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Polska Grupa Uzdrowisk sp. z o.o. 

 

Partnerzy i Sponsorzy Projektu 

KGHM Polska Miedź S.A. 

Fundacja Orlen 

 

ZDROWIE Bohaterom jest kampanią prospołeczną, która jest realizowana  

w okresie grudzień 2019 do wrzesień 2020 roku na terenie województwa 

dolnośląskiego i województwa zachodniopomorskiego. Projekt skierowany jest do 

kombatantów zrzeszonych w różnych organizacjach kombatanckich.  

 

Polska Grupa Uzdrowisk  tworząca jedne z najlepiej rozpoznawalnych polskich 

zdrojów, które mogą pochwalić się wielowiekową tradycją w lecznictwie 

uzdrowiskowym, podjęła się organizacji  pobytów uzdrowiskowych dla blisko 150 

kombatantów, z których każdy skorzysta z 1-tygodniowego turnusu 

uzdrowiskowego. Program turnusów uzdrowiskowych obejmie indywidualny plan 

zabiegów dla każdego kombatanta. Turnusy odbędą się w : Uzdrowiskach 

Kłodzkich, Uzdrowisku Połczyn Zdrój, Uzdrowisku Świeradów-Zdrój, Uzdrowisku 

Cieplice-Zdrój oraz w obiekcie nadmorskim Interferii S. A. 

Organizatorzy pragną podziękować bohaterom za wolność Polski, której wszyscy 

doświadczają, wspomagając zdrowie tych, którzy często, walcząc o Polskę to 

zdrowie stracili. Równie ważnym elementem kampanii jest   czerpanie od Nich 

wiedzy, mądrości i doświadczenia. Poza rehabilitacją zdrowotną podczas 

organizowanych turnusów odbędą się  prelekcje, które  będą  prezentowane w 

piątkowe popołudnia.  
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Prelekcje „Drogi do wolności” to seria opowieści, które mają być podróżą   

w przeszłość  i próbą sięgnięcia do głębin polskiej duszy, odkrycia sił  

i fundamentów, które doprowadziły naszą Ojczyznę do wolności.   

 

Gościem honorowym każdego spotkania będzie świadek historii, którego biografia 

stanie się przyczynkiem do opowieści o historycznych wydarzeniach. Spotkania 

mają przyjąć charakter lokalnego wydarzenia z udziałem nie tylko pensjonariuszy 

Uzdrowisk, ale także władz samorządowych, liderów opinii i regionalnych mediów.  

W historyczny klimat minionych  

 

epok, w przepięknych, kameralnych salach dolnośląskich Uzdrowisk, wprowadzą 

uczestników klasyczne aranżacje znanych patriotycznych pieśni „Roty”, „Pierwszej 

brygady” czy  „Warszawianki” w wykonaniu młodych wrocławskich muzyków. 

Prelekcje, rozmowy ze świadkami historii i pytania do nich dopełnią elementy 

multimedialne  

w postaci krótkich filmów.  

 

Urozmaiceniem projektu będzie mobilna wystawa przygotowana przez 

stowarzyszenie Odra -  Niemen. Wystawa w formie 12 plansz podróżowała będzie 

po Uzdrowiskach  

w okresach tożsamych z turnusami.   

 

W projekcie przewidziany jest udział wolontariatu, którego organizatorem jest 

stowarzyszenie Odra – Niemen. Rolą wolontariuszy będzie wsparcie organizacyjne  

oraz opieka nad  kombatantami podczas pobytów w Uzdrowiskach. 

 

Przedsięwzięcie zostało objęte patronatem medialnym TVP i Polskiego Radia. 

Patronatu honorowego udzielił Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski oraz 

Instytut Pamięci Narodowej. W celu promocji przedsięwzięcia utworzona została 

strona internetowa https://zdrowie-bohaterom.pl/. 

 

Projekt Zdrowie Bohaterom wpisuje się w działania publiczne wobec osób starszych 

określone przez dokument rządowy „Polityka społeczna wobec osób starszych 

2030. BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNICTWO SOLIDARNOŚĆ”. Podkreśla on, że 

działania w zakresie integracji międzypokoleniowej powinny przede wszystkim 

polegać na tworzeniu odpowiednich warunków do pełnego uczestnictwa seniorów, 

https://zdrowie-bohaterom.pl/
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w tym kombatantów, we wszystkich sferach życia, a także podkreślaniu i 

docenianiu wniesionego przez nich wkładu.  

 

 


