wszystko idzie w dalszym ci¹gu na 205,8 sk¹d wyrzuca nieprzyjaciela. Wypad ten
osi¹gn¹³ cel, jednak poniós³ znaczne straty (APJK, T. II,
nr 6, z. 1, s. 7) w ludziach. Kompania 2 por. Bieniasza pozostaje na po³udniowym skraju lasu. Krykulec, jako
czata.
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8. IX. 39. Godz. 900 rano, silny ogieñ moŸdzierzy oraz
artylerii na wzg. 133, obsadzone przez por. Wnuka,
w czasie tego ognia zostaje ciê¿ko ranny por. Wnuk, dowództwo obejmuje ppor. Pernak, nastêpnie z rozkazu
dowódcy pu³ku, ja. Oddzia³ Zwiad. po mnie obejmuje
wachmistrz Wegner. Ludzie na tej czacie opadaj¹ z wycieñczenia, gdy¿ ci¹g³a walka przez 5 dni uniemo¿liwi³a
jakikolwiek odpoczynek. Pomimo takiego wycieñczenia
duch w ludziach bardzo dobry. Tego¿ jeszcze dnia, poprzedzone silnym ogniem artylerii wychodzi natarcie nieprzyjaciela na 133 i las Krykulec, por. Bieniasz wycofa³
siê, nie zawiadamiaj¹c mnie, zostajê zagro¿ony mocno
na prawym skrzydle. Jednak udaje mi siê przetrzymaæ
nieprzyjaciela. W ci¹gu nocy, ogieñ obustronny broni
maszynowej.
9. IX. 1939 r. - ……………? (Brak tekstu. Zob. APJK,
T. II, nr 6, z. 1, s. 8) Kompania moja rozbudowuje drug¹
liniê w lesie witomiñskim.
11. IX. 1939 (APJK, T. II, nr 6, z. 1, s. 9) - walki
ogniowe na 133, oko³o po³udnia wychodzi natarcie
z czo³gami na por. Szyszkê. Zagro¿one jest jego prawe
skrzyd³o, a tym samym prawe skrzyd³o pu³ku. Celem
przeciwnatarcia zostajê wys³any z kompani¹. Jednak do
przeciwnatarcia nie dochodzi, gdy¿ por. Szyszko w³asnymi si³ami odpar³ to natarcie. Dla zabezpieczenia
i wzmocnienia prawego skrzyd³a z okazu pozostawiam
jeden pluton z mojej kompanii pod dowództwem ppor.
£êgowskiego. Z dwoma plutonami powróci³em na moje
stanowisko.
12. IX.1939. O godz. 700 zostaj¹ œci¹gniête dwa plutony 2 komp. por. Kujawy z pierwszej linii, dwa pozosta³e
moje plutony oraz 6 karabinów maszynowych z odcinka
kpt. Pochwa³owskiego. Ich stanowisko zajmuje oddzia³
Zwiad i pluton pionierów. Dowództwo odcinka obejmuje
por. Horoch.. Kompania 2 zostaje uzupe³niona baonowym plutonem kolarzy. Wszystko to o godz. 1000 zostaje
podwiezione autobusami do miejscowoœci Cisowa,
sk¹d maszeruje w kierunku Rumii, celem zajêcia podstawy do natarcia. Domarsz ten utrudniaj¹ lotnictwo nieprzyjaciela, ostrzeliwuj¹c nas i zrzucaj¹c drobnego kalibru bomby. Baon z lasu prowadzi zbiorowy ogieñ do samolotów, jednak bez skutku. Baon kpt. Pochwa³owskiego mia³ zaj¹æ podstawê wyjœciow¹ do na tarcia
na p³n. zach. skraju las Szmelta, z zadaniem natarcia
wzd³u¿ toru kolejowego Rumia Reda z równoczesnym
zadaniem ubezpieczenia natarcia z lewej strony, tj. od
kierunku Zbytowo, miejscowoœæ Gniewowo. Z chwil¹,
(APJK, T. II, nr 6, z. 1, s. 10) gdy baon zajmowa³ podstawê wyjœciow¹ (ugrupowanie mia³o byæ takie, moja
kompania (9 kompania) lewe skrzyd³o, prawe skrzyd³o
komp. 8 por. Kujawy); patrol wys³any przeze mnie, który
mia³ ubezpieczyæ kompaniê z lewej strony, stwierdzi³
kompanie nieprzyjaciela, która zajmowa³a stanowiska
flankowo do kierunku natarcia. Wtedy dowódca baonu
kpt. Pochwa³owski zdecydowa³ siê na walkê z t¹ kompani¹ nieprzyjaciela. Ca³ym baonem, oprócz kompanii
ckm (6 kar.) uderzy³ nieprzyjaciela, czym zupe³nie zaskoczy³ go i zmusi³ do panicznej ucieczki, zadaj¹c mu
bardzo powa¿ne straty w ludziach: 35 zabitych, 12 jeñców, oprócz tego wziêto jeszcze 1 samochód ciê¿arowy
z amunicj¹, 2 wozy taborowe ze sprzêtem, kuchniê, 16
koni wierzchowych, 2 motocykle, 2 ckm. Wojsko bieg³o
z takim zapa³em za uciekaj¹cymi, ¿e zatrzymano baon
dopiero za leœniczówk¹ Pi³a. Dowódca kompanii kpt.
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Pochwa³owski, nie chc¹c traciæ czasu postanowi³
przejœæ skrajem lasu, druga stron¹ doliny, tym samym
bêdzie mia³ wiêksze szanse uderzyæ z boku, nieco od
ty³u na „£ys¹ Górê”, która by³a mocno obsadzona przez
nieprzyjaciela. Jednak z nieznanych mi powodów, po
przyjœciu do miejscowoœci Pomorzanka (2) postanawia
stamt¹d uderzyæ przez las, na pó³noc lasem, po uci¹¿liwym le¿eniu (las dosyæ gêsty i górzysty); baon posuwa
siê jak najciszej. Po godzinnym marszu natrafiamy
(APJK, T. II, nr 6, z. 1, s. 11) na tabory pu³ku nieprzyjaciela (tabory sk³adaj¹ce siê z kilkunastu, a mo¿e i wiêcej
wozów z amunicj¹ i ¿ywnoœci¹) i tym samym baon nasz
znalaz³ siê na ty³ach pierwszej linii. Gdy baon zacz¹³ ju¿
likwidowaæ tabory (godz. 1600), zaalarmowany nieprzyjaciel przez swoich taborczyków, œci¹gn¹³ ludzi z pierwszej linii i otoczy³ nasz baon ze wszystkich stron tak ¿e
baon nasz znalaz³ siê w takiej niecce, a ze wszystkich
stron otworzono na niego ogieñ ckm-ów, zadaj¹c przy
tym bardzo liczne straty. Sytuacja zostaje bez wyjœcia,
baon nie posiada ani jednego ckm, a posiada jedynie 6
lekkich karabinów maszynowych. Dowódca baonu kpt.
Pochwa³owski zostaje ciê¿ko ranny, jednak s³aniaj¹c siê
oddaje ostatnie rozkazy: “Zabraæ wojsko i przebiæ siê
w tym samym kierunku, sk¹d siê przysz³o”
S³aniaj¹cemu siê kapitanowi pomaga por. Kujawa,
jednak ka¿e nam odejœæ i obj¹æ komendê nad reszt¹
wojska. Zaopiekowuj¹ siê nim sanitariusze. Ponieœliœmy przy tym bardzo liczne straty, oko³o 60 ludzi zostaje tam zabitych. Pozostali przebijaj¹ siê pod dowództwem por. Kujawy; w miêdzyczasie od³¹cza od
nas grupa liczniejsza z ppor. Gronkiem i ta prawdopodobnie dosta³a siê do niewoli. Druga grupa z por.
Kujaw¹, przy której te¿ by³em i ja, liczy³a ok. 40 ludzi.
Tymczasem Niemcy, od strony £ê¿yc (APJK, T. II, nr 6,
z. 1, s. 12) podsunêli siê bli¿ej pod Rumiê tak ¿e musieliœmy siê przedzieraæ wzd³u¿ linii ubezpieczenia nieprzyjaciela, drobnymi grupkami. Baon ten zosta³ zupe³nie rozbity. Jak siê póŸniej okaza³o, stracono na tym
wypadzie ok. 75% ludzi. Gdyby natarcie pozosta³ych
baonów (mjr. Zauchy, baon…?) wysz³o o oznaczonej
godzinie, tj. 1600, tak jak mia³o wyruszyæ, wówczas baon nasz odniós³by zupe³ny sukces, natomiast opóŸnienie o dwie godziny tego natarcia pozwoli³o
Niemcom na œci¹gniêcie wojsk z pierwszej linii i odeprzeæ skutecznie baon kpt. Pochwa³owskiego. Tego¿ jeszcze dnia, z powodu zagro¿enia odciêciem przez nieprzyjaciela, odcinka obronnego, pp³k. Szpunara, oko³o
godz. 1800 przychodzi rozkaz do organizowania wycofania siê na Kêpê Oksywsk¹. W ci¹gu nocy zostaje wojsko
wycofane, pozostaj¹ tylko na stanowiskach pod
Or³owem ma³e oddzia³ki, celem utrzymania stycznoœci
z nieprzyjacielem.
13. IX. 39. Sytuacja na Kêpie Oksywskiej: miejscowoœæ Kazimierz zajêta przez nieprzyjaciela, od strony
miejscowoœci mosty i Mechalinki wdar³ siê równie¿ na
Kêpê. Celem wyrzucenia ich z Mechalinek 2 baon mjr.
Skwarczyñskiego dostaje rozkaz do natarcia i wyrzucenia stamt¹d nieprzyjaciela oraz utrzymania tego
terenu. Baon ten wykonuje swe zadanie, pomimo strat,
ginie ppor. Kruszewski, miejscowoœci: Mechalinki
i Mosty zosta³y zupe³nie oczyszczone z nieprzyjaciela,
5 kompania por. Matuszaka zajmuje stanowiska od
morza po szosê Pierwoszyno - Mosty. Kompania 4 por.
WoŸniaka zajmuje szosê Pierwoszyno Mosty na p³n. od
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Pustki Pierwoszyñskie, 6 kompania kpt. Kowrygi w lewo
od Wo¿niaka przed miejscow oœci¹ Pierwosz yno.
S¹siad batalionu, baon mjr Zauchy (kompania 2 i 3 znajduj¹ siê w Kosakowie, jako odwód).Dzieñ ten nale¿y do
dni bardzo ciê¿kich, bo artyleria i lotnictwo nieprzyjaciela zadaje wiele strat. W dniu tym ginie por. Bieniasz,
dowódca 2 kompanii oraz ppor. Perzanowski.
14. IX. 39. - Niemcy zajmuj¹ Gdyniê bez walki.
Nieprzyjaciel silnie rozpoznaje ugrupowanie baonu mjr.
Skwarczyñskiego. Z wojska, które siê luzem krêci³o ko³o
dowództwa oraz z resztek baonu kpt. Pochwa³owskiego, tworzy siê nowy baon. Dowództwo obejmuje
por. Sozañski, kompania 1-¹ por. Szyszko, 2 kompaniê
ja, 3-ci¹ kompaniê por. Pieg³owski, kompaniê karabinowo maszynow¹ ppor. Bogusz. Batalion ten zostaje
szybko zorganizowany i zostaje na razie w odwodzie.
Jeden pluton + 2 karabiny maszynowe z 1-ej kompanii,
ma zadanie broniæ Kêpê przeciw desantom.
15. IX. 39. - W nocy z 14 na 15 zostaje mocno zagro¿ony odcinek mjr Zauchy, Kosakowo, nieprzyjaciel
podsun¹³ siê bardzo blisko pod obronê mjr Zauchy
(APJK, T. II, nr 6, z. 1, s. 13) Ca³¹ noc prowadzi bardzo

Wejœcie wojsk niemieckich na Oksywie
(zdjêcie z gazety niemieckiej)

silny ogieñ artylerii na Kosakowo. Celem odrzucenia nieprzyjaciela z przedpola, otrzymuje rozkaz baon por.
Sozañskiego do natarcia i wyrzucenia go z Dêbowej
Góry i z lasku przed miejscowoœci¹ Kazimierz. (cypel
p³n. zach. Kêpy). Z Babiego Do³u przesuniêta noc¹ do
Kosakowa zostaje 1 komp. por. Szyszki, 2-ga kompania moja oraz kompania karabinowo maszynowa por.
Bogusza. Baon ten zajmuje podstawê wyjœciow¹ p³n.
Zach. od miasta Kosakowa, 1 kompania w³¹cznie
Dêbogórze, oraz na p³n. wsch. od Dêbogórza, 2 komp.
na p³n. wsch. od 1-ej kompanii, jako przed³u¿enie, p³d.
cypel lasu leœniczówka. 1-a kompania przy zajmowaniu
podstawy wyjœciowej natrafia na nieprzyjaciela
w Dêbogórzu, który jednak bez walki wycofa³ siê.
Natarcie to wychodzi o godz. 530. Równoczeœnie mia³ nacieraæ baon mjr. Skwarczyñskiego, wzd³u¿ p³d. czêœci
Kêpy Oksywskiej w kierunku na Kazimierz, oraz 1 baon
Wejherowski wzd³u¿ zachodniej czêœci Kêpy, kierunek
Kazimierz. Kompania 1 por. Szyszki po wyjœciu z podstawy wyjœciowej otrzymuje ogieñ ckm-u od ty³u, który
nie zosta³ zlikwidowany przez dowódcê plutonu przez
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opiesza³oœæ. Prawe skrzyd³o mojej kompanii ma chwilowo powodzenie i pluton ppor. Szymañskiego zajmuje
skraj lasu jednak, gdy tam zostaje ciê¿ko ranny, (APJK,
T. II, nr 6, z. 1, s. 14) pluton pozbawiony dowódcy, bez
przyczyn wycofa³ siê z lasu, tak ¿e nieprzyjaciel opanowa³ sytuacjê , zadaj¹c liczne straty temu plutonowi.
W miêdzyczasie przychodzi rozkaz od dowódcy baonu
por. Sozañskiego, zabezpieczaæ natarcie, okopaæ siê
i czekaæ dopóki nie wyjdzie natarcie pp³k. Pruszkowskiego i mjr. Skwarczyñskiego. Pp³k. Pruszkowski natrafi³ na silny opór nieprzyjaciela a mjr Skwarczyñski nie naciera³ w ogóle Dwie kompanie z naszego baonu pod
silnym ogniem artylerii i lotnictwa utrzyma³y siê do godz.
1700, nie okopane (brak ³opatek) , doznaj¹c wielkich strat
w ludziach (prawie 50%). O godz. 1700 wychodzi przeciwnatarcie nieprzyjaciela, kopmania 2 tj. moja zostaje
z dwóch stron oskrzydlona, doznaje ponownie straty od
broni maszynowej nieprzyjaciela; wycofujê siê z kompani¹ na liniê obronn¹ mjr. Zauchy. Tu zostaje odparte to
przeciwnatarcie. Tego¿ dnia zostaje organizowany wypad na linie obronna nieprzyjaciela. Prowadzi mjr
Zaucha, bior¹ w nim udzia³ resztki z baonu por.
Sozañskiego. Wypad ten wychodzi z Kosakowa, które
przez ca³¹ noc jest silnie ostrzeliwane przez artylerie
nieprzyjaciela (jedna z najwa¿niejszych nocy) przez
Pierwoszyno. Wypad ten nie udaje siê, gdy¿ nieprzyjaciel jest na ten wypad zupe³nie przygotowany i zadaje
(APJK, T. II, nr 6, z. 1, s. 15.) ponowne straty.
16. IX. 39. Z powodu zagro¿enia lewemu skrzyd³u
mjr. Skwarczyñskiego zostaje baon ten o godz. 430 wycofany do ty³u, na nowe stanowiska. Nowe stanowiska
przebiegaj¹ przez kotê 43 do miejscowoœci Pierwoszyñskie - Pustki. S¹siad z lewej strony mjr Zaucha.
Sytuacja siê bardzo pogorszy³a. Oko³o godz. 14-tej wychodzi natarcie z miejsca Mechalinki wzd³u¿ morza.
Celem odparcia tego natarcia bierze ze sob¹ naprêdce
zorg aniz owan ¹ kom pani ê adi utan t pu³ ku, p or.
Miko³ajczuk. Natarcie to zosta³o odrzucone, jednak kompania odnios³a straty, a por. Miko³ajczuk id¹c na czele
kompanii ginie od kuli karabinowej, trafiony w czo³o.
17. IX. 39. Sytuacja znacznie siê pogorszy³a.
Nieprzyjaciel prowadzi silny ogieñ artylerii z l¹du (jedna
z baterii niemieckich zajê³a stanowisko obok Szko³y
Morskiej w Gdyni) i z morza oraz lotnik bombarduje
i ostrzeliwuje z karabinów maszynowych. Pal¹ siê pozosta³e jeszcze magazyny, stodo³y i stogi, podpalone
przez lotnika. Wychodzi natarcie na odcinek mjr.
Skwarczyñskiego, jednak zahamuje siê ono na naszej
obronie. Tego¿ dnia ponownie organizuje siê baon z rozbitków oraz licznie dochodz¹cych strzelców. Dowództwo tego baonu obejmuje kpt. Kowrygo, (APJK, T. II, nr 6,
z. 1, s. 16) 1 kompaniê obejmuje kpt. Go³êbiowski (poprzednio dowódca kompanii reflektorów), 2-g¹ kompaniê por. Stefaniak, 3-¹ kompaniê por. Szyszko, kompaniê k.m. ppor. Bogusz. Baon ten na razie zostaje w odwodzie.
18. IX. 39. (Wed³ug relacji por. Szuszko). W dniu
tym koñczy siê organizacje baonu kpt. Kowrygi. O godz.
1400 idê do szpitala. Na godz. 1800 zarz¹dzono pogotowie marszowe kpt. Kowrygi. O godz. 1800otrzymuje dowódca baonu rozkaz: „Baon wypadem nocnym ma wyrzuciæ nieprzyjaciela z miejsca Suchy Dwór, nastêpnie
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zwróciæ siê w kierunku na p³d., tak, aby prawe skrzyd³o
objê³o las na skraju Kêpy Oksywskiej, z zasadniczym kierunkiem na miejscowoœæ Pogórze, które jest przez nieprzyjaciela mocno zagro¿one” Celem tgo wypadu by³o
odci¹¿enie odcinka „Pogórze”. Wypad ten zostaje poprzedzony o godz. 2030 ogniem w³asnej artylerii na miejscowoœæ Suchy Dwór. O godz. 2040 baon wychodzi do
wypadu ze skrzy¿owania dróg Fw. Stefanowo i drogi
gospodarczej (Pierwoszyñskie Pustki kota 56).
Ugrupowanie przyjmuje nastêpuj¹ce: kompania por.
Stefaniaka, jako ubezpieczenie, kompania por. Szyszki
i nastêpnie kompania kpt. Go³êbiowskiego. Po dojœciu
do drogi Kosakowo - St. Ob³u¿e, kompania czo³owa
otrzymuje silny ogieñ karabinów maszynowych.
Przedpole nieprzyjaciel oœwieca b. mocno rakietami,
zanim kompania por. Szyszko (APJK, T. II, nr 6, z. 1, s.
17) dosz³a na wysokoœæ kompanii por. Stefaniaka, por.
Stefaniak wycofuje siê. Dowódca baonu kpt. Kowrygo
zarz¹dza zbiórkê i po godzinie wyrusza po raz drugi
w tym samym kierunku na nieprzyjaciela. Ugrupowanie
o tyle zmienione, ¿e baon wychodzi kompaniami na
równej wysokoœci, kompania kierunkowa, kompania
por. Szyszko z 2 ckm. Uderzenie por. Szyszki spycha nieprzyjaciela z drogi Kosakowo - St. Ob³u¿e, poza t¹ drog¹ dochodzi do walki wrêcz, jednak silny ogieñ karabinów maszynowych ze wzgórz za t¹ drog¹ nie pozwala nieprzyjaciela wyrzuciæ. Nieprzyjaciel ze wzgórz
ostrzeliwa³ nas oraz swoich, którzy poszli do przeciwnatarcia. Wobec tego dowódca baonu decyduje siê obsadziæ czêœæ drogi, z której wyruszono do wypadu.
Zostaje tam ranny por. Szyszko.
19. IX. 39. (Obserwacja moja ze szpitala). O godz.
630 rano podjecha³y pod Babi Dó³ kanonierki, które zaczê³y bombardowaæ mocno rejon szpitala od strony morza. Po 15 minutach do³¹czy³a siê jeszcze do tego artyleria niemiecka. W czasie opatrywania rannych w Sali
opatrunkowej, ginie lekarz naszego pu³ku, por.
Tomaszkiewicz.. Niemcy po tym silnym ogniu rozpoczynaj¹ natarcie na wszystkich odcinkach. Oko³o godz.
1200 podeszli od strony Marynarki (Oksywia) pod Babi
Dó³. O godz. 1245 szpital zosta³ oddany Niemcom.
Niemieckie karabiny maszynowe zajmuj¹ stanowisko
na wa³ach szpitalnych. Trwa bardzo zaciek³a walka (nie
jedna). O godz. 1445 zobaczy³em (APJK, T. II, nr 6, z. 1,
s. 18) prowadzonych przez Niemców: Szefa Sztabu
mjr Szerwiñskiego, Dowódcê naszego pu³ku pp³k.
Szpunara oraz grupê oficerów z dowództwa obrony
wybrze¿a. Dowódca obrony wybrze¿a p³k. D¹bek walczy³ do ostatka przy karabinie maszynowym, strzelaj¹c
z niego do Niemców. Jednak, gdy nie by³o ju¿ ¿adnego
wyjœcia, strza³em z pistoletu w skroñ pozbawi³ siê ¿ycia.
Walka trwa jeszcze, bo mjr Skwarczyñski ze swoimi baonami walczy do ostatka z Niemcami. Po pó³ godzinie
milkn¹ strza³y tego baonu. Oficerów z baonu mjr.
Skwarczyñskiego nie widzia³em. O godz. 1530 nasi oficerowie w asyœcie oficerów niemieckich wziêli udzia³ w pogrzebie œp. p³k. D¹bka i oddali Bohaterowi ostatni¹ przys³ugê kole¿eñsk¹ oraz ostatni¹ czeœæ.
Opraco wa³a - ks. pra³at Antoni Kopacz
Pisownia oryginalna wg. zapisków, forma krótka, raportowa

arch.J.Krupa
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KRZY¯ WOTYWNY
Ciekawa jest tak¿e informa cja o jej wotywny m
przeznaczeniu: Dokona³o siê - t³umaczymy na jêzyk
polski niemiecki napis.
Fun dat ore m krz y¿a by³ Ant oni Kus che l, syn

J.Redmerski
J.Redmerski

arch.ks.A.Kopacz

Ka¿dy polaniczanin od lat przechodzi lub przechodzi³
obok starego kamiennego krzy¿a, który stoi tu¿ przy
rzece na ul. J. D¹browskiego. Nie ka¿dy przechodz¹c
zauwa¿y³, ¿e od wielu lat z krzy¿a zniknê³a jedna z figur,
nie ka¿dy te¿ zwraca³ uwagê na datê
wyryt¹ na podstawie postumentu 1819 rok.
Dla polskiego mieszkañca Polanicy
figura ta stanowi³a
i stanowi nadal zagadkê, nikt bowiem nie potrafi
nic konkretnego
o niej powiedzieæ.
Jest bardzo zniszczona, domyœleæ
siê mo¿na, ¿e byæ
mo¿e pierwotnie
sta³a w zupe³nie
innym
miejscu
(metalowe stemple
na krzy¿u
i w p³ytach bruku
o tym œwiadcz¹).
RzeŸba widoczna
na starych widokówkach z pocz¹tku XX w. równie¿ nie u³atwia
nam jej lokalizacji.

Krzy¿ wotywny po lewej widok z pocz. XX w. , po prawej widok obecny

J.Redmerski

Franciszka, bogaty ch³op z Jaszkowej
Dolnej, w powiecie k³odzkim. Archiwum
Pañstwowe we Wroc³awiu posiada materia³y archiwalne dotycz¹ce tego rodu,
który nale¿a³ do fundatorów obiektów
sakralnych w Hrabstwie K³odzkim.
O tym napiszemy w nastêpnym numerze NP.
Staraniem Towarzystwa Mi³oœników
Polanicy i przychylnoœci burmistrza
Jerzego Terleckiego oraz
radnych
Rady Miejskiej zosta³a odtworzona postaæ œw. Jana Aposto³a przez miejscowego
kamieniarza
Leszka
Stefañskiego 26 lipca 2009 roku
o godz. 1300 w obecnoœci Burmistrza,
Radnych, cz³onków TMP i wielu mieszkañców Polanicy ks. Pra³at Antoni
Kopacz uroczyœcie poœwiêci³ zrekonstruowany Krzy¿.
Obok Krzy¿a wmurowano stylizowan¹ tablicê o treœci:

Ikonograficznie jest to doœæ typowa jeœli chodzi o zestaw postaci Grupa Ukrzy¿owania. Pod krzy¿em zazwyczaj, podobnie jak w tej rzeŸbie, stoj¹ Maria Matka
Jezusa (tutaj Bolesna, z mieczem wbitym w pierœ) oraz
œw. Jan Aposto³. Sama rzeŸba jest bardzo interesuj¹ca,
jeœli chodzi o kompozycjê i jej walory artystyczne.

Zrekonstruowano dziêki staraniom TMP, Burmistrza, Rady
Miejskiej w 11 rocznicê Wielkiej Powodzi 22.VII.1998
Polanica- Zdrój 22.VII.2009.
GR
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WALNE ZEBRANIE
SPRAWOZDAWCZE ZA ROK 2008
27 czerwca 2009 roku do Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Polanicy Zdroju przyby³o 53 cz³onków Towarzystwa
Mi³oœników Polanicy na Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2008.
Zeb ran ie
pop row adz i³ pre zes TMP
Edw ard
Wojciechowski
Sprawozdanie z dzia³alnoœci w roku 2008 podzielono na
dwa okresy; od stycznia do 19 kwietnia
2008 r. tj. do Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego i wybrania nowego
Zarz¹du. Druga czêœæ od 19 kwietnia
do grudnia 2008 roku.
W okresie sprawozdawczym podjêto
39 uchwa³, zrealizowano nastêpuj¹ce
zadania:
- wydano album pt.: „Polanica Zdrój
czas, przestrzeñ, architektura”,
- zorganizowano miêdzyszkolny konkurs wiedzy o Polanicy pt.: ”Drzewo genealogiczne mojej rodziny” oraz wiedzy o
Polanicy,
- odby³y siê dwa spotkania integracyjne tzw. „Piknik mi³oœników”,
- zorganizowano dwa konkursy: fotograficzny i plastyczny dla dzieci i m³odzie¿y polanickich szkó³,
- ukaza³ siê kolejny numer „Nieregularnika Polanic-

kiego”,
- w galerii MCK zorganizowano wystawê prac fotograficznych Krzysztofa Kreisera,
- w listopadzie przed Œwiêtem Zmar³ych wspólnie
z m³odzie¿¹ szkoln¹ zapalono znicze na grobach znanych polaniczan,
- cz³onkowie Zarz¹du uczestniczyli w uroczystoœciach
obchodów 60 lecia powstania PTTK i 50 rocznicy powstania S.P. nr 2. Uczestniczono
równie¿ w spotkaniach z przedstawicielami
miast partnerskich Telgte i Ceska Skalica,
Po o¿ywionej dyskusji podjêto nastêpuj¹ce
uchwa³y:
- Jednog³oœnie przyjêto sprawozdanie
finansowe za rok 2008.
- Jednog³oœnie udzielono Zarz¹dowi absolutorium.
- Podjêto uchwa³ê wprowadzenia odp³atnoœci za „Nieregularnik…” w wysokoœci 2 z³ za
egzemplarz.
- Podjêto uchwa³ê, aby przedstawiciel Zarz¹du TMP
uczestniczy³ w posiedzeniach Rady Miejskiej, kiedy
omawiane bêd¹ tematy dotycz¹ce zagospodarowania,
lub modernizacji Polanicy-Zdroju.
GR

Ojczyzna
to kraj dzieciñstwa
miejsce urodzenia
to jest ta ma³a najbli¿sza
ojczyzna...
Tadeusz Ró¿ewicz

„Ma³a ojczyzna to … œrodek œwiata”
Dzisiaj wszyscy budujemy „wspóln¹ Europê” i œwiat,
który ka¿demu z nas, daje nieograniczone mo¿liwoœci.
Szczególnie m³odzi musz¹ nauczyæ siê z tych dobrodziejstw dobrze korzystaæ. Musz¹ równie¿ wiedzieæ jak
unikaæ zagro¿eñ, broniæ siê przed niebezpieczeñstwami.
Dlatego tak wa¿na w ¿yciu cz³owieka jest ma³a ojczyzna - miejsce dzieciñstwa, korzenie, bliskoœæ, pamiêæ najpierwsza. Nie jest to tylko pojêcie geograficzne,
ale nabyte w dzieciñstwie wartoœci, wiedza, zachowania, moralnoœæ. Szczególnie w trudnych chwilach
mamy potrzebê odniesienia do sta³ych i niezmiennych,
dobrze znanych punktów oparcia, do ludzi i miejsc przypisanych ka¿demu cz³owiekowi raz na zawsze.
Prof. Leszek Ko³akowski, filozof, pisarz ¿yj¹cy od roku
1968 poza krajem, w czasie uroczystoœci nadania mu
w roku 1993 tytu³u honorowego obywatela Radomia,
bêd¹cego jego miastem rodzinnym, ma³¹ ojczyznê

okreœli³ nastêpuj¹co: „To miasto, czy wieœ w której siê
urodziliœmy, to œrodek œwiata. To przestrzeñ niewielka,
w której siê obracamy nasze domy, ulice, cmentarze,
koœcio³y, to przestrzeñ niewielka wielkim wysi³kiem ludzkim zabudowana, przez wojny niszczona i odbudowywana, to centrum œwiata”.
Od wielu lat cz³onkowie Towarzystwa Mi³oœników
Polanicy, przy ogromnym zaanga¿owaniu i udziale nauczycieli polanickich szkó³, dbaj¹ o ukszta³towanie
w kolejnym pokoleniu m³odych ludzi to¿samoœci i szczególnej wiêzi z ich miejscem zamieszkania. Daj¹ temu
wyraz organizuj¹c co roku, dla naszych dzieci i m³odzie¿y „Miêdzyszkolny konkurs wiedzy o PolanicyZdroju”. W ci¹gu lat przybiera³ on ró¿ne formy, zmienia³
siê dynamicznie razem z rozwojem zainteresowañ
naszych pociech. Zawsze jednak jego g³ównym i najwa¿niejszym celem by³o poszerzenie wiedzy m³odych
obywateli naszego miasta o ich mieœcie rodzinnym.
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W tym roku po raz pierwszy uczestnicy konkursu rywalizowali w zespo³ach. Ka¿da szko³a mog³a wydelego-
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Arkadiusz Witlake
W ci¹gu dwóch godzin pad³o wiele pytañ.
By³y ró¿ne: ³atwe i trudne, œmieszne, ciekawe
i zaskakuj¹ce. Niewiele z nich pozosta³o bez
odpowiedzi. Wszyscy uczestnicy byli doskonale przygotowani. Znali historiê miasta, zagadnienia spo³eczno-geograficzne i kulturalne. Po dwóch etapach znane by³o miejsce
pierwsze, ale nie sposób by³o wy³oniæ zespo³ów, które uplasowa³y siê na miejscu drugim
i trzecim. Konieczne by³y dogrywki. Oto ostateczne wyniki konkursu:

Regionalna Szko³a Turystyczna im. Jana Paw³a II
I dru¿yna: Iwona Wirtek, Justyna Œmiechowicz,
Justyna Koz³owska
II dru¿yna: Marcin Manek, Dariusz Jesionowski,
Dawid Radomski
Gimnazjum im. dr. Józefa Matuszewskiego
I dru¿yna: Dominika Wnukowska, Dominik Lange,
£ukasz Lewicki
II dru¿yna: Justyna Czarnecka, Justyna ¯ak, Marcin
Kwiatkowski
Gimnazjum Stowarzyszenia „Edukator”
I dru¿yna: Izabela Krupnik, Dominika Mierzwa,
Agnieszka Szpunar
II dru¿yna: Rafa³ Broszko, Edyta £azarowicz, Tomasz
Zagórski
Szko³a Podstawowa Stowarzyszenia „Edukator”
I dru¿yna: Roksana Cuch, Aleksandra Kowalska,
Przemys³aw W¹growski
Szko³a Podstawowa nr 2 im. ¯o³nierzy z Monte
Cassino
I dru¿yna: Aleksandra Pinkas, Magdalena Señ,
Szymon B³aszczyk
II dru¿yna: Anna Oziêb³owska, Natalia Nadowska,
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R.Serafin-MCK

A.Stêpek

I miejsce
Regionalna Szko³a Turystyczna im. Jana
Paw³a II
I dru¿yna:
Iwona Wirtek,
Justyna
Œmiechowicz, Justyna Koz³owska
II miejsce
Anna Oziêb³owska, Natalia Nadowska, Arkadiusz Witlake
Gimnazjum im. dr. Józefa Matuszewskiego
ze S.P. Nr 2 im. ¯o³nierzy z Monte Cassino
I dru¿yna: Dominika Wnukowska, Dominik
Lange, £ukasz Lewicki
waæ do udzia³u w zmaganiach dwie 3-osobowe grupy.
Wczeœniej nauczyciele i uczniowie wszystkich szkó³ III miejsce
przygotowali pytania, które pomog³y w przygotowaniach Szko³a Podstawowa nr 2 im. ¯o³nierzy z Monte
do konkursu.
Cassino
Zmagania konkursowe rozpoczê³y siê 26.11.2009 I dru¿yna: Aleksandra Pinkas, Magdalena Señ, Szymon
00
roku o godzinie 10 w „Sali •ródlanej” ZUK, mieszcz¹cej B³aszczyk
siê w budynku Pijalni Zdrojowej. Spotkanie rozpocz¹³
prezes Towarzystwa Edward Wojciechowski. Powita³
M³odzie¿, a tak¿e szko³y które reprezentowa³y,
goœci: burmistrza miasta Jerzego Terleckiego, ksiêdza otrzyma³y dyplomy, okolicznoœciowe statuetki, medale
pra³ata Antoniego Kopacza, przewodnicz¹c¹ Komisji
Edukacji, Kultury i Turystyki, dyrektorów szkó³,
cz³onków Towarzystwa. Przedstawi³ szanowne jury
Mariê Dymarsk¹-Czubê, Mari¹ Bieleck¹, Gra¿ynê
Redmersk¹, Boles³awa Jaœkiewicza.
Jednak najwa¿niejsze w tym dniu by³y dzieci i m³odzie¿. Oto sk³ady zespo³ów:

Dru¿yny szkolne podczas konkursu

i wiele bardzo atrakcyjnych upominków. By³y emocje,
zabawa, rywalizacja, czyli to wszystko, co uczniowie
lubi¹ najbardziej.
Towarzystwo Mi³oœników Polanicy, organizator
konkursu, dziêkuje komisji konkursowej za pracê przy
ocenie odpowiedzi, a nauczycielom polanickich szkó³ za
przygotowanie uczniów. M³odzie¿ do konkursu przygotowywa³y: Danuta DroŸdzik - Regionalna Szko³a Turystyczna im. Jana Paw³a II, Ma³gorzata Tucholska-Wirtek
- Gimnazjum im. dr. Józefa Matuszewskiego, panie
Halina Koœcielska i Agata Winnicka Szko³a Podstawowa i Gimnazjum Stowarzyszenia „Edukator”, Anna

2/2009

Nieregularnik Polanicki

Z ¯YCIA TMP

Stêpek - Szko³a Podstawowa nr 2 im. ¯o³nierzy z Monte
Cassino.
Serdeczne podziêkowania dla sponsorów, dziêki
którym wszystkie uczestnicz¹ce w konkursie osoby

I miejsce Anna Oziêb³owska Szko³a Podstawowa nr 2
im. ¯o³nierzy z Monte Cassino
II miejsce Aleksandra Fitzerman Szko³a Podstawowa
Stowarzyszenia „Edukator”
III miejsce Agnieszka Szpunar Gimnazjum
Stowarzyszenia „Edukator”
Wyró¿nienie specjalne dla Sabiny Ogórek
Regionalna Szko³a Turystyczna za ciekaw¹
formê pracy.

R.Serafin-MCK

Ponadto wyró¿niono wszystkie zg³oszone do
konkursu prace:

Anna Oziêb³owska odbiera nagrodê z r¹k prezesa
E. Wojciechowskiego

Szk. Podst. nr 2 im. ¯o³nierzy z Monte
Cassino
1. Aleksandra Sabo
2. Jakub Steciuk
3. Agnieszka Cange
4. Arkadiusz Witlake
5. Justyna Bojczuk i Natalia Jaszek
6. Marta Butkiewicz
Gimnazjum Stowarzyszenia „Edukator”
7. Jeremiasz Mazur

zosta³y nagrodzone. Oto oni: Zespó³ Uzdrowisk
K³odzkich, ks. pra³at Antoni Kopacz, burmistrz Miasta
Polanica-Zdrój - Jerzy Terlecki, Pol-Kart, “Polonez”,
”Dar-Tur”, Karina Fila, Miejskie Centrum Kultury, “FotoCentrum”, Kino „Œwiatowid”, Kawiarnia „Wiedeñska”,
Miejska Biblioteka Publiczna.
W dzisiejszym œwiecie, czêsto ciekawym, niesamowitym, piêknym, ale tak¿e trudnym, niezrozumia³ym
i obcym, wychowywanie dzieci to sztuka, wyzwanie
i misja. To nie³atwe zadanie dotyczy przede wszystkim
rodziców, ale myœl¹ o nim równie¿ nauczyciele, wychowawcy, opiekunowie w szko³ach.
Cz³onkom TMP, którzy s¹ jednoczeœnie rodzicami,
dziadkami, wychowawcami i opiekunami m³odego
pokolenia, te¿ le¿y na sercu ich przysz³oœæ.

Uzasadnienie werdyktu:
Praca Anny Oziêb³owskiej: Czytelna, estetyczna, zgodna z tematyk¹ zawart¹ w regulaminie. Ciekawa forma
zestawienie starych zdjêæ zabytków naszego miasta i
ich aktualnego wygl¹du. Du¿y wk³ad w³asnej pracy autorki.
Praca Aleksandry Fitzerman: Bardzo ciekawe opisy do
poszczególnych zdjêæ. Praca zgodna z tematyk¹ konkursu. Du¿y wk³ad pracy w³asnej uczennicy. Uwagi:
w pracy napisano Amfiteatr w Parku Zdrojowym. Nazwa
w³aœciwa to Muszla w Parku Zdrojowym.
Praca Agnieszki Szpunar: Du¿y wk³ad pracy w³asnej,
praca estetyczna. Opisy zgodne z ilustracjami. Uwagi:
brak szczegó³owych nazw miast partnerskich PolanicyZdroju.

W czasie tej piêknej imprezy nagrodzono równie¿
uczestników konkursu plastycznego „Album o PolanicyZdroju”.
Komisja w sk³adzie: Maria Bielecka, Maria DymarskaCzuba, Gra¿yna Redmerska i Boles³aw Jaœkiewicz po
zapoznaniu siê z regulaminem konkursu ustali³a:

Anna Stêpek
Bibliotekarz
Szko³y Podstawowej nr 2
im. ¯o³nierzy z Monte Cassino
w Polanicy-Zdroju,
cz³onek TMP

Niech magiczna noc Wigilijnego Wieczoru
Przyniesie spokój i radoœæ.
Niech ka¿da chwila Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
¯yje w³asnym piêknem
A Nowy Rok obdaruje pomyœlnoœci¹ i szczêœciem
¿yczy Zarz¹d Towarzystwa Mi³oœników Polanicy
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Jerzy Franczuk
MOJE WSPOMNIENIA (1944-1945)
Polaniczanie, którzy stali siê nimi po 1945 roku, obecnie mieszkaj¹ w ró¿nych czêœciach
Polski, Europy i œwiata. M³odzi, wyje¿d¿aj¹c do
szkó³ nie zawsze wracali, aby w Polanicy wieœæ
doros³e ¿ycie. Inni wyje¿d¿ali za prac¹, a jeszcze inni w latach 80-tych ub.w. wyje¿d¿ali na
zachód z przyczyn politycznych. Wszyscy Oni
jednak nie wyjechali na zawsze - powracaj¹,
wprawdzie na krótko, ale coœ Ich „ci¹gnie" do
Polanicy.
Tak te¿ jest z panami: Jerzym i Kazimierzem
Franczukami. Oni równie¿ stale powracaj¹.
W lutym 2009 roku przyjechali na narty. Zatrzymali siê u znajomej Plastyczki i u Niej „wpad³" Im
w rêce „Nieregularnik Polanicki". Czytaj¹c nasz¹ gazetê,od¿y³y wspomnienia z dzieciñstwa.
„... Pamiêtam, ¿e jesieñ roku 1945 by³a ciep³a
i pogodna. Jedziemy w paŸdzierniku z ca³¹ rodzin¹ wagonem towarowym tzw. bydlêcym na
Ziemie Odzyskane. Rodzina, to rodzice i my:
trójka ch³opców: ja lat 7, m³odszy brat Kazio lat
3 i najm³odszy Jaœ - rok i dwa miesi¹ce. Ojciec,
jako kolejarz otrzyma³ w lipcu 1945 roku skierowanie do Dyrekcji Kolejowej we Wroc³awiu,
a nastêpnie do Altheide Bad, obecnie Polanica
Zdrój. Ojciec przygotowa³ tam mieszkanie i teraz przyjecha³ po Nas. Mówi³, ¿e tam jeszcze
mieszkaj¹ Niemcy. Dziwiê siê - po co jechaæ
tam, gdzie s¹ Niemcy? Pamiêta³em przecie¿ jak
Niemiec w 1944 roku na ma³ej wiejskiej stacyjce w Jab³once Ni¿nej w Bieszczadach, (gdzie
przez dwa lata wojny mieszkaliœmy a ojciec pracowa³ tam jako dy¿urny ruchu), bi³ i kopa³ wiejskiego ch³opca. Z okresu lat 1944-1945 pamiêtam du¿o (znacznie wiêcej ni¿ z lat 1946-1949).

Skierowanie do pracy na stacji kolejowej w Polanicy

16

List przewozowy na przewóz mienia osobistego

Pamiêtam nalot i bombardowanie przez samoloty rosyjskie w sierpniu 1944 roku w³aœnie stacji
w Jab³once. W czasie nalotu by³em tam sam bez
rodziny. Ca³y budynek stacji zosta³ zburzony, a ja
znalaz³em siê pod jego gruzami przykryty cia³ami
rannych lub nie¿ywych Niemców. Jakoœ uda³o mi
siê wydostaæ na zewn¹trz...
W domu zobaczy³em, ¿e jestem ranny w g³owê.
Bólu nie czu³em. Pamiêtam te¿ noc na sianie, na
strychu u zaprzyjaŸnionych Ukraiñców, którzy
mamê i nasz¹ trójkê ukrywali przed poszukuj¹cymi i morduj¹cymi Polaków Banderowcami
(ojciec ukrywa³ siê w lesie)... Pamiêtam te¿
podró¿ wagonem towarowym w styczniu 1945
roku przez ca³y tydzieñ z Sambora do Radymna
(ok. 100 km.) i zamarzniêt¹ wodê w misce do mycia.... Pamiêtam podró¿ wagonem towarowym
z Radymna (ko³o Przemyœla) do Polanicy, ale
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wt ed y by ³o ci ep ³o . Je ch al iœ my ró wn ie ¿ ok o³ o
tygodnia. Podró¿ ta by³a z przygodami. W Katowicach
nasz wagon zosta³ odczepiony od poci¹gu i odstawiony
na boczny tor. Napotkany kolejarz poinformowa³ nas, ¿e

kaliœmy w ma³ym domku za wiaduktem, wtedy Nowy
Wielis³aw 27, obecnie ul. S. ¯eromskiego 27. W domku
obok jeszcze mieszka³a niemiecka rodzina Leppert: mama , babcia, wujek i czworo dzieci. Byli oni w zbli¿onym
do nas wieku. Dwóch ch³opców:
Karlhans i Gotfried oraz dziewczynka Ediht i kilkumiesiêczny
Soniman. Ojciec ich przebywa³
w kilkumiesiêcznej rosyjskiej niewoli. Pañstwo Leppert mieszkali
do roku 1958, w miêdzyczasie
pan Leppert wróci³ z niewoli.
Pamiêtam nasze wspólne zabawy. Pod koniec lat 40-50 - tych
doje¿d¿ali oni do K³odzka, do
szko³y niemieckiej. Nie by³o
bariery jêzykowej, rozmawialiœmy œmiesznym ¿argonem polsko-niemieckim. Jako siedmiolatek dobrze zapamiêta³em militarne ciekawostki, otó¿ na placu
prze³adunkowym stacji sta³y dzia³a przeciwlotnicze. Na ch³opcach
w moim wieku robi³y du¿e wraSiedz¹ od lewej: dy¿urny, zawiadowca Szymkiewicz, dy¿urny ruchu - R. Franczuk
¿enie..."
stoj¹ od prawej: pierwszy pan Sabo, w œrodku pan Semik
„...W paŸdzierniku 1945 roku rozdalej pojedziemy jutro albo za kilka dni. Mama wziê³a dupocz¹³em naukê w szkole podstawowej w Nowym
¿y czajnik i razem ze mn¹ posz³a do PUR-u, gdzie czêWielis³awiu. Pamiêtam, ¿e na boisku szkolnym, tu¿
sto mo¿na by³o dostaæ gor¹c¹ kawê, a czasami te¿ kaobok starego budynku szko³y, wykopany by³ g³êboki
wa³ek chleba (by³y to punkty pomocy dla repatriantów).
dó³, ok.1,5 m,gdzie sk³adowane zosta³y miny, pociski i inOtrzymaliœmy gor¹c¹ kawê, chleba ju¿ nie by³o.
ne niewybuchy. Dó³ ten bardzo nas intrygowa³. Nie paWracaliœmy do naszego wagonu, ale jego te¿ ju¿ nie bymiêtam, kiedy te militarne akcesoria zosta³y usuniête...”
³o. Okaza³o siê, ¿e w kierunku, gdzie jechaliœmy jecha³ inDo tej samej szko³y w póŸniejszych latach uczêszczali
ny poci¹g, wiêc nasz wagon doczepiono w jego sk³ad.
równie¿ bracia pana Jerzego. Jerzy ukoñczy³ Liceum
Pamiêtam p³acz mamy i jej strach, ¿e prêdko nie znajOgólnokszta³c¹ce im. B.Chrobrego w K³odzku, póŸniej
dziemy naszego wagonu, w którym pozostali ojciec i brastudia ekonomiczne we Wroc³awiu. Kazimierz natocia. Nikt te¿ nie wiedzia³, kiedy w kierunku Kêdzierzyna
miast ukoñczy³ liceum plastyczne i studia plastyczne we
pojedzie nastêpny poci¹g, tam pojecha³ bowiem poci¹g
Wroc³awiu. Jan we Wroc³awiu skoñczy³ Technikum
z naszym wagonem.... „
„...Siedzimy z mam¹ na peronie, na
betonie, ³awek nie by³o. Pijemy gor¹c¹ gorzk¹ kawê. Noc jest dosyæ zimna. Obok nas w podobny sposób koczuje wiele osób. Mama pop³akuje, ja
staram siê byæ dzielnym. W pewnym
momencie podszed³ do nas rosyjski
¿o³nierz i coœ do mnie powiedzia³.
Pamiêtam tylko, ¿e powiedzia³ do
mnie „malczik". Z worka, który mia³
przewieszony na plecach, wyj¹³ bochenek czarnego chleba i bagnetem
odkroi³ dwie grube pajdy. Z konserwy
otworzonej równie¿ bagnetem na
czarny chleb na³o¿y³ du¿¹ porcjê tuszonki. Jad³em wyg³odnia³y i pamiêtam, ¿e bardzo mi to smakowa³o....".
„...W Polanicy zamiesz-

B. Franczuk z synami
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Poniewa¿ rodziny pracowników kolei posiada³y prawo
do bezp³atnych przejazdów na terenie ca³ego kraju, matka Jerzego, Kazimierza i Jana podczas wakacji zabiera³a ch³opców w podró¿ po Polsce. Nocowali w poci¹gach przemieszczaj¹c siê w kolejne miejsca. W dzieñ
zwiedzali, pla¿owali lub odpoczywali. Tak poznali niemal
ca³¹ Polskê.
Kilkunastoletni ch³opcy w pierwszych latach po wojnie,
kiedy nie by³o jeszcze telewizji,wolny czas spêdzali
uprawiaj¹c ró¿nego rodzaju sporty. Zimy wtedy bywa³y
d³ugie i œnie¿ne. Prawie wszyscy jeŸdzili na nartach.
Czy uwierzysz Drogi Czytelniku, ¿e z Soko³ówki (obecnie dzielnica Polanicy, za torami kolejowymi w prawo)
mo¿na by³o na nartach przemieœciæ siê na Zielenic
(przez Wolarz, Lasówkê) i tego samego dnia wróciæ do
domu?
Pan Jerzy ciep³o wspomina najm³odszego brata Jana himalaistê, który zgin¹³ w 1971roku w drodze na
Kunyang Chhish (czyt. Kun Jang Czisz) w Himalajach
- Karakorum.
O Nim przeczytacie Pañstwo w nastêpnym numerze
naszej gazety.

Rodzina Leppertów (lata 50-te u.w.)

Budowy Silników Samolotowych i geodezjê w Wy¿szej
Szkole Rolniczej.
„...Ojciec Roman Franczuk od maja do wrzeœnia 1945
roku pe³ni³ obowi¹zki zawiadowcy stacji i dy¿urnego
ruchu. We wrzeœniu na okres jednego roku zast¹pi³ ojca
pan Fikus..."
Pan Jerzy s³abo pamiêta nazwiska pierwszych pracowników polanickiej stacji. Na pewno od 1948 roku drugim dy¿urnym ruchu by³ pan Makowski. Pracowali bracia Semik: Franciszek i Józef. Na etacie dy¿urnego ruchu Roman Franczuk pracowa³ do roku 1958, póŸniej
ze wzglêdu na z³y stan zdrowia do 1960 roku pracowa³
na stanowisku magazyniera.
Mama, pani Bronis³awa od roku 1954 prowadzi³a
gminn¹ bibliotekê, która mieœci³a siê na parterze budynku przy ul. Warszawskiej vis a vis Oœrodka Zdrowia.
Pan Jerzy wspomina pracê Ojca, mieszkali przecie¿
obok stacji kolejowej, czêsto wiêc jako dzieci przebywali na stacji, która w tamtych latach têtni³a ¿yciem. Na
dobê przeje¿d¿a³y 24 poci¹gi osobowe. By³y bezpoœrednie po³¹czenia do: Gdyni, Warszawy, Wroc³awia,
Katowic, Przemyœla, Krakowa, Jeleniej Góry,
Szczecina, K³odzka i Kudowy Zdroju. Do koñca lat
60-tych XX w. wiêkszoœæ transportu przebiega³a kolej¹.
Z Polanicy transportowano wodê mineraln¹, drzewo
i tzw. drobnicê. Przyje¿d¿a³y te¿ ca³e poci¹gi z wêglem.
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Dom rodziny Franczuków na Soko³ówce

Wspomnienia z dzieciñstwa mo¿na snuæ godzinami
wci¹¿ odkrywaj¹c nowe w¹tki. Dzieciñstwo m³odych
Franczuków pewnie nie ró¿ni siê zbytnio od dzieciñstwa
innych dziewczynek i ch³opców, którym przysz³o ¿yæ
w tamtych trudnych latach. Ka¿dy m³ody cz³owiek po
wojnie przyje¿d¿aj¹c z rodzicami do Polanicy zostawia³
po drodze historie, które mog¹ staæ siê tematem nastêpnych wspomnieñ.
Gra¿yna Redmerska
Materia³y wykorzystane w artykule pochodz¹ z arch. J. Franczuka
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REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA W CHOROBACH
CYWILIZACYJNYCH - OD DIAGNOSTYKI DO PROFILAKTYKI
W dniach 26-27 czerwca 2009 r. zorganizowano
w Polanicy-Zdroju - II Interdyscyplinarne Sympozjum
Rehabilitacji Kardiologicznej. Temat przewodni to: Rehabilitacja Kardiologiczna w chorobach cywilizacyjnych od diagnostyki do profilaktyki.
Zjazd urz¹dza³a dr Joanna Szykowska-Styczyrz, ordynator Uzdrowiskowego Szpitala Kardiologicznego
"Zdrowie", która w porê wynalaz³a w Kronice Polanicy,
datê wybudowania i otwarcia tego¿ sanatorium
w 1909 r.
Na Sympozjum tym uczczono 100-lecie dzia³alnoœci
tej placówki.
Sympozjum objê³a patronatem - Sekcja Rehabilitacji
Kardiologicznej i Wysi³ku Fizycznego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Oddzia³ Woc³awski PTK,
patronat honorowy to J.M. Rektor Akademii Medycznej
im.Piastow Œl¹skich we Wroc³awiu prof. dr hab.
Ryszard Andrzejak.
W Komitecie naukowym, którego przewodnicz¹cym
by³ prof. dr hab. Piotr Dylewicz, cz³onkami byli profesorowie: R. Andrzejak, W. Banasiak, W. Kustrzycki,
M. WoŸniewski.
Przewodnicz¹ca Komitetu Organizacyjnego: dr
J. Styczyrz, a cz³onkami: J. Szymañczyk - prezes ZUK
SA , G. Ferdynus, K. Kasperek, B. Pych, R. Kostrzewa,
M. Cieciuch.
26 czerwca o godz. 15-ej w Sali “•ródlane”j ZUK, dr
J. Styczyrzowa powita³a wszystkich uczestników Sympozjum, zaznaczaj¹c jubileusz sanatorium kardiologicznego i jego dzia³alnoœæ przez lata dla dobra chorych na serce pacjentów, i dla nauki wielu lekarzy.

Od lewej stoj¹ dr K. Jazienicka-Wytyczak,
dr J. Szykowska-Styczyrz,
prezes ZUK SA J. Szymañczyk

Bardzo trafnie i m¹drze nawi¹za³a do s³ynnych s³ów
Adama Asnyka w wierszu "Do M³odych";
Ka¿da epoka ma swe w³asne cele
I zapomina o wczorajszych snach,
Nieœcie wiêc wiedzy pochodniê na czele
I nowy udzia³ bierzcie w wieków dziele,
Przysz³oœci podnoœcie gmach!
Ale nie depczcie przesz³oœci o³tarzy,
Choæ macie sami doskonalsze wznieœæ;
Na nich siê jeszcze œwiêty ogieñ ¿arzy
I mi³oœæ ludzka stoi tam na stra¿y,
I wy winniœcie im czeœæ!
Nastêpnie prezes ZUKJ. Szymañczyk przywita³
szacownych goœci - wszystkich profesorów, przysz³ych
prelegentów, Rektora Akademii Medycznej, wieloletniego konsultanta Uzdrowiskowego Szpitala Kardiologicznego w Polanicy prof. dr. hab. Krzysztofa
Wrabeca, przedstawicieli
Narodowego
Funduszu
Zdrowia, przedstawicieli
sponsoruj¹cych Zjazd, firm
farmaceutycznych i udzieli³
g³osu mnie, która z racji wieku i wielu lat pracy w Uzdrowisku powinnam pamiêtaæ historiê Sanatorium Kardiologicznego.

Gospodarze Uzdrowiska i Szpitala Uzdrowiskowego "Zdrowie" oraz
rektor A. M. we Wroclawiu prof.dr med.R. Andrzejak czekaj¹
na resztê szacownych goœci, by ich powitaæ po staropolsku...

Krystyna Jazienicka-Wytyczak
arch. ZUK SA
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100 lat Sanatorium Kardiologicznego Uzdrowiskowego Szpitala Kardiologicznego
" ZDROWIE" w Polanicy Zdroju
Gdy dr Styczyrzowa zaproponowa³a mi ten temat do wy- dociera³a zimna i ciep³a woda, by³o centralne ogrzewanie,
g³oszenia na Sympozjum Rehabilitacji Kardiologicznej kursowa³a winda, a doprowadzona te¿ by³a woda mineralw Polanicy, zgodzi³am siê natychmiast, bo lubiê mówiæ na, co zapewnia³o k¹piele kwasowêglowe na miejscu o udanych i dobrych rzeczach, a ma³o co jest tak dobre i na wa¿ne zw³aszcza w zimie. Na miejscu by³a hydroterapia,
stale wysokim poziomie stoj¹ce, jak kardiologia w Pola- elektroterapia, masa¿e zwyk³e i wibracyjne. Nadzór nad
nicy!
kuchni¹ i w³aœciw¹ diet¹
Co prawda 102 lata temu,
mia³ lekarz, który zaleca³
w 1907 r. powo³ano Komisjê Lete¿ specjalny styl ¿ycia
karsk¹ z³o¿on¹ ze specjalisw sanatorium. Lekarzem
tów w dziedzinie balneologii,
naczelnym sanatorium
pod kierunkiem profesora inby³ dr Konrad Beerwald,
terny z
Wroc³awia Adolfa
nieco
pó¿niej
- dr
Strumpella, która orzek³a, ¿e
Schmeidler, a jego asyspolanickie szczawy alkaliczne
tentem dr Dietrich.
w po³¹czeniu z ³agodnym klimaOpracowano
wtedy
tem tworz¹ idealne warunki do
wskzania i
przeciwleczenia chorób uk³adu kr¹¿ewskazania do leczenia
nia, ale trzeba powiedzieæ, ¿e
w Polanicy i zasadnicezur¹ czasow¹ na pewno by³a
czym wskazaniem by³y
data nowo wybudowanego, na
choroby serca, choroby
ówczesne czasy komfortowego
naczyniowe,
arterioi nowoczesnego sanatorium karskleroza, nerwice orgnidiologicznego - Bad Altheide czne, choroby reumaczyli Polanica Zdrój.
tyczne, choroby nerek
Równie¿ - nie data 1625 r. gdy
i kobiece. Nie przyjmopo raz pierwszy ukaza³a siê
wano osób z chorobami
w "Kronikach K³odzkich" wiazakaŸnymi, z gruŸlic¹ na
domoœæ,
¿e podobnie jak
czele oraz psychicznymi.
w Dusznikach, Kudowie i D³uOp³aty za pobyt by³y
gopolu - w Polanicy s¹ tak¿e
w granicach mo¿liwoœci
Ÿród³a zasobne w wodê mineralkuracjuszy a informacji
n¹, ale 1828 rok, gdy kupiec
arch. ZUK SA o tym mo¿na by³o zak³odzki Józef Grolms zachwysiêgn¹æ u kierownika saDr med. Krystyna Jazienicka-Wytyczak
cony po³o¿eniem Polanicy, wynatorium.
dajnoœci¹ Ÿróde³ postanowi³
Kilka lat przedtem zakuurz¹dziæ pijalniê i wzniós³ osiem drewnianych kabin do k¹- piono 100 ha gruntu i wytyczono œcie¿ki i aleje o ró¿nym
pieli - uwa¿a siê za pocz¹tek naszego uzdrowiska.
stopniu nachylenia i trudnoœci w ich pokonywaniu,
Przez nastêpne lata udoskonalano te budowle, a¿ do wy- a w 1910 r. opodal sanatorium zakoñczono urz¹dzaæ tebudowania w 1892 r. Domu Zdrojowego i do okresu, gdy reny pod spacery zdrowotne.
w³aœcicielem zosta³ baron Goltz, który zleci³ przeprowa- Lekarze zdrojowi - wykonywali pierwsze prace na temat
dzenie
g³êbszych wierceñ.
wody mineralnej, wp³ywu jej oraz klimatu na leczenie. LiczRok 1904, gdy na g³êbokoœci 33 m trafiono na bardzo bo- ni pacjenci przybywali do uzdrowiska kilkakrotnie, by kongate Ÿród³o “Wielkiej Pieniawy” i po raz pierwszy ujêto je tynuowaæ leczenie.
w ocynkowane rury miedziowe, a nastêpnie sprzedano Po zastoju w okresie I wojny œwiatowej, w latach miêdzyca³e uzdrowisko Spó³ce i Zarz¹d Uzdrowiska postanowi³ wojennych Polanica staje siê modnym kurortem i zdowybudowaæ nowoczesne uzdrowisko, uwa¿any jest za bywa renomê uzdrowiska lecz¹cego choroby kr¹¿enia.
pocz¹tek realizacji rozwoju Polanicy.
Aspiracje naukowe lekarzy uzdrowiska przyczyniaj¹ siê
W 1909 r. nieco powy¿ej Domu Zdrojowego w piêknym do powierzenia im organizacji Zjazdu Lekarzy Œl¹skich
ogrodzie zostaje otwarte nowe sanatorium. Po³o¿enie bu- w 1926 r. przewodniczy³ prof. Oskar Minkowski z Wroc³adynku w pewnym oddaleniu od centrum zdroju i miasta wia, a do Polanicy przyby³o a¿ 400 uczestników zjazdu.
zapewnia³o spokój i ciszê potrzebn¹ ciê¿ej chorym, czy G³ównym tematem obrad by³y choroby uk³adu kr¹¿enia,
bardziej nerwowym kuracjuszom, (ha³asowa³y wtedy dwie a lekarze polaniccy wyg³osili swoje doniesienia na temat
doro¿ki i nikt nie przewidywa³ rajdów samochodowych, leczenia chorób serca w tym uzdrowisku.
koncertów muzyki hip-hopowej i petard w Polanicy). Piêk- Milowym krokiem jest przybycie do naszego miasta, s³awny te¿ by³ widok z okien na ca³¹ Polanicê i krajobrazy gór nego ju¿ w Niemczech profesora Heinricha Schlechta.
k³odzkich, a sanatorium mia³o w³asny, ju¿ ³adnie prowa- W latach 1900-1905 studiowa³ medycynê, w 1906 uzyska³
dzony ogród.
doktorat, habilitowa³ siê w 1911, w 1917 otrzyma³ tytu³ pro40 pokoi by³o bardzo dobrze wyposa¿onych, wszêdzie fesora. Pocz¹tkowo by³ asystentem Kliniki Wewnêtrznej
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we Wroc³awiu, potem ordynatorem Kliniki w Kilonii. Specjalizowa³ sie w kardiologii i radiologii. W latach 19311933 kierowa³ sanatorium kardiologicznym w Ebenhausen i stamt¹d przeniós³ siê do Polanicy, na stanowisko
dyrektora Sanatorium Kardiologicznego, którego potem
sta³ siê te¿ wspó³w³aœcicielem. Nosi³o wtedy oficjaln¹ nazwê - Sanatorium Chorób Serca i Uk³adu Kr¹¿enia.
Zwi¹zawszy siê z Polanic¹ prof. Schlecht rozpocz¹³ systematyczne badania w kierunku chorób uk³adu kr¹¿enia.
Wy³o¿y³ swe pogl¹dy na wskazania, dawkowanie i mechanizmy dzia³ania k¹pieli kwasowêglowych, zw³aszcza
na podjête w³asne metody k¹pieli czêœciowych. Stosowa³
je u chorych, którzy z powodu zaburzeñ uk³adu kr¹¿enia
nie mogli korzystaæ z pe³nych k¹pieli w wannie.
Rozwin¹³ te¿ dzia³alnoœæ dydaktyczn¹ i to sanatorium
osi¹gnê³o wnet rangê zak³adu wysoko wyspecjalizowanego, umo¿liwiaj¹cego osi¹ganie stopni naukowych.
W 1938 i 1939 r. , gdy pó³ Europy myœla³o ju¿ o wojnie,
a Niemcy dobrze byli ju¿ do niej przygotowani, trzej lekarze z Polanicy uzyskali stopieñ doktora medycyny na wydziale lekarskim Uniwersytetu Wroc³awskiego. (Bardzo
mi siê to podoba, bo wojna wojn¹, a lekarze zawsze szkoliæ siê powinni!)
Po wojnie prof. Schlecht zostaje w Polanicy i jest nadal ordynatorem swego sanatorium a¿ do 1947r.
W pracy pomaga mu dr Julia Woytowicz jedna z pierwszych polskich lekarek, jakie w Polanicy zamieszka³y, nastêpnie dr Kazimierz Jax. Prof. Schlecht szkoli pozosta³ych lekarzy zw³aszcza w zakresie radiologii i pierwszych
zapisów EKG. Kontynuuje badania dotycz¹ce nadciœnienia i postêpowania w dusznicy bolesnej. Napisa³ 70
prac, ostatni¹ opublikowa³ w "Baleologii Polskiej"
w 1951 r.
Dziêki jego osobie polanickie uzdrowisko przechodzi
³agodnie z r¹k Niemców - chocia¿ formalnie klucze od
uzdrowiska w sposób spokojny i kulturalny podaje dyrektor Georg Berlit - dyrektorowi Andrzejowi Starkiewiczowi.
Gdy przyje¿d¿a do Polanicy dr Józef Matuszewski, wyspecjalizowany ju¿ przed wojn¹ w uzdrowisku Jaremcze
na Kresach balneolog, zostaje lekarzem naczelnym
Uzdrowiska i zas³ug¹ jego by³o namówienie profesora
Schlechta, by w Polanicy pozosta³ i kontynuowa³ tutaj pracê.
W 1946 r. w Polanicy zorganizowano 10 dniowy "kurs medycyny uzdrowiskowej", w którym udzia³ wziêli wszyscy
lekarze uzdrowisk dolnoœl¹skich.
Od 1949 r. staraniem Naczelnej Dyrekcji Uzdrowisk w Warszawie i Dyrekcji Polanickiego Uzdrowiska -uruchomiono
Naukowy Oœrodek Kliniczny II Kliniki Chorób Wewnêtrznych Akademii Medycznej w Warszawie w Sanatorium II - czyli kardiologicznym. Konsultantem jest prof.
Mœciwój Semerau-Siemianowski.
Lekarzami, którzy wtedy pracowali w tym sanatorium by³o
ma³¿eñstwo dr dr Wo³oszyñskich z Warszawy.
Od 1953 r. dyrektorem i ordynatorem Sanatorium II Kardiologicznego zosta³ dr Roman Grzela, natomiast od
1954 r. opiekê nad oœrodkiem naukowym przejê³a II Klinika Chorób Wewnêtrznych w £odzi.
W tych latach istnienie i dzia³alnoœæ Oœrodków NaukowoBadawczych w uzdrowiskach by³o bardzo cenne, bo mieliœmy sta³y kontakt z kierownikami tych oœrodków, profesorami pracuj¹cymi w klinikach i du¿¹ grup¹ asystentów
i mogliœmy omawiaæ zarówno stan chorych przyje¿d¿aj¹cych do nas na leczenie, jak te¿ pokazywaæ nawet na-
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szych mieszkañców potrzebuj¹cych konsultacji. Przyjazd
na konsultacje profesorów stawa³ siê dla nas okazj¹ dla
poszerzania wiedzy.
W tym czasie ordynatorem w Sanatorium nr II - kardiologicznym - zostaje dr Stefan Bielak, a konsultantem naukowym profesor Jerzy Jakubowski z £odzi.
Przyje¿d¿a³ on co miesi¹c na konsultacje, a badania najciê¿szych przypadków, diagnozowanie ich i wyznaczanie
dalszego sposobu leczenia, by³o dla nas wszystkich doskona³¹ nauk¹. Czekaliœmy wiêc z wieloma problemami na
przyjazdy profesora i jego dobre, naukowe wskazówki, (to
ju¿ dobrze pamiêtam, bo nawet czêsto pokazywa³am
ciê¿ko chore dzieci z wrodzonymi wadami serca, gdy nie
by³o w tym czasie naszego konsultanta a profesor
Jakubowski nigdy nie odmawia³ pomocy).
Robiliœmy szereg prac naukowych, braliœmy udzia³ w zebraniach, zjazdach naukowych. Wkrótce te¿ piêcioro
z nas zrobi³o specjalizacje z chorób wewnêtrznych.
Równoczeœnie z dokszta³caniem siê lekarzy, personelu
œredniego, nast¹pi³ we wczesnych latach 60. zakup nowoczesnego sprzêtu medycznego, sanatorium otrzyma³o wielokana³owy aparat EKG.
Nie bez znaczenia by³o, ¿e centralne laboratorium analityczne i pracownia biochemiczna posiada³y te¿ nowoczesn¹ aparaturê i bardzo fachowy personel. Ma³¿eñstwo
mikrobiologów El¿bieta i Marian Kaczórowie byli wspó³autorami wielu naszych prac na temat kardiologii, mia¿d¿ycy.
Sanatorium Kardiologiczne wiele lat prowadzi doskonale dr Bielak i do dzisiaj w archiwach spotykamy liczne
podziêkowania kuracjuszy dla niego i ca³ego personelu
sanatorium.
Wœród wielu prac dr S. Bielaka by³y na temat leczenia
uzdrowiskowego chorych z niewydolnoœci¹ wieñcow¹,
pisane wspólnie prace z dr J. Zawad¹ na temat oceny leczenia chorych z mia¿d¿yc¹ zarostow¹ koñczyn dolnych,
oraz lecze nia po zabie gach kardi ochir urgic znych .
Wspó³pracowali z dr Bielakiem lekarze: dr Krystyna
So³tysek, Zofia Budzyñska-Fraus, Adam NiedŸwiedzki,
Janusz Zawada.
Po œmierci profesora J. Jakubowskiego w 1967 r., konsultantem zosta³ profesor W³odzimierz Musia³ z £odzi, do
1974 r.
W 1974 r.Oœrodek Naukowo-Badawczy z £odzi objê³a
doc. Halina Pracka z Kliniki Kardiologicznej i prof. Jan
Moll z Kliniki Kardiochirurgicznej, po nim prof. Janusz
Zas³onka, natomiast z III Kliniki Wewnêtrznej we Wroc³awiu prof. Seweryn £ukasik. Czwarty ONB obj¹³ prof.
¯ebrowski z £odzi (tylko na 2 lata) .
Dr Stefan Bielak w 1974 r. wyje¿d¿a do Afryki i w tym czasie ordynatorem w Uzdrowiskowym Szpitalu Kardiologicznym w Polanicy zostaje - dr Janusz Zawada, który
pracuje z wszystkimi Oœrodkami Naukowo-Badawczymi.
To za jego czasów kardiolodzy polaniccy brali czynny
udzia³ w Miêdzynarodowym ZjeŸdzie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w 1980 r., który nobilitowa³ swoj¹ obecnoœci¹ prof. Christian Barnard z Kapsztadu. Dr
Zawada prowadzi³ badania i pisa³ prace miêdzy innymi na
temat wad mitralnych i opublikowa³ je w” Balneologii Polskiej.” Gdy w 1981 r. wyjecha³ do Libii ordynatorem zosta³a dr Helena Chrz¹szcz .
Jak ³adnie o tym pisze w "Ksiêdze Pami¹tkowej Polanicy"
dr Stefan Bielak: "kierowa³a szpitalem wzorowo z wrodzon¹ energi¹, zorganizowa³a zespó³ wzmo¿onego dozoru medycznego na 2 ³ó¿ka, uzupe³ni³a sprzêt diagnos-
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tyki kardiologicznej."
Dzisiaj wydaje siê to bardzo oczywiste, ale w tamtych latach o wiele rzeczy trzeba by³o prowadziæ wrêcz bój. Jeszcze w 1981r. uruchomi³a Oddzia³ Wczesnej Rehabilitacji
Pozawa³owej. Wtedy w pracy pomaga³a jej dr Miros³awa
Rz¹sa i dr Janusz Zawada, okresowo dr Zofia Fraussowa
i dr Danuta Wiertlowa.
Nastêpnie na konsultacje z Kliniki Kardiologicznej
z Wroc³awia zacz¹³ przyje¿d¿aæ od 1982 r . prof. dr hab.
Krzysztof Wrabec.
Prowadzono prace prewencyjne na du¿ym materiale dla
kliniki we Wroc³awiu, w³asne doniesienia i prace publikowano w "Kardiologii Polskiej". W tym czasie brano ¿ywy
udzia³ we wszystkich zjazdach Polskiego Towarzystwa
Kardiologicznego, a w Polanicy i Dusznikach organizowano Konferencje Naukowe na temat kardiologii.
Po przejœciu dr Chrz¹szczowej na emeryturê, ordynatorem zostaje kardiolog dr Joanna Szykowska-Styczyrz.
I rych³o siê okazuje, ¿e tradycyjnie szpital ten ma znów
szczêœcie do w³aœciwej osoby na w³aœciwym miejscu.
Prowadzi wszczêt¹ przez sw¹ poprzedniczkê od 1998 r.
kompleksow¹ rehabilitacjê kardiologiczn¹ w ramach programu prewencji ZUS, a¿ do 2003 r.
W 2002 r. reaktywuje wczesn¹ rehabilitacjê kardiologiczn¹ po ostrych zespo³ach wieñcowych, po zabiegach kardiochirurgicznych typu - bypass, implantach zastawek
oraz angioplastykach - realizowan¹ w ramach odrêbnej
umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
W 2004 r. powo³any Oddzia³ Stacjonarnej Wczesnej Rehabilitacji Kardiologicznej na zasadzie kontraktów z NFZwspó³pracuje z wszystkimi Oœrodkami Klinicznymi i Naukowymi Dolnego Œl¹ska, Zabrza, Katowic i Poznania.
Wczesna i póŸna rehabilitacja (od 3 m. i powy¿ej) po
ostrych zespo³ach wieñcowych, w ramach poszpitalnych
skierowañ - dotyczy obszaru ca³ego kraju.
Wspó³pracowali z ni¹ dr dr : Ewa Ko³owrocka, Miros³awa
Rz¹sa, Helena Wojciechowska, Marek Chmielowiec,
Piotr Kowalski. Obecnie pracuj¹ dr - Ma³gorzata
Olesiñska-Olender i Anna Rybeczko-Gacek.
Konsultantem by³, jest i bêdzie profesor Krzysztof
Wrabec, najstarszy sta¿em konsultant w naszym Uzdrowisku. Od 27 lat s³u¿y sw¹ wiedz¹, pomoc¹, cierpliwym
nauczaniem, rozwi¹zywaniem problemów chorych na serce ludzi.
Dr Styczyrz zorganizowa³a 4 Sympozja Rehabilitacji i Wysi³ku Fizycznego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego z udzia³em koryfeuszy polskiej kardiologii i kardiochirurgii - profesorów: Anny Jegier, Walentyny Mazurek,
Waldemara Banasiaka, Wojciecha Kustrzyckiego, Piotra
Ponikowskiego, Stanis³awa Rudnickiego, Andrzeja
Szuby, Marka Wo¿niewskiego, Krzysztofa Wrabeca,
Mariana Zembali i od lat nobilitujacego polanickie zjazdy prof. Piotra Dylewicza.
W II Sympozjum bra³ udzia³ - przewodnicz¹cy Amerykañskiego Towarzystwa Rehabilitacji Kardiologicznej i Pulmonologicznej - prof. Larry Hamm.
W czasie ordynatury dr Styczyrz powsta³y prace dotycz¹ce efektu rehabilitacji kardiologicznej w chorobach naczyniowo-sercowych, opublikowane przez lekarzy
w "Balneologii Polskiej" i "Kardiologii Polskiej".
Jednym z trudniejszych i wiêkszych zadañ, jakich podjê³a
siê ordynator, by³a - przy pe³nym poparciu i zrozumieniu
potrzeb pacjenta, przez Prezesa i Zarz¹d Uzdrowiska kompleksowa modernizacja bazy hotelowej i zabiegoworehabilitacyjnej w szpitalu. Po rocznej banicji pacjentów

22

Nieregularnik Polanicki

2/2009

do sanatorium "Korab", po ca³kowitym remoncie, dwa lata
przed stuleciem, bo w 2007 r. zosta³ ca³kowicie odnowiony
i unowoczeœniony szpital kardiologiczny "Zdrowie".
Ogród, ¿ywop³oty rosn¹, a naprawiane chodniki wokó³ sanatorium s¹ powodem do wdziêcznoœci dla burmistrza
i prezesa MZK.
Zastanawia³am siê czêsto, sk¹d siê bierze fenomen Sanatorium II, Szpitala Kardiologicznego, ¿e lekarze pracowali tam na ogó³ d³ugo, niektórzy do emerytury, a gdy
musieli wczeœniej wyjechaæ, wracali do swej placówki, nie
zawsze na kierownicze stanowisko - przyk³ad dr Grzeli,
dr Zawady, dr Budzyñskiej-Frauss, dr Wiertlowej, - gromadzili wokó³ siebie najlepsze pielêgniarki, wyszkolony
zespó³ rehabilitacyjny, a nawet najlepsze kierowniczki
administracyjne, chocia¿ wiadomo by³o, ¿e s¹ tam najciê¿ej choruj¹cy pacjenci, trzeba im poœwiêcaæ najwiêcej
czasu i s¹ najbardziej nerwowe dy¿ury.
I odpowiedzia³am sobie - ¿e w³aœnie dlatego, bo m¹drzy
ludzie chc¹ siê sprawdzaæ na takich stanowiskach!
Chcia³am zakoñczyæ dowcipnie, i¿ mam nadziejê, ¿e wyczerpa³am temat, a nie s³uchaczy, ale nie mogê, bo zdajê
sobie sprawê, ¿e takiego tematu nie potrafiê zmieœciæ
w tak krótkim czasie, a te¿ znu¿y³am pewnie s³uchaczy
du¿¹ iloœci¹ nazwisk i dat. Ale mówi³am o 100 letniej historii, a wiadomo, ¿e historiê tworz¹ ludzie, st¹d ich nazwiska, daty zaœ s¹ wyznacznikami ich dzia³alnoœci. Zakoñczê wiêc banalnie: dziêkujê za uwagê.
Nastêpnie JM Rektor AM. we Wroc³awiu, prof. dr
R .Andrzejak wyg³osi³ wyk³ad inauguracyjny "Nadciœnienie têtnicze a cukrzyca" .
Po nim uczestnicy przeszli do Uzdrowiskowego Szpitala
Kardi ologi czneg o "Zdro wie", gdzie preze s ZUK J. Szymañczyk i ordynator dr nauk med. J. SzykowskaStyczyrz otworzyli wystawê z okazji 100 lecia dzia³noœci
oraz pokazali goœciom wystrój sanatorium po remoncie
i urz¹dzenie sal rehabilitacyjno-zabiegowych a tak¿e
gabinetów specjalistycznych. .
27 czerwca 2009 r. odby³y sie 3 sesje naukowe w Sali
•ródlanej ZUK
I - sesja z wyk³adami prof. A Szuby- “Ruch a funkcja œródb³onka", prof. W. Banasiaka - "Optymalne leczenie i diagnostyka CHNS w 2009 r." i prof. M. WoŸniewskiego pt.
"Aktywnoœæ ruchowa w chorobach uk³adu kr¹¿enia".
W sesji II - wyk³ad wyg³osi³ prof. W. Kustrzycki pt.- "Pacjent
z CHNS w 2009 r. - komu leczenie kardiochirurgiczne i dlaczego? Sytuacja na Dolnym Œl¹sku." i prof. P. Dylewicz" Rehabilitacja kardiologiczna a prewencja wtórna."
W III sesji- satelitarnej na temat "Leczenie obrzêków limfatycznych w Polsce i na S³owacji” udzia³ wziêli profesorowie: M. WoŸniewski, A. Szuba, dr nauk med.
A. Dzupina.
Sympozjum zakoñczono ok. g. 14-ej .
Wszyscy uczestnicy zachwyceni byli bardzo wysokim poziomem wyk³adów i doniesieñ.
Œwietnie zaopatrzone w nowinki kardiologiczne by³y
wystawy firm farmaceutycznych .
Organizacja Zjazdu sprawna, bufet dobrze zaopatrzony.
Atmosfera bardzo mi³a i kole¿eñska.
Krystyna Jazienicka-Wytyczak
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Pol-8 w Polanicy Zdroju
NAJWSPANIALSZY FESTIWAL ŒWIATA
(DEKADA CZWARTA)
Dwie pierwsze dekady Ogólnopolskiego Festiwalu walem miêdzynarodowym. Zrezygnowano z konkursu
Filmów Amatorskich 8 mm Pol-8 w Polanicy-Zdroju mo- krajowego, którego poziom sztucznie by³ obni¿any
¿na uznaæ dzisiaj za symbol stabilizacji. Pierwsza de- przez zakaz startu filmów prezentowanych na Ogólnokada (1965 - 1974) to ustalanie przez Józefa Milkê, za- polskim Konkursie Filmów Amatorskich. Zakaz ten sta³o¿yciela Festiwalu Pol-8, standardów organizacyjnych wia³ twórców przed dylematem co jest dla nich wa¿niejfestiwalu, które na zawsze sta³y siê wzorcem dla na- sze krajowa OKFA czy miêdzynarodowe Pol-8.
stêpnych ekip. Druga dekada (1975 1985) to okres, gdy
Festiwal Pol-8 organizowany by³ bardzo sprawnie przez XXXI Festiwal Pol-8 1997
W dniach 18-21 wrzeœnia 1997 roku odby³ siê kolejWojewódzki Dom Kultury z Wa³brzycha. Trzecia dekada
(1986-1996) to z kolei szaleñstwa organizacyjne. Roz- ny, XXXI Festiwal Pol-8. W Polanicy pojawi³ siê znowu
poczê³o j¹ przeniesienie Festiwalu Pol-8 na
cztery lata do Ksi¹¿a. Potem by³ festiwal
w Koninie, próbowano go równie¿ organizowaæ we Wroc³awiu, a przez dwa lata Festiwal Pol-8 w ogóle siê nie odbywa³.
Na szczêœcie ta niespokojna dekada zakoñczy³a siê szczêœliwym, jak siê póŸniej
okaza³o, wydarzeniem. Organizacji jubileuszowego, XXX Festiwalu Pol-8 podjê³a
siê Lidia Zakrzewska ówczesny dyrektor
Wojewódzkiego Domu Kultury w Wa³brzychu z siedzib¹ w Dzier¿oniowie. W zespole dzier¿oniowskim Pol-8 zyska³ naprawdê solidnych gospodarzy. Wyje¿d¿aj¹c w 1996 roku z Polanicy po zakoñczonym
festiwalu by³em pewien, ¿e równie¿ w trakcie kolejnych edycji Pol-8, dzier¿oniowski
zespó³ podtrzyma najlepsze tradycje polanickiej imprezy. Jak siê okaza³o, nie myliBiuro Organizacyjne Pol-8 z Dzier¿oniowa w sk³adzie (od lewej):
liœmy siê. Ale nie uprzedzajmy wypadków...
Adam Pachura, Teresa Walczak, Lidka Zakrzewska,

Anna Horo¿aniecka, Gra¿yna Zuzel, Krzysztof Tokarski,
Na wiosnê 1997 roku mia³o miejsce wyElwirka Walczak oraz Renia £azor.
darzenie warte chyba odnotowania. Z perspektywy minionych lat widaæ, ¿e w³aœnie wtedy rozpo- sympatyczny zespó³ ludzi z Dzier¿oniowa pod dowódzczyna³a siê nowa, wa¿na epoka. Dnia 7 kwietnia 1997 twem Lidii Zakrzewskiej i jej prawej rêki szefa Biura
roku o godzinie 2024 na nieistniej¹cym ju¿ dzisiaj serwe- Organizacyjnego Pol-8 Krzysztofa Tokarskiego.
PóŸniej dowiedzieliœmy siê, ¿e tu¿ przed tym festiwarze "Polbox" zamieœci³em pod adresem: http://free.
lem
Krzysztof z³ama³ nogê, inne Ÿród³a donosi³y, ¿e
polbox.pl/ s/sawanpn pierwsz¹ wersjê mojej strony
internetowej. By³a to pierwsza strona internetowa "tylko" zwichn¹³. Tym nie mniej zapakowano mu j¹
w Polsce poœwiêcona amatorskiemu ruchowi fil- w gips i wszystko wskazywa³o na to, ¿e nie bêdzie móg³
mowemu. Od pocz¹tku zamieszcza³em na niej informa- przyjechaæ na Pol-8. Nie da³ siê jednak zostawiæ w domu
cje o Polanicy i o Festiwalu Pol-8. Tak wiêc XXXI Festi- i pojawi³ siê w Polanicy uœmiechniêty, chocia¿ z dziwnie
wal Pol-8 w 1997 roku po raz pierwszy by³ zapowiadany usztywnion¹ jedn¹ koñczyn¹. Pomimo to przez cztery
równie¿ w Internecie. Wiosn¹ 2010 roku nasza strona dni ani na chwilê nie przerwa³ dogl¹dania festiwalointernetowa bêdzie obchodzi³a swoje 14. urodziny. Bio- wych spraw.
r¹c pod uwagê to, ¿e za datê powstania stron internetoNa XXXI Festiwalu Pol-8 zaprezentowano 54 filmy
wych na œwiecie, traktuje siê dzieñ 13 marca 1989 roku, z Niemiec, Austrii, W³och, Wêgier i oczywiœcie z Polski.
nale¿eliœmy wtedy (choæ trochê nieœwiadomie) do nie- £¹cznie pokazano 34 filmy z Polski i 20 zagranicznych.
w¹tpliwych pionierów tej nowej zabawy.
Projekcje prowadzone by³y jak w poprzednich latach
Równie¿ na pocz¹tku 1997 roku dotar³a do nas przez grupê fachowców z Konina. W holu ustawiony by³
z Dzier¿oniowa informacja, ¿e od najbli¿szej edycji Fes- monitor dla tych, którzy nie wytrzymywali napiêcia na
tiwal Pol-8 bêdzie wy³¹cznie imprez¹ miêdzynarodow¹
sali i musieli wyjœæ na papierosa. Natomiast w kawiarni
i filmy zg³oszone na festiwal tak z kraju jak i zza granicy „Zdrojowa” ustawiono telebim na którym mo¿na by³o
bêdzie ocenia³o jedno jury. Tak wiêc faktycznie dopiero spokojnie, popijaj¹c kawê, obejrzeæ projekcje festiwalood roku 1997 polanicki festiwal sta³ siê w pe³ni festi- we.
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Jury w sk³adzie: Tomasz Edelman (operator filmowy)
przewodnicz¹cy, Erich Riess (Austria) oraz Leszek
Boguszewski (przedstawiciel FTFN) postanowi³o nie
przyznawaæ Grand Prix. Pierwsz¹ nagrodê otrzyma³ natomiast film z Wêgier „Emlekkepek emlekere” autorstwa Moczara Istvana i Roka Ildiko. Sukces odnios³y generalnie filmy niemieckie. W protokóle jury wymieniono
je cztery razy, a tylko jeden raz filmy z Polski i Wêgier.
Okaza³o siê te¿, ¿e na XXXI Festiwalu Pol-8 jedyny
medal w barwach AKF SAWA zdoby³ autor niniejszej publikacji. Nie by³ to jednak medal za film, lecz jak napisano na dyplomie wrêczonym w czasie oficjalnego rozdania nagród (zacytujemy tu nieskromnie): „za otoczenie urokiem osobistym ca³ego Biura Organizacyjnego, co opromienia³o równie¿ ca³y Festiwal
oraz za niez³omne dokumentowanie Pol-8 od wielu
lat.”
Pierwszego dnia festiwalu po po³udniu odby³ siê wystêp Orkiestry Wojskowej, a wieczorem na terenie OSiR
spotkaliœmy siê przy kominku znanym wszystkim dobrze z zesz³ego roku. Drugiego dnia festiwalu oprócz
projekcji, zorganizowano wycieczkê do Skansenu
w Pstr¹¿nej oraz tradycyjny „Bal Filmowca”. Podobnie
jak rok wczeœniej odby³ siê on w kawiarni “Zdrojowa”.
Ostatniego dnia festiwalu od rana dalszy ci¹g projekcji,
a po po³udniu na ³awkach przed muszl¹ koncertow¹
w Parku Zdrojowym spotkanie z jurorami. Wieczorem
uroczyste wrêczenie nagród.
Po wielu latach przerwy, Festiwal Pol-8 dorobi³ siê ponownie profesjonalnie redagowanej prasy, przypominaj¹cej jej najlepszy okres z lat 70-tych. Redaktorem naczelnym i jedynym pracownikiem redakcji by³ Jacek
Czarnik. Przygotowa³ on w sumie 4 numery gazety zwanej „KLAPS”, które to „KLAPSY” (lub jak kto woli „klapsy”) dziewczyny z Biura Festiwalowego rozdawa³y
uczestnikom ka¿dego ranka. Zosta³o dok³adnie wyliczone, ¿e przez cztery noce spêdzone w Polanicy Jacek
spa³ 6 godzin i 40 minut, w dzieñ zbieraj¹c materia³y,
a w nocy przygotowuj¹c gazetê do druku.
Tak zakoñczy³ siê XXXI Festiwal Pol-8 im. Józefa Milki
w Polanicy-Zdroju. Nastêpnego dnia, w niedzielê wieczorem siedzieliœmy w kilka osób w kawiarni “Zdrojowa”
korzystaj¹c z goœciny Halinki i Mariana Bazanów. Oko³o
2200 “kapela”, która przygrywa³a na festiwalowym balu
w pi¹tek, zrobi³a nam niespodziankê, zaœpiewa³a piosenkê dedykuj¹c j¹ “ostatnim uczestnikom Pol-8”. Tym
sympatycznym akcentem zakoñczy³ siê dla nas kolejny
pobyt w Polanicy.
PowódŸ, 22/23 lipca 1998
W 1998 roku pod koniec lipca wybiera³em siê tradycyjnie do Polanicy na urlop. Ostatniego dnia przed wyjazdem, w czwartek, 23 lipca 1998 roku pracowa³em od
godziny 600 w studio TVP przy Placu Powstañców w Warszawie przy realizacji pierwszego tego dnia wydania
„Wiadomoœci”. Jeden z kolegów wiedz¹c, ¿e nastêpnego dnia wybieram siê do Polanicy powiedzia³: „No to
chyba nie pojedziesz jednak na urlop do Polanicy”
i pokaza³ mi informacjê, która w³aœnie nadesz³a. Z komputerów zaczê³y schodziæ pierwsze depesze o kataklizmie na Ziemi K³odzkiej. Kilka minut potem, o godzinie
705, w pierwszym tego dnia wydaniu "Wiadomoœci"
w programie I TVP zosta³a odczytana nastêpuj¹ca in-
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formacja:
„W Dusznikach-Zdroju, Szczytnej i PolanicyZdroju, w województwie wa³brzyskim, ekipy ratownicze stra¿aków, policji i wojska prowadz¹ od œwitu
ewakuacjê ludnoœci z domów zalanych wodami
Bystrzycy Dusznickiej. W nurtach rzeki zginê³o
trzech mieszkañców Dusznik. Najtrudniejsza sytuacja jest w Polanicy-Zdroju, która minionej nocy, po
kilku gwa³townych burzach i deszczach, zosta³a odciêta od œwiata, pozbawiona ³¹cznoœci telefonicznej
i energii. Bystrzyca Dusznicka w Polanicy-Zdroju
zerwa³a jeden z mostów i zala³a kilkadziesi¹t domów. W Dusznikach Zdroju po pó³nocy dwu i pó³
metrowa fala powodziowa porwa³a pó³ domu.
W K³odzku o 6-tej odnotowano na Bystrzycy 236
centymetrów, 4 centymetry poni¿ej stanu alarmowego. Zaledwie w ci¹gu 3 godzin rzeka przybra³a a¿
o 66 centymetrów. Z powodu gwa³townego przyboru
wód w nocy w Kotlinie K³odzkiej wstrzymano okresowo ruch na miêdzynarodowej drodze numer 8, na
odcinku od Z¹bkowic Œl¹skich do Polanicy-Zdroju.
Samochody jad¹ce drog¹ numer 8 z Wroc³awia do
Kudowy-Zdroju musz¹ korzystaæ z objazdu. Policja
prosi, by kierowcy zachowali zwiêkszon¹ ostro¿noœæ na trasie objazdu.”
Tego samego dnia (czwartek), oko³o godziny 730 jakimœ cudem dodzwoni³a siê z Polanicy do mnie do domu
Teresa Majewska i potwierdzi³a, ¿e podawane informacje nie s¹ wcale przesadzone. Deptak jest kompletnie zniszczony, woda wymy³a asfalt i kostkê na bardzo
du¿ej powierzchni. Niestety, nasz wyjazd do Polanicy
stan¹³ pod znakiem zapytania.
W pi¹tek rano próbowa³em dodzwoniæ siê do Polanicy, jednak wszystkie telefony by³y martwe. Po jakimœ
czasie dodzwoniliœmy siê do redaktora Jaœkiewicza
oraz do domu Halinki Bazanowej. Wieczorem dzwoni³a
Teresa ju¿ w nieco lepszym nastroju, pyta³a siê,
kiedy przyje¿d¿amy.
W sobotê, 25 lipca 1998 oko³o 1700 dodzwoni³ siê do
Polanicy do Zosi Janiszewskiej jeden z kolegów - Jan
Piechura. W Kinie "Œwiatowid" na widowni by³o 1,5 metra wody! Jedynie balkon ocala³. Trwaj¹ przygotowania
do generalnego remontu, którego kino nie mog³o siê
doczekaæ od dawna z braku funduszy. Teraz pieni¹dze
musia³y siê znaleŸæ. Bêd¹ nowe fotele oraz nowa boazeria i parkiet. Zosia podkreœla doskona³¹ organizacjê
akcji usuwania skutków powodzi, nikt nie pl¹cze siê bez
przydzia³u, ka¿dy wie co ma robiæ i robi!
W zwi¹zku z nadchodz¹cymi wiadomoœciami, zdecydowa³em siê od³o¿yæ wyjazd do Polanicy, nie chcia³em przeszkadzaæ. Czeka³em te¿ na informacje, co jest
potrzebne, co ewentualnie przywieŸæ jad¹c samochodem.
W niedzielê, 26 lipca 1998, przed pó³noc¹ dodzwoni³a
siê znowu z Polanicy Teresa zdziwiona dlaczego jeszcze nas nie ma. Po rozmowie zdecydowa³em, ¿e ruszamy do Polanicy w œrodê, 29 lipca, rano. Tak siê te¿
sta³o. W ten sposób mia³em mo¿liwoœæ obejrzeæ zniszczenia jakich dokona³a powódŸ, dok³adnie tydzieñ po
przejœciu kataklizmu.
Na swojej stronie internetowej ca³y czas zamieszcza³em aktualne informacje jak dojechaæ do Polanicy
samochodem czy poci¹giem. Poci¹gi dalekobie¿ne -
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koñczy³y wtedy bieg w K³odzku, a na trasie K³odzko
G³ówne Polanica-Zdrój kursowa³y dwu wagonowe
sk³ady osobowe.
W zwi¹zku ze zniszczeniem przez powódŸ mostów na
drogach prowadz¹cych do Polanicy dojazd do miasta
samochodem by³ mo¿liwy jedynie od miêdzynarodowej
drogi E-67 ulicami Zdrojow¹ lub Mickiewicza. Tradycyjny dojazd przez Szalejów Górny nie by³ mo¿liwy
w zwi¹zku ze zniszczeniem przez Bystrzycê Dusznick¹
mostu miêdzy Szalejowem a Polanic¹. Z powodu zniszczenia mostu na ul. Tranzytowej (przy "Rozlewni Wód")
przejazd przez Bystrzycê Dusznick¹ do czêœci miasta
le¿¹cej za rzek¹ mo¿liwy by³ jedynie przez most przy Teatrze Zdrojowym, ulicami Parkow¹ i Lipow¹, powrót natomiast przez most obok Klubu "Colombina" ulic¹
D¹browskiego.
Na swojej stronie internetowej zamieszcza³em równie¿ informacje na jak¹ pomoc liczy Polanica oraz numer konta, na który nale¿y przekazywaæ pieni¹dze.
Mieliœmy nadziejê, ¿e do Festiwalu Pol-8 we wrzeœniu
sytuacja w Polanicy ulegnie zmianie, poniewa¿ ju¿ w lipcu trwa³y prace przy uk³adaniu nowej p³yty mostu przy
ulicy Tranzytowej. Najgorsza sytuacja drogowa by³a
przy wyjeŸdzie z Polanicy w kierunku Szczytnej (DW
"Malwa"), gdzie Bystrzyca Dusznicka zniszczy³a blisko
20 m szosy tworz¹c sobie nowe koryto rzeczne. Powa¿nie liczyliœmy siê z tym, ¿e Festiwal Pol-8 w tym roku
mo¿e siê nie odbyæ i by³oby to ze wszech miar zrozumia³e.
XXXII Festiwal Pol-8 1998
Kolejny, XXXII Festiwal Pol-8 odby³ siê jednak zgodnie z planem w dniach 17-20 wrzeœnia 1998 roku, kilka
tygodni po powodzi, która przewali³a siê przez centrum
miasta. Przed festiwalem zaproponowa³em organizatorom Festiwalu, aby znaczki festiwalowe wykonaæ w formie „cegie³ek” na fundusz odbudowy Polanicy. Propozycja zosta³a przyjêta. Projekt znaczka festiwalowego z has³em
„Pomó¿ Polanicy!” opracowa³
Jacek Szewczyk. Wykorzysta³ w nim
z d j ê c i e w ykonane przez
J e r z e g o
Urynka. Znaczek ten by³
rozprowadzany w czasie
festiwalu
Znaczek "Pomó¿ Polanicy"
wœród uczesz XXXII Pol-8 z 1998 roku.
tników, a uzyskane pieni¹dze zosta³y przekazane na konto likwidacji
zniszczeñ.
Festiwal ju¿ po raz trzeci odby³ siê pod dowództwem
Lidii Zakrzewskiej
ówczesnego Dyrektora WDK
w Wa³brzychu z siedzib¹ w Dzier¿oniowie i jej niesamowicie sprawnego i sympatycznego zespo³u. Projekcje
po raz pierwszy prowadzi³a ekipa z Dzier¿oniowa. Przywieziony rzutnik dawa³ obraz znakomitej jakoœci, a i prze-
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bieg projekcji by³ bez zarzutu. Festiwalowi towarzyszy³a
przez ca³y czas, podobnie jak w ubieg³ym roku znakomita gazeta festiwalowa „KLAPS”. Redagowa³ j¹ ponownie Jacek Czarnik tym razem z synem Kub¹. Wydano cztery numery „Klapsa”.
Ciekawostk¹ Festiwalu sta³a siê animowana czo³ówka Festiwalu Pol-8 wykonana na komputerze w technice 3D przez Jacka Szewczyka. Zosta³a zapisana na
taœmie wideo i jej prezentacja rozpoczyna³a ka¿dy blok
projekcji festiwalowych. Trwa³a ona jedynie 40 sekund
i po raz pierwszy w czasie projekcji czo³ówki festiwalowej s³ychaæ by³o na sali oklaski. Klaskano równie¿ po
zakoñczeniu jej projekcji. Widaæ podoba³o siê i chyba
warto by³o poœwiêciæ kilka tygodni pracy na jej wykonanie.
Na XXXII Festiwal Pol-8 nades³ano 78 filmów z Austrii, Niemiec, Norwegii, S³owenii, Szwecji, Wêgier,
W³och i oczywiœcie z Polski. Jury pod przewodnictwem
Sylwestra Chêciñskiego (re¿yser filmowy) w sk³adzie:
Piotr £azarkiewicz (re¿yser filmowy), Jan Peszek
(aktor), Pal Pap (Wêgry) oraz Marcel Kraft (Norwegia)
po obejrzeniu 58 filmów postanowi³o przyznaæ Grand
Prix za dwa filmy „Pornokreacja” i „Mozolna droga do
zawodu filmowca” Jaros³awowi Sztanderze (Polska),
autorowi m³odemu, niezrzeszonemu i bli¿ej nikomu
nieznanemu.
Jak zwykle osobnym rozdzia³em Pol-8 by³y imprezy
towarzysz¹ce. Wieczorem pierwszego dnia festiwalu
spotkaliœmy siê tradycyjnie przy kominku na terenie
OSIR. Drugi wieczór to „Bal Filmowca” w kawiarni
„Zdrojowa”. W trakcie balu niejaki Jan Piechura zwany
Mistrzem Janem udekorowa³ swoja ma³¿onkê Bo¿enê
Z³otym Medalem „za wytrwa³oœæ” z okazji XX-lecia ma³¿eñstwa. Dok³adnie dwadzieœcia lat wczeœniej w 1978
roku przyjechali Oni do Polanicy Zdroju na XIV Pol-8
w podró¿ poœlubn¹. Ostatniego dnia odby³a siê wycieczka autokarowa do Œwidnicy, gdzie uczestnicy
zwiedzili „Koœció³ Pokoju”, zabytek w skali europejskiej.
Zakoñczenie Pol-8 i rozdanie nagród odby³o siê nietypowo, wyj¹tkowo poza Polanic¹, w szczelnie wype³nionej sali kinoteatru „Zbyszek” w Dzier¿oniowie. Potem spotkaliœmy siê z organizatorami w bardziej kameralnych warunkach, w nowo odremontowanych wnêtrzach budynku Wojewódzkiego Domu Kultury. Dopiero tam pokaza³ siê Honorowy Goœæ festiwalu
Dariusz Milka, siostrzeniec Józefa Milki Patrona
Festiwalu Pol-8. W³aœnie od roku 1998 Dariusz Milka
odwiedza ka¿dy Festiwal Pol-8, zawsze przywo¿¹c
ufundowana przez siebie nagrodê specjaln¹.
Rok 1999 - Festiwal Pol-8 odwo³any
W styczniu 1999 roku ruszy³a reforma administracyjna kraju podobna do tej z 1975 roku, tylko ¿e w przeciwn¹ stronê. Polanica wróci³a do województwa wroc³awskiego, czyli teraz dolnoœl¹skiego. Mieliœmy nadziejê, ¿e na tych przemianach nie ucierpi impreza
o 34-letniej tradycji. Oœrodek Kultury w Dzier¿oniowie
przesta³ byæ Domem Kultury o zasiêgu wojewódzkim
i mia³ swoje zmartwienia. A Wroc³aw? Kto tam jeszcze
pamiêta³ ten festiwal? Ostatecznie Wroc³aw przesta³
organizowaæ Festiwal Pol-8 a¿ 24 lata temu!
Niestety warszawska Federacja nie pomog³a w tej
trudnej sytuacji. Podjêta zosta³a przez zarz¹d decyzja
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Zofia Janiszewska i Teresa Majewska z Polanicy-Zdroju
oraz Lidia Zakrzewska i Elwirka Walczak z Dzier¿oniowa
prezentuj¹ "Q-RURKI" przyznane im z okazji XXX-lecia
Amatorskiego Klubu Filmowego SAWA z Warszawy
w 1999 roku

o zawieszeniu i nie organizowaniu w 1999 roku Festiwalu Pol-8. Urz¹d Miasta Polanicy zosta³ pozostawiony
sam sobie.
W czasie, gdy w Polanicy mia³ siê odbywaæ Festiwal
Pol-8 cz³onkowie AKF SAWA nie mogli pozostaæ w Warszawie. W dniach 16-23 wrzeœnia 1999 roku odwiedziliœmy Polanicê tym razem pod has³em „Dla nas Pol-8
odbywa siê co roku!”.
Przed kinem „Œwiatowid” najstarsi uczestnicy Pol-8
w milczeniu oprotestowali odwo³anie Festiwalu Pol-8.
Odby³o siê równie¿ zwiedzanie Kina „Œwiatowid” w trakcie remontu. Kino wygl¹da³o jak po trzêsieniu ziemi.
Zosia optymistycznie zaprasza³a nas na otwarcie kina
ju¿ w grudniu. ¯yczyliœmy Zosi i sobie, aby ten optymizm
znalaz³ odbicie w rzeczywistoœci i ¿ebyœmy spotkali siê
jak najszybciej na pierwszym seansie po remoncie.
Do Polanicy Zdroju zaprosiliœmy te¿ Lidiê
Zakrzewsk¹ - Dyrektora Oœrodka Kultury w Dzier¿oniowie, która szefowa³a ostatnim trzem Festiwalom Pol-8.
Korzystaj¹c z okazji, dnia 21 wrzeœnia 1999 roku w samo po³udnie, przed Teatrem Zdrojowym, wrêczyliœmy
Lidce Zakrzewskiej, Zosi Janiszewskiej i Teresie
Majewskiej pami¹tkowe statuetki „Q-RURKI”, honorowe nagrody przyznane im przez nasz Klub w maju

Najstarsi uczestnicy Pol-8 w milczeniu protestuj¹cy
przed kinem "Œwiatowid" przeciwko odwo³aniu
w 1999 roku polanickiego festiwalu
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1999 roku z okazji XXX-lecia Amatorskiego Klubu Filmowego SAWA „za zas³ugi dla polanickiego festiwalu”. Razem z Lidk¹ do Polanicy przyjecha³a równie¿
Elwirka Walczak z dzier¿oniowskiego Biura Organizacyjnego Pol-8. Zabrak³o jedynie Darka Milki, któremu
chcieliœmy przekazaæ statuetkê „Q-RURKI” przyznan¹
patronowi Pol-8 Józefowi Milce.
Wyjaœniamy, ¿e „Q-RURKA” to rodzaj klubowego
OSCARA maj¹cego kszta³t z³otej rurki o œrednicy 5 cm,
œciêtej pod k¹tem 45 stopni. W ten sposób uzyskano
kszta³t wysmuk³ej litery „O”, a po dorobieniu ogonka,
otrzymano literê „Q” symbol najwy¿szej jakoœci.
By³ transparent Festiwalu Pol-8, b³yska³y flesze, zrobi³o siê nawet niewielkie zbiegowisko i jeszcze póŸniej
ludzie dopytywali siê, kiedy zaczyna siê festiwal. Trochê
przykro by³o mówiæ, ¿e ta uroczystoœæ przed Teatrem
Zdrojowym to by³o wszystko, co przewidziano na ten
rok. Na zakoñczenie wizyty w Polanicy zapaliliœmy znicze na grobie Lucjana Dalisa cz³owieka, który przez
wiele lat pracowa³ przy Festiwalu Pol-8.
Styczeñ 2000 - Otwarcie kina „Œwiatowid” po remoncie
Na pocz¹tku roku 2000, zgodnie z obietnic¹ otrzyma³em od szefowej kina „Œwiatowid” Zofii Janiszewskiej
zaproszenie na uroczyste otwarcie polanickiego kina po
likwidacji zniszczeñ spowodowanych powodzi¹. Dnia
22 stycznia 2000 roku o godz. 1800 mieliœmy przyjemnoœæ byæ obecni w kinie „Œwiatowid” na pierwszym po
remoncie seansie filmowym - wyœwietlono „Pana
Tadeusza” Andrzeja Wajdy. Uroczystoœæ w kinie „Œwiatowid” zaszczyci³ równie¿ swoj¹ obecnoœci¹ Jan
Piechura wielokrotny uczestnik Festiwali Pol-8.
Nasze prywatne otwarcie kina "Œwiatowid" odby³o
siê nastêpnego dnia. W niedzielê ok. godziny 1500 spotkaliœmy siê w kameralnym gronie w pokojach recepcyjnych nad kinem. Zosia Janiszewska ugoœci³a nas znakomitym domowym bigosem, do którego Teresa
Majewska przynios³a butelkê czerwonego wina.
W spotkaniu wzi¹³ równie¿ udzia³, trzymaj¹cy rêkê na
pulsie, redaktor Boles³aw Jaœkiewicz. PóŸniej udaliœmy
siê na wieczorny spacer po zasypanej œniegiem Polanicy, a nasypa³o go przed naszym przyjazdem sporo. Musicie mi uwierzyæ na s³owo, ale okaza³o siê, ¿e Polanica
w tej zimowej scenerii jest równie piêkna jak latem
i jesieni¹. Chocia¿ lepiej bêdzie jak nie uwierzycie mi na
s³owo i sprawdzicie to sami przy najbli¿szej okazji.
Naprawdê warto!
XXXIII Festiwal Pol-8 2000
W lutym 2000 roku dosz³y do nas optymistyczne informacje, ¿e XXXIII Festiwal Pol-8 w Polanicy Zdroju zostanie jednak zorganizowany. Nie odbêdzie siê jednak we
wrzeœniu, jak to by³o dotychczas, tylko w kwietniu. Zmieniono tradycyjny, wrzeœniowy termin festiwalu. Najwa¿niejsze jednak by³o to, ¿e Pol-8 siê odbêdzie. Kilka dni
póŸniej dotar³a do nas druga dobra wiadomoœæ. Wiosn¹
2000 roku w Polanicy Zdroju powsta³o Miejskie Centrum Kultury, którego dyrektorem zosta³ Marek
Mazurkiewicz. Tworzy³ siê optymalny uk³ad, który marzy³ mi siê od dawna, ¿eby odbywaj¹cy siê w Polanicy
Festiwal Pol-8 by³ równie¿ organizowany przez ludzi
z tego miasta. Polanica-Zdrój do³¹czy³a do grona miast,
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które dysponuj¹ w³asn¹ placówkê kulturaln¹. Niestety,
by³o zbyt ma³o czasu, aby organizacji XXXIII Festiwalu
podjê³o siê z marszu œwie¿o powsta³e w Polanicy Zdroju
Miejskie Centrum Kultury.
Na szczêœcie Dzier¿oniów nie zostawi³ Polanicy samej sobie. XXXIII Festiwal Pol-8 odby³ siê w dniach
28-30 kwietnia 2000 roku. Stanowisko dyrektora Festiwalu obj¹³ Krzysztof Tokarski (nowy dyrektor Dzier¿oniowskiego Oœrodka Kultury). Zespó³ z Dzier¿oniowa,
tak jak w poprzednich latach, pokaza³ swoje mistrzostwo
organizacyjne. Pan Czarnik wraz z synem Jakubem
tradycyjnie w czasie Festiwalu Pol-8 przygotowywa³
codziennie nowy numer gazetki festiwalowej „Klaps”.
W pi¹tek, 28 kwietnia 2000 roku oko³o godziny 1600
uroczyœcie otworzono Festiwal. Jako pierwszy pokazano film "Zachowaæ od zapomnienia" Genowefy i Leona
Danielów z AKF "CHEMIK" z Oœwiêcimia. Film ten zrealizowany by³ na tradycyjnej taœmie œwiat³oczu³ej 8 mm.
Zosta³ on równie¿ wyœwietlony na klasycznym projektorze 8 mm. Terkot pracuj¹cego projektora dodawa³ specyficznego uroku tej projekcji. By³ to niestety ostatni, historyczny film na taœmie 8 mm jaki zosta³ zg³oszony do
Festiwalu Pol-8 w Polanicy-Zdroju. PóŸniej by³o ju¿
niestety normalnie, czyli VIDEO. Wieczorem spotkanie
przy ognisku w pobli¿u Domu Wypoczynkowego
"RZEMIEŒLNIK". By³y (pieczone) barany, kie³baski oraz
piwo. By³o sympatycznie, chocia¿ niektóre dziewczyny
marudzi³y, ¿e brakowa³o im œpiewaj¹cego Adasia
Pachury, który w tym roku nie przyjecha³.
Na XXXIII Festiwal Pol-8 nades³ano 86 filmów,
60 z nich pokazano w konkursie. By³y to filmy z Austrii,
Holandii, Niemiec, Rosji, S³owenii, USA, Wêgier, W³och
i Polski. Pomimo odrzucenia 1/3 filmów mieliœmy wra¿enie, ¿e Komisja Kwalifikacyjna by³a zbyt liberalna.
Ostrzejsza selekcja wysz³aby jedynie na dobre festiwalowi. Znakomitego doboru filmów konkursowych dokonano trzeciego dnia (niedziela). Wiele osób, z którymi
rozmawialiœmy okreœli³o ostatni dzieñ festiwalu jako wyj¹tkowo udany. Udowodni³ on, ¿e ogl¹danie filmów amatorskich nie musi byæ katorg¹. Mo¿e w³aœnie zbytni liberalizm komisji kwalifikacyjnych na przegl¹dach amatorskich szkodzi tym imprezom i powoduje, ¿e osoby postronne, które trafi¹ na projekcje konkursowe, szybko
z nich wychodz¹ i raczej ju¿ nie wracaj¹.
Pomimo to o wyj¹tkowo wysokim poziomie XXXIII
Festiwalu Pol-8 œwiadczy fakt, ¿e po raz pierwszy w jego
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historii przyznano dwie równorzêdne nagrody Grand
Pri x. Jur y w sk³ adz ie: Jan Machulski (aktor)
przewodnicz¹cy, Maria Zmarz-Koczanowicz (re¿yser
filmowy) oraz Stanis³aw Puls (przedstawiciel FTFN)
przyzna³o je filmom „Cywilizacja” Olega Budrikova
(Rosja) oraz „Dzieci” Marka Kosowca (Polska).

XXXIV Festiwal Pol-8 2001
XXXIV Festiwal Pol-8 odby³ siê w dniach 26-28 kwietnia 2001 roku. Funkcjê dyrektora Festiwalu pe³ni³
ponownie Krzysztof Tokarski z Dzier¿oniowskiego
Oœrodka Kultury, jednak ju¿ przy œcis³ej wspó³pracy
z Markiem Mazurkiewiczem - dyrektorem Miejskiego
Centrum Kultury w Polanicy Zdroju.
Na XXXIV Festiwal Pol-8 zosta³o zg³oszonych 110 filmów z których 56 zakwalifikowano do konkursu. Jury
w sk³adzie: Vladimir Multin (Holandia), Ctirad Stipl
(Republika Czeska), Daniel Stephan (Niemcy), Jan
Peszek (Polska) - przewodnicz¹cy oraz Stanis³aw Puls
(Polska), po obejrzeniu zakwalifikowanych do festiwalu
filmów postanowi³o GRAND PRIX przyznaæ filmowi:
"THE MAN WHO LOVED MOVIES" zrealizowanemu
przez Mette Christensen (Dania).
Werdykt Jury trochê zadziwi³. Mieliœmy wra¿enie, ¿e
nagrodzono zbyt wiele filmów z Polski, pomijaj¹c ciekawe filmy zagraniczne. Najbardziej kontrowersyjna,
nie tylko dla nas, by³a nagroda Grand Prix. Duñski film
"THE MAN WHO LOVED MOVIES" by³ co prawda perfekcyjnie zrealizowany, jednak opowiedziana anegdota
nie wysz³a poza sprawnie opowiedziany, niezbyt wyszukany dowcip. Wydaje nam siê, ¿e film, któremu siê
przyznaje Grand Prix powinien reprezentowaæ sob¹
coœ wiêcej ni¿ sprawnoœæ warsztatow¹.
Ozdob¹ polanickiego festiwalu by³y tzw. „imprezy towarzysz¹ce" oraz przepiêkna wiosenna pogoda. W trakcie uroczystoœci otwarcia Pol-8 zaprezentowa³ siê (efektowny, ale mocno stremowany) m³odzie¿owy zespó³ Studia Tanecznego z Miejskiego Centrum Kultury w Polanicy-Zdroju. Odby³o siê te¿ niezwykle sympatyczne spotkanie uczestników przy ognisku oraz na zakoñczenie,
bankiet po¿egnalny po wrêczeniu nagród. Najwa¿niejszym jednak wydarzeniem XXXIV Festiwalu Pol-8
by³ wystêp Jana Peszka (cz³onka Jury) w monodramie
Bogus³awa Schaeffera „Scenariusz dla nieistniej¹cego, lecz mo¿liwego aktora instrumentalnego". By³
to pokaz niespotykanej maestrii tego aktora i choæby dla
tego spektaklu warto by³o w tym roku przyjechaæ
do Polanicy na Pol-8 .
Musimy te¿ odnotowaæ tegoroczny, tradycyjny
tzw. „Bal Filmowca” w Kawiarni „Zdrojowa”. By³o
to wydarzenie historyczne, poniewa¿ po raz
pierwszy w historii Festiwalu Pol-8, nikt nie splami³ siê tañcem. Spotkanie by³o wyj¹tkowo statyczne.
Oczywiœcie, wydawana by³a równie¿ gazeta festiwalowa „Klaps”. Robili to z du¿ym zaanga¿owaniem, podobnie jak w latach poprzednich
Jacek Czarnik wraz z synem Jakubem. Tym razem pomaga³ im równie¿ Jurek Urynek z AKF
SAWA, który przywióz³ do Polanicy swój najnowszy aparat cyfrowy, co umo¿liwia³o urozmaJan Machulski wpisuje siê do Ksiêgi Pami¹tkowej na
icenie gazety festiwalowej aktualnymi zdjêciami.
XXXIII Festiwalu Pol-8 w 2000 roku
Jak siê okaza³o by³ to ostatni Festiwal Pol-8
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organizowany z udzia³em Dzier¿oniowa. Musimy przyznaæ, ¿e lata 1996-2001, kiedy to Festiwal Pol-8
w Polanicy Zdroju by³ organizowany przez Dom Kultury
w Dzier¿oniowie nale¿¹ do najlepszych lat tej imprezy.
Ten okres Pol-8 bêdziemy wspominaæ z du¿ym sentymentem. Tak Lidka Zakrzewska jak i Krzysiu Tokarski
kolejni dyrektorzy palcówki w Dzier¿oniowie potrafili
stworzyæ klimat przypominaj¹cy najlepsze lata polanickiego festiwalu. Zespó³ Dzier¿oniowski w sk³adzie:
Renia £azor, Elwirka Walczak, Ania Horo¿aniecka,
Tereska Walczak, Gra¿ynka Zuzel i Adaœ Pachura
pokazali swoje rewelacyjne zdolnoœci organizacyjne.
Zawsze bêdziemy Was wspominali jako wyj¹tkowo sympatycznych ludzi. Teraz, po latach, jeszcze raz serdecznie Wam dziêkujemy za to, ¿e przez 6 lat byliœcie
razem z nami w Polanicy.
XXXV Festiwal Pol-8 2002
Od jubileuszowego, XXXV Festiwalu Pol-8 w 2002
roku rolê g³ównego organizatora Festiwalu Pol-8 przejê³o Miejskie Centrum Kultury w Polanicy-Zdroju. Dyrektorem Festiwalu Pol-8 zosta³ Marek Mazurkiewicz
dyrektor polanickiego MCK. Tak wiêc pocz¹wszy od roku 2002 Festiwal Pol-8 organizowany jest wy³¹cznie
si³ami Polanicy-Zdroju. Festiwal rozpocz¹³ siê nietypowo, bo w niedzielê, 28 kwietnia natomiast zakoñczy³
siê 1 maja. Od pocz¹tku dobra atmosfera.
Pierwszy dzieñ - niedziela, Uroczyste otwarcie Festiwalu Pol-8 o godz. 1700, póŸniej wystêpy zespo³u m³odzie¿owego z polanickiego MCK, projekcja filmów nagrodzonych w latach ubieg³ych i wreszcie pocz¹tek konkursu. Pierwszy dobry pomys³ organizacyjny - filmy prezentowano w systemie "tylnej projekcji" i prawie ca³y
techniczny "ba³agan" ukryty by³ za ekranem. Przy filmach zagranicznych t³umaczenie czytane by³o przez
lektora, co generalnie sprawia³o bardzo dobre, profesjonalne wra¿enie. Projekcje na XXXV Pol-8 w 2002 roku
trzeba uznaæ za mocna stronê tej edycji festiwalu.
Drugiego dnia od rana do wieczora projekcje, natomiast wieczorem "Ognisko", które okaza³o siê wyj¹tkowo udan¹ imprez¹. Uczestnicy przy piwie i kie³baskach
prowadzili d³ugie rozmowy, œpiewom i tañcom nie by³o
koñca. Po raz kolejny udowodniono, ¿e tego typu spotkania integracyjne s¹ równie wa¿nym elementem festiwalu jak poziom projekcji. To w³aœnie imprezy towarzysz¹ce buduj¹ klimat imprezy i opowieœci o nich procentuj¹ w nastêpnych latach zachêcaj¹c twórców do
osobistego udzia³u w kolejnych edycjach festiwalu. Tak
przecie¿ w latach 70-tych rodzi³a siê legenda Festiwalu
Pol-8.
Trzeciego dnia rano, wycieczka na "Czarn¹ Górê".
Pomimo „krótkiej” nocy ze wzglêdu na "Ognisko", na
wycieczkê wybra³a siê spora grupa uczestników. W programie by³ równie¿ obiad w plenerze (pstr¹g). Po powrocie dalszy ci¹g projekcji konkursowych, a wieczorem
w kinie "Œwiatowid" projekcja filmu "6 dni Strusia"
Jaros³awa ¯amojdy (cz³onka Jury). Po filmie spotkanie
z autorem.
Wieczór w kinie "Œwiatowid" przywo³a³ sentymentalne wspomnienia, tutaj od 1969 roku przez 26 lat odbywa³y siê projekcje Pol-8. W roku 1995 Festiwal zosta³
przeniesiony do Teatru Zdrojowego. Dla nas w kinie
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„Œwiatowid” ju¿ zawsze bêdzie kr¹¿y³ „duch Milki” i ka¿dy pobyt w tym kinie bêdzie przywo³ywa³ echa pierwszych Festiwali Pol-8 z lat 70-tych. W hallu kina ponownie pojawi³a siê mosiê¿na tablica (zdjêta na czas remontu po powodzi) poœwiêcona Józefowi Milce i jego
Festiwalowi. Mamy nadziejê, ¿e pomimo zupe³nie innych uwarunkowañ, doczekamy siê jeszcze kiedyœ powrotu Festiwalu Pol-8 do kina „Œwiatowid”. Pomimo nowego wystroju nie zatraci³o ono przytulnej atmosfery starych kin, której na pró¿no mo¿na szukaæ we wspó³czesnych „popcornowych multiplexach”.
Czwartego dnia, 1 maja - przed po³udniem zakoñczenie festiwalu. Jury w sk³adzie: Sylwester Chêciñski
(Polska) - przewodnicz¹cy, Ctirad Stipl (Republika
Czeska), Andreas Lippitz (Niemcy), Stanis³aw Puls
(Polska), Jaros³aw ¯amojda (Polska) oraz Jacek
Szymañski (Polska) po obejrzeniu 52 filmów zakwalifikowanych do udzia³u w Festiwalu, ze 105 filmów zg³oszonych na Pol-8, przyzna³o nagrody. Grand Prix
otrzyma³ polski film „¯yletka” Tomasza Jastrzêbskiego.
Film krótki, prosty, ale pozwalaj¹cy na zbyt wiele interpretacji.
Ostatniego dnia festiwalu pojawili siê w Polanicy goœcie specjalni. Przyjecha³ Dariusz Milka, bratanek patrona Pol-8. Przyjechali równie¿ Krzysiu Tokarski
i Renia £azor z Dzier¿oniowa. To na ich barkach przez
ostatnie lata spoczywa³ ciê¿ar (i chyba jednak równie¿
przyjemnoœæ) organizowania Pol-8.
W trakcie uroczystego zamkniêcia festiwalu poinformowano uczestników, ¿e Festiwalowi Pol-8 przyznano
wreszcie, po 35 latach, tzw. "Patronat UNICA", czyli
Œwiatowej Unii Filmu Nieprofesjonalnego. W Polsce jest
to bodaj czwarty festiwal, który dost¹pi³ tego zaszczytu.
Festiwal Pol-8 zawdziêcza przyznanie „Patronatu
UNICA” cz³onkowi w³adz tej organizacji i wieloletniemu
cz³onkowi polanickiego jury Radkowi Stiplowi z Republiki Czeskiej, który pomóg³ doprowadziæ tê sprawê
do szczêœliwego fina³u.
Tego samego dnia po po³udniu w Muszli Koncertowej
Parku Zdrojowego odby³ siê Koncert "Muzyka Filmowa
na Jubileusz Pol-8" w wykonaniu Zespo³u "Tercja
Pikardyjska" z Ukrainy. Polanickiemu festiwalowi jak
zwykle towarzyszy³a prasa festiwalowa. W tym roku redagowa³ j¹ nowy zespó³ sk³adaj¹cy siê z Joanny
Kowalczyk i Andrzeja Lemiesza, którzy kontynuowali
edycjê gazety „Klaps”. Ukaza³y siê cztery numery tego
wydawnictwa.
XXXVI Festiwal Pol-8 2003
XXXVI Festiwal Pol-8 odby³ siê ponownie w tradycyjnym wrzeœniowym terminie tj. w dniach 25-27 wrzeœnia 2003 roku. Powodem zmiany terminu by³a trudniejsza sytuacja finansowa. Te kilka dodatkowych miesiêcy, które zyskano w porównaniu z terminem wiosennym, to dodatkowy czas na zabieganie o fundusze
u sponsorów. W sumie by³ to równie¿ szczêœliwy przypadek, który pozwoli³ przenieœæ Pol-8 na tradycyjny, wrzeœniowy termin. Ju¿ na 5 dni przed rozpoczêciem
festiwalu Polanica-Zdrój by³a przystrojona transparentami zapowiadaj¹cymi Pol-8 oraz plakatami, które informowa³y o programie imprezy przygotowanym przez
organizatorów.
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Pierwszego dnia, w czwartek, o godzinie 1800
w Teatrze Zdrojowym rozpoczê³a siê uroczystoœæ
otwarcia XXXVI Festiwalu Pol-8. Dyrektor MCK Marek
Mazurkiewicz dziêkuj¹c wszystkim, dziêki którym festiwal doszed³ do skutku, z imienia i nazwiska wymieni³
dwie osoby - Dariusza Milkê i Wac³awa Szewczyka. Niewiele bowiem brakowa³o, a w 2003 roku Festiwal Pol-8
nie odby³by siê.
Na wiosnê 2003 roku po og³oszeniu przez organizatorów zmiany wiosennego terminu Festiwalu Pol-8 na
wrzeœniowy, nie bacz¹c na powody, warszawska Federacja wystosowa³a do Burmistrza Polanicy pismo, w którym mo¿na by³o przeczytaæ: "W wyniku dyskusji Zarz¹d
podj¹³ jednomyœln¹ decyzjê o zawieszeniu w bie¿¹cym
roku organizacji festiwalu pod nazw¹ Pol-8.". Na szczêœcie w³adze Polanicy-Zdroju oraz dyrekcja Miejskiego
Centrum Kultury utrzyma³y swoj¹ wczeœniejsz¹ decyzjê
w mocy. XXXVI Festiwal Pol-8 postanowiono zorganizowaæ w³asnymi si³ami. Szczególnie, ¿e pomoc Federacji
w organizowaniu Pol-8 by³a w ostatnich latach iluzoryczna. Tak rozpoczê³a siê era pe³nej niezale¿noœci Festiwalu Pol-8 od czynników decyzyjnych poza Polanic¹.
Na XXXVI Pol-8 filmy ocenia³o Jury w sk³adzie: Ctirad
Stipl (Republika Czeska), Stanis³aw Puls (Polska),
Jan W. Piechura (Polska), Witold Leszczyñski
(Polska), Sylwester Chêciñski (Polska) - przewodnicz¹cy, Bogdan Dziworski (Polska) i Jacek Szymañski
(Polska). Jury po obejrzeniu 41 filmów z 76 zg³oszonych, postanowi³o przyznaæ nagrodê g³ówn¹ GRAND
PRIX filmowi „Po cud” Jaros³awa Sztandery.
Musimy przyznaæ, ¿e Komisja Kwalifikacyjna wykona³a dobr¹ robotê. Ka¿dy kolejny blok projekcji zawiera³
coraz ciekawsze filmy. Rzadko siê zdarza, ¿eby filmy
amatorskie prezentowane w tak du¿ej dawce ogl¹da³o
siê bez znu¿enia. W 2003 roku, podobnie jak rok wczeœniej, Festiwal Pol-8 charakteryzowa³ siê znakomit¹
tzw. „tyln¹ projekcj¹”, filmy ogl¹da³o siê z przyjemnoœci¹ na du¿ym, jasnym ekranie.
W trakcie 36. Festiwalu Pol-8 zorganizowano cztery
imprezy towarzysz¹ce, wszystkie godne odnotowania.
Pierwszy wieczór to pokaz filmu dokumentalnego "The
Prisoner" - Bogdana Dziworskiego i spotkanie z re¿yserem. Drugi wieczór zape³ni³a projekcja (tym razem
znowu w naszym ulubionym kinie "Œwiatowid") filmu
"¯ywot Mateusza" Witolda Leszczyñskiego i oczywiœcie spotkanie z re¿yserem w towarzystwie psa
Dupka, który nawet na chwilê nie chcia³ opuœciæ swojego pana. Trzeci, ostatni wieczór w Polanicy to rozdanie nagród, uœwietnione koncertem "Balcan Folk
Acoustic" (Bu³garia). Na po¿egnanie zaproszono
uczestników na tradycyjny grill z kie³baskami, bigosem
i piwem. Tym sympatycznym akcentem zakoñczy³ siê
drugi Festiwal Pol-8 organizowany w pe³ni samodzielnie przez polanickie Miejskie Centrum Kultury.
Dnia 18 sierpnia 2004 roku ukaza³ siê ostatni numer
regionalnego dwutygodnika „Gazeta Gmin”. Wspominam o tym dlatego, poniewa¿ od pocz¹tku ukazywania
siê tego pisma, przez 12 lat, redaktor Boles³aw
Jaœkiewicz, który zajmowa³ siê w nim tematyk¹ polanick¹, co roku prezentowa³ obszerne relacje z odbywaj¹cych siê Festiwali Pol-8. Równie¿ w trudnych chwilach, kiedy wa¿y³y siê losy tego festiwalu, swoimi teks-
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tami wspomaga³ ludzi broni¹cych istnienia tej wieloletniej imprezy. To, ¿e festiwal przetrwa³ te trudne chwile, to
równie¿ niezaprzeczalna zas³uga redaktora Boles³awa
Jaœkiewicza i dziêki Mu za to. W tym ostatnim numerze
„Gazety Gmin” zd¹¿y³ zamieœciæ On jeszcze zapowiedŸ
kolejnego polanickiego festiwalu pod tytu³em „Pol-8
niezniszczalny”. I oby ten tytu³ zawsze by³ aktualny!
XXXVII Festiwal Pol-8 2004
XXXVII Festiwal Pol-8 odby³ siê w dniach 23-25
wrzeœnia 2004 roku. Pierwszego dnia o godzinie 1800
w Teatrze Zdrojowym dyrektor Marek Mazurkiewicz uroczyœcie dokona³ otwarcia festiwalu. Po czêœci oficjalnej
rozpocz¹³ siê spektakl "W starym kinie?"- w wykonaniu
Teatru Maska z Jeleniej Góry.
O godzinie 1900 rozpoczê³y siê pierwsze projekcje konkursowe. Jury w sk³adzie: Stanis³aw Puls (Polska), Jan
W. Piechura (Polska), Marek Mazurkiewicz (Polska),
Gabriela Muska³a (Polska), Zbigniew Stanek
(Polska), Ctirad Stipl (Republika Czeska), Jacek
Szymañski (Polska) oraz Grzegorz Zgliñski (Polska)
rozpoczê³o pracê. Ju¿ pierwszego dnia zaprezentowano czeski film "Mijeni" zrealizowany przez Olgê
Szpatov¹, który wydawa³ nam siê od pocz¹tku niezagro¿onym kandydatem na Grand Prix. Jak siê potem
okaza³o nasze przewidywania siê sprawdzi³y.
Po obejrzeniu 41 filmów dopuszczonych do konkursu
z 71 nades³anych z 11 krajów, Jury postanowi³o przyznaæ Grand Prix filmowi „Mijeni” Olgi Szpatovej z Republiki Czeskiej. Werdykt ten by³ wyj¹tkowo zgodny
z odczuciami publicznoœci. Wiele osób zaraz po projekcji typowa³o ten film do g³ównej nagrody. Na 37. Festiwalu Pol-8 zaprezentowano filmy z Armenii, Austrii, Czech, Kanady, Niemiec, Norwegii, S³owenii, Wêgier,

Przed Teatrem Zdrojowym czarnoskóry przedstawiciel
Kanady Lincoln Thorn w towarzystwie Zofii Janiszewskiej,
Teresy Majewskiej i Jana Piechury

Wielkiej Brytanii, W³och i Polski. Niew¹tpliw¹ atrakcj¹
XXXVII Festiwal Pol-8 okaza³ siê czarnoskóry przedstawiciel Kanady Lincoln Thorn, który przyjecha³ tu ze
swoim filmem, za który zreszt¹ otrzyma³ wyró¿nienie.
Lincoln obieca³ przyjechaæ do Polanicy równie¿ za rok.
Niestety, w Polanicy wiêcej siê nie pokaza³. Rozumiemy,
trochê daleko!
I tradycyjnie imprezy towarzysz¹ce. Pierwszego dnia
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festiwalu o godzinie 2130 odby³o siê w "Naszym Domu"
spotkanie integracyjne "Grill Party". Musimy odnotowaæ
w naszej "Ksiêdze Rekordów Festiwalu Pol-8", ¿e by³o
to ju¿ drugie festiwalowe spotkanie w historii Pol-8, na
którym nikt nie zatañczy³ pomimo muzyki na ¿ywo, jak¹
zapewnili organizatorzy w trakcie imprezy. Czy¿by tworzy³a siê na naszych oczach nowa œwiecka tradycja?
Drugiego dnia wieczorem kolejna impreza. O 2000
udaliœmy siê z du¿¹ przyjemnoœci¹ do Kina "Œwiatowid", aby obejrzeæ pokaz specjalny festiwalu - film
„Dersu Uza³a" [1975] w re¿yserii Akira Kurosawy.
Oprócz przyjemnoœci zwi¹zanej z przypomnieniem sobie tego znakomitego filmu, znowu mieliœmy okazjê spêdziæ wieczór w kinie „Œwiatowid”.
Ostatniego dnia, w sobotê, odby³o siê spotkanie z jurorami w kawiarni "Zdrojowa" dyskutowano d³ugo i czasami doœæ zaciekle na temat obejrzanych filmów. Natomiast po po³udniu spotkaliœmy siê ponownie w „Teatrze Zdrojowym" na uroczystym wrêczeniu nagród. Podobnie jak w latach poprzednich ostatniego dnia festiwalu zjawi³ siê w Polanicy Pan Dariusz Milka przywo¿¹c
tradycyjnie swoj¹ nagrodê.

tajników twórczoœci filmowej.
XXXVIII Festiwal Pol-8 2005
XXXVIII Festiwal Pol-8 odby³ siê w dniach 28 wrzeœnia - 1 paŸdziernika 2005 roku ponownie pod patronatem Miêdzynarodowej Unii Filmu Nieprofesjonalnego
(Union Internationale du Cinema Non Professionnel).
I znowu by³a to zas³uga cz³onka jury polanickiego Festiwalu Ctirada Stipla z Republiki Czeskiej.
Pierwszego dnia - uroczyste otwarcie i pierwsze projekcje konkursowe, a wieczorem dyskusja z jurorami
o prezentowanych filmach. Natomiast ok. 2000 spotkanie
towarzyskie uczestników festiwalu w piêknych piwnicach gospody „Altheide” po³o¿onej przy Polanickim
Deptaku nieopodal Kina „Œwiatowid”.
Drugiego dnia - w pi¹tek, przez ca³y dzieñ projekcje
konkursowe. Wieczorem pokaz filmu Marii ZmarzKoczanowicz pt. „Dzienniki.pl”, a po filmie ponowne
spotkanie z jurorami, tym razem na d³u¿szej dyskusji.
Ostatniego dnia festiwalu - w sobotê, rano wycieczka uczestników po Ziemi K³odzkiej. Odwiedzono
Duszniki-Zdrój oraz Kudowê w tym Kaplicê Czaszek
w Czermnej. Potem wspólny obiad na ³owisku w Pstr¹¿nej.
Po powrocie do Polanicy projekcja 8 filmów z Festiwalu w Rychnowie, tzw. „czeskie okienko”. Oko³o
1600 rozpoczê³a siê uroczystoœæ zakoñczenia festiwalu oraz wrêczenie nagród.
Jury w sk³adzie
Maria Zmarz-Koczanowicz (Polska), Magdalena
£azarkiewicz (Polska), Jacek Szymañski (Polska),
Ctirad Stipl (Republika
Czeska) oraz Marek
Mazurkiewicz (Polska) po obejrzeniu 24 filmów dopuszczonych do konkursu postanowi³o przyznaæ Grand
Prix filmow i „Pytanie z sali”
zrealizowanemu przez Filipa
Sadowskiego (Polska). Na
XXXVIII Pol-8 wiêkszoœæ nagród
i wyró¿nieñ przypad³o filmom
z Polski, co w dotychczasowych
festiwalach nie zdarza³o siê zbyt
czêsto.

8 MAJA 2005 - Œwiatowy Dzieñ Filmu SUPER 8
W maju 2005 roku taœma filmowa Super 8 ukoñczy³a
40 lat. W zwi¹zku z t¹ rocznic¹, 8 maja 2005 roku w 40
miastach Œwiata zorganizowano 40 urodzinowych projekcji filmów zrealizowanych na tym w³aœnie formacie.
Niestety, w Polsce zapomniano zupe³nie o tej wa¿nej
rocznicy. Nie zapomnieli o niej natomiast pasjonaci
z Republiki Czeskiej [Kladno]. Miasto to zosta³o wymienione wœród 40 innych miast Œwiata bior¹cych udzia³
w tych urodzinach. W ten sposób fani taœmy Super 8
uczcili 40. urodziny tego
formatu.
Idea Œwiatowego
Dnia Super 8 zrodzi³a
siê piêæ lat wczeœniej,
kiedy to 8 stycznia
2000 roku fani filmu
Super 8 zorganizowali
ponad 30 projekcji na
trzech kontynentach.
Szczegó³owe informacje o tym œwiatowym
wydarzeniu mo¿na znaleŸæ w Internecie pod
adresem: http:/www.
super8site. com a nastêpnie klikaj¹c odnoœnik: Global Super 8
Day.
Przypominamy, ¿e
8 maja 2010 roku format Super 8 bêdzie obchodzi³ swoje 45 urodziny. Mo¿e warto zaznaczyæ to œwiêto równie¿ w Polsce. Ostatecznie jest to format
dziêki któremu wielu
z nas mia³o szansê praktycznego poznawania
Plakat "GLOBAL SUPER8 DAY" - 8 MAJA 2005
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XXXIX Festiwal Pol-8 2006
XXXIX Miêdzynarodowy Festiwal Filmów Amatorskich Pol-8 odby³ siê w dniach 21-23 wrzeœnia
2006 roku. Festiwal Pol-8 okaza³
siê w roku 2006 imprez¹ wyj¹tkowo udan¹. Byæ mo¿e sta³o siê
to dziêki osobom, które zaproszono do udzia³u w festiwalowym
jury, byli to prof. Rudolf Adler
(Czechy)
oraz
prof. Jerzy
£ukaszewicz (Polska). Obaj panowie prowadzili warsztaty, które
otwiera³y tegoroczny festiwal.
Potrafili wcign¹æ uczestników
w swoje dzia³ania, co rzutowa³o
potem na klimat ca³ej imprezy.
Pomaga-³a im w tym Gra¿yna
Barszczewska, równie¿ cz³onek
jury. Ca³y festiwal by³ zorganizowany we wspó³pracy z Czechami
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oraz goœæmi z Rychnowa. To w³aœnie w Rychnowie odbywa siê do tej pory czeski odpowiednik Festiwalu
Pol-8 zwany Rychnovska Osmiczka.
Sympatycznym elementem by³o równie¿ otwarcie festiwalu, które odby³o siê tym razem w naszym ulubio-

W holu kina "Œwiatowid": Sylwester Chêciñski,
Gra¿yna Barszczewska i Jerzy £ukaszewicz
XXXIX Pol-8 (2006)

nym kinie "Œwiatowid". Kino to jak siê okaza³o, nie tylko
wywo³ywa³o sympatyczne wspomnienia u starszych
uczestników, ale równie¿ zachwyci³o atmosfer¹ starych
kin m³odych uczestników. Do miejsc zwi¹zanych z Pol-8
wiod³y znowu, wydawa³o siê zapomniane, malowane
farb¹, tradycyjne "Œlady stóp Milki".
W konkursie zaprezentowano 60 filmów z ponad 100
zg³oszonych na Pol-8. Obejrzeliœmy filmy z Australii,
Czech, Finlandii, Hiszpanii, Izraela, Makao, Niemiec,
Norwegii, S³owenii, Wielkiej Brytanii, W³och i Polski. Bite
trzy dni projekcji. W tym roku filmy ocenia³o jury w sk³adzie: Jerzy £ukaszewicz (przewodnicz¹cy), Gra¿yna
Barszczewska, Rudolf Adler (Republika Czeska),
Micha³ Lesieñ,
Marek Mazurkiewicz,
Jacek
Szymañski oraz Ctirad Œtipl (Republika Czeska).
Oprócz projekcji uczestnikom zorganizowano wycieczkê po Ziemi K³odzkiej (Szczeliniec Wielki) oraz dwa
wieczory dyskusji z jurorami o prezentowanych filmach.
Dyskusje te koñczy³y siê bardzo póŸno w nocy.
Innym jasnym punktem tegorocznego Festiwalu
Pol-8 by³a jego oprawa graficzna, poczynaj¹c od
elementów dekoracyjnych sceny, poprzez now¹
czo³ówkê festiwalu, a koñcz¹c na afiszu i wyj¹tkowo udanych materia³ach festiwalowych (tak pod
wzglêdem projektu jak i wykonania) zawieraj¹cych program imprezy oraz zestawienie prezentowanych filmów. Jest to jedno z ³adniejszych
wydawnictw jakie towarzyszy³y Festiwalowi Pol-8
"na przestrzeni dziejów".
W niedzielê, 24 wrzeœnia 2006 roku, oko³o godziny 1100 odby³o siê w Teatrze Zdrojowym zakoñczenie festiwalu, po³¹czone z wrêczeniem nagród.
Wczesnym popo³udniem, przed ruszeniem w drogê powrotn¹ do domu, korzystaj¹c z piêknej pogody, spotkaliœmy siê jeszcze w ogrodzie u Teresy
Majewskiej na po¿egnalnej kawie i cieœcie
z rabarbarem. Honorowym goœciem by³a
Gra¿yna Barszczewska, która z Ul¹ i Leszkiem

Z ¯YCIA MIASTA
Rozowskim wraca³a do Warszawy. ¯egnaliœmy siê
has³em: „Do zobaczenia za rok, na 40. Jubileuszowym Festiwalu Pol-8”.
XL Festiwal Pol-8 2007 - czyli „Wielki Jubileusz”
W 2007 roku przypad³ Wielki Jubileusz Pol-8.
W dniach 13-15 wrzeœnia 2007 roku festiwal ten odby³
siê po raz czterdziesty. Komisja Kwalifikacyjna w sk³adzie: Jacek Szymañski, Joanna Kowalczyk, Marek
Mazurkiewicz i Robert Serafin po obejrzeniu 83 zg³oszonych filmów postanowi³a zakwalifikowaæ do konkursu 38 filmów.
W czwartek po po³udniu, o godz. 1700 rozpoczê³y siê
pierwsze projekcje konkursowe. Natomiast wieczorem, oko³o 1930 nast¹pi³o uroczyste otwarcie festiwalu.
Jak siê okaza³o organizatorzy zrobili najstarszym
uczestnikom Pol-8 sympatyczn¹ niespodziankê.
W charakterze goœci honorowych zostali zaproszeni
na ten jubileuszowy Festiwal ludzie zwi¹zani w poprzednich latach z organizacj¹ Pol-8: Stanis³aw
Marciniak, Jola Wieteska-Lis, Lidka Zakrzewska,
Krzysiu Tokarski oraz Dariusz Milka, zrobi³o siê bardzo rodzinnie i sympatycznie.
Oko³o godziny 2000 rozpoczê³a siê uroczystoœæ nadania tytu³u Honorowego Obywatela Polanicy-Zdroju
autorowi niniejszego opracowania - Wac³awowi
Szewczykowi.
Dyrektor
festiwalu Marek
Mazurkiewicz odczyta³ laudacjê, po czym zaprosi³ na
estradê burmistrza Miasta Jerzego Terleckiego, przewodnicz¹c¹ Rady Miasta Magdalenê Ptaszek oraz nominowanego. Nast¹pi³o uroczyste wrêczenie Aktu Nadania. Nigdy nie prze¿y³em w Polanicy czegoœ bardziej
stresuj¹cego ni¿ ten uroczysty wieczór w Teatrze Zdrojowym.
Potem rozpoczêto projekcjê filmów nagrodzonych
w minionych latach. By³y to filmy zrealizowane w latach
1971-1987 na taœmie 8 mm przez takich twórców jak
Tadeusz Wudzki, Engelbert Kral, Wojciech Czarnecki,
Jan Piechura, Józef Wylega³a, Ryszard Krupowicz
i Leszek Boguszewski. Pokaz otwiera³a prezentacja
materia³u archiwalnego sprzed wielu lat, zrealizowanego na taœmie Super 8. Z ekranu przemówi³ do zebranych patron Festiwalu Pol-8 Józef Milka. Po zakoñ-

cz³onkowie Polanickiego Biura Organizacyjnego Pol-8
(od lewej): Robert Serafin, Marek Mazurkiewicz,
Joanna Kowalczyk, Edward Kublik i Pawe³ Ho³ub
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Z ¯YCIA MIASTA
czeniu projekcji oby³o siê w kawiarni "Zdrojowa" spotkanie towarzyskie uczestników. Ze wzglêdu na statyczny charakter tego spotkania, nawet nie staram siê
ju¿ tych wspólnych wieczorów w czasie Pol-8 nazywaæ
„Balem Filmowców”.
Nastêpnego dnia, w pi¹tek od rana projekcje, a wieczorem spotkanie z jurorami, które trwa³o do godz. 100
w nocy. Tego te¿ dnia, nieco wczeœniej, spotka³em
siê z prezesem Towarzystwa Mi³oœników Polanicy
Edwardem Wojciechowskim oraz z Zosi¹ Janiszewsk¹.
Spotkanie trwa³o ponad dwie godziny. Nie oby³o siê bez
rozmowy na temat szansy na utworzenie "Muzeum Filmu 8 mm i Festiwalu Pol-8". Jak siê okaza³o wszyscy s¹
zainteresowani tematem, ale jak wygl¹da w praktyce
sprawa realizacji takiego pomys³u nie trudno siê domyœliæ
(lokalizacja, finanse)!
Nastêpnego dnia (w sobotê) ostatnie projekcje konkursowe, a potem wycieczka autokarowa do Kopali Z³ota
w Z³otym Stoku i wspólny obiad na ³owisku pstr¹ga. Po
powrocie, wczesnym popo³udniem druga czêœæ projekcji
filmów z poprzednich lat nagrodzonych na Pol-8. Muszê
powiedzieæ, ¿e z wielk¹ przyjemnoœci¹ obejrza³em
ponownie film "Mijeni" Olgi Szpatowej, który w 2004 roku
zosta³ nagrodzony Grand Prix. Dla mnie film ten w zderzeniu z innymi filmami nagrodzonymi G³ówn¹ Nagrod¹
na minionych festiwalach Pol-8 zas³uguje na jakieœ
SUPER GRAND PRIX. Tak czystego i piêknego filmu nie
widzia³em ju¿ dawno. Po trzech latach obejrza³em ten film
znowu z wielk¹ przyjemnoœci¹.
A wieczorem na uroczystym zakoñczeniu festiwalu
i wrêczeniu nagród nie zdziwi³o mnie specjalnie, ¿e jury
tego jubileuszowego, 40. Pol-8 postanowi³o nie przyznawaæ GRAND PRIX. Jury w sk³adzie: prof. Jerzy
£ukaszewicz (Polska)
przewodnicz¹cy, Jacek
Szymañski (Polska), Jacek Adamczewski (Polska),
dyrektor festiwalu Marek Mazurkiewicz (Polska),
Zbigniew Stanek (Polska), prof. Rudolf Adler (Republika Czeska), Micha³ Chrosiñski (Polska) po obejrzeniu 38 filmów zakwalifikowanych do udzia³u w Festiwalu
postanowi³o Pierwsz¹ Nagrodê przyznaæ czeskiemu filmowi Jiri Horaka "Na konci casu”.
W holu Teatru Zdrojowego czeka³a na uczestników
po¿egnalna lampka wina. Kieliszki ustawione by³y
w kszta³cie rzymskiej liczby XL (czterdziestka). Dyrektor
Marek Mazurkiewicz zamykaj¹c festiwal zaprosi³ wszystkich za rok, na 41. Pol-8.
W niedzielê, w po³udnie, ostatniego dnia pobytu
w Polanicy wybraliœmy siê na polanicki cmentarz na
grób Lucjana Dalisa i symboliczn¹ mogi³ê Danusi
Duchnowskiej.
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W poniedzia³ek, 17 wrzeœnia 2007 wracaj¹c z Polanicy-Zdroju, na zaproszenie dyrektora Krzysztofa
Tokarskiego odwiedzi³em Miejski Oœrodek Kultury
w Dzier¿oniowie. Wizytê utrzymywaliœmy w tajemnicy do
ostatniej chwili, mia³a to byæ niespodzianka dla pozosta³ych cz³onków dawnego dzier¿oniowskiego Biura Organizacyjnego Pol-8. W czasie tych odwiedzin dyrektor
Krzysztof Tokarski wrêczy³ mi dwie pami¹tkowe formy
metalowe: "ósemkê" z br¹zu, która za czasów dzier¿oniowskich wrêczana by³a na Pol-8 jako Grand Prix oraz
medal z br¹zu, który by³ jedn¹ z regulaminowych nagród
tego festiwalu. Mam nadziejê, ¿e pomimo wszystkich
przeciwnoœci losu bêdê mia³ okazjê przekazaæ te pami¹tki do "Muzeum Filmu 8 mm i Festiwalu Pol-8"
w Polanicy-Zdroju.
Jad¹c przez Wroc³aw odwiedzi³em cmentarz przy ulicy
Opolskiej, aby zapaliæ znicz na grobie patrona Festiwalu
Pol-8 Józefa Milki. W zwi¹zku z jubileuszowym, 40. Festiwalem Pol-8 jakoœ nie mog³em wyjechaæ z Dolnego Œl¹ska bez wizyty u Milki. Pomimo up³ywu ponad 20 lat ci¹gle czujemy miêdzy nami obecnoœæ cz³owieka, który kiedyœ wymyœli³ Festiwal Pol-8. I chyba tak ju¿ pozostanie.
Tak koñczy siê czwarta dekada polanickiego festiwalu. Czasami zadajê sobie pytanie co takiego ma w sobie Polanica-Zdrój i Festiwal Pol-8, ¿e co roku czekamy
na ten tradycyjny, wrzeœniowy przyjazd „do wód”. Czy
powodem jest piêkne miejsce jakim jest Polanica, czy
mo¿e sympatyczni ludzie, z którymi lubimy siê spotkaæ?
Pomimo, ¿e przyje¿d¿am tu od blisko 40 lat naprawdê
trudno powiedzieæ. Wa¿ny jest prawdopodobnie ka¿dy
element tworz¹cy atmosferê w czasie naszych odwiedzin
w mieœcie nad Bystrzyc¹ Dusznick¹.
W 2008 roku rozpoczê³a siê pi¹ta dekada Festiwalu
Pol-8. W tej chwili wszystkie decyzje dotycz¹ce tej imprezy podejmowane s¹ wy³¹cznie w Polanicy-Zdroju
i tylko od ludzi tu dzia³aj¹cych zale¿y jak d³ugo jeszcze
bêdziemy pisali historiê tego Festiwalu. W latach 70-80
poprzedniego wieku o takiej sytuacji mo¿na by³o tylko pomarzyæ, wszystkie imprezy w Polanicy organizowane by³y przez ludzi z zewn¹trz. Szczêœliwie Polanica wpisa³a
siê na listê szczególnych miast, dysponuj¹cych
w³asnym Miejskim Centrum Kultury, które koordynuje
¿ycie kulturalne miasta. To naprawdê nobilituje!
[dokoñczenie w nastêpnym numerze]
Wac³aw Szewczyk
zdjêcia i reprodukcje autora

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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10-lecie Gimnazjum
im. dr. Józefa Matuszewskiego

w Polanicy-Zdroju
To ju¿ 10 lat!
6 czerwca 2009 roku w Teatrze im. Mieczys³awy
Æwikliñskiej Gimnazjum im. dr. Józefa Matuszewskiego
œwiêtowa³o dziesiêciolecie istnienia swojej placówki.
A¿ trudno uwierzyæ, ¿e od powstania szko³y minê³o
ju¿ tyle lat! Dok³adnie 10 lat temu, zgodnie z reform¹ oœwiatow¹, na bazie Szko³y Podstawowej nr 1 w PolanicyZdroju, powsta³o pierwsze w mieœcie gimnazjum.
Debiutuj¹cy w tej roli gimnazjaliœci zasiedli w szkolnych

Prezes TMP E. Wojciechowski wrêcza list gratulacyjny
dyrektor gimnazjum T. Pitule

dnia 19 czerwca 2004 roku. Wtedy te¿ po raz pierwszy
œwiat³o dzienne ujrza³ sztandar szko³y, zaprojektowany
przez nauczyciela plastyki Bart³omieja Balcera.
Œwietnoœæ gimnazjum podkreœlaj¹ tak¿e, s³ynne ju¿
w Polanicy Zdroju, corocznie organizowane imprezy
jak: Jesienny Rajd Szkolny, Festiwal Nauki oraz czerwcowy Festyn Rodzinny.
Po zakoñczeniu prezentacji multimedialnej us³yszeliœmy pierwsze takty poloneza, a naszym oczom ukaza³y
siê tañcz¹ce dostojne pary. Tak uroczysty taniec,
przygotowany przez nauczycielkê wychowania fizycznego Barbarê Federowicz, wprowadzi³ zgromadzon¹ publicznoœæ w podnios³y nastrój.
Zaprezentowana póŸniej czêœæ artystyczna by³a
prawdziw¹ uczt¹ dla widza. Tutaj szczególne podziêkowania nale¿¹ siê nauczycielce jêzyka polskiego Jolancie Bilan oraz Sylwii Ró¿owiec - bibliotekarce. Program bardzo przemyœlany, prawdziwy
i zabawny, o wymownym tytule: Z pamiêtnika Anny
B., stanowi³ luŸn¹ kompilacjê doœwiadczeñ pewnej czy te¿ - œmia³o mo¿na powiedzieæ, ka¿dej gimnazjalistki. Uczniowie wykazali siê du¿ym wyczuciem
i dojrza³oœci¹. Po raz kolejny licznie zgromadzona
polanicka publicznoœæ mog³a przekonaæ siê jak utalentowan¹ mamy m³odzie¿. By³y bowiem pe³ne humoru parafrazy znanych utworów, tañce, œpiew,
a wiêc czynniki niezbêdne do œwietnej zabawy na
najwy¿szym poziomie.
Ca³oœci dope³ni³y znacz¹ce i wyszukane dekoracje
autorstwa, wspomnianego ju¿, Bart³omieja Balcera.
Czerwcowa uroczystoœæ z pewnoœci¹ pozostawi³a

³awkach dnia 1 wrzeœnia 1999 roku. Szko³a liczy³a wówczas piêæ oddzia³ów, a naukê w niej rozpoczê³o 124 uczniów. Przed wielkim wyzwaniem stanê³a nie tylko m³odzie¿ gimnazjalna,
lecz tak¿e grono pedagogiczne, któremu niezmiennie od dziesiêciu lat
przewodniczy dyrektor Teresa Pitu³a.
Dziœ szko³a liczy dziewiêæ oddzia³ów,
w ramach których naukê pobiera oko³o
200 uczniów.
Jak przysta³o na powagê chwili uroczystoœæ rozpoczê³y przemówienia
dyrektor Teresy Pitu³y oraz przyby³ych
z tej okazji goœci, serdecznie powitanych przez organizatorów imprezy. Nie
oby³o siê tak¿e bez piêknych bukietów
kwiatów, podziêkowañ i ciep³ych s³ów.
Czêœæ oficjalna obejmowa³a prezentacjê multimedialn¹ (przygotowan¹
przez nauczycielki:Beatê Szubersk¹
Polonez w wykonaniu uczniów gimnazjum
i Jolantê Marczyk Gil), przedstawiaj¹c¹ bogaty dorobek szko³y. Gimnazjum przypomnia³o naj- w widzach niezapomniane wra¿enia... A po tak spektawa¿niejsze chwile ze swego dziesiêcioletniego ¿ycia.
kularnym przedsiêwziêciu z niecierpliwoœci¹ oczekujeWspomniano o œcis³ej wspó³pracy z miastami partner- my kolejnej rocznicy rzeczonego Gimnazjum im. dr.
skimi: Solnice i Telgte, otwarciu nowoczesnej pracowni Józefa Matuszewskiego.
komputerowej czy te¿ jednym z najwa¿niejszych dni wpiJolanta Marczyk-Gil
suj¹cych siê na karty historii szko³y - nadaniu placówce
imienia doktora Józefa Matuszewskiego, pamiêtnego
arch. gimnazjum im. J.M

33

SZKO£Y I PRZEDSZKOLA

Nieregularnik Polanicki

2/2009

Osi¹gniêcia “EDUKATORA”
Uczniowie szkó³ Stowarzyszenia „Edupolanic kich szkó³. Jego
kator” od samego pocz¹tku nowego roku
pracê mo¿na znaleŸæ na
szkolnego zabrali siê pilnie do pracy i dziêki
stronie internetowej „Eduich staraniom oraz zdolnoœciom mo¿emy
katora”: w zak³adce: Artypochwaliæ siê kolejnymi sukcesami.
ku³y www. edukatorNasz¹ domen¹ s¹ sport oraz muzyka i w tych
polanica.cba.pl .
dziedzinach w³aœnie mamy ju¿ pierwsze
W ostatnim tygodniu
osi¹gniêcia.
paŸdziernika uczennice
30 wrzeœnia na polanickim deptaku odby³
klasy czwartej: Weronika
siê VIII Polanicki Bieg TrzeŸwoœci „Pokonaj
Ostoja i Paulina Nowak
Samego Siebie” w ramach ogólnopolskiej
wziê³y udzia³ w XIII
kampanii „Zachowaj TrzeŸwy Umys³”. Nasi
Konkursie Twórczoœci
uczniowie nie mieli sobie równych i kilkaDzieciêcej i M³odzie¿owej
krotnie stawali na podium:
„Gwiazdy polskiej jesieni”
Grzegorz W¹sek
1 m. w kategorii
Gubin 2009. Weronika
kl. 3-4 SP;
zdoby³a 2. miejsce, natoPaulina Nowak
2 m. w kategorii
miast Paulina otrzyma³a
kl. 3-4 SP;
wyró¿nienie. W festiwalu
Rafa³ Kowalski
1 m. w kategorii
tym wyst¹pi³a równie¿
kl. 1-2 G;
nasza
absolwentka
Katarzyna Barszczewska 2 m. w kategorii
Aleksandra Ostoja, zdokl. 1-2 G;
bywaj¹c zaszczytne pierPatrycja Biniewska
2 m. w kategorii
wsze miejsce.
J. Pisarczyk
kl. 3 G;
Te sukcesy z pewnoœci¹
Rafa³ Broszko
3 m. w kategorii
mo¿na potraktowaæ jako
kl. 3 G.
dobr¹ wró¿bê i stanowi¹ one jedynie przedsmak
Warto równie¿ zauwa¿yæ, ¿e w tym dniu uczeñ kolejnych osi¹gniêæ „Edukatora”.
kl. I Gimnazjum Stowarzyszenia „Edukator” Kamil
Winiarz otrzyma³ nagrodê w Konkursie Literackim
Agata Winnicka
„Przygoda tu¿ za progiem” i by³ tym samym jedynym
laureatem konkursu spoœród uczniów wszystkich
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Kolej¹ do k³odzkich wód
W maju 1842 r. uruchomiono pierwszy odcinek linii
kolejowej na Œl¹sku. Po³¹czy³a ona Wroc³aw z O³aw¹,
a wkrótce dotrzeæ mia³a do Mys³owic. Od tego czasu
obserwowaæ bêdziemy gwa³towny rozwój kolei zarówno
linii g³ównych jak równie¿ bocznych po³¹czeñ.
Kolej wiele zmieni³a w warunkach podró¿owania do
k³odzkich wód. U schy³ku XVIII w. najdogodniejszy
dostêp do nich mieli podró¿ni zmierzaj¹cy do Dusznik
i Kudowy. Przez oba uzdrowiska przebiega³ bowiem
trakt ³¹cz¹cy Œl¹sk z Czechami. Przy nim w XIX w.
powstanie równie¿ polanicki kurort. Do L¹dka jeszcze
na pocz¹tku XVIII w. nie dociera³o po³¹czenie pocztowe.
Miejscowoœæ ta w³¹czona zosta³a do sieci pocztowej

Wroc³awia lub do najbli¿szych stacji kolejowych
w Œwidnicy i w Nysie.
Sieæ omnibusów nale¿a³a do prywatnej firmy, a ceny
przejazdów by³y a¿ o po³owê tañsze ni¿ w przypadku
przew ozów organ izowa nych przez
poczt owego
przewoŸnika. Firma reklamowa³a swoje us³ugi jako
wygodne i szybkie. Dodajmy, ¿e jak na ówczesne
standardy. Podró¿ do Wroc³awia trwa³a przynajmniej
14 godzin. Podró¿ni mieli jednak wybór pory przejazdu.
Wyruszaj¹c z K³odzka o godzinie 500 do celu doje¿d¿ali
o 1900. Wyjazd o godzinie 1300 oznacza³ dotarcie na
miejsce nastêpnego dnia rano. Na pocz¹tku XIX w.
K³odzko utrzymywa³o po³¹czenia z Wroc³awiem 3 razy
w tygodniu, ale ju¿ w po³owie tego
wroclaw.hydral.com.pl
stulecia, wobec zwiêkszonych
potrzeb przewozowych, trzeba by³o
podwoiæ kursowanie omnibusów.
Komfort przejazdów znacznie siê
poprawi³, a czas ich skróci³, gdy do
K³odzka doprowadzono tory linii
maj¹cej po³¹czyæ Wroc³aw z Miêdzylesiem. Tak wiêc w 1868 r.,
ponad 20 lat po przejeŸdzie
pierwszego poci¹gu, zaczêto
uk³adaæ je od strony Wroc³awia.
Doprowadzenie linii kolejowej do
Miêdzylesia wymaga³o jednak
wydr¹¿enia na trasie a¿ dwóch
tuneli. Prace wstrzymywa³y wydarzenia polityczne i militarne tocz¹cej siê w latach 1870-1871 wojny
francusko-pruskiej, poch³aniaj¹ce
K³odzko G³ówne na prze³omie XIX i XX wieku
ca³¹ uwagê w³adz i spo³eczeñstwa.
dopiero w koñcu osiemnastego stulecia. Dojazd do Powa¿nym utrudnieniem by³y wówczas tak¿e
L¹dka nale¿a³ do bardzo uci¹¿liwych, o czym nie przeszkody terenowe, które m.in. wstrzyma³y na kilka
zapominaj¹ wspomnieæ autorzy osiemnastowiecznych lat budowê kolei ³¹cz¹cej Wroc³aw z Jelenia Gór¹.
relacji z podró¿y po Hrabstwie K³odzkim. Wroc³awski Utknê³a ona na 9 lat w Œwiebodzicach bowiem
pedagog i publicysta Johann Gottlieb Schummel ówczesne mo¿liwoœci techniczne nie by³y zdolne
w 1791 r. napisa³, ¿e drogi prowadz¹ce do L¹dka
wroclaw.hydral.com.pl
nie by³y ³atwe do przebycia przez osoby chore.
Wprawdzie mowa by³a o drodze prowadz¹cej
z czeskiego Javornika, ale dalej czytamy, ¿e
drogê z K³odzka do L¹dka okreœlano tak¿e w opiniach, jakie do niego dociera³y, jako „okropn¹”.
K³odzki lekarz Anton Bach w 1795 r. pisa³ równie¿ o „uci¹¿liwej podró¿y kamienist¹ drog¹ do
L¹dka”.
Zanim jednak
budowniczowie linii ¿elaznej
dotarli do K³odzka, korzystano z dobrze
rozwiniêtej sieci po³¹czeñ omnibusowych.
Pojazdy te porusza³y siê po drogach bitych
Œl¹ska i Hrabstwa K³odzkiego. By³y to powozy
zaprzêgniête w czwórkê koni. W Goszycach, ze
wzglêdu na górzysty teren, doczepiano jeszcze
jedn¹ parê koni. Omnibus wyrusza³ w trasê spod
k³odzkiej gospody Pod Trzema Lipami albo spod
Stacja K³odzko Miasto z pocz¹tku XX wieku
Bia³ych Lwów. Cena za przejazd jednej mili
wynosi³a 2,5 srebrnego grosza od osoby, a wiêc
pokonaæ znacznego wzniesienia na drodze do
za podró¿ do Wroc³awia nale¿a³o zap³aciæ oko³o 1 talara. Wa³brzycha. Przeszkody podobne da³y o sobie znaæ
Omnibusy dowozi³y pasa¿erów i przesy³ki pocztowe do równie¿ i na trasie do Miêdzylesia. Znaczny udzia³
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nie spe³nia³a roli obiektu obronnego. Podczas budowy
linii do K³odzka sta³o siê konieczne wzniesienie mostu
na Nysie. By³o to jednak mo¿liwe dopiero po wyra¿eniu
zgody na jego budowê przez w³adze
wojskowe. Te zaœ uzale¿ni³y j¹ od
zachowania koniecznych warunków
konstrukcyjnych. Zastrze¿enie dotyczy³o przewidzenia w planie budowy
mo¿liwoœci zaminowania obiektu w razie zagro¿enia militarnego.
W XIX w. w miejskim krajobrazie
pojawiaj¹ siê obiekty o przeznaczeniu
dot¹d nieznanym. Mowa tu o dworcach
kolejowych. Sama kolej zmieni wygl¹d
wielu miast i osiedli, przez które bêdzie
przebiega³a. Dworzec k³odzki usytuwroclaw.hydral.com.pl
owano doœæ daleko od miasta, na
Poci¹g wyje¿d¿aj¹cy z K³odzka G³ównego
obszarze wsi Goszyce. Budowa torów
spowodowa³a koniecznoœæ splantowania starego
bli¿u Barda postanowiono wybudowaæ pierwszy z zaplanowanych tuneli. Obiekt d³ugoœci 364 m by³ gotowy ¿ydowskiego cmentarza. Dworzec g³ówny znalaz³ siê
na „Barbórkê” 1872 r. W K³odzku pojawi³ siê pierwszy wiêc na terenie nie podlegaj¹cym administracyjnie
poci¹g w 1874 r. i zaraz przyst¹piono do
budowy odga³êzieñ, które mia³y po³¹czyæ
miasto z Miêdzylesiem (1875 r.), Szczytn¹
(1888-1890 r.) oraz z L¹dkiem Zdrój (1897 r.)
Kolejny tunel na trasie do Miêdzylesia
przeprowadzono pod gór¹ Wronka miêdzy
D³ugopolem Zdrój a D³ugopolem Dolnym.
Mia³ 360 m d³ugoœci i zosta³ oddany do
u¿ytku w tym samym czasie, w jakim
uruchomiono odcinek kolei miêdzy Bystrzyc¹ K³odzk¹ a Miêdzylesiem. Oba tunele
by³y jednokomorowe, a ruch poci¹gów
odbywa³ siê po dwóch torach. Œciany ich by³y
wzmocnione ³amanym kamieniem. Przy
budowie tunelu zatrudniono specjalistów
z W³och. Ta linia kolejowa sta³a siê
najkrótszym po³¹czeniem Œl¹ska z Prag¹
i Wiedniem.
kolej.klodzko.pl
Ostatnim po³¹czeniem kolejowym w K³odzBudowa wiaduktu kolejowego w “Piekielnej Dolinie” ko³o Polanicy-Zdroju
czyŸnie by³a budowa szlaku w kierunku
Kudowy Zdroju. Prace postêpowa³y wolno, bowiem miastu. W³adze K³odzka postanowi³y w paŸdzierniku
utrudnia³y je trudne warunki terenowe. Aby je pokonaæ 1896 r. w³¹czyæ ów obszar do granic miasta, a wieœ za
nale¿a³o przebiæ dwa tunele. Szlak ten budowano od³¹czone grunta otrzyma³a odszkodowanie w wysoetapami. W 1890 r. mo¿na ju¿ by³o dojechaæ do koœci 30 tys. marek. Kolej szybko sta³a siê g³ównym
Szczytnej, w 1902 r. do Dusznik, a w 1905 r.
do Kudowy. Tunele rozpoczêto dr¹¿yæ
w 1904 r., a koniec prac nast¹pi³ w 1905 r.
Pierwszy d³ugoœci 577 m przebito miêdzy
stacjami Duszniki i Kulin przez stok GrodŸca.
Drugi tunel, znacznie krótszy, bo licz¹cy 80
m, zosta³ wydr¹¿ony pod wzniesieniem
o nazwie Lewiñska Czuba. Tak¿e i do tych
prac zatrudniono w³oskich fachowców,
a kamieñ, którym wy³o¿ono œciany obu tuneli
pochodzi³ z masywu Skalnika w Górach
Sto³owych. Pierwszy poci¹g tras¹ K³odzkoKudowa przejecha³ 10 lipca 1905 r. W ten
sposób kolej dotar³a do miejsca, które dot¹d
nazywano z³oœliwie „Dzikim Zachodem”.
Budowa kolei na terenie K³odzczyzny
napotka tak¿e na przeszkody
inne ni¿
wroclaw.hydral.com.pl
naturalne. K³odzka twierdza by³a ci¹gle
Wiadukt kolejowy w “Piekielnej Dolinie” ko³o Polanicy-Zdroju
u¿ytkowana przez wojsko choæ ju¿ dawno
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przewoŸnikiem ludzi i towarów. Nasilenie ruchu
osobowego rych³o spowodowa³o koniecznoœæ przebudowy k³odzkiego przystanku kolejowego (dzisiejsze
K³odzko Miasto). Dotychczasowy obiekt zosta³ wciœniêty miêdzy zwart¹ zabudowê miejsk¹. Otoczenie to
wyraŸnie hamowa³o jakiekolwiek zamiary modernizacji
przystanku. Okaza³ siê on za ma³y i zbyt niebezpieczny
dla oczekuj¹cych na poci¹g pasa¿erów. Zdarza³y siê
wypadki zw³aszcza w dniach zwiêkszonego ruchu.
W styczniu 1906 r. k³odzka rada miejska rozwa¿y³a
plan przebudowy, nie tylko przystanku ale równie¿
s¹siedniego placu i pobliskich ulic.
Oceniaj¹c rolê kolei trzeba powiedzieæ, ¿e mia³a ona
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•ród³a: J.G.Knie, Alphabetisch-statistisch-topographische Uebersicht…Provinz Schlesien,
Breslau 1830; J.G.Knie, Alphabetisch-statistisch-topographische Uebersicht…Provinz
Schlesien, Breslau 1845; Die Gemeinde Und Gutsbezirke der Provinz Schlesien…Nach… der
Volkszählung vom 1. Dezember 1871, Berlin 1874; Gemeindelexikon für die Provinz
Schlesien… Auf Grund…der Volkszählung vom 1. Dezember 1885, Berlin 1887; Schlesisches
Ortschaftsverzeichnis, Breslau 1901; Schlesisches Ortschaftsverzeichnis,
Breslau 1913; E.Obst, H. Freymark, Die Grundlagen der
Verkehrsentwicklung Schlesiens und die Entstehung des Schlesischen
Eisenbahnnetzes, Breslau 1942, s. 159-166.

Jak widaæ uzdrowiska k³odzkie wymienione
w zestawieniu, odnotowywa³y przyspieszony
rozwój liczby mieszkañców od momentu
dotarcia do nich linii kolejowej. Zauwa¿my
jednak, ¿e o szybkim rozwoju Polanicy,
obserwowanym dopiero na pocz¹tku XX w.,
zdecydowa³o tak¿e póŸniejsze ni¿ w innych
kurortach k³odzkich wykorzystywanie leczniczych Ÿróde³. Wprawdzie pierwsze ³azienki
zbudowa³ w 1828 r. k³odzki kupiec Józef
Grolms, ale dopiero eksploatacja odwierconych w 1904 r. Ÿróde³ Wielka Pieniawa
i Karolina przyspieszy³o rozwój uzdrowiska
polanickiego.
Wzrost liczby mieszkañców k³odzkich
kolej.klodzko.pl
uzdrowisk wi¹za³ siê nieroz³¹cznie ze
Tunel w Kulinie wjazd od strony Lewina K³odzkiego
wzrostem liczby przybywaj¹cych na leczenie
kuracjuszy. Dysponujemy danymi odnosz¹powa¿ny wp³yw zw³aszcza na rozwój ¿ycia gospo- cymi siê do L¹dka, do którego ju¿ od 1897 r. mo¿na by³o
darczego i spo³ecznego. Wynalazek ten dotar³ jednak dojechaæ poci¹giem. W 1850 r. przebywa³o w nim 2530
do K³odzczyzny póŸniej ni¿ do innych rejonów Œl¹ska. osób, w 1871 r. 4960, w 1904 r. 7328, a w 1911 r. a¿
Nie zdo³a³ wiêc ju¿ odwróciæ niekorzystnych tendencji 13 499. Przyk³ad ten to kolejny dowód znaczenia kolei
w rozwoju tego obszaru. Nie zahamowa³ upadku dla rozwoju k³odzkich uzdrowisk.
tkactwa lniarskiego, a tak¿e nie pobudzi³ innych ga³êzi Warunki oddzia³ywania kolei na uzdrowiska by³y jednak
gospodarki m. in. rolnictwa. Kolej, jako nowy œrodek ró¿ne ni¿ w przypadku zwyk³ych wsi czy miast. Tutaj
lokomocji, w II po³owie XIX w. u³atwi³a przemieszczanie dbano o „bezpieczny dystans” od stacji. Stacje kolejowe
siê rosn¹cej liczbie migrantów opuszczaj¹cych lokowano wiêc z dala od uzdrowisk i pensjonatów aby
zacofane obszary rolnicze i udaj¹cych siê do miast zbyt du¿y ha³as i ruch nie przeszkadza³y osobom
w poszukiwaniu zajêæ zarobkowych. Niejednokrotnie wypoczywaj¹cym. Uzdrowiska rozwija³y siê wiêc
wrêcz przyspiesza³a odp³yw ludnoœci z terenów w kierunku przeciwnym ni¿ stacja kolejowa. Œlady tej
górskich. W II po³owie XIX stulecia K³odzczyzna bêdzie dba³oœci o komfort kuracjuszy widzimy jeszcze dziœ
nale¿a³a do obszarów wyludniaj¹cych siê. By³o to w rozplanowaniu przestrzennym Polanicy, Dusznik,
przede wszystkim widoczne w powiecie bystrzyckim.
L¹dka i Kudowy.
Na rozwoju kolei skorzysta³y niew¹tpliwie wiêksze Dziœ do k³odzkich uzdrowisk raczej trudno dojechaæ
miasta K³odzczyzny jak: K³odzko i Bystrzyca le¿¹ce kolej¹. Wspó³czeœni kuracjusze i turyœci wybieraj¹
przy g³ównym szlaku. Korzysta³ równie¿ przemys³ mo¿e nie wygodniejsz¹, ale na pewno szybsz¹ drogê
szklarski. Kolejnym beneficjentem tych przemian by³y samochodem, autobusem. Có¿, zmieni³y siê czasy
uzdrowiska. £atwiejszy dostêp i krótszy czas podró¿y i œrodki lokomocji choæ po zdrowie jeŸdzi siê ci¹gle
niew¹tpliwie sprzyja³ powiêkszaniu siê liczby osób w te same miejsca.
korzystaj¹cych z kuracji w k³odzkich uzdrowiskach.
El¿bieta Koœcik
Wp³yw kolei na rozwój kurortów i miejscowoœci
s³u¿¹cych odpoczynkowi jest bardzo wyraŸny.
Przekonuj¹ o tym statystyki.
Tab. 1
Rozwój ludnoœci w latach 1830-1910 w uzdrowiskach
k³odzkich po³o¿onych przy liniach kolejowych.

Wykorzystane publikacje:
J. Dêbicki, Kulturowe aspekty sudeckich uzdrowisk obecnego regionu dolnoœl¹skiego w
XVII-XVIII wieku, Toruñ 2005
E.Koœcik, Rozwój miasta od pocz¹tku XIX w. do 1945 r., (w:) K³odzko, dzieje miasta, pod
red. R. G³adkiewicza, K³odzko 1998, s. 95-136.
J. Koœcik, Tunele kolejowe na Œl¹sku, (w:) Œl¹ski Labirynt Krajoznawczy, t. 4, 1992,
s. 77-83.
J. Koœcik, Urbanizacja przy torach, tam¿e, s. 69-75.
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TO BY£ NIESAMOWITY DZIEÑ… WIGILIA W MOIM DOMU
Kartki z kalendarza zaczê³y wypadaæ jedna za drug¹.
Czas jednak p³yn¹³ coraz wolniej, gdy na ziemiê spada³y
z nieba pierwsze baletnice. Wirowa³y, skaka³y i tañczy³y
na wietrze dopóty dopóki, wiatr - zmêczony ju¿ sw¹ prac¹
szed³ na odpoczynek..
Ludzie ³amali sobie g³owy, w jaki sposób odœnie¿yæ
podwórko, bo œnieg bardzo obficie pada³. Ci¹gle krz¹tali
siê z ³opatami, narzekali na œnieg i plotkowali o naukowcach, którzy uwa¿ali, ¿e w tym roku œnieg nie spadnie, bo
nasta³o globalne ocieplenie. Trwa³ wielki harmider, lecz to
by³ dopiero pocz¹tek. Najwiêcej zamieszania by³o w drugiej po³owie grudnia. Jak ka¿dy wie, 24 grudnia jest
Wigilia Bo¿ego Narodzenia, wiêc nie ma siê co dziwiæ, ¿e
ludzie oszaleli.
Pomimo ¿e sklepy wymyœla³y przeró¿ne przeceny, rabaty i obni¿ki, w domach by³o doœæ spokojnie. W moim
tak¿e.
Kilka dni przed wigili¹ siedzia³am przed telewizorem.
Nie mog³am siê jednak skupiæ na ogl¹daniu filmu, gdy¿
zapachy w kuchni tak mnie nêci³y, ¿e musia³am oderwaæ
siê od telewizora. Wesz³am do kuchni. Zasta³am tam
mamê i babciê. Obie pilnie przyrz¹dza³y wigilijne potrawy.
- Czeœæ mamo! powiedzia³am radoœnie.
- Czeœæ córeczko! Nie ogl¹dasz ju¿ tego serialu?
Myœla³am, ¿e ci siê podoba? spyta³a zaciekawiona
mama.
- Ogl¹dam, tyle ¿e puœcili reklamy sk³ama³am.
- Chcesz mo¿e siê czegoœ napiæ? spyta³a mama swym
nadopiekuñczym tonem.
- Nie, chcia³am zobaczyæ, co przyrz¹dzacie. Wszystko
tak piêknie pachnie… - t³umaczy³am.
- Robimy uszka. Ale je¿eli nie chcesz nam pomóc, to zmykaj st¹d, bo jeszcze siê ubrudzisz powiedzia³a stanowczo babcia.
- Aha… - doda³am prawie bym zapomnia³a. Kiedy
bêdziemy ubieraæ choinkê?
- Jeszcze dziœ. Tylko póŸniej. Musimy to skoñczyæ wtr¹ci³a mama.
Z uœmiechem na twarzy wróci³am wiêc przed telewizor,
poniewa¿ ubieranie choinki to jedno z ciekawszych zajêæ.
Byæ mo¿e dlatego, ¿e ubieramy j¹ tylko raz w roku,
a mo¿e dlatego, ¿e ma ona w sobie niesamowit¹ magiê
œwi¹t. Przecie¿ ubieranie drzewka jest tak œwi¹teczne jak
gwiazda betlejemska czy dwanaœcie potraw. Dlatego,
aby zabiæ czas, zaczê³am ponownie ogl¹daæ telewizjê.
Gdy nadesz³a odpowiednia godzina, przynieœliœmy
z piwnicy sztuczn¹ choinkê, bombki, lampki, anio³ki,
³añcuchy i inne ozdoby. Na pocz¹tku rozprostowaliœmy
ga³êzie, bo przez poprzednie miesi¹ce drzewko le¿a³o
z³o¿one.
Nagle obok sto³u pojawi³ siê mój kot. Wziê³am go na
rêce i pokaza³am nie ubran¹ choinkê. Zaraz jednak zawo³a³a mnie babcia, bo rodzice zaczêli siê sprzeczaæ
o kolor lampek. Tata chcia³ bia³e, mama zaœ ¿ó³te. Nie
chcia³am, aby zupe³nie siê pok³ócili.
- Nie mogê patrzeæ na bia³e lampki! ¯ó³te s¹ przecie¿ ³adniejsze!
- Co? ¯ó³te?! Nie, nie, nie! Bêd¹ bia³e! To piêkny kolor.
¯ó³ty nie pasuje!
-Nie pasuje? Tak? To bia³y nie… - krzyknê³a mama.
-Mamo… - zaczê³am niepewnie.
- …tak, ty zawsze masz racjê? Myœlisz, ¿e ja…
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- Mamo, tato!!! krzyknê³am.
-Co??? spytali równoczeœnie.
-A nie mo¿na pod³¹czyæ pomarañczowych???
Nagle us³yszeliœmy jakieœ huki i trzaski. Wszyscy pobiegli w stronê choinki. Wspina³a siê na ni¹ nikt inny, jak
moja kotka.
-Myœli, ¿e drzewko wyros³o w domu zaœmia³ siê dziadek
i œci¹gn¹³ Matyldê z drzewa. Ta, oburzona, popatrzy³a na
nas i wysz³a. Wtedy rodzice zawiesili nieszczêsne lampki
i ca³a rodzina zabra³a siê do ubierania choinki. W ruch
posz³y bombki, ³añcuchy i anio³ki. Tylko dziadek siedzia³
i przygl¹da³ siê wszystkiemu z boku. Czasami instruowa³
nas, gdzie powiesiæ któr¹ bombkê.
Po pracowitym ubieraniu usiedliœmy, by zobaczyæ
efekt. Choinka by³a przeœliczna.
By³o ju¿ ciemno, wiêc poszliœmy spaæ. Kolejnych kilka dni
by³o równie pracowitych. Niestety, Matyldzie drzewko to
spodoba³o siê jak nic innego. I, zamykanie w pokoju nic
nie da³o. Kotka, mimo wielu kar, uparcie wchodzi³a na choinkê i choæ wdrapanie na górê mia³a opanowane do perfekcji, schodzenie by³o nie lada wyzwaniem dla kociej
damy. Nie by³o dnia, ¿eby jakaœ bombka nie spad³a na pod³ogê.
Nadszed³ wreszcie ten oczekiwany dzieñ. Od samego rana kuchnia nie mia³a chwili wytchnienia. Ci¹gle coœ
gotowano, krojono i rozmra¿ano. W sklepach mo¿na by³o
dostaæ sza³u od przecen, a telewizja oferowa³a najlepsze
filmy. Œwi¹teczne oczywiœcie. Œnieg pada³, jak w ka¿de
porz¹dne Bo¿e Narodzenie. Naszykowane jedzenie na
stole wyczekiwa³o wraz z nami pierwszej gwiazdki.
Staliœmy przy oknie i patrzyliœmy w niebo.
- Widzisz coœ? spyta³ tata.
- Nic, odpowiedzia³am smutno i wypatrywa³am dalej.
- Mo¿e pójdê zobaczyæ w innym oknie, powiedzia³ tata.
- Dobrze odpar³am rozgl¹daj¹c siê. Tato, tato, zaczekaj!
Zobacz! Zobacz! Pierwsza gwiazdka! powiedzia³am
nagle i pokaza³am gwiazdkê palcem.
- Zapraszam wiêc do sto³u.
I wszyscy skierowali siê w stronê zastawionego sto³u.
Ka¿dy czu³ w sercu coœ jakby podekscytowanie, spokój,
szczêœcie… Takie mieszane uczucie, którego nie da siê
wyraziæ s³owami. A mo¿e to jest po prostu „magia œwi¹t”?
To uczucie, choæ takie krótkie, pamiêta siê przez ca³e ¿ycie. Wziêliœmy wiêc po jednym op³atku i ¿yczyliœmy sobie
wszystkiego najlepszego. Niby takie ¿yczenie nic nie da.
Ani pieniêdzy, ani szczêœcia. Bo to tylko s³owo. Ulotne.
A jednak tego dnia wierzymy, ¿e to siê spe³ni.
Wyp e³n ien i ¿yc zen iam i zas ied liœ my do sto ³u.
Wprawdzie dwunastu potraw nie by³o, tylko szeœæ, lecz to
nie mia³o wiêkszego znaczenia. Wszyscy byli szczêœliwi
i „zagadani”. ¯artowaliœmy, plotkowaliœmy i wymienialiœmy siê radami. I tak min¹³ nam czas Wigilii.
Te œwiêta by³y wyj¹tkowe i niepowtarzalne, mimo ¿e
Matylda zbi³a czternaœcie bombek, wujkowie nie dojechali, a œnieg nas strasznie zasypa³. By³o to moje najlepsze Bo¿e Narodzenie
Joanna Szmigielska,
Uczennica
Gimnazjum
Stowarzyszenia „Edukator”
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WIEŒ ¯ELAZNO
¯elazno jest malowniczo po³o¿on¹ wsi¹. Pierwsza
wzmianka o tym miejscu pochodzi z roku 1300, kiedy to
w centrum Kotliny K³odzkiej powstaje pierwsza wiejska
osada. Wiêkszoœæ wsi powsta³a jeszcze w okresie
przedhusyckim.
Na uwagê zas³uguj¹ znajduj¹ce siê we wsi zabytki. Jest
ich sporo, ka¿dy kryje ciekaw¹ historiê.
Wie¿a mieszkalna zbudowana najprawdopodobniej
pod koniec XIV w. przez rodzinê Ruckerów - wójtów
Bystrzycy, która w ¯elaŸnie posiada³a wolne so³ectwo.
Historycy mówi¹ równie¿, ¿e fundatorem mo¿e byæ burgrabia zamku k³odzkiego Jacob Stanke von Koritau, od
roku 1845 w³aœciciel lokalny dóbr.
W czasach œredniowiecza, w³adcy Œl¹ska, boj¹c siê nadmiernych wp³ywów feuda³ów, nie zezwalali na wznoszenie zamków obronnych. Regulowa³y to tzw. regale
ksi¹¿êce. Starano siê wiêc jakoœ ten zakaz obejœæ. Tak
powsta³y œredniowieczne wie¿e mieszkalne. Budowle te
zamkami nie by³y, spe³nia³y jednak funkcje obronne.
Wie¿a wzniesiona jest z kamienia, na rzucie prostok¹ta.
Dzieli siê na cztery kondygnacje, a ka¿da podzielona
jest na dwa pomieszczenia. Wie¿e takie mia³y charakter
dworów. Pe³ni³y funkcje mieszkalne i obronne.
Otoczone prostymi fortyfikacjami: fosa, drewniany wa³.
Parter by³ pomieszczeniem gospodarczym (stajnie),
wy¿ej znajdowa³y siê pomieszczenia mieszkalne.
Wie¿a w ¯elaŸnie mog³a równie¿ spe³niaæ funkcje
gospodarcze np.:(spichlerza), wed³ug niektórych historyków œwiadczyæ mo¿e o tym fakt braku widocznych
œladów otworów okiennych. Wie¿a sp³onê³a w 1646 roku
podczas wojny trzydziestoletniej, odbudowano j¹
w 1727 roku. W 1966 roku przesz³a ona remont, zmieniono dach i po³o¿ono nowy tynk. Na Œl¹sku zachowa³o
siê tylko kilkanaœcie takich mieszkalnych wie¿. Obecnie
wie¿a w ¯elaŸnie znajduje siê w rêkach prywatnych

Koœció³ p.w. œw. Marcina w ¯elaŸnie

i trwaj¹ prace modernizacyjne.
Koœció³ p.w. œw. Marcina.
Pierwotnie mia³ on za³o¿enie
obronne. Po zewnêtrznej stronie koœcielnego muru znajduje
siê zadaszony kru¿ganek,
w którego œcianê wsadzono
ogromny zespó³ p³yt nagrobnych z XVIII i XIX w. Do gotycko
barokowego koœcio³a prowadz¹ dwa gotyckie portale.
Wewn¹trz zachowa³a siê polichromowana drewniana rokokowa ambona z 1777 roku z herbami fundatorów Józefa von
Nussdorfer i rodu von Haugwitz
(dzie³o Micha³a Ignacego
Klara). Na uwagê zas³uguje
równie¿ gotyckie kamienne
sakramentarium i figura
Piêknej Madonny na pó³ksiê¿ycu, dziêki tej figurze miejsce
to kiedyœ by³o celem piel-

Dwór Mûnchhausenów
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grzymkowym. Figura zosta³a skradziona.
£adnie odnowiona plebania, mieœci siê w budynku tzw.
chaty sudeckiej. Niewiele takich budynków pozosta³o na
terenie Ziemi K³odzkiej, charakteryzuj¹ siê one kunsztownie wykonanymi drewnianymi balkonami ze zdobieniami.
We wsi znajduje siê pa³ac. Wybudowany w stylu
barokowym w latach 1797-98 w miejscu poprzedniego
dworu, spalonego podczas wojny trzydziestoletniej.
Nale¿a³ on m.in. do Dietricha Ludheima - w³aœciciela
przêdzalni, fabryk i hut na Œl¹sku
i w Czechach. Po II wojnie œwiatowej mieœci³a siê tutaj
sk³adnica muzealna, a od 1952 dom wczasowy Huty
„Bobrek”. Wtedy to te¿ w latach 1970-78 gmach by³
remontowany. Obecnie mieœci siê tutaj dom wczasowy
Centralnego Zaopatrzenia Hutnictwa w Katowicach.
W pomieszczeniach na dole zachowa³y siê sklepienia
kolebkowe z lunetami i fragmenty neobarokowych
dekoracji sztukatorskich. Przetrwa³o równie¿ za³o¿enie
parkowo ogrodowe z czasów budowy pa³acu.
W piwnicach zachowa³a siê marmurowa wanna, któr¹
Wie¿a rycerska

mo¿na ruszyæ jedynie za pomoc¹ dŸwigu. Do
dziœ nie wiadomo, w jakim celu j¹ tam umieszczono.
We wsi znajduje siê równie¿ eklektyczny dwór
z drugiej po³owy XIX w. postawiony przez
rodzinê Münchhausenów. Po wojnie mieœci³ siê
tutaj oœrodek PCK, nastêpnie obiekt znajdowa³
siê w rêkach prywatnych. Obecnie mieœci siê
siedziba “Monaru”. Na uwagê zas³uguje dobrze
zachowana rzeŸba œw. Ignacego Layoli na
bocznej elewacji dworu.
Warto odwiedziæ to miejsce ze wzglêdu na
iloœæ ciekawych zabytków i malownicze tereny.
Katarzyna Redmerska
Pa³ac w ¯elaŸnie
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
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BOGUS£AW MICHNIK
Urodzi³ siê 29 grudnia 1945
roku w Wieleniu. Poeta, fotografik, animator ¿ycia artystycznego na Ziemi K³odzkiej.
Debiutowa³ swoj¹ poezj¹ w klasie maturalnej. Jego wiersze
ukaza³y siê we wroc³awskiej
„Odr ze” za reda kcji Tymoteusza Karpowicza i miesiê
czniku „Nasz Klub”, gdzie dzia³
poezji redagowa³ Ernest Bryll.
Tomik „Siedz¹c tak w g³êbi”,
ukaza³ siê nak³adem wydawnictwa Ossolineum w roku 1967.
Nale¿a³ do grupy poetyckiej
w K³odzku, któr¹ tworzyli Jan
Kulka i Anna
Zelenay.
Uczestnik, nastêpnie organizator “K³odzkich Wiosen
Poetyckich”, na których bywali: Mieczys³aw Jastrun,
Julian Przyboœ, Miron Bia³oszewski, Jacek £ukasiewicz,
Jan B³oñski, Artur Sandauer,Adam Wa¿yk.
Drukowa³ swoj¹ poezjê m.in.: w „Literaturze”, „Poezji”,
„¯yciu Literackim”, „Wspó³czesnoœci”.
Wyda³ m.in. takie tomiki poetyckie jak: „Wiersze”, „Teksty.
Poezja konkretna”, „Epizod”, „Wiersze ostatnie o matce”.
Swoje prace konkretystyczne i fotograficzne wystawia³
w wielu krajach Europy oraz w Japonii i Meksyku.
Jego dzia³alnoœæ kulturalna zosta³a doceniona poprzez
odznaczenia i nagrody. Otrzyma³ m.in. dwukrotnie Z³oty
Krzy¿ Zas³ugi, dwukrotnie Medal Za Zas³ugi dla
“Miasta K³odzka” i tytu³ Honorowego Obywatela Miasta
K³o dzk a, o dzn akê ”Za s³u ¿on y Dz ia³ acz Kul tur y”
i „Zas³u¿ony Dla Kultury Polskiej”, a tak¿e presti¿ow¹
Nagrodê Prasy Dolnoœl¹skiej.
28 lat by³ dyrektorem K³odzkiego Oœrodka Kultury.
W ci¹gu swojego dyrektorowania, dokona³ wielu ciekawych przedsiêwziêæ jak: Miêdzynarodowe Wieczory
Muzyki Organowej i Kameralnej (23 roczniki), K³odzkie
Wieczory Artystyczne (102 edycje), Wieczory Kultury
Niderlandzkiej, Festiwal Nowej Sztuki „Labirynt” oraz
powo³a³ do ¿ycia Miêdzynarodowy Festiwal Teatrów
„Zderzenie”, K³odzkie Impresje Gitarowe „Gitariada”,
Salon Sztuki, Galeriê Sztuki „Parter” i Witrynê Artystów,
w ramach której wydano ponad siedemdziesi¹t ksi¹¿ek,
w tym Tadeusza Ró¿ewicza, Hugo Clausa, i Henryka
Wañka. Oœrodek za jego dyrekcji zdoby³ Dolnoœl¹ski
Klucz Suk cesu. Obe cnie jest zastêpc¹ dyrektor a
ds. wystaw w K³odzkim Centrum Kultury, Sportu
i Rekreacji.
Katarzyna Redmerska: Dlaczego kultura?
Bogus³aw Michnik: Nie mam pojêcia. Ceni³em sobie
zawsze ksi¹¿ki. Urodzi³em siê w takich czasach, gdy
podczas d³ugich zimowych wieczorów po prostu siê
czyta³o. Nauczyciele, którzy uczyli w szko³ach, to by³a
kadra jeszcze przedwojenna. Umieli zainteresowaæ literatur¹. Myœlê, ¿e to mia³o najwiêkszy wp³yw na wszczepienie mi bakcyla mi³oœci do kultury.
K.R: Jak trafi³ Pan do K³odzka?
B.M: Rodzice przyjechali na ziemiê k³odzk¹ za prac¹.
Mnie ¿al by³o opuszczaæ rodzinne strony. Mieszka³em
w okolicach £eby. Têskni³em za morzem, ruchomymi

piaskami, pla¿¹. W tych miejscach od¿ywa³em; mog³em
w nieskoñczonoœæ rozmyœlaæ, kontemplowaæ. Mo¿liwe,
¿e wtedy rodzi³ siê we mnie poeta.
K.R: Jak trafi³ Pan do KOK - u?
B.M: Chodzi³em do liceum pedagogicznego. W œrody,
mieliœmy wyk³ady w KOK (tzw. „œrody nauczycielskie”).
W oœrodku dbywa³y siê spotkania z pisarzami, funkcjonowa³o znakomite œrodowisko artystyczne, odbywa³y siê
koncerty, spektakle teatralne z takimi znakomitoœciami
jak chocia¿by Zbigniew Cybulski. To mnie wci¹gnê³o.
Zacz¹³em dzia³aæ w teatrze, by³em wspó³za³o¿ycielem
m³odzie¿owego Dyskusyjnego Klubu Filmowego
„Jamnik”, aktywnie uczestniczy³em w sekcji literackiej.
Kultura w tamtych latach by³a wyznacznikiem pozycji,
jak obecnie dobre auto, czy wakacje na tropikalnej
wyspie.
K.R: W czym nale¿y szukaæ wyj¹tkowej rangi, jak¹ mia³y
„K³odzkie Wiosny Poetyckie”?
B.M: Przede wszystkim w ludziach, jacy na te wiosny
przyje¿d¿ali i poruszanych problemach. Podczas tych
spotkañ, gromadzili siê poeci i krytycy z najwy¿szej pó³ki.
Przy jednym stole zasiadali przedstawiciele ró¿nych
ugrupowañ i orientacji. To by³o wa¿ne. Pozwala³o na
¿yw¹, merytoryczn¹ dyskusjê. Na œcieranie siê ro¿nych
pogl¹dów. Liczy³a siê poezja. Staraliœmy siê zapraszaæ
ciekawe postaci, które wnosi³y w poezjê znacz¹cy wk³ad,
niezale¿nie od wieku i twórczego dorobku. Obok
Przybosia siedzia³ m³ody Adam Zagajewski, obok
Wa¿yka - Ryszard Krynicki, obok Karpowicza debiutant,
Rafa³ Wojaczek. ¯aru w dyskusjach dodawali znani
krytycy: Jan B³oñski, Zbigniew Bieñkowski, Edward
Balcerzan, Jacek £ukasiewicz, Micha³ G³owiñski, Artur
Sandauer, Janusz Maciejewski. Znakomitymi dyskutantami byli tak¿e poeci: Stanis³aw Grochowiak, Witold
Wirpsza, Jerzy Zagórski i m³odzi gniewni. Czêsto dyskusja przenosila sie na ³amy prasy. Co znacznie poszerza³o
przestrzeñ naszego przedsiewziêcia. W 1972 roku, uda³o
mi siê zaprosiæ Zbigniewa Herberta, który wyg³osi³ referat
na temat „Poeta wobec wspó³czesnoœci”. Jedyny w swoim ¿yciu referat wyg³osi³ tu Miron Bia³oszewski. Swoimi
wierszami zaistnia³a tutaj Urszula Kozio³ i Anna Zelenay.
Wa¿ne by³y wydarz enia oko³ow iosenn e: koncer ty
poetyckie w ro¿nych miejscowoœciach ziemi k³odzkiej,
se sj e li te ra ck ie po œw iê co ne po et om (L eœ mi an ,
Baczyñski, Przyboœ, Broniewski), spektakle teatralne
z nie zap omn ian ymi wys têp ami tea tró w Jer zeg o
Grotowskiego i Bogus³awa Schaefera oraz nocami
poezji i jazzu.
K.R: Obecnie animatorzy kultury, stawiaj¹ na komercjê.
Wol¹ zaprosiæ jak¹œ gwiazdê na topie, ni¿ zorganizowaæ
imprezê indywidualn¹ i bardziej zwi¹zan¹ z regionem?
B.M: OdpowiedŸ jest prosta, chodzi o szybki nic to, ¿e
jednorazowy - sukces. Sprowadzenie tzw. gwiazdy, czy
b¹dŸmy szczerzy gwiazdki z ekranu TV to gwarantuje.
W przypadku imprezy bardziej indywidualnej, opartej
o wartoœci, istnieje ryzyko, ¿e impreza nie odniesie sukcesu. Nie prze³o¿y siê na sukces wyborczy burmistrza lub
wójta.
K.R: Dlaczego praca spo³eczna odstrasza m³odych
ludzi?
B.M: M³odzi ludzie, nie maj¹ gdzie siê nauczyæ pracy
spo³ecznej. Nast¹pi³ okres komercyjnoœci. Jak coœ nie
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daje profitów, po co to robiæ.
K.R: Co s¹dzi Pan o takich programach jak: „Taniec
z gwiazdami”, „Jak oni œpiewaj¹”. Czy one promuj¹ talenty, czy to raczej sposób na chwilowe zab³yœniêcie
w œwiecie celebrytów?
B.M: Dla mnie to zwyczajne robienie forsy. Nic wiêcej.
Wylansowane w takich programach gwiazdy szybko
gasn¹ i s¹ zastêpowane przez kolejne. Programy takie
spokojnie mog³yby nazywaæ siê „Taniec ze szmalem”
i „Jak oni zarabiaj¹”. Oni tañcz¹ na lodzie, a w rzeczywistoœci na lodzie my pozostajemy.
K.R: Czy pisze Pan jeszcze wiersze?
B.M: Rzadko. Nic mnie a¿ tak nie porusza, by móg³
powstaæ z zebranych emocji wiersz. Jestem natomiast
aktywny na polu sztuk wizualnych.
K.R: Jak Pan odbiera osoby, które wydaj¹ swoje utwory
za w³asne pieni¹dze, nie konsultuj¹c siê wczeœniej
z zawodowcami?
B.M: To straszne, bo w wyniku takich dzia³añ powstaj¹
potworki. W ³adnych ok³adkach, na dobrym papierze
panosz¹ siê teksty grafomañskie, lub co najwy¿ej banalne. Utwory wierszopodobne! Najgorsze w tym wszystkim
jest to, ¿e prowincjonalni nauczyciele jêzyka polskiego
a tak¿e niektóre biblioteki, zapraszaj¹ takie osoby, promuj¹c zwyk³y ch³am. Ludzie, nienauczeni odró¿niania
sztuki od kiczu, przyjmuj¹ to jako „prawdziw¹ literaturê”.
Wprawdzie zdarza siê ¿e, wœród takich „literatów”, znajduj¹ siê prawdziwe talenty. Niestety, to rzadkoœæ. W sztuce nie ma demokracji. I nie wszystko jest poezj¹.
K.R: Co myœli Pan o Kulturze w Polanicy Zdroju?
B.M: Tej przez du¿e „K” nie ma. Proszê tylko spojrzeæ na
otoczenie Teatru Zdrojowego. G³oœna muzyka disco,
sprzeda¿ paciorków, zwyk³e „krêcenie lodów”, jak na
prowincjonalnym targu. Nie ma ksiêgarni. Biblioteka
zepchniêta zosta³a na peryferie. Oœrodek, oprócz lania
wody i picia jej na czas, wprawdzie organizuje ro¿ne
imprezy, ale nie tworz¹ one jednak œrodowiska kulturalnego i odpowiedniej przestrzeni dla kultury. Spaceruj¹c
deptakiem, nie odnosi siê wra¿enia, ¿e jesteœmy w znanym europejskim kurorcie. Sam park równie¿ przypomina jakiœ jarmark. Czy widzi Pani w tym coœ kulturotwór-
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czego? To, ¿e tak jest, to równie¿ wina samej publiki,
która przywyk³a do ³atwych przyjemnoœci. Która zamiast
„byæ” pragnie „mieæ”. Zamiast karmiæ mózgi, karmi brzuchy. Dziwi mnie jedynie, ¿e temu zjawisku tak ³atwo
ulegaj¹ wszelkiej maœci decydenci.
K.R: Czyli co, kultura jako taka zaniknie?
B.M: Ale¿ nie. Jest i bêdzie. Nie bêdzie jednak ³atwo
dostêpna. Chopin, je¿eli nie zechce zagraæ na stadionie,
bêdzie musia³ zadowoliæ siê salonem. Tam jednak nie
trafi zwyk³y zjadacz chleba.
K.R: Na Ziemi K³odzkiej zamieszka³o wiele znakomitych
osobistoœci z dorobkiem o œwiatowym formacie, jak chocia¿by prof. Marek Abramowicz (astrofizyk), Jerzy Olek
(artysta fotografik), prof. Zbigniew Horbowy (twórca polskiego szk³a), prof.Czes³aw Dutka (literaturoznawca).
Dlaczego w³odarze nie zabiegaj¹ o ich obecnoœæ w ¿yciu
kulturalnym?
B.M: Ze zwyczajnej niewiedzy, ¿e tak siê powinno robiæ,
z braku wyobraŸni, wspólnego jêzyka i ze zwyk³ego
nieuctwa. Panowie Dutka i Horbowy nie zas³u¿yli nawet
na miejsce w lokalnej encyklopedii (sic!).
K.R: Czy Miêdzynarodowy Festiwal Teatralny „Zderzenia” w K³odzku, Pana zdaniem rozwija siê?
B.M: Niestety nie. Powoli zapada siê w nicoœæ. Przesta³
byæ tak¿e festiwalem teatralnym. Têskno mi za czasami,
gdy w jury zasiada³y s³awy, na deskach teatru wystêpowa³y znakomite grupy aktorskie, a na widowni zasiada³a œwietna publicznoœæ, która potrafi³a godzinami rozmawiaæ o sztuce.
K.R: Widzê, ¿e z Pana okropny pesymista.
B.M: Chyba nie(œmiech). Nazwijmy, ¿e jestem niedoinformowanym optymist¹, to brzmi bardziej prawdziwie.
K.R: Czyli co, warto uprawiaæ kulturê, czy nie?
B.M: Warto. Warto robiæ to chocia¿by dla samego siebie.
Wie Pani, uj¹³ bym to tak. Je¿eli robiê coœ, co piêtnaœcie
osób w ogóle nie doceni, ale doceni¹ to trzy, to znaczy, ¿e
odnios³em sukces. Bo te trzy przeka¿¹ kolejnym, a one
kolejnym…i praca nie pójdzie na marne.
Rozmawia³a: Katarzyna Redmerska

NASTAWNIE KOLEJOWE
Kolej od lat pasjonuje nie tylko hobbystów, ale równie¿
zwyczajnych ludzi. Podró¿ poci¹giem ma w sobie coœ
tajemniczeg o, romantyczne go. ¯aden inny œrodek
lokomocji, nie ma w sobie tego charakterystycznego
„stuk, stuk”, jakie wydaje poci¹g tocz¹c siê po torach.
Lecz nie tylko poci¹g sam w sobie zas³uguje na uwagê.
Ciekawe s¹ równie¿ i inne elementy sk³adaj¹ce siê na
budowê ca³ej kolejowej infrastruktury.
Przyk³adem s¹ chocia¿by nastawnie kolejowe. S¹ one
charakterystycznymi obiektami o specyficznej urodzie
architektonicznej. Rozpoznawalne s¹ na wiêkszoœci
stacjach kolejowych, gdzie wystêpuje jedna lub kilka
bocznic. Kieruj¹ one ruchem kolejowym przy pomocy
zwrotnic, które umieszczone s¹ w torowisku.
Osoba obs³uguj¹ca to nastawniczy.
Na trasie kolejowej K³odzko G³. Kudowa Zdrój wystêpuj¹ nastawnie (nie licz¹c K³odzka G³.) w PolanicyZdroju, Szczytnej, Dusznikach-Zdroju, Kudowie-Zdroju.
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Obecny stan techniczny tych obiektów prezentuj¹
zdjêcia. Nastawnie w Polanicy i Kudowie nadal funkcjonuj¹, natomiast w Szczytnej i Dusznikach s¹ kompletnie
zdewastowane i rozszabrowane przez tzw. zbieraczy
z³omu. Ogl¹daj¹c dzisiejsz¹ infrastrukturê kolejow¹
(tj. stacje, zaroœniête torowiska, rdzewiej¹ce mosty itp.)
odnosi siê wra¿enie, ¿e nikomu nie zale¿y na kolei.
Szkoda. Zw³aszcza patrz¹c na powoln¹ dewastacje kolei
na Ziemi K³odzkiej, nie chce siê wierzyæ, ¿e nikomu nie
zale¿y na jej zachowaniu.
Piêkne tereny Ziemi K³odzkiej, krajobrazy, które ka¿dy
z nas podziwia³ chocia¿ raz jad¹c poci¹giem, mo¿na by
by³o przecie¿ o¿ywiæ na nowo. WeŸmy przyk³ad z kolei
szwajcarskich. Im uda³o siê wprowadziæ w ¿ycie pomys³
„kolejowej turystyki”. Mo¿e i my powinniœmy spróbowaæ?
Krzysztof Kreiser
patrz kalendarium
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CZ£OWIEK, KTÓRY
POKOCHA£ GÓRY
Aleksander Lwow (ur. 18 wrzeœnia 1953 r. w Krakowie). Polski alpinista i himalaista. Wspina siê od 1970
r. Swoj¹ przygodê ze wspinaczk¹ rozpocz¹³ od ska³ek
Gór Sokolich w Rudawach Janowickich i w Karkonoszach.
By³ twórc¹ i redaktorem naczelnym
pierwszego w Polsce miesiêcznika
wspinaczkowego „Góry i Alpinizm”
(GiA).
Uczestnik wypraw w Himalaje, m.in.
na K2 (2 razy, w tym raz w zimie),
Yolung Kang (zima), Broad Peak
(zim¹), Mount Everest (3 razy, w tym
w zi mi e) . Ws pi na ³ si ê ta k¿ e
w Hindukszu, Pamirze, Andach i Tien
Szanie. Jest autorem pierwszego
polskiego i jak dot¹d najszybszego
w historii (7 godzin, samotnie) wejœcia na Pumori. W 1991 r. zorganizowa³ i kierowa³ miêdzynarodow¹ wypraw¹ Polish Jack Wolfskin Everest
Expedition.
Zdobyte oœmiotysiêczniki:
Manaslu (8156 m. n.p.m.) 20 paŸdz ie rn ik a 19 84 z Kr zy sz to fe m
Wielickim (który w nastêpnych latach
Kurs groto³azów
zdoby³ Koronê Himalajów).
1970 rok
Lhotse ( 8516 m. n.p.m.) 14 maja
1986 r. z Tadeuszem Karolczakiem.
Cho Oyu (8201 m. n.p.m.) 30 wrzeœnia 1987r.
z Tadeuszem Karolczakiem.
Gaszerbrum II (8035 m. n.p.m.) 28 lipca 1993r.
z Piotrem Stopczyñskim i Larym Hallem.
Napisa³ dwie ksi¹¿ki: „Wybra³em góry”, „Zwyciê¿yæ
znaczy prze¿yæ”. Jest równie¿ autorem podrêcznika
szkoleniowego „Liny alpinistyczne”.
Ten znany himalaista mieszka obecnie w Konradowie
na Ziemi K³odzkiej, w malowniczej wsi, po³o¿onej
u podnó¿a Krowiarek.
Mia³am przyjemnoœæ poznaæ pana Lwowa osobiœcie,
zechcia³ On równie¿ udzieliæ wywiadu dla „NP”.

Zdoby³em ten szczyt wraz z Tadeuszem Karolczakiem.
K.R: Próbowa³ Pan zdobyæ K2 (2 razy, w tym raz
w zimie) oraz Mount Everest (3 razy). Szczyty, o których
zdobyciu marzy wielu himalaistów. Dlaczego siê nie
uda³o?
A.L: Zarówno K2 jak i Mount Everest, chcia³em zdobyæ
wybieraj¹c trudne drogi lub w zimie. W przypadku Mount
Everestu pojawi³y siê równie¿ problemy natury taktyczno-logistycznej.
K.R: Jak siê Pan przygotowuje do wspinaczki?
A.L: W ogóle siê nie przygotowujê. Nie ma na to zwyczajnie czasu. Sprawy typu finanse, zbieranie odpowiednich dokumentów, pakowanie, zabieraj¹ mnóstwo
czasu. Adaptujemy siê i aklimatyzujemy podczas domarszu (karawany), która trwa 10-14 dni.
K.R: Jest Pan twórc¹ i redaktorem naczelnym miesiêcznika „Góry i Alpinizm”. Sk¹d pomys³ utworzenia takiej gazety?
A.L: W pierwszej po³owie lat 90 XX w. by³o zapotrzebowanie na rynku na tego typu pismo. „Taternik”,
który normalnie ukazywa³ siê cztery razy w roku, wtedy
akurat w ogóle przesta³ siê pojawiaæ. Wszyscy mówili,
¿e nie uda siê stworzyæ miesiêcznika. Ja pomyœla³em
sobie: a dlaczego nie? Gazeta ukazywa³a siê 10 lat.
Cieszy³a siê zainteresowaniem. Ukaza³o siê 98 numerów.
K.R: Góry s¹ zdradliwe, pogoda szybko siê zmienia.
W jaki sposób podejmuje Pan decyzjê: „Odpuszczam,
nie idê dalej”. Czy to instynkt, czy trzeŸwe myœlenie?
A.L: Zarówno instynkt, jak i trzeŸwe myœlenie. Trzeba
wiedzieæ, na co nas staæ, mam na myœli si³y fizyczne
i psychiczne, orientacjê i kiedy powiedzieæ stop.
K.R: W górach, wspinaj¹c siê z grup¹, ka¿dy jest
zale¿ny od drugiego. Czy znalaz³ siê Pan w sytuacji, gdy
kolega musia³ Pana ratowaæ? Jak i sytuacji, gdy trzeba
by³o dokonaæ wyboru, kto wchodzi na szczyt?
A.L: Na szczêœcie nie znalaz³em siê nigdy w sytuacji,
gdy to mnie trzeba by³o ratowaæ. Ja zaœ kilka razy

Katarzyna Redmerska: Sk¹d siê wziê³a u Pana mi³oœæ
do gór?
Aleksander Lwow: Nie wiem (œmiech). Najprawdopodobniej du¿¹ zas³ugê w tym ma mój dziadek,
lwowski harcerz. Zabiera³ mnie i moje rodzeñstwo na
dalekie wycieczki w okolicach Legnicy, gdzie mieszka³.
K.R: Co takiego maj¹ w sobie góry, ¿e tak przyci¹gaj¹
i wabi¹?
A.L: Góry s¹ piêkne. Pozwalaj¹ poznaæ siebie dog³êbnie. To najlepsze miejsce, by na³adowaæ swoje akumulatory.
K.R: Zdobycie, którego z oœmiotysiêczników, by³o dla
Pana najtrudniejsze?
A.L: Cho Oyu ( 8201 m. n.p.m.). Zdobywaliœmy go id¹c
now¹ drog¹, w rekordowym czasie 16 godzin.
A. Lwow, J. Kukuczka - Katmandu Thamel 1987
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R. Messner i A. Lwow - Graz 2008

pomaga³em kolegom. Je-¿eli chodzi o decyzjê, kto ma
wejœæ na szczyt, jest ona zawsze wymuszona zaistnia³¹
sytuacj¹, przedyskutowaniem i podjêciem decyzji.
Podczas jednej z wypraw na Mount Everest (zim¹), gdy
kierownikiem wyprawy by³ Andrzej Zawada (pionier polskiej himalaistki zimowej), dosz³o do takiej sytuacji.
Trzeba by³o odbudowaæ obóz trzeci, który uleg³ zniszczeniu podczas za³amania pogody. Wysz³o jak wysz³o
i wypad³o na mnie, i kolegê, i to my odbudowaliœmy
obóz. Szczyt zdobyli wtedy Krzysztof Wielicki, Leszek
Cichy. By³o to pierwsze zimowe wejœcie na Mount
Everest.
K.R: Co siê czuje po wejœciu na szczyt?

A.L: Po wejœciu na szczyt, na krótko pojawia siê euforia
i ulga, ¿e nie trzeba iœæ dalej, ale zaraz potem niepokój
zwi¹zany ze œwiadomoœci¹, ¿e najgorsze dopiero przed
nami. Wiêkszoœæ tragedii górskich rozgrywa siê podczas zejœæ.
K.R: Czy jest jakiœ szczyt, o którego zdobyciu Pan
marzy?
A.L: Có¿, jestem ju¿, nazwijmy to, alpinist¹ emerytem.
Jednak¿e móg³bym jeszcze pokusiæ siê o zdobycie
Mount Everestu i K2.
Czysto teoretycznie mam jeszcze oko³o trzech lat
(maj¹c na wzglêdzie wiek, wytrzyma³oœæ fizyczn¹ itp.)
na zdobycie Mount Everestu, oczywiœcie z u¿yciem
tlenu w butlach.
K.R: Pomimo alpinistycznej emerytury, nadal siê Pan
wspina. Czy szykuje siê Pan do zdobycia jeszcze
jakiegoœ szczytu?
A.L: Tak. W przysz³ym miesi¹cu jadê do Argentyny.
Bêdê siê wspinaæ na Aconcagua (6962 m. n.p.m.).
K.R: Co s¹dzi Pan o modnej obecnie wspinaczce komercyjnej. Przyk³adem mo¿e byæ chocia¿by Martyna
Wojciechowska.
A.L: Jako alpinista sportowy, ubolewam nad tym.
Zw³aszcza, ¿e celem tych wspinaczek staj¹ siê takie
symbole jak Mount Everest. Nie ma siê jednak na to
wp³ywu. Wspinaczka komercyjna odbywa siê z maksymaln¹ iloœci¹ u³atwieñ. Ma siê tragarzy do wszystkiego, nie mo¿na obejœæ siê bez u¿ycia tlenu. Czyli jak widaæ, zatraca siê w tym ca³ym przedsiêwziêciu to, co najwa¿niejsze dla alpinisty sportowca: zmierzenie swoich
si³ z gór¹ i natur¹.
K.R: Na czym wiêc, najogólniej mówi¹c, polega ró¿nica
pomiêdzy wspinaczk¹ sportow¹, a komercyjn¹?
A.L: Najproœciej ujmuj¹c na tym, ¿e wspinaczka komercyjna nigdy nie jest samodzielna.
K.R: W tym numerze „NP”, w dziale Polaniczanie, znajduj¹ siê wspomnienia Jerzego Franczuka. Wspomina
on m.in. swojego brata Jana, himalaistê, który zgin¹³
podczas wyprawy na Kunyang Chhish (7852 m. n.p.m.).
W nastêpnym numerze bêdzie artyku³ poœwiêcony
Janowi Franczukowi. Czy zna³ go Pan?
A.L: Ale¿ oczywiœcie. Dobrze znam równie¿ Jurka.
Jana zapamiêta³em z jednej sytuacji. By³em wtedy jeszcze bardzo m³odym wspinaczem, on ju¿ mia³ swoje
sukcesy. By³o to w roku 1971, tu¿ przed jego wyjazdem
na Kunyang Chhish. Jecha³em poci¹giem w Ska³ki. Nie
pamiêtam ju¿ dobrze, czy to by³a stacja ¯arów czy
Wa³brzych, na której dosiad³ siê do nas Jasiek Franczuk.
Opowiada³ nam, jak wygl¹daj¹ przygotowania do
wyprawy. S³uchaliœmy z zapartym tchem. No, a potem…ta wiadomoœæ, ¿e wpad³ w szczelinê i zgin¹³. To by³
szok.
K.R: Mieszka Pan w ma³ej wsi Konradów. Dlaczego
wybra³ Pan takie miejsce zamieszkania?
A.L: Konradów to przypadek (œmiech), naprawdê.
Zawsze chcia³em mieszkaæ w miejscu, które jest
górzyste. Ta wieœ taka jest. Na moim gruncie nie ma ani
kawa³eczka p³askiej powierzchni.
Rozmawia³a: Katarzyna Redmerska

Od lewej: Dmoch, Lwow, M¹czka, Pasang
- œciana Ihotse Everest, zima 1980
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DUKTY GÓR BYSTRZYCKICH
Cech¹ charakterystyczn¹ dla Gór Bystrzyckich jest nych rewirów leœnych w królewskich lasach. Po obu stroto, ¿e poprzecinane s¹ gêst¹ sieci¹ leœnych dróg. Kilka nach wykute napisy: splecione litery WR (Wilhelm Rex),
z nich jest bardzo znanych posiadaj¹ liczne atrakcje Neßelgrunder forst Revir i pod dat¹ nazwisko Winkler
historyczne lub miejsca widokowe. Poprowadzono tak- oraz Spötenwalder forst Revier i pod dat¹ nazwisko
¿e nimi szlaki turystyczne piesze, rowerowe lub nar- Dinter.
ciarskie. Wiele dróg jest zapomnianych nie chodz¹ po
PóŸniej po prawej piaskowcowa kapliczka z 1814 r.,
nich turyœci, zaœ nazwy funkcjonuj¹ tylko na niektórych przy odejœciu w prawo Œcie¿ki Wielkiego Strachu.
mapach.
Nazwa drogi wi¹¿e siê z legend¹ o niecnej dzia³alnoœci
Najbardziej znan¹ drog¹ w Górach Bystrzyckich jest miejscowego ducha Vogelhannesa. Zaœ piaskowcow¹
WIECZNOŒÆ (niem. Ewigkeitsweg). Ci¹gnie siê ok. kapliczkê z wnêk¹ na obrazek, wed³ug ludowych podañ
6 km, zaœ ró¿nica wzniesieñ nie przekracza 100 m. postawiono tu w podziêce za cudowne odnalezienie
Zaczyna siê niedaleko Zielonej Drogi na wysokoœci ok. zagubionego w lesie dziecka.
760 m odchodzi od wschodniego „wariantu” Drogi
I zaraz po lewej najwiêksza atrakcja tego duktu - beZb³¹kanych Wêdrowców. Nastêpnie prowadzi ca³y czas tonowa figura Stra¿nika Wiecznoœci, bêd¹ca dawniej
prosto i prawie poziomo w kierunku wsi Huta. i dzisiaj symbolem Gór Bystrzyckich. Dawniej postaæ
Trawersuje po³udniowo-zachodnie stoki £omnickiej zwano Szarym lub Kamiennym Mê¿czyzn¹ (niem.
Równi, gdzie osi¹ga najGraue Mann). Obecna figura
wy¿ sz¹ wys oko œæ ok.
jest stosunkowo nowa. Po860 m. Na ca³ej d³ugoœci
przednia by³a doœæ prymitywdroga prowadzi przez lasy
nie wykonana przedstawiaœwierkowe, które zosta³y
³a postaæ mê¿czyzny w cylincz êœ ci ow o zn is zc zo ne
drze i z mufk¹ na rêkach.
wskutek klêski ekologiczWed³ug ró¿nych Ÿróde³ rzeŸnej w latach 70. XX w.
bê ustawiono w miejscu,
Ubytki zast¹piono œwie¿yw którym prawdopodobnie
mi nasadzeniami, st¹d na
podczas zamieci zgin¹³ miejtrasie liczne szkó³ki leœne.
scowy ch³op. Inna wersja
Niestety, mimo ¿e droga
mówi, ¿e ów ch³op zosta³ jedjest prosta, z jej pocz¹tku
nak uratowany przed zamarnie widaæ koñca! Dlatego
zniêciem. Wiadomo, ¿e figura
wêdruje siê ni¹ jak do
pe³ni³a przez d³ugi czas funkwiecznoœci... Wiecznoœæ
cjê drogowskazu do NesselDroga WIECZNOŒÆ
jest jedn¹ z najstarszych
grund (Pokrzywna). W latach
dróg leœnych w Górach Bystrzyckich - zbudowana zo- 60. XX w. Kamiennemu Mê¿czyŸnie utr¹cono g³owê,
sta³a w 1788 r. w ramach zagospodarowywania lasów zaœ ok. 1975 r. figura zosta³a powalona i czêœciowo skrakrólewskich. £¹czy³a wówczas dwa leœnictwa: Zalesie dziona. Resztki zosta³y „posklejane” i uzupe³nione w la(Spätenwalde) i Pokrzywno (Nesselgrund). Pocz¹tkowo tach 1988-89 przez Andrzeja Pêkalskiego, mi³oœnika retransportowano têdy drewno. Wkrótce jednak doszed³ gionu z Wroc³awia. Rok póŸniej nowa rzeŸba zosta³a poaspekt militarny: w pobli¿u Huty i na stokach Kamiennej stawiona w pobli¿u dawnego miejsca. Na mufce, w któGóry zbudowano w 1790 r. forty, miêdzy którymi droga ta rej postaæ trzyma rêce, wyryty jest napis „Nesselgrund”
by³a swoistym ³¹cznikiem. W XIX wieku ruiny fortów (Pokrzywno) i strza³ka. Tak¿e dzisiaj postaæ mo¿e byæ
sta³y siê popularnym celem wycieczek i droga zaczê³a wiêc drogowskazem dla zb³¹kanych turystów. Wykuta
s³u¿yæ turystom. Do lat 30. XX w. Wiecznoœæ by³a bardzo pod mufk¹ data 1872 oznacza rok rekonstrukcji figury
uczêszczana - do czasu zbudowania widokowej Drogi po wczeœniejszym rozbiciu; wtedy te¿ na mufce umieszStanis³awa (Wrede-Weg). Obecnie prowadzi têdy szlak czono napis i strza³kê. Na kapeluszu wykuty napis
rowerowy.
„Grauer Mann”. „Oryginalnego” Stra¿nika Wiecznoœci
Id¹c Wiecznoœci¹ od strony Zielonej Drogi w kierunku mo¿na zobaczyæ na reprodukcji starej fotografii, wisz¹Huty, spotkamy kilka pami¹tek historycznych. Najpierw cej na jednej ze œcian w schronisku „Jagodna”.
po lewej „diabelski g³az” - kamieñ granitowy z wyrytymi
DROGA STANIS£AWA (niem. Wrede-Weg) jest prawie
napisami, wœród których data 1788 oraz inicja³y, zaœ po- równoleg³ a do Wiecznoœc i i prowadzi pó³nocnoni¿ej 1888. Dawniej te rysunki i skróty nie by³y zrozu- wschodni¹ krawêdzi¹ wierzchowiny Gór Bystrzyckich.
mia³e, dlatego przypisano skale szatañskie moce. Uwa¿ana jest za najpiêkniejsz¹ drogê w tych górach ze
Obecnie inskrypcje s¹ czytelne: splecione litery FWR to wzglêdu na swoje walory widokowe. Chocia¿ obecnie,
Fryderyk Wilhelm Rex; 1788 to data budowy drogi; 1888 „dziêki” wyroœniêciu drzew, nie s¹ one ju¿ tak wyraŸne
- data remontu w stulecie jej powstania; pozosta³e skróty i rozleg³e jak dawniej. Z wielu miejsc rozci¹gaj¹ siê piêkto inicja³y funkcji i nazwisk urzêdników królewskich ne panoramy na le¿¹ce poni¿ej stoki Gór Bystrzyckich
zas³u¿onych dla budowy drogi.
i dalej na Rów Górnej Nysy oraz Masyw Œnie¿nika.
Dalej po lewej, na stoku £omnickiej Równi, kamienny Droga zbudowana zosta³a w latach 1933-34 przez
s³upek graniczny z 1795 r. W lewo odbija droga ³¹cz¹ca inspektora leœnego Wredego, od którego nazwiska
Wiecznoœæ z Drog¹ Stanis³awa u podnó¿a Anielskiej otrzyma³a nazwê. Obecna nazwa funkcjonuje od lat 60.
Kopy. Piaskowcowy s³upek wyznacza³ granicê ówczes- XX w. Drogê zbudowano w celu u³atwienia komunikacji

45

SPACER Z PRZEWODNIKIEM

Nieregularnik Polanicki

2/2009

miêdzy okolicznymi letniskami, po
tyczny. Wytyczono tu te¿ szlaki rowektórych dzisiaj nie ma ju¿ œladu.
rowe.
D³ugoœæ Drogi Stanis³awa to ok.
DROGA ZB£¥KANYCH WÊDROW6,5 km przy ró¿nicy wzniesieñ do
CÓW (niem. Kaiserwalder Strasse)
240 m. Zaczyna siê na peryferprzecina doœæ znaczny fragment pó³iach Pokrzywna na wysokoœci ok.
nocnej czêœci Gór Bystrzyckich miê610 m i dalej prowadzi zboczami
dzy Lasó wk¹, a Ziel on¹ Drog ¹.
góry Toczek, sk¹d znakomite
Ci¹gnie siê ok. 8 km przy ró¿nicy
panoramy na Góry Bystrzyckie
wzniesieñ do 100 m. Zaczyna siê ko³o
i Kotlinê K³odzk¹. Dalej prawie pokoœcio³a w Lasówce. Prowadzi poziomo trawersuje Rówienkê, po
cz¹tkowo przez ³¹ki, póŸniej przez lasy
czym obchodzi szerokim ³ukiem
œwierkowe. Do lasu wkracza ko³o
£omnick¹ Równiê, gdzie osi¹ga
Mokrej £¹ki i póŸniej trawersuje górê
najwy¿sz¹ wysokoœæ ok. 850 m.
K³obuk. Dalej biegnie krawêdzi¹ doliny
Nastêpnie trawersuje Anielsk¹
rzeki Bystrzycy, by dotrzeæ do Zielonej
Kopê i ³agodnie schodzi na ³¹ki
Drogi w rejonie Ÿróde³ tej rzeki. W pierw pobli ¿u Huty. Na s tokach
wotnej wersji droga schodzi³a za
Toc z k a z n a j d u j e s i ê g r ó b
K³obukiem w dolinê rzeki Bystrzycy, by
Friedricha Wredego. Przy drodze
za Zielonym Mostem zetkn¹æ siê
pod £omnick¹ Równi¹ stoi gnejz Zielon¹ Drog¹. Powy¿ej Lasówki
sowa ska³ka, na której wyryto taprzy drodze stoi kamienny krzy¿. Dalej
blicê upamiêtniaj¹c¹ inspektora
na granicy ³¹k i lasu, mo¿na skrêciæ
Wredego i budowê drogi w law prawo i poszukaæ Siw¹ Ska³ê skutach 1933-34. Aktualnie Droga Kapliczka przy Œcie¿ce Wielkiego Strachu pisko gnejsowych ska³ek, bêd¹cych
Sta nis ³aw a je st d oœæ moc no
kiedyœ popularnym celem wycieczek.
uczêszczana prowadzi ni¹ popularny pieszy ¿ó³ty szlak
DROGA KU SZCZÊŒCIU (niem. Kayserweg) to leœna
turystyczny z Bystrzycy K³odzkiej do Polanicy-Zdroju. droga prowadz¹ca z Dusznik-Zdroju do Zieleñca. Ma
Dobrze siê ni¹ wêdruje, bo w wielu miejscach zacho- ok. 6 km d³ugoœci przy ró¿nicy wzniesieñ 335 m.
wa³a siê bita kamienista nawierzchnia.
Zaczyna siê powy¿ej uzdrowiska, dalej wspina siê krêto
ZIELONA DROGA przecina w poprzek pó³nocn¹ czêœæ i trawersuje góry O³tarz i Sto³ek. Dochodzi do górnych
Gór Bystrzyckich. Ma ok. 10 km d³ugoœci przy ró¿nicy zab udo wañ Gra nic zne j, sk¹ d dal ej nad dol in¹
wzniesieñ do 250 m. Zaczyna siê w Pokrzywnie, sk¹d Wapiennego Potoku trawersuje So³tysi¹ Kopê i dochodalej trawersuje od pó³nocy Kamienn¹ Górê i wychodzi
dzi do Drogi Orlickiej w pobli¿u dawnego wapiennika. Po
na wierzchowinê Gór Bystrzyckich. PóŸniej schodzi zbudowaniu droga nosi³a nazwê miejscowego inspekw dolinê Bystrzycy, sk¹d lekko podchodzi pod Rozdro¿e tora leœnego Kaysera. W XIX w. by³a bardzo uczêszczapod Bieœcem. Dalej omija bokiem Czarne Bagno, sk¹d na prowadzi³a têdy popularna trasa wycieczek duszdoprowadza do Drogi Dusznickiej poni¿ej rozdro¿a pod nickich kuracjuszy do Z³otej Sztolni i na Orlicê.
Hutnicz¹ Kop¹. Prawie na ca³ej d³ugoœci Zielona Droga
Tekst i zdjêcia: Marek Ga³owski
posiada bit¹ nawierzchniê, zaœ na kilku odcinkach widaæ
jeszcze resztki asfaltu, zw³aszcza miêdzy Rozdro¿em
www.markowaturystyka.eu
pod Bieœcem, a Czarnym Bagnem. Prawie na ca³ej d³ugoœci drogi prowadzi ni¹ pieszy zielony szlak turysKALENDARIUM
1. K. Korecka, E. Wojciechowski byli pedagodzy
Gimnazjum im. dr. J. Matuszewskiego oraz
L. Le¿oñ (wieloletnia sekretarka)
2. Dzieñ Dziecka
3. Uroczyste poœwiêcenie odnowionej figury
„Ukrzy¿owanie”
4. Spotkanie z pisarzem M. Perzyñskim w MBP
5. Sala gry 45 Miêdzynarodowego Festiwalu
Szachowego im. A. Rubinsteina - otwarcie
Festiwalu
6. II Ogólnopolski Festiwal Pstr¹ga w Hrabstwie
K³odzkim
7. Otwarcie galerii „Aqua” w Pijalni - wystawa
dr M. Bernat
8. Festyn Integracyjny w przedszkolu miejskim
9. Jury 42 Miêdzynarodowego Festiwalu Filmowego
Pol-8 im. J. Milki. Od lewej: J. Szymañski,
J. Adamczewski, prof. R. Adler
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10. G. Radmerska, W. Szewczyk przegl¹daj¹ ksi¹¿kê
o Pol-8 autorstwa L. Boguszewskiego
11. Jarmak Œredniowieczny
12. Wizyta goœci z Telgte
13. “Têcza Polska”
14. „Poeci bez granic” u stóp pomnika A. Mickiewicza
15. Spotkanie z poet¹ A. Bartyñskim w MBP
16. Fina³ Miêdzyszkolnego Konkursu Wiedzy
o Polanicy
17. A. Lwow Matterhorn
18. Chata sudecka - budynek Parafii w ¯elaŸnie
19. Stra¿nik Wiecznoœci
20. Nastawnia kolejowa w Polanicy-Zdroju
21. A. Lwow Denali (Alaska) - obóz 14
22. Nastawnia kolejowa w Szczytnej
23. Autorka tekstu z A. Lwowem
24. Kalendarz TMP na 2010 r. - twórczoœæ prof.
Z. Horbowego
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