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Tadeusz Różewicz
Niezmiernie ważna w życiu człowieka jest jego

„mała ojczyzna” - miejsce dzieciństwa, korzenie,
bliskość, pamięć najpierwsza. Nie jest to tylko pojęcie
geograficzne, ale nabyte w dzieciństwie wartości,
wiedza, zachowania, moralność. Szczególnie w trudnych
chwilach mamy potrzebę odniesienia do stałych i niez -
miennych, dobrze znanych punktów oparcia, do ludzi
i miejsc przypisanych każdemu człowiekowi raz na
zawsze.

Od wielu lat członkowie Towarz y-
stwa Miłośników Polanicy, przy ogromnym
zaangażowaniu i udziale nauczycieli
polanickich szkół, dbają o ukszta łtowanie
w kolejnym pokoleniu młodych ludzi ,
tożsamości i szczególnej więzi z ich
miejscem zamieszkania. Dają temu wyraz
organizując co roku, dla naszych dzieci
i młodzieży „Międzyszkolny konkurs
wiedzy o Polanicy-Zdroju”. W ciągu lat
przybierał on różne formy, zmieniał się
dynamicznie razem z rozwojem zain -
teresowań naszych pociech. Zawsze
jednak, jego głównym i najważniejszym
celem było poszerzenie wiedzy młodych
obywateli naszego miasta o ich mieście
rodzinnym.

W tym roku po raz pierwszy
uczestnicy konkursu rywalizowali w zespo-
łach. Każda szkoła mogła wydelegować do
udziału w zmaganiach dwie 3 -osobowe
grupy. Wcześniej, nauczyciele i uczniowie
wszystkich szkół przygotowali pytania, które
pomogły w przygotowaniach do konkursu.

Zmagania konkursowe rozpoczęły
się 26. 11. 2009 roku o godzinie 10.00
w „Sali Źródlanej” ZUK mieszczącej się w
budynku Pijalni Zdrojowej. Sp otkanie
rozpoczął Prezes Towarzystwa pan Edward
Wojciechowski. Powitał gości  i przedstawił

jury: Marię Dymarską -
Czubę, Marię Bielecką,
Grażynę Redmerską,
Bolesława Jaśkiewicza.

Jednak najważniejsze w tym dniu
były dzieci i młodzież.

W ciągu dwóch godzin padło wiele
pytań. Były różne: łatwe i trudne, śmieszne,
ciekawe i zaskakujące. Niewiele z nich
pozostało bez odpowiedzi. Wszyscy
uczestnicy byli doskonale przygotowani.
Znali historię miasta, zagadnienia
społeczno-geograficzne i kulturalne. Nasi
uczniowie zaprezentowali się wspaniale.
Drużyna I Aleksandra Pinkas, Magdalena
Seń, Szymon Błaszczyk zajęła miejsce III,
a drużyna II Anna Oziębłowska, Natalia

Nadowska, Arkadiusz Witlake
- miejsce VI.

Młodzież, a także szkoły ,
które reprezentowały, otrzymały
dyplomy, okolicznościowe statu -
etki, medale i wiele bardzo
atrakcyjnych upominków. Były
emocje, zabawa, rywalizacja,
czyli to wszystko, co uczniowie
lubią najbardziej.

Towarzystwo Miłośników
Polanicy, organizator konkur-
su, dziękuje komisji konkur -
sowej za pracę przy ocenie

odpowiedzi, a nauczycielom
polanickich szkół za ogromne
zaangażowanie w przygotowanie
uczniów.

W naszej szkole eliminacje do
konkursu odbywały się w dwóch etapach.
W pierwszym wzięli udział wszyscy
uczniowie klas 4-6. W drugim 24 - osoby,
które uzyskały najlepsze wyniki. Spośród
nich wyłoniono sześciu reprezentantów
naszej szkoły. Wszyscy wykazali się
ogromną wiedzą i zaangażowaniem.

W dzisiejszym świecie, często
ciekawym, niesamowitym, pięknym , ale
także trudnym, niezrozumiałym i obcym,
wychowywanie dzieci to sztuka,
wyzwanie i misja. To niełatwe zadanie
dotyczy przede wszystkim rodziców, ale
również nauczyciel i, wychowawców,
opiekunów w szkołach.

Członkom TMP, którzy są
jednocześnie rodzicami, dziadkami,
wychowawcami i opiekunami młodego
pokolenia, też leży na sercu ich
przyszłość.

W czasie tej pięknej imprezy
nagrodzono również uczestników
konkursu plastycznego „Album

o Polanicy-Zdroju”.
Reprezentantka naszej

szkoły Anna Oziębłowska
zdobyła I miejsce.

 Wyróżnienia otrzymali:
Aleksandra Sabo 1a, Jakub
Steciuk 2b, Agnieszka Cange
3a, Arkadiusz Witlake 5b,
Justyna Bojczuk 5b, Natalia
Jaszek 5b, Marta Butkiewicz 6a

Tekst i zdjęcia Anna Stępek
- bibliotekarz, członek TMP

Magda Seń 6a, Ola Pinkas 6a,
Szymon Błaszczyk 4b

Ania Oziębłowska 5a, Natalia Nadowska 5b,
Arek Witlake 5b

Nagrodzeni w konkursie
„Album o Polanicy-Zdroju”
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