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POLANICKIE SZACHY
Miêdzynarodowy Turniej Szachowy im. Akiby
Rubinsteina rozegrano w Polanicy po raz pierwszy
w 1963 roku. W miarê up³ywu lat roœnie liczba osób
przypisuj¹cych sobie autorstwo tej idei, ale bezsprzecznie kluczow¹ rolê w jej realizacji odegra³ ówczesny dyrektor uzdrowiska Karol Grzejszczyk. Oto
garœæ wspomnieñ przy zdjêciach, które wykona³ Alojzy
Milka.
By³a to jedna z dwóch miêdzynarodowych imprez
(obok zainaugurowanego w 1965 roku Festiwalu Filmów
Amatorskich Pol-8) organizowanych w ma³ej miejscowoœci na krañcach Polski, w czasach bardzo ograniczonych kontaktów miêdzynarodowych okresu zimnej
wojny. Tym bardziej wymaga³o to wyj¹tkowych zdolnoœci
organizacyjnych, ale tak¿e zdobycia przychylnoœci oraz
poparcia w³adz politycznych i administracyjnych.
Na szczêœcie turnieje szachowe nie podzieli³y losu
konkursu filmów amatorskich i s¹ atrakcj¹ uzdrowiska
do dziœ, przyczyniaj¹c siê tak¿e do promocji miasta za
granicami kraju.
Dziœ na s³owo nikt by nie uwierzy³, ¿e na kolejne
rundy turniejowych zmagañ szachistów przychodzili
liczni kibice obserwuj¹cy ich pojedynki. Wiele osób
chcia³o otrzymaæ autografy arcymistrzów czy mistrzów
miêdzynarodowych. Du¿o by³o tak¿e m³odzie¿y.
Szczególnym zainteresowaniem cieszy³y siê dwie
formy gry: turniej blitza i gry symultaniczne z udzia³em
chêtnych do zmierzenia siê z zawodowcami.Turniej gry
b³yskawicznej to zaiste ciekawe widowisko, nie wszyscy mistrzowie najwy¿szej klasy brali w tym udzia³. Dla
widzów to niez³e emocjonuj¹ce wydarzenie, gdy ruchy
wykonywane s¹ w b³yskawicznym tempie, na zmianê
z wciskaniem zegara, a 5 minut na partiê okazuje siê
czasem, w którym mo¿na wykonaæ bardzo wiele
ruchów.
Wielu graczy przed rozpoczêciem ustala³o rodzaj
debiutu i natychmiast po sygnale startu ustawiali na

szachownicy sytuacjê po 20 - 25 ruchach.
Nic jednak nie mog³o siê równaæ z emocjami gry
symultanicznej z arcymistrzem. Z regu³y rozgrywano
20 partii jednoczeœnie, ale bywali zawodnicy, którzy grali
od razu na 40 szachownicach. A mimo to niezwykle
rzadko zdarza³o siê, i¿ ktoœ wygra³ i trafia³y siê 2 - 3
remisy; reszta by³a dla mistrza.
Warto przypomnieæ, ¿e pierwsze turnieje odby³y siê
w ówczesnym Sanatorium 1 dziœ Wielka Pieniawa. Zaœ
sytuacjê na szachownicach prezentowano na du¿ych
planszach przed obiektem. Dopiero w latach kolejnych
tradycyjnym miejscem rozgrywania pojedynków zosta³a
sala koncertowa, a z czasem te¿ sala Teatru Zdrojowego.
Jak wspomnia³em, by³o to atrakcyjne i wa¿ne
wydarzenie zarówno dla kuracjuszy, jak i mieszkañców
Polanicy. Ka¿dego roku z tej okazji przygotowywany by³
specjalny okolicznoœciowy datownik pocztowy, co
pozwala³o na zdobycie ciekawych walorów filatelistycznych.
W turniejach uczestniczy³o wiele s³aw by³ych i przysz³ych mistrzów œwiata w tej dyscyplinie: 1968 Wasilij
Smys³ow, 1998 Anatolij Karpow, 1995 Weselin Topa³ow
i panie Maja Cziburdanidze 1984 oraz Nona Gaprindaszwili 1986.
Warto te¿ z nut¹ melancholii przyjrzeæ siê jakie
nagrody (poza gratyfikacjami finansowymi) otrzymywali ówczeœni zwyciêzcy. By³y to atrakcyjne puchary
kryszta³owe z nieistniej¹cych ju¿ hut Ziemi K³odzkiej,
czy nowoczesny sprzêt elektroniczny z nieistniej¹cych
ju¿ polskich zak³adów.
No có¿, dziœ w modzie s¹ szwajcarskie zegarki
i sztabki z³ota.
Dariusz Milka
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Pierwszy Turniej Szachowy w 1963 r.; Sanatorium 1 na zewn¹trz szachownice pokazuj¹ce przebieg partii

IV Turniej w 1964 r.; Wasilij Smys³ow ZSRR
(by³y mistrz œwiata) tryumfator Turnieju gra
z Heinzem Liebertem NRD

V Turniej Szachowy - w sali koncertowej

Z ¯YCIA MIASTA

II Turniej; 1964 r.

V Turniej w 1967 r., “Oficjele”

XV Turniej 1977 r.; Teatr Zdrojowy - zdjêcia szachistów
wykona³ Alojzy Milka
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XV Turniej; Scena w teatrze
XV Turniej; Gra symultaniczna ze zwyk³ymi ludŸmi
na 20 szachownicach - arcymistrz Farago z Wêgier

Podziêkowanie od Komitetu Turnieju Szachowego
dla Alojzego Milki
XXV Turniej, 1987 r. sala koncertowa sêdzia og³asza
koniec partii

foto A. Milka z arch. D. Milki
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XXV Turniej, 1987 r. sala koncertowa
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“CA£Y KAZIO”
PROMOCJA PRZEZ KULTURÊ
Na firmamencie jesiennych wydarzeñ w Polanicy-Zdroju
dwa lata temu pojawi³a siê nowa propozycja, która
znakomicie wzbogaci³a miasto w atrakcje kulturalne
i przyczyni³a siê do bardzo du¿ej jego promocji, za co
uhonorowana zosta³a nagrod¹ Ró¿a K³odzka 2014 oraz
statuetk¹ Sudeckie Kryszta³y 2015 w kategorii „Impreza
najlepiej promuj¹ca region”.
„Ca³y Kazio” - bo o nim mowa, to festiwal dobrego
s³owa i znakomitej muzyki, czyli trzydniowe wydarzenie
pod patronatem pani Marii Czubaszek, skupiaj¹ce
szereg imprez promuj¹cych polsk¹ kulturê. Koncerty,
spektakle, konkursy, warsztaty, Klub Ksi¹¿ki Rozumnej to wszystko przy udziale najznamienitszych postaci
polskiej sceny muzycznej, kabaretowej i teatralnej. „Ca³y
Kazio”, ubrany w intelektualn o - satyryczny p³aszczyk,
z za³o¿enia ma promowaæ „inteligentne polskie s³owo"
i dobr¹ muzykê na wysokim poziomie wykonawczym.
Liniê muzyczn¹ stano wi szeroko rozumiany jazz
i piosenka z „tekstem”. Zatem do projektu, oprócz
g³ównej bohaterki festiwalu, zapraszani s¹ przyjaciele Pani Marii oraz najwybitniejsi polscy artyœci.
Pomys³ odawc¹ i re¿ys erem pr zedsiê wziêci a jest
dziennikarz muzyczny Hirek Wrona, który sam tak
wypowiada siê o nim:
"Festiwal jest wyj¹tkowym zjawiskiem na polskiej mapie
kulturalnej. Z wielu powodów. Artystycznych - poniewa¿
pokazuje mistrzów wspania³ego, inteligentnego polskiego s³owa, prezentuje cudownych muzyków i tworzy
klimat zachwytu nad prawdziw¹ sztuk¹. Drugim jest
Polanica-Zdrój - jedna z polskich uzdrowiskowych
pere³ek. Cywilizacyjny skok i zwi¹zany z nim chaos XXI
wieku popychaj¹ nas do niehigienicznego (w sensie
intelektualnym i biologicznym) ¿ycia. A ksi¹¿ka?
A m¹dre s³owo? A polski jêzyk? A nasza literacka
tradycja? Stop! Trzeba siê zatrzymaæ! Pos³uchaæ!
Pomyœleæ - przecie¿ to nie boli! Taki mia³ byæ w za³o¿eniu
i jest w praktyce Festiwal Marii Czubaszek. Jestem
przekonany, ¿e si³a spokoju i m¹droœæ s³owa jest
wa¿niejsza ni¿ cokolwiek innego.”
Podczas dwóch edycji festiwalu udzia³ w nim wziêli:
Ewa Bem, Marta Lipiñska, Magda Jethon (goœæ specjalny), Katarzyna Groniec, Dorota Miœkiewicz, Mela
Koteluk, Mika Urbaniak, Krzysztof Kowalewski, Jerzy
Boñczak, Kwartet Wojtka Karolaka, Micha³ Urbaniak,
Stanis³aw Soyka, Artur Andrus, Andrzej Poniedzielski,
Piotr Bukartyk, Szymon Majewski, Kabaret Hrabi i 7 Minut Po i oczywiœcie Hirek Wrona. Opiekê medialn¹ nad

„Ca³ym Kaziem” sprawuje Polskie Radio Program III,
który w tych dniach „na ¿ywo” emituje audycje
z naszego miasta oraz Gazeta Wyborcza, Gazeta
Wroc³awska, TVP Wroc³aw, TV Sudecka, Magazyn
Zwierciad³o, Panorama Ziemi K³odzkiej
Koncertom w Teatrze Zdrojowym towarzyszy szereg
dodatkowych wydarzeñ, organizowanych w ró¿nych
przestrzeniach Parku Zdrojowego, na które wstêp jest
niebiletowany. M.in: s¹ to spotkania z artystami w Muszli Koncertowej w ramach Strefy Zwierciad³a, turniej
scrabble, dancing pod gwiazdami czy zainaugurowany
w tym roku i ciesz¹cy siê du¿ym zainteresowaniem Klub Ksi¹¿ki Rozumnej. "Kultura rozumna" bêd¹ca
kwintesencj¹ twórczoœci artystów zapraszanych na to
wydarzenie sprawia, ¿e odbiorc¹ festiwalu jest ta czêœæ
spo³eczeñstwa, która ma œwiadomoœæ, ¿e bez kultury
¿aden naród nie przetrwa. Ide¹ klubu sta³o siê wiêc
zgromadzenie wydawnictw, które pokazuj¹ polsk¹
kulturê i edukuj¹ w tym zakresie i zorganizowanie
wydarzeñ promuj¹cych czytelnictwo. W parkowym
entourage'u, w zaaran¿owanej kawiarence literackiej
i czytelni, spotkali siê reprezentanci wydawnictw,
autorzy ksi¹¿ek i sami czytelnicy.
W ramach KKR odby³y siê spotkania z dolnoœl¹skimi
ludŸmi pióra: Halin¹ Kuropatnick¹-Salomon, Ma³gorzat¹
Szumsk¹, Lidi¹ Amejko, Stefanem Kubowem oraz
Zbigniewem Trzciñskim. Poza tym zorganizowana
zosta³a plenerowa ksiêgarnia TAJNYCH KOMPLETÓW,
bajkowy k¹cik zabaw, magiczny wieczór bajania, punkt
bezp³atnej wymiany ksi¹¿ek, liczne konkursy, wystawy.
Podczas trwania Festiwalu pani Maria Czubaszek
otrzyma³a nagrodê „Polanickiego Niedzwiedzia”, któr¹
przyznaje Kapitu³a, w sk³ad której wchodz¹: cz³onkowie
Zarz¹du Towarzystwa Mi³oœników Polanicy oraz Rady
Miejskiej.
Festiwal „Ca³y Kazio”, mimo ¿e jest dopiero dwulatkiem, cieszy siê ogromnym zainteresowaniem zarówno
wœród publicznoœci przybywaj¹cej na niego z ca³ej
Polski oraz Czech, Niemiec, Austrii czy Szwecji, jak i samych artystów bior¹cych w nim udzia³, którzy przeœcigaj¹ siê w komplementowaniu i wyra¿aniu zachwytu nad
Polanic¹, porównuj¹c j¹ do kurortów na ca³ym œwiecie.
Wszyscy zatem czekamy na kolejn¹ edycjê „Ca³ego
Kazia”, zastanawiaj¹c siê kto tym razem odwiedzi
festiwal i jakie niespodzianki na nas czekaj¹.
Do zobaczenia 14-16 paŸdziernika 2016 r.
Zespó³ TZ-CKiP
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Organizatorzy Festiwalu:
- Teatr Zdrojowy- Centrum Kultury i Promocji
- Villa Polanica

Od lewej: J. Boñczak, M. Lipiñska, K. Kowalewski

Koncert Ewy Bem

Salon Poezji - A. Andrus z M. Czubaszek
M. Czubaszek z M. Jethon

Uczestnicy Fesiwalu m.in. St. Sojka, M. Urbaniak,
W. Karolak, M. Czubaszek
E. Wojciechowski, J. Terlecki, H. Wrona, R. Szymañski,
M Czubaszek
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POECI BEZ GRANIC
13 paŸdziernika 2015 r. dwunasty ju¿ raz w PolanicyZdroju spotkali siê poeci z kraju i ze œwiata. Imprezie
towarzyszy³y dwie publikacje: antologia
„Dwanaœcie salw” i czwarty polanicki almanach poetycki „Muzyka Gwiazd". Jest to pok³osie czwartego Konkursu Poetyckiego dla
mieszkañców Polanicy-Zdroju. W almanachu
umieszczono wiersze laureatów konkursu.
Cieszy³ siê on du¿ym zainteresowaniem
polaniczan. Rozpisany by³ dla dwóch kategorii wiekowych: do lat 16 i powy¿ej lat 16.
Rozmawiam z pani¹ Agat¹ Bieñ-Sadowsk¹ t³umaczem przysiêg³ym jêzyka niemieckiego,
która za zg³oszone do konkursu wiersze
otrzyma³a wyró¿nienie. Pani Agata mieszka
w Polanicy-Zdroju od 20 lat, wczeœniej mieszka³a w K³odzku, gdzie ukoñczy³a Liceum
Ogólnokszta³c¹ce im. Boles³awa Chrobrego,
a jej polonist¹ by³ prof. Czes³aw Dutka.
Profesor mia³ du¿y wp³yw na inspiracje i postrzeganie poezji przez pani¹ Agatê.
Dlaczego piszesz?
Z przekory! M¹¿ krytykuj¹c moje czêste rozkojarzenie,
powiedzia³ kiedyœ: „¯ebyœ chocia¿ by³a poetk¹!” Chcia³am wiêc udowodniæ, ¿e jestem!
Ale mówi¹c powa¿nie, pisanie jest konsekwencj¹ nadwra¿liwoœci, bior¹cego siê z niej bólu istnienia i w³aœnie
buntu. Najlepiej to widaæ na przyk³adzie m³odych
gniewnych. Ich wiersze s¹ najbardziej zbuntowane, tak
jak oni sami.

Przeciw czemu ja siê buntujê? Nie bêdê tu zbyt oryginalna, gdy powiem, ¿e przeciw zastanym absurdom
rzeczywistoœci, przeciw globalnemu ujednoliceniu i odgórnemu manipulowaniu. Kryterium piêkna i dobra jest
zrównanie do narzuconych standardów. Mamy wszyscy
wygl¹daæ tak samo ³adnie, tak samo siê ubieraæ, tak

samo myœleæ. Szczerze mówi¹c, nie nazwa³abym
siebie poetk¹. Piszê, bo nie chcê daæ siê zwariowaæ.
Pisanie jest jak terapia.
Wyjœcie z ukrycia natomiast
stanowi demonstracjê mojego punktu widzenia.
Jak piszesz?
Piszê najczêœciej w nocy chyba wtedy odwiedzaj¹
nas demony...
Budzê siê i s³owa same
p³yn¹. Próbujê je zapamiêtaæ, zatrzymaæ. Nie daj¹ siê.
Wiersze s¹ imperatywem,
powstaj¹ jakby poza mn¹.
Muszê szybko wstaæ i je
zapisaæ. Czasem przychodz¹ nieoczekiwanie, gdy
idê ulic¹ lub jadê samochodem itp. mo¿e to byæ
niebezpieczne, stwierdzam
potem na trzeŸwo. Pisania
nie planujê, nie organizujê. Nie jest tak, ¿e siadam do
komputera i piszê, wtedy nic z tego nie wychodzi. To
chyba ró¿ni poezjê od pisania prozy, którego czas mo¿na
zaplanowaæ. Poezja rz¹dzi siê w³asnymi prawami. Jest
nieokie³znan¹ wolnoœci¹. Niektórych swoich wierszy
sama nie rozumiem, niektóre mnie przera¿aj¹. Te
chowam do szuflady najg³êbiej
Od kiedy piszesz ?
Poet¹ siê nie jest, tylko bywa. l coœ w tym jest. W moim
¿yciu by³o kilka czasów pisania, l teraz jest jeden z nich.
Pierwsze wiersze, wierszyki powsta³y w dzieciñstwie.
Kiedyœ w trakcie sprz¹tania w rodzinnym domu przypadkiem znalaz³am kilka na strychu. Mnie sam¹ zaskoczy³a ich powaga i wielotematycznoœæ. Chyba nie
umia³abym ju¿ tak pisaæ. WyobraŸnia dziecka jest
bezgraniczna.
Wa¿ne, ¿e w Polanickim Konkursie Poetyckim znalaz³o
siê miejsce dla nich. Uznanie dla organizatorów, ¿e takie
konkursy w ogóle istniej¹, ¿e poezja ma g³os. Poeci s¹
bowiem wizjonerami i tego faktu nie nale¿y lekcewa¿yæ.
Od poetów mo¿emy us³yszeæ wiêcej ni¿ od polityków.
Co jest dla ciebie wa¿ne?
Nastrój i cz³owiek. l to zarówno w poezji, jak i w ¿yciu.
Chcia³abym zatrzymaæ ich niepowtarzalnoœæ, zanim
min¹ bezpowrotnie.
W pisaniu chwytam chwilê, jej barwê, uczucia. Nie
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przepadam za poezj¹
intelektualn¹ i politycznie
zaanzaga¿owan¹, choæ
j¹ bardzo ceniê. Moi
ulubieni poeci to Georg
Trakl i Leopold Staff.
Ulubieni pisarze - Stefan
¯eromski i Tomasz Mann.
Z poetów obecnych …
Gratulujê wyró¿nienia.
Rozmawia³a:
Gra¿yna Redmerska

Wyró¿nione wiersze:

Nieznajomemu
Jeszcze nic o Tobie nie wiem
Twoje oczy ukryte za elokwencj¹ ust
nie deklaruj¹ niczego
i tylko fakt
¿e roœniesz we mnie wierszem
mówi mi o przeznaczeniu
* * *

Mi³oœæ do Ciebie
Jest uciekaniem
przed zmierzchem
przed œwitem
przed cudzym szyderstwem
i w³asnym nienasyceniem
przed bólem
od którego uciec ju¿
za póŸno
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HONOROWI I ZAS£U¯ENI
DLA POLANICY- ZDROJU
Historia nadawania tych tytu³ów jest d³uga. Pierwszym Honorowym Obywatelem miasta Polanica-Zdrój zosta³
Kazimierz D¹browski pierwszy po wojnie polski burmistrz. Ten zaszczytny tytu³ otrzyma³ w roku 1947.
Medale „Zas³u¿ony dla miasta Polanica-Zdrój” wrêczane s¹ od 1989 roku. Autorem medalu jest znany plastyk prof.
Zbigniew Horbowy, nomen omen posiadaj¹cy oba te zaszczytne tytu³y.
Do grona Honorowych i Zas³u¿onych w tym roku do³¹czyli: pani Leonarda Bogdan i pan Tomasz Hubka, którym
Rada Miejska w Polanicy-Zdroju nada³a tytu³ Honorowego Obywatela miasta Polanica-Zdrój.
Honorowy tytu³ „Zas³u¿ony dla miasta Polanica-Zdrój otrzymali panowie: Marian Pieni¹dz (poœmiertnie), Tytus
Wycza³ek, Wies³aw Lewicki i Zbigniew Franczukowski.
Poni¿ej drukujemy laudacje odczytane podczas wrêczania tytu³ów.
G.R.

LEONARDA BOGDAN
Jest pracownikiem ZG ZOSP RP w Warszawie. W ZG
kieruje pionem kulturalnym. Jest Kierownikiem wydzia³u
zajmuj¹cego siê organizacj¹ ¿ycia kulturalnego i szkoleñ w jednostkach OSP na terenie ca³ego kraju.
Organizuje i inicjuje imprezy o charakterze ogólnopolskim.
Z jej inicjatywy od roku 2000 organizowane s¹ co dwa
lata Regionalne Przegl¹dy Orkiestr Stra¿ackich imprezy, która znalaz³a uznanie wœród osób odwiedzaj¹cych Polanicê.
Wspó³praca miasta z Pani¹ Leonard¹ Bogdan zaowocowa³a te¿ kolejnymi imprezami organizowanymi przez
ZG ZOSP jakimi s¹ cykliczne przegl¹dy Zespo³ów
Artystycznych ZOSP RP. Odbywaj¹ siê one na przemian
z Przegl¹dem Orkiestr.
Dziêki Leonardzie Bogdan w roku bie¿¹cym odby³ siê
w Polanicy Ogólnopolski Fina³ Konkursu Wiedzy
Po¿arniczej.
Na pocz¹tku wrzeœnia br dziêki zabiegom Leonardy
Bogdan zorganizowano w Polanicy Krajowe Zawody
Po¿arnicze. Imprezê na któr¹ przyby³o ponad 2 tysi¹ce
osób.

TOMASZ HUBKA
Tomasz Hubka by³ przez kilka kadencji Burmistrzem
Miasta Ceska Skalice, obecnie pe³ni funkcjê Zastêpcy
Burmistrza.
Bliskie s¹siedztwo i wzajemne kontakty indywidualne i instytucjonalne rodz¹ naturaln¹ potrzebê podejmowania wspó³pracy przygranicznej i partnerskich

porozumieñ pomiêdzy gminami w polskim i czeskim
pasie przygranicznym, st¹d te¿ Tomasz Hubka jest
wspó³autorem nawi¹zania wspó³pracy partnerskiej
pomiêdzy Miastem Ceska Skalice, a Miastem PolanicaZdrój.
Porozumienie o wspó³pracy miast zosta³o podpisane
w dniu 29 lutego 2008 r., a jego przedmiotem jest
pog³êbianie wzajemnych kontaktów i wzajemnej
informacji, rozwój wspó³pracy w dziedzinie kultury,
nauki, sportu i turystyki, wspó³praca w dziedzinie opieki
spo³ecznej, wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych, wymiana informacji miêdzy samorz¹dami,
centrum informacji i koordynacji wzajemnej wspó³pracy
oraz wspó³praca w dziedzinie realizacji projektów
transgranicznych.
M.in. dziêki zaanga¿owaniu Pana Tomasza Hubki
uda³o siê zrealizowaæ wiele wspólnych projektów
finansowanych ze œrodków Unii Europejskiej, jak
równie¿ zaaran¿owaæ wspó³pracê jednostek Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej z Ceskiej Skalicy i PolanicyZdroju.
Jest wielkim sojusznikie m dobrych stosunków
polsko - czeskich, dlatego wspó³praca nabra³a trwa³ego
charakteru, a Pan Tomasz Hubka czyni bardzo wiele dla
poprawy tych stosunków i ci¹g³ego ich rozwoju.

ZBIGNIEW FRANCZUKOWSKI
Urodzony w Bystrzycy K³odzkiej, od 1995 r. mieszka
w Polanicy-Zdroju. Dziennikarz i publicysta, w³aœciciel
Wydawnictwa "Press-Forum". Ekonomista z wykszta³cenia, dzia³alnoœæ na rynku wydawniczym rozpocz¹³
w no worudzk im w ydawnic twie "Ziemia K³o dzka",
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zamieszczaj¹c równie¿ swoje prace na ³amach
roczników "Œl¹ski Labirynt Krajoznawczy" i "Dolny
Œl¹sk". Od 1996 r., jako cz³onek Stowarzyszenia
Dziennikarzy RP oraz Miêdzynarodowej Federacji
Dzi enn ika rzy IFJ , pub lik owa ³ w ogó lno pol ski ch
i regionalnych czasopismach o tematyce spo³ecznogospodarczej i turystycznej, m.in. „Gazeta Samorz¹du
i Admi nist racj i", „Wsp ólno ta", „Bus ines s-Fo rum" ,
„Podró¿e", „Polska Gazeta Turystyczna", „Poznaj Swój
Kraj", „Rynek Turystyczny", „Œwiat i Podró¿e", „TTGPo la nd ", „N a Sz la ku ". By ³y cz ³o ne k ze sp o³ u
redakcyjnego miesiêczników „Polish Market" i „Przegl¹d
Przemys³owy i Gospodarczy" oraz zastêpca redaktora
naczelnego periodyków „Business Kontakt" i „Królowa
Sportu". W spó³pracowa³ z redakcjami czasopism
„Mlada F ronta Dn es" (Cze chy) i „B erlin Gl obal
Marketing" (Niemcy). W 1997 r. organizator
mi êd zy na ro do wy ch se sj i w yj az do wy ch Kl ub u
Publicystyki Turystycznej Stowarzyszenia Dziennikarzy
RP „Po zdrowie i wypoczynek na Ziemiê K³odzk¹ i Nachodsk¹" (pod honorowym patronatem red. Jerzego
Giedroyca) oraz „Ziemia K³odzka atrakcyjnym partnerem turystycznym i gospodarczym", podczas których
szczególn¹ uwagê zwrócono na Polanicê-Zdrój. W latach 1999-2003 cz³onek Wielkiej Kapitu³y nagrody
"Polonus". Cz³onek za³o¿yciel, a od 2006 r. wiceprezes
stowarzyszenia Europejska Wspólnota Gospodarcza
Polonii.
Autor i wydawca kilkudziesiêciu ksi¹¿ek promuj¹cych
zdrowy tryb ¿ycia, odnowê biologiczn¹ i polskie miejsca
zdrowia, zarówno w kontekœcie wspó³czesnym, jak
i historycznym. Organizator zagranicznych konferencji
propaguj¹cych polskie uzdrowiska (m.in. du¿e
spotkanie w Hradec Kralove 2005). Rzecznik prasowy
sympozjów i kongresów (m.in. XIII Kongres Uzdrowisk
Polskich w Na³êczowie 2004). W latach 2001-2005
w³aœciciel i redaktor naczelny ogólnopolskiego
miesiêcznika „Gazeta Zdrojowa". Redaktor i wspó³autor
monumentalnej monografii „Zdrowie i wypoczynek Wielka ksiêga polskich uzdrowisk, k¹pielisk nadmorskich i miejscowoœci o walorach klimatyczno-zdrojowych". W 2013 r. dla Polskiej Organizacji Turystycznej
zrealizowa³ wystawê "SPA & Wellness w Polsce"
prezentowan¹ w wiêkszoœci krajów Europy. Od 12 lat
jest w³aœcicielem i wydawc¹ rocznika "Kuracja w uzdrowiskach", zaœ od 2013 r. corocznych informatorów
"Polskie parki rozrywki" oraz "Rehabilitacja i wypoczynek". To ostatnie wydawnictwo na XIII Ogólnopolskim Przegl¹dzie Ksi¹¿ki Krajoznawczej i Turystycznej Poznañ 2014 zdoby³o III miejsce w kategorii
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Informatory.
Wielkim sentymentem darzy polskie uzdrowiska, wœród
których Polanica-Zdrój odgrywa olbrzymi¹ rolê.
Szczególnie ceni sobie przyjaŸñ i wspó³pracê z dawnymi mieszkañcami Altheide Bad, dziêki którym po raz
pierwszy mia³ mo¿liwoœæ kontaktu z dawn¹, prawdziw¹
histori¹ tego miejsca. Od po³owy lat 90. na ³amach prasy
krajowej i zagranicznej niekomercyjnie opublikowa³
setki artyku³ów i reporta¿y z Polanicy-Zdroju, a jej
rozszerzone prezentacje pojawia³y siê w ka¿dym z opracowañ dotycz¹cych polskich uzdrowisk. Jego pasja do
niesta ndardo wego prezen towani a dziejó w miasta
znalaz³a odzwierciedlenie w opracowaniu wystroju
i wystaw w obiektach Uzdrowisk K³odzkich S.A. oraz
niektórych polanickich obiektów hotelarskich (m.in.
Hotel Bukowy Park, Villa Filmowiec). Na zlecenie
Urzêdu Miasta wykona³ równie¿ szereg prac
zwi¹zanych z edycj¹ materia³ów informacyjnych.
W 2010 r. by³ przewodnikiem w programie telewizyjnym „Miejsce z histori¹ - Smak polanickiego zdroju"
emitowanym przez TVP1 i TVP Polonia. Przed
oddaniem do u¿ytku w 2014 r. Hotelu SPA Dr Irena Eris,
na ³amach dystrybuowanego na ca³y œwiat czasopisma
"Sense of Beauty" opublikowa³ cykl artyku³ów na temat
tradycji i dnia dzisiejszej Polanicy-Zdroju.
Nieustanne pog³êbianie wiedzy o Polanicy-Zdroju,
kompletowanie materia³ów ikonograficzych, wspó³praca z innymi pasjonatami historii miasta i uzdrowiska
(g³ównie z Mateuszem Jellinem), a przede wszystkim hojno œæ spons orów umo¿l iwi³y Zbign iewow i
Franczukowskiemu edycjê szeregu pozycji wydawniczych dotycz¹cych jego ulubionego uzdrowiska:
- "Polanicki zdrój w starej fotografii"
- "Dawna Polanica-Zdrój - architektura i ludzie"
- "Polanica-Zdrój - spojrzenie w przesz³oœæ"
- "Bedeker polanicki" - 2 wydania
- Reprint "Altheide. Wody lecznicze dla chorych na
Serce"
- Reprint "Uzdrowisko Polanica 1888"
- Przewodnik "Via Polanica"
- Przewodnik "Polanica-Zdrój"
- Reprint "Uzdrowisko Polanica na Œl¹sku"
- "Polanica-Zdrój w obiektywie Alojzego Milki”
Drugie wydanie "Bedekera polanickiego" (jego wersja
elektroniczna jest obecnie przygotowywana) na XIII
Ogólnopolskim Przegl¹dzie Ksi¹¿ki Krajoznawczej
i Turystycznej Poznañ 2014 zdoby³o II miejsce w kategorii Przewodniki.
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WIES£AW LEWICKI
Urodzi³ siê w Kowlu na Wo³yniu, gdzie do wybuchu
wojny w 1939 r. ukoñczy³ pierwsz¹ klasê Szko³y
Powszechnej. Po wkroczeniu Armii Czerwonej i likwidacji nauczania w jêzyku polskim, uczêszcza³ do
szko³y rosyjskiej, ze wzglêdu na wrogie nastawienie do
dzieci polskich w szkole ukraiñskiej. W obawie przed
nasilaj¹cymi siê rozbojami banderowców rodzina
Lewickich przenios³a siê do miejscowoœci Borki w powiecie kozienickim. Kolejnym etapem tu³aczki by³a
ucieczka przed zbli¿aj¹cym siê do Wis³y frontem
sowieckim do S³owika ko³o Kielc, gdzie zasta³o ich
wyzwolenie. Naukê, przerwan¹ przez dwie okupacje,
Wies³aw rozpocz¹³ ponownie w szkole podstawowej
w Bia³ogonie, a po jej ukoñczeniu zosta³ przyjêty do
Gimnazjum im. Stefana ¯eromskiego w Kielcach. Uczêszczaj¹c do szkó³, bardzo aktywnie dzia³a³ w ZHP, zaœ
jego pierwszym zwierzchnikiem by³ harcmistrz RP
Leon Do³êga - dawny ¿o³nierz korpusu gen. Andersa. Za
spraw¹ ojca w szkole œredniej wst¹pi³ do OMTUR,
przybudówki Polskiej Partii Socjalistycznej. Po
zjednoczeniu organizacji ochotniczo uczestniczy³ w wakacyjnym turnusie S³u¿by Polsce, buduj¹c dla górnictwa
wêglowego Magistralê Piaskow¹ na trasie Giszowiec Niwka - Dani³ówka.
Ze wzglêdu na trudn¹ sytuacjê materialn¹ rodziny
Wies³aw przerwa³ naukê i przeniós³ siê do DusznikZdroju, gdzie zatrudni³ siê w Funduszu Wczasów
Pracowniczych. Nastêpnie
przeprowadzi³ siê do
K³odzka. Tutaj rozpocz¹³ pracê jako robotnik w K³odzkiej
Fabryce Urz¹dzeñ Technicznych, ukoñczy³ szko³ê
œredni¹ i rozpocz¹³ studia na Wydziale Filozoficzno Historycznym Uniwersytetu Wroc³awskiego.
Na fali przemian w 1956 r. wybrany zosta³ do
Powiatowej Rady Narodowej w K³odzku, której
cz³onkiem by³ do 1975 r., piastuj¹c od 1964 r.
stanowisko sekretarza Prezydium. W miêdzyczasie
ukoñczy³ we Wroc³awiu studia na Wydziale prawa
i administracji. Za sprawnie przeprowadzon¹ organizacjê przemian administracji powiatu, na wniosek
wojewody dolnoœl¹skiego, odznaczony zosta³ Krzy¿em
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Po rozwi¹zaniu struktur powiatowych, bêd¹c w dyspozycji wojewódzkich w³adz pañstwowych i politycznych,
skierowany zosta³ do Polanicy-Zdroju - miasta, które
po ko ch a³ ca ³y m se rc em . Pe ³n i³ m. in . fu nk cj ê
przewodnicz¹cego Miejskiej Rady Narodowej. Zmor¹, ka¿deg o dnia pracy, by³y wówcza s k³opot y
zaopatrzeniowe, ¿ywnoœciowe, lokalowe. Polanica-
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Zdrój liczy³a ponad 7 tys. sta³ych mieszkañców, zaœ
goœci³a ponad 15 tyœ. Ka¿dego dnia monitowa³
o zwiêkszenie tzw. puli ¿ywieniowej dla sta³ych
i przyjezdnych mieszkañców. Zwyciêsko zakoñczy³y siê
jego starania o budowê kolejnych bloków mieszkalnych
przy ul. £¹kowej, kanalizacjê i przystanek PKS.
Troszczy³ siê o budowê nowych obiektów pensjonatowych oraz jednorodzinnych. Zmêczenie prac¹
w takich warunkach systemowych zmusi³o go do
wczeœniejszego przejœcia na emeryturê. By³ cz³onkiem
Komitetu Budowy Szko³y Podstawowej w PolanicyZdroju. W czasie transformacji ustrojowej i odrodzeniu
siê powiatów Wies³aw Lewicki stan¹³ do wyborów z listy
Polskiej Partii Socjalistycznej, uzyskuj¹c miejsce
radnego w Radzie Powiatu, gdzie reprezentowa³
interesy spo³ecznoœci Polanicy-Zdroju. Z jego inicjatywy
podjêto decyzjê o nawi¹zaniu wspó³pracy partnerskiej
z gmin¹ Margherita di Savoia (W³ochy). Wies³aw
Lewic ki jest aktyw nym dzia³ aczem Towarz ystwa
Mi³oœników Polanicy, pe³ni funkcjê cz³onka Komisji
Rewizyjnej. W latach 1998-1999 by³ jego prezesem.
Jest inicjatorem wydania wspomnieñ powojennych
osadników "Zakochani w Polanicy".
Ogromnym osi¹gniêciem w ¿yciu Wies³awa Lewickiego
sta³a siê w 2013 r. realizacja Pomnika Mêczeñstwa
Polaków na Wo³yniu. Nieustannie obnosi³ siê ze swoj¹
wo³yñsk¹ dum¹ i pamiêci¹ o 200 tys. pomordowanych
rodaków. Pomnik zosta³ usadowiony na polanickiej
nekropolii i sta³ siê materialnym wspomnieniem mêki
wo³yñskiej. Zarz¹d Okrêgu Wo³yñskiego Œwiatowego
Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej w Warszawie doceni³
fa kt po ws ta ni a P om ni ka , n ad aj ¹c Wi es ³a wo wi
Lewickiemu w dniu 11 sierpnia 2014 r. Krzy¿ Obroñców
Wo³ynia 1939-1944.

MARIAN PIENI¥DZ

(poœmiertnie)

Urodzi³ siê we Lwowie. Jako 14 - letni ch³opiec w 1942 r.
zostaje wywieziony na tzw, „roboty” w g³¹b Niemiec do
maj¹tku ziemskiego ko³o Hanoweru. Koniec wojny
zastaje go w maj¹tku ziemskim ko³o Lipska. Po
zakoñczeniu wojny przebywa w miasteczku Grimma
w za³o¿onym dla polskich robotników przymusowym
obozie.
Nastêpnie trafia do Francji, a potem do Belgii, gdzie jest
leczony, tak jak inne dzieci, z gruŸlicy. Po krótkim
pobycie w miejscowoœci Namur wyje¿d¿a do okrêgu
wêglowego Charloroi, gdzie pracuje w kopalni. W 1947 r.
z obozu Polaków w Antwerpii statkiem wraca do Polski.
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17 letni wówczas m³odzieniec, poszukuj¹c rodziny, trafia
do ciotki (siostry matki), do ówczesnego Puszczykowa
(obecnie Polanicy-Zdroju). Tutaj w listopadzie
rozpoczyna pracê w Hucie Szk³a Kryszta³owego.
Rozpoczyna równie¿ naukê w szkole przemys³owej.
I w tym jednym zak³adzie (przy zmienionej ju¿ póŸniej
nazwie) pracuje do listopada 1990 r. tj. 43 lata.
Przez 20 lat pracuje jako hutnik, nastêpnie jako etatowy
przewodnicz¹cy rady zak³adowej.
W 1981 r. powierzono mu prowadzenie Zak³adowego
Oœrodka Wypoczynkowego w £ebie., tam pracowa³ do
emerytury. Zwi¹zek Zawodowy przy Hucie, któremu
przewodniczy³ dbaj¹c o dobro swoich pracowników i ich
rodzin, mia³ znacz¹cy wp³yw na decyzjê dyrekcji za
k³adu dotycz¹ce wspierania m.in. budownictwa mieszkaniowego (osiedle przy ul. £¹kowej, budownictwo
indywidualne przy ul. Hutniczej, pomoc przy budowie Szko³y Podstawowej nr 2, budowa oœrodka
wczasowego w £ebie). Rada Zak³adowa przy Hucie
wspiera³a dzia³alnoœæ sportowo-turystyczn¹ (Klub
Sportowy „Kryszta³”, potem „Unia”), kulturalnej Klub
„Bombas”,
Dzia³alnoœæ Mariana Pieni¹dza to praca spo³eczna na
rzecz Huty, miasta i ludzi. O Jego zaanga¿owaniu w
wielu dziedzinach œwiadcz¹ funkcje, które sprawowa³:
praca w Komisji Rewizyjnej Zarz¹du G³ównego
Zwi¹zku Zawodowego Chemików - 12 lat, w Miejskiej
Radzie Narodowej w Polanicy-Zdroju 4 kadencje,
przewodnicz¹cy Kolegium ds. Wykroczeñ 3 kadencje,
przewodn icz¹cy Po wiatowej Rady Zwi¹ zków Zawodowych, p rzewodnic z¹cy Zarz¹du Rejonoweg o
Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów od 1994 r.
do 2009 r.

TYTUS WYCZA£EK
Urodzi³ siê w Mielcu. W okresie okupacji nale¿a³ do
taj neg o ha rce rst wa. Po r ozw i¹z ani u AK na dal
pozostawszy wraz ze swoj¹ dru¿yn¹ w konspiracji, za co
zosta³ aresztowany przez UB, s¹dzony i uwiêziony na
zamku w Rzeszowie.
Po zwolnieniu kilkakrotnie wzywany na przes³uchania,
inwigilowany. Sta³o siê to m.in. powodem przeniesienia
ca³ej jego rodziny do Polanicy-Zdroju z pocz¹tkiem
19 47 ro ku . W 19 49 ro ku uk oñ cz y³ Li ce um
Ogólnokszta³c¹ce w K³odzku. Nie zosta³ przyjêty na
Politechnikê, zacz¹³ pracowaæ jako nauczyciel
w Oœrodku Wychowawczym dla dzieci greckich
i macedoñskich w L¹dku-Zdroju, a nastêpnie w Zgo-
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rzelcu. Podjête przez niego w 1950 roku studia
w Pañstwowej Szkole Pedagogicznej w Gdañsku na
Wydziale Matematycznym zosta³y przerwane aresztowaniem i osadzeniem w wiêzieniu Monte Lupich
w Krakowie. Skazany na 5 iat wiêzienia, zwolniony
zosta³ na mocy amnestii pod koniec lipca 1952,
poniewa¿ nie udowodniono mu dzia³alnoœci antypañstwowej.
Podj¹³ pracê w charakterze fotografa w K³odzku,
potem jako kierownik punktu us³ugowego w Z¹bkowicach Œl¹skich i Ziêbicach. W tym mieœcie aktywnie dzia³a³ w spó³dzielczoœci. By³ przewodnicz¹cym
Rady Spó³dzielni Us³ug Wielobran¿owych w Ziêbicach, tak¿e przewodnicz¹cym Komisji Rewizyjnej. Od
tego czasu datuje siê Jego zaanga¿owanie w dzia³alnoœci PTTK. By³ prezesem Oddzia³u Powiatowego,
organizowa³ wiele rajdów turystycznych.
W Polanicy- Zdroju od 1975 r. prowadzi zak³ad
fotograficzny. Ca³y czas by³ przewodnikiem sudeckim
i Dolnego Œl¹ska, prowadzi³ szereg wycieczek.
Od 1989 roku pracowa³ w Wojewódzkim Szpitalu
Chirurgii Plastycznej w charakterze fotografa,
dokumentalisty. W roku 1990 zdobywa mandat radnego Rady Miejskiej bêd¹c kandydatem szpitalnej
"Solidarnoœci". Zosta³ wybrany cz³onkiem Zarz¹du
Miasta. W kolejnych wyborach Samorz¹dowych
ponownie wybrany zosta³ na radnego z powierzeniem
funkcji przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej i przewodnicz¹cego Komisji Oœwiaty i Kultury.
Dzia³acz zwi¹zku szachowego - wspó³organizator
Turniejów Szachowych im. A. Rubinsteina, krótko
prezes Klubu Szachowego, organizator turniejów
szachowych dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych, "opiekun" figur szachowych w Parku Zdrojowym.
By³ Prezesem Towarzystwa Mi³oœników Polanicy
w latach 1993-1995, przewodnicz¹cym Komisji
Rewizyjnej Towarzystwa w latach 2006-2008. Posiada uprawnienia kombatanckie, zosta³ przyjêty do
Stowarzyszenia Szarych Szeregów. Jest cz³onkiem
Œwi ato weg o Zwi ¹zk u ¯o³ nie rzy Arm ii Kra jow ej,
prezes obwodu ŒZ¯ AK Ziemi K³odzkiej.
Bardzo zaanga¿owany w przekazywanie historii,
kult ywow anie trad ycji . Ucze stni k wiel u spot kañ
z m³odzie¿¹. Wspó³organizator szeregu wydarzeñ
patri otycz nych m.in. upami êtnie nia pamiê ci mjr.
Józefa Szerwiñskiego - Szefa Sztabu L¹dowej Obrony
Wybrze¿a, jest chor¹¿ym sztandaru ŒZ¯ AK Obwód
K³odzko
Opr. w oparciu o materia³y udostêpnine przez RM Polanicy-Zdroju
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DZIEÑ OTWARTY
W KOMPOSTOWNI OSADÓW ŒCIEKOWYCH W POLANICY-ZDROJU
2 paŸdziernika 2015 r. mia³ miejsce
œciekowych w technologii
Dzieñ Otwarty w Kompostowni Osadów
HANTSCH. Jego wydajnoœæ
Œciekowych w Polanicy-Zdroju. Organito 1200 Mg/a osadów œciezatorem spotkania, na którym zaprezenkowych i 2400 Mg/a protowano jeden z pierwszych obiektów
duktów i innych odpadów do
dedykowanych kompostowaniu osadów
struktury. Firma Bioikompo,
œciekowych w technologii HANTSCH,
wy ³¹ cz ny pr ze ds ta wi ci el
by³a firma Biokompo, oraz Miejski Zatechnologii HANTSCH na
k³ad Komunalny Sp. z o.o. w Polanicypolskim rynku, jest gwaranZdroju.
tem wdro¿enia procesu,
W spotkaniu uczestniczyli: Jacek Tyniec
w którego wyniku spe³nione
prezes Miejskiego Zak³adu Komunalnezostan¹ wymogi BAT i ustago w Polanicy-Zdroju, Andrzej Krzyœków
wodawstwa krajowego.
z pro GEO, Lilia Vlasenko z Biokompo,
Wed³ug regulacji, które
Christophe Siffert dyrektor rozwoju firbêd¹ wkrótce obowi¹zymy Hantsch, Freddz Loisefier in¿ynier
wa³y, osady œciekowe, któzajmuj¹cy siê rynkiem polskim Hantsch.
rych ciep³o spalania jest
Dzieñ otwarty by³ doskona³¹ okazj¹ do
wiêksze ni¿ 6 MJ/kg suchej
spotkania ekspertów z dziedziny przemasy, bêd¹ musia³y zostaæ
foto: arch. MZK w Polanicy-Zdroju
twarzania osadów œciekowych.
poddane recyklingowi. Co
Obecni na spotkaniu specjaliœci wziêli udzia³ w debacie, wa¿ne, za efekt utylizacji finalnie odpowiedzialny bêdzie
podczas której mieli okazjê wymieniæ siê doœwiadcze- inwestor. Dlatego konieczne jest, ¿eby poza dostaw¹
niami i przedstawiæ swoje spostrze¿enia na temat urz¹dzeñ móg³ on równie¿ liczyæ na fachowe doradztwo
regulacji w obszarze ochrony œrodowiska w kontekœcie i pe³n¹ ekspertyzê.
przetwarzania osadów œciekowych.
Doœwiadczenie firmy HANTSCH opiera siê na realizacji

foto: arch. MZK w Polanicy-Zdroju

Uczestnicy Dnia Otwartego w KOŒ w Polanicy-Zdroju

Po czêœci oficjalnej goœcie i dziennikarze udali siê do
Szalejowa Górnego, gdzie zwiedzili Kompostowniê
Osadów Œciekowych. To jeden z pierwszych w Polsce
obiektów dedykowanych kompostowaniu osadów

we Francji blisko 40 instalacji do kompostowania
osadów œciekowych oraz prawie 50 latach doœwiadczenia w gospodarce odpadami, dostawie maszyn
i kompleksowej realizacji projektu, poprzez dobór
odpowiednich urz¹dzeñ, ich dostawê, monta¿, uruchomienie a¿ po asystê techniczn¹ podczas eksploatacji.
Ta technologia mo¿e byæ równie¿ zastosowana do
odpadów zielonych, biodegradowalnych z selektywnej
zbiórki oraz wydzielonej frakcji odpadów komunalnych.
Miejski Zak³ad Komunalny w Polanicy-Zdroju w³aœnie
certyfikuje otrzymany w procesie kompostowania
produkt, który ma bardzo dobre wyniki analiz laboratoryjnych.
Do koñca 2015 r. firma BIOKOMPO bêdzie mog³a
poszczyciæ siê 10 funkcjonuj¹cymi zak³adami o ³¹cznej
wydajnoœci ponad 200 000 Mg/rok (wydzielona frakcja
odpadów komunalnych, odpady zielone, osady œciekowe, pofermentat).
Gra¿yna Redmerska
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OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
GMINY POLANICA-ZDRÓJ
Dziedzictwo kulturowe to wa¿ny czynnik w ¿yciu
i dzia³alnoœci ka¿dej spo³ecznoœci. Stanowi bezcenn¹
i niepowtarzaln¹ wartoœæ dorobku materialnego i duchowego minionych pokoleñ, jak równie¿ umiejêtnoœæ
wspó³czesnego zarz¹dzania t¹ wiedz¹ w procesie
budowania wizerunku miasta. Do zadañ w³asnych
Gminy, zgodnie z ustaw¹ o samorz¹dzie gminnym,
przypisane s¹ miêdzy innymi dzia³ania z zakresu: ³adu
przestrzennego, ochrony œrodowiska, zabytków i opieki
nad zabytkami. Natomiast podstawowym aktem prawnym reguluj¹cym zagadnienia ochrony dziedzictwa kulturowego jest ustawa o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (tj. z dnia 10 wrzeœnia
2014 r. poz.1446). Polega ona na podejmowaniu przez
organ administracyjny czynnoœci maj¹cych na celu
zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umo¿liwiaj¹cych trwa³e zachowanie zabytków, ich zagospodarowanie i utrzymanie z uwzglêdnieniem zadañ ochronnych w planowaniu przestrzennym.
W 2011 r. Gmina Polanica-Zdrój zaktualizowa³a Gminn¹
Ewidencjê Zabytków. Sporz¹dzaj¹c karty zabytków,
dokona³a nowej identyfikacji, zawieraj¹c najwa¿niejsze
informacje. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami, definiuje pojêcie zabytków nieruchomych.
Zaliczamy do nich krajobraz kulturowy dla czêœci
zdrojowej miasta Polanicy Zdroju, historyczny uk³ad
urbanistyczny, wpisany do rejestru zabytków decyzj¹ nr
489/681/W³ z dnia 8.12.1977 (bez okreœlenia granic
wpisu), uk³ady ruralistyczne obszarów Nowy Wielis³aw,
Soko³ówka, dzie³a architektury i budownictwa przesz³o
304 obiekty.
Rada Miejska w Polanicy-Zdroju, dnia 1 paŸdziernika
2015 r. przyjê³a uchwa³¹ nr XIV/75/2015 Program Opieki
nad Zabytkami dla miasta Polanica Zdrój na lata 20152018 . Obow i¹ze k spor z¹dz enia prze dmio towe go
dokumentu nak³ada ustawa o ochronie zabytków i opieki
nad zabytkami.
G³ównymi celami s¹:
- w³¹czenie problemów ochrony zabytków do systemu
zadañ strategicznych wynikaj¹cych z koncepcji przestrzennego zagospodarowania
- uwzglêdnianie uwarunkowañ ochrony zabytków, w tym
krajobrazu kulturowego i dziedzictwa archeologicznego,
³¹cznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi ekologicznej,
- zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania,
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- wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz
walorów krajobrazu kulturowego,
- podejmowanie dzia³añ zwiêkszaj¹cych atrakcyjnoœæ
zabytków dla potrzeb spo³ecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjaj¹cych
wzrostowi œrodków finansowych na opiekê nad zabytkami,
- okreœlenie warunków wspó³pracy z w³aœcicielami
zabytków eliminuj¹cych sytuacje konfliktowe zwi¹zane
z wykorzystaniem tych zabytków,
- podejmowanie przedsiêwziêæ umo¿liwiaj¹cych tworzenie miejsc pracy zwi¹zanych z opiek¹ nad zabytkami.
Przy jego sporz¹dzaniu wykorzystano nastêpuj¹ce
dokumenty strategiczne:
- Krajowy Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad
Zabytkami na lata 2013-2016;
- Uzupe³nienie Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na
lata 2004-2020;
- Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
2030;
- D³ugookresowa Strategia Rozwoju Kraju „Polska 2030.
Trzecia fala nowoczesnoœci”;
- Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne spo³eczeñstwo, konkurencyjna gospodarka sprawne pañstwo;
- Program opieki nad zabytkami województwa dolnoœl¹skiego na lata 2015-2018; Strategia Rozwoju Województwa Dolnoœl¹skiego do 2020 roku;
- Strategia Rozwoju Miasta Polanica-Zdrój;
- Ocena aktualnoœci Studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta PolanicaZdrój oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, sporz¹dzonych po uchwaleniu studium; wraz z analiz¹ zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Polanica-Zdrój.
Przeprowadzono analizê SWOT, wskazuj¹c mocne
i s³abe strony, szanse i zagro¿enia w kwestii ochrony
zabytków, dziedzictwa kulturowego na terenie PolanicyZdroju. Na jej podstawie ustanowiono trzy priorytety
oraz kierunki dzia³ania
Priorytet I - zachowanie to¿samoœci uzdrowiskowej
miasta zgodnie z jego predestynacj¹ oraz tradycj¹.
Kierunki dzia³ania:
- Rewitalizacja i rewaloryzacja tkanki urbanistycznej
oraz przestrzeni miejskiej;
- Zachowanie elementów identyfikuj¹cych to¿samoœæ
miasta uzdrowiskowego. Zintegrowana ochrona dziedzictwa kulturowego.
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- Wsparcie pod wzglêdem merytorycznym inwestorów,
prywatnych w³aœcicieli oraz wspólnoty mieszkaniowe
w zakresie prac remontowo - budowlanych uwzglêdniaj¹cych zachowanie estetyki miasta uzdrowiskowego.
Priorytet II promocja dziedzictwa kulturowego dynamizuj¹cego rozwój turystyki kulturowej oraz anga¿uj¹cego
lokaln¹ spo³ecznoœæ w sferê kultury.
Kierunki dzia³ania:
- Kreowanie i promowanie produktów turystycznych
wspieraj¹cych turystykê kulturow¹.
- Rozwój infrastruktury turystycznej.
- Szeroki dostêp do informacji o dziedzictwie kulturowym.
Priorytet III - edukacja i popularyzacja wiedzy o zasobach dziedzictwa kulturowego s³u¿¹ca budowaniu
poczucia lokalnej to¿samoœci
Kierunki dzia³ania:
- Specjalistyczne rozpoznania badawcze poszczególnych obiektów, zespo³ów oraz obszarów zabytkowych
zwi¹zanych z przygotowaniem lub realizacj¹ projektu
inwestycyjnego
- Edukacja i popularyzacja wiedzy o regionalnym
dziedzictwie kulturowym. Program Opieki nad
Zabytkami dla Miasta Polanica-Zdrój 2015-2018 ma na
celu wytyczenie strategii w zakresie zachowania i ochrony zasobów dziedzictwa kulturowego. Strategia ta nie
jest oparta wy³¹cznie na dzia³aniach zwi¹zanych z ingerencj¹ w tkankê urbanistyczn¹ lub przyrodnicz¹, lecz
wytycza tak¿e dzia³ania w sferze kultury oraz turystyki
kulturowej/uzdrowiskowej. Tak interdyscyplinarnie zdefiniowany zakres problematyki jakim jest ochrona dziedzictwa kulturowego, umo¿liwia realizacjê dzia³añ w ró¿nych sferach oraz zgodnie z ustaw¹ - elastyczne dostosowanie strategii do nowo powsta³ych uwarunkowañ
dopuszczaj¹cych weryfikacjê iloœciow¹ lub problemow¹. Podstaw¹ za³o¿enia Programu jest zachowanie elementów identyfikuj¹cych to¿samoœæ Polanicy-Zdroju
jako miasta uzdrowiskowego. Obligatoryjn¹ kwesti¹
w tym zakresie bêd¹ podjête dzia³ania ze strony jednostki samorz¹du terytorialnego, ale nie do przecenienia jest równie¿ rola i œwiadomoœci lokalnej spo³ecznoœci, która swym dzia³aniem przyczynia siê do utrwalania
indywidualnej specyfiki miejsca, kszta³tuj¹c jego to¿samoœæ uzdrowiskow¹ lub j¹ degraduj¹c. Zatem realizacja
strategii okreœlonej w Programie wi¹¿e siê œciœle z uwzglêdnieniem aspektu spo³ecznego.
Jednym z przedsiêwziêæ zwi¹zanych bezpoœrednio
z poszukiwaniem nowej to¿samoœci miasta, by³ rozstrzygniêty konkurs urbanistyczno - architektoniczny na
opracowanie „Koncepcji zagospodarowania placu
centralnego w Polanicy-Zdroju tzw. Ma³ego Rynku”.

Z ¯YCIA MIASTA
Uczestniczy³o w nim 6 pracowni projektowych: z Polanicy-Zdroju, Wroc³awia, Krakowa i Warszawy. S¹d Konkursowy, oceniaj¹c merytoryczn¹ wartoœæ opracowania, starannoœæ edytorsk¹, oryginalnoœæ oraz wartoœæ
artystyczn¹, I miejsce przyzna³a pracowni - „Bulanda,
Mucha - Architekci” Spó³ka z o.o. z Warszawy, wyp³acaj¹c nagrodê w wysokoœci 12 000,00 z³. Obecnie
Gmina Polanica-Zdrój, prowadzi negocjacje maj¹ce na
celu uszczegó³owienie dokumentacji projektowej.

Wystawa prac konkursowych w siedzibie
Towarzystwa Mi³oœników Polanicy

Joanna Zalewska-Monti
foto: J. Stypu³a
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ROK W POLANICKIEJ BIBLIOTECE
W tym roku wyj¹tkowo biblioteka by³a otwarta dla
czytelników tylko do koñca listopada, poniewa¿ ca³y
grudzieñ poœwiêciliœmy na niezbêdne prace inwentarzowe przy sprawdzaniu stanu ksiêgozbioru, co zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi biblioteki przepisami musimy robiæ co
5 lat. Ju¿ od 4 stycznia 2016 roku zapraszamy
Pañstwa do nas jak zwykle od poniedzia³ku do
pi¹tku w godzinach 8.00-18.00.
2015 by³ dla nas udanym rokiem. W rankingu
bibl iote k, orga nizo wany m prze z Inst ytut Ksi¹ ¿ki
i dziennik Rzeczpospolita, zajêliœmy w klasyfikacji
ogólnej czwarte miejsce. Po raz trzeci przyznano nam
tytu³ najlepszej biblioteki województwa dolnoœl¹skiego,
a w kategorii bibliotek miejskich w miastach do 15 tys.
mieszkañców byliœmy najlepsi. Uroczysta gala odby³a
siê jak w poprzednich latach w siedzibie Biblioteki
Narodowej w Warszawie w pa³acu Krasiñskich w dniu 19
listopada.
Jak ten ranking wygl¹da z bliska? Adresowany jest do bibliotek
w gminach wiejskich,
miejsko-wiejskich (bez
wzglêdu na liczbê mieszkañców) oraz do gmin
miejskich do 15 tysiêcy
mieszkañców, a od nastêpnego roku do 50 tysiêcy. Biblioteki oceniane
s¹ wed³ug 18 kryteriów
statystycznych, które dotycz¹ poziomu czytelnictwa, struktury ksiêgozbioru, powierzchni
i wyposa¿enia biblioteki oraz jej dzia³alnoœci
z zakresu upowszechniania kultury i in. Organizatorzy rankingu tak okreœlaj¹
swoje cele: Przyjêta metoda oceny bibliotek premiuje
dzia³ania na rzecz jakoœci i komfortu obs³ugi czytelników,
poziom czytelnictwa, liczbê kupowanych nowoœci i wydatki samorz¹du na utrzymanie placówki.
Oprócz samych bibliotek oceniane s¹ samorz¹dy za
wysokoœæ dotacji, jak¹ przyznaj¹ swoim bibliotekom.
W przypadku Polanicy jest ona coraz wy¿sza, co tym
bardziej mobilizuje nas do solidnej pracy na rzecz
mieszkañców. W tym roku osi¹gnêliœmy najlepszy wynik
w Polsce w kategorii liczba czytelników w przeliczeniu
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na 1000 mieszkañców 304 osoby. Spoœród 20 najlepszych bibliotek rankingu mieliœmy najwy¿sze wskaŸniki
dotycz¹ce zakupu ksiêgozbioru po 2004 roku (53%),
oraz zakupu ksi¹¿ek w 2014 roku (443 ksi¹¿ki na tysi¹c
mieszkañców). Œwiadczy to o tym, ¿e ksiêgozbiór jest
nowy i systematycznie aktualizowany. W tym roku te
wskaŸniki mamy jeszcze wy¿sze: zakupiliœmy 3752
ksi¹¿ki za ³¹czn¹ kwotê 73.360,51 z³ (wskaŸnik zakupu
bêdzie wynosi³ 556 ksi¹¿ek na 1 tys. mieszkañców).
Tak¹ strukturê wydatków planujemy utrzymaæ jeszcze
przez kilka lat, poniewa¿ tylko nowe ksi¹¿ki s¹ w stanie
powstrzymaæ odp³yw czytelników. Co jest, niestety,
zjawiskiem kulturowym, zwi¹zanym z upowszechnianiem mediów elektronicznych, ale dopóki istnieje
ksi¹¿ka papierowa, a wydawnictwa ksi¹¿kowe oferuj¹
nam coraz ciekawsze publikacje, chcemy to wszystko
zapewniæ swoim czytelnikom. Zmierzch bibliotek jest

jeszcze odleg³y, ale nawet je¿eli drukowana ksi¹¿ka
papierowa podzieli los papirusów i ksi¹¿ek rêkopiœmiennych, mam nadziejê, ¿e biblioteki pozostan¹ dalej
lubianym miejscem spotkañ i zdobywania wiedzy
w niekonwencjonalny sposób.
W rankingu uczestniczy³y te¿ 3 inne biblioteki
z powiatu k³odzkiego: Bystrzyca K³odzka 71. miejsce,
gmina K³odzko 99. , Kudowa-Zdrój 228.
¯yczymy Pañstwu wszelkiej pomyœlnoœci w 2016
roku.
Iwona Mokrzanowska
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KOLEJNA WIGILIA U SYBIRAKÓW
Do szopki, Sybiracy,
Pospieszcie, idŸcie tam,
W stajence ubo¿uchnej,
Czeka Was Jezus sam.
Porzuæcie ju¿ ziemianki biegnijcie, w mrozn¹ noc,
Bo tam ze ¿³óbka tego p³ynie potêgi moc.
Mróz ciœnie, g³ód doskwiera
Wiatr wieje z œnie¿nych pól,
Sybiracki Polak p³acze,
Lecz znosi dzielnie ból.
Krystyna Œwitoñ i Maria Wasilewska

Nie p³aczcie, Sybiracy, otrzyjcie zdroje ³ez,
Tam czeka Jezus ma³y tam ¿³óbka mêki kres.
Daleko nasza Polska,
Daleko drogi kraj,
Lecz Ty nam Panie Jezu,
Si³y i mêstwa daj.
Niech nas nie z³amie rozpacz, têsknota ani ³zy,
Prowadz nas sam do Polski, maleñki Jezu Ty!
Kolejny ju¿ raz podopieczni polanickiego Ko³a
Sybiraków spotkali siê na Wigilii w restauracji „Europa”.
Honorowymi goœæmi byli: burmistrz miasta - Jerzy
Terlecki, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej - Roman
Szymañski, sekretarz gminy - Jolanta SurmiñskaRudnicka, skarbnik gminy - Wioletta Ksi¹¿kiewicz,
prezes Towarzystwa Mi³oœników Polanicy - Edward

Genowefa Kowalska

Wojciechowski, diakon ks. Damian Kowalski
Przewodnicz¹ca Ko³a Genowefa Kowalska podczas
powitania przyby³ych ze smutkiem zauwa¿y³a, ¿e co
roku na wigilijne spotkanie przybywa mniej Sybiraków,
ale taka jest kolej ¿ycia.
Patrz¹c na uœmiechniête twarze starszych ju¿ bardzo
osób, ich uprzejmoœæ w odnoszeniu siê do siebie trudno
uwierzyæ, ¿e prze¿yli piek³o na „nieludzkiej ziemi”.
Pani Prezes przez nasz¹ gazetê pragnie podziêkowaæ
W³adzom Miasta i wszystkim sponsorom za ¿yczliwoœæ
i wsparcie, których doœwiadczaj¹ na co dzieñ.
Opr. i foto Gra¿yna Redmerska

Maria Wasilewska i Bo¿ena Czarkowska-Kida
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HISTORIA SPECJALNEGO OŒRODKA
SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO
W POLANICY-ZDROJU.
Spec jaln y Oœr odek Szko lno - Wych owaw czy
w Polanicy-Zdroju mieœci siê w starym (najstarszym
w mieœcie) budynku wybudowanym przez jezuitów
w XVIII wieku. Powojenn¹ historiê domu przy ulicy
Koœcielnej 2, w której dotychczas mieœci³ siê sierociniec
prowadzony przez Siostry Jadwi¿anki, podejmuj¹ siê
kontynuowaæ Siostry Józefitki. Po przesiedleniach ludnoœci polskiej z terenów wschodnich, powracaj¹ce ze
Lwowa siostry, staraniem ówczesnego proboszcza
Polanicy ks. Mariana Barga w dniu 17 listopada 1947 r.
objê³y woln¹ placówkê po Siostrach Jadwi¿ankach,
(które wyjecha³y do Niemiec).
Pierwsze trzy siostry mia³y pod opiek¹ 35 sierot powojennych, byli to ch³opcy: dwudziestu w wieku szkolnym
i piêtnastu w wieku przedszkolnym. Dzieci uczêszcza³y
do szko³y podstawowej w mieœcie.
W roku 1950 zak³ad przejê³o Zrzeszenie Katolików
,,Caritas”, Oddzia³ Wojewódzki we Wroc³awiu, w tym te¿
czasie przeniesiono dzieci szkolne do innych zak³adów,
a siostrom pozostawiono tylko przedszkolaki, byli to
sami ch³opcy. Od tej pory dom otrzymywa³ miesiêczn¹
subwencjê, zale¿n¹ od liczby dzieci oraz przyj¹³ nazwê
Dom Dziecka “Caritas”.
Z dniem 1 X 1961 roku Dom Dziecka ,”Caritas” zosta³
przekszta³cony w Zak³ad Wychowawczy dla dzieci
opóŸnionych w rozwoju umys³owym w wieku od 3 do 10
lat.
1 III 1962 roku zosta³a zorganizowana na terenie
Zak³adu I klasa Szko³y Specjalnej. Zajêcia prowadzi³a
nauczycielka pochodz¹ca z Polanicy p. Lidia Wierzbicka, póŸniejsza kierowniczka i dyrektor szko³y. Ju¿
w nastêpnym roku by³o tak du¿o dzieci, ¿e utworzono
klasê przygotowawcz¹ dla tych, które ju¿ przekroczy³y
wiek szkolny, a z powodu braku miejsca w I klasie nie
pobiera³y nauki. W zwi¹zku ze sta³ym powiêkszaniem
siê liczby dzieci przybywaj¹cych do zak³adu przystosowywano pomieszczenia na potrzeby grup wychowawczych i klas szkolnych. Dzieci w godzinach wolnych
od zajêæ lekcyjnych pomaga³y siostrom w pracach
ogrodowych i porz¹dkowych.
We wrzeœniu 1967 roku w zak³adzie przebywa³o 70
dziewczynek i 50 ch³opców. Decyzj¹ Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wroc³awiu Wydzia³u do
Spraw Wyznañ Zgromadzenie Sióstr Œw. Józefa
otrzyma³o na w³asnoœæ parcelê wraz z budynkami
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znajduj¹cymi siê przy ul. Koœcielnej 2, które to
Zgromadzenie u¿ycza na podstawie umowy najmu
Zrzeszeniu Katolików ,,Caritas”.
Dzieci przebywaj¹ce w zak³adzie czêsto w dni wolne
od nauki pozostawa³y z siostrami, spêdzaj¹c z nimi
Œwiêta Bo¿ego Narodzenia, Wielkanocy, pomaga³y
w codziennych pracach.
Od 1989 roku, po rozwi¹zaniu Zrzeszenia Katolików
,,Caritas,” prowadzenie Zak³adu Wychowawc zego
przejê³o Zgromadzenie Sióstr Œw. Józefa. 1.09.1995
roku Zak³ad Wychowawczy zmieni³ nazwê na Oœrodek
i pe³na nazwa brzmi: Specjalny Oœrodek Wychowawczy
prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Œw. Józefa.
W 2004 r. w Oœrodku przebywa³o 94 dzieci z ca³ej Kotliny
K³odzkiej kontynuuj¹c naukê w szkole podstawowej
i gimnazjum mieszcz¹cym siê w budynkach nale¿¹cych
do Sióstr Józefitek.
Od 1 wrzeœnia 2008 r. Zgromadzenie Sióstr Œw. Józefa Prowincja Wroc³awska prowadzi Szko³ê Podstawow¹
Specjaln¹ i Gimnazjum Specjalne (w miejsce dotychczasowego Zespo³u Szkó³ Specjalnych prowadzonych
przez Starostwo Powiatowe w K³odzku), a nazwa
placówki brzmi: Specjalny Oœrodek Szkolno - Wychowawczy.
W 2011 r. powsta³a szko³a ponadgimnazjalna Przysposobienie do Pracy, dla m³odzie¿y z niepe³nosprawnoœci¹ w stopniu umiarkowanym i znacznym.
Od roku szkolnego 2015/2016 przy oœrodku prowadzone s¹ zajêcia w ramach Wczesnego Wspomagania
Rozwoju.
Oœrodek jest niepubliczn¹ placówk¹ oœwiatow¹ dla
dzieci z upoœledzeniem umys³owym w stopniu lekkim,
umiarkowanym i znacznym, czêsto z zaburzeniami
sprzê¿onymi, kierowanych do nauczania specjalnego
przez Starostwo Powiatowe w K³odzku na podstawie
orzeczenia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej,
które z racji swojej niepe³nosprawnoœci nie mog¹
uczêszczaæ do szko³y w miejscu zamieszkania. Obecnie
w oœrodku funkcjonuje 5 grup wychowawczych: 2 dla
dziewczynek i 3 dla ch³opców.
Dzieci oprócz pomieszczeñ grupowych (œwietlice,
sypialnie, ³azienki) i pomieszczeñ szkolnych maj¹ do
dyspozycji gabinet integracji sensorycznej, salê do zajêæ
z wczesnego wspomagania, gabinet logopedyczny,
du¿e boisko sportowe i ogród. Dzieci maj¹ zapewnion¹
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opiekê medyczn¹ (pediatra, stomatolog) oraz psychologiczn¹.
Od roku 2010 przy oœrodku dzia³a Fundacja Szansa,
której celem jest przede wszystkim pomoc w œwiadomym i aktywnym przygotowaniu wychowanków
oœrodka do ¿ycia w spo³eczeñstwie, rozwijaniu umiejêtnoœci spo³ecznych, nawi¹zaniu i utrzymaniu kontaktów z innymi ludŸmi. W ubieg³ym roku szkolnym
Fundacja Szansa opracowa³a i koordynowa³a projekt„Pasje i Ÿród³a ciekawoœci w uzdrowiskowej miejscowoœci”, który zosta³ laureatem konkursu „Równaæ
Szanse 2013”. Otrzymaliœmy dotacjê od Polsko Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci. Projekt by³
realizowany we wspó³pracy z Gimnazjum
Stowarzyszenia „Edukator”. Przez siedem miesiêcy
m³odzie¿ z gimnazjum „Edukator” i naszego gimnazjum
bra³a udzia³ we wtorkowych spotkaniach, na których
przygotowywaliœmy wywiady, organizowaliœmy spotkania i warsztaty z pasjonatami. Celem projektu by³o
poznanie œrodowiska lokalnego, znajomoœæ swoich
s³abych i mocnych stron, budowanie poczucia w³asnej
wartoœci i odwagi wychodzenia w przestrzeñ publiczn¹.
Tematem by³y pasje ludzi mieszkaj¹cych w PolanicyZdroju oraz poznawanie tych zami³owañ przez m³o
dzie¿ uczestnicz¹c¹ w projekcie. Wspólny wybór osób
i zaproszenie ich do wspó³pracy rozwija³o umiejêtnoœci
spo³eczne i pozwoli³o poznaæ mieszkañców miasta.
Dziêki cyklicznym spotkaniom i warsztatom, na których
pasjonaci prezentowali swoje zami³owania, m³odzie¿
pozna³a ró¿norodne formy spêdzania wolnego czasu
i realizowania w³asnych umiejêtnoœci i zainteresowañ.
W czasie tych spotkañ m³odzie¿ usprawni³a wzajemn¹
komunikacjê, wspó³pracowa³a ze sob¹, pozyskiwa³a
wsparcie spo³eczne i zdobywa³a praktyczne umiejêtnoœci.
Miêdzyszkolna impreza integruj¹ca uczniów polanickich
i k³odzkich szkó³ - Integracyjny Bieg Uzdrowiskowy by³
uwieñczeniem projektu.
W organizacjê imprezy w³¹czyli siê radni miasta ,Teatr
Zdrojowy w Polanicy-Zdroju, Stowarzyszenie „Edukator” oraz nauczyciele zaproszonych szkó³.
Wspólny projekt umo¿liwi³ realizacjê wielu dzia³añ,
które pozwoli³y uczestnikom na naukê budowania
relacji, pracy w grupie, stykanie siê z emocjami
i opiniami innych, akceptowanie odmiennych
propozycji, uczenie otwartoœci, tolerancji i zasad
wspó³pracy. Uczestniczenie w wielu wspólnych
warsztatach umo¿liwi³o nie tylko zagospodarowanie
wolnego czasu, ale równie¿ by³a to próba zsolida-
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ryzowania m³odzie¿y niepe³nosprawnej intelektualnie z ich rówieœnikami w normie intelektualnej.

Bardo Œl¹skie - sp³yw pontonowy Nys¹ K³odzk¹

Uczestnicy wycieczki

Integracyjny Bieg Uzdrowiskowy

Dyrekcja Szko³y
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11 LISTOPADA W TEATRZE ZDROJOWYM
Kolejna rocznica odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci, jak ka¿dego roku, zobowi¹zuje do uczczenia
pamiêci tych, którzy walczyli za wolnoœæ naszej
Ojczyzny.
W œrodê, 11 listopada br., uczniowie Szko³y Podstawowej i Gimnazjum Stowarzyszenia „Edukator”
w Polanicy-Zdroju wystawili na deskach Teatru Zdrojowego im. Mieczys³awy Æwikliñskiej monta¿ s³ownomuzyczny po³¹czony z elementami teatru tañca, recytacj¹ poezji oraz œpiewem pieœni patriotycznych.
Uroczystoœæ rozpoczê³a siê wyœwietleniem filmu
animowanego w re¿yserii Tomasza Bagiñskiego pt.
„Animowana historia Polski”. Ta prawie 10-minutowa
projekcja wprowadzi³a wszystkich goœci w refleksyjny
nastrój.
Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych polanickich
szkó³ i organizacji (Szko³y Podstawowej nr 2 im. ¯o³nierzy z Monte Cassino, Gimnazjum Publicznego im. dr.
Józefa Matuszewskiego, Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej,
Biura Radia Maryja, a tak¿e ¯o³nierzy Armii Krajowej)
g³os zabrali: przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w PolanicyZdroju pan Roman Szymañski oraz burmistrz miasta
pan Jerzy Terlecki. Wyg³osi³ on krótk¹ lekcjê historii,
w której wspomnia³ m.in. o tym, jak dosz³o do tego, ¿e
Polska utraci³a niepodleg³oœæ.
Czêœæ artystyczna w wykonaniu dzieci i m³odzie¿y
chronologicznie poprowadzi³a zebranych przez œcie¿ki
historii naszego kraju: od romantycznych walk narodowowyzwoleñczych poprzez pierwsz¹ wojnê œwiatow¹,
której zakoñczenie zaowocowa³o odzyskaniem wolnoœci, a¿ do momentu, w którym w Polsce obalono
komunizm. M³odzie¿ wspólnie zastanawia³a siê nad
tym, czym jest dla niej patriotyzm, a w rozwa¿aniach
pomog³y im wypowiedzi cenionych mieszkañców
Polanicy: przewodnicz¹cego Rady Miejskiej, wspomnianego ju¿ Romana Szymañskiego, prof. Zbigniewa
Horbowego, prezesa Towarzystwa Mi³oœników Polanicy pana Edwarda Wojciechowskiego oraz zastêpcy
burmistrza pana Dariusza Kupca.
M³odzi wokaliœci wykonali znane piosenki zwi¹zane
z tematyk¹ patriotyczn¹, m.in. „Miejcie nadziejê”
(w oryginale wykonywan¹ przez Jacka Wójcickiego),
„Bia³y Krzy¿” zespo³u Czerwone Gitary oraz „Kocham
wolnoœæ” z repertuaru Ch³opców z Placu Broni.
Dziewczêta z ko³a tanecznego zaprezentowa³y etiudê
przedstawiaj¹c¹ w symboliczny sposób rozbiory dokonane w XVIII w. przez Rosjê, Prusy i Austriê.
Uroczystoœæ zakoñczy³a siê wspólnym wykonaniem
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na scenie pieœni „Tango na g³os, orkiestrê i jeszcze jeden
g³os”. Na scenie pojawili siê wszyscy wykonawcy,
nauc zyci ele, a tak ¿e na jm³o dsi w ycho wank owie
„Edukatora”. Echo s³ów zaœpiewanych na koniec:
Ja to mam szczêœcie, ¿e w tym momencie
¯yæ mi przysz³o w kraju nad Wis³¹,
Ja to mam szczêœcie.
Mój kraj szczêœliwy, piêkny, prawdziwy,
Ludzie uczynni, w sercach niewinni,
Mój kraj szczêœliwy (…)
jeszcze d³ugo tego dnia pobrzmiewa³o w naszych
umys³ach i sercach.
Wystêp trwa³ prawie dwie godziny i mo¿na zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e by³ wzruszaj¹c¹ i wywo³uj¹c¹
zadumê lekcj¹ historii i patriotyzmu.
Autorkami scenariusza uroczystoœci by³y panie:
Agata Winnicka i Sylwia Domaga³a, nad przedsiêwziêciem pracowa³y: Hanna Koœcielska, Katarzyna
Chorzêpa i Monika Szwed.

Program s³owno - muzyczny przygotowany przez
uczniów Szko³y Stowarzyszenia “Edukator”
z okazji Œwiêta Niepodleg³oœci

Agata Winnicka
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Decyzj¹ Zarz¹du Fundacji PGNiG SA im. Ignacego £ukasiewicza Szko³a Podstawowa i Gimnazjum
Stowarzyszenia „Edukator” otrzyma³y dotacjê w wysokoœci 12 000 z³ na realizacjê projektu: "Edukator - wczoraj, dziœ
i jutro. Obchody 15-lecia powstania szko³y". Dzia³ania, które bêd¹ podjête w ramach tego przedsiêwziêcia to:
konkurs fotograficzno - plastyczny, literacko-dziennikarski oraz ekologiczny, a tak¿e festyn po³¹czony ze spotkaniem absolwentów. Czêœæ otrzymanego dofinansowania przeznaczona zostanie na zakup sztandaru. We wrzeœniu
przysz³ego roku odbêdzie siê nadanie pocztu sztandarowego szkole finalizuj¹ce realizacjê projektu.
Agata Winnicka

WIEŒCI
Z REGIONALNEJ SZKO£Y TURYSTYCZNEJ
W dniu 11 grudnia br. w Regionalnej Szkole

Wraz z nasz¹ m³odzie¿¹ byli na edukacyjnej wyciecz-

Turystycznej, Technikum im. Jana Paw³a II, w Polanicy-

ce w obozie koncentracyjnym Auschwitz, oraz jeŸdzili

Zdroju, odby³o siê uroczyste po¿egnanie kolejnej grupy

na integracyjne wycieczki po Ziemi K³odzkiej.

wolontariuszy z pokrewnej szko³y œredniej IES BEN

Regiona lna Szko³a Turystycz na wspó³pr acuje ze

GABIROL w Maladze w Hiszpanii. Odbywali oni swój

szko³ami hiszpañskimi w projekcie ERASMUS+ od

sta¿ zawodowy w ramach projektu ERASMUS+.

2013.

Dziêki tej wspó³pracy mo¿na zaobserwowaæ

wœród uczniów poprawê umiejêtnoœci z jêzyka angielskiego, otworzenie siê na inn¹ kulturê, kuchniê i styl
¿ycia.
Pobyt wolontariuszy ma równie¿ na celu kszta³towanie
w³aœciwych postaw wœród m³odzie¿y tj. umiejêtnoœæ
nawi¹zywania i utrzymywania kontaktu z drugim
cz³owiekiem, umiejêtnoœæ wyczuwania potrzeb drugiego cz³owieka, odpowiedzialnoœæ, rzetelnoœæ, umiejêtnoœæ wspó³pracy w grupie, kultura zachowania itp.
Wspó³praca ze szko³¹ w Maladze jest dla Regionalnej
Szko³y Turystycznej tym bardziej cenna, gdy¿ ju¿
wkrótce w zawodzie technik obs³ugi turystycznej
Po¿egnaie hiszpañskich wolantariuszy

uczniowie RST bêd¹ specjalizowaæ siê w animacji czasu
wolnego. Dziêki zaanga¿owaniu siê szko³y w projekt

Czworo wolontariuszy: Vero, Thomy, Sergio i Manuel

ERASMUS oraz przy wsparciu licznych przyjació³

odbywa³o w RST praktyki zawodowe w okresie paŸ-

i pracodawców profesjonalnych biur podró¿y, np.

dziernik - grudzieñ, w zakresie obs³ugi ruchu turys-

Rainbow Tours, szko³a mo¿e przygotowywaæ absol-

tycznego oraz animacji czasu wolnego.

Brali udzia³

wen tów do pot rze b i ocz eki wañ ryn ku pra cy.

w lekcjach jêzyka angielskiego oraz zawodowych

Nauczyciele i uczniowie RST czekaj¹ z niecierpliwoœci¹

zajêciach symulacyjnych na recepcji, w restauracji

na kolejn¹ grupê.

i w biurze turystycznym. Prowadzili równie¿ kurs jêzyka hiszpañskiego w ramach zajêæ pozalekcyjnych.

Barbara Szeliga
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MIÊDZYNARODOWY
DZIEÑ TERENÓW GÓRSKICH
W REGIONALNEJ SZKOLE TURYSTYCZNEJ
10 grudnia 2015r. w Regionalnej Szkole Turystycznej, Technikum im. Jana Paw³a II w Polanicy-Zdroju,
obch odz ono uro czy œci e Miê dzy nar odo wy Dzi eñ
Terenów Górskich. Obchody rozpoczê³y siê od spotkania uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjalnych
z Polanicy-Zdroju: Szko³y Podstawowej nr 2 im. ¯o³nierzy z Monte Cassino, Gimnazjum im. Józefa Matuszewskiego oraz Szko³y Podstawowej i Gimnazjum
Stowarzyszenia "Edukator". Przyby³ych goœci powita³a
Dyrektor RST Renata Zygmunt. Nastêpnie g³os zabra³
przewodnik sudecki, pilot wycieczek zagranicznych
i instruktor przewodnictwa górskiego - Leszek Majewski,
który przedstawi³ „Krajoznawcz¹ gawêdê o Sudetach
œrodkowych”. Legendê o Polanickim NiedŸwiadku
opowiedzia³ przedstawiciel Towarzystwa Mi³oœników
Polanicy Henryk Grzybowski. Ciekaw¹ prezentacjê
o trasach turystycznych Polanicy-Zdroju pokaza³a przedstawicielka Biura Promocji w Polanicy-Zdroju
Monika Adamczyk. O twierdzac h i fortyfika cjach
Dolnego Œl¹ska opowiedzieli przebrani w historyczne
stroje przedstawiciele Twierdzy K³odzkiej: Miros³aw
Klimkiewicz, Kamila Machniowska oraz Jerzy Jakubaszek . Pod koniec spotkania zaproszonym goœciom
zosta³y wrêczone prezenty od œwiêtego Miko³aja przygotowane przez uczniów RST i zaprzyjaŸnionych ze
szko³¹ pracodawców, a w szczególnoœci od Biura
Podró¿y „Rainbow”. Œwi¹teczne spotkanie zakoñczy³o
siê podziêkowaniem organizacjom turystycznym,
pracodawcom i przyjacio³om Regionalnej Szko³y
Turystycznej za rozwijaj¹ca siê wspó³pracê.
W drugiej czêœci obchodów g³ównym punktem programu by³o spotkanie uczniów Regionalnej Szko³y
Turystycznej z Dyrektorem Dolnoœl¹skiej Organizacji
Turystycznej - Jakubem Feiga, który przedstawi³

niezwykle interesuj¹cy wyk³ad na temat oznakowania
turystycznego jako elementu informacji turystycznej
oraz o najpiêkniejszych górskich szlakach turystycznych. Uczniowie mieli te¿ okazjê us³yszeæ barwn¹
historiê Polanicy-Zdroju, przedstawion¹ przez Henryka
Grzybowskiego. Ca³oœæ zakoñczy³ panel dyskusyjny na
temat zagadnieñ zwi¹zanych z informacj¹ turystyczn¹ w
Polsce i tematyk¹ obchodów Miêdzynarodowego Dnia
Terenów Górskich.
Regionalna Szko³a Turystyczna, Technikum im. Jana
Paw³a II, od lat wspó³pracuje z najlepszymi biurami
podró¿y i pracodawcami w bran¿y turystycznej, umo¿liwiaj¹c uczniom ucz¹cym siê w zawodach: technik
obs³ugi turystycznej, technik hotelarstwa i technik
¿ywienia i organizacji us³ug gastronomicznych uczestnictwo w szkoleniach oraz innych spotkaniach o charakterze edukacyjnym.
W zawodzie technik obs³ugi turystycznej Regionaln¹
Szko³ê Turystyczna wspieraj¹ liczni przyjaciele i sponsorzy:
- Towarzystwo Mi³oœników Polanicy
- Twierdza K³odzka,
- Biuro Promocji Miasta Polanica Zdrój
- Dolnoœl¹ska Organizacja Turystyczna
- Biuro Podró¿y „Rainbow”
- Unity Line
- PTTT
- Zespó³ Uzdrowisk K³odzkich
- Lotnisko im. Miko³aja Kopernika we Wroc³awiu
- Biuro Podró¿y Pol-Kart
- Biuro Podró¿y Polonez
- Biuro Podró¿y Chopen Tour i inni..
Dziêki wsparciu pracodawców, organizacji turystycznych i przyjació³ Regionalna Szko³a Turystyczna
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57-300 K³odzko, ul. Warty 19
centrala: tel. 74 865 77 77
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sklep: 74
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szeroko popularyzuje wiedzê z obszaru turystyki
poprzez praktyczne dzia³ania, m.in. oprowadzanie
przez uczniów w charakterze przewodników turystycznych grup. Anga¿owanie ich w bezpoœredni udzia³ w
obs³udze ruchu turystycznego (animator czasu wolnego, obs³uga techniczna). Dziêki stworzeniu w³aœciwych
warunków pracy Regionalna Szko³a Turystyczna
umo¿liwia uczniom wszechstronne kszta³cenie,
zdobywanie ró¿norodnych doœwiadczeñ oraz rozwój
ukierunkowany na przysz³y zawód.

Na zdjêciach: Leszek Majewski podczas gawêdy,
organizatorzy DTG - uczniowie RST, ¿o³nierz Twierdzy
K³odzkiej u boku L. Majewski, zdjêcie zbiorowe

Uczniowie technikum obs³ugi turystycznej
foto: internet - rst.ng.pl
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KULTURA I ROZRYWKI
W MIÊDZYWOJENNYM K£ODZKU
Wœród placówek kulturalnych K³odzka niew¹tpliwie Dolnym Œl¹sku mog³o pochwaliæ siê kolekcjami, tak¿e
wyró¿nia³o siê Muzeum i to ju¿ od pocz¹tku swego zas³uguj¹cymi na specjaln¹ uwagê. Placówki te spe³istnienia. W okresie miêdzywojennym wielokrotnie nia³y wa¿n¹ rolê w realizacji programu podnoszenia
zmienia³o sw¹ siedzibê. W latach 1907-1920 mieœci³o czytelnictwa. W 1935 r. miasto otrzyma³o now¹ bibliosiê w pomieszczeniach szko³y ewangelickiej przy ul. tekê miejsk¹. Otwarcie jej nast¹pi³o 29 paŸdziernika
Z¹bkowickiej (obecnie ul. £ukasiñskiego). Nastêpnie, z okazji Tygodnia Ksi¹¿ki. Na bibliotekê przeznaczono
na kolejne 12 lat, zbiory zosta³y przeniesione do reflek- pomieszczenia starej k³odzkiej szko³y ewangelickiej,
tarza dawnego klasztoru franciszkanów. W latach 1933- dotychczas zajmowane przy ul. Czeskiej sta³y siê za
1936 udostêpniano je w k³odzkiej twierdzy. Od 1936 r. ciasne. Nowa biblioteka sk³ada³a siê z po³¹czonych
siedzib¹ Muzeum by³ pa³acyk myœliwski hr. Georga von dwóch mniejszych placówek.
Wallisa przy ul. Czeskiej 30.
¯ycie kulturalne K³odzka toczy³o siê wartko
K³odzkie zbiory muzealne
dziêki wielu wykszta³conym mieszkañcom
stanowi³y prawdziwe panomiasta, którzy zapisali siê w jego dziejach
ptikum, na które sk³ada³y siê
jako osoby szczególnie utalentowane.
eksponaty maj¹ce znaczeNale¿eli do nich nauczyciele, przedstawinie historyczne, przyrodniciele miejscowej palestry, kolekcjonerzy,
cze, liczne wyroby rzemios³
rzemieœlnicy, malarze. Spoœród nich kilka
ró¿nych, broñ, szk³o, sprzêosób szczególnie wyró¿ni³o siê jako:
ty, obrazy, druki. W 1920 r.
animatorzy ruchu wydawniczego, twórcy
kolekcja wzbogaci³a siê o 50
kultury, literaci, plastycy. Do osób o znaczeksponatów, na które z³onych zas³ugach dla rozwoju kultury nale¿a³
¿y³a si ê miêdz y innym i
niew¹tpliwie Robert Boese, adwokat
wyj¹tkowa osobliwoœæ, tj. kie³
i notariusz zwi¹zany z miastem od 1920 r.
mamuta znaleziony w ceJego zwi¹zki z K³odzczyzn¹ by³y jednak
gielni oraz wiele starych atlawczeœniejsze. Ju¿ w 1917 r., bêd¹c jeszcze
sów, wœród nich najstarszy
mieszkañcem Wroc³awia, za³o¿y³ „Verein
pochodzi³ z 1750 r.
für Glatzer Heimatskunde”, wydawa³
K³odzkie Muzeum nie ogra„Glatzer Heimatsblätter. Znany by³ te¿ ze
nicza³o swej dzia³alnoœci tylswej dzia³alnoœci politycznej.
ko do gromadzenia zbiorów
Mieszkañcem K³odzka od 1910 r. by³
Dwór Wallisów, (lata 30 u.w.)
i organizacji wystaw.
Edward Köhl. Prowadzi³ badania dziejów
Nawi¹zano wspó³pracê z podobnymi placówkami
regionalnymi na Górnym Œl¹sku polegaj¹c¹ na wzajemnym udostêpnianiu czêœci kolekcji na wystawy
czasowe. Warto zapamiêtaæ nazwisko k³odzkiego
nauczyciela gimnazjum, dr. Willy'ego Schreuera, który
szczególnie przyczyni³ siê do rozkwitu tej wa¿nej dla
miasta placówki kulturalnej. Nale¿a³ do najwiêkszych
w owym czasie badaczy historii miasta i regionu. Wyda³ „Glatzer Heimatskalender” oraz bogato ilustrowan¹
zdjêciami i rycinami ksi¹¿kê Die schöne Grafschaft
Glatz.
Du¿¹ rolê w rozwoju oœwiaty i kultury spe³nia³y i nadal
spe³niaj¹ biblioteki. Mimo, ¿e najwiêksze i najcenniejsze zbiory znajdowa³y siê w bibliotekach wroc³awCzasopisma wydawane w K³odzku w okresie
skich, to jednak wiele miejskich sk³adnic ksi¹¿ek na
miêdzywojennym
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miasta, a wyniki publikowa³ w postaci artyku³ów oraz
w licznych ksi¹¿kach swojego autorstwa. Powszechnie
czytane by³y opowiadania i wiersze Very Gottschlich,
nauczycielki k³odzkiego liceum. Publikowa³a je w prasie
miejscowej i œl¹skiej.
Nie brakowa³o w K³odzku animatorów ¿ycia muzycznego. Znanym organizatorem imprez muzycznych by³
miejscowy przedsiêbiorca, producent pianin, Paul
Olbrich. Na tym polu zaznaczyli sw¹ obecnoœæ tak¿e inni
cz³onkowie jego rodziny jak Josef Olbrich, s³ynny
kolekcjoner instrumentów muzycznych. Wymieniæ
trzeba równie¿ dyrygenta i dyrektora chóru, Paula
Kauperta oraz muzyka, krytyka i nauczyciela muzyki
Wernera Kauperta.
Miejscow¹ orkiestr¹ dyrygowa³ na prze³omie XIX i XX w.
a¿ do 1923 r. Hermann Schmidt. Du¿¹ popularnoœci¹
cieszy³ siê dyrygent chóru gimnazjalnego, a od 1922 r.
tak¿e parafialnego, Georg Stähler. W latach 1926-1945
by³ kierownikiem Towarzystwa Muzycznego „Liedertafel”.
Znanym mi³oœnikiem przyrody K³odzczyzny, utrwalaj¹cym j¹ na swych obrazach, by³ malarz i nauczyciel
rysunków w k³odzkim gimnazjum, Max Reimitz. Motywy
przyrodnicze przedstawiaj¹ce sceny polowañ, kwiaty,
owady spotykamy równie¿ w pracach Konrada Taga,
szlifierza kryszta³ów, którego warsztat znajdowa³ siê
w K³odzku.
W 1919 r. na funkcjê mistrza
cechu fotografów zosta³
wybrany Georg Marx specjalizuj¹cy siê w fotografii
wojskowej. Zapisa³ siê równie¿ jako inicjator wydawania widokówek przedstawiaj¹cych uroki K³odzczyzny.
Wa¿nym miejscem, w którym toczy³o siê k³odzkie
¿ycie kulturalne i towarzyskie by³y miejscowe gospody
i restauracje. Dysponowa³y
na ogó³ du¿ymi salami, które
s³u¿y³y jako miejsca spotkañ, wystêpów teatralnych,
Plakat reklamowy zak³adu
a póŸniej tak¿e zgromadzeñ
Georga Marxa
partyjnych. W 1931 r., chocia¿ by³ to kolejny rok wielkiego kryzysu gospodarczego,
w³aœciciele gospód i restauracji starali siê umiliæ ¿ycie
ludziom posiadaj¹cym pieni¹dze. Organizowano wiêc
degustacje potraw, a w karnawale bale maskowe.
Funkcjê miejskiego teatru pe³ni³a „Tawerna” znajduj¹ca
siê przy Rynku. W jej sali gromadzili siê mi³oœnicy teatru.

ZIEMIA K£ODZKA - HISTORIE Z PRZESZ£OŒCI
Chêtnie bywali tu tak¿e amatorzy sztuki operetkowej.
Wystawiano w „Tawernie” operetki J. Straussa jak:
„Wilhelm Tell” czy „Baron Cygañski”. Mieszkañcy
K³odzka przybywali t³umnie na koncerty orkiestry
garnizonowej i zespo³ów muzycznych. Szczególnie
popularne by³y orkiestry taneczne.

Taberne tu¿ przed przebudow¹

„Gloria-Palast”, najwiêkszy kinoteatr w hrabstwie
k³odzkim oraz „ Schauburg Glatz” prezentowa³y najnowsze niemieckie i zagraniczne produkcje filmowe.
W du¿ej sali „Glatzer Hof” wystêpowali artyœci wroc³awskiej Opery. Koncerty te cieszy³y siê wielkim powodzeniem wœród mieszkañców K³odzka i nie tylko.
Mówi¹c o ¿yciu kulturalnym w K³odzku trudno pomin¹æ
lokaln¹ prasê. Do jej rozkwitu przyczyni³ siê m.in. radca
prawny, Feliks Burczek. Szczególne zas³ugi po³o¿y³ dla
rozwoju K³odzkiego Towarzystwa Górskiego, powsta³ego w 1881 r., któremu przewodniczy³ przez wiele lat. Za
jego przyczyn¹ zaczêto drukowaæ pismo „Grafschafts
Glazt Ilustrierte Zeitschrift”. W 1895 r. z inicjatywy
Feliksa Burczka uruchomiono w K³odzku drukarniê
Arnestusa, w której wydawano pismo „Gebirgsboten”.
W innej miejscowej drukarni Bartscha i Wolfa publikowano „Glatzer Anzeiger”. W latach 1906-1920 z inicjatywy K³odzkiego Towarzystwa Górskiego ukazywa³o
siê pismo „ Blätter für Geschichte und Heimatkunde
der Grafschafts Glatz” .
¯ycie kulturalne K³odzka, bior¹c pod uwagê wielkoœæ
miasta i jego peryferyjne po³o¿enie, by³o wiêc godne
uwagi i urozmaicone. Wychodzi³o naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom mieszkañców. Wielka w tym by³a
zas³uga przedsiêbiorczych i wykszta³conych k³odzczan.
El¿bieta Koœcik

Foto: internet
(dolny-slask.org.pl, dawneklodzko.pl, jbc.jelenia-gora.pl)
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WOJENNE LOSY MELANII DUSEK
GOTOWY SCENARIUSZ FILMOWY
Starszej generacji polaniczan osobê Melanii Dusek nie
trzeba przedstawiaæ. Pani Melania, a œciœlej mówi¹c
Wanda (u¿ywa³a swojego drugiego imienia), przez lata
oddawa³a siê pracy spo³ecznej. Pe³ni³a m.in. funkcjê
przewodnicz¹cej komisji socjalno - bytowej w kole
ZBoWID'u, dzia³a³a w komisji handlu i us³ug, by³a
kuratorem spo³ecznym w profilaktyce indywidualnej
z m³odzie¿¹ zagro¿on¹.
Patrz¹c na pani¹ Melaniê, która nosi³a siê z wyszukan¹
elegancj¹ angielskiej lady (zawsze jej szyjê zdobi³y
per³y, w uszach po³yskiwa³y okaza³e klipsy, a w klapie
¿akietu pyszni³a siê broszka) ma³o kto zdawa³ sobie
sprawê jak trudne i zagmatwane losy sta³y siê jej
udzia³em w czasie trwania II wojny œwiatowej. Pani¹
Melaniê zna³am od dziecka, by³a czêstym goœciem
w naszym domu. Wszystko za spraw¹ przyjaŸni z moj¹
babci¹ Genowef¹ Midur¹, z któr¹ aktywnie dzia³a³a
w kole ZBoWID'u. By³a moj¹ pierwsz¹ nauczycielk¹ jêzyka angielskiego. Czasem podczas lekcji dawa³a siê
namówiæ na wspomnienia z czasów wojny, robi³yœmy
sobie przerwê, pani Melania zapala³a papierosa (by³a
na³ogow¹ palaczk¹) i… opowiada³a mi jak oddzia³y
RAF'u w Iranie, gdzie s³u¿y³a jako sanitariuszka,
odwiedzi³ m.in. szach Reza Pahlawi (zdaniem pani
Melanii, wyj¹tkowo przystojny mê¿czyzna), a tak¿e król

Indentyfikator Melanii Palata
z RAF'u - Królewskich Si³
Zbrojnych.
Arch. zak³adowe udskior
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Anglii Jerzy V, który przyby³ specjalnie, aby pogratulowaæ ¿o³nierzom i serdecznie podziêkowaæ za trud
i obronê kraju. Mia³a równie¿ okazjê na ¿ywo pos³uchaæ
Hanki Ordonówny, która œpiewa³a dla ¿o³nierzy. Gdy
pyta³am podekscytowana, czy prze¿y³a jakieœ chwile
grozy, opowiedzia³a o tornadzie na pustyni, które
rozpêta³o siê pewnej nocy na Œrodkowym Wschodzie. Zmiot³o z powierzchni ziemi prawie ca³y nasz szpital mówi³a. - Po namiotach zosta³y strzêpy, chorzy pot³uczeni, tej nocy nie zapomnê.
Mia³am przyjemnoœæ ogl¹dn¹æ równie¿ albumy ze
zdjêciami z Iranu, Iraku, Syrii, Palestyny i Egiptu. Na
wszystkich widnia³a œliczna, uœmiechniêta, m³oda
dziewczyna o krêconych, jasnych w³osach. Na niektórych fotografiach ubrana by³a w kuse szorty ods³aniaj¹ce zgrabne nogi. Dziwi³o mnie wtedy, ¿e mo¿na taki
strój by³o nazywaæ mundurem. Gdy zbyt d³ugo zamêcza³am pani¹ Melaniê pytaniami, mówi³a, œmiej¹c siê: ech, Kaœka, Kaœka. No i po co Ci to wszystko wiedzieæ?
Odpowiada³am wtedy dotkniêta, ¿e jak to? To przecie¿
jest niezwykle interesuj¹ce. No i opowiada³a mi kolejne
smaczne historie.

Melania Dusek z domu Palata, urodzi³a siê 7 stycznia
1923 roku w Ruskiej Wsi (pow. Przemyœl). Mia³a dwóch
starszych braci. Jej ojciec Franciszek (z pochodzenia
Czech) by³ w³aœcicielem masarni,
mama Maria zajmowa³a siê domem.
Pani Melania wzrasta³a w domu
dostatnim i jak mówi³a, pe³nym
mi³oœci. Bracia j¹ rozpieszczali i na
wszystko pozwalali. Ma³a Melania bezwstydnie to wykorzystywa³a
i niemal wchodzi³a im na g³owê. By³am okropn¹ psotnic¹ - przyznawa³a. Szko³ê powszechn¹ w Przemyœlu ukoñczy³a w 1937 roku, nastêpnie zaczê³a uczêszczaæ do gimnazjum humanistycznego w tym¿e mieœcie. Naukê pobiera³a do 1939
roku. W ramach ewakuacji w marcu
1940 roku, zosta³a z ca³¹ rodzin¹
przesiedlona na tereny by³ego ZSRR
do Turkul. O tamtym okresie swojego
Dokument poœwiadczaj¹cy
zakoñczenie s³u¿by
¿ycia mówi³a ma³o. Wspomina³a
wojskowej Melanii Dusek
tylko o strasznych warunkach,
w RAF'e
Arch. zak³adowe udskior
ci¹g³ym zimnie, zmêczeniu i g³odzie.
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Wraz z braæmi pracowa³a w lesie. - Jakoœ siê egzystowa³o - wspomina³a tamten czas.
Pewnego razu jeden z kolegów jej braci, przyniós³
sensacyjn¹ wiadomoœæ zas³yszan¹ przez radio - dosz³o
do porozumienia Sikorski - Stalin, w wyniku którego rz¹d
radziecki obj¹³ amnesti¹ wszystkich obywateli polskich,
wiêzionych na terenie ZSRR. - To by³o jak œwiate³ko
w tunelu. Wielu, przede wszystkim m³odych ludzi
postanowi³o opuœciæ ³agry, wœród nich znaleŸli siê moi
bracia - wspomina³a pani Melania. Zdecydowa³am siê
do nich do³¹czyæ, mimo ich sprzeciwu. Rodzice byli ju¿
schorowani i nie pisali siê na d³ug¹ i mêcz¹c¹ podró¿,
postanowili zostaæ na Syberii. To by³a dla nas wszystkich
trudna decyzja, ale nie by³o odwrotu.

Grupa tañcz¹cych kobiet z Pomocniczej S³u¿by Kobiet,
przedstawienie w Iraku, 1942 - kolekcja prywatna Haliny
Koz³owskiej, Fundacja Kresy - Syberia

Zwalniani z obozów zes³ania otrzymywali od w³adz radzieckich zasi³ki (15 rubli na dobê), ¿ywnoœæ oraz bilet
kolejowy do obranych miejsc. Podró¿ trójki m³odych
Palatów do Uzbekistanu, a konkretnie do Buzu³uku,
gdzie znajdowa³ siê sztab Armii Krajowej w ZSRR - by³a
niezwykle wyczerpuj¹ca. Najpierw musieli pokonaæ
kilkudziesiêciokilometrow¹ drogê na piechotê do najbli¿szej stacji kolejowej, nastêpnie kolej¹ dojechaæ do
miejsca docelowego. Jak wspomina³a, wielu wspó³pasa¿erów by³o wycieñczonych, brakowa³o jedzenia,
warunki higieniczne by³y op³akane, rozwinê³y siê choroby. Bardzo wielu nie doczeka³o stacji koñcowej, w tym
najprawdopodobniej i bracia pani Melanii - opowiadaj¹c
bowiem o dalszych swoich losach, nigdy nie wspomina³a ju¿ braci (nie mia³am odwagi jej o nich zapytaæ).
Do Buzu³uku Melania Palata dotar³a w 1942 roku.
Zosta³a objêta opiek¹ komitetu rejonowego (podlegaj¹cego Polskiemu Komitetowi Opieki). Dziêki temu mia³a
zapewnion¹ pomoc materialn¹, dostawa³a zasi³ek oraz
¿ywnoœæ. Po nabraniu si³ i zapoznaniu siê z miejscem,
do którego trafi³a, bardzo szybko nawi¹za³a kontakty
z miejscowymi. Jednym z nich by³ sprzedawca kwasu
chlebowego, który zatrudni³ m³odziutk¹ Palatównê. Pani
Melania pomaga³a mu tak skutecznie, ¿e po pewnym
czasie odkupi³a od niego „interes” w postaci wózka
z tym napojem. - Ca³kiem dobrze sobie radzi³am w tych
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nowych warunkach w jakich siê znalaz³am - wspomina³a.
W lutym 1943 roku, wst¹pi³a do II Korpusu Polskich Si³
Zbrojnych, gdzie zosta³a przydzielona do III Szpitala
Polowego przy III Dywizji Strzelców Karpackich, pe³ni¹c s³u¿bê sanitariuszki (wpierw przechodz¹c kursy
pielêgniarskie). Wraz z II Korpusem opuœci³a terytorium
ZSRR (kolej¹ zosta³a przetransportowana do Krasnowodzka, portu kaspijskiego, a nastêpnie statkiem do
portu w Pahlawi w pó³nocnym Iranie). Przebywa³a
kolejno w Iranie, Iraku, Syrii, Palestynie, Egipcie. W trakcie s³u¿by ukoñczy³a szko³ê œredni¹ w Nazarecie,
w Palestynie.
Pocz¹tkowo pracowa³a w III Szpitalu Polowym, nastêpnie zosta³a s³u¿bowo przeniesiona do RAF'u, Królewskich Si³ Zbrojnych. Tam nios³a pomoc rannym
lotnikom. Odby³a tak¿e kurs pilota¿u, pos³ugiwa³a siê
stopniem wojskowym kapral.
Po latach udzielaj¹c wywiadu jednej z lokalnych gazet,
na pytanie, jak wspomina tamten okres swojego ¿ycia,
odpowiedzia³a: „To by³a ciê¿ka s³u¿ba, nie zawsze mia³o
siê czas, a przede wszystkim si³ê, aby z nale¿ytym
zainteresowaniem podziwiaæ te egzotyczne, przepiêkne miejsca. Dopada³a równie¿ cz³owieka têsknota
za krajem, ludŸmi, jêzykiem(…)”.
Pamiêtam, jak pani Melania opowiada³a o tym, jak
bêd¹c na pustyni, marzy³ siê jej widok padaj¹cego
œniegu. Zaœ codzienne porcje cytrusów, chêtnie zamieni³aby na chocia¿ jeden ziemniak.

PSK z „ Miœkiem Wojtkiem” na czele

S³u¿ba s³u¿b¹, ale by³y tak¿e i przyjemne chwile. Dzia³a³
przyobozowy teatrzyk, odbywa³y siê potañcówki. Staraliœmy siê umilaæ sobie wolny czas. Byliœmy w koñcu m³odzi, a m³odoœæ ma swoje prawa - opisywa³a
tamten czas. Wœród kole¿anek i kolegów pani Melanii
byli Anglicy, Szkoci, Kanadyjczycy, Hindusi. Jak wspomina³a, istnia³a miêdzy nimi niepisana niæ porozumie-

29

POLANICZANIE
nia. - Ka¿dy z nas by³ daleko od domu, od najbli¿szych.

Zdjêcie œlubne Melanii i Mieszys³awa Dusków

Takie rzeczy zbli¿aj¹ - podkreœla³a w swoich opowieœciach. Na pocz¹tku pani Melania nie zna³a jêzyka
angielskiego i dopiero siê go uczy³a. Bardzo szybko
znalaz³o siê wielu chêtnych, którzy zaoferowali jej swoj¹
pomoc. Rodzi³y siê przyjaŸnie i mi³oœci. - Ech, m³odoœæ œmia³a siê, gdy pyta³am o to, czy wielu z jej wspó³kompanów trafi³a strza³a Amora. - Owszem, zakochiwali siê.
Ot, naturalna kolej rzeczy. Odwa¿y³am siê zadaæ
pytanie, czy i jej ta „naturalna kolej rzeczy” nie ominê³a.
Pewnie, ¿e nie - zapewni³a, œmiej¹c siê. - By³ taki jeden
Szkot. Och! Nie dawa³ mi spokoju, biedak. Wabi³ mnie
du¿ym domem, ¿yciem w luksusie. Milutki by³, chocia¿
rudawy, pewnie bym siê da³a skusiæ, gdyby…Gdyby nie
Mieczys³aw Dusek. Tak pani Melania opisuje we
wspomnianym ju¿ wywiadzie, swoje spotkanie z przysz³ym mê¿em: „(…) By³o to 26 maja 1944 roku na trasie
Kair - Bombaj, przewoziliœmy ciê¿ko rannych ¿o³nierzy 8
Armii: Anglików, Kanadyjczyków oraz innych ¿o³nierzy
alianckich. Pod moj¹ opiek¹ na dolnym pok³adzie by³o
22 rannych. Godzinê po starcie z lotniska w Kairze,
przysz³a do mnie kole¿anka Angielka i mówi, ¿e na jej
górnym pok³adzie le¿y ch³opak z mojego kraju. Zaraz
tam posz³am i rzeczywiœcie zobaczy³am, ¿e pod
numerem 24 le¿y ch³opina, prawie dwa metry wzrostu,
który ma na rêkawie napis POLAND. Ch³opak spa³, tak
jak i wszyscy inni pacjenci. Dosta³ œrodki nasenne, ¿eby
lepiej znieœæ tak dalek¹ podró¿. Z karty informacyjnej
dowiedzia³am siê, ¿e nazywa siê Mieczys³aw Dusek
i ¿e by³ ranny pod Monte Cassino. Po wyl¹dowaniu
w Bombaju mia³am trochê czasu na drogê powrotn¹ do
Kairu, postanowi³am karetk¹ sanitarn¹ udaæ siê do
g³ównego szpitala w mieœcie. Dopiero tam mog³am
trochê porozmawiaæ z rodakiem (…)”. Rozmowa by³a
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jak widaæ tak interesuj¹ca dla obojga, ¿e w czerwcu
1947 roku zostali ma³¿eñstwem.
Po zakoñczeniu wojny jeszcze ponad
dwa lata pani Melania s³u¿y³a w szpitalach w Newton, Hucknal, Melton Mowbray. Zdemobilizowana zosta³a 22
grudnia 1947 roku, ¿egnaj¹c siê
ostatecznie z mundurem pielêgniarki.
Pañstwo Dusek mieszkali w Anglii do
1952 roku. Nastêpnie wraz z synem
Henrykiem, wyjechali do Kanady. Pani
Melania pracowa³a w Urzêdzie Emigracyjnym jako t³umaczka jêzyka
angielskiego. Oboje z mê¿em nie widzieli siebie na obczyŸnie, têsknili za
krajem, do którego wrócili w 1957 roku.
Osiedlili siê w Polanicy Zdroju.

Zebranie ZBoWID'u (po œrodku Melania Dusek)

Melania Wanda Dusek zosta³a odznaczona Krzy¿em
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem
Zwyciêstwa i Wolnoœci. Z brytyjskich odznaczeñ to:
Medal Lotnictwa, Medal Obrony, Medal Wojny.
Zmar³a 15 kwietnia 1999 roku. Wraz z mê¿em spoczywa
na polanickim Cmentarzu Komunalnym.
Katarzyna Redmerska

- Archiwum Zak³adowe Urz¹d Do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych, zeslaniec.pl, binek.pl, Kresy-sibieria.org,
22kbpg.wp.mil.pl
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KALENDARIUM
LIPIEC
1 - Koncert Chóru z Schleswik w koœciele parafialnym p.w. W.N.M.P.
2 - Festiwal Muzyczne Parkowanie grupa z Maroka przygotowuje do
degustacji olej aragonowy i herbatê po marokañsku
SIERPIEÑ
3 - Nocny Maraton Zumby
4 - Miêdzynarodowy Obóz Szermierczy zajêcia w hali sportowej
SP nr 2
WRZESIEÑ
II Festiwal Marii Czubaszek CA£Y KAZIO
5 - Maria Czubaszek i Hirek Wrona w Muszli Koncertowej podczas
otwarcia Festiwalu
6 - K. Kowalewski, M. Lipiñska i J. Boñczak w Parku Zdrojowym
7 - Maria Czubaszek podczas rozgrywek w scrabble
8 - M. Urbaniak i W. Karolak koncert podczas Festiwalu
10-11 - Nagrodzone projekty zagospodarowania tzw. „Ma³ego Rynku”.
Wystawa w siedzibie TMP
11-12 - 80 urodziny naszej Kole¿anki, obecny jest prawie ca³y Zarz¹d
TMP.
PA•DZIERNIK
13-14 - Miêdzynarodowy Festiwal Zespo³ów Spó³dzielczych „Têcza
Polska”

15 - Uczestniczki Festiwalu losuj¹ nagrody na kiermaszu TMP.
16 - Dzieñ otwarty w polanickiej kompostowni
LISTOPAD
17 - Zb. Puchniak - wspó³za³o¿yciel Festiwalu „Poeci bez Granic”
i R. Szymañski przewodn. R.M. prezentuj¹ Antologiê „Dwanaœcie
salw”.
18 - Koncert z okazji Œwiêta 11 listopada w wykonaniu Uczniów
Stowarzyszenia „Edukator”
19 - Uroczystoœæ z okazji 70 rocznicy powo³ania G.S Samopomoc
Ch³opska w Polanicy Zdroju. 2 z pr. przewodn. Rady Nadzorczej
B. Klimaszko, 3 z pr. pezes B. Borowska
GRUDZIEÑ
20 - Uroczysta gala w siedzibie Biblioteki Narodowej w W-wie. Trzecia
z prawej I. Mokrzanowska dyr. MBP w Polanicy-Zdroju, zdobywczyni I miejsca.
21-22 - Miêdzynarodowy Dzieñ Terenów Górskich w RST. Od lewej
L. Majewski przewodnik sudecki, H. Grzybowski cz³onek TMP,
E. Wojciechowski prezes TMP
fot./arch.:
BP (20), E.Futoma (19), M.Kotecka (11,12), MZK (16), G.Redmerska (13,14,15,17),
RST (21,22), J.Stypu³a (9,10), SPiG “Edukator” (18), TZ-CKiP (1,2,3,4,5,6,7,8)
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