ISSN 1732 - 470X

Nieregularnik
Polanicki

Nr 2 (18) 2010 r.

PISMO TOWARZYSTWA MI£OŒNIKÓW POLANICY

Cena 2 z³
MA£E OJCZYZNY
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Odrobinê ciep³a dziêki ludzkiej ¿yczliwoœci,
odrobinê œwiat³a w mroku dziêki szczeremu uœmiechowi,
radoœci w smutku dziêki ludzkiej mi³oœci
i nadziei na lepsze jutro w chwilach niepokoju.

Na zdjêciu od lewej: Ks. A. Kopacz, E. Wojciechowski,
M. Mazurkiewicz, £. Gola, R. Serafin, G. Redmerska,
W. Surowiec, D. Rewiñska

Na nowy 2011 rok
¿yczy Zarz¹d TMP

Sz. Pan
Edward Wojciechowski
Prezes TMP
Polanica Zdrój
Dzisiaj otrzyma³em kalendarze polanickie na rok 2011, wydane przez Towarzystwo Mi³oœników Polanicy,
którymi bardzo siê ucieszy³em. Swoim kszta³tem i u³o¿eniem, przedstawiaj¹ historiê œwiêtych, ukazuj¹c w ten
sposób ma³y wycinek historii sztuki sakralnej.
Poza tym jestem pe³en podziwu dla pracy artystycznej Pana Jerzego Zenki. Znamy siê i przyjaŸnimy od
wielu ju¿ lat, nie tylko w s³owach ale te¿ poprzez ikony. Jestem szczêœliwy, ¿e kilka sztuk ikon - w jego wykonaniu ;
wisi w naszym mieszkaniu, i nie tylko, tak¿e w naszym koœciele parafialnym i w mieszkaniu by³ego ks. proboszcza
Uwe Vossmanna.
Wkrótce otrzymaj¹ Pañstwo œwi¹teczny numer „Weihnachtsbrief” (14/2010). Za pozwoleniem Pañstwa
wybra³em kilka artyku³ów z „Nieregularnika”, które przedstawi³em w wydanym numerze. Myœlê, ¿e
w „Weihnachtsbrief”, s¹ te¿ ciekawe artyku³y, godne przet³umaczenia na jêzyk polski i umieszczenia
w „Nieregularniku”. Maj¹ Pañstwo na to moj¹ zgodê.
Jeszcze raz dziêkujê Pañstwu. Wszystkim wspó³pracownikom w TMP oraz mieszkañcom Polanicy-Zdroju
¿yczê b³ogos³awionych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia i szczêœliwego Nowego Roku 2011.
Georg Wenzel
Bo¿e Narodzenie 2010.
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MARIAN PIENI¥DZ - HISTORIA PRAWDZIWA
Nasz bohater to postaæ znana niemal ka¿demu doros³emu polaniczaninowi, a to za spraw¹ d³ugoletniej pracy
pana Mariana w Hucie Szk³a Gospodarczego „Sudety”,
gdzie przez wiele lat piastowa³ funkcjê przewodnicz¹cego rady zak³adowej i póŸniej, gdy ju¿ na emeryturze by³ wspó³za³o¿ycielem, a póŸniej przewodnicz¹cym
Miejskiego Ko³a Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Polanicy - Zdroju.
Spotka³am siê
z
panem
Marianem w jego mieszkaniu
na Soko³ówce,
umawialiœmy
siê na nie od
ponad
roku.
Zada³am pierwsze pytanie
i ju¿ dalszych
nie mus ia³ am
zadawaæ.
Pop³ynê³y
wspomnienia,
a ja zadawa³am
sobie pytanie,
czy to jest moFoto: G. Redmerska
¿liwe, ¿eby to
wszystko prze¿y³ jeden cz³owiek?
Pan Marian urodzi³ siê we Lwowie w roku 1931.
O Lwowie nie mówi wiele, wróci³ tam bêd¹c ju¿ na emeryturze, chc¹c przypomnieæ sobie dzieciñstwo brutalnie
przerwane w 1942 roku. Wtedy, maj¹c zaledwie 11 lat,
zosta³ wywieziony na tzw.”roboty” w g³¹b Niemiec, do
maj¹tku
ziemskiego w powiecie Weisroode ko³o
Hanoweru. Praca by³a ciê¿ka, zbyt ciê¿ka jak dla ch³opca. Przed koñcem wojny dowiedzia³ siê z listów, które
otrzymywa³ z domu, ¿e ko³o Drezna te¿ na „robotach”
jest jego wujek. Postanowi³ uciec do niego, têskni³ za
rodzin¹, przecie¿ by³ jeszcze dzieckiem. Uciek³ i dotar³
do maj¹tku, w którym pracowa³ wujek pod koniec grudnia 1944 roku. Jak mówi pan Marian: „Œwiêta Bo¿ego
Narodzenia spêdziliœmy ju¿ razem”. By³ tam równie¿
du¿y maj¹tek pan Marian dosta³ pracê jako pomocnik
traktorzysty. Traktorzyst¹ by³ Polak. W maj¹tku tym pracowa³ do maja 1945 roku. Pamiêta koniec wojny : „przez
gminê p³ynie rzeka Mulda. Wojska amerykañskie sta³y
po lewej stronie rzeki”. Do maj¹tku dosz³a polska jednostka wojskowa, nie pamiêta jej nazwy. Prze¿y³ bom-

bardowanie Drezna i Lipska (maj¹tek le¿a³ pomiêdzy
tymi miastami). W trakcie bombardowania uda³o mu siê
z kilkunastoma ch³opcami w podobnym wieku uciec do
lasu i skryæ w nieczynnym bunkrze.
Po zakoñczeniu wojny w pobliskim miasteczku
Grimma za³o¿ono obóz dla Polaków, którzy tworzyli tam
du¿¹ grupê robotników wywiezionych przez Niemców
z Polski.
W obozie zrobiono selekcjê, m³odych ch³opców zabrano
do Francji. W drodze do Francji na bocznicy kolejowej
stali dwa dni, nastêpnie zostali wywiezieni do Belgii, do
Gedinne. Podejrzani o gruŸlicê, leczeni byli przez szeœæ
miesiêcy. Po zakoñczeniu leczenia pan Marian zosta³
przewieziony do miejscowoœci Namur, do klasztoru,
gdzie byli równie¿ polscy ksiê¿a. Tam, w kaplicy klasztornej, s³u¿y³ do Mszy œw. W tamtejszym koœciele Polacy
masowo brali œluby. Ambasada polska opiekowa³a siê
osobami, których zakoñczenie wojny zasta³o
w Niemczech. Z Namur wyjecha³ do okrêgu wêglowego
Charleroi, tam pracowa³ w kopalni oko³o 5 m-cy.

Polskie dzieci przed klasztorem w Namur

Obóz Polaków w Namur

Pewnego dnia przyjechali pracownicy ambasady polskiej, którzy zbierali chêtnych na wyjazd do Polski, pan
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równie¿ dobr¹ wiadomoœæ, otó¿ w Soko³ówce obok
Polanicy - Zdroju (wtedy Puszczykowa) zamieszka³a siostra matki - W³adys³awa Szwarc wraz z ca³¹ rodzin¹.
W³aœnie tam postanowi³ pojechaæ 16 - letni wówczas
Marian Pieni¹dz.

Zbiorowe œluby Polaków

Marian zapisa³ siê podobnie jak 80 innych osób. Ca³a ta
grupa zosta³a przewieziona do obozu w Antwerpii, gdzie
przebywa³a 4 m-ce. Do Gdyni p³ynêli szwedzkim statkiem tydzieñ. Przyp³ynêli w styczniu, mo¿e w lutym, pan
Marian nie pamiêta dok³adnie 1947 roku.

Belgijski dowód osobisty

W Gdyni odebrano im dokumenty, które posiadali,
w zamian otrzymali tymczasowe dowody osobiste.
Ka¿dy otrzyma³ równie¿ bilet kolejowy na ca³¹ Polskê,
wa¿ny 1 miesi¹c, i 150 z³otych zapomogi. Marian
Pieni¹dz, trzymaj¹c w d³oni pieni¹dze, poczu³ siê bogaty, pamiêta³ przedwojenn¹ wartoœæ z³otówki. Jakie¿ by³o
jego zaskoczenie, gdy w bufecie kolejowym za dwie
kanapki i oran¿adê zap³aci³ 80 z³otych.
Postanowi³ pojechaæ do Rzeszowa do dalekiej ciotki,
o rodzicach nie mia³ ¿adnych wiadomoœci. Z Czerwonego Krzy¿a w £odzi dowiedzia³ siê, ¿e rodzice prawdopodobnie jeszcze nie przyjechali ze Lwowa, otrzyma³
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Po przyjeŸdzie do Polanicy - Zdroju zamieszka³ pocz¹tkowo u ciotki. Pracê rozpocz¹³ 22 listopada 1947 roku
w Hucie Sz³a Kryszta³owego w Puszczykowie, obecnie,
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Akt Ma³¿eñstwa pp. Pieni¹dzów

Polanica-Zdrój. Rozpocz¹³ równie¿ naukê w szkole prze-mys³owej, która mieœci³a siê w budynku przy ul.
Fabrycznej 1. Szko³a ta funkcjonowa³a do roku 1951.
Uczy³a tam m.in. pani Maria Januchta polonistka, któr¹
pan Marian mi³o wspomina, chocia¿ jak mówi ”by³a bardzo wymagaj¹ca i sroga”. Do 18 roku ¿ycia szko³a by³a
obowi¹zkowa. Pracownicy huty pracowali na zmiany,
wiêc do szko³y chodzili do po³udnia lub po po³udniu.
W póŸniejszych latach huta przyjê³a nazwê Huty Szk³a
Gospodarczego „Sudety” oddzia³ Szczytna, Z-d w Polanicy -Zdroju. W tym jednym zak³adzie pracy Marian
Pieni¹dz przepracowa³ 43 lata, do 30 listopada 1990
roku.
Przez 20 lat
pracowa³ jako hutnik.
Nastêpnie
jako etatowy
przewodnicz¹cy rady
zak³adowej,
a¿ do stanu
wojennego
w 1981 roku,
kiedy zawieszono dzia³alnoœæ zwi¹z
ków
zawoMaria i Marian Pieni¹dzowie
dowych.
w 50 rocznicê œlubu
Powierzono
mu funkcjê kierownika oœrodka wczasowego w £ebie,
gdzie pracowa³ ju¿ do emerytury w 1990 roku i jeszcze
rok bêd¹c na emeryturze.
Wróæmy do roku 1947. Po nied³ugim zamieszkiwaniu
z rodzin¹ ciotki pan Marian otrzyma³ mieszkanie w budynku, gdzie mieœci³a siê „s³awna” kiedyœ restauracja
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„Pod Kasztanem”, obecnie ul. Koœciuszki nr 7. Jako
dziewiêtnastolatek o¿eni³ siê z równolatk¹, kole¿ank¹ z pracy - pani¹ Mari¹, z któr¹ 21 paŸdziernika
br. Obchodzili 60
rocznicê œlubu. Œlubu
w Urzêdzie Stanu Cywilnego w Polanicy Zdroju
udzieli³ im Mieczys³aw Pokorski - z-ca burmistrza.
Po œlubie pañstwo Pieni¹dzowie zamieszkali u pani
Marii przy ulicy Przejazd 2, obecnie ulica Koœciuszki
2. Od roku 1954 mieszkaj¹ przy ulicy ¯eromskiego
16, wczeœniej Soko³ówka 21. Za d³ugoletnie po¿ycie
ma³¿eñskie (50 lat) w 2000 roku zostali uhonorowani
Medalem od Prezydenta Rzeczypospolitej.
Pañstwo Maria i Marian maj¹ dwóch synów i szeœcioro wnucz¹t, którzy mieszkaj¹ tu¿ obok.
Marian Pieni¹dz to przede wszystkim praca
spo³eczna na rzecz huty, miasta i ludzi.
Wymieniê tylko niektóre funkcje jakie sprawowa³
spo³ecznie w swoim ciekawym ¿yciu:
- praca w Zwi¹zku Zawodowym Chemików Komisja
Rewizyjna w ZG - 12 lat,
- radny Miejskiej Rady Narodowej w Polanicy - Zdroju 4 kadencje do 1982 roku,
- przewodnicz¹cy Kolegium ds. Wykroczeñ w PolanicyZdroju - 3 kadencje,
- spo³eczny przewodnicz¹cy powiatowych Zwi¹zków
Zawodowych,
- przewodnicz¹cy Zarz¹du Rejonu Emerytów
i Rencistów w Polanicy- Zdroju - od 1994 do 2009 roku.
W szufladach pana Mariana w wielkim porz¹dku przechowywane s¹ pami¹tki, zdjêcia dyplomy i odznaczenia,
które gromadzi³ przez 43 lata swojej pracy. Dla mnie to
jest historia nie tylko cz³owieka, ale i miasta.
Wœród licznych odznaczeñ widzimy:
- Krzy¿ Kawalerski Polonia Restituta (1987 r.),
- Z³oty Krzy¿ Zas³ugi (1979 r.),
- Medal Za Zas³ugi dla Województwa Wa³brzyskiego,
- Medal Zas³u¿ony Dla Dolnego Œl¹ska,
- Srebrny Medal Zas³ugi Dla Po¿arnictwa,
- Z³ota Odznaka Zw. Zaw. Chemików,
- Odznaka Zas³u¿ony Dla Huty Szk³a „Sudety” za 40 lat
Pracy.
Pytam pana Mariana, czy mo¿e opowiedzieæ, jak zmienia³a siê Polanica przez te 63 lata, od kiedy tu mieszka.
Jak¹ j¹ widzia³, jako16 letni ch³opiec po wojennych
prze¿yciach, jak jako d³ugoletni pracownik huty i jak j¹
widzi teraz, bêd¹c ju¿ na zas³u¿onej emeryturze.
Odpowiedzi na te pytania, to ju¿ zupe³nie inna historia.
Gra¿yna Redmerska
Foto:arch M. Pieni¹dz
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POLANICA PAMIÊTA - 71 ROCZNICA
WYBUCHU II WOJNY ŒWIATOWEJ
Cieszymy siê wolnoœci¹. Nie wolno nam zapominaæ
o czasach, kiedy trzeba by³o o ni¹ walczyæ. Pamiêtaæ
musimy o ludziach, którzy broni¹c Ojczyzny, dawali
dowód najg³êbszego patriotyzmu. Im w³aœnie z inicjatywy Towarzystwa Mi³oœników Polanicy, z³o¿yliœmy ho³d
w dniu 1 wrzeœnia br. w 71 rocznicê wybuchu II wojny
œwiatowej.

Fikusa, Witolda Cieœliñskiego.

Grób mjr. Józefa Szerwiñskiego

Poczet Sztandarowy RST w Koœciele Parafialnym

Na polanickim cmentarzu zebra³a siê m³odzie¿ miejscowych szkó³ wraz z opiekunami, przedstawiciele
w³adz miejskich z burmistrzem Jerzym Terleckim
i radnymi, cz³onkowie Zarz¹du TMP, a przede wszystkim
kombatanci. O okrucieñstwie wojny i potrzebie troski
o zachowanie pokoju mówi³ ks. Pra³at Antoni Kopacz.

Odmówiono modlitwê za dusze zmar³ych - uczestników
II wojny œwiatowej, zapalono znicze i z³o¿ono wi¹zanki
kwiatów pod g³ównym krzy¿em cmentarnym i na
grobach odznaczonych Krzy¿em Virttuti Militari mjr.
Józefa Szerwiñskiego, Romana Mnicha, Edwarda
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W tym samym dniu w koœciele parafialnym p.w. WNMP
odprawiono równie¿ uroczyst¹ Mszê œw. w intencji
wszystkich polaniczan bior¹cych udzia³ w walkach
o niepodleg³oœæ. Wa¿nym elementem ceremonii by³o
odczytanie nazwisk tych, którzy ju¿ zmarli. Ho³d
Kombatantom z³o¿yli licznie przybyli na Mszê mieszkañcy Polanicy - Zdroju i poczty sztandarowe Zwi¹zku
¯o³nierzy Armii Krajowej o Obwód Ziemi K³odzkiej,
Stra¿y Po¿arnych Ochotniczej i Zawodowej oraz Szko³y
Podstawowej Nr 2 im. ¯o³nierzy z Monte Cassino,
Gimnazjum im. dr. J. Matuszewskiego i Regionalnej
Szko³y Turystycznej im. Jana Paw³a II.

Spo³ecznoœæ Polanicy - Zdroju godnie uczci³a rocznicê
tak bardzo wa¿nego w historii naszej Ojczyzny wydarzenia.
Edward Wojciechowski
Foto: G. Redmerska
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APEL do mieszkañców Polanicy-Zdroju
Towarzystwo Mi³oœników Polanicy oraz dzia³aj¹ce na terenie naszego miasta organizacje kombatanckie zwracaj¹
siê z proœb¹ do rodzin i znajomych walcz¹cych polaniczan, którzy walczyli na ró¿nych frontach II wojny œwiatowej
o wolnoœæ i niepodleg³oœæ o przekazanie informacji o ich losach wojennych ze szczególnym uwzglêdnieniem przyznanych odznaczeñ (w tym przede wszystkim Krzy¿em Virtuti Militari).
Powy¿sze potrzebne jest do rzetelnego zebrania dokumentacji, która pos³u¿y upamiêtnianiu tych zas³u¿onych obywateli Polanicy-Zdroju.
Informacje prosimy przekazywaæ Towarzystwu Mi³oœników Polanicy (siedziba Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Wojska Polskiego 23, redakcji „Nieregularnika Polanickiego”, adres j.w. lub organizacjom kombatanckim (siedziba ul. J. D¹browskiego 3, bud. Urzêdu Miasta).

MIÊDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY
O POLANICY - ZDROJU
KONKURS PLASTYCZNY „TU ZASZ£A ZMIANA”
„ Dla cz³owieka, podobnie jak dla ptaka, œwiat ma wiele
miejsc, gdzie mo¿na odpocz¹æ, ale gniazdo tylko jedno”
(Oliver Wendel Holmes)

To piêkne motto towarzyszy³o kolejnej edycji organizowanego przez Towarzystwo Mi³oœników Polanicy, konkursu wiedzy o naszej ma³ej OjczyŸnie.

w realizacji lub zosta³y niedawno uruchomione, np. dwa
„Orliki 2012”, rozbudowywany budynek teatru, czy rewitalizowany park zdrojowy i apartamentowce przy
ul. Spó³dzielców i Zwyciêzców. Rywalizuj¹cy mieli tak¿e
za zadanie rozpoznaæ ¿yciorys znanego polaniczanina,
który zosta³ im przedstawiony. Zaprezentowano fragmenty biografii prof. prof.: Czes³awa Dutki, Zbigniewa
Horbowego, Kazimierza Kobusa oraz pierwszego
burmistrza polskiej Polanicy-Zdroju - Kazimierza
D¹browskiego.
Wszyscy wykazali siê znakomit¹ wiedz¹ o swoim mieœcie.

Burmistrz J. Terlecki, siedz¹ od lewej: D. Rewiñska,
J. Cygan, E. Futoma oraz panie Minda i ¯o³na

Tym razem 2.12.2010 r. w piêknej Sali „• ródlanej” ZUK,
uczniowie polanickich szkó³ rywalizowali nie zespo³owo,
ale indywidualnie w trzech oddzielnych kategoriach:
szko³y podstawowe, gimnazja, RST. Uczestnicy odpowiadali na pytania z 3 dziedzin: historia miasta, podstawowe informacje spo³eczno geograficzne, ¿ycie kulturalne. Musieli równie¿ odgadn¹æ, co przedstawiaj¹
zdjêcia, na których uwidoczniono obiekty bêd¹ce

M. Mazurkiewicz i E. Wojciechowski podczas konkursu

Jurorzy w sk³adzie: Maria Avenarius - przewodnicz¹ca,
£ucja Gola, Robert Serafin, Edward Wojciechowski
cz³onkowie, po wys³uchaniu wszystkich odpowiedzi
i przyznaniu punktów ustalili nastêpuj¹ce wyniki
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Przedszkola:
I miejsce - Antoni Urlich PublicznePrzedszkole nr 1
II miejsce - Natalia Niemiec
III miejsce - Maja Ró¿añska,
Micha³ Herman - Niepubliczne
Przedszkole „Gromadka niedŸwiadka”
Szko³y podstawowe
I miejsce - Filip Nosal - SP nr 2
II miejsce - Alicja Strycharska SP nr 2
III miejsce - Micha³ Herman SP„Edukator”
Laureatom
oraz
wszystkim
uczestnikom obu konkursów wrêczono pami¹tkowe medale, upominki ksi¹¿kowe, kalendarze TMP,
informatory o zabytkach i legenPrzewodnicz¹cy RM Zb. Puchniak, ks. A. Kopacz wœród uczestników konkursu
dach Polanicy, a zwyciêzcom
konkursu:
tak¿e statuetki. Zdobywcy pierwW kategorii szkó³ podstawowych I miejsce zdoby³a szych miejsc w konkursie wiedzy otrzymali równie¿
Anna Oziêb³owska, II miejsce - Martyna ¯o³na, III miej- wycieczki do Czech.
sce - Anna Pura (wszyscy SP nr 2 im. ¯o³nierzy z Monte Statuetkami i dyplomami wyró¿nione zosta³y tak¿e
Cassino).
placówki, których wychowankowie brali udzia³ w konkurW kategorii uczniów gimnazjum:
sach.
I miejsce zdoby³ £ukasz Lewicki, II miejsce - Dominika W imprezie uczestniczyli: burmistrz Polanicy-Zdroju Wnukowska (Gimnazjum im. dr. J. Matuszewskiego), Jerzy Terlecki, przewodnicz¹cy RM Zbigniew Puchniak.
III miejsce
Dominika Mierzwa
Gimnazjum
Towarzystwo Mi³oœników Polanicy sk³ada serdeczne
Stowarzyszenia „Edukator”.
podziêkowanie tym wszystkim, którzy przyczynili siê do
Wœród uczniów Regionalnej Szko³y Turystycznej zwy- pomyœlnej realizacji tych tak bardzo wa¿nych przedciê¿y³a Iwona Wirtek, II miejsce zajê³a Justyna siêwziêæ.
Œmiechowicz, III Marcin Manek.
Szczególne wyrazy wdziêcznoœci kierujemy do opiekuW czasie trwania rywalizacji og³oszono tak¿e wyniki kon- nów przygotowuj¹cych m³odzie¿ p.p.: A. Stêpek, A.
kursu plastycznego „Tu zasz³a zmiana” przeznaczonego Winnickiej. M. Tucholskiej-Wirtek, D. DroŸdzik.
dla najm³odszych polaniczan przedszkolaków i uczniów Dziêkujemy sponsorom nagród i upominków: Zespo³owi
klas I - III szkó³ podstawowych.
Uzdrowisk K³odzkich, Biurom Podró¿y „Dar-Tur”,
M³odzi plastycy przedstawili swoj¹ wizjê zmian zacho- „Polonez” i „Pol-Kart” oraz kawiarni „Asia” p. Mariusza
dz¹cych w krajobrazie Polanicy-Zdroju.
Budzicza.
Edward Wojciechowski
Jury w sk³adzie: Maria Avenarius, Halina Zenka, Jerzy
Foto: G. Redmerska
Zenka postanowi³o nagrodziæ nastêpuj¹ce prace:
REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA
REKLAMA REKLAMAREKLAMA REKLAMA REKLAMA
REKLAMA REKLAMA REKLAMA
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POLANICKIE NIED• WIEDZIOWANIE
18.09.2010 na polanickim deptaku pojawi³ siê polarny
niedŸwiedŸ, który rozdawa³ piernikowe ciasteczka
w kszta³cie misia i zaprasza³ na leœny piknik.

i bigosu odby³o siê przedstawienie teatralne, którego
g³ównym bohaterem by³ oczywiœcie nasz miœ. Œpiewano
piosenki, by³y przemówienia i oklaski, œmiechom
i zabawom nie by³o koñca. Pojawi³ siê te¿ niedŸwiedŸ
polarny, który mimo niekorzystnej s³onecznej pogody
przydrepta³ do leœnego parku. Impreza bardzo wszystkim siê podoba³a i dlatego postanowiliœmy, ¿e za rok

Nied¿wied¿ polarny na deptaku

Tego dnia obchodziliœmy 100-lecie Polanickiego Misia,
który pojawi³ siê u nas wraz z l¹dolodem. Legend
o naszym niedŸwiadku jest wiele i pewnie czasu by
zabrak³o, ¿eby wszystkie opowiedzieæ, jednak fakt jest
faktem: nasz miœ od 100 lat stoi na postumencie
w leœnym parku i zaprasza dzieci, m³odzie¿ i starszych
do odwiedzin.

100 lat to wielka okazja, dlatego urz¹dziliœmy miœkowi
party, na które przybyli polaniccy radni, cz³onkowie
Towarzystwa Mi³oœników Polanicy, mieszkañcy z dzieæmi oraz liczni kuracjusze i goœcie przyjezdni. Impreza
by³a udana, bo oprócz pogody i grillowanych kie³basek

D. Radwan, K. Lech, W. Heliñski

urz¹dzimy miœkowi kolejne urodziny, tym razem 101, bo
dlatego, ¿e przecie¿ ka¿da okazja jest dobra, ¿eby siê

dobrze bawiæ, spotkaæ, porozmawiaæ i poœmiaæ. Byæ
mo¿e urodzinowe leœne party misia przejdzie do tradycji
i na sta³e zapisze siê w kalendarzu imprez naszego
kochanego miasta.
Anna Szarna
Biuro Promocji i Informacji Turystycznej

REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA
REKLAMA REKLAMAREKLAMA REKLAMA REKLAMA
REKLAMA REKLAMA REKLAMA
Nowy przewodnik turystyczny M. Ga³owskiego: „Góry Bystrzyckie i Orlickie”. Format kieszonkowy.
W przewodniku znajduj¹ siê takie tematy jak: opis wszystkich miejscowoœci w paœmie Gór Orlickich (po stronie polskiej).
Historia, opis zabytków, dlaczego warto tam zajrzeæ,opis znakowanych szlaków pieszych PTTK w górach Bystrzyckich
i Orlickich (po stronie polskiej). Przewodnik bogato ilustrowany. Do nabycia w ksiêgarniach i punktach informacji turystycznej.
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WYBORY
SAMORZ¥DOWE

2010

21 listopada 2010 roku mieszkañcy Polanicy Zdroju na
kolejn¹ kadencjê wybrali 15 nowych radnych, s¹ nimi:

- Jolanta
Bachry
- Zbigniew Bilan (z-za przewodnicz¹cego RM)
- Tadeusz Biskupski
- Maciej
Cieciuch
- Mateusz Jellin
- Jan
Klimowicz
- Grzegorz Or³owski
- Stanis³aw Paluszek
- Zbigniew Puchniak (przewodnicz¹cy RM)
- Magdalena Ptaszek
- Janusz
Rudnicki
- Marlena
Runiewicz-Wac
- Anna
Stêpek
- Robert
Serafin
- Mariusz
Winiarz
5 grudnia 2010 roku w II turze wyborów burmistrzem
miasta zosta³ ponownie Jerzy Terlecki
GR

12

2/2010

43
MIÊDZYNARODOWY
FESTIWAL FILMOWY
POL-8
IM. JÓZEFA MILKI
W POLANICY-ZDROJU
W historii Festiwalu Pol-8 zapisana zosta³a
kolejna karta. W dniach 23-25 wrzeœnia 2010 roku odby³
siê w Polanicy-Zdroju 43. Miêdzynarodowy Festiwal
Filmowy Pol-8 im. Józefa Milki. Festiwal nietypowy,
bowiem spory wp³yw na jego przebieg i atmosferê mia³o
to, ¿e Polanica w najbardziej reprezentacyjnej czêœci
przypomina³a bardziej plac budowy ni¿ uzdrowisko.
W tym roku rozpocz¹³ siê bowiem remont Teatru
Zdrojowego, gdzie od kilku lat odbywa³ siê Festiwal
Pol-8. P³otami pogrodzona by³a te¿ wiêksza czêœæ
Parku Zdrojowego i jego okolic. Festiwal decyzj¹
organizatorów zosta³ przeniesiony do kawiarni dawnego domu wczasowego „Runotex”, a obecnie Hotelu
o nazwie „Nasz Dom”. Niestety, znajduje siê on w sporej odleg³oœci od centrum miasta. Tak wiêc ci, którzy po
raz pierwszy pojawili siê w Polanicy, mieli niewielkie
szanse, ¿eby zobaczyæ jak naprawdê Miasto wygl¹da.
Szczególnie, ¿e przerwy w projekcjach by³y krótkie,
a czas poza projekcjami zape³nia³y uczestnikom inne
punkty programu. Tak wiêc okazji do obejrzenia
Polanicy specjalnie nie by³o.
W tym roku Komisja Kwalifikacyjna w sk³adzie: Wojciech Heliñski, Marek Mazurkiewicz, Jacek
Szymañski, Robert Serafin po obejrzeniu 77 nades³anych filmów, zakwalifikowa³a do projekcji konkursowych
40 z nich. Znalaz³y siê tam filmy z Bu³garii, Hiszpanii,
Niemiec, Polski, Republiki Czeskiej, Ukrainy, Wielkiej
Brytanii, W³och i z Wyspy Guersney.
Otwarcie Festiwalu odby³o siê 23 wrzeœnia
(czwartek) o godzinie 17:00. Czêœæ oficjaln¹ zaszczycili
swoj¹ obecnoœci¹ Burmistrz Polanicy-Zdroju - Pan
Jerzy Terlecki i Pani Magdalena Ptaszek - Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej.
Potem rozpoczê³y siê projekcje pierwszych
konkursowych filmów. W tym roku w jury zasiad³y osoby
znane ju¿ z poprzednich edycji Pol-8. Jury przewodniczy³ Jacek Szymañski - krytyk filmowy. Poza Nim
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w jury znaleŸli siê: Rudolf Adler goœæ z Republiki
Czeskiej - profesor praskiej szko³y filmowej FAMU,
Jacek Adamczewski - filmowiec amator, Marek
Mazurkiewicz - dyrektor Miejskiego Centrum Kultury
w Polanicy oraz Andrzej Zaj¹czkowski - dokumentalista, wspó³autor jednego z najg³oœniejszych polskich
filmów dokumentalnych „Robotnicy'80”.

Andrzej Zaj¹czkowski
Jury 43 Festiwalu Pol-8

Drugi dzieñ festiwalu 24 wrzeœnia (pi¹tek)
w ca³oœci wype³nia³y projekcje konkursowe. £¹czny czas
projekcji w tym roku to 457 minut. Drugiego dnia projekcje rozpoczê³y siê o 9:00 rano, a zakoñczy³y oko³o 22:00.
Tego te¿ dnia na wszystkich projekcjach salê wype³nia³a
m³odzie¿ z polanickich szkó³. Nale¿y mieæ nadziejê, ¿e
te zorganizowane odwiedziny Festiwalu Pol-8 bêd¹
dobrym pocz¹tkiem zainteresowania m³odych polaniczan ¿yciem kulturalnym Miasta. Niestety, pomimo
przerw, da³a o sobie znaæ przypad³oœæ kawiarni „Naszego Domu”, w której ogl¹daliœmy filmy. Brak wydajnej
wentylacji powodowa³, ¿e przy szczelnie wype³nionej
sali trudno by³o wytrzymaæ tyle godzin projekcji.
Próbowano siê ratowaæ, otwieraj¹c okna. Powodowa³o
to jednak, ¿e na sali by³o tylko teoretycznie ciemno.
Dopiero po zmroku warunki projekcji ulega³y wyraŸnej
poprawie. Sporym problemem okaza³ siê te¿ ustawiony
na pod³odze ekran (niska sala), co powodowa³o, ¿e
w³aœciwie tylko jurorzy siedz¹cy w pierwszym rzêdzie
widzieli ekran w ca³oœci. Warto jednak by³o siê przemêczyæ, bo dobór filmów by³ staranny i poza nielicznymi
wyj¹tkami, z przyjemnoœci¹, pomimo nie najlepszych
warunków, ogl¹da³o siê prezentowane filmy. Ten dzieñ
wykaza³ jednak, ¿e program, w którym jednego dnia
by³oby ponad 6 godzin projekcji ³¹cznie z przerwami,
powoduje zmêczenie i nie pozwala na obejrzenie
wszystkiego z nale¿yt¹ uwag¹ i skupieniem. W dotychczasowej praktyce dzienna porcja ogl¹danych filmów
rzadko przekracza³a owe 6 godzin.
Tego samego dnia, po projekcjach konkursowych, odby³ siê pokaz specjalny filmu dokumentalnego
„Robotnicy'80”, a po jego zakoñczeniu uczestnicy spotkali siê z goœciem specjalnym festiwalu, wspó³autorem
filmu Andrzejem Zaj¹czkowskim. By³a to jedna z nielicznych okazji obejrzenia tego filmu w ca³oœci, bowiem
najczêœciej w telewizji prezentowane s¹ jedynie te

bardziej spektakularne jego fragmenty. Na pocz¹tku
roku 1981 film ten sta³ siê przebojem sezonu. Premiera
filmu mia³a miejsce dnia 7 grudnia 1980 roku
w Gdañsku. Potem zapad³a cisza. W³adze stara³y siê nie
dopuœciæ do jego publicznych pokazów w kinach.
Dopiero po akcji protestacyjnej œrodowiska filmowego
do pierwszych publicznych projekcji dosz³o 8 stycznia
1981 roku w Warszawie w kinie „Œl¹sk”. PóŸniej film
pojawi³ siê tak¿e w kilku innych kinach. Starano siê jednak ukryæ informacjê o wejœciu filmu na ekrany i w gazetach przy nazwie kina, w którym odbywa³y siê projekcje,
zamiast tytu³u filmu drukowano informacjê: „Wszystkie
seanse zarezerwowane”. Autor filmu opowiada³ o wydarzeniach w trakcie jego realizacji, oraz, o póŸniejszych
przejœciach z cenzur¹ oraz o ukrywaniu negatywu filmu
w Stanie Wojennym z obawy przed jego zniszczeniem.
Dla szczególnie zainteresowanych autor przywióz³ do
Polanicy 10 kopii swojego filmu na DVD. Oczywiœcie dla
wszystkich nie starczy³o. Pocieszaj¹ce jest to, ¿e film
„Robotnicy'80” ukaza³ siê niedawno na p³ycie DVD jako

Publicznoœæ 43 Festiwalu Pol-8

bezp³atny dodatek do „Biuletynu IPN”.
Nastêpnego dnia, 25 wrzeœnia (sobota), o godzinie 9:30 rozpoczê³o siê kolejne spotkanie z jurorami
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Pol-8. Jak siê okaza³o, w tym roku wiêkszoœæ nagród
podzieli³y miêdzy siebie reprezentacje Polski [11 nagród] i Republiki Czeskiej [5 nagród], filmy z Wielkiej
Brytanii i Hiszpanii otrzyma³y po jednej nagrodzie.
Chyba po raz pierwszy swoj¹ nagrodê ufundowa³o
równie¿ Towarzystwo Mi³oœników Polanicy. Przyznano
j¹ filmowi „Polanica-Zdrój” Jacka Mrowca. Autorowi
nagrodê wrêczy³ osobiœcie Prezes TMP Edward
Wojciechowski.

Ogólny widok sali

i dyskusja o prezentowanych poprzedniego dnia
filmach. Spotkanie to odby³o siê w pensjonacie „Sowa”,
gdzie zakwaterowana by³a wiêksza czeœæ uczestników
festiwalu. Poniewa¿ tego samego dnia, zaraz po dyskusji, zaplanowana by³a wycieczka, wymusi³o to spor¹
dyscyplinê przy omawianiu filmów.
O godzinie 11:00 uczestnicy Pol-8 wyruszyli
na wycieczkê autokarow¹ do Zieleñca, w tym na torfowisko pod Zieleñcem i do Muzeum Papiernictwa
w Dusznikach. W drodze powrotnej czeka³ na uczestników obiad na ³owisku pstr¹ga w pobli¿u Polanicy.
Szkoda tylko, ¿e tegorocznej wycieczce nie towarzyszy³
zawodowy przewodnik, który przekaza³by uczestnikom
ni ec o in fo rm ac ji o od wi ed za ny ch mi ej sc ac h.
Wspominaliœmy podobn¹ wycieczkê sprzed kilku lat,
kie dy to ucz est nik ami opi eko wa³ siê Bol es³ aw

Plakat 43 Festiwalu Pol-8

Jaœkiewicz profesjonalny przewodnik. Okaza³ siê On
wtedy Ÿród³em niezwykle ciekawych historii o odwiedzanych miejscach.
Tego samego dnia uczestników czeka³ jeszcze o godzinie 17:00 ostatni punkt programu tegorocznego festiwalu og³oszenie werdyktu jury, wrêczenie
nagród, projekcja filmów nagrodzonych i zamkniêcie
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Prezes E. Wojciechowski wrêcza nagrodê TMP

Grand Prix 43. Miêdzynarodowego Festiwalu
Filmowego Pol-8 im. Józefa Milki jury przyzna³o jednog³oœnie filmowi „MC. Cz³owiek z winylu” autorstwa
Bartosza Warwasa. Film ten otrzyma³ równie¿ tzw.
Wyró¿nienie M³odego Widza. Obie te decyzje by³y o tyle
zaskakuj¹ce, ¿e jakoœ nikt nie zauwa¿y³, ¿e film ten jest
plagiatem filmu „Zelig” Woody Allena z 1983 roku.
Jedynie postacie charakterystyczne dla ¿ycia spo³ecznego USA zosta³y zast¹pione postaciami charakterystycznymi dla Polski lat 80-tych. Niestety, nigdzie
w napisach autor nie podziêkowa³ Mistrzowi za skorzystanie z jego pomys³u, a jedyna zaleta filmu to fakt, ¿e
zosta³ wyj¹tkowo sprawnie zer¿niêty z orygina³u. To, ¿e
„M³ody Widz” nie zauwa¿y³ „Ÿród³a” pomys³u tego filmu
to nie dziwi, ale jury?
Tak wiêc kolejny Festiwal Pol-8 za nami.
Szkoda tylko, ¿e po raz kolejny spali³a na panewce
próba, choæby chwilowego, powrotu Festiwalu do kina
„Œwiatowid”, gdzie odbywa³ siê on przez 26 lat. Szkoda,
¿e tegoroczny Festiwal Pol-8 zamiast odbywaæ siê
w samym sercu Miasta, odby³ siê gdzieœ na jego obrze¿ach. Szkoda równie¿, ¿e prezentacje festiwalowe
zamiast w przeznaczonej do takich celów, maj¹cej niepowtarzaln¹ atmosferê starych kin, sali „Œwiatowida”,
odby³y siê w zaadaptowanej sali kawiarnianej. Byæ mo¿e
w kawiarni „Naszego Domu” by³o taniej, tylko czy ta
ewentualna oszczêdnoœæ warta by³a rezygnacji z dobrej
lokalizacji imprezy w centrum Polanicy, gdzie Festiwal
móg³by odbyæ siê w normalnych warunkach, jak na
imprezê o takiej tradycji i randze przysta³o.
Foto i tekst Wac³aw Szewczyk
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POLANICCY SENIORZY
Z okazji Miêdzynarodowego Dnia Seniora Cz³onkowie
Polskiego Zwi¹zku Emerytów Rencistów i Inwalidów,
Zarz¹d Oddzia³u zs. w Polanicy Zdroju, 4 listopada 2010
w swoim Klubie przy ulicy Lipowej 7 zorganizowa³ uroczyste spotkanie, na które licznie przybyli Seniorzy.
Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili: burmistrz miasta - Jerzy
Terlecki, wiceburmistrz - Dariusz Kupiec, przewodnicz¹ca Rady Miasta - Magdalena Ptaszek, prezes
Stowarzyszenia Inicjatyw Polanica Zdrój - Adam £¹cki,
prezes Towarzystwa Mi³oœników Polanicy - Edward
Wojciechowsk i, redaktor naczelna „Nieregula rnika
Polanickiego” - Gra¿yna Redmerska, specjalista ds.
Domów Pomocy Spo³ecznej - Iwona Matuszny.

Spotkanie otworzy³ prezes polanickiego Zwi¹zku Jan
Klimowicz, który poprowadzi³ uroczystoœæ.
Siedziba Zwi¹zku i Klubu Seniora jest prawdziwym
centrum ¿ycia zwi¹zkowego, oœrodkiem wielu inicjatyw,
a tak¿e miejscem spotkañ towarzyskich, integruj¹cym
polanick¹ spo³ecznoœæ emeryck¹.
Organizacja ¿ycia kulturalnego i wykorzystania czasu
wolnego, to niezwykle wa¿ny i ró¿norodny obszar dzia³alnoœci Zwi¹zku.

Dla ludzi starszych, niepe³nosprawnych i samotnych bardzo du¿e znaczenie ma mo¿liwoœæ spêdzenia wolnego
czasu w mi³ej atmosferze, nawi¹zywania nowych znajomoœci, uczestniczenia w spotkaniach przy muzyce.
Ta dzia³alnoœæ zwi¹zkowa jest bardzo widoczna i pozytywnie oceniana przez mieszkañców Polanicy - Zdroju.
Prezes Klimowicz odczyta³ realizacjê zadañ planu
pracy od m-ca stycznia do m-ca paŸdziernika 2010 r.
Za³o¿ony plan by³ bogaty i ró¿norodny. I tak, Seniorzy
przy muzyce obchodzili Dzieñ Babci i Dzieñ Dziadka,
organizowali szereg wieczorków tanecznych i imprezy
takie, jak m.in. T³usty Czwartek, Œledzik, Walentynki.
Cz³onkowie Klubu Seniora chêtnie korzystali z wycieczek krajowych i zagranicznych, których sami byli
organizatorami lub organizatorem by³ Zarz¹d Okrêgu
w Wa³brzychu. W tym roku wyje¿d¿ano do Pary¿a, do
Ÿróde³ termalnych w Buku (Wêgry), do Chorwacji i do
Lichenia.

W okresie letnim organizowane by³y tzw. Grille, które
rokrocznie odbywaj¹ siê w Chocieszowie lub Wojciechowicach. Z tej formy rozrywki polaniccy emeryci
bardzo chêtnie i licznie korzystaj¹. Cz³onkowie Klubu
bior¹ tak¿e czynny udzia³ w ¿yciu kulturalnym miasta.
Staraniem Stowarzyszenia Inicjatyw Polanica - Zdrój,
które z³o¿y³o do Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Dolnoœl¹skiego wniosek o przyznanie dotacji
ze œrodków publicznych na realizacjê projektu „Edukacja zdrowotna i aktywizacja seniorów w PolanicyZdroju”. Celem ogólnym zadania by³o w³¹czenie seniorów w proces rozwoju zmierzaj¹cego do podniesienia
wiedzy, umiejêtnoœci podejmowania dzia³añ na rzecz
edukacji zdrowotnej, poprawy ¿ycia zdrowotnego mieszkañców poprzez tworzenie i wspieranie inicjatyw
lokalnych w Polanicy - Zdroju. Z E R i I w PolanicyZdroju otrzyma³ dotacjê. Otwarcie projektu nast¹pi³o
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26 czerwca br. Seniorzy uczestniczyli w zajêciach
klubów:
- Propagowania Zdrowego Stylu ¯ycia;
- Aktywnego Klubu Nordic Walking;
- Klubu Ruchu i Tañca;
- Klubu Relaksacji.

W ¿yciu Klubu zorganizowane by³y „Andrzejki”, w planie
jest spotkanie Wigilijne i zabawa sylwestrowa.
W Nowym 2011 Roku ¿yczymy naszym Seniorom
piêknej aktywnoœci i dobrego zdrowia.
Gra¿yna Redmerska
Foto: Archiwum ZERiI

APEL do mieszkañców Polanicy-Zdroju
Towarzystwo Mi³oœników Polanicy oraz dzia³aj¹ce na terenie naszego miasta organizacje kombatanckie zwracaj¹
siê z proœb¹ do rodzin i znajomych walcz¹cych polaniczan, którzy walczyli na ró¿nych frontach II wojny œwiatowej
o wolnoœæ i niepodleg³oœæ o przekazanie informacji o ich losach wojennych ze szczególnym uwzglêdnieniem przyznanych odznaczeñ (w tym przede wszystkim Krzy¿em Virtuti Militari).
Powy¿sze potrzebne jest do rzetelnego zebrania dokumentacji, która pos³u¿y upamiêtnianiu tych zas³u¿onych obywateli Polanicy Zdroju.
Informacje prosimy przekazywaæ Towarzystwu Mi³oœników Polanicy (siedziba Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Wojska Polskiego 23, redakcji „Nieregularnika Polanickiego”, adres j.w. lub organizacjom kombatanckim
(siedziba ul. J. D¹browskiego 3, bud. Urzêdu Miasta).

REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA
REKLAMA REKLAMAREKLAMA REKLAMA REKLAMA
REKLAMA REKLAMA REKLAMA

US£UGI PROJEKTOWE
WYDRUKI WIELKOFORMATOWE
REKLAMA od A do Z
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Zespó³ Uzdrowisk K³odzkich S.A. w czo³ówce
Sprywatyzowany w paŸdzierniku br. Zespó³
Uzdrowisk K³odzkich S.A. uzyska³ bardzo wysok¹
pozycjê w rankingu JSSP wœród silnych ekonomicznie przedsiêbiorstw, reprezentuj¹cych bran¿ê
farmaceutyczn¹ czy przemys³ wydobywczy, wypracowuj¹c w 2009 zysk w wysokoœci blisko 3,7 mln. z³.
To najlepszy wynik w bran¿y.

- Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e 2009 rok by³ rokiem kryzysu
i spowolnienia gospodarczego a tak¿e problemy
finansowe ochrony zdrowia w Polsce, Spó³ka odnios³a
niema³y sukces podkreœla Jerzy Szymañczyk - prezes zarz¹du Zespo³u Uzdrowisk K³odzkich S.A.
Rzeczywiœcie, porównuj¹c wskaŸniki ekonomiczne ZUK
S.A. z innymi spó³kami uzdrowiskami, a tak¿e wysokoœæ
nak³adów na inwestycje, liczne nagrody i certyfikaty
Spó³ka nale¿y do liderów bran¿y.
Sk¹d tak dobry wynik? Dziêki konsekwentnie wdra¿anym rokrocznie programom restrukturyzacji, racjonalizacji kosztów, dzia³aniom ukierunkowanym na wykorzystanie potencja³u, dywersyfikacji Ÿróde³ dochodu
oraz szerokim inwestycjom pozwalaj¹cym na pozyskanie nowych grup klientów.
Zespó³ Uzdrowisk K³odzkich S.A. prowadzi dzia³alnoœæ w zakresie medycyny uzdrowiskowej rehabilitacji, profilaktyki, lecznictwa ambulatoryjnego, diagnostyki, turystyki zdrowotnej w trzech kurortach
o wielowiekowej tradycji: Polanicy-, Dusznikachi Kudowie-Zdroju oraz dzia³alnoœæ w zakresie produkcji
naturalnych wód mineralnych. Laureat god³a promocyjnego Teraz Polska, laureat konkursu Wspania³e
SPA 2006, dwukrotnie (2007 i 2008) nagradzany certyfikatem Sanatorium Roku oraz Lider Polskiej
Turystyki 2006, a tak¿e Za wybitn¹ promocjê Polski
w Niemczech.
W ci¹gu minionych trzech lat Spó³ka zainwestowa³a
w rozwój nowych produktów i us³ug oraz dystrybucjê
i infrastrukturê ponad 45 mln z³. W ubieg³ym roku uruchomione zosta³o nowoczesne centrum SPA i wellness,
z basenami, centrum zabiegowym i pierwsz¹ w Polsce
S³oneczn¹ Pla¿¹, umo¿liwiaj¹c¹ korzystanie z k¹pieli
s³onecznych przez ca³y rok. Inwestycja ta ukierunkowana jest na pozyskanie klientów pe³nop³atnych, generuj¹cych najwiêksze zyski. Doskonale wpisuje siê ona
w œwiatowe trendy prozdrowotne, wychodz¹c naprzeciw p otrz ebom star zej¹ cego siê s po³e czeñ stwa .
Dzisiejszy Zespó³ Uzdrowisk K³odzkich S.A. to nowoczeœnie wyposa¿ona baza balneologiczna oraz hotelowa, przystosow ana do potrzeb osób niepe³nosprawnych, zmodernizowane zak³ady przyrodolecznicze, wyposa¿one w nowoczesn¹ aparaturê lecznicz¹
i oferuj¹ce ponad 60 ró¿nych zabiegów, nowoczesne
pracownie diagnostyczne, baseny rekreacyjno-reha-

bilitacyjne, gabinety odnowy biologicznej wellness
i SPA, a przede wszystkim wyspecjalizowana kadra
medyczna.
Ale medycyna uzdrowiskowa i turystyka medyczna to
nie jedyna linia biznesowa ZUK S.A. Spó³ka od lat rozwija produkcjê i dystrybucjê naturalnych wód mineralnych, leczniczych i Ÿródlanych oraz napojów smakowych, z popularn¹ Staropolank¹ na czele. Trzy rozlewnie wód mineralnych z nowoczesnym parkiem
maszynowym i liniami rozlewniczymi, zmodernizowanymi halami produkcyjnymi, centrami logistycznymi produkuj¹ najwy¿szej jakoœci produkty, sygnowane
mark¹ Staropolanka, od lat notowan¹ w Rankingu najcenniejszych polskich marek, pozycjonowanym przez
dziennik Rzeczpospolita.
Jakoœæ oferowanych produktów i us³ug sta³a siê kluczowym elementem budowania pozycji i marki Zespo³u
Uzdrowisk K³odzkich. - Przedsiêbiorstwo, które zaniedba stworzenie systemu zarz¹dzania jakoœci¹ staje
siê niekonkurencyjne - przekonuje Prezes Jerzy
Szymañczyk. W tym celu ZUK SA wdro¿y³ i certyfikowa³ system zarz¹dzania jakoœci¹ zgodny z norm¹ ISO
9001:2008 i HACCP, oraz system zarz¹dzania œrodowiskowego ISO 14001:2004, w obydwu profilach dzia³alnoœci. Posiadanie certyfikatów jest potwierdzeniem
wiarygodnoœci przedsiêbiorstwa pod wzglêdem jakoœci
oferowanych przez niego produktów i us³ug, zapewnia
równie¿ swobodê przy zawieraniu kontraktów.
ZUK S.A. jest tak¿e jednym z najwiêkszych pracodawców w regionie, zatrudniaj¹cym blisko 700 pracowników. Udziela siê w otoczeniu lokalnym w sferze
spo³ecznej i biznesowej, wspiera gminy, lokalne instytucje i organizacje. Stanowi lokalne ko³o napêdowe biznesu.
W obiektach Spó³ki leczy siê i wypoczywa ok. 28 tys.
pacjentów rocznie. A jest szansa, ¿e bêdzie ich jeszcze
wiêcej - ZUK S.A. pozyska³ œrodki finansowe z dwóch
programów strukturalnych UE i realizuje obecnie szereg
kluczowych inwestycji z zakresu unowoczeœnienia
obiektów, budowy basenów i infrastruktury balneologicznej oraz rekreacyjnej na kwotê 38 mln z³. Te dzia³ania wpisuj¹ siê w strategiê rozwoju firmy, której g³ównym za³o¿eniem jest utrzymanie pozycji jednego z najlepszych us³ugodawców w Polsce i Europie w zakresie
medycyny uzdrowiskowej, turystyki zdrowotnej, wellness i SPA, oraz produkcji naturalnych wód mineralnych, spe³niaj¹cego wszystkie wymagane standardy
jakoœciowe i œrodowiskowe.
Tak¹ strategiê akceptuje tak¿e nowy W³aœciciel
KGHM TFI, który zapowiada, ¿e w ci¹gu najbli¿szych 23 lat zainwestuje w rozwój ZUK S.A. ponad 40 mln z³.
Ewa Wróbel
rzecznik prasowy

17

Nieregularnik Polanicki

Z ¯YCIA MIASTA

POETYCKA POLANICA
„B³êkitny motyl s³owa zjad³
by nie uciek³a z nich poezja
B³êkitny motyl to nasz œwiat
zamkniêty w d³oniach wiersza”
(Andrzej Bartyñski)

Ju¿ po raz siódmy Polanica -Zdrój goœci³a miêdzynarodowe grono poetów przyby³ych na kolejny Festiwal
Poezji „Poeci bez granic”. Na program ich pobytu
w dniach 18 - 21 listopada 2010 r. z³o¿y³y siê m.in. lekcje
poetyckie w szko³ach i przedszkolu, warsztaty poetyckie, dyskusja o spo³ecznej i edukacyjnej funkcji wspó³czesnej poezji a tak¿e prezentacja antologii uczestników
I Polanickiego Konkursu Poetyckiego „Nad rzek¹ s³ów
polanickich poetów”. Ta szczególna dla polanickiej kultury nowa pozycja jest wynikiem og³oszonego przez
Towarzystwo Mi³oœników Polanicy, Dolnoœl¹ski Oddzia³
Zwi¹zku Literatów i Miejskie Centrum Kultury konkursu
skierowanego do polaniczan pisz¹cych wiersze.
Na konkurs przes³ano 17 zestawów utworów poetyckich.
Jury sk³adaj¹ce siê z cz³onków Zwi¹zku Literatów
Polskich w sk³adzie:
Andrzej Bartyñski - przewodnicz¹cy
Kazimierz Burnat
- cz³onek
Igor
Wieczorek - cz³onek
Przyzna³o nastêpuj¹ce nagrody i wyró¿nienia:
I nagroda ex aequo
Martyna Ksi¹¿kiewicz - god³o „Pszczó³ka”
Natalia Nadowska
- god³o „¯yrafa”
II nagroda
Dominika Radwan

- god³o „dblack88”

III nagroda
Ma³gorzata Andreasik - god³o „Chrysalis”
Wyró¿nienia:
Leszek W³adys³aw Szczurek - god³o „Eremita”
Anna Œliwak Fortas
- god³o „MaNutka”
Arkadiusz Witlake
- god³o „Jaskier”
Jednoczeœnie jury postanowi³o zakwalifikowaæ do publikacji, o której mowa wy¿ej, wiersze wybrane z zestawów wszystkich autorów.
W antologii znalaz³y siê 82 utwory.
Edward Wojciechowski
Foto: G. Redmerska
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KONCERT CHOPINOWSKI W POLANICY
W sobotê 9 paŸdziernika br. w sali koncertowej pijalni
odby³ siê koncert pianistyczny œwiatowej s³awy artystki
El¿biety Mazur.
Organizatorem koncertu s³owno muzycznego “Rodem
Obywatel Œwiata” by³ Marek Sobaciñski- artysta plastyk,
mecenas sztuki. Prowadzi kawiarniê VIN-MCAFFE
z galeri¹ sztuki.
Patronat honorowy nad koncertem obj¹³ Burmistrz
Polanicy - Zdroju. Patronat medialny obj¹³ „Nieregularnik Polanicki”.
Polanica by³a jednym z miast, które w 200 - tn¹ rocznicê
urodzin znanego kompozytora koncertem jego utworów
uczci³y tê okr¹g³¹ rocznicê.
Na koncert przybyli nie tylko polaniczanie, ale równie¿
kuracjusze i mieszkañcy s¹siednich miejscowoœci.
Wszyscy byli zgodni co do jednego. El¿bieta Mazur da³a
niezwyk³y popis gry pianistycznej.
Po koncercie odby³o siê spotkanie przy lampce wina
w kawiarni Marka Sobaciñskiego.
G.R.

Ewa Mazur - urodzona w K³odzku pianistka ukoñczy³a
z odznaczeniem Liceum Muzyczne w Lublinie w klasie
fortepianu prof. Mieczys³awa Dawidowicza oraz
Pañstwow¹ Wy¿sz¹ Szko³ê Muzyczn¹ w Warszawie
pod
kierunkiem prof. Marii
Wi³komirskiej.
Wspó³pracowa³a z Filharmoniami w Jeleniej Górze
i Wa³brzychu, wystêpuj¹c z towarzyszeniem orkiestry,
z recitalami i w koncertach kameralnych na Dolnym
Œl¹sku, w Warszawie oraz innych polskich miastach.
Od 1981 mieszka na sta³e w Wiedniu, gdzie przez kilka
lat studiowa³a w Hochschule für Musik und darstellende
Kunst, pocz¹tkowo pod kierunkiem prof. Ireny BarbagDrexler, a od 1983 w klasie mistrzowskiej œwiatowej
s³awy pianisty i pedagoga, prof. Paula Badury-Skody.
Od roku 1983 by³a stypendystk¹ rz¹du austriackiego
(Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung),
a w roku 1986 przyznano jej honorowe obywatelstwo
austriackie za wybitne osi¹gniêcia artystyczne.
W 1989 otrzyma³a nagrodê na Miêdzynarodowym
Festiwalu Muzyki Kameralnej Austria w kategoriach
solistycznej i kameralnej.
Od czasu wyjazdu z Polski rozwinê³a o¿ywion¹ dzia³alnoœæ koncertow¹ wystêpuj¹c w Austrii,
w Niemczech, krajach dawnej Jugos³awii, S³owacji, na
Wêgrzech, w Wielkiej Brytanii oraz od 1990

w Polsce. Koncerty w Wiedniu to recitale m.in. w ramach
Wiener Festwochen, cykle koncertowe w Bösendorfersaal, Gesellschaft für Musiktheater (1999-2001:
10 koncertów s³owno - muzycznych, przedstawiaj¹cych
¿ycie i twórczoœæ Fryderyka Chopina. Kilka koncertów
z tego cyklu El¿bieta Mazur zaprezentowa³a równie¿
w Polsce. W marcu 1999 roku TV Lublin wyemitowa³a
dwuczêœciowy program z jej udzia³em, poœwiêcony
temu przedsiêwziêciu) i w Beethoven-Gedenkstätte
(odbywaj¹cy siê od 2008 cykl s³owno-muzyczny „Begegnungen am Klavier” /Spotkania przy fortepianie/
poœwiêcony muzyce fortepianowej ró¿nych twórców).
Krytyki prasowe (wybór pod k¹tem interpretacji
Chopina)
AUSTRIA
“W s³u¿bie Chopina” ...po przejmuj¹cym Scherzu h-moll
op. 20 i rozmarzonej Fantazji f-moll op. 49, wystêp osi¹gn¹³ kulminacjê w fascynuj¹cym wykonaniu Sonaty
b-moll op. 35. El¿bieta Mazur ukaza³a owe chopinowskie przeczucia œmierci, od indywidualnie potraktowanego pocz¹tku, poprzez ponury Marsz ¯a³obny a¿ do
upiornego Fina³u, jako wyraz ludzkiego bólu.
(dr Johanna Frick, Wiener Zeitung)
NIEMCY
“Mistrzyni nastrojowych obrazów”...z du¿ym wdziêkiem,
ale i ze zdyscyplinowan¹ pewnoœci¹ powiod³a nas
El¿bieta Mazur ku mazurkom Chopina, tanecznym, b³yskotliwie wykonanym utworom o ró¿norakich nastrojach... Równie¿ jego polonezy potrafi³a przedstawiæ
jako nastrojowe obrazy. Namiêtny, odwa¿ny i wirtuozowski poryw oczarowa³ s³uchaczy.
(u.h., Mannheimer Morgen)
...El¿bieta Mazur potrafi³a tak¿e w interpretacjach
Fryderyka Chopina nadaæ swej grze prostotê, temperament, liryzm oraz pe³n¹ si³y namiêtnoœæ, szczególnie
w Andante spianato i Grande Polonaise Brillante Es-dur
op. 22 jej gra sta³a siê prawdziwym hommage á Chopin.
(btr, Viernheimer Tagesblatt)
„OrzeŸwiaj¹co impulsywna gra”... „Obrazki z wystawy” Modesta Musorgskiego. To efektowne dzie³o ukaza³o siê dziêki kunsztowi polskiej artystki w ca³kiem
nowym œwietle: zaskakuj¹ce niuanse tworzy³y pe³n¹
napiêcia interpretacjê... El¿bieta Mazur znakomicie
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przek³ada³a charaktery i krajobrazy na jêzyk muzyczny...
œwie¿oœæ i poezja cechowa³y ca³y jej wystêp...”
(Heike Meister, Frankfurter Rundschau)
“Uduchowiona gra mieni¹ca siê brzmieniowymi
odcieniami” ...Pianistka gra³a w sposób uduchowiony,
nieokie³znana, wielka, oryginalna si³a przekazu cechowa³a jej grê... jej frazowanie wydaje siê jak najbardziej
naturalne, organiczne... nic nie by³o przerysowane lub
p³ytkie, nawet wirtuozowskie pasa¿e wydawa³y siê
wci¹¿ jeszcze nacechowane wewnêtrznym uczuciem...
To samo da³o siê stwierdziæ w drugiej czêœci koncertu
poœwiêconej polskiemu mistrzowi, Fryderykowi
Chopinowi. W absolutnie przekonywuj¹cej interpretacji
zabrzmia³y Fantazja f-moll, piêæ mazurków oraz
Andante spianato i Grande Polonaise Brillante...
(Rolf-Humbert von Rosenberg, Bergsträsser Echo)

Nieregularnik Polanicki

(J. Biegalska, 4. koncert “Chopin znany i nieznany”,
Kurier Lubelski)

El¿bieta Mazur podczas koncertu

....niewyczerpane bogactwo niuansów w artykulacji
i dynamice...
(Karl Friedrich Ulrichs,
Schaumburg-Lippische Landeszeitung)
CHORWACJA
El¿bieta Mazur imponuje przede wszystkim lekkoœci¹
frazowania oraz miêkkoœci¹ i kultur¹ brzmienia, co
u Chopina jest niezbêdne...
(Milica Maraviæ, Radio Zagrzeb)
SERBIA
“Harmonia rozlicznych niuansów” W interpretacjach
El¿biety Mazur zosta³y zespolone dwie szko³y emocjonalnoœæ i subtelnoœæ szko³y s³owiañskiej oraz
poprawnoœæ i perfekcja szko³y wiedeñskiej. Rezultatem jest wspania³a harmonia talentu, umiejêtnoœci
i muzycznej fantazji...
(E. A., Niš, Serbia)
POLSKA
...Godne podziwu by³y jej interpretacje, szczególnie
dwóch mazurków fis-moll op.6 nr1 i cis-moll op.6 nr 2.
Delikatnoœæ, jednoczesna pewnoœæ uderzenia i piêkne
prowadzenie frazy sk³ania³o do zadumy, tworzy³o niepowtarzalny nastrój...
(J. Biegalska, 3. koncert z cyklu “Chopin znany i nieznany”, Kurier Lubelski)
...Zachwyca³a bieg³oœæ techniczna pianistki, lekkoœæ
i wyczucie ciê¿aru ka¿dego dŸwiêku. Piêknie prowadzone frazy uskrzydla³y, zapiera³y dech....Tym ostatnim
utworem raz jeszcze przekona³a nas, jak wra¿liw¹
i dojrza³¹ jest interpretatork¹ muzyki Chopina....
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FESTYN W PRZEDSZKOLU NR I
Budynek przy ulicy Wojska Polskiego, w którym mieœci
siê przedszkole, liczy ponad 100 lat. Zbudowany zosta³
w 1907 roku. W³aœcicielem willi by³ k³odzki baron von der

Goltz. Franz Wittwer w³aœciciel polanickiej huty
szk³a kryszta³owego - w roku 1921 odkupi³ willê
od Barona i mieszka³ w niej z rodzin¹ do 1945 roku.
W pierwszych latach po II wojnie œwiatowej
w budynku mieœci³a siê szko³a handlowa, a od
1949 roku do chwili obecnej kolejne pokolenie polaniczan pobiera nauki w Miejskim Przedszkolu
Publicznym.
25 wrzeœnia 2010 roku w przedszkolu mia³ miejsce 5 ju¿ Festyn Integracyjny.
Celem festynu by³a zbiórka pieniêdzy na zakup
nowych zabawek, ksi¹¿ek, gier edukacyjnych itp.
Na odwiedzaj¹cych festyn czeka³o wiele atrakcji:
loteria fantowa (ka¿dy los wygrywa³), kie³baski
z grilla, chleb ze smalcem i ma³osolnym ogórkiem, pierogi, bigos, paszteciki oraz smaczne
ciasta autorstwa rodziców i dziadków. By³y te¿
kawa, herbata oraz gwóŸdŸ festynu: pokaz i konsumpcja
pierogów przygotowana przez uczniów Regionalnej

Szko³y Turystycznej w Polanicy - Zdroju.
Dla dzieci najwiêksz¹ atrakcj¹ by³y: dmuchany zamek,
batut, malowanie twarzy, zabawy taneczne, konkursy
(w tym konkurs plastyczny).
Maluchy mog³y zwiedzaæ ambulans, radiowóz policyjny, samochód ze Stra¿y Granicznej oraz wóz stra¿acki. Pracownicy Stra¿y Granicznej pokazali tresurê
psa.
Przy piêknej s³onecznej pogodzie zabawê prowadzi³a
firma „Weso³e Przedszkole”, która by³a równie¿ jednym
ze sponsorów festynu.
Wyj¹tkowa hojnoœæ rodziców i miejscowych firm,
zaanga¿owanie personelu przedszkolnego zosta³a wynagrodzona zebran¹ podczas festynu kwot¹ 5.300 z³.
Do przedszkola w tym roku szkolnym uczêszcza 100
dzieci w wieku od 2 do 5 lat.
Przedszkole czynne jest od godz. 6:00 do godz. 16:00.
Zatrudnionych jest 20 osób, w tym: 6 wychowawczyñ
na pe³nym etacie, 3 pomoce, 2 kucharki, 1 intendentka,

1 pielêgniarka, 1 konserwator, 1/2 etatu ksiêgowa.
Tekst i foto: G. Redmerska
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DZWONEK WZYWA NAS DO SZKO£Y!
Inauguracja kolejnego roku szkolnego ju¿ za nami.
Dla uczniów szkó³ Stowarzyszenia „Edukator” rok szkolny 2010/2011 przebiega pod has³em licznych uroczystoœci, ciekawych spotkañ z ludŸmi ze œwiata kultury,
a tak¿e konkursów, zawodów i festiwali piosenki.
Pierwszoklasiœci, którzy 1 wrzeœnia pierwszy raz
przyszli do szko³y, najbardziej ucieszyli siê z nowo
urz¹dzonego k¹cika zabaw, który wed³ug za³o¿eñ reformy oœwiaty powinien znajdowaæ siê w ka¿dej placówce. Siedmio - a tak¿e szeœciolatki mog¹ korzystaæ
z pomocy zakupionych miêdzy innymi ze œrodków pozyskanych dziêki staraniom Pani Dyrektor - Anny
Walczuk w ramach programu „Radosna Szko³a”.
Szko³a Podstawowa i Gimnazjum Stowarzyszenia
„Edukator”, jako jedyne szko³y w Polanicy, mog¹ poszczyciæ siê certyfikatem „Szko³y Myœlenia”, który
otrzymaliœmy dziêki wspólnemu wysi³kowi uczniów i nauczycieli. Cele programu „Szko³a Myœlenia” realizowaliœmy przez ca³y ubieg³y rok szkolny, a podsumowanie
odby³o siê na czerwcowym Szkolnym Festiwalu Nauki.
„Edukator” od lat odnosi liczne sukcesy na gruncie sportowym oraz muzycznym. Ka¿dego roku aktywnie uczestniczymy w kampanii Zachowaj TrzeŸwy
Umys³. Laureatk¹ konkursu organizowanego w ramach
kampanii zosta³a uczennica kl. I gimnazjum Samanta

Szymañska, natomiast grupa uczniów, bior¹cych udzia³
w corocznym Biegu TrzeŸwoœci, zdoby³a wysokie pozycje.

Wœród nich s¹ nastêpuj¹cy uczniowie: Patrycja
Gliniecka (kl. 2 sp), Agata Kowalska (kl. 4 sp), Grzegorz
W¹sek (kl. 5 sp), Paulina Nowak (kl. 5 sp), Rafa³
Kowalski (kl. 2 gimn.), Dawid Sidorowicz (kl. 3 gimn.). Do
zawodów przygotowuje uczniów Pan Jacek ¯y³a.
Agata Winnicka

Uczniowie Regionalnej Szko³y Turystycznej
w Polanicy - Zdroju œladami kawalerów
Orderu Virtuti Militari
Ka¿dy naród ma swoj¹ historiê i z dum¹ mówi
i pisze o bohaterach narodowych. My, Polacy, tym bardziej mo¿emy byæ dumni z dokonañ naszych przodków.
Bohaterska postawa na wojennych polach bitewnych
w kraju i poza jego granicami œwiadczy³a o ofiarnoœci.
Przelanie w walkach hektolitrów polskiej krwi to cena
zwyciêstwa, jak¹ zap³acili, abyœmy mogli ¿yæ w warunkach pokoju. Doceniamy zas³ugi i dokonania, niejednokrotnie cichych, czêsto zapomnianych bohaterów tamtych dni. Dziœ poœmiertnie oddajemy im czeœæ.
Chcielibyœmy, aby nasza pamiêæ nie ogranicza³a siê tylko do rocznic i œwi¹t narodowych. Chcemy wiedzieæ wiêcej o ludziach, którzy tworzyli nasz¹ historiê.
Grupa uczniów RST w Polanicy-Zdroju pod kierunkiem pani Danuty DroŸdzik podjê³a siê realizacji
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projektu pod nazw¹ ,,Œladami kawalerów Orderu Virtuti
Militari w polanickiej nekropolii”. Pomys³ zrodzi³ siê podczas zajêæ pozalekcyjnych z wiedzy o spo³eczeñstwie,
poœwiêconych naszej odpowiedzialnoœci. Ten temat realizowaliœmy tu¿ przed Œwiêtem Zmar³ych. Uczniowie

skim orderem wojskowym. Pan Wojciechowski swoj¹
obszern¹ wiedz¹ przybli¿y³ ¿yciorysy zas³u¿onych dla
Polanicy wielkich ludzi. Z epitafiów nagrobkowych odczytaliœmy nazwiska, imiona daty urodzenia i œmierci
oraz lakoniczne informacje o udziale podczas powstañ
i wojen. Tak niewiele treœci odczytaliœmy
o zas³u¿onych polaniczanach, którzy
z³otymi literami wpisali siê w dzieje narodowe:
W³adys³aw NiedŸwiedzki, kapitan, obroñca Lwowa, Legionista, uczestnik
Powstania Œl¹skiego i Powstania
Warszawskiego.
W³odzimierz M³otkowski urodzony
15.12.1902, zmar³ 21.09.1974, odznaczony Krzy¿em Orderu Virtuti Militari
V klasy.
Witold Cieœliñski, pu³kownik dyplomowany Wojska Polskiego, urodzony
11.10.1891 r. zmar³ 13.04. 1968 roku.
Roman Mnich, urodzony 05.11.1923,
zmar³ 24.11.1998 r.
Od lewej stoj¹: E. Wojciechowski, D. DroŸdzik, uczniowe RST
Edward Fikus, urodzony 10.08.1895
roku w Krotoszynie, zmar³ 27. 04. 1971
rozpoczêli dyskusjê o odpowiedzialnoœci za groby poroku
w
Polanicy
- Zdroju, Legionista, powstaniec wielklaniczan by³ych ¿o³nierzy dwóch wojen œwiatowych.
Na nastêpne zajêcia zaprosiliœmy pana opolski, wiêzieñ Pawiaka i Oœwiêcimia.
Edwarda Wojciechowskiego - prezesa Towarzystwa Józef Szerwiñski, major dyplomowany, urodzony
Mi³oœników Polanicy. Spotkaliœmy siê na cmentarzu. 08.02.1899 roku, zmar³ w 1952 r. w Polanicy Zdroju.
Pan Wojciechowski by³ naszym
przewodnikiem Legionista, Szef Sztabu L¹dowej Obrony Wybrze¿a
w ,,mieœcie umar³ych”. Celem spotkania by³o poznanie w 1939 roku.
Na zakoñczenie kilka zdañ na temat projektu.
lokalizacji grobów kawalerów Orderu Virtuti Militari.
Przewodnik bez trudu zaprowadzi³ grupê uczniów do Utrudnieniem w realizacji za³o¿onych celów jest brak
miejsca spoczynku szeœciu by³ych ¿o³nierzy, którzy za opracowañ naukowych i nieposiadanie przez rodziny wymêstwo wojenne zostali odznaczeni najwy¿szym pol- ¿ej wymienionych osób dokumentacji przebiegu s³u¿by
wojskowej. Dyrekcja Regionalnej Szko³y
Turystycznej w Polanicy Zdroju skierowa³a podanie do Centralnego Archiwum
Wojskowego w Warszawie o przekazanie
szkole kserokopii przebiegu s³u¿by wojskowej ww. osób. Uczniowie s¹ bardzo
zaanga¿owani i w oczekiwaniu na materia³y archiwalne przygotowali prezentacjê
na temat historii Orderu Virtuti Militari .
Ostatni rozdzia³ do ¿yciorysów
tych ludzi chcemy dopisaæ, aby ocaliæ
od zapomnienia pamiêæ, któr¹ jesteœmy im winni. Powinniœmy byæ dumni,
¿e tacy wielcy ludzie mieszkali w naszej ma³ej OjczyŸnie Polanicy-Zdroju.
Uczniowie klasy II TG RST
Foto: Karolina Kapitañska
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PARKI JAKO ELEMENT URZ¥DZENIA
PRZESTRZENI UZDROWISKA
Nie od dziœ wiadomo, ¿e zbawienny leczniczy wp³yw na
organizm ludzki maj¹ nie tylko wody mineralne, ale równie¿ klimat. Przeœwiadczenie takie funkcjonowa³o ju¿
w dobie renesansu, a od schy³ku XVIII w. pod jego wp³ywem zaczêto przekszta³caæ strukturê uzdrowisk jako
miejsc, w których przywracano do zdrowia ludzi wymagaj¹cych leczenia. Nastêpne stulecie to okres intensywnego rozwoju balneologii na terenie ca³ego kontynentu europejskiego, w tym te¿ na obszarze K³odzczyzny. To w³aœnie wtedy ostatecznie ukszta³towa³ siê
nowy typ miejscowoœci ni to miast, ni wsi, dostosowany
do potrzeb lecznictwa i oczekiwañ przebywaj¹cych tam
kuracjuszy.
Wody lecznicze oddzia³ywa³y na chore cia³o, ale i klimat mia³ swój udzia³ w przywracaniu do zdrowia osób
tego wymagaj¹cych. Potrzeby kuracjuszy wykracza³y
jednak poza terapie wodolecznicze. Pozosta³y czas wolny od zabiegów nale¿a³o spêdziæ równie po¿ytecznie
zaspokajaj¹c tym razem oczekiwania towarzyskiej i kulturalno-rozrywkowej natury. W takich oto okolicznoœciach powsta³o uzdrowisko jako miejscowoœæ o specjalnym przeznaczeniu, spe³niaj¹ca wszystkie te potrzeby. Oczywist¹ rzecz¹ jest, ¿e pod ich wp³ywem musia³ ulec zmianie dotychczasowy uk³ad przestrzenny kurortów. D¹¿enie do spe³nienia oczekiwañ kuracjuszy musia³o wiêc doprowadziæ do wydzielenia miejsc, w których
mogli siê oni spotykaæ, spêdzaæ czas na uczestniczeniu
w rozrywkach kulturalnych. Tak wiêc obok centrum uzdrowiska, które stanowi³y zabudowania mieszcz¹ce
gabinety zabiegowe i baseny k¹pielowe, powsta³y parki
z wytyczonymi promenadami spacerowymi, pensjonaty,
a to wszystko zwykle otacza³y naturalne tereny zielone.
Parki mog³y jednak s³u¿yæ spacerowiczom jedynie
w najbardziej sprzyjaj¹cych klimatycznie miesi¹cach.
Dla os³ony kuracjuszy przed niepogod¹ i zimnem budowano obiekty zapewniaj¹ce wymagany komfort spotkañ towarzyskich i uczestniczenie w imprezach rozrywkowych. Tak wiêc w obrêbie za³o¿eñ parkowych powstawa³y teatry, oran¿erie, palmiarnie, cukiernie, kawiarnie, czytelnie, zadaszone hale spacerowe zwane
te¿ galeriami. Budynki te na ogó³ znajdowa³y siê w najbli¿szym po³o¿eniu wzglêdem pijalni, a z biegiem czasu
zosta³y wzbogacone o sklepy i stoiska handlowe. Na obszarze parkowym oprócz drzew i krzewów w³aœciwych
dla tej szerokoœci geograficznej sadzono roœliny pochodz¹ce z innych, nawet doœæ odleg³ych, ekosyste-
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mów. Kuracjusze spacerowali i odpoczywali w otoczeniu klombów kwiatowych, strumieni i fontann. Ca³oœci
dope³nia³y pomniki, rzeŸby i latarnie.
Oto kilka opisów uzdrowiskowych parków zamieszczonych we wspomnieniach dawnych kuracjuszy. Opis
L¹dka Zdroju z lat 30. XIX stulecia opublikowa³ w lwowskich Rozmaitoœciach Karol Bo³oz Antoniewicz, ksi¹dz,
publicysta i poeta. Niezbyt dok³adna znajomoœæ geografii kaza³a mu uzdrowisko umieœciæ w Karkonoszach.

Widok uzdrowiska w L¹dku-Zdroju

B³¹d ten pope³niali tak¿e i inni Polscy przenosz¹cy nazwê Riesengebirge na ca³e Sudety. A wiêc we wspomnieniu tym czytamy: „Gdyœmy z tej góry zjechali, harmonijne dŸwiêki dêtej muzyki z pobliskiego lasku i ulicy
modrzewiowej przywita³y nas. Piêkny œwiat k¹pielowy
po piêciodniowej s³ocie chc¹c piêknego u¿yæ wieczora,
zgromadzi³ siê pod cieñ starych modrzewi. Woñ kwiatów, w klombach jakby bukietach po trawniku rozrzuconych i harmonijne dŸwiêki muzyki, zmieszane z weso³ymi g³osami i œmiechem przechadzaj¹cych siê, nape³nia³y powietrze…” Chêtnie do L¹dka przyje¿d¿ali
Polacy z s¹siedniej Wielkopolski zw³aszcza. Tutaj praktykowali równie¿ polscy lekarze, polskie potrawy gotowa³ w restauracji „Pod Merkurym” kucharz Poleñski,
a w czasie koncertów grywano tak¿e polskie utwory narodowe. W jednym z listów wys³anych z L¹dka czytamy:
„Na g³ównej, piêknej, tylko zbyt w¹skiej promenadzie
modrzewiowej przed domem kuracyjnym s³yszysz tam
tyle g³osów polskich, i¿ s¹dzi³byœ, ¿e przechadzkê odbywasz na Nowej ulicy (dziœ ul. Paderewskiego), lub po
placu Wilhelmowskim (teraz pl. Wolnoœci) stolicy wielkopolskiej, a nie w wodach landeckich”.
Jeszcze na pocz¹tku XIX w. Kudowa nie nale¿a³a do
uzdrowisk szeroko znanych. Skutkowa³o to niezbyt du¿ym zainteresowaniem potencjalnych kuracjuszy. Na
prze³omie XVIII i XIX w. nie by³o tam jeszcze lekarza
uzdrowiskowego, a na kuracjuszy czeka³o zaledwie
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19 skromnie urz¹dzonych mieszkañ. Rozbudowa
uzdrowiska zaczê³a postêpowaæ na pocz¹tku XIX w.
i objê³a nie tylko pomieszczenia zabiegowe, ale równie¿
s³u¿¹ce celom towarzyskim i kulturalnym. W 1819 r.
nieopodal Nowych £azienek zbudowano Dom Ogrodowy, nastêpnie dwa Pawilony Ogrodowe. Od ³azienek
przez park poprowadzono œcie¿kê d³ugoœci 370 m a¿ do
Stawu KuŸniczego. U stóp Góry Parkowej wzniesiono
oran¿eriê. Sam¹ górê i s¹siednie wzgórza przecina³y
œcie¿ki, schodki, postawiono ³awki, zalesiono i zasadzono krzewy ozdobne. W drugiej po³owie XIX w.
Kudowa by³a ju¿ uzdrowiskiem znanym i chêtnie odwiedzanym. W jednej z relacji z 1888 r. chwalono nie tylko wyj¹tkowy klimat w kurorcie ale, równie¿ park angielski i ogród ró¿any.
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projektowano w taki sposób, by by³o to miejsce s³u¿¹ce
rekreacji, ale równie¿ zaspokajaj¹ce inne potrzeby np.
sportowe. W 1899 r. udostêpniono kuracjuszom korty tenisowe i boisko do gry w krykieta. Park cieplicki po³o¿ony
jest w œrodku miasta miêdzy zabudowaniami uzdrowiska i pa³acem Schaffgotschów. Park przypa³acowy
zosta³ podzielony na dwie czêœci: ogród hrabiowski
i warzywnik. Roœliny do tego pierwszego sprowadzono
z odleg³ych stron œwiata od Japonii po Brazyliê. Park
uzdrowiskowy przylega³ do ogrodu hrabiowskiego.

Cieplice - pawilon Edward z lat 40 XIX w.

Ogród ró¿any - Kudowa-Zdrój

]

Przystañ gondolowa - Staw KuŸniczy - Kudowa-Zdrój

NajpóŸniej karierê uzdrowiska zrobi³a Polanica.
Dopiero po 1873 r., kiedy badania sk³adu chemicznego
wody potwierdzi³y jej niew¹tpliwe lecznicze w³aœciwoœci,
nast¹pi³ szybki rozwój kurortu. Wzniesiono budynek
administracji, restauracjê, pensjonat i pijalniê. Na terenie wokó³ domu zdrojowego za³o¿ono park, który przecina³y aleje lipowe, przy których postawiono ³awki.
Jedn¹ z alei poprowadzono w kierunku Ÿród³a Józefa.
Dla bli¿szego przyjrzenia siê projektom parków
uzdrowiskowych i ich realizacjom przenieœmy siê na
chwilê do innego kurortu, po³o¿onego w Kotlinie
Jeleniogórskiej. Mowa tu o Cieplicach, gdzie park za-

W I po³owie XIX w. kuracjusze mogli spacerowaæ
równie¿ po alejkach ogrodu Schaffgotschów. Mo¿liwoœæ
tak¹ mieli jednak tylko dwa razy w tygodniu, we wtorki
i pi¹tki w godzinach 14:00 -17:00. G³ówna aleja parkowa
zwana Promenad¹ by³a najbardziej ekskluzywnym
miejscem spacerów. Przy niej znajdowa³a siê miêdzy innymi muszla koncertowa, teatr uzdrowiskowy i Galeria.
Promenadê bêd¹c¹ wizytówk¹ kurortu utrzymywano
z funduszy pochodz¹cych z kasy Schaffgotschów. Co
roku na ten cel przeznaczano 300-400 mk. Przy Promenadzie mia³ swój sklep Bergmann, najlepszy jubiler
w Cieplicach. Jego wyroby by³y wysoko cenione
i nagradzane miêdzy innymi na Wystawie Œwiatowej
w Londynie w 1851 r. Przy Promenadzie i w Galerii
mieœci³y siê sklepy z wyrobami snycerskimi i szlifowanym szk³em kryszta³owym, z czego s³ynê³y Cieplice
wraz z okolicami.
Hale spacerowe, jak ju¿ powiedzieliœmy, s³u¿yæ mia³y
g³ównie jako ochrona spaceruj¹cych osób przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Ich usytuowanie
by³o wiêc takie, ¿eby znajdowa³y siê w bezpoœredniej
bliskoœci deptaka i centrum zdrojowego. Wyró¿nia³y siê
ciekaw¹, wyj¹tkow¹ architektur¹. Najd³u¿sz¹ na Dolnym
Œl¹sku halê spacerow¹, wzniesion¹ w 1899 r., mo¿emy
obejrzeæ w Œwieradowie Zdroju.
Najwczeœniejsze hale spacerowe powstawaæ zaczê³y
w pierwszej po³owie XIX w. , a wiêc w Dusznikach (Ma³a
Kolonada 1817-1822, Du¿a Kolonada 1849), w L¹dku
(Hala Albrechta 1842-1845). W Kudowie halê tak¹
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wzniesiono dopiero w 1854 r., w Polanicy w latach 70.
XIX w. Kolejna hala w Dusznikach zosta³a oddana do
u¿ytku w 1887 r., a nastêpna w 1907 r. Kolejn¹ halê spacerow¹, ¿eliwn¹, secesyjn¹, do dziœ zachowan¹, zbudowano w Kudowie w 1906 r. Stara polanicka hala zosta³a wymieniona na budynek mieszcz¹cy pijalniê
i kawiarniê w 1911 r.

Hala spacerowa w Œwieradowie-Zdroju
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W przestrzeni uzdrowiska spotykamy budynki teatrów. Kuracjusze l¹deccy korzystali z sali teatralnej
mieszcz¹cej siê w domu zdrojowym ju¿ od 1784 r.
W Dusz nika ch rolê tê pe³n i³ Dwor ek Chop ina.
NajpóŸniej, bo w 1925 r., zbudowano teatr w Polanicy.
Przebywanie na œwie¿ym powietrzu, spacery i otoczenie przyrody to wa¿ne elementy kuracji stosowanych
nie tylko w œl¹skich uzdrowiskach. Kapryœny klimat podgórskich i górskich okolic, w których znajduje siê wiêkszoœæ dolnoœl¹skich kurortów sprawi³, ¿e okolicznoœæ ta
sta³a siê powodem umieszczenia w przestrzeni uzdrowiskowej specjalnych obiektów chroni¹cych kuracjuszy
przed za³amaniami pogodowymi. Skoro wiêc nie mo¿na
by³o przebywaæ na wolnym powietrzu ze wzglêdu na nisk¹ temperaturê i opady, wprowadzono wiêc roœliny pod
dach buduj¹c ogrody zimowe, oran¿erie, palmiarnie.
Schemat przestrzenny uzdrowisk wypracowany w odleg³ym czasie nic nie straci³ na swym znaczeniu i aktualnoœci. Do dziœ jest to idealny uk³ad spe³niaj¹cy swe zadanie i umilaj¹cy goœciom pobyty nie tylko lecznicze.

Hala spacerowa (Teatr Pod Blach¹) - Kudowa -Zdrój
Teatr Zdrojowy w Dusznikach-Zdroju

Sanatorium Wielka Pieniawa (Polanica-Zdrój w g³êbi
pijalnia wód mineralnych, na pierwszym planie park

Centrum uzdrowisk wype³nia³y tak¿e inne obiekty
mieszcz¹ce m.in. pokoje bilardowe, pokoje gier, czytelnie, sale balowe. By³y to domy towarzyskie, zwane tak¿e domami zdrojowymi lub kurhausami. Spe³nia³y rolê
centrum ¿ycia towarzyskiego uzdrowiska.
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Palmiarnia w Dusznikach-Zdroju
El¿bieta Koœcik
Foto: www.wroclaw.hydral.com.pl
Literatura: Kincel R., U szl¹skich wód, Racibórz, br. r. wyd.; £uczyñski R., Rezydencje
magnackie w Kotlinie Jeleniogórskiej w XIX w., Wroc³aw 2007; „Warmbrunn i okolice
jego…” Przewodnik po Cieplicach Œl¹skich Zdroju i Karkonoszach z 1850 r. z oryginalnym
tekstem Rozalii Saulson, oprac. i wstêp I. £aborewicz, Jelenia Góra-Cieplice 2008; Zdroje
Ziemi K³odzkiej. Historia, przyroda, kultura, przysz³oœæ, pod red. W. Ciê¿kowskiego, J.
Dêbickiego, R. G³adkiewicza, Wroc³aw-K³odzko 2000.
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SPACER Z PRZEWODNIKIEM

SZCZELINIEC WIELKI - GÓRA Z PIASKU
Szczeliniec Wielki (919 m n.p.m.) - najwy¿szy szczyt
Gór Sto³owych (tak¹ wysokoœæ ma najwy¿sza forma
skalna w ca³ym paœmie - Fotel Pradziada). Góra wyró¿nia siê z daleka - ma charakterystyczny trapezoidalny
kszta³t. Zaœ Góry Sto³owe to jedyne w Polsce pasmo
górskie o budowie p³ytowej. Szczeliniec Wielki to krótko
mówi¹c - góra z piasku. Wiele milionów lat temu by³o tu
dno morza, na którym gromadzi³ siê piaszczysty osad.
Pod wp³ywem nacisku kolejnych warstw osadu i temperatury panuj¹cej na dnie morza, piasek zamieni³ siê
w ska³ê. Nastêpnie ruchy górotwórcze spowodowa³y wypiêtrzenie powsta³ych ska³. PóŸniejsze procesy erozyjne (g³ównie woda i wiatr) spowodowa³y powstanie ró¿nych form przypominaj¹cych kszta³tem zwierzêta i ludzi.
Pierwsze wejœcie na Szczeliniec Wielki datowane jest na 1565 lub 1576 r. - sugeruje to niewyraŸna
data wyryta na Fotelu Pradziada, obok inicja³y S.J.
Szczyt uznawano wówczas za niemo¿liwy do zdobycia.
„Wspó³czesne” walory turystyczne Szczeliñca zosta³y
odkryte dopiero w 1790 r. By³y to czasy wojen pruskoaustriackich. Przed kolejn¹ spodziewan¹ wojn¹ król
pruski Fryderyk Wilhelm II poleci³ wznieœæ wzd³u¿ granicy ³añcuch fortów. Powsta³y wówczas Fort Wilhelma
ko³o Huty i fort na Kamiennej Górze w Górach
Bystr zycki ch, za œ w Gór ach St o³owy ch for t na
Szczytniku i Fort Karola na górze Ptak ko³o Lisiej
Prze³êczy. Kieruj¹cy pracami major Bonawentura von
Rauch zwróci³ te¿ uwagê na obronne mo¿liwoœci wierzcho³ka Szczeliñca. ¯o³nierze spenetrowali teren, przy
„okazji” za pomoc¹ materia³ów wybuchowych poszerzyli
ciasne przejœcia i przerzucili kilka mostków nad przepaœciami. Za ordynansa, i jednoczeœnie przewodnika, major
wzi¹³ sobie miejscowego ch³opaka - 17-letniego Franza
Pabla. Zanim zaczêto realizowaæ plany budowy pi¹tego
fortu, dosz³o do królewskiej wizyty. Na pocz¹tku sierpnia
1790 r. przyjechali dwaj nastêpcy tronu, zaœ 10 sierpnia
na inspekcjê powstaj¹cych obiektów przyby³ król
Fryderyk Wilhelm II z liczn¹ œwit¹. Goœcie byli zachwyceni „cudownym chaosem” skalnych bastionów. Plany
militarne porzucono, zauwa¿ono zaœ walory romantyczne. Rozpowszechniona s³awa tego miejsca szybko zaczê³a przyci¹gaæ nastêpnych turystów. 28 sierpnia 1790
r. Szczeliniec zdoby³ poeta Johann Wolfgang von
Goethe. W nastêpnym roku pruski minister do spraw
Œl¹ska Karl Georg von Hoym wyda³ na szczycie ucztê,
po której zaczêto nazywaæ to miejsce Tafelstein. Licznie
zaczêli tu przybywaæ kuracjusze z Dusznik i Kudowy.
Wszyscy byli oprowadzani przez Franza Pabla. Ruch

turystyczny wzmóg³ siê na tyle, ¿e na widokówkach
z prze³omu stuleci prezentowano futurystyczne wizje
doprowadzenia tu kolei, urz¹dzenia l¹dowiska sterowców i budowy licznych pensjonatów na szczycie.
W 1800 r. by³ tu ówczesny amerykañski ambasador
w Prusach, póŸniejszy prezydent, John Quincy Adams.
Romantyzm wkrótce prysn¹³ - za wstêp trzeba by³o
p³aciæ. W 1804 r. ustalono, ¿e doroœli p³ac¹ 4 srebrne
grosze, zaœ dzieci i s³u¿¹ce 2 grosze.

Tablice pami¹tkowe

Pozyskiwane œrodki przeznaczane by³y na kolejne inwestycje - m.in. urz¹dzono punkt widokowy na
Fotelu Pradziada, budowano schody, porêcze i œcie¿ki.
W 1813 r. podczas wizyty króla Fryderyka Wilhelma III,
Pabel zosta³ mianowany oficjalnym królewskim przewodnikiem i kasjerem Szczeliñca Wielkiego. Wejœcia do
skalnych labiryntów broni³a drewniana brama, do której
klucz mia³ przewodnik. Dla u³atwienia wejœcia na szczyt,
w 1814 r. zbudowano 665 kamiennych schodów.
W 1815 r. na szczycie powsta³ pierwszy letni schron.
Zwiedzanie Szczeliñca sta³o siê modne i by³o ¿elaznym
punktem programu wypoczynku w okolicznych uzdrowiskach.

Schronisko na Szczeliñcu
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SPACER Z PRZEWODNIKIEM
Fryderyk Chopin by³ bardzo zawiedziony, ¿e
stan zdrowia nie pozwoli³ mu w 1826 r. zdobyæ szczytu
zwanego Heuscheuer. W 1827 r. zbudowano schody
sprowadzaj¹ce z tarasów po³udniowych do Kar³owa
(obecnie schodzi siê têdy ze szczytu). W 1830 r. na jednym z tarasów po³udniowych wzniesiono drewniany pawilon widokowy zwany Belweder ( istnia³ do l. 60 XX w.).
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przerwy w pe³nym zakresie (noclegi i wy¿ywienie). Z naturalnego skalnego tarasu przed schroniskiem (Wielkie
Tarasy) roztacza siê rozleg³a panorama m.in. na poblisk¹ Pasterkê i Broumovské Stìny oraz Karkonosze na horyzoncie. W skalnej niszy wmurowano tablice upamiêtniaj¹ce m.in. J.W. Goethego i F. Pabla. Za schroniskiem
zaczyna siê p³atna czêœæ trasy turystycznej. Kasy oficjalnie czynne s¹ od 1 maja do 31 paŸdziernika. Poza tym
okresem zwiedza siê na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ:
w zimie nie jest to zbyt bezpieczne. Skalny labirynt
Szczeliñca zwiedza siê wy³¹cznie po wyznaczonym szlaku. W 2001 r. usprawniono zwiedzanie - trasa jest jednokierunkowa, przez co jednak omija siê sporo atrakcyjnych miejsc. W³asne nazwy ma ponad 50 form skalnych.
Najs³ynniejsze to m.in. Wielb³¹d, Kwoka, Mamut, Fotel
Pradziada, G³owa Ksiê¿niczki Emilki, G³owa Olbrzyma,
S³oñ, Koñski £eb, ¯ó³w.

Taras widokowy przed schroniskiem

W 1843 r. Pabel napisa³ pierwszy przewodnik „Krótka historia uprzystêpnienia Szczeliñca”. Mo¿na dowiedzieæ siê z niego m.in., ¿e w latach 1813-51 na
Szczeliniec wesz³o 60 tysiêcy osób. W 1845 r. zbudowano w stylu tyrolskim istniej¹ce do dziœ schronisko zwane
„szwajcark¹”, które od pocz¹tku by³o przeznaczone do
obs³ugi turystów. W latach 1867-70 powsta³a tzw. Szosa
Stu Zakrêtów, co jeszcze bardziej wzmog³o ruch turystyczny. Pod koniec XIX w. zadania utrzymania tras
i urz¹dzania punktów widokowych przejê³o K³odzkie
Towarzystwo Górskie (GGV). Po wojnie Szczeliniec
Wielki sta³ siê najpopularniejszym miejscem turystycznym na Ziemi K³odzkiej. Sprzyja³o temu zw³aszcza
bliskie po³o¿enie trzech uzdrowisk oraz rozwój funkcji
wczasów pracowniczych. W 1957 r. szczyt objêto
ochron¹ w formie rezerwatu, zaœ w 1981 r. utworzono
Sto³owogórski Park Krajobrazowy. Od 1993 r.
Szczeliniec Wielki jest „per³¹ w koronie” Parku
Narodowego Gór Sto³owych.
W pó³nocno-zachodniej czêœci szczytu znajduje
siê schronisko „Na Szczeliñcu”. Ca³oœæ z³o¿ona jest
z dwóch elementów - dawnego schroniska „Schweizerhaus” zbudowanego w 1845 r. oraz czêœci gastronomicznej z sal¹ jadaln¹, dobudowanej w 1857 r. Jest to jedyne w Sudetach schronisko pozbawione mo¿liwoœci dojazdu. Transport zaopatrzenia odbywa siê wind¹ towarow¹. Po wojnie obiekt by³ czynny sezonowo; w latach
70. zaniechano udzielania noclegów. Po gruntownym remoncie, od wrzeœnia 2006 r. schronisko jest czynne bez
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Forma skalna Wielb³¹d

Forma skalna Ma³polud

„Cudowny chaos” skalnych bastionów wci¹¿ przyci¹ga
t³umy turystów.
Tekst i foto: Marek Ga³owski
(www.markowaturystyka.eu; www.turystaklodzki.eu)
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OBOZY PRACY NA ZIEMI K£ODZKIEJ
W CZASIE II WOJNY ŒWIATOWEJ

Foto: www.gross-rosen.pl

Ziemia K³odzka, nazywana przez by³ych mieszkañców
„Zak¹tkiem Pana Boga”, to niew¹tpliwie malownicza
kraina. Bogata w piêkne krajobrazy, okaza³e zamki,
baszty rycerskie, pa³ace, dwory i rezydencje. To jednak
równie¿ kraina, która podczas II wojny œwiatowej, sta³a
siê miejscem niechlubnej historii Niemiec. Wszystko za
spraw¹ umiejscowionych na tych terenach obozów
pracy przymusowej.

Muzeum Gross-Rosen (RogoŸnica)

Obóz koncentracyjny Gross-Rosen w RogoŸnicy.
Powsta³ on w 1940 roku jako filia obozu KL. Sachsenhausen Oranienburg.
WiêŸniowie pracowali w kamienio³omie granitu nale¿¹cego do przedsiêbiorstwa SS Dautsche Erd und
Steinwerke (DEST).
Obóz, w 1941 roku sk³adaj¹cy siê zaledwie z kilku baraków, w których mieszkali wiêŸniowie oraz kilku niewielkich budynków administracji rozrasta³ siê wraz ze
wzrostem przybywaj¹cych wiêŸniów. Powsta³y budynki
komendantury, pomieszczenia mieszkalne dla ¿o³nierzy
SS, kuchnia, warsztaty i magazyny.
Teren otoczony by³ drutem kolczastym, w którym p³yn¹³
pr¹d. Obozu strzeg³y wie¿yczki stra¿nicze zaopatrzone
w reflektory i karabiny maszynowe.
Ciê¿ka 12-godzinna praca w kamienio³omach, bestialskie traktowanie i nêdzne racje ¿ywnoœciowe powodowa³y du¿¹ œmiertelnoœæ wœród wiêŸniów. Obóz GrossRosen uznawany jest za jeden z najciê¿szych. W ci¹gu
wojny przewinê³o siê przez niego (³¹cznie z filiami)
125 000 osób, zginê³o 40 000. Wiele jednak osób nie
by³o zarejestrowanych. Tak wiêc ofiar mo¿e byæ o wiele
wiêcej.
Gdy armia radziecka dociera³a do Odry, zaczêto ewakuowaæ obóz i wywoziæ wiêŸniów do dalszych, odleg³ych

od linii frontu obozów.
Obecnie na terenie obozu mieœci siê powsta³e w 1983
roku muzeum. Niewiele pozosta³o po obozie m.in.:
brama wejœciowa, kantyna oficerów SS, fundamenty
baraków.
Gross-Rosen posiada³ wiele filii na terenie Dolnego
Œl¹ska, £u¿yc i Czech. Niektóre z nich tworzy³o kilkadziesi¹t osób, inne nawet kilka tysiêcy.
Wobec szcz¹tkowego zachowania archiwów SS, bêd¹cego nastêpstwem zarówno starannego likwidowania
wszystkich danych z obawy przed zbli¿aj¹cym siê frontem wschodnim jak i czêsto krótkiego czasu funkcjonowania niektórych komand zewnêtrznych, trudno jest
stworzyæ pe³n¹ listê podobozów Gross - Rosen, równie¿ tych istniej¹cych na Ziemi K³odzkiej. Oto wiêc
tylko niektóre z nich.
W Kudowie Zdroju w dzielnicy Sackisch (Zakrze)
w latach 1944-45 mieœci³ siê kobiecy obóz pracy.
Znajdowa³o siê w nim 800 dziewcz¹t zatrudnionych
w fabryce zbrojeniowej (po wojnie Kudowskie Zak³ady
Przemys³u Bawe³nianego). WiêŸniarkami by³y przewa¿nie ¯ydówki, Rosjanki i W³oszki.
www.wroclaw.hydral.com.pl

Tkalnia w Kudowie-Zdroju (póŸniejsze KZPB)

W Œcinawce Œredniej od kwietnia 1944 roku do marca
1945 roku istnia³ obóz pracy, który umieszczony by³
obok szosy wylotowej w kierunku Ratna Dolnego.
Sk³ada³ siê z trzech baraków, w których mieszka³o oko³o
400 kobiet - ¯ydówek polskich i wêgierskich. Pracowa³y
one w fabryce firmy Patin (najprawdopodobniej mieœci³a
siê ona w budynkach przêdzalni) zajmuj¹cej siê przemys³em lotniczym. Obóz zosta³ wyzwolony przez oddzia³y armii radzieckiej.
W Gorzanowie od jesieni 1944 roku do maja 1945 roku
znajdowa³ siê podobóz mêski i kobiecy. WiêŸniowie pracowali przy kopaniu rowów. Mê¿czyzn by³o 100, a kobiet
200.
W Ludwikowicach K³odzkich od maja 1944 roku do
maja 1945 roku mieœci³ siê mêski oddzia³ roboczy.
Znajdowa³ siê równie¿ podobóz kobiecy od lipca 1944
roku do maja 1945 roku. WiêŸniowie, g³ównie pocho-
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We wsi Wolany do obozu Lager 94 od lipca 1943 roku do
kwietnia 1944 roku trafi³o kilka transportów przesiedleñców rodzin Luksemburczyków, którzy odmówili s³u¿by w Wehrmachcie. Pracowali oni w fabryce zapa³ek,
tartakach, gospodarstwach rolnych na terenie Bystrzycy
K³odzkiej, Krosnowic, Polanicy. Podobne obozy istnia³y
jeszcze w Bobrownikach, Krosnowicach.
We wsi ¯elazno
w œredniowiecznej wie¿y mieszka ln ej mi eœ ci ³
siê niewielki
obóz pracy.
Przebywali w
nim wiêŸniowie
w liczbie oko³o
20 osób ró¿nych
narodowoœci w tym:
Francuzi, Anglicy i Polacy.
NajprawdopoWie¿a mieszkalna w ¯elaŸnie
dobniej pomagali oni w gospodarstwach rolnych.
Po wielu obozach pracy nie pozosta³ nawet œlad. Warto
jednak zwiedzaj¹c Ziemiê K³odzk¹ ogl¹dn¹æ tak „trudne” historyczne miejsca i pamiêtaæ ich jak¿e czêsto krwaw¹ przesz³oœæ.

www.wroclaw.hydral.com.pl

Foto: K. Redmerska

dzenia ¿ydowskiego, pracowali w zak³adach przemys³owych.
W Jeleniowie od marca 1943 roku do koñca marca
1945 roku mieœci³ siê podobóz kobiecy, póŸniej mêski.
WiêŸniowie wykonywali roboty zwi¹zane z budow¹
tuneli.
W Walimiu od paŸdziernika 1944 roku do lutego 1945
roku znajdowa³ siê mêski obóz roboczy. WiêŸniowie pracowali przy wydr¹¿aniu tuneli w kopalni.
Istnia³y równie¿ inne obozy, niebêd¹ce fili¹ GrossRosen.
W twierdzy K³odzkiej w czasie II wojny œwiatowej funkcjonowa³ równie¿ obóz pracy. Od paŸdziernika 1944
roku rozpoczê³y produkcjê zak³ady AEG przeniesione
do K³odzka z £odzi. Za³oga licz¹ca 1500 osób produkowa³a torpedy Kondor do samolotów dalekiego zasiêgu,
czêœci elektryczne do pocisków V1, aparaturê radiow¹
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Pomieszczenia - Twierdza K³odzka

dla U-bootów oraz inne elementy uzbrojenia dla przemys³u wojennego Niemiec.

Katarzyna Redmerska

KALENDARIUM
LIPIEC
1 - Wystêp Senegalskiej Grupy „AFROMAGIC BAND”
podczas imprezy „ETHNO ZDRÓJ”
2 - Festiwal Muzyki Uzdrowiskowej - Z. Wodecki
SIERPIEÑ
3 - „KOMBII” - Wielki Polanicki Festyn
4 - „TURNIEJ SENIORÓW” 46 Festiwal Szachowy
im. A. Rubinsteina
5 - I Polanicki Marszobieg Integracyjny
WRZESIEÑ
6 - Rozpoczêcie Miêdzynarodowego Festiwalu Filmów Amatorskich
Pol-8 w kawiarni hotelu „Nasz Dom”.
Od lewej: M. Mazurkiewicz, H. Heliñski.
7, 8 - 1 wrzeœnia na polanickim cmentarzu
9 - Festyn w przedszkolu nr 1
10 - Wizyta delegacji miasta partnerskiego Telgte. Od lewej:
burmistrz Telgte W. Pieper, prezes TMP E. Wojciechowski
11 - Wizyta delegacji miasta partnerskiego Telgte. Od lewej:
D. Rewiñska, W. Surowiec, W. Pieper, E. Wojciechowski
12 - I Polanickie NiedŸwiedziowanie.
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PA• DZIERNIK
13 - Koncert Chopinowski œwiatowej s³awy pianistki E. Mazur
w sali koncertowej ZUK S.A.
14 - Pokoncertowe spotkanie w winiarni „Mcafe”
15,16 - 11 Miêdzynarodowy Festiwal Spó³dzielczych Zespo³ów
Têcza Polska
LISTOPAD
17 - Dzieñ Seniora w polanickim klubie
18 - Dzieñ Seniora w Polanickim klubie. Od lewej: J. Terlecki,
A. Kupiec, M. Ptaszek, A. £¹cki, E. Wojciechowski
19 - Dzieñ Seniora w polanickim klubie. Jubilaci 80 lat:
H. Widmañska, W. Szewczuk
20 - Rozpoczêcie Miêdzynarodowego Festiwalu Poezji
„Poeci bez granic” w kinie „Œwiatowid”
GRUDZIEÑ
21 - Miêdzyszkolny Konkurs Wiedzy O Polanicy. Od lewej:
M. Mazurkiewicz, E. Wojciechowski, M. Avenarius, £. Gola
22 - Wieczór Muzikalowy w kawiarni „Wiedeñska”. Od lewej
A. £¹cki, D. Szczepankiewicz, F. Cambela. M. Wiejak, P. Bumaj
23, 24 - Jase³ka 2010 w sali koncertowej
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