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redaktor naczelna

   Mamy pe³niê lata, pogoda zaprasza do spacerów, 

dalszych wycieczek w okolice Polanicy. Spaceruj¹c, 

mo¿emy podziwiaæ nie tylko otaczaj¹c¹ nas 

przyrodê, ale wszystko to, co nas otacza, co przed 

laty zbudowa³ cz³owiek i to, co obecnie powstaje 

dos³ownie na naszych oczach.

   Zachêcam do przeczytania obecnego numeru, 

znajdziecie w nim Pañstwo ciekawe informacje, 

dot¹d nieznane lub ma³o znane, ciekawe zdjêcia, 

które dla m³odszego pokolenia czytelników  bêd¹ 

prawie „prehistoryczne”. Na pewno dla wszystkich 

bêd¹ inspiracj¹ do poszukiwañ, np. w szufladach 

dziadków czy stryjków, zdjêæ, zapisów. Tak¹ mam 

nadziejê. Myœlê, ¿e gdy „coœ” znajdziecie, nie 

omieszkacie podzieliæ siê znaleziskiem z Redakcj¹  

zapraszam!
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ALTHEIDE JEST NAUHEIMEM WSCHODU … 

czyli co cyfryzacja ma wspólnego z kurortem z pocz¹tku 

wieku.                                                                                                              

Cyfryzacja  s³owo, które towarzyszy nam od 

d³u¿szego czasu. Cyfrowe obecnie jest ju¿ prawie 

wszystko  aparaty, zegarki, lodówki, no i oczywiœcie 

cyfrowa jest telewizja. Roœnie równie¿ iloœæ biblio-

tek oferuj¹cych dostêp do swoich zbiorów przez 

Internet. Obecnie, stowarzyszone w Federacji Lokowanie produktu, czyli reklama-niereklama

Bibliotek Cyfrowych, udostêpniaj¹ ponad 1.700.000 

pozycji  g³ównie starodruków i materia³ów, do Obok tradycyjnych modu³ów reklamowych kupowa-

których wygas³y prawa autorskie. I to w³aœnie tam nych przez Zarz¹d Uzdrowiska, na stronach redakcyj-

uda³o siê znaleŸæ bardzo ciekawy fragment historii nych „przemycane” by³y równie¿ teksty promocyjne  

naszego miasta, polskojêzyczne reklamy prasowe czyli bardzo popularne obecnie narzêdzie marketingo-

Altheide. we, tzw. tekst sponsorowany. Najwczeœniejszy materia³ 

tego rodzaju uda³o siê 

Jak dot¹d najstarsz¹ pozycj¹, do jakiej uda³o siê odnaleŸæ w Gazecie 

dotrzeæ jest 106 numer G³osu Warszawskiego z 18 Toruñskiej z lipca 1914 

kwietnia 1909 (fot. 1). r.  Z tej krótkiej notatki 

czytelnik dziennika do-

wiaduje siê m.in. ¿e 

„Pomimo, ¿e nasza 

miejscowoœæ k¹pielo-

Ju¿ na pocz¹tku wa jest silnie obsadzo-

XX w. w³adze ku- n¹, stoi jeszcze dosta-

rortu docenia³y po- teczna iloœæ mieszkañ 

tencja³ rosyjskojê- na czas pe³nego sezo-

zycznych kuracju- nu do dyspozycyi i to 

szy zamieszczona wskutek bardzo licznych œwie¿o wybudowanych wili.” 

w numerze rekla- Natomiast G³os Poranny Dziennik spo³eczny i polityczny 

ma  sk ie ro wa na  w wydaniu z dn. 25 sierpnia 1930 r. donosi, ¿e 

jest w³aœnie do 

Rosjan.

Dodatkowo w treœ-

ci pojawiaj¹ dwie 

istotne informacje 

pokazuj¹ce rozwój 

i znaczenie uzdro- „W pe³nem zdrowiu prze¿yæ 

wiska na pocz¹tku zimê mo¿na jedynie wtedy, 

ubieg³ego wieku: porównanie do Bad Nauheim  istot- gdy siê latem mia³o w³aœciwy 

nego w tamtym czasie niemieckiego uzdrowiska oraz odpoczynek w odpowiedniej 

informacja o posiadaniu 130 - pokojowego Domu Zdro- miejscowoœci kuracyjnej.” (fot. 

jowego i 40 willi (nale¿y pamiêtaæ, ¿e odwiertów Wielkiej 3). Z kolei „Polonia” w maju 

Pieniawy i •ród³a Józefa dokonano zaledwie 5 lat 1930 r. drukuje informacjê, ¿e 

wczeœniej). Generalnie Altheide reklamowa³o siê jako „W górach na Œl¹sku nie-

miejscowoœæ k¹pielowa przy „chorobach na serce mieckim… le¿y malowniczo 

i zaziêbienia arteryi” (fot. 2) Gazeta Toruñska, nr 133, po³o¿one uzdrowisko Althei-

14.06.1014 de, któremu przepowiadaj¹ 
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rium… nowoza³o¿one djetetyczne urz¹dzenie kura-

cyjne… ofiaruj¹ mo¿liwoœæ pomieszczenia najwybred-

niejszym, jak równie¿ goœciom mniej zamo¿nym…” (fot. 

4). 

Mo¿na mieæ pewnoœæ, ¿e iloœæ materia³ów archi-

walnych udostêpnianych przez biblioteki cyfrowe (jest 

ich obecnie w Polsce ponad 100) bêdzie systematy-

cznie ros³a na tê chwilê na dygitalizacjê czeka ponad 

41.000 pozycji. Jeœli tylko pojawi siê interesuj¹ca rzecz 

dotycz¹ca bli¿szej lub dalszej historii naszego miasta, 

z pewnoœci¹ Nieregularnik Polanicki przeka¿e j¹ 

Pañstwu.

Na zakoñczenie, ¿eby nikt nie myœla³, ¿e w Altheide 

wy³¹cznie wraca³o siê do zdrowia, a ¿ycie p³ynê³o 

sielsko-anielsko przestroga dla wszystkich. Jak ostrze-

ga Pismo poœwiêcone ludowi ku cnocie, nauce, zboga-

ceniu  o  KATOLIK  w  numerze  z  21.07.1928 r. :-

„Ku przestrodze! W miejscowoœci Altheide zgin¹³ 

nader bolesn¹ œmierci¹ pewien kupiec z Charlotten-

burga. Ów kupiec zjad³ æwieræ funta wiœni, poczem wypi³ 

kufel piwa. Wkrótce zacz¹³ siê skar¿yæ na okropne 

boleœci w brzuchu. Pomimo natychmiastowej pomocy 

lekarza  zmar³  wœród  strasznych  boleœci”.

W cytatach zachowano pisowniê oryginaln¹.

wielk¹ przysz³oœæ… Œwietnie prowadzone Sanato- Robert Serafin

PODZIÊKOWANIE
    Wszystkim Darczyñcom, którzy wsparli nas rzeczowo, ofiarowuj¹c fanty, dziêki którym mogliœmy 28 wrzeœnia 

2013 r. urz¹dziæ loteriê fantow¹, Zarz¹d Towarzystwa Mi³oœników Polanicy sk³ada serdeczne podziêkowania. 

Zarobiona kwota 2.500,- z³.  zosta³a przeznaczona na poczet remontu drewnianego domku przy ul. Zdrojowej 13, 

który zosta³ przekazany TMP przez w³adze miasta  w u¿ytkowanie.

Nasi mecenasi to:

Krystyna Œwitoñ, Irena Wo¿na, Danuta Rewiñska, Mira Kotecka, Gra¿yna Rak, Ania Janur, Ania Kowalska, Gra¿yna 

Nowacka, Danuta Huszcza, Sabina Frans, Marek Janiszewski, Zofia Janiszewska, Jolanta Ró¿ewicz, Lucyna Gola, 

Janina Cygan, Gosia Seku³a, Danuta Wanat  £aniewska, Renata Biela, Barbara Legowicz, Barbara Pietrzykowska, 

Sylwia Rezler, Asia Marciniszyn, Barbara Cul, Krystyna Gawron, Roman Kasowski, Jolanta Bachry,  Tadeusz 

Biskupski, Zbigniew Bilan, Zofia Ku¿nik, Danuta Szczepankiewicz, Halina Zenka, Robert Serafin, Gra¿yna 

Redmerska, Mateusz Jedlin, Edward Wojciechowski, Zbigniew Pihur, Gra¿yna Chimeluk, Jerzy Agopsowicz, Marek 

Legowicz, Kiosk Ruchu przy ul. Wojska Polskiego, Ryszard Janowicz, Sklep miêsny p. Dymek, Kawiarnia Zdrojowa 

p. Bazan, sklep jubilerski przy ul. Bystrzyckiej, Zegarmistrz przy ul. Zdrojowej, Sklep GS SCh.  stoisko papiernicze

i stoisko p. Kochanowskiego, sklep warzywniczy p. Romy,” Kwiaciarnia Kempa”, Kawiarnia „Ma³a czarna”, 

Restauracja „Europa”, sklep z pami¹tkami pod sanat. „Wielka Pieniawa”, sklep odzie¿owy „U Reni”, sklep odzie¿owy 

„Sylwia”, Restauracja „La Nonna”. Ksiêgarnia „Kulturka”.
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MAGICZNA POLANICA
WÊDRÓWKA SENTYMENTALNA

samym dachem. Mama natomiast trafi³a tu jako m³oda 

dziewczyna poszukuj¹ca szans na przysz³oœæ z dala od 

rodzinnego Namys³owa; pochodzenie z rodziny polic-

janta nie by³o dobrym startem w tamtych czasach. 

Ciekawym zbiegiem okolicznoœci sw¹ pierwsz¹ 

pracê znalaz³a w kinie „Œwiatowid”. Tam po latach, ojciec Historiê przybycia rodziny ojca do Polanicy opisa³em 

wspólnie z bratem Józefem, zorganizowali festiwal w artykule Alojzy Milka fotograf i œwiadek czasu w nu-

filmów amatorskich Pol-8. merze 2 (24) 2013 Nieregularnika.

W 1955 roku odby³ siê œlub Alojzego i Janiny w pola-Ojciec pocz¹tkowo mieszka³ na ul. Warszawskiej 16, 

nickim koœciele, a w 1956 urodzi³ siê syn Dariusz. a potem na Wojska Polskiego 1, w malutkiej klitce pod 

Wkrótce uda³o siê zdobyæ przydzia³ na mieszkanie 

w ówczesnym Nowym Wielis³awiu. 

Mama rozpoczê³a pracê w Gminnej Spó³dzielni, 

przechodz¹c w jej s³u¿bach finansowych kolejne 

szczeble a¿ do zastêpcy g³ównego ksiêgowego. Tato 

wybra³  chyba najtrudniejsz¹ w tamtych czasach drogê  

w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej jako fotograf. To siê 

wówczas nazywa³o „prywaciarz”.

Wykonuj¹c us³ugi fotograficzne, jednoczeœnie 

dokumentowa³ otaczaj¹cy go œwiat i zachodz¹ce w nim 

zmiany.

Gromadzi³ te drobne okruszki niepozornych 

codziennych przeobra¿eñ, których, niczym zmian 

œladem fotografii Alojzego Milki

Aby odkryæ, jakie zmiany zasz³y w tobie, 

najlepiej wróæ do miejsca, które jest takie jak kiedyœ.

                                            Nelson Mandela
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Alojzy przed swoim zak³adem 
w Parku Zdrojowym (1983)

Œlub Alojzego i Janiny  koœció³ Wniebowziêcia NMP (1955)

Janina z synem Dariuszem 
w parku 1957

Janina Milka  Park Szachowy 
w miejscu dzisiejszej fontanny 
1954)



cz¹stk¹ tej wra¿liwoœci i poczucia 

wiêzi z Polanic¹, które powodowa-

³y Alojzym, inspiruj¹c go do dzia-

³ania przez ca³e doros³e ¿ycie.

Jan Pawe³ II powiedzia³: „Naród, 

który traci pamiêæ, traci to¿sa-

moœæ”.

Ojciec dokumentowa³ 4 dziesiê-

ciolecia historii Polanicy-Zdroju, 

zatrzymuj¹c w kadrze obrazy sk³a-

daj¹ce siê na zmiany jej oblicza. To 

œwiadectwo tego, co ju¿ bezpo-

wrotnie minê³o, tego, co uleg³o 

zmianom, a tak¿e tych elementów 

otoczenia, które wówczas powsta-

wa³y, a dziœ wydaj¹ siê byæ oczy-

wistymi fragmentami miasta. 

Fragmentami istniej¹cymi od zaw-

sze. 

Zamieszczone tutaj zdjêcia 

w nik³ym stopniu przybli¿¹ ten 

proces ewolucji i rozwoju nasze-

twarzy w³asnego dziecka, nie dostrzegamy z dnia na go miasta. Poka¿¹ te¿ cz¹stkê œwiadectwa o ludziach 

dzieñ, a¿ odkrywamy, ¿e sta³o i wydarzeniach tamtych 

siê doros³e. Co 2-3 lata czasów, bez których mia-

przekazywa³ piêknie wykona- sto by³oby jedynie zbiorem 

n¹ Kronikê Wydarzeñ w³a- budowli. 

dzom miasta i uzdrowiska, Pochylaj¹c siê z senty-

pozostawiaj¹c tak¿e sobie mentem nad tym, co czas 

egzemplarz, który stale siê poch³on¹³, spójrzmy na te 

powiêksza³. zdjêcia jako dokumenty 

Zgromadzi³ mnóstwo dos- zmian i rozwoju miasta, 

konale opisanych negatywów jego nowego, coraz bar-

i zdjêæ tworz¹cych pokaŸn¹ dziej intryguj¹cego, wize-

kartotekê. Myœlê, ¿e by³o to runku.

nie tylko hobby i przywi¹zanie Przymykaj¹c oko na te 

do miasta. To tak¿e œwia- zmiany, które mo¿na by³o 

domoœæ up³ywaj¹cego czasu poprowadziæ lepiej, skup-

i niepowtarzalnych zmian, my siê na pozytywnych 

zachodz¹cych w organizmie cechach wizerunku Pola-

miejskim na podobieñstwo nicy, na tym wszystkim, co 

zmian w ¿yciu ka¿dego z nas. nie tylko wœród miesz-

Wiêkszoœæ tych materia- kañców, ale i przybywaj¹-

³ów ju¿ po jego œmierci mama cych tu goœci wywo³uje 

wypo¿yczy³a rozmaitym in- zachwyt, poczucie ciep³a 

stytucjom miejskim na ich i atrakcyjnoœci. Na tym 

proœbê. Niestety, zaginê³y wszystkim co pozwa la 

w niejasnych okolicznoœ- zawrzeæ nasze wspólne 

ciach. ¯al, i¿ ludzie korzysta- wra¿enia w  jednym okreœ-

j¹cy po latach z tych materia- leniu  Magiczna Polanica.

³ów, nie wykazali siê choæ 

NieregularnikNieregularnik PolanickiPolanicki1/2014 Z ¯YCIA MIASTA

7

Dariusz przy fontannie - 1958 Janina przed Gminn¹ 
Spó³dzielni¹ ul. Wojska 
Polskiego (1956)

Alojzy podczas pracy (1960)



Poch³oniête przez czas
Czas ma w³adzê nad wszystkim. Te zdjêcia ukazuj¹ obrazy z przesz³oœci.
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Tu zasz³a zmiana
Miasta, jak ludzie, zmieniaj¹ siê, dojrzewaj¹ i pokazuj¹ coraz to nowe oblicze. Oto parê takich zmian w 

momencie dziania siê.

77

88
99

1010 1111

1 - Pomnik sprzed wojny (1953)         6 - Oryginalne sgrafitto przy Ÿródle Wielkiej Pieniawy
2 - Ods³oniêcie pomnika Mickiewicza i Puszkina w miejscu               (1963)
     pomnika przedwojennego (1953)         7 - Przez lata atrakcja miasta Gniazdko (1963)
3 - Pomnik Adama Mickiewicza. Twórca - prof. W³adys³aw         8 - Charakterystyczna lampa w parku nad wejœciem do
     Tumkiewicz - przy pracy.(1969)              sklepu CePeLiA (1963)
4 - Przez dziesiêciolecia jeden z symboli Polanicy  Ÿród³o         9 - Miejsce wypoczynku  basen miejski (1963)
     Józef i ska³a Charlotty (1963) 10, 11 - Wysadzanie starych czêœci huty szk³a podczas
5 - Dom przy ul. Zdrojowej (1963)              przebudowy (1966)

11 22 33
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AB OVO
 rzeczy wielkie, i ma³e maj¹ swój pocz¹tek. Kilka takich pierwszych chwil na zdjêciach.

    1 - Dawne wejœcie do parku (1960)
2, 3 - Przebudowa baru Maskota na mieszkania (1961-1963)
    4 - Panorama z koœcio³em, widoczne zabudowania Domu
         Wycieczkowego PTTK (1963)
    5 - Przebudowa Sanatorium I - dziœ Wielka Pieniawa
         (1964)
    6 - Sala œlubów Urzêdu Stanu Cywilnego (1966)
7, 8 - Przebudowa restauracji Colombina (1966-1967)
    9 - Przebudowa pijalni (1975)
  10 - Budowa postoju taksówek na ul. Harcerskiej (1984)
  11 - Wylewanie nawierzchni asfaltowej w parku - przed
         zak³adem ojca (1967)

1111
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Polanica ¿ywa
Miasta to ludzie i rzeczy dla ludzi. Tutejszych i przyjezdnych. Polanica zawsze przyci¹ga³a artystów  nie tylko 

dla wystêpów, ale i dla wypoczynku.

1 -Teren na którym powstanie hotel Polanica i osiedle   6 - Budowa nowej hali dla rozlewni wód (1967)
     mieszkaniowe (1962)   7 - Budowa restauracji Globus  dziœ Biedronka (1972)
2 - Pierwszy blok u zbiegu ulic Fabrycznej i £¹kowej (1963)   8 - Pocz¹tki budowy ul. Tranzytowej (1972)
3 - Hotel Polanica bliski ukoñczenia (1966)   9 - Pocz¹tek budowy Specjalistycznego Centrum
4 - Budowa piekarni GS przy ul. K. Pu³askiego 16 (1963)        Medycznego  droga dojazdowa (1984)
5 - Budowa sali gimnastycznej przy SP1 dziœ 10 - Specjalistyczne Centrum Medyczne w trakcie 
     Gimnazjum (1966)         Budowy (1985)

77
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1 - Polaniccy przewodnicy - od lewej
     Boles³aw Jaœkiewicz, Donat
     Toczyñski. (ok. 1960)
2 - Pani Izabela Rac³awicka (1961)
3 - Dyrektor Uzdrowiska Karol
     Grzejszczyk (1967)
4 - Józef Matuszewski, lekarz naczelny
     uzdrowiska 1946-1974 (1970)
5 - Pani Maria Runiewicz (1978)
6 - Dyrektor Uzdrowiska A. Piekarski z
      wspó³pracownikami (1983)
7 - Irena Kwiatkowska  aktorka (1964)

  8 - Mieczys³aw Fogg  piosenkarz (1966)
  9 - Wanda Polañska  œpiewaczka (1964)
10 - Bohdan £azuka (aktor), Jacek Fedorowicz (kabaret) 
       I Piotr Szczepanik (piosenkarz)  1965

33
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88

99

1010

NieregularnikNieregularnik PolanickiPolanicki1/2014 Z ¯YCIA MIASTA

13



Wydarzenia
Nawet najmniejsza spo³ecznoœæ organizuje swoje ¿ycie wokó³ rozmaitych wydarzeñ. Polanica dodatkowo 

organizowa³a te wydarzenia tak¿e innym. Wiele z nich odesz³o ju¿ w przesz³oœæ.

11
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55 66
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Szanowni Czyteln icy, tym niewielkim zbiorem Jestem przekonany, ¿e jednym z celów dla których 

fotografii ojca, ujmuj¹cym ró¿ne aspekty ¿ycia Polanicy- ojciec niestrudzenie dokumentowa³ swój czas, by³o 

Zdroju, chcia³em pokazaæ jak bardzo miasto siê zmieni³o w³aœnie zapisanie i przekazanie tego obrazu z prze-

Ale te¿ jak wiele z dawnej atmosfery w nim pozosta³o. sz³oœci. Abyœmy wiedzieli, ile jest dziœ wart. 

Bardzo bym chcia³, aby te œwiadectwa historii miasta 

zachowaæ jak najd³u¿ej, bo tym wyró¿nia siê Polanica. 
Dariusz Milka

  1 - Pracownicy Pañstwowego Przedsiêbiorstwa
       Uzdrowisko Polanica (1958)
  2 - Przemarsz weteranów wojennych pod pomnik (1965)
  3 - Przedstawienie w Teatrze Zdrojowym  wystawia jedna 
       ze szkó³ (1968)
  4 - Fina³ V Festiwalu Pol-8, wrêczanie nagród w kinie
       Œwiatowid (1969)
  5 - Konkurs szkolny sala konferencyjna pijalni 
       (dziœ •ródlana)  1967
  6 - Pierwszy Turniej Szachowy im. A. Rubinsteina odbywa³
       siê w Sanatorium I (Wielka Pieniawa)  1963
  7 - Spotkanie w teatrze z idolami m³odzie¿y tamtych lat
       Czterej Pancerni (1969)
  8 - Biblioteka uzdrowiskowa (1968)
  9 - X-lecie polanickiego zespo³u Relaks (1969)
10 - Podobno agawa kwitnie raz na 100 lat; polanicka
       zakwit³a po 86 latach (1969)
11 - Uroczystoœci patriotyczne, kwiaty sk³adaj¹ W. Trojan, 
       B. Rozwadowski i A. Piekarski (1985)

77
88

99
1010
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      01-28.08, w którym uczestniczy³o ok. 600 osób

       m.in. z USA, Francji, W³och, Niemiec, Hiszpanii,

       Rosji, Egiptu, Austrii,

- Bike Maratonu 14-15.09. licz¹cego ok. 700 ucze-

      stników,

oraz organizatorem:

- XV Mistrzostw Polski Oldboyów w koszykówce

       06-08.09.Uczestniczy³o w nich 18 zespo³ów

       mêskich i 7 kobiecych. £¹cznie  udzia³ wziê³o ok.

       400 osób;

- I Miêdzynarodowych Mistrzostw Oldboyów w Pi³-

       ce No¿nej. Patronat nad imprez¹ obj¹³ PZPN. 

Dru¿yna Polanicy  Zdroju zdoby³a wicemistrzostwo 

Polski - 20-22.09.

    Podczas tegorocznego spotkania noworocznego, 

które mia³o miejsce 20 stycznia 2014 r. w Teatrze 

Zdrojowym im. Mieczys³awy Æwikliñskiej, wrêczono ju¿ 

po raz trzeci Statuetki Polanickiego Niedzwiedzia, które 

s¹ przyznawane przez Radê Miejsk¹ w Polanicy Zdroju 

i Zarz¹d Towarzystwa Mi³oœników Polanicy.

W tym roku w kategorii „Osobowoœæ Roku”, wyró¿nienie 

W kategorii „Wydarzenie Roku 2013” wyró¿nienie 

otrzyma³ Automobilklub Ziemi K³odzkiej za organizacjê 

XXIII Rajdu Dolnoœl¹skiego.

Historia Rajdu Dolnoœl¹skiego w podobnej i obecnej 

formule datuje siê na Dolnym Œl¹sku, a przede wszyst-

kim w powiecie k³odzkim, od 1985 r., gdzie corocznie do 

2002 r. rozpoczynano sezon RSMP Zimowym Rajdem otrzyma³ Jan Tyra³a,  mieszkaniec Polanicy od 1977 r., 
Dolnoœl¹skim.który od wielu lat jest znanym organizatorem i wspó³or-
XXIII Rajd Dolnoœl¹ski trwa³ 5 dni. Wystartowa³y 84 ganizatorem wielu imprez sportowych i rekreacyjnych w 
za³ogi  Uczestnicy  skorzystali z 700 miejsc noclego-naszym mieœcie. W roku 2013 jego zaanga¿owanie by³o 
wych w polanickich hotelach i pensjonatach.szczególne, by³ wspó³organizatorem:
Akredytowanych przy Rajdzie by³o 118 dziennikarzy - Pikniku Sportowo  Rekreacyjnego POLANICA
i fotoreporterów. Wed³ug danych policji i dziennikarzy na        CUP 10 12 05;
ca³ej trasie rajdu ogl¹da³o go oko³o 30. 000 widzów. - Miêdzynarodowego Zlotu Motorowego „HONDA”
Dane te œwiadcz¹ o niew¹tpliwej reklamie Polanicy-        12-14.06, w którym udzia³ wziê³o 90 motocykis-
Zdroju.        ltów;

- Miêdzynarodowego zgrupowania Szermierzy

Przedstawiciele Automobilklubu Ziemi K³odzkiej
Leszek Biegus oraz Grzegorz Skiba

Tekst i foto: Gra¿yna Redmerska
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20 stycznia 2014 r. podczas uroczystego spotkania szkolenia w naszym mieœcie. Od tego czasu zaczê³y siê 

noworocznego W³adz Miasta z jego mieszkañcami kontakty z Oœrodkiem Sportu i Rekreacji oraz dzia³a-

i przedsiêbiorcami wrêczono honorowe tytu³y. czami klubu sportowego w Polanicy. Te mecze by³y 

Tytu³ Honorowego Obywatela Miasta Polanica-Zdrój natchnieniem dla Jana Tyra³y, aby Oœrodek Sportu 

otrzyma³ pan Andrzej W³odarski, tytu³ Zas³u¿ony Dla i Rekreacji w Polanicy organizowa³ Mistrzostwa Polski 

Miasta Polanica-Zdrój otrzyma³ pan Roman Szymañski. Oldboyów w Koszykówce. Mistrzostwa te wspiera³ 

A. W³odarski, wystêpuj¹c nawet w reprezentacji 

Polanicy-Zdroju. Jako sponsor wspiera finansowo orga-

nizacjê mistrzostw, a ¿e mieszka w Warszawie, repre-

zentuje organizatorów w kontaktach z Polskim 

Zwi¹zkiem Koszykówki.

Kancelaria Prawna A. W³odarskiego zapewnia 

dzia³aczom Klubu Sportowego Polanica-Zdrój bezp³at-

ne porady i konsultacje prawne. S³u¿y równie¿ poradami 

w sprawach dot. funkcjonowania naszego miasta.

Andrzej W³odarski jest sta³ym promotorem naszego 

miasta,  prezentuj¹c walory miasta i jego mo¿liwoœci 

gospodarcze poprzez organizowanie spotkañ z przed-

stawicielami firm polskich i zagranicznych. To za jego 

spraw¹ Polanica-Zdrój zosta³a zaprezentowana 
Uhonorowania dokonali: przewodnicz¹cy Rady 

Miejskiej  Zbigniew Puchniak i burmistrz miasta Pola-

nica- Zdrój  Jerzy Terlecki.

Andrzej W³odarski  Honorowy Obywatel Miasta 

Polanica - Zdrój

Zwi¹zki Andrzeja W³odarskiego z Polanic¹ trwaj¹ 

nieprzerwanie ponad dwadzieœcia lat. Pocz¹tek, to 

mecz pi³ki no¿nej rozegrany z udzia³em s³ynnych Or³ów 

Kazimierza Górskiego. W kolejnych przyjazdach do 

Polanicy-Zdroju by³ organizatorem meczy koszykówki 

rozgrywanych w sali gimnastycznej gimnazjum pomiê-

dzy reprezentacj¹ miasta Polanica- Zdrój, a reprezenta-

cj¹ Warszawy sk³adaj¹c¹ siê z kierownictw firm, którym 

doradza³, a które, za jego namow¹, organizowa³y 

NOWI HONOROWI I ZAS£U¯ENI 
OBYWATELE POLANICY-ZDROJU
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A. W³odarski i J. Terlecki

R. Szymañski, Zb. Puchniak i J. Terlecki
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w audycji telewizyjnej realizowanej na ¿ywo „Kawa czy ich z histori¹ i atrakcjami Polanicy-Zdroju.

Herbata” . Zaprosi³  równ ie¿ wybi tnego fotografa  Roman Szymañski to równie¿ spo³ecznik, od 1961 r. jest 

Krzysztofa Masiuka, który wykona³ seriê zdjêæ nocnych cz³onkiem Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej. Od 1976 r. 

naszego miasta. Zdjêcia te, jako czêœæ wystawy „Polska przez ponad 30 lat pe³ni³ funkcjê prezesa zarz¹du.  Od 

noc¹”, zaprezentowana by³a na wystawach w Pary¿u, 2007 r. jest honorowym jej prezesem. 

Nicei, Warszawie, Gdañsku, Wroc³awiu.     Za dzia³alnoœæ w szeregach OSP uhonorowany zosta³ 

   Bardzo aktywnie wspiera³ w³adze miasta i Miejski najwy¿szymi odznaczeniami stra¿ackimi, w tym Z³otym 

Zak³ad Komunalny Sp. z. o.o. w rozwi¹zywaniu proble- Znakiem Zwi¹zku. Z jego inicjatywy odbywaj¹ siê 

mów z wdra¿aniem tzw. ustawy œmieciowej. Swoimi w Polanicy-Zdroju Regionalne Przegl¹dy Orkiestr Stra-

dzia³aniami w Warszawie wspiera³ aktywnie nasze ¿ackich.

miasto w pozyskaniu œrodków na dzia³alnoœæ zwi¹zan¹ W latach osiemdziesi¹tych i dziewiêædziesi¹tych ub.w. 

z gospodark¹ odpadami. by³ cz³onkiem Spo³ecznego Komitetu Budowy Szko³y 

Roman Szymañski  Zas³u¿ony dla Miasta Polanica- i cz³onkiem Komitetu Organizacyjnego Turnieju Sza-

Zdrój chowego im. A. Rubinsteina. By³ jednym z za³o¿ycieli 

Roman Szymañski urodzi³ siê w 1947 roku w Polanicy- Polanickiej Izby Gospodarczej, pe³ni³ funkcjê wicepre-

Zdroju, tu ukoñczy³ szko³ê podstawow¹, a nastêpnie zesa Izby.

Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. B. Chrobrego w K³odzku. W 1990r. sta³ siê wydawc¹ i redaktorem pierwszej po 

Po maturze rozpocz¹³ studia na Wydziale Prawa zmianach ustrojowych „Gazety Polanickiej”, która 

Uniwersytetu Wroc³awskiego póŸniej ukazywa³a siê jako czêœæ magazynu Ziemi 

Pracowa³ w Pañstwowym Zak³adzie Ubezpieczeñ K³odzkiej „Blik”.

w K³odzku i Bystrzycy K³.  W 1982 r. podj¹³ pracê W latach 1998 -2010 by³ radnym Rady Miejskiej.

w Polanicy-Zdroju pe³ni¹c funkcje sekretarza Urzêdu W 2000 r. by³ jednym z cz³onków za³o¿ycieli Dolno-

Miejskiego. W 1986 r. obj¹³ stanowisko zastêpcy œl¹skiej Organizacji Turystycznej i cz³onkiem pierw-

dyrektora Zarz¹du Okrêgu FWP. W 1992 r. za³o¿y³ szego jej Zarz¹du.

w³asn¹ firmê, która zajê³a siê obs³ug¹ ruchu turys- W 1998 r. z inicjatywy Romana Szymañskiego wydany 

tycznego i szeroko pojêt¹ promocj¹ miasta w kraju i za zosta³ przewodnik turystyczny po Polanicy Zdroju i oko-

granic¹. Jego biuro na przestrzeni ponad dwudziestu lat licach.

organizowa³o wiele zjazdów, konferencji i innych imprez. Za dzia³alnoœæ na niwie turystyki odznaczony zosta³ 

W 1994 r. Roman Szymañski by³ jednym z pomys- przez Ministra Sportu i Turystyki medalem „Zas³u¿ony 

³odawców Miêdzynarodowych Targów Uzdrowiskowo  dla turystyki”.

Turystycznych NATURA  SANAT  imprezy, która na 10 Przez wiele lat pe³ni³ funkcjê prezesa Klubu 

lat zagoœci³a w Polanicy-Zdroju. Przez ten okres by³ jej Sportowego  „Polanica-Zdrój”

g³ównym organizatorem i komisarzem. Tej jednej z naj- Od 2007 roku przebywa na emeryturze, pracuj¹c 

wiêkszych z organizowanych w Polanicy imprez jednoczeœnie jako przewodnik i pilot wycieczek zagra-

towarzyszy³o wielkie zainteresowanie mediów, co by³o nicznych. Nigdy nie zapomina o propagowaniu walorów 

doskona³¹ promocj¹ naszego miasta. uzdrowiskowych i turystycznych naszego miasta.

Jest w³aœcicielem kolejki turystycznej, która od 1995 r., 

wo¿¹c po naszym mieœcie turystów i goœci, zapoznaje 
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57-300 K³odzko, ul. Warty 19
centrala: tel.   74 865 77 77
          fax. 74 865 77 66
sklep: 74 865 77 33,  salon: 74 865 77 44,  serwis: 74 865 77 11, 74 865 77 12,   e-mail: auto@aukom.pl                    

Gra¿yna Redmerska
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TRADYCJE WIELKANOCNE 

w Teatrze Zdrojowym im. M. Æwikliñskiej 

Artystyczn¹ Niedziel¹ Palmow¹ ju¿ po raz trzeci zarówno iloœæ nadsy³anych i prezentowanych prac 

rozpoczêliœmy w Polanicy-Zdroju przygotowania do konkursowych, jak równie¿ liczba uczestników samego 

Œwi¹t Wielkanocnych. wydarzenia. 

Wydarzenie zrealizowane zosta³o dziêki wspó³pracy W pierwszej edycji spotkania udzia³ wziê³o 69 osób, 

Teatru Zdrojowego - Centrum Kultury i Promocji, w trzeciej ju¿ 280. 

Towarzystwa Mi³oœników Polanicy przy wsparciu i opie- Niedzielnej uroczystoœci towarzyszy³ kiermasz piêknych 

ce ks. Pra³ata Antoniego Kopacza. ozdób œwi¹tecznych i pysznych potraw wielkanocnych, 

a wszystkie prace, które wziê³y udzia³ w konkursie, 

mo¿na by³o ogl¹daæ przez kilka tygodni w siedzibie 

Towarzystwa Mi³oœników Polanicy.

Poza kolejn¹ edycj¹ konkursów na palmê, pisankê 

i kartkê wielkanocn¹, tegoroczne spotkanie wzbogaco-

ne zosta³o o prelekcjê na temat tradycji wielkanocnych 

na Dolnym Œl¹sku przygotowan¹ przez etnologa Zwieñczeniem wielkanocnego œwiêtowania by³ Koncert 
Ignacego Dumina. - Msza £aciñska Des-Dur Stanis³awa Moniuszki, którym 

20 kwietnia zainaugurowaliœmy w Polanicy II edycjê 

Dolnoœl¹skiego Festiwalu Muzycznego. Wydarzenie 

z udzia³em: Joanny Moskowicz (sopran), Magdaleny 

Kulig (alt), Mateusza Myrlaka (tenor), Makariaj Pihury 

(bas) oraz Zuzanny Bator (organy), Poznañskiego 

Chóru Kameralnego pod dyr. Bartosza Micha³owskiego 

wype³ni³o po brzegi koœció³ PW WNMP zas³uchan¹ 

widowni¹, która, dziêki wspania³ej muzyce i mistrzow-

skiemu wykonaniu artystów, mog³a donioœlej 

wspó³odczuwaæ radosne Alleluja. 

Prelekcja poœwiêcona tradycjom wielkanocnym 

kultywowanym obecnie na Dolnym Œl¹sku dotyczy³a Czêœæ artystyczn¹ wype³ni³y mocno oklaskiwane 

wspó³czesnego obrazu zachowanych zwyczajów wystêpy zespo³u folklorystycznego Kuku³ki (KGW  

i obrzêdów zwi¹zanych ze œwiêtami wiosennymi. Wolany) oraz polanickich przedszkolaków. 

Obszar regionu zasiedlony zosta³ w okresie powo-Publicznoœæ dopisa³a. Wydarzenie po³¹czy³o ze sob¹ 

jennym przez ludnoœæ nap³ywow¹ pochodz¹c¹ ze wszystkie pokolenia: dzieci, rodziców i seniorów. Z ro-

wszystkich ziem II Rzeczypospolitej.  Ponadto,  przybyli ku na rok, w Artystycznej Niedzieli Palmowej, roœnie 

Justyna Kuban

Wystêp dzieci z Przedszkola Publicznego 

R.Serafin

Folklorystyczny zespó³ “Kuku³ki” z Wolan

R.Serafin

Pisanki bior¹ce udzia³ w konkursie

R.Serafin
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POLANICKIE KO£O SYBIRAKÓW MA SWÓJ SZTANDAR

3 maja to data bardzo wa¿na dla ka¿dego Polaka kresów wschodnich II Rzeczypospolitej.

i dlatego cz³onkinie zarz¹du polanickiego Kola Zwi¹zku 10 lutego 1940 r. o œwicie rozpoczê³y siê masowe 

Sybiraków wybra³y ten dzieñ na uroczystoœæ poœwiêce- wywózki do syberyjskich ³agrów. Objê³y one urzêdników 

nia sztandaru Ko³a. pañstwowych, dzia³aczy samorz¹dowych, leœników, 

Poœwiêcenia Sztandaru Sybiraków odby³o siê podczas a tak¿e w³aœcicieli ziemskich i osadników wojskowych 

mszy œw. za Ojczyznê w koœciele parafialnym w Pola- z rodzinami. 

nicy-Zdroju. Podczas tych wielkich deportacji, które trwa³y do 

Do Koœcio³a przybyli Sybiracy z Polanicy-Zdroju i okolic czerwca 1941 r. na nieludzk¹ ziemiê sowieci zes³ali 

zrzeszeni w polanickim Kole i ich rodziny. Poczty ³¹cznie od 1,5 do 2 milionów Polaków, z których ponad 

sztandarowe: Zwi¹zku Sybiraków Oddzia³ w Wa³brzy- 100 tysiêcy nigdy nie doczeka³a siê dnia powrotu.

chu z prezesem Ko³a Stanis³awem Sznajderem, Ko³a £adowano ludzi do zakratowanych bydlêcych wagonów 

Zwi¹zku Sybiraków z Ziêbic z prezesem Marianem tzw. „Tiep³uszek”, ryglowano drzwi. Wewn¹trz znajdo-

Gwiazdowskim, Zwi¹zku Sybiraków Oddzia³ Bystrzyca wa³y siê drewniane prycze, na œrodku sta³a ¿elazna 

K³odzka, Armii Krajowej, Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej beczka w charakterze piecyka oraz dziura w pod³odze 

w Polanicy-Zdroju i polanickich szkó³. s³u¿¹ca jako ubikacja.

Podró¿ na miejsce zsy³ki trwa³a ponad miesi¹c, warunki 

podczas transportu by³y przera¿aj¹ce. Zmar³ych 

grzebano lub po prostu pozostawiano na najbli¿szym 

postoju. Ludzie, zw³aszcza ma³e dzieci i starsze osoby, 

umiera³y z g³odu, zimna i wyczerpania. Kto prze¿y³ 

transport, od razu stawa³ do ciê¿kiej, kator¿niczej pracy.

W obozach Polacy umierali z g³odu i chorób, z os³abien-

ia, wyczerpuj¹cej pracy. Wszystko zgodnie z sowiec-kim 

planem zag³ady narodu polskiego.

 Szczególnie bolesny jest fakt, ¿e tysi¹ce ofiar Sybiru 

spoczywa w bezimiennych mogi³ach, a przecie¿ 

wszyscy ci, którzy trafili na nieludzk¹ ziemiê, zas³uguj¹ 

na pamiêæ nasz¹ i przysz³ych pokoleñ.”

Uroczystoœæ swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili: burmistrz 

Polanicy-Zdroju - Jerzy Terlecki, radni, dyrektorzy szkó³, 

cz³onkowie Zarz¹du Towarzystwa Mi³oœników Polanicy, 

mieszkañcy miasta, kuracjusze i turyœci.

Mszê œw. celebrowa³ proboszcz parafii ks. pra³at Antoni 

Kopacz w asyœcie ks. emeryta Dariusza Sakaluka, 

proboszcza parafii ksiê¿y misjonarzy œw. Rodziny na 

Szczytniku  Piotra Lipskiego, który wyg³osi³ okolicznoœ-

ciow¹ homiliê oraz ks. dr. Andrzeja Ziombra z parafii œw. 

Jacka w Legnicy.

Przed Msz¹ œw. g³os zabra³a prezes Polanickiego Ko³a 

Zwi¹zku Sybiraków Genowefa Kowalska, która po przy-

witaniu zebranych powiedzia³a: „Dla nas Sybiraków  „Ojczyzna to ziemia i groby, narody trac¹c pamiêæ  

najwa¿niejsze jest zachowanie pamiêci o tych tragicz- trac¹ ¿ycie”  s³owa poety Cypriana Camila Norwida s¹ 

nych doœwiadczeniach Polaków w czasie II wojny jak¿e aktualne dla nas  Sybiraków.

œwiatowej. Historia wywózek w czasie sowieckiej Podczas mszy œpiewano patriotyczne pieœni religijne.

okupacji g³êboko zapad³a w pamiêci mieszkañców Po mszy nast¹pi³a uroczystoœæ poœwiêcenia Sztandaru, 

Poœwiêcenie Sztandaru
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któr¹ poprowadzi³ prezes TMP - Edward Wojciechowski. dziêki tym sybirackim znakom pamiêci m³odzie¿ 

Sztandar Polanickiego Ko³a Zwi¹zku Sybiraków, zrozumie historiê i w³aœciwie pojêty patriotyzm oparty na 

którego poczet stanowili uczniowie Regionalnej Szko³y wierze i mi³oœci, mo¿emy byæ pewni, my zes³añcy  

Turystycznej w Polanicy  Zdroju, uroczyœcie przekazany uczestnicy golgoty wschodu, ¿e spe³niliœmy nasze 

zosta³ na rêce  Genowefy Kowalskiej - prezes Ko³a. Aktu   zadania i mo¿emy zaufaæ przysz³ym pokoleniom 

przekazania dokonali: burmistrz Polanicy Zdroju  Jerzy Polaków…”.

Terlecki i dyrektor RST  Barbara Dro¿yñska. Obrzêdu Nastêpnie wrêczone zosta³y odznaczenia przyznane 

poœwiêcenia Sztandaru dokona³ proboszcz polanickiej przez Zarz¹d G³ówny Zwi¹zku Sybiraków.

œwi¹tyni  ks.  pra³at Antoni Kopacz. Po poœwiêceniu, na Z³o t¹ Odznakê Sybirack¹ otrzymali : Genowefa 

stoj¹co, wys³uchano Hymnu Sybiraków. Kowalska  prezes Ko³a Zwi¹zku Sybiraków w Polanicy  

Zdroju i Jerzy Terlecki  burmistrz Polanicy-Zdroju.

Odznakê Honorowego Sybiraka otrzymali: ks. Pra³at 

Antoni Kopacz, Edward Wojciechowski  prezes TMP, 

Zbigniew Puchniak  przewodnicz¹cy Rady Miejskiej, 

Edward Holly  Sybirak. 

Wszystkim uczestnikom tej podnios³ej uroczystoœci 

wiele wzruszeñ dostarczy³y recytacje wierszy nauczy-

cielki i ucznia z Miejskiego Centrum Kultury w Polanicy-  

Zdroju: pani Emilia Janowska, recytowa³a wiersz Józe-

fa Wittlina  „Ból drzewa”, Konrad Pindral - wiersz Marii 

Konopnickiej „Pieœñ o domu”.

Ponownie g³os zabra³a Prezes Ko³a Sybiraków, dziêku-

j¹c ks. Pra³atowi za odprawienie uroczystej Mszy œw. 

S³owa podziêkowania skierowa³a równie¿ do wszys-

tkich darczyñców, fundatorów sztandaru : burmistrza 

Polanicy-Zdroju  Jerzego Terleckiego, proboszcza tut. 

Parafii ks. pra³ata Antoniego Kopacza, dyrektor 

Regionalnej Szko³y Turystycznej  Barbary Dro¿yñskiej, 

prof. dr. hab.  Kazimierza Kobusa, pani Sylwii Lasoty, 

pani Moniki £¹tkowskiej, mgr. in¿., arch. Jacka  

Zaleœnego, pana Leszka Gawroñskiego,  Gminnej 

Spó³dzielni „Samopomoc Ch³opska”, prezesa Miej-

skiego Zak³adu Komunalnego Jacka Tyñca,  Nadleœ-  Na zakoñczenie uroczystoœci wszyscy odœpiewali 

nictwa Szczytna, cz³onków polanickiego Ko³a Zwi¹zku hymn narodowy.

Sybiraków. Sztandar polanickiego Ko³a Zwi¹zku Sybiraków 

Wzruszona powiedzia³a: „ Dziœ mieliœmy przyjemnoœæ przechowywany bêdzie w nawie bocznej koœcio³a 

uczestniczyæ w uroczystoœci poœwiêcenia sztandaru, parafialnym p.w. WNMP w Polanicy  Zdroju, obok tablicy 

uroczystoœci, dziêki której pozostawimy po sobie kolejny pami¹tkowej  Sybiraków.

œlad. Wczeœniej,17 wrzeœnia 2005 r. tu,  w tym  koœciele  Patronat nad sztandarem Sybiracy powierzyli 

parafialnym zosta³a ods³oniêta tablica pami¹tkowa Najœwiêtszej Marii Pannie, której oblicze widnieje po 

o jak¿e wymownej treœci: „Pamiêci Sybirakom, którzy na prawej jego stronie.

zes³aniu umêczeni zginêli. I Tych, którym Bóg pozwoli³ 

wróciæ.” 14 czerwca 2012 r. ods³oniêto obelisk  pami¹tkê 

i dowód istnienia Polaków wywiezionych na Sybir Je¿eli 

S. Sznajder wrêcza Z³ot¹ Odznakê Sybirack¹ 
G. Kowalskiej i J.Terleckiemu

Ks. Pra³at A. Kopacz otrzymuje
Odznakê Honorowego Sybiraka

Tekst i foto: Gra¿yna Redmerskra
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MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W NOWEJ SZACIE

27 stycznia br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej dobrze s³u¿y³ mieszkañcom i przyczynia³ siê do ich 

w Polanicy-Zdroju odby³o siê spotkanie z okazji zakoñ- rozwoju duchowego. Szczególne znaczenie mia³a te¿ 

czenia przez bibliotekê projektu dla nas obecnoœæ bibliotekarzy  

„Modernizacja i wyposa¿enie Andrzeja Tywsa  dyrektora Dolno-

MBP w Polanicy-Zdroju”, rea- œl¹skiej Biblioteki Publicznej im. T. 

lizowanego w ramach Programu Mikulskiego we Wroc³awiu, Urszuli 

Wieloletniego Kultura+, priory- Faroñ - Bieleckiej  dyrektor MBP 

tet Biblioteka+. Infrastruktura w Kudowie-Zdroju, Roberta Dumy  

bibliotek. Spotkaniu towarzyszy³ dyrektora biblioteki w Bystrzycy 

pokaz prac nades³anych la- K³odzkiej oraz Gra¿yny Bilskiej  

tem 2013 roku na I Biennale instruktora powiatowego d/s bib-

Rysunku Satyrycznego Kurorty liotek. Na spotkaniu goœciliœmy 

i kuracjusze. Imprezê zaszczy- cz³onków TMP (m.in. prezesa 

cili swoj¹ obecnoœci¹ znakomici Edwarda Wojciechowskiego i zas-

goœcie. W³adze samorz¹dowe têpcê Gra¿ynê Redmersk¹) oraz 

reprezentowali: Jerzy Terlecki - innych organizacji pozarz¹dowych 

burmistrz Polanicy-Zdroju, Da- z miasta. Nie zawiedli nas wierni 

riusz Kupiec  zastêpca burmis- Czytelnicy. W czasie spotkania g³os 

trza, Wio let ta Ksi¹¿k iew icz   zabra³ burmistrz miasta (faktycznie 

skarbnik Gminy Polanica-Zdrój, wspó³gospodarz imprezy).

Zbigniew Puchniak  przewodni- Podkreœli³, ¿e miasto chêtnie 

cz¹cy Rady Miejskiej w Pola- zgodzi³o siê na wspó³finansowanie 

nicy-Zdroju oraz grono radnych projektu (ostatecznie by³a to kwota 

miejsk ich. Ks. pra³at  Antoni  50 tys. z³), poniewa¿ nowoczesna 

Kopacz poœwiêci³ obiekt, by biblioteka jest jednym z priorytetów 

strategii miasta w zakresie upowszechniania kultury.  

Wyrazi³ te¿ nadziejê, ¿e w przysz³oœci biblioteka 

przyst¹pi do projektów dotycz¹cych cyfryzacji zbiorów. 

Andrzej Tyws dyrektor DBP  pogratulowa³ nam odwagi 

w siêganiu po œrodki pozabud¿etowe i doceni³ wysokie 

wskaŸniki biblioteczne, które znalaz³y odbicie w pozycji 

biblioteki polanickiej w ubieg³orocznym rankingu 

bibliotek Rzeczypospolitej i Instytutu Ksi¹¿ki. Ponadto 

w  maju br. polanicka biblioteka i Gmina Polanica-Zdrój 

otrzyma³y wyró¿nienie przyznane przez Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego za modernizacjê obiektu. 

Iwona Mokrzanowska

Burmistrz J. Terlecki i dyrektor 
MBP I. Mokrzanowska

Uczestnicy spotkania: od prawej - B. Michnik, 
prof. Zb. Horbowy, A. Szejner i J. Rudnicki
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BIBLIOTECZNE AKTUALNOŒCI
W mijaj¹cym pó³roczu biblioteka polanicka powróci³a mentów utworów Na³kowskiej,  przedstawiaj¹cych 

po doœæ uci¹¿liwym remoncie do normalnego rytmu wizerunki zwierz¹t. Ksi¹¿kê opracowa³a wybitna 

pracy, koncentruj¹c siê g³ównie na zakupach nowoœci znawczyni ¿ycia i twórczoœci Na³kowskiej  Hanna 

ksi¹¿kowych, pracach nad uzupe³nieniami do katalogu Kirchner, zreszt¹ jedna ju¿ z ostatnich osób, które 

on  line - który jest od 2013 roku dostêpny na stronie pozna³y j¹ osobiœcie. Ksi¹¿kê wyda³o wydawnictwo 

internetowej www. bibliotekapolanica.pl - oraz na dzia- WAB w serii Biosfera. 

³aniach z zakresu popularyzacji czytelnictwa. W marcu Wróæmy jednak do naszego projektu. Otó¿ oprócz 

goœciliœmy na spotkaniu autorskim Pani¹ Mariê Berny, warsztatów artystycznych zapraszamy te¿ dzieci na 

która przedstawi³a swoj¹ kolejn¹ ksi¹¿kê, wydan¹ przez spotkania z weterynarzem i z pracownikami schronisk 

wroc³awskie wydawnictwo ATUT. Tym razem by³y to dla zwierz¹t. Chcieliœmy bowiem wykorzystaæ okazjê 

wspomnienia dotycz¹ce pracy Autorki w polskim par- i uczuliæ dzieci na problemy zwierz¹t, pomóc im w pie-

lamencie, gdzie przez dwie kadencje (1993 -1997 i 2001  lêgnacji domowych pupili i „zaimpregnowaæ” przed jak¹-

2005) by³a senatorem. Spotkanie, prowadzone przez kolwiek form¹ agresji czy obojêtnoœci na los zwierz¹t. 

Pana Henryka Grzybowskiego, zgromadzi³o wielu Mam nadziejê, ¿e nie s¹ to problemy naszych m³odych 

znajomych Autorki z czasów, gdy w latach 70. pracowa³a Czytelników, ale edukacji w tej sferze ¿ycia nigdy nie jest 

w Polanicy-Zdroju jako dyrektor uzdrowiskowego domu za du¿o. 

kultury. Pod koniec czerwca spotkamy siê z Pani¹ Berny Kolejny projekt, który bêdziemy realizowaæ (we wrzeœ-

ponownie w zwi¹zku z d³ugo oczekiwanym wydaniem jej niu), to kurs e-learningowy dla grupy 20 seniorów 

wspomnieñ wojennych z Wo³ynia. Ju¿ dziœ serdecznie zatytu³owany O finansach…w bibliotece. Bêdzie to cykl 

zapraszamy Czytelników. 5 spotkañ poœwiêconych zapoznaniu siê z podstawami 

Równie¿ w marcu biblioteka po raz trzeci uczestniczy³a bankowoœci elektronicznej. 

w miêdzynarodowej akcji Tydzieñ z Internetem, tym Jednym z wymogów Programu Rozwoju Bibliotek jest 

razem odbywaj¹cej siê pod has³em Co ze mnie wyroœ- przygotowanie przez uczestnicz¹c¹ bibliotekê nowej 

nie? i adresowanej do dzieci ze szkó³ podstawowych. wizualizacji instytucji. Chodzi tu o zamieszczenie w mie-

Spotkanie przygotowa³a Iwona Gajda z oddzia³u œcie nowych informacji (w formie kierunkowskazów i ta-

dzieciêcego MBP w Polanicy-Zdroju. blic informacyjnych) odsy³aj¹cych do biblioteki. 

Jak wczeœniej informowa³am, biblioteka uczestniczy Dostaliœmy na to dofinansowanie w kwocie 1800 z³ 

w  III (i ostatniej rundzie) Programu Rozwoju Bibliotek. i otrzymamy bezp³atnie projekt wykonany przez znan¹ 

W ramach tego programu z³o¿yliœmy trzy wnioski warszawsk¹ pracowniê architektoniczn¹, wspó³pra-

grantowe, które zosta³y rozpatrzone pozytywnie. cuj¹c¹ z PRB. 

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce przyzna³a nam W najbli¿szych miesi¹cach bêdziemy g³ównie zajêci 

grant w wysokoœci 4500 z³ na  projekt Psiaki, kociaki przygotowaniem biblioteki do aplikowania do programu 

i inne zwierzaki  inaczej o Zofii Na³kowskiej. Projekt jest prowadzonego przez Bibliotekê Narodow¹ Certyfikat 

ju¿ realizowany i bêdzie trwa³ do koñca lipca br. Biblioteka+, dziêki któremu bêdziemy mogli uzyskaæ 

Adresatem naszych dzia³añ s¹ dzieci, które zapraszamy dofinansowanie w kwocie 30 000 z³ rocznie przez 3 lata 

na ró¿nego typu warsztaty (ceramiczne, plastyczne na zakup nowoœci wydawniczych. Program jest adreso-

i literackie). Celem programu jest pokazanie Na³- wany do bibliotek w miejscowoœciach do 15 tysiêcy 

kowskiej jako autorki, która w bardzo ciep³y sposób mieszkañców, istnieje od 2011 roku i do tej pory ¿adna 

przedstawia³a w swoich utworach ró¿ne domowe z bibliotek tego certyfikatu nie uzyska³a. W polanickiej 

zwierzêta, towarzysz¹ce wiernie g³ównym bohaterom bibliotece lubimy takie wyzwania i powalczymy, bo 

jej opowiadañ i powieœci. Bardzo czêsto by³y to wize- naprawdê jest o co… Je¿eli chodzi o nowoœci wydawni-

runki jej w³asnych ukochanych zwierz¹t. Przyjaciele cze, to w tym roku kalendarzowym kupiliœmy ju¿ 746 

Na³kowskiej czêsto wspominali, ¿e wszystkie kolejne jej ksi¹¿ek za ³¹czna kwotê 17 343,36 z³. Szczególnie 

domy i mieszkania, pocz¹wszy od rodzinnego Domu polecamy najm³odszym Czytelnikom i ich rodzicom 

nad £¹kami w Wo³ominie, przez Grodno, a skoñczywszy znakomite ksi¹¿ki z wydawnictw: Zakamarki, Czarna 

na mieszkaniach warszawskich, by³y zamieszkiwane Owieczka, Format czy Dwie siostry. Posiadamy w tej 

przez bardzo przyjazne i zabawne psy i koty, ciesz¹ce chwili ca³oœæ oferty tych wydawnictw i ze wzglêdu na ich 

siê statutem pe³noprawnego mieszkañca, a nawet lekko wysmakowan¹ wartoœæ estetyczn¹ (piêkna, nowo-

terroryzuj¹ce domowników i goœci. Czytelnikom przy czesna szata graficzna) i walory edukacyjne zachêcamy 

okazji polecamy ostatnio zakupion¹ ksi¹¿kê Zofia do siêgniêcia po nie. 

Na³kowska .Miêdzy zwierzêtami. Jest to wybór frag- Iwona Mokrzanowska
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CO Z T¥ UKRAIN¥?
25 czerwca w po- polskiej racji stanu by³o manifestacyjne okazywanie 

lanickie j bibl io- poparcia Majdanowi i konfliktowanie siê z Rosj¹? Czy 

tece odby³o siê nie mogliœmy po prostu siedzieæ cicho jak Wêgry czy 

spotkanie z Ja- Czechy i nie eskalowaæ antyrosyjskich nastrojów? 

nem Enge lgar - Oczywiœcie, tak postawione pytania s¹ w stanie zelek-

dem  wspó³re- tryzowaæ ka¿d¹ publicznoœæ. Tak te¿ by³o na polanickim 

daktorem (razem spotkaniu. Goœcie ¿ywo reagowali na wypowiedzi Jana 

z Adamem Wie- Engelgarda, domagali siê jednoznacznych ocen 

lomskim i Arka- wydarzeñ na Ukrainie. Czeœæ uzna³a, ¿e poparcie dla 

diuszem Melle-

rem)  wydanej 

w kwietniu br. 

ksi¹¿ki Stepan 

Bandera w Kijo-

wie. Jest to wy-

bór artyku³ów  

publicystów, oglêdnie mówi¹c, mocno zdystansowa-

nych do mediów g³ównego nurtu, którzy w swoich 

artyku³ach staraj¹ siê pokazaæ polskim czytelnikom 

prawdziwe kulisy rewolucji na Ukrainie. Ksi¹¿ka  

zawiera równie¿ szczegó³ow¹ analizê relacji miêdzy-

narodowych wywo³anych konfliktem na Ukrainie. Auto-

rów g³ównie interesuje niepokoj¹cy powrót fascynacji 

postaci¹ Stepana 
Majdanu i demokratycznych przemian na Ukrainie, jest Bandery, który fa-
polsk¹ powinnoœci¹, wynikaj¹c¹ z ducha naszej tradycji ktycznie by³ patro-
niepodleg³oœciowej, czêœæ natomiast optowa³a za nem niedawnych 
zachowaniem postawy neutralnej, a nawet za oficjal-wydarzeñ na Maj-
nym potêpieniem umacniaj¹cego siê kultu Bandery. dan ie .  Por t re t  
Oczywiœcie, prostych rozwi¹zañ nie ma  i  dotyczy to Bandery, za³o-
zarówno naszej polityki zagranicznej, jak i sytuacji na ¿yciela Organi-
Ukrainie. Pewnie latami bêdziemy obserwowaæ ten zacji  Ukraiñskich 
wrz¹cy tygiel, ale bez wzglêdu na to, jak¹ opcjê poli-N a c j o n a l i s t ó w  
tyczn¹ wybierzemy w ocenie wydarzeñ na Ukrainie, (OUN) i jej zbroj-
nigdy nie powinniœmy pozostawaæ obojêtni na los ludzi nego ramienia 
i w miarê naszych mo¿liwoœci ich wspieraæ. Jan Engel-UPA, przez ca³y 
gard jest dobrze w Polanicy znany jako historyk i publi-czas protestów 
cysta, zajmuj¹cy siê m.in. ¿yciem i dzia³alnoœci¹ Sta-by³ zawieszony po 
nis³awa Kozickiego. W nastêpnym roku bêdziemy prawej stronie 
mieli okazjê spotkaæ siê w bibliotece ponownie na wys-g³ównej sceny na 
tawie poœwiêconej genera³owi Józefowi Hallerowi, Majdanie  Nie-
której, mamy tak¹ nadziejê, bêdzie towarzyszy³a kon-podleg³oœci. Pod 
ferencja  naukowa. zdjêciem zamie-

szczono cytat z przemówienia Bandery Zbudujesz 

ukraiñskie pañstwo albo zginiesz w walce o nie. W tym 

kontekœcie w ksi¹¿ce padaj¹ pytania, czy Polacy, 

doœwiadczeni okrutnymi mordami, pope³nianymi przez 

banderowców, mog¹ spokojnie patrzeæ na rozwój 

sytuacji politycznej na Ukrainie?  Czy w³aœciwe dla 

Iwona Mokrzanowska
Foto: J. K³osiñski

Na zdjêciach:

- Goœæ spotkania - Jan Endelgard (Muzeum Niepodleg³oœci) 
- Ok³adka ksi¹¿ki
- Uczestnicy spotkania



Ks. pra³at Antoni Kopacz od 22 lat jest proboszczem 

parafii p.w. WNMP w Polanicy  Zdroju. 

8 czerwca 2014 r., w niedzielê o godz. 17,00 odby³a siê 

uroczysta Msza œw. z okazji Jubileuszu 40 lat otrzyma-

nia œwiêceñ kap³añskich przez Proboszcza polanickiej 

œwi¹tyni.

Mszê œw. celebrowa³ biskup pomocniczy Diecezji 

Œwidnickiej  ks, bp. Adam Ba³abuch w asyœcie ksiê¿y 

z dekanatu polanickiego.

Szacowny Jubilat  jest aktywnym cz³onkiem Towa-

rzystwa Mi³oœników Polanicy zasiadaj¹c w jego Zarz¹-

dzie ju¿ czwart¹ kadencjê.

Poni¿ej publikujemy listy gratulacyjne od Zarz¹du TMP

 i od Parafian, które w imieniu Zarz¹du na rêce sza-

cownego Jubilata z³o¿yli: prezes TMP  Edward 

Wojciechowski, a od Parafian  -  Irena Indrzejczyk.

40 lat kap³añstwa ks. pra³ata 

ANTONIEGO KOPACZA

Gra¿yna Redmerska
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TOMASZ TYMEÑSKI 

(1946-2013)

W Galerii POLANI- studia na Poli-

CZANIE przedstawiamy te ch ni ce  Wroc -

prezesa Towarzystwa Mi- ³awskiej, w 1970 

³oœników Polanicy w la- roku otrzyma³ dy-

tach 1991-1993. Tomasza pl om  mg r. i n¿ . 

Tymeñskiego. elektronika.

W lutym 1972 r. 

    Do Polanicy-Zdroju zosta³ zatrudn io-

przyjecha³ z mam¹ i bab- ny w Kombinacie 

ci¹ w roku 1953. Mama - Górniczo - Hutni-

Justyna Tymeñska, z za- czym Miedzi w Lu-

wodu pielêgniarka - otrzy- binie. W 1976 roku 

ma³a tutaj mieszkanie zosta³ przeniesio-

i pracê w Funduszu Wczasów Pracowniczych. ny  do  Zarz¹du 

Posiadanie mieszkania w tamtych trudnych latach by³o KGHM na stano-

spraw¹ nadrzêdn¹, zw³aszcza, gdy by³o siê wdow¹ wisko naczelnego 

i mia³o na utrzymaniu dziecko i starsz¹ matkê. in¿yniera ds. in-

W tym samym roku siedmioletni Tomek rozpoczyna formatyki i tele-

naukê w szkole podstawowej w Polanicy-Zdroju. komunikacji. 

Pierwsz¹ nauczycielk¹ i wychowawczyni¹ do klasy IV W trakcie pracy 

by³a pani Wiktoria Wêgrzyn. Ogl¹daj¹c nieliczne zdjê- w KGHM ukoñczy³ studia podyplomowe na Akademii  

cia z tego okresu np.  w mundurku harcerskim, czy na Ekonomicznej we Wroc³awiu i Akademii Górniczo- 

wycieczce z grup¹ osób starszych w Górach Sto³owych, Hutniczej w Krakowie.

gdzie powierzono mu apteczkê pierwszej pomocy, Praca w KGHM to nie tylko rozwój zawodowy. 

wnioskujemy, ¿e by³ ch³opcem ciekawym ¿ycia. W szko- Ciekawoœæ ¿ycia i ruchliwoœæ zapewne by³y przyczyn¹, 

le, której kierownikiem by³a Maria Wytyczak, w roku ¿e w tym czasie czynnie uprawia³: ¿eglarstwo i lotnictwo 

1956 powsta³a dru¿yna harcerska, któr¹ prowadzi³ nale¿¹c do Aeroklubu Zag³êbia Miedziowego i do 

m³ody nauczyciel  Leszek Majewski. 

Obok dru¿yny m³odszo harcerskiej 

dzia³a³a dru¿yna zuchów, nazywana 

„Wilczkami”. Do „Wilczków” nale¿a³ 

Tomek Tymeñski. Szko³a œrednia, to 

Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. B. 

Chrobrego w K³odzku. Kole¿anka 

z klasy pani Teresa Rogowska - 

wspomina, wyró¿nia³ siê w klasie 

wiedz¹ i inteligencj¹ . Klasê prowa-

dzi³a polonistka - prof. Wrzask, 

matematyki uczy³a prof. Goracz-

kiewicz, a historii prof. Bêbenek. Co 

za historyczne nazwiska, znane tylu 

rocznikom szko³y, wokó³ których 

uros³y przys³owia, anegdoty. Ile  

wylanych ³ez, ale te¿ jaki potencja³ 

wiedzy wt³oczony w m³ode umys³y.  

Po maturze pan Tomasz rozpocz¹³ 
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POLANICZANIE

Tomek (siedzi) z nauczycielk¹ i kolegami na ³¹ce przed szko³¹  lata 50-te XX w.

W objêciach Mamy



skim w Polanicy-Zdroju, reprezentowanym przez bur-

mistrza miasta Polanica-Zdrój mgr. in¿. Jana Nowaka  

wynajmuj¹cym, a Towarzystwem Mi³oœników Polanicy  

najemc¹, zosta³a zawarta umowa najmu lokalu u¿yt-

kowego na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ TMP  na kawiarniê 

przy ul. Zdrojowej nr 13. Lokal sk³ada siê z 9 pomiesz-

czeñ oraz WC o ³¹cznej powierzchni u¿ytkowej 141,99 

m2, wyposa¿ony 

w instalacjê wodo-

ci¹gowo kanaliza-

cyjn¹, elektrycz-

noœæ, centralne o-

grzewanie.

Stosunek najmu 

zosta³ zawarty na 

okres trzech lat od 

15.02.1991 r  do 

15.02.1994 r. Po 

otrzymaniu œrod-

ków finansowych, 

nowo wybrany Za-

rz¹d przyst¹pi³ do 

uruchomienia lo-

kalu. Remont trwa³ 

siedem miesiêcy”.  

Na dalszych stro-

YACHT Klubu Zag³êbia Miedziowego „Chalkos” w Lu- nach kroniki czy-

binie. tamy, ¿e otwarcie 

Ze wzglêdu na podesz³y wiek i chorobê matki wróci³ do kawiarni nast¹pi³o 

Polanicy-Zdroju w roku 1989. Rozpocz¹³ pracê w Woje- 4 wrzeœnia 1991 

wódzkim Szpitalu Chirurgii Plastycznej w Polanicy- roku. Tyle informacji zapisanych w kronice. Zabrak³o 

Zdroju na stanowisku z-cy 

dyrektora ds. inwestycyjnych 

i technicznych. W Polanicy 

pracowa³ do 31.03.1993 r.

25 stycznia 1991 roku na 

Walnym Zebraniu Sprawoz-

dawczo - Wyborczym zosta³ 

wybrany prezesem Towa-

rzystwa Mi³oœników Polanicy. 

Funkcjê tê pe³ni³ do 29 maja 

1993 roku. Kadencja preze-

sury pana Tymeñskiego to 

prace remontowe i otwarcie 

kawiarenki „Mephisto” oraz 

organizacja imprez w tym¿e 

lokalu przy ul. Zdrojowej nr 13.

W kronice TMP, prowadzonej 

przez pani¹ Idaliê Jakowczuk, 

czytamy: „ W dniu 15.02.1991 

r. pomiêdzy Urzêdem Miej-
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Tomek na „Szczelincu”  lata 50-te XX w.

Tomek w mundurku zuchowym



Buduj¹ce!”.

Aby kawiarenka funkcjonowa³a, prezes Tymeñski 

musia³ zabezpieczyæ wiele spraw, które obecnie wydaj¹ 

siê œmieszne, chocia¿by telefon, nie by³o jeszcze 

pod³¹czonych œwiat³owodów i telefon nale¿a³ do 

przedmiotów ekskluzywnych. Oto pismo z dnia 11 

wrzeœnia 1991 roku do Urzêdu Telekomunikacji 

w K³odzku: „ Na zlecenie Komitetu Organizacyjnego 

Miêdzynarodowego Turnieju Szachowego im. A. 

Rubinsteina w siedzibie Towarzystwa Mi³oœników 

Polanicy przy ul. Zdrojowej 13 zainstalowano aparat 

telefoniczny (nr tel. 301) 

niezbêdny do funkcjono-

wania biura prasowego 

Turnieju. Zwracamy siê 

z proœb¹ o przepisanie 

z dniem 16.09.1991 r. w/w 

numeru na sta³e na rzecz 

Towarzystwa Mi³oœników 

Polanicy, gdy¿ TMP jest 

sta³ym wspó³organizatorem 

wszystkich wa¿niejszych 

imprez w mieœcie i w naszej 

siedzibie mieszcz¹ siê biura 

obs³uguj¹ce te imprezy 

(….)”.jednak pieniêdzy na wypo-

sa¿enie zaplecza kuchen-

nego, pomieszczeñ ka-

wiarnianych, biur, zakupu 

wyk³adzin i armatury sani-

tarnej, aby uruchomiæ lokal 

w terminie wymaganym 

przez W³adze Miasta.

Prezes Tymeñski zwróci³ siê 

pismem z dnia 5 marca 

1991 r. do dyrektora Wy-

dzia³u Infrastruktury Spo-

³ecznej Urzêdu Wojewódzkiego w Wa³brzychu - pana 

A. Go³êbiewskiego, aby z funduszy na rozwój kultury 

przeznaczy³ na cele Towarzystwa kwotê konieczn¹ do 

uruchomienia placówki kulturalnej maj¹cej s³u¿yæ 

ca³emu spo³eczeñstwu Polanicy-Zdroju i goœciom 

naszego miasta. Proœba Towarzystwa zosta³a 

za³atwiona pozytywnie.  4 wrzeœnia 1991 roku nast¹pi³o 

uroczyste otwarcie kawiarenki.  W „Gazecie Robotni-

czej” z 21-22 wrzeœnia 1991 r. czytamy: „ Czyny 

spo³eczne  okazuje siê  nie wyginê³y. Cz³onkowie 

Towarzystwa Mi³oœników Polanicy w³asn¹ prac¹ 

wyremontowali i urz¹dzili piêkn¹ kawiarenkê.

- Bêdzie to kawiarenka literacka  powiedzia³ prezes 

TMP p. Tomasz Tymeñski. Bêd¹ spotkania, imprezy. 
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Kawiarnia prê¿nie rozpoczê³a swoja dzia³alnoœæ, 

goœci³a szachistów, którzy wieczorem po zakoñczonych 

rozgrywkach chêtnie tutaj kierowali swoje kroki, aby 

przedyskutowaæ miniony dzieñ. Odbywa³y siê spotkania 

z prelegentami z okazji œwi¹t narodowych. Tradycj¹ by³o 

coroczne uroczyste spotkanie artystów, W³adz Miasta 

i Zarz¹du TMP po inauguracyjnym koncercie Muzyki 

Organowej i Kameralnej w polanickiej œwi¹tyni.

Zorganizowano kilka wystaw, m.in. szk³a artystycz-

nego.

W ci¹gu trzech lat  zmieniali siê dzier¿awcy bufetu, 

prezes Tymeñski, aby móc p³aciæ czynsz dzier¿awny, 

podnajmowa³ czêœæ lokalu, na co musia³ ka¿dorazowo 

otrzymywaæ zgodê Urzêdu Miasta w Polanicy-Zdroju.

    W latach 1993-1998  pan Tomasz zaj¹³ siê prac¹ na 

w³asny rachunek, prowadz¹c dzia³alnoœæ gospodarcz¹. 

W latach 1998-2012 pe³ni³ funkcjê dyrektora Telefonii 

„Dialog” Regionu Dolny Œl¹sk.

Za swoj¹ pracê odznaczony zosta³ Srebrnym Krzy¿em 

Zas³ugi i Z³ot¹ Odznak¹ Budowniczego LGOM. 

   Choroba przerwa³a aktywne ¿ycie zawodowe i spo-

³eczne, zmar³ 28 wrzeœnia 2013 r. Spoczywa na pola-

nickiej nekropolii, w jej nowej czêœci, obok swojej matki.
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Rozgrywki szachowe m³odzie¿y podczas wystawy 
komputerów szachowych w kawiarni „Mephisto” w 1992 r.

Klasa maturalna (1964 r.) z wych. prof. Wrzask

Kawiarnia „Mephisto”  I. Jakowczuk - barmanka 
w otoczeniu m³odzie¿y

Janusz Siek (w œrodku) ajent kawiarenki „Mephisto”

Gra¿yna Redmerska

Foto: arch. J. Bielecka, D. Szczepankiewicz

Po koncercie organowym. Od lewej: J. Siek, I. Jakowczuk, 
M. Wycza³ek, W. Dzieduszycki, J. Skoba³o (przew. R.M), 
J. Serafin (organy), R. £uczko (burmistrz), H. Dzieduszycka,
ks. A. Kopacz, H. Wawrzyniak, A. Hiolski (baryton), 
B. G¹sienica-Sieczka



pokazuj¹c¹ 40 - letni dorobek TMP. Autork¹ prezentacji 

by³a Jolanta Bachry, któr¹ wspomagali m.in.  Arkadiusz 

Pacan, Jan Szypu³a, W³odzimierz Bachry, Edward 

Futoma, Robert Serafin, Renata Marona, Danuta 

Rewiñska, Janina Cygan. Wsparcia udzielili tak¿e 

Iwona Mokrzanowska  dyrektor Miejskiej Biblioteki 

Publicznej oraz Józef K³osiñski. Sprzêtowo ( stoliki 

i sztalugi) wspomog³o nas Gimnazjum Publiczne im. dr. 

Józefa Matuszewskiego. 

Na planszach zaprezentowano m.in.: sylwetki za³o¿y-

cieli TMP, dokumenty rejestracyjne, plansze, statuty, 

sk³ady poszczególnych zarz¹dów, wydawnictwa, 

najwa¿niejsze wydarzenia i imprezy organizowane 

przez Towarzystwo, a tak¿e honorowych i zas³u¿onych 

dla Polanicy  Zdroju rekomendowanych przez TMP.Dzieñ 11 stycznia 2014 r. przejdzie do historii 
Uroczystoœæ zakoñczy³o spotkanie towarzyskie w Res-Towarzystwa Mi³oœników Polanicy. Doczekaliœmy siê 
tauracji „Europa”. w 40 - lecia powstania nowej, godnej siedziby. Po latach 

„tu³aczki” (6 lokalizacji) decyzj¹ burmistrza Polanicy  

Zdroju Jerzego Terleckiego, przy akceptacji Rady 

Miejskiej, przekazany zosta³ nam w u¿ytkowanie obiekt 

przy ul. Zdrojowej 13. Kilka miesiêcy zajê³y sprawy 

organizacyjne i przygotowanie pomieszczeñ. Bardzo  

nam w tym pomóg³ Miejski Zak³ad Komunalny z preze-

sem Jackiem Tyñcem, miejscowi rzemieœlnicy: pp. 

Jaros³aw £uczak, Grzegorz £awniczak, Marian 

Sosnowski, Dariusz Szubert, Zbigniew i Pawe³ Szpila, 

Jaros³aw Marasiuk, a tak¿e w³aœciciele hurtowni  

Zbigniew Pihur i Pawe³ Hroboni. Wiele uczyni³ podna-

jemca czêœci lokalu  Arkadiusz Pacan. Swoj¹ fachow¹ 

rad¹ wspiera³ nas prezes Polanickiej Izby Gospodarczej  

Henryk Czaja. Nie szczêdzi³ pomocy W³odzimierz 

Bachry. Do najwa¿niejszych wykonanych prac nale¿y 

zaliczyæ zmianê systemu ogrzewania, malowanie, 
Pozyskanie odpowiedniej siedziby stwarza mo¿liwoœci naprawê i uzupe³nienie hydrauliki i oœwietlenia. 
rozwiniêcia dzia³alnoœci stowarzyszenia, Lokal bêdzie Funkcjonowanie w nowej siedzibie sta³o siê mo¿liwe 
m . in. s³u¿y³ organizacji wystaw, ró¿nego rodzaju prac dziêki umowie podpisanej z firm¹ Elbi  Plus Arkadiusza 
wykonanych przez polaniczan i o Polanicy, przepro-Pacana. Oddanie czêœci pomieszczeñ w u¿ytkowanie 
wadzaniu spotkañ o tematyce regionalnej, prezentacji da³o w zamian ca³kowite utrzymanie siedziby  pokrycie 
dorobku Polanicy  Zdroju  nagród i wyró¿nieñ o naszym nale¿noœci za dostarczane media.
mieœcie i regionie. Bêdzie tak¿e punktem wyjœcia W uroczystym otwarciu uczestniczy³o wiele osób  
wycieczek po Polanicy i okolicy.cz³onków i sympatyków TMP. Now¹ siedzibê poœwiêci³ 

Zarz¹d Towarzystwa sk³ada serdeczne podziêkowa-ks. pra³at Antoni Kopacz  jeden z g³ównych uczestników 
nia wszystkim wymienionym i nie wymienionym powy¿ej starañ o pozyskanie obiektu, a bia³o - czerwon¹ wstêgê 
za pomoc w pozyskaniu i stworzeniu odpowiednich przecinali: burmistrz Polanicy  Zdroju  Jerzy Terlecki, 
warunków do funkcjonowania nowej siedziby.przewodnicz¹cy Rady Miejskiej  Zbigniew Puchniak, 

jedyna w dotychczasowej historii TMP, kobieta  prezes 

Jolanta Bachry oraz aktualny prezes Edward 

Wojciechowski. Przyby³ym zaprezentowano wystawê 

TMP W NOWEJ SIEDZIBIE

Edward Wojciechowski

G.Redmerska

Okolicznoœciowe przemówienie prezesa 
E. Wojcichowskiego i wiceprezes J. Bachry

E.Futoma
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SPRAWOZDANIE z dzia³alnoœci Zarz¹du TMP za rok 2013

Szanowni Zebrani! kê, kartkê œwi¹teczn¹ i palmê wielkanocna,

W analizowanym okresie Zarz¹d pe³ni³ swoje - udzielono wsparcia finansowego Szkole Podst. Nr 2 

obowi¹zki w sk³adzie powo³anym przez Zebranie dla organizacji Przegl¹du Piosenki Dzieciêcej i M³odzie-

Sprawozdawczo - Wyborcze w roku 2012. Wchodzili do ¿owej,

niego: Edward Wojciechowski - prezes, Jolanta Bachry, - wspó³organizowano uroczystoœæ ods³oniêcia pomnika 

Gra¿yna Redmerska, Robert Serafin - wiceprezesi, poœwiêconego Rzezi Wo³yñskiej i rocznicy wybuchu 

Krystyna Adamska - sekretarz, Danuta Rewiñska - II wojny œwiatowej,

skarbnik, Edward Futoma, £ucja Gola, Jan Klimowicz, - uczczono rocznicê odzyskania niepodleg³oœci 11 

ks. Antoni Kopacz, Arkadiusz Nowak (z³o¿y³ w 2013 r. listopada: wi¹zanki kwiatów pod obeliskiem i na grobie 

rezygnacjê) . Uzupe³nienia ( Janina Cygan i Miros³awa Stanis³awa Kozickiego, 

Kotecka) nast¹pi³y w b.r. Funkcjê ksiêgowej pe³ni³a - wziêto udzia³ w organizacji Dni Polanicy - przepro-

i pe³ni dalej Edyta Tomczak. wadzono loteriê fantow¹ i wystawê przewodników i ró¿-

Zarz¹d w omawianym czasie odby³ 12 zebrañ oficjal- nych innych wydawnictw o Polanicy-Zdroju, zorganizo-

nych. W zwi¹zku z przyznaniem nowej siedziby i prze- wano mini konkurs wiedzy o Polanicy.

prowadzonym remontem, planami wykorzystania 

pomieszczeñ odby³o siê szereg spotkañ dorywczych Szanowni zebrani!

i nieprzewidzianych. W minionym roku wiêkszoœæ podejmowanych dzia³añ 

W czasie obrad przyjêto 22 uchwa³y dotycz¹ce  ró¿nych mia³a zwi¹zek ze zmian¹ siedziby Towarzystwa.

spraw bie¿¹cych, analizy wykonanych zadañ, planów Po wypowiedzeniu dotychczasowego pomieszczenia 

na przysz³oœæ. podjêliœmy starania o pozyskanie obiektu przy ul. Zdro-

W okresie 2013 r. zrealizowano nastêpuj¹ce przed- jowej nr 13.

siêwziêcia: ¯yczliwa postawa burmistrz Jerzego Terleckiego, 

- wydano 1000 egz. „Kalendarza Polanickiego” na przewodnicz¹cego Rady Miejskiej Zbigniewa Puch-

rok 2014 z grafik¹ Polanicy autorstwa Ryszarda niaka oraz radnych zaowocowa³a podjêciem decyzji 

Andrzeja Rosina. o oddaniu w/w budynku we w³adanie naszego 

- opublikowano kolejne dwa numery „Nieregularnika Stowarzyszenia. W lipcu 2013 r. podpisaliœmy z Miej-

Polanickiego”, skim Zak³adem Komunalnym umowê o jego u¿ytkowa-

- wspó³uczestniczono z Centrum Kultury w organiza- nie na 7 lat. Koniecznoœæ uzyskania œrodków na utrzy-

cji „Artystycznej Niedzieli Palmowej” - konkurs na pisan- manie siedziby zmusi³a nas do pozyskania sponsora. 
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WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE TMP
ZA ROK 2013

 28 czerwca 2014 r. w siedzibie Klubu Osobom i instytucjom wspó³pracuj¹cym  z 

Seniora odby³o siê Walne Zebranie TMP wrêczy³ dyplomy. Nastêpnie z³o¿y³ 

Sprawozdawcze  za rok 2013. roczne sprawozdanie.

Zebranie prowadzi³ prezes TMP Edward Po zakoñczeniu zebrania jego uczestnicy 

Wojciechowski. Swoj¹ obecnoœci¹ posie- udali siê do siedziby TMP przy ul. Zdro-

dzenie zaszczycili: burmistrz miasta Jerzy jowej nr 13 na otwarcie wystawy pani Bo-

Terlecki i przewodnicz¹cy Rady Miejskiej ¿eny Kostrzewskiej mieszkanki Polanicy-

Zbigniew Puchniak  wieloletni cz³onkowie Zdroju. Wystawa nosi tytu³ Malowane Ig³¹ 

TMP. i czynna bêdzie do koñca sierpnia br.

Prezes uroczyœcie przywita ³ nowych Poni¿ej drukujemy treœæ sprawozdania 

cz³onków Towarzystwa wrêczaj¹c im legi- z dzia³alnoœci TMP w 2013 r. oraz podjête 

tymacje cz³onkowskie. na zebraniu uchwa³y i  wnioski.



ZnaleŸliœmy go w firmie El-bi Arkadiusza Pacana. To wydarzeñ kulturalnych i innych odbywaj¹cych siê na 

w³aœnie z nim podpisaliœmy umowê na podnajem czêœci terenie miasta - uroczystoœciach organizowanych przez 

obiektu za ca³kowite pokrycie kosztów funkcjonowania parafiê rzymsko - katolick¹ p.w. WNMP, w imprezach  

lokalu (ogrzewanie, pobór pr¹du, pozyskanie wody, Centrum Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Zw. 

wywóz nieczystoœci). Emerytów i Rencistów, Polanickiej Izby Gospodarczej, 

Zarówno czêœæ wykorzystywana przez firmê El-bi jak szczególnie w uroczystoœciach szkolnych i przedszkol-

i TMP ma s³u¿yæ szeroko pojêtej dzia³alnoœci statutowej nych. Dokumentowaliœmy je zamieszczaj¹c materia³y 

TMP (promocja miasta, wystawy, prelekcje, sprzeda¿ na ³amach Nieregularnika Polanickiego. Tutaj te¿ 

pami¹tek wydawnictw). prezentujemy historiê miasta i szczególnie zas³u¿onych 

Pragnê w tym miejscu podkreœliæ szczególne zas³ugi dla niego mieszkañców (nie tylko tych najbardziej 

ks. Antoniego Kopacza i Jolanty Bachry wniesione znanych). Propaguj¹c dzia³alnoœæ TMP i miasta prze-

w starania o pozyskanie nowego obiektu dla potrzeb kazujemy kroniki, przewodniki , egzemplarze NP., 

TMP. kalendarze - osobom znacz¹cym z ró¿nych œrodowisk 

Wiele wysi³ku kosztowa³o w³aœciwe przygotowanie krajowych i zagranicznych. Efekty naszej pracy s¹ 

u¿yczonych pomieszczeñ. W ramach wykonanych dostrzegane przez mieszkañców (wzrost liczby cz³on-

w tym celu prac wymieniono instalacjê grzewcz¹. ków) i w³adze miasta, nie brak nas w mediach, w tym 

Usprawniono instalacjê elektryczna, sanitarn¹, odno- elektronicznych. Nasz¹ stronê internetow¹ odwiedza 

wiono lokal. Wielka w tym zas³uga du¿ego grona osób, wiele osób, tak¿e spoza naszego kraju, z odleg³ych 

w tym MZK, firmy El-bi, Polanickiej Izby Gospodarczej kontynentów np. z  Ameryki Po³udniowej.

oraz miejscowych rzemieœlników. Wartoœæ prac ocenia 

siê na oko³o 18 tyœ. z³. Szanowni zebrani !

Wszystkim zaanga¿owanym  w to dzie³o serdecznie Staramy siê, o ile to mo¿liwe i realne zrealizowaæ 

dziêkujê. wysuwane przy ró¿nych okazjach, w tym na zebraniach 

sprawozdawczych postulaty i wnioski.

Szanowni zebrani! W omawianym roku szczególnie dotyczy³y  one przygo-

Rok 2013, to rok 40 - lecia powo³ania naszego Towa- towañ i obchodów 40 - lecia i pozyskania lokalu. 

rzystwa. Temu wydarzeniu i Jego w³aœciwemu uczcze- Zrealizowaliœmy je pozytywnie. Staramy siê, aby we 

niu poœwiêciliœmy sporo czasu. Przygotowaliœmy wszystkich naszych dzia³alnoœciach uczestniczy³a jak 

Jubileuszow¹ uroczystoœæ z wydaniem pami¹tkowych najwiêksza iloœæ m³odzie¿y. Realizuj¹c wniosek z ostat-

medali. Od zaproszonych goœci us³yszeliœmy wiele s³ów niego zebrania, wspó³organizowaliœmy uroczystoœæ 

uznania dla naszych poczynañ i zapewnieñ o dalszej ods³oniêcia pomnika poœwiêconego rzezi wo³yñskiej. 

woli wspó³dzia³ania. Piêkny by³ program artystyczny Nie uda³o siê, jak dotychczas doprowadziæ do oczysz-

w wykonaniu m³odych polaniczan. czenia (piaskowanie) pomnika powrotu do Macierzy. 

Z rubinowymi godami zwi¹zana by³a wystawa przygo- Rozliczamy wydawnictwa,  w tym Nieregularnik 

towana przez Jolantê Bachry wraz z wieloma osobami. Polanicki. W sprawozdaniu (poni¿ej) ujêliœmy przy-

Zaprezentowano na niej szereg materia³ów z historii chody i koszty w wymiarze finansowym. Dobrze fun-

Towarzystwa - pocz¹wszy od przypomnienia cz³onków kcjonuje ju¿ œci¹galnoœæ sk³adek (zas³uga p. Danuty 

za³o¿ycieli i okolicznoœci utworzenia Stowarzyszenia, Rewiñskiej), poszerzamy i porz¹dkujemy archiwum 

poprzez pokazanie najwa¿niejszych wydarzeñ, imprez, (nowe, lepsze warunki), ratujemy od zapomnienia ludzi 

wydawnictw, do prezentacji osób, które z inicjatywy TMP i wydarzenia. Dobrze wspó³pracuje siê nam z w³adzami 

otrzyma³y wyró¿nienia za zas³ugi dla Polanicy-Zdroju. miasta w zakresie rozwi¹zywania bie¿¹cych problemów 

Zaznaczamy, ¿e wystawa zosta³a udostêpniona 11 spo³eczno - gospodarczych - wymieniamy pogl¹dy, 

stycznia 2014 r. wraz z oddaniem do u¿ytku lokalu TMP, wnosimy uwagi. Zapewne mo¿na by wiêcej i lepiej, nie 

ale przypominamy j¹ w tym miejscu, bo w³aœciwe jej ma dzisiaj takiej mo¿liwoœci, chocia¿ stworzono nowe, 

przygotowanie mia³o miejsce w analizowanym przez korzystne warunki (lokal), czêsto brakuje si³ i czêœciowo 

nas roku. œrodków, a tak¿e wiêkszej aktywnoœci ze strony cz³on-

Serdecznie dziêkujemy wszystkim twórcom tej ekspo- ków TMP. Trzeba nad tym szczególnie popracowaæ. 

zycji, szczególnie zaœ, co oczywiste pani Jolancie Wydaje siê, ¿e osi¹gnêliœmy du¿o.

Bachry.

Szanowni zebrani !

Szanowni zebrani ! Mówiliœmy powy¿ej o wykonanych zadaniach w roku 

Poza wymienionymi powy¿ej dokonaniami, Towa- 2013. Czyniliœmy to w wymiarze rzeczowym podaj¹c 

rzystwo uczestniczy³o aktywnie w wiêkszoœci wa¿nych konkretne przedsiêwziêcia. Kryj¹ siê za tym konkretne 
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œrodki finansowe, które pozyskiwane by³y z ró¿nych i „El-bi”, 

Ÿróde³ i ró¿ne wydatki zabezpieczaj¹ce realizacjê Wszystkim serdecznie dziêkujemy.

zadañ.

Oto jak przedstawia siê dzia³alnoœæ finansowa Szanowni zebrani !

Towarzystwa w roku 2013. Za nami kolejny pracowity rok.

Sprawozdanie sporz¹dzone zosta³o na podstawie ksi¹g Mamy now¹ siedzibê, nowe, wiêksze mo¿liwoœci 

rachunkowych, prowadzonych w roku obrotowym, dzia³ania.

zgodnie z przyjêtymi zasadami - polityk¹ rachunkow¹; Czêœæ z nich ju¿ wprowadzamy w ¿ycie: mamy 

w sposób zgodny z postanowieniami Ustawy o Rachun- przecie¿ po³owê roku 2014.

kowoœci. Przypomnê, ¿e ju¿ w tym roku:

Na koniec 2013 r. TMP posiada³o rozliczenia krótkoter- - otworzyliœmy now¹ siedzibê i wystawê 40 - lecia,

minowe: - zaprezentowaliœmy 2 nowe wystawy:

- nale¿noœci     1.123,28 z³        Ma³gorzaty Zaj¹czkowskiej-Orze³ „Trzy stolice”,

- zobowi¹zania    1.216,92 z³                    o  r a  z    p  r a  c    f o  t o  g  r a  f i c  z  n  y c  h    P   io  tra Bogacza „Piêkno

Œrodki pieniê¿ne w posiadaniu TMP    2.851,95 z³                    w   o  k ó  ³   n  a  s  ” ,          

   Z czego - ods³oniliœmy nowy napis na tablicy papieskiej 

- kasa    1.713,17 z³                    z    o  k  a  z j i   k  a  n  o  n  i z a  c  j i   J  a  n    P  a  w   ³a    I I ,          

- bank    1.138,78 z³ - wspó³uczestniczyliœmy w organizacji konkursów 

Przychody dzia³alnoœci statutowej:        w ramach Artystycznej Niedzieli Palmowej. 

- sk³adki cz³onkowskie       942,00 z³ Przygotowaliœmy wystawê nagrodzonych pisanek, 

- pozosta³e przychody statutowe       22.109,50 z³ kartek wielkanocnych i palm.

   w tym m. in.

- dotacja UM       12.460,00 z³ Warto podkreœliæ, ¿e przyjêliœmy w tym roku 10 nowych 

- reklamy w Kalendarzu    1.600,00 z³ cz³onków.

- dofinansowanie zakupu pieca c.o.     6.000,00 z³ Liczymy, ¿e w czasie naszego zebrania pojawi¹ siê 

Nadwy¿ka przychodów nad kosztami u.r.    2.758,31 z³ nowe propozycje, uwagi do zaprezentowanych mater-

Przychody finansowe na koniec 2013 r.      0,23 z³ ia³ów. Okreœlimy je zapewne w dyskusji i w uchwale 

Koszty dzia³alnoœci statutowej. zebrania. Podejmiemy je i zrealizujemy dla dobra naszej 

W 2013r. koszty realizacji dzia³añ statutowych wynos- ma³ej ojczyzny - jej mieszkañców i przybywaj¹cych do 

³y: nas goœci.

Ogó³em       16.165,53 z³                                           Kochajmy Polanicê

   w tym m. in.:

- Nieregularnik Polanicki (2 numery)    4.843,39 z³

- Kalendarz Polanicki    6.000,00 z³ UCHWA£Y  I WNIOSKI

- Obchody 40-lecia TMP    3.727,00 z³ 1. Zwróciæ siê do w³adz administracyjnych i koœciel- 

Pozosta³e administracyjne koszty dzia³alnoœci wynios-     nych o szczególne uhonorowanie ks. Pra³ata

³y    8.037,38 z³     Antoniego Kopacza, dziêkuj¹c tym samym za

Wynik finansowy za rok obrotowy wyniós³ : 2.758,31 z³     promocjê miasta, regionu i Kraju,

Szanowni zebrani ! 2. Œciœlej wspó³pracowaæ z miastami zaprzyjaŸnio-

Przedstawiliœmy powy¿ej efekty naszej dzia³alnoœci     nymi, a w odniesieniu do Czeskiej Skalicy dopro-

rzeczowe i finansowe. Trzeba stwierdziæ, ¿e nie by³aby     wadziæ do wycieczek i wznowienia wydania ksi¹¿ki

mo¿liwa realizacja tak bogatego programu i jego     „Babunia” Bo¿eny Nemcowej,

zabezpieczenia finansowego bez wspó³pracy z wieloma 3. Nawi¹zaæ wspó³pracê z przedszkolami, szko³ami

sojusznikami - burmistrzem Jerzym Terleckim, Rad¹     i w³adzami miasta dot. nobilitacji niedŸwiedzia 

Miejsk¹ z jej przewodnicz¹cym Zbigniewem Puchnia-     „Polarka”,

kiem, parafi¹ WNMP, Centrum Kultury, ZE i R, MZK, 4. Uhonorowaæ, wyró¿niæ Georga Wenzela szczegól-

MBP, ZUK S.A a szczególnie placówkami oœwiatowo-     nie zas³u¿onego dla miasta - monografia,

wychowawczymi - Szko³y Podst. Nr 2, Gimnazjum 5. Rozpocz¹æ dzia³ania przygotowuj¹ce obchody 70

Publicznym, Stowarzyszeniu Szkó³ „Edukator”, RST,     lecia naszej bytnoœci na tzw. ziemiach odzyska-

przedszkolami - Nr 1, „Gromadka NiedŸwiadka”,     nych,

„Weso³ym Przedszko lem w baœniowej  kra inie”.  6. Doprowadziæ do remontu schody do koœcio³a od 

Wspomagali nas - „Villa Polanica”, Pensjonat „Beata”,     ul. Zdrojowej.

Hotel „Polanica”, Apteka „Feniks”,Firma „Verms” 
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SZKO£Y I PRZEDSZKOLA

Przedszkole Publiczne mieszcz¹ce siê przy ul. ludowym. Na koniec wszyscy dali popis œpiewu chóral-

Wojska Polskiego znane jest wszystkim mieszkañcom nego znanych piosenek ludowych.

Polanicy-Zdroju, bowiem swoj¹ pierwsz¹ naukê pobiera 13 marca 2014 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej 

tu ju¿ czwarte pokolenie mieszkañców naszego miasta. odby³ siê Miêdzyprzedszkolny Konkurs Plastyczny 

Rozmawiam z dyrektorem przedszkola - pani¹ „Uroki Zimy”. Organizatorem konkursu by³o Przed-

El¿biet¹ ¯yliñsk¹, która przybli¿y nam wychowanie szkole Publiczne. Wytypowane dzieci da³y popis swoim 

i naukê dzieci w przedszkolu. umiejêtnoœciom i pomys³om. By³y dobrze przygotowane 

Do przedszkola w roku szkolnym 2013/2014 uczê- przez swoje nauczycielki. Jurorzy mieli du¿y k³opot 

szcza³o 100 dzieci  w czterech grupach wiekowych plus z wytypowaniem poszczególnych miejsc.

grupa ¿³obkowa. Zadecydowano, ¿e bêd¹ tylko wyró¿nienia.

Dzieci uczy³y siê poprzez zabawê. 5 i 6 letnie dzieci Wyró¿nieni zostali:

przygotowywano do zajêæ szkolnych  poprzez szereg 

æwiczeñ, np. przygotowuj¹cych rêkê do pisania, - Amelia Domaga³a   - lat 4 z Weso³ego

æwiczenia grafomotoryczne, czyli rysowanie szlaczków,          Przedszkola w Bajkowej Krainie,

wzorów literopodobnych oraz pisanie pierwszych liter. - Hanna Januszewska - lat 4 

Drugim wa¿nym elementem nauki by³o rozwijanie          z Przedszkola Publicznego,

s³uchu fonomotorycznego, który odpowiedzialny jest za - Zuzanna Paradowska  - lat 4 z Weso³ego

czytanie. Wszystkie te umiejêtnoœci nauczycielki          Przedszkola w Bajkowej Krainie,

æwiczy³y z dzieæmi poprzez zabawê. - Martyna Szeniszewska -l lat 5 

W minionym roku szkolnym w Przedszkolu Publicz-           z Przedszkola Publicznego,

nym, dziêki du¿ej pomocy rodziców i dziadków, zorgani- - Zuzanna ¯yliñska - lat 5 z Oddzia³u

zowano m.in. Dzieñ Babci i Dziadka, Miêdzyprzed-           Przedszkolnego przy SP nr 2.

szkolny Konkurs Plastyczny „Uroki Zimy”, Powitanie 

Wiosny oraz festyny integracyjne. 

Dyrekcja i Grono Nauczycielskie przed-

szkola we wszystkich organizowanych 

imprezach, patriotycznych, ludowych, 

œwiêtach koœcielnych przybli¿aj¹ historiê 

Polski, tradycje ludowe. Dzieci ucz¹ siê 

tañców i piosenek ludowych. Przedszkole  

stara siê zapewniæ dzieciom odpowiednie 

stroje. Na imprezy zapraszane s¹ zespo³y 

ludowe oraz rodzice i dziadkowie. Dzieci 

bêd¹ pamiêtaæ wspólne rodzinne œpiewanie

 i mo¿e kiedyœ swoim dzieciom przeka¿¹ tê 

tradycjê.

Pani Dyrektor mówi: „Dziecko w okresie 

przedszkolnym u nas nauczy siê wszystkie-

go. Dzieci spaceruj¹ np. na pocztê, czy do 

sklepu jarzynowego, pilnie obserwuj¹ pracê 

przy okienku, ekspedientki w sklepie.

21 marca br. s³owami piosenki: „(…) Ju¿ bociek leci, PóŸniej, w przedszkolu, poprzez zabawê odtwarzaj¹ to, 

ciesz¹ siê dzieci, wiosna, wiosna idzie przez œwiat (…)” co zobaczy³y. Równie¿ œwietnie  sporz¹dzaj¹ desery”.

dzieci przepêdzi³y zimê i powita³y wiosnê. W kolorowym Z okazji Dnia Babci i Dziadka do przedszkola 

korowodzie z Marzann¹ przemaszerowa³y ulicami zaproszono cz³onków zespo³u ludowego z Szalejowa 

Polanicy. Towarzyszyli im: Zbigniew Puchniak  prze-Dolnego. Zaproszonym goœciom rozdano œpiewniki. 

wodnicz¹cy RM, Edward Wojciechowski  prezes TMP, Dzieci w ludowych strojach tañczy³y i œpiewa³y dla 

rodzice, dziadkowie, polanickie przedszkola oraz swoich babæ i dziadków na przemian z zespo³em 

ZABAWA I NAUKA 
w Przedszkolu Publicznym

Laureaci konkursu z opiekunami

J.K³osiñski



mieszkañcy miasta i przyjezdni goœcie. Ten d³ugi organizowany ju¿ od kilku lat na terenie ogrodu przed-

korowód prowadzi³ zespó³ ludowy „Marzenie”, œpiewa- szkola. Jak zwykle by³o mnóstwo atrakcji i zabawy. 

j¹c weso³e, wiosenne piosenki. Nauczyciele i niektórzy 

rodzice przebrani byli w weso³e stroje imituj¹ce zwie-

rz¹tka budz¹cej siê wiosny.

Rodzice wszystko fotografowali i filmowali - na pami¹t-

kê, przecie¿ dzieckiem jest siê bardzo krótko.

Mijaj¹cy rok szkolny zakoñczy³ festyn rodzinny, 
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APEL !!!

   Je¿eli posiadasz stare widokówki (sprzed 1939 r 

lub z lat 50-tych ub.w.) Polanicy-Zdroju, na których 

widoczne s¹ tarasy nad rzek¹ Bystrzyc¹ Dusznick¹, 

Redakcja Nieregularnika… prosi o kontakt mailowy 

(nieregularnik.tmp @ wp.pl) lub telefoniczny  793 661 

668

Dzieci tañcz¹ dla swoich babæ i dziadków Prace rêczne dzieci z okazji Œwi¹t Wielkanocnych

Pierwszy dzieñ wiosny; 
od lewej E. ¯yliñska, Zb. Puchniak i E. Wojciechowski

Czerwcowy Festyn Rodzinny

P.Haczek

P.Haczek

P.Haczek

P.Haczek

Gra¿yna Redmerska



   O tym, w jaki sposób mieszczanie k³odzcy próbowali 

obroniæ siê przed nadci¹gaj¹c¹ zaraz¹, pisaliœmy ju¿ 

w jednym z wczeœniejszych numerów Nieregularnika. 

D¿uma jednak w 1680 r. miasta nie minê³a i poch³onê³a 

a¿ 1479 ofiar. 

   O k³odzkiej kolum-

nie maryjnej warto 

wspomnieæ z kilku 

powodów. Kolumny 

te bywa³y jednym ze 

sposobów podziêko-

wania za ocalenie od 

zarazy, jakie sk³adali 

Niebu mieszkañcy 

miast dotkniêtych 

epidemiami.

Pochodz¹ przede 

wszystkim z epoki 

baroku i wi¹¿¹ siê 

z okresem póŸnej 

kontrreformacji.

Najczêœciej spoty-

kamy je w krajach 

nale¿¹cych niegdyœ 

do monarchii Hab- Witkowski przypuszczaj¹, ¿e ideowe przedstawienia 

sburgów, a wiêc widoczne na mo-

w Austrii, Czechach, na Œl¹sku i w Bawarii. Kolumny numencie zosta³y 

maryjne mia³y znaczenia, przede wszystkim religijne, opracowane przez 

ale równie¿ polityczne i propagandowe. Habsburgowie jezuitów. Kolumnê 

polecili wszystkie podleg³e sobie terytoria opiece oparto na nieistnie-

Najœwiêtszej Maryi Panny. Kult Maryi mia³ wiêc zarazem j¹cym ju¿ wzorze, 

niejako polityczne znaczenie. W antyku kolumnê jakim dla k³odzkich 

traktowano jako symbol godnoœci, wielkoœci i dostojeñ- fundatorów  by³a 

stwa zatem Maria stoj¹ca na szczycie kolumny to filar kolumna maryjna 

Koœcio³a. stoj¹ca na Rynku 

K³odzka kolumna jest tak¿e aktem dziêkczynnym Starego Miasta w 

mieszczan za ocalenie od po¿aru, który pojawi³ siê Pradze, ufundowa-

w mieœcie w 1676 r.  Inicjatywa - wzniesienia na k³odz- na przez cesarza 

kim Rynku wysz³a  od rady miejskiej, proboszcza Ferdynanda III w 

Ró¿anki - Jerzego Ignacego Pachy'ego oraz k³odzkich 1650 r., a wykona-

jezuitów. Wykonania kamiennego monumentu podj¹³ na przez praskiego 

siê k³odzki rzeŸbiarz Jan Adam Beyerhoff, zaœ metalowa rzeŸbiarza  Jana  

bramka zosta³a sporz¹dzona w warsztacie œlusarskim Jerzego Bendla.

Jana Scholtza. Kolumna ta jest najstarsz¹ kolumn¹    Na szczycie 

maryjn¹ w Kotlinie K³odzkiej. k³odzkiej  kolumny 

 Historycy sztuki Romuald Kaczmarek i Jacek umieszczono figurê 

OD POWIETRZA, G£ODU, OGNIA I WOJNY ZACHOWAJ 
NAS PANIE…! KOLUMNA MARYJNA W K£ODZKU

Kodzka kolumna maryjna (fotopolska.pl)

Kaplica œw. Franciszka -Xsawerego 
(polltravel.blogspot.com)

Rycina przedstawiaj¹ca œw. Franciszka-Xawerego 
(polltravel.blogspot.com)
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KALENDARIUM

STYCZEÑ MAJ
1-2  Wystawa prezentuj¹ca 40-lecie istnienie i dzia³alnoœci 15-16  Wernisa¿ wystawy fotografii Piotra Bogacza - Piêkno
       TMP            wokó³ nas
   3  Przeciêcie wstêgi przez dr W. Malkê - by³ego prezesa      17  Poœwiêcenie Sztandaru Sybiraków w koœciele parafialnym  
       TMP z okazji otwarcia nowej siedziby, CZERWIEC
   4  Przed now¹ siedzib¹ TMP - W. Malka, W. Lewicki

     18  Tomek Gola otwiera wystawê PUOT EXPO 2014
       J. Terlecki, ks. A. Kopacz, J. Klimowicz, Zb. Puchniak

     19  Wystawa Krzysztofa Froese “Porann¹ por¹ w Kotlinie
   5  Byli prezesi TMP - W. Malka, T. Wycza³ek ogl¹daj¹

           K³odzkiej w Villi “Polanica”
       wystawê

     20  Turniej Scrabble Uzdrowiskowe S³ów Giêcie - Ciêcie 
           w Sali Koncertowej

MARZEC      21  “Turniej VIP” w Scrabble Od lewej: M. Runiewicz-Wac, 
   6  Wernisa¿ wystawy  Ma³gorzaty Zaj¹czkowskiej-Orze³            M. Jellin, A. Winnicka, D. Kupiec
       “Trzy stolice”      22  Wernisa¿ wystawy “Ig³¹  malowane” Bo¿eny
   7  Konkurs plastyczny przedszkolaków “Uroki zimy”            Kostrzewskiej, kwiaty wrêcza Prezes TMP 
   8  Pierwszy dzieñ wiosny w kolorowym korowodzie      23  Uczestnicy wystawy

     24  Inauguracja 23 Koncertów Organowych i Kameralnych.
           Od lewej stoj¹: burmistrz Polanicy-Zdroju Jerzy Terlecki,KWIECIEÑ
           przewodnicz¹cy RM Zbigniew  Puchniak, ks. pra³at Antoni

    9  Forum gospodarcze WSSE - Teatr Zdrojowy  
           Kopacz, prof. Andrzej Chorosiñski (organy), ks. dr hab. 

  10  Artystyczna Niedziela Palmowa - kiermasz 
           Pawe³ Sobierajski (tenor),  ks. dr hab. Zdzis³¹w Madej

        w holu teatru
           (tenor)

  11  Œpiewa zespó³ folklorystyczny “Kuku³ki” z Wolan
    

  12  Jurorzy oceniaj¹ zg³oszone do konkursu pisanki i kartki
Foto: 

         wielkanocne
E. Futoma - (3; 4; 5; 6; 22; 23), P. Haczek - (7), J. K³osiñski - (8),

  13  Wystêpy dzieciaków z polanickich placówek oœwiatowych
M. Mazurek - (20; 21), G. Redmerska - (9; 17), J. Redmerski - 

  14  Uroczystoœæ z okazji Kanonizacji Jana Paw³a II przed
(1; 2; 10; 11; 12; 13; 14; 18; 19), K. Reddmerska - (15; 16),

        obeliskiem Papie¿a
R. Serafin (24)
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Najœwiêtszej Maryi 

Panny .  W n iszy  

coko³u znajduje siê 

postaæ œw. Rozalii, 

patronki od zarazy, 

w otoczeniu rzeŸb 

przedstawiaj¹cych  

Archanio³a Gabriela, 

Anio³a Stró¿a, œw. 

Floriana i œw. Józefa. 

Ni¿ej, wokó³ kolumny, 

ustawiono f igury 

œwiêtych od zarazy: 

Karola Boromeusza, 
o³tarza. Podobne moce oddalania epidemii przypisywa-Franciszka Ksawe-
no œw. Rozalii, której kult powsta³ w odleg³ym Palermo na rego, Rocha i Seba-
Sycylii. Œwiêta pustelnica z XII w., a w³aœciwie jej stiana. Warto pamiê-
szcz¹tki umieszczone w katedrze, mia³y spowodowaæ taæ, ¿e epidemia 
uœmierzenie epidemii. z 1680 r. przyczyni³a 
   K³odzka kolumna maryjna zosta³a w 1950 r. wpisana siê do rozwoju na 
do rejestru zabytków, a w latach 1972 i 1997 gruntownie ziemi k³odzkiej kultu 
j¹ wyremontowano.œw. Franciszka Ksawerego, patrona miasta. W Bystrzycy 

K³odzkiej wzniesiono w 1681 r. kaplicê jemu poœwiêcon¹ 

w podziêce za ocalenie  miasta od epidemii d¿umy.

   Œw. Sebastianowi, który równie¿ stan¹³ na k³odzkiej 

kolumnie maryjnej, przypisywano ocalenie Rzymu przed 

d¿um¹ w 670 r. Epidemia, jaka dotknê³a Wieczne 

Miasto, mia³a ust¹piæ po poœwiêceniu temu œwiêtemu 

M. Perzyñski, Twierdza i inne atrakcje Klodzka. Przewodnik dla dociekliwych, Wroc³aw 
2007, s. 136.
R. Kaczmarek, J. Witkowski, Zarys dziejów sztuki, (w:) K³odzko dzieje miasta, pod red. R. 
G³adkiewicza, K³odzko 19998, s. 211
Tam¿e
M. Perzyñski, op. Cit., s. 135.

Zdjêcie kaplicy z lat 20 tych XX w.
(zbigniew walus.dolny-sl)

Zwiêñczenie kaplicy z dat¹ powstania
(zbigniew walus.dolny-sl)

El¿bieta Koœcik
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Góry Sto³owe to nie tylko bliskie B³êdne Ska³y oraz mach, przez które przep³ywa rzeka Metuje, tworz¹c dwa 

Szczeliniec Wielki. Ca³e pasmo ci¹gnie siê na d³ugoœci wodospady. Pierwsze jezioro znajduje siê ju¿ na 

ok. 45 km od Kotliny Krzeszowskiej ko³o Krzeszowa do pocz¹tku trasy, tu¿ za kasami. Powsta³o w dawnym 

Piekielnej Doliny ko³o Polanicy-Zdroju. „Po drodze” kamienio³omie; wokó³ prowadzi 1,5-kilometrowa trasa 

Góry Sto³owe przechodz¹ przez terytorium Republiki turystyczna znakowana kolorem niebieskim. Drugie 

Czeskiej, gdzie nosz¹ nazwê Broumovská Vrchovina. jeziorko znajduje siê w górnej czêœci skalnego miasta. 

Jedn¹ z g³ównych atrakcji czeskich Gór Sto³owych jest Na prze³omie XVIII i XIX w. powsta³ tu na rzece Metuje 

Adrszpaskie Skalne Miasto (Adršpašské Skalní Mìsto). zbiornik s³u¿¹cy do sp³awiania wyciêtego drewna. Od 

   Pierwsi turyœci zaczêli przybywaæ 

do Adrszpaskich ska³ ok. 1700 roku 

od strony Œl¹ska. Wczeœniej oko-

liczni mieszkañcy chronili siê tutaj, 

w sytuacjach zagro¿enia. Kolejne 

lata to dynamiczny rozwój turystyki. 

Od 1783 r., w miejscu zwanym 

obecnie „Echo”, dla uciechy turys-

tów grano na waltorniach oraz 

strzelano z moŸdzierza. 31 sierpnia 

1790 r. by³ tu Johann Wolfgang 

Goethe, co od 1932 r. upamiêtnia 

tablica oraz popiersie poety. S³awa 

ska³ o niezwyk³ych kszta³tach 

zaczê³a przyci¹gaæ te¿ koronowane 

g³owy  byli tu m.in. królowa pruska 

Luiza, cesarz Józef II, cesarz 

austriacki Karol. W 1824 r. wybuch³ 

ki lkutygodniowy po¿ar, który 

zniszczy³ prawie ca³¹ roœlinnoœæ 

leœn¹, ale ods³oni³ nieznane jeszcze rejony ska³. 1857 r. odbywaj¹ siê po jeziorku rejsy turystyczne na 

Wkrótce w³aœciciele tych terenów rozpoczêli budowê ³odziach (atrakcja p³atna osobno; obecnie 50 koron).

udogodnieñ dla turystów oraz sieci szlaków turystycz- Adrszpaskie Skalne Miasto cieszy siê ogromn¹ popu-

nych. Pierwsze wejœcie w ska³y prowadzi³o przez Bramê larnoœci¹ wœród turystów z Polski. S¹ dni, kiedy frek-

Gotyck¹ zbudowan¹ w 1839 r. wencjê w przewa¿aj¹cej mierze zapewniaj¹ Polacy.

Wœród form skalnych prowadzi okrê¿ny szlak turys- Z Polanicy-Zdroju jest tutaj ok. 63 km. Wycieczki do 

tyczny o d³ugoœci ok. 3,5 km, oznaczony kolorem Skalnego Miasta w Adrszpachu organizuje chyba ka¿de 

zielonym (wstêp p³atny; bilet normalny kosztuje obecnie biuro turystyczne dzia³aj¹ce w k³odzkich uzdrowiskach. 

70 koron). Znaczna czêœæ tej trasy jest dostêpna dla Na miejscu, grupa licz¹ca co najmniej 20 osób, mo¿e 

osób niepe³nosprawnych. Udogodnienia dla turystów to skorzystaæ z us³ug bezp³atnego przewodnika.

m.in. wygodne schodki, porêcze, drabiny oraz miej-

scami sztucznie wybudowane chodniki i platformy. 

Wiêkszoœæ form skalnych ma, podobnie jak na 

Szczeliñcu, swoje nazwy. Niektóre wywodz¹ siê z tra-

dycji pierwszych wypraw w dawnych czasach np. 

Kochankowie, G³owa Cukru, Wie¿a El¿biety; pozosta³e 

pochodz¹ z czasów wspó³czesnych. Formy skalne s¹ 

bardzo dobrze opisane i oznakowane na miejscu 

drewnianymi strza³kami. Na terenie Adrszpaskich Ska³ 

znajduj¹ siê dwa górskie jeziorka na ró¿nych pozio-

ADRSZPASKIE SKALNE MIASTO
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We wtorek, dnia 14 

stycznia 2014 roku, 

zmar³ w Bydgoszczy 

w wieku 85 lat (ur. 

1929) Stanis³aw Puls 

- Cz³onek Komitetu 

UNICA, jeden z naj-

starszych uczestni-

ków i organizatorów 

amatorskiego ruchu 

filmowego w Polsce, 

twórca 18 filmów, 

g³ównie dokumenta-

lnych. Do koñca aktywnie dzia³a³ w amatorskim ruchu 

filmowym.

W latach 50. by³ jednym z za³o¿ycieli Federacji 

Amatorskich Klubów Filmowych, pierwszej polskiej 

organizacji zrzeszaj¹cej Amatorskie Kluby Filmowe 

i filmowców - amatorów. By³ organizatorem i wspó³orga-

nizatorem wielu festiwali filmowych, m.in. w roku 1960 

wspó³organizowa³ w Bydgoszczy VIII Ogólnopolski 

Konkurs Filmów Amatorskich (OKFA), oraz w roku 1975, 

po raz pierwszy w Polsce - Œwiatowy Konkurs i Kongres 

Miêdzynarodowej Unii Filmu Amatorskiego UNICA 

w Toruniu. By³ jurorem wielu festiwali filmowych w Pol-

sce i za granic¹, g³ównie w Niemczech i w Austrii.

Stanis³aw Puls dziewiêciokrotnie by³ cz³onkiem jury 

na Miêdzynarodowym Festiwalu Pol-8 im. Józefa Milki w 

Polanicy-Zdroju, w tym dwa razy przewodniczy³ obra-

dom jury miêdzynarodowego. Bra³ udzia³ w pracach 

polanickiego jury na XVIII (1983), XXVIII (1994) - 

przewodnicz¹cy, XXIX (1995), XXX (1996) - przewodni-

cz¹cy i potem nieprzerwanie od XXXIII (2000) do 

XXXVII (2004) Festiwalu Pol-8. Zdjêcie, które prezentuj-

emy, zosta³o wykonane podczas ostatniego pobytu 

Stanis³awa Pulsa w Polanicy w 2004 roku.

10 stycznia 2014 roku Stanis³aw Puls otrzyma³  z r¹k 

konsula honorowego Niemiec Federalny Krzy¿ 

Zas³ugi na Wstêdze Orderu Zas³ugi Republiki 

Federalnej Niemiec nadany przez Prezydenta Niemiec 

Joachima Gaucka.

Pogrzeb Stanis³awa Pulsa  odby³ siê dnia 18 sty-

cznia 2014 roku  na cmentarzu parafialnym Naj-

œwiêtszego Serca Pana Jezusa przy ul. Ludwikowo 

w Bydgoszczy.

Klub Filmowy "Gro-

teska" z Kêdzierzy-

na-KoŸla poinformo-

wa³, ¿e 26 listopada 

2013 roku zmar³ Wal-

demar Zamczewski. 

W przekazanym ko-

munikacie czytamy:

"Z ¿alem i ogrom-

nym smutkiem, in-

formujê Was wszys-

tkich, ¿e w dniu 

dzisiejszym odszed³ w inne plenery filmowe Nasz 

Prezes - Waldemar Zamczewski.  Zapewne ju¿ do³¹czy³ 

do Irka, Anatola, Romka i innych Przyjació³, którzy, 

gdzieœ Tam, dalej tworz¹ i realizuj¹ swoj¹ pasjê, jak¹ by³ 

zawsze dla Nich FILM."

Waldemar Zamczewski by³ w latach 70-tych 

minionego wieku dobrym duchem polanickiego 

Festiwalu Pol-8 i wraz z klubem „Groteska” stanowili 

wa¿ny element tej imprezy. Zawsze oprócz filmów, które 

nie wyje¿d¿a³y bez nagród, przywozili ze sob¹ do 

Polanicy pozytywne nastawienie do œwiata i ludzi.

Ostatni raz widzieliœmy Go w 2008 roku, kiedy 

zrobi³ du¿¹ niespodziankê i pojawi³ siê w Polanicy- 

Zdroju na 41. Festiwalu Pol-8 wraz z siln¹ grup¹ 

dinozaurów z Klubu "Groteska". By³o to dok³adnie 5 lat 

temu. Zdjêcie, które prezentujemy obok, zosta³o 

zrobione w³aœnie w czasie tych Jego ostatnich odwie-

dzin w Polanicy.

STANIS£AW PULS  
Cz³onek Komitetu UNICA

WALDEMAR ZAMCZEWSKI 

PREZES NKF „GROTESKA”

 REKLAMA REKLAMA REKLAMAREKLAMA REKLAMA REKLAMA  REKLAMA REKLAMA REKLAMAREKLAMA REKLAMA REKLAMA 

Wac³aw Szewczyk

1/2014NieregularnikNieregularnik PolanickiPolanicki IN MEMORIAM 

40



99 1010

1111 1212

1313 1414

1515

LEGENDA  STR. 38LEGENDA  STR. 38

1616



1717 1818

1919 2020

2121 2222

2323 2424

LEGENDA  STR. 38LEGENDA  STR. 38


