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SYBIRACY
-„Sybir nie jest pojêciem geograficznym, ale
symbolem represji caratu, a póŸniej Stalina i jego
pogrobowców wobec Polski i Polaków.
Dlatego wiêzienia, obozy, zsy³ki na ca³ym terytorium
ZSRR i polskie cierpienia z tym zwi¹zane nazywamy
„Sybirem” a ofiary tego „Sybiru” Sybirakami.
Nawi¹zujemy do XIX-wiecznej ¿a³oby narodowej,
tradycji zes³annictwa polskiego po Powstaniu
Listopadowym, Styczniowym po polskich powstaniach w Krasnojarskim kraju, Powstaniu Syberyjskiego Legionu Wolnych Polaków pracuj¹cych
przy budowie krugobajkalskiej drogi (czerwiec
1866). Nawi¹zujemy do ogromnego wk³adu inteligencji polskiej w kulturê i cywilizacjê Syberii
i wreszcie do losów polskiego duchowieñstwa,
które - b¹dz jako zes³añcy a czêsto dobrowolniepe³ni³o sw¹ misjê duszpastersk¹ wobec zes³añców,
jak chocia¿by inicjator budowy koœcio³a katolickiego w Irkucku ks. Krzysztof Szwernicki”
Ryszard Reiff
(Motto z Kalendarza Sybiraka 1990 wydanego pod patronatem ZG
Zwi¹zku Sybiraków przez Towarzystwo
Przyjació³
Kuriera
Podlaskiego)

Mieszkañcy Polanicy zapewne zauwa¿yli w koœciele
parafialnym (na jego lewej œcianie, tu¿ przy bocznym
wejœciu) now¹ tablicê o treœci:
„Jeœli zapomnê o Nich
Ty, Bo¿e na niebie
Zapomnij o mnie.”
A. Miickiewicz

„Pamiêæ Sybirakom,
którzy na zes³aniu umêczeni zginêli.
i Tych, którym Bóg pozwoli³ wróciæ.”
Zwi¹zek Sybiraków Polanica Zdrój
17 wrzesieñ 2005 r.

Sta³am przed tablic¹ zawstydzona, có¿ ja wiem
o polaniczanach, którzy przybyli do naszego miasta
z Syberii, Kazachstanu? Do Polanicy po 1945r. przybywali Polacy z ró¿nych stron …„szukaj¹c swojego
miejsca na ziemi...”1. Wiêkszoœæ nas niewiele wie
o swoich s¹siadach, wspó³pracownikach, o ich rodzinach i wojennej przesz³oœci tych ludzi.
Lokale TMP i Zwi¹zku Sybiraków s¹siaduj¹ ze sob¹,
ale dy¿ury pe³nimy w innych dniach i nie mieliœmy
dotychczas okazji spotkania siê. Dlatego podczas
jednego z wtorkowych dy¿urów Sybiraków z³o¿y³am im
wizytê; mia³am szczêœcie, dy¿ur pe³ni³y: prezes Ko³a
Krystyna Jeziorkowska - Sadowska i skarbnik Maria
Wasilewska. Podczas rozmowy dowiedzia³am siê wiele
o ich pierwszych dniach w Polsce po wojnie, miêdzy
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innymi. o tym , ¿e pierwszy transport powracaj¹cych
Polaków z Syberii przyby³ w kwietniu 1946 r. (minê³a 60
rocznica), by³y to Œwiêta Wielkanocne. Poci¹g zatrzyma³ siê na stacji kolejowej w Krosnowicach, by³ to koniec
wielotygodniowej, ciê¿kiej podró¿y. Urz¹d Repatriacyjny kierowa³ ca³e rodziny do zasiedlania gospodarstw,
które zosta³y opuszczone przez wyje¿d¿aj¹cych na
zachód Niemców.
Niektórzy polaniccy Sybiracy przyjechali póŸniej, tak jak
m. in. Maria Wasilewska, która przyjecha³a z Kazachstanu w listopadzie 1956 r. ( tam siê urodzi³a).
Cz³onkowie Zwi¹zku w wiêkszoœci pragn¹ pozostaæ
anonimowi, chocia¿ odpowiadaj¹ na moje pytania. Jak
mówi¹, nie bardzo chc¹ wracaæ pamiêci¹ do tamtych lat.
…„Lida-10 luty 1940r. godzina 3-cia rano-szybkie,
liczne kroki wokó³ domu, nag³e stukania w okna, drzwi
i 15 min. czasu na ubranie siê i wyjœcie ca³ej rodziny.
Furmanki czeka³y na wiele takich rodzin, przera¿onych,
nieœwiadomych tego, co ich czeka. Mróz tej tragicznej
nocy ponad-30 stopni, wyrwani ze snu ludzie wt³aczani
s¹ do bydlêcych wagonów. Jedziemy os³upieni, skamieniali zimnem, g³odem, przez szpary w deskach
wagonów widzimy tylko bezkresne bia³e pola.
Po wielu dniach wyrzucaj¹ nas na nieznanej bia³ej
pustyni. Sami kopiemy ziemianki, grzebiemy zmar³ych,
którzy nie przetrzymali podró¿y…”, …„Jak siê dowiadujemy naszym miejscem golgoty jest A³tajski Kraj ...”, …„I
tak przez nieskoñczenie d³ugich 6 lat ¿yjemy, wierz¹c,
¿e wrócimy i jak w wierszu Ref-Rena œnimy o drzewach,
o maleñkiej rzece Lidzie, o naszych domach, Niemnie,
Œwitezi. Niestety, nie wróciliœmy do naszych domów
Kresowych ...„Zahartowani okrucieñstwem zes³ania nie
protestujemy, ponownie wioz¹ nas w bydlêcych wagonach ale ju¿ do Polski i osiedlamy siê w Polanicy Zdroju.
Ci, co prze¿yli ciesz¹ siê ¿yciem, podnosz¹ siê z kolan,
chocia¿ pozostaj¹ na zawsze okaleczeni nigdy nie zrozumianym wyrokiem szaleñców…”
(Urywki wspomnieñ Sybiraczki pragn¹cej zachowaæ
anonimowoœæ).
…„Urodzi³am siê w Nowogródku w 1924 r. We wrzeœniu
1939 r. zaczê³a siê II wojna œwiatowa, w tym te¿ roku
weszli do nas Rosjanie i zaraz w styczniu 1940 r. zaczê³y
siê wywózki Polaków w g³¹b Rosji. Pierwsi wywo¿eni
byli polscy oficerowie, adwokaci, urzêdnicy i ci wszyscy
którzy zajmowali wysokie stanowiska. Robili ³apanki,
wpadali do mieszkañ i zabierali ka¿dego jak sta³, nawet
nie ubranych, bosych ³adowali do bydlêcych wagonów
i nikt nie wiedzia³ dok¹d by³ wieziony…”, …„Nastêpna
wywózka by³a 10 stycznia 1940, wywozili osadników...”.13 kwietnia1940r. zastukano w nocy do naszych
drzwi, kazano nam siê zbieraæ, mówiono, ¿e mamy
jechaæ, podstawili jedn¹ furmankê tj. sanki ale by³y takie
ma³e, ¿e nie mieliœmy gdzie usi¹œæ, by³o nas szeœæ
osób; dwóch braci, siostra, ojciec, mama i ja. Starszy
brat by³ kalek¹, nie móg³ chodziæ… Nic nam nie dali ze
sob¹ wzi¹æ, powiedzieli, ¿e tam, gdzie jedziemy
wszystko jest a brata bêd¹ leczyæ. I tak jechaliœmy 21
kilometrów do Baranowicz, tam czeka³y na nas wagony
towarowe zimne, bez okien. WieŸli nas jak byd³o, by³o
nas 40 osób w wagonie mê¿czyŸni, kobiety i dzieci
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lali nas do Rosjan co tam mieszkali, a potem kazali nam
kupiæ sobie dom, ale co to by³y za domy, to siê nie da
opisaæ, takie ma³e cha³upki ziemlanki…. Pierwsza
praca to by³a w polu, wyrywaliœmy chwasty ze zbo¿a…
pracowaliœmy razem z Kirgizami. Nied³ugo staliœmy siê
do nich podobni, nie by³o myd³a ani ciep³ej wody do
mycia. Nie by³o czym ugotowaæ jedzenia. Zbieraliœmy
krówskie i wielb³¹dzie ³ajna i tym siê pali³o.
Dostawaliœmy 30 dkg. ziarna na osobê. Ziarno trzeba
by³o zemleæ na ¿arnach i to by³a porcja na ca³y dzieñ…
Jak siê posz³o do pracy, to siê jad³o… Za
przepracowany dzieñ mieliœmy tzw. dniówki. By³o to za
ma³o, a jeœæ siê chcia³o, ci¹gle byliœmy g³odni. .. Naszym
prze¿yciem by³a tylko nadzieja, ¿e ju¿ nie d³ugo wrócimy
do domu, do Polski…W marcu 1941r. zachorowa³am na
tyfus, by³am ciê¿ko chora, lekarstw nie by³o, jedynym
lekarstwem by³a kiszona kapusta, serwatka do picia i to
mnie wyleczy³o… W 1942 r. by³o coraz gorzej,
mê¿czyŸni poszli na wojnê, kobiety wykonywaæ musia³y
wszystkie roboty… Zaczê³y przybywaæ do naszej
miejscowoœci nastêpne transporty, tym razem
z Rumunii, z Krymu, Niemcy i ¯ydzi. G³ód zaczyna³ nam
siê dawaæ we znaki…Zdarzy³o siê raz, ¿e jeden
z Czeczenów-stary dziadek zmar³, a rodzina go
przetrzymywa³a w ukryciu 6 dni ¿eby braæ na niego
przydzia³ 30 dkg. zbo¿a dziennie. By³o to mo¿liwe,
poniewa¿ by³y wtedy silne mrozy do 45 OC. Rok 1944oczekiwana nadzieja do powrotu nie przysz³a, dalej
musieliœmy pracowaæ, a g³ód coraz gorzej nam doku-

razem… Co najgorsze, to nie by³o ubikacji ale
mê¿czyŸni wyrwali deskê w pod³odze, zawiesili
zas³onkê no i mo¿na by³o wytrzymaæ. WieŸli nas pod
karabinami jak przestêpców… Na wiêkszej stacji poci¹g
zatrzymywa³ siê, aby nabraæ trochê gor¹cej wody
i chleba. I tak jechaliœmy nie wiedz¹c dok¹d. Do miejsca
przeznaczenia jechaliœmy dwa tygodnie , by³a to stacja
Aktiubiñsk w œrodkowej Azji, w Kazachstanie. Jak
wysiedliœmy z wagonów, to wszystkich chorych,
starszych ludzi zabrali osobno, powiedzieli, ¿e bêd¹ ich
leczyæ. O bracie nie wiedzia³am nic, dopiero po trzech
miesi¹cach dowiedzieliœmy siê, ¿e zmar³. Nas po 15
rodzin za³adowali do samochodów ciê¿arowych i wiêŸli
do ko³chozów 100 km od miasta. Przyjechaliœmy do
ko³chozu Kirowa… Mieszkañ nie mieliœmy, porozdziecza³. Gdy œniegi zaczê³y
topnieæ zaczêliœmy ³apaæ
sus³y, to takie zwierz¹tka
podobne do naszych szczurów. Mia³y one du¿e otwory w
ziemi, wiêc la³o siê kilka
wiader wody i wychodzi³y na
powierzchniê. Moja m³odsza
siostra ³apa³a, oprawia³a, ale
jeœæ nie mog³a. Z dokuczliwego g³odu zaczêliœmy ju¿
puchn¹æ i chorowaæ na
malariê…
( w tym miejscu urywaj¹ siê
wspomnienia Sybiraczki,
które pisa³a ju¿ po powrocie
do Polski w 1946 r. (Imiê
i nazwisko znane redakcji).
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Zwi¹zek Sybiraków nawi¹zuje do tradycji Zwi¹zku
z 1928 r. Odznaczeniem organizacyjnym jest „Odznaka
Honorowa Sybiraka”.
Polanickie Ko³o zosta³o powo³ane w paŸdzierniku
1989r. i liczy³o wtedy 120 osób. Aktualnie iloœæ cz³onków
wynosi 78 osób.
Ko³o swoim zasiêgiem obejmuje nie tylko Polanicê
Zdrój, ale równie¿ okoliczne wsie: Niwê, Wolany,
Chocieszów, Szalejów Górny i Dolny, Stary Wielis³aw,
Pokrzywno i Szczytn¹. Ogó³em w gminach wiejskich
mieszka 80% cz³onków Ko³a. Najstarsza cz³onkini
mieszka w Polanicy i liczy sobie 93 lata.
Aktualny Zarz¹d Kola powo³any zosta³ 24 lutego 2005 r.
w sk³adzie:
Krystyna Jeziorkowska-Sadowska - prezes
£ucja Kowal - sekretarz
Maria Wasilewska - skarbnik
W³adys³aw Krakowski - cz³onek Zarz¹du
Genowefa Kowalska - ksiêgowa
Bardzo wa¿nym celem statutowym Zwi¹zku Sybiraków
jest: uœwiadamianie wartoœci patriotycznych i obywatelskich oraz poszanowanie kultury i tradycji narodowych i ogólnoludzkich.
Statut Zwi¹zku daje szerokie mo¿liwoœci dzia³ania
poszczególnym Ko³om m.in. na wniosek Ko³a, Zarz¹d
Oddzia³u mo¿e powo³aæ Klub Wnuka Sybiraka przy
szkole, w której uczy siê co najmniej 6 wnuków
Sybiraków.W zaprzyjaŸnionych szko³ach lub dru¿ynach
harcerskich nale¿y rekrutowaæ m³odzie¿ do Kapitu³y
Pamiêci. Wa¿nym zadaniem by³aby opieka nad
Znakami Pamiêci-symbolicznymi mogi³ami i tablicami
upamiêtniaj¹cymi dzieje zes³añ i zes³añców
syberyjskich, szczególnie w rocznice deportacji i aresztowañ przez by³e w³adze sowieckie.
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Foto: K. Jeziorkowska-Sadowska.

Do zadañ klubu i kapitu³y nale¿y równie¿ przekazywanie
m³odzie¿y szkolnej prawdy historycznej o tamtych
czasach.
Wa¿nym dla polanickich Sybiraków by³ rok 2005, bowiem na uroczystych sesjach Rady Miejskiej w maju
i sierpniu wielu z nich otrzyma³o z nadania Prezydenta
RP Krzy¿e Zes³añca Sybiru.

Sybiracy - uczestnicy uroczystoœci

Odznaczenia w imieniu Prezydenta wrêcza³ przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Zbigniew Puchniak. 30 maja na
XXXII Sesji Rady Miejskiej uhonorowani zostali: Antonii
Bielenda, Irena Bzymek, Wanda Drozd, Jaros³aw
Drozd, Aleksander Dyna, Janina Fik, Bronis³awa
Frydrych, Zofia Jachna, Maria Jêdras, Helena Klimek,
Kazimiera £otowska, Józefa £ukomska, Wiktoria
Maciejowska, Janina Szewelañczyk, Aniela ¯urawicka.
30 sierpnia na XXXIV Sesji Rady Miejskiej: Tadeusz
Bernatowicz, Henryka Dutka, Genowefa Gajdziñska,

Jan
Pawe³
Nowak
1929-2006
Urodzi³ siê w 1929 r. w katowickiem. Studia wy¿sze
ukoñczy³ w 1956 r. na Politechnice Gdañskiej uzyskuj¹c
tytu³ magistra in¿yniera chemii nieorganicznej. By³
absolwentem wielu studiów podyplomowych w dziedzinie prawa, ekonomii i zarz¹dzania. W 1981 r.
otrzyma³ II stopieñ specjalizacji zawodowej in¿yniera w
zakresie „ technologii szk³a”.
Z Polanic¹ zwi¹za³ siê od 1971 r. kiedy zosta³ zatrudniony w Kombinacie Huty Szk³a „Sudety” zs. w Szczytnej,
kieruj¹c w latach 1971-1982 zak³adami w Polanicy
Zdroju, Szczytnej, Batorowie i Dusznikach Zdroju.

POLANICZANIE
Janina Kasprzak, Micha³ Ko³oszuk, Wanda Kwiatkowska, Micha³ Leszczyszyn, Waleria Leszczyszyn,
Józefa £awniczak, Edward Muratow, Irena Prymus,
Stanis³awa Wiêsko.
30 maja 2006 r. uhonorowano kolejn¹ grupê Sybiraków,
w której byli: Stefania Gu³a, Helena Chrz¹szcz, Janina
Czerniak, Krystyna Ho³owiñska, Zdzis³awa Ku³aga,
Teresa Robak (poœmiertnie), Stanis³aw Sznajder, Maria
Wasilewska, Teofila Wierciñska, Maria Wodecka,
Roman Wyszyñski.
Podczas uroczystoœci g³os zabra³ Stanis³aw Sznajderprzewodnicz¹cy Zwi¹zku Sybiraków Oddzia³ w Wa³brzychu dziêkuj¹c ludziom dobrej woli, którzy pomagaj¹, wspieraj¹ i wykazuj¹ wiele ¿yczliwoœci Zes³añcom
Sybiru zrzeszonym w polanickim Kole.
Na wniosek polanickiego Ko³a Zwi¹zku Sybiraków
Stanis³aw Sznajder wrêczy³ Honorow¹ Odznakê
Sybiraka: Zbigniewowi Puchniakowi - przewodnicz¹cemu Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju, Jerzemu
Terleckiemu - burmistrzowi Polanicy Zdroju i £ucji
Kowal.
Dyplomy uznania za dzia³alnoœæ dla Zwi¹zku otrzymali:
W³adys³aw Krakowski i Maria Wasilewska.
Prezes Ko³a Sybiraków obecnej kadencji Krystyna
Jeziorkowska - Sadowska jest dumna z tego, ¿e uda³o
jej siê sfinalizowaæ to tak wa¿ne wydarzenie. Natomiast
my polaniczanie jesteœmy dumni, ¿e wœród nas mieszkaj¹ „tacy Polacy”.
Gra¿yna Redmerska
1. cytat z motta wystawy TMP: „Oni byli tu pierwsi-Polanica Zdrój 1945-50”
Dokumenty wykorzystane w artykule z prywatnych archiwów

Przez ca³y ten okres by³ mieszkañcem naszego miasta.
W latach 1983-1985 by³ prezesem Towarzystwa
Mi³oœników Polanicy (cz³onek TMP od 1975 r.). Podczas
jego prezesury Towarzystwo koordynowa³o pracê przy
wykonaniu fotograficznej kroniki miasta z okazji 40-lecia przy³¹czenia Ziem Zachodnich do Macierzy, do
której zdjêcia wykona³ Alojzy Milka, a opracowa³
Kazimierz Guzik. Kronika w postaci plansz wystawiona
zosta³a w sali koncertowej Uzdrowiska, a w formie
ksi¹¿kowej oprawiona i opisana; przechowywana jest w
Urzêdzie Miasta.
Do wa¿nych osi¹gniêæ TMP za czasów prezesury Jana
Nowaka nale¿a³o m.in. promowanie zas³u¿onych ludzi
dla miasta Polanicy, w tym nazwanie czêœci ulicy
Zakopiañskiej przy której stoi willa dr Józefa
Matuszewskiego Jego imieniem.
By³ pierwszym burmistrzem Polanicy po transformacji.
Dzia³a³ równie¿ w Kole £owieckim „G³uszec” zs.
w Polanicy Zdroju; pe³ni¹c w latach 1982-1986
i 1994-2000 funkcjê prezesa.
Za swoj¹ aktywn¹ dzia³alnoœæ zawodow¹ i spo³eczn¹
zosta³ odznaczony Krzy¿em Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski oraz wieloma honorowymi odznaczeniami resortowymi.
Opracowa³a Gra¿yna Redmerska
Informacje do wspomnieñ zaczerpniêto z niepublikowanego wywiadu z
J.Nowakiem autorstwa Konstantego Golenia.(Archiwum TMP)
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Stefan
Bielak
1932-2005
W grudniu ubieg³ego roku zmar³ d³ugoletni lekarz
Polanicy Zdroju, ordynator Uzdrowiskowego Szpitala
Kardiologicznego dr Stefan Bielak, nasz kolega z Rady
Programowej “Nieregularnika”, w której pracowa³ przez
ostatnie dwa lata.
By³ te¿ cz³onkiem Komitetu Redakcyjnego ksiêgi
o Polanicy-”Polanica wczoraj i dziœ”, w której pisa³
wspomnienia, a tak¿e poprawia³ prace innych autorów.
Niestety nie do¿y³ i nie zobaczy³ jej w formie wydanej ju¿
monografii. Szkoda, bo w ostatnich miesi¹cach
poœwiêca³ tej ksi¹¿ce wiele si³, czasu i myœli.
W ca³ym swym ¿yciu naukê i pracê stawia³ zawsze na
pier wszy m mi ejsc u, d late go ¿ e pr ze¿y ³ ci ê¿ki e
i biedne dzieciñstwo. Wiedzê traktowa³ bardzo powa¿nie, jako pewny i dobry start ¿yciowy. Tak te¿ zosta³
zapamiêtany w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Paczkowie, które ukoñczy³ z dobr¹ lokat¹ i jako student
wyd zia ³u lek ars kie go Aka dem ii Med ycz nej we
Wroc³awiu. By³ tam asystentem w Katedrze Higieny,
a tak¿e rozpocz¹³ pracê w szpitalu MSW we Wroc³awiu.
Wszystko to porzuci³, gdy postanowi³ rozpocz¹æ
pracê w Pañstwowym Przedsiêbiorstwie Uzdrowisko
Polanica. Pierwsze kroki stawia³ pod okiem szanowanego i bardzo lubianego doktora Józefa Matuszewskiego,
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a wnet zosta³ ordynatorem i d³ugoletnim dyrektorem
Uzdrowiskowego Szpitala Kardiologicznego w Polanicy.
Zawodowo pracowa³ bardzo du¿o, stale siê kszta³c¹c
i zdobywaj¹c specjalizacje. Pisa³ te¿ prace naukowe
z dr J. Matuszewskim i ze swymi konsultantami naukowymi, którzy mieli tu swe oœrodki, a byli kierownikami
Klinik w £odzi i w Warszawie.
Stefan Bielak by³ niezwykle m¹drym i oczytanym
cz³owiekiem. Bior¹c udzia³ w ró¿nych zebraniach,
konferencjach naukowych i zjazdach o¿ywia³ je
i naprowadza³ na znacznie wy¿szy poziom przez swój
udzia³ w dyskusjach. Do ka¿dego z tych tematów, bez
wzglêdu na specjalnoœæ by³ zawsze œwietnie przygotowany.
Przez wiele lat by³ sekretarzem Dolnoœl¹skiego Ko³a
Polskiego Towarzystwa Balneoklimatycznego. Pe³ni³
obowi¹zki szefa szkolenia w naszym uzdrowisku.
W latach 1976-1979 wyjecha³ do Afryki i pracowa³ jako
lekarz w Algierii. Po powrocie pracowa³ jako ordynator
w Sanatorium nr 1 w Polanicy. Zosta³ te¿ powo³any do
pe³nienia obowi¹zków Naczelnego Lekarza Uzdrowiska
w 1980 r. i dopiero w 1990 r. z³o¿y³ rezygnacjê z tej
funkcji. Od 1946 r. bra³ czynny udzia³ w ¿yciu politycznym i spo³ecznym, nikomu zreszt¹ nie szkodz¹c,
nigdy nie musia³ siê tych dzia³añ wstydziæ.
W Towarzystwie Mi³oœników Polanicy udziela³ siê od
wielu lat, uczêszcza³ na wszystkie zebrania i bra³ ¿ywy
udzia³ w dyskusjach. By³ te¿ sympatykiem Towarzystwa
Mi³oœników Ziemi K³odzkiej i pisywa³ artyku³y do
Rocznika Ziemi K³odzkiej.
Lubiany przez pacjentów, szanowany przez mieszkañców Polanicy, którym wielokrotnie i bezinteresownie
pomaga³.
W naszej pamiêci pozostanie jako m¹dry, o sta³ych
pogl¹dach cz³owiek, który godnie prze¿y³ ca³e swe
doros³e ¿ycie w Polanicy, któr¹ kocha³ i s³u¿y³ jej, jak
móg³ najlepiej.
Krystyna Jazienicka-Wytyczak

Polanickie sklepy
w latach 50-60 ubieg³ego wieku
Ca³e moje dzieciñstwo i pó¿niejsze ¿ycie zwi¹zane jest
z Polanic¹ Zdrojem, która na przestrzeni lat ogromnie
siê zmieni³a i wypiêknia³a. Dawny obraz miasta pozostaje ju¿ tylko we wspomnieniach.
Kilkuletnie dziecko du¿o zapamiêtuje. S¹ to na
pewno wspomnienia wybiórcze. Mam nadziejê, ¿e
stan¹ siê one pocz¹tkiem wspomnieñ polaniczan,
którzy nie zd¹¿yli zamieœciæ ich w napisanej ju¿ i
wydanej Kronice pt: ”Polanica Zdrój wczoraj i dziœ 19452005”, a które (mamy tak¹ nadziejê) uka¿¹ siê
w tomie trzecim.
Wszystkich, którzy mog¹ pomóc w uzupe³nieniu
wspomnieñ proszê, o kontakt z redakcj¹.
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Sklepy przy ulicy Warszawskiej:
W budynku tu¿ za tartakiem mieœci³ siê sklep spo¿ywczy, przez kilka lat sprzedawa³a tam pani Ziembiewicz.
Idziemy ulic¹ z do³u. W budynku, gdzie obecnie
mieszcz¹ siê m.in. Gabinet Lekarza Rodzinnego i sklep
„Chata Polska”, w latach piêædziesi¹tych i szeœædziesi¹tych ub.w. by³o kilka sklepów. W ci¹gu ulicy Warszawskiej znajdowa³y siê drogeria, któr¹ prowadzi³a
pani Talmowa. Pod koniec lat szeœædziesi¹tych drogeriê
przeniesiono na ulicê Zdrojow¹, gdzie mieœci³a siê
jeszcze do nieda wna. Drugim skle pem w ci¹gu
by³ sklep piekarniczy, sprzedawa³a tu Maria
Poœnik z nieod³¹cznym papierosem w lufce opartym o ladê sklepu. Trzecim by³ sklep miêsny, du¿y
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ca³y w bia³ych kafelkach z zielonymi wykoñczeniami.
Przez wiele lat sprzedawali tam pañstwo Sozañscy.
Czwartym „na rogu” by³ sklep spo¿ywczy a w nim pani
Wikcia. Mówiono:„ skocz na róg do Wikci po …” Pi¹tym
sklepem by³ sklep warzywniczy , do którego wchodzi³o
siê od ulicy Wojska Polskiego po doœæ wysokich
schodkach.. Do „Wikci” równie¿ wchodzi³o siê po
schodkach.

Foto: Leszek Majewski

Sklepy przy ulicy Zdrojowej:
W budynku, w którym mieœci siê obecnie restauracja
„Krokus” i ma³y lokal z lodami wczeœniej równie¿ by³y
dwa lokale. W pierwszym mieœci³ siê sklep warzywniczy, w którym sprzedawa³ pan Kokoszka, w drugim
lokalu pracowa³ szewc pan Bielawski.
Przed „Krokusem” w latach szeœædziesi¹tych ub.w.
Jerzy Walczyñski wybudowa³ nowoczesny, murowany
kiosk z pami¹tkami.

Po lewej stronie pawilon J.Walczyñskiego

Arch. Krystyna Jazienicka-Wytyczak

Po tragicznej œmierci w³aœciciela w latach osiemdziesi¹tych ub.w. budynek wyburzono.
Vis a vis kina (obecnie sklep z kryszta³ami i artyku³ami
gospodarstwa domowego) mieœci³ siê sklep firmowy
„Olza”, bogato zaopatrzony przede wszystkim w s³odycze firmy „Olza”. Sklep oblegany by³ przez dzieci
i m³odzie¿ w ka¿d¹ niedzielê przed po³udniem, bowiem
o godz. 11 wyœwietlane by³y poranki filmowe dla dzieci.
W sklepie tym sprzedawa³a pani Jachna. Natomiast
tam, gdzie obecnie mieœci siê Orbis i sklep z galanteri¹, mieœci³ siê sklep z pieczywem firmowym,
bowiem na ty³ach budynku istnia³a ma³a piekarnia.
Id¹c dalej ulic¹ Zdrojow¹ przed hotelem „Europa”
w drewnianym budynku (obecnie Biura „Pol-Kart”
i Promocji Miasta) mieœci³y siê dwa ró¿ne lokale. Po
lewej stronie kiosk z pras¹ i widokówkami, po prawej
stylowa kawiarenka pañstwa Kleniewskich „Krokus”.
W budynku naprzeciwko mieœci³y siê: zak³ad fryzjerski pañstwa Hudeckich, sklep z porcelan¹ i zak³ad
fotograficzny „Foto-Fikus”.

Kiosk pani Ireny Zagrodzkiej

HISTORIA POLANICY
Przed zak³adem fryzjerskim, w miejscu, gdzie obecnie
schody schodz¹ do rzeki, sta³ ma³y, drewniany, okr¹g³y
kiosk malarki Ireny Zagrodzkiej, w którym artystka
sprzedawa³a rêcznie przez ni¹ malowane szklane
bibeloty, oryginaln¹ bi¿uteriê, bukieciki do kapeluszy
i garsonek.. Dalej mijaj¹c dwa mosty w naro¿nym
budynku z drewnianymi balkonami, w niskim parterze
mieœci³ siê sklep rybny ( obecnie wejœcie do sklepu jest
zamurowane), sklep prowadzili pañstwo Rybakow.
W budynku tu¿ obok (obecnie „¯abka”) by³ sklep
spo¿ywczy „u Lucynki” bowiem tak siê powszechnie go
nazywa³o. Sprzedawa³a w nim pani Lucyna B³aszczyk.
Idziemy dalej. W budynku przy schodach do Koœcio³a
mieœci³ siê du¿y sklep obuwniczy, a na piêtrze sklep
tekstylny. W nastêpnym budynku sklep spo¿ywczy
obs³ugiwany by³ przez Mariê ¯akow¹, dalej w ci¹gu
mieœci³ siê sklep papierniczy, fryzjer damski i mêski
(dwa
osobne
wejœcia) obecnie
Bank Kredytowy,
fryzjer i „Chata
Polska”.
Przy ulicy Zdrojowej istnia³ równie¿ bardzo wa¿ny
lokal dla ka¿dego
dziecka, a tak¿e
dla doros³ych. By³a
to cukiernia panaBuczarskiego usytuowana w budynku, gdzie obecnie
mieœci siê restauracja „Karamba”.
Do cukierni pana
Buczarskiego
(znanego poznañskiego cukiernika)
chodzi³o siê na
Sklep spo¿ywczy “u Lucynki”,
pyszne jagodziandalej kiosk pañstwa B¹ków
ki (z ca³ymi jagodami w œrodku i cieniutkim lukrem na powierzchni
bu³eczki), w-zetki z bit¹ œmietan¹, lody z bit¹ œmietan¹,
posypywane czekolad¹, podawane w dwóch wafelkach.
Zapachy, p³yn¹ce z cukierni, czu³o siê ju¿ bêd¹c w
pobli¿u kina.
Zim¹, tu¿ przed Bo¿ym Narodzeniem w witrynie cukierni
mo¿na by³o ogl¹daæ cacka z piernika pokryte kolorowym lukrem. Czasami by³a to chatka Baby Jagi,
czasami inne bajkowe postaci.

Arch: Halina Kaczorowska
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Sklepy przy ulicy Parkowej:
By³y to dwa eleganckie sklepy typu delikatesy: spo¿ywczy i cukierniczo-winny, gdzie w spo¿ywczym niepodzielnie królowa³ przez wiele lat W³adys³aw
Kaczorowski, natomiast w cukierniczym panie:
Banaszczakowa, Frytzowa, Dunklowa.
Kioski:
Przy ulicy K³odzkiej, vis a vis Apteki, sta³ drewniany
kiosk z artyku³ami spo¿ywczymi, póŸniej z pras¹-kiosk
„Ruchu”; oba obs³ugiwali pañstwo Zenka.
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i spo¿ywczy. Alkohol mo¿na by³o tam kupiæ w³aœciwie
o ka¿dej porze dnia i nocy. W tamtych latach „Zachêta”
jednoznacznie kojarzy³a siê z alkoholem.

Fot: Leszek Majewski

Ulica Bystrzycka:
W budynku, który od pamiêtnej powodzi w roku 1998 ju¿
nie istnieje mieœci³ siê sklep pocz¹tkowo z nabia³em,
póŸniej garma¿eryjny.

“Strzecha”przy ulicy Zdrojowej

W miejscu gdzie zaczynaj¹ siê schody do koœcio³a i stoi
kiosk z lodam i s³odyczami usytuowany by³ malowniczy,
starej architektury kiosk, wygl¹dem swoim przypominaj¹cy trochê altanê. Mo¿na by³o tam kupiæ tytoñ, najpotrzebniejsze kosmetyki, prasê i widokówki. Kiosk
posiada³ niepowtarzalny zapach staroci. Sprzedawali
tam pañstwo B¹kowie. Po rozebraniu kiosku na
pocz¹tku lat szeœædziesi¹tych, usytuowano w tym
miejscu kiosk „Ruchu” w którym d³ugie lata pracowa³y
panie: Mantu³owa i Gerczukowa.
Zachêta:
Tak nazywaj¹ starzy polaniczanie koniec ulicy
Zdrojowej, a w³aœciwie jej zakrêt tu¿ za Hotelem „Sana”.
Na Zachêcie od zawsze by³y dwa sklepy: z alkoholem

W sprawie miejsca na cmentarz parafialny pojawi³y siê
rozbie¿noœci miêdzy ksiê¿mi, gmin¹ i fabrykantem
Haasem. Ksiê¿a chcieli, aby cmentarz za³o¿yæ na
istniej¹cym gruncie od zachodniej strony klasztoru.
Zdecydowanie przeciwko tej decyzji wyst¹pi³ fabrykant

Za³o¿enie cmentarza

Strzecha:
To równie¿ budynek, który znikn¹³ po powodzi. Mieœci³y
siê tam sklepy: od strony prawej warzywniczy, mleczarnia, a póŸniej Koktajl Bar, przez wiele lat prowadzony przez
Wandê i Szymona Lipiñskich
Dalej znajdowa³y siê na przemian sklepy: tekstylny
i z artyku³ami gospodarstwa domowego.
Ulica K³odzka:
W budynku naprzeciw Apteki mieœci³ siê sklep z miêsem
i wêdlinami. W latach szeœædziesi¹tych sprzedawa³a
w nim Wanda Szymczak. Obecnie mieœci siê tam
Zak³ad Pogrzebowy „Concordia”.
Ulica Zwyciêzców:
W budynku naprzeciw huty szk³a mieœci³ siê równie¿
sklep miêsny, obecnie istniej¹ tu mieszkania.
Gra¿yna Redmerska

wód gruntowych. W koñcu za³o¿ono cmentarz tam,
gdzie znajduje siê obecnie. 18 listopada 1920 roku
ks. Pawe³ Theuner , proboszcz z Szalejowa, poœwiêci³
nowy cmentarz, a nied³ugo po tym fakcie, ten wielki
kap³an, „budowniczy koœcio³a polanickiego" umiera
7 grudnia 1920 roku. 17 stycznia 1921 roku odby³ siê
pierwszy pogrzeb na nowym cmentarzu. Pochowany
zosta³ na nim 60-letni Pius Opitz, woŸnica z Górnej
Polanicy. Od tego momentu mieszkañcy mieli swój
pochówek na nowym miejscu.

Stare wejœcie na cmentarz

Haase. Najpierw zaoferowa³ 5.000 DM, a póŸniej
10.000 za zgodê, by cmentarz umiejscowiæ przy
g³ównej drodze, prowadz¹cej do Szalejowa Górnego.
Powodem takiej jego decyzji by³a obawa, ¿e zanieczyszcza siê wody Ÿród³owe przez zanieczyszczenie
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Foto: Janusz Redmerski

Foto: Janusz Redmerski

ks. pra³at Antoni Kopacz
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UTWORZENIE
PARAFII
21 grudnia 1919 roku w restauracji „Czarny Orze³" w
Górnej Polanicy spotkali siê parafianie, którzy nale¿eli
do koœcio³a w Szalejowie Górnym. Zebranie prowadzili
dwaj kap³ani: ks. Theuner i ks. Taubitz. Zakoñczy³o siê
jednomyœlnym postanowieniem, by parafianie z Górnej
Polanicy po³¹czyli siê z parafi¹ filialn¹ w Polanicy.
W³adze koœcielne wyrazi³y na to zgodê 1 stycznia 1921
roku i parafia polanicka staje siê samodzieln¹ placówk¹
koœcieln¹. Znakomici ludzie z Szalejowa Górnego oraz
panowie: Hilmar Baron von Münchhausen w Szalejowie Dolnym oraz Hugo Stenberg z Wolan wyrazili
zgodê na samodzieln¹ parafiê w Polanicy Zdroju pod
jednym warunkiem, ¿e nie bêd¹ p³aciæ jakichkolwiek
zobowi¹zañ patronackich. Og³oszono to w koœciele
trzykrotnie: 30.01, 2.02 i 6.02.1921 roku. Po aprobacie
Rady Koœcielnej i Rady Parafialnej dokumenty na
rozdzia³ parafii z³o¿ono 09.02.1921 roku w Wikariacie
Generalnym w K³odzku. Ten dokument, dotycz¹cy
powo³ania samodzielnej parafii z Polanicy
i Polanicy Górnej, zatwierdza rz¹d 6 sierpnia 1923 roku,
a z dniem 1 paŸdziernika ma siê on uprawomocniæ.
Treœæ
tego
dokumentu
jest
nastêpuj¹c a:
„Dokument za³o¿enia samodzielnej parafii"
Parafia filialna Polanica, powiat K³odzko, dot¹d
nale¿¹ca do parafii w Szalejowie Górnym zostaje
uznana za samodzieln¹ parafiê pod nastêpujcymi
warunkami: ...................................................
1. Poœwiêconemu koœcio³owi filialnemu pw.
Wniebowziêcia N.M.Panny udziela
siê praw
koœcio³a parafialnego..............................................
2. By³y region filialny tworzy parafiê i obejmuje

SCHODAMI
W GÓRÊ,

SCHODAMI
W DÓ£...

1

Gminy: Polanica i Polanica Górna. Ksiêdzu · katolickiemu, który ma siedzibê w Polanicy przyznaje
siê wynagrodzenie s³u¿bowe wg. Ustawy.
3. Personalnego obsadzania parafii dokonuje Urz¹d
Biskupi.
4. Dokument staje siê prawomocny z dniem
1 paŸdziernika 1923 roku.
Miêdzylesie, dnia 20.02.1921 roku.
Podpisa³: Dziekan, Arcybiskupi, Wikariusz Generalny
Hrabstwa K³odzkiego.
Uznanie za³o¿enia polanickiej parafii dokonuje siê
na podstawie Rozporz¹dzenia Ministra Nauki,
Sztuki i Oœwiaty z 6 lipca tego roku. To uznanie przez
Pañstwo staje siê prawomocnym.
Wroc³aw, dnia 6 sierpnia 1923 roku.
L.S. Rz¹d - Oddzia³ dla Koœcio³a i Szkolnictwa.
Podpisa³: Volckheim
W sierpniu 1921 roku Polanica liczy 1377 katolików,
zaœ Polanica Górna 365. 4 grudnia 1921 r. w koœciele na
œcianie czo³owej zostaj¹ zawieszone i poœwiêcone dwie
tablice upamiêtniaj¹ce poleg³ych w l wojnie œwiatowej.
By³y dzie³em rzeŸbiar za Wittiga z Nowej Rudy
a fundowa³ je: Braterski Zwi¹zek Wojskowy.
W miesi¹c przed utworzeniem samodzielnej parafii
dotychczasowy opiekun Ksi¹dz Benno Taubitz zostaje
proboszczem polanickim, a 1.10.1923 roku instalowano go na pierwszego ksiêdza proboszcza w parafii
Podczas instalacji kazanie wyg³osi³ nastêpca zm. ks.
Theunera ks. Meier z Szalejowa Górnego.
Po wy od rê bn ie ni u pa ra fi i na st ¹p i³ a re gu la cj a.
Ministerstwo pruskie za¿¹da³o rozwi¹zania gmin:
Polanica i Polanica Górna z³¹czenia ich w jedn¹ gminê
Polanica Zdrój. 1 sierpnia 1940 roku umiera ksi¹dz
Benno Taubitz. Jego miejsce zajmuje ks. dr filozofii
Franz Filia. By³ on ostatnim proboszczem niemieckim w
Polanicy Zdroju Zmar³ 25 stycznia 1945 r. Obydwaj
ksiê¿a proboszczowie spoczywaj¹ na tutejszym
cmentarzu. W ostatnich miesi¹cach II wojny œwiatowej
proboszcza zastêpowa³ ojciec Goar Weinbach z Domu
Ojców Sercanów z Soko³ówki; W 1945 r. gmina liczy³a
2706 katolików.
ks. pra³at Antoni Kopacz

...a wszystko przez to, ¿e Polanica po³o¿ona jest
w dolinie otoczonej stokami wzgórz i ci¹gle napotykamy
jakieœ ró¿nice poziomów.
Goœcie przyje¿d¿aj¹cy do Polanicy z terenów „w miarê
p³askich” miewaj¹ k³opot z naszymi pagórkami i ...schodami. Okazuje siê bowiem, ¿e nie tak ³atwo pokonaæ
jedn¹ z podstawowych tras: schody prowadz¹ce
z deptaka do koœcio³a i wy¿ej. Powsta³e w miejsce
szerokiej œcie¿ki o utwardzonej nawierzchni, by³y
pocz¹tkowo schodami typowo terenowymi, o stopniach
d³ugoœci rzêdu 80 -120 cm. U³o¿one zosta³y z betonowych p³yt chodnikowych, obrze¿onych krawê¿nikami.
Intensywna eksploatacja, znacz¹cy wp³yw warunków
atmosferycznych, oraz niezbyt dok³adne wykonanie
podbudowy, doprowadzi³y do wyst¹pienia wielu
nierównoœci i za³amañ. W latach siedemdziesi¹tych
minionego stulecia podjêto decyzjê o gruntownej
modernizacji najbardziej znanych i uczêszczanych
.
schodów polanickich.
Oprócz ca³kowitej wymiany nawierzchni (na piaskowiec
i granit) oraz zmiany rodzaju stopni (ju¿ nie: szerokie
i rozci¹gniête, a ujête w kilkanaœcie biegów - na zmianê
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ze spocznikami) dodano krótkie zejœcie, którego
dawniej-kto by pomyœla³?-w ogóle nie by³o! Myœlê tu
o schodkach miêdzy obecnym sklepem „¯abka”,
a pawilonem z lodami, umieszczonym bezpoœrednio
pod tarasem tej nowszej czêœci.
W latach poprzedzaj¹cych wspomnian¹ przebudowê miejsce dzisiejszych lodów zajmowa³ kiosk pañstwa
Mantu³ów - niejeden z dzisiejszych starszych ju¿ mieszkañców Polanicy biega³ ”do Mantu³owej” po „Sporty” dla
ojca lub „Przyjació³kê” i „Damskie” dla mamy, albo
tabletki z krzy¿ykiem dla seniora...
Inne schody prowadz¹ce na ulicê Kamienn¹ i do
koœcio³a zlokalizowane s¹ obok „Kolorowej”. Stanowi³y
one szybki i ciekawy skrót - po³¹czenie ulicy Kamiennej
z Parkow¹, a tak¿e sprawdzian naszych mo¿liwoœci
fizycznych (94 stopnie!). Piszê stanowi³y, gdy¿ decyzj¹
w³adz miejskich na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych
schody zamkniêto. Od tamtej pory stoj¹ darmo, niszczej¹c i uzupe³niaj¹c negatywny obraz kurortu w samym
jego centrum! Kolejne ekipy w³adz miejskich spychaj¹
temat w niebyt, zas³aniaj¹c siê, a to brakiem pieniêdzy,
a to problemem z „jakimiœ przepisami budowlanymi”.
Ów problem nazywa siê „dopuszczalna iloœæ stopni
w jednym biegu schodów”, a zosta³ zgrabnie wykorzystany do wymigania siê od remontu jednego z ciekawszych zak¹tków Polanicy. Ten fragment prawa budowlanego dotyczy przede wszystkim obiektów nowopowstaj¹cych, a nie: odnawianych. W œwietle tak pojmowanego
prawa nale¿a³oby zamkn¹æ sporo polskich zabytków...
Zbli¿aj¹ siê wybory samorz¹dowe - mo¿e nastêpnym
w³adzom Polanicy uda siê coœ „z tym” zrobiæ? Schody
ko³o „Kolorowej” polecaj¹ siê pamiêci wszystkich
kandydatów.
Zdecydowanie wiêcej szczêœcia mia³y schody „na
Soko³ówce” - i mieszkañcy okolicznych domów, którzy
latami chodzili po starych, krzywych i gro¿¹cych
wypadkiem stopniach. Dziêki decyzji w³adz kadencji
1998-2002 zbudowane zosta³y schody z prawdziwego
zdarzenia, u³atwiaj¹ce dostêp do tej dzielnicy. W tym
samym czasie powsta³ równie¿ bieg schodów prowadz¹cy do kapliczki na Wzgórzu Marii.
Schodów ci u nas dostatek, jednak najwiêksz¹ popularnoœci¹ i zainteresowaniem ciesz¹ siê „schody do
rzeki”-znakomity pomys³ zespo³u realizuj¹cego projekt
odbudowy deptaka po powodzi. Oblegane niezale¿nie
od pory roku, s¹ t³em do rodzinnych fotografii, a tak¿e
.
ulubionym miejscem zabaw dzieci i psów.
Gdy przypomnê sobie, jak d³ugo trwa³o przekonywanie decydentów o sensownoœci pomys³u...
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Schody, schodki - jest ich du¿o, s¹ wszêdzie, gdzie nie
spojrzysz - schody! Wielka Pieniawa - schody. Pijalnia schody. Koœció³ - schody (i to dooko³a!). Nawet spaceruj¹c po okolicznych lasach spotkamy schodki - u³o¿one
przed wojn¹ (z regu³y stopnie z jednolitych kamiennych
bloków) lub - zbudowane w tym roku (fantastyczny
punkt widokowy na górnej platformie Garncarza).
Bywaj¹ mêcz¹ce, to fakt. Trenuj¹c codziennie „bieg po
schodach - z zakupami” marzymy niekiedy o windzie.
...Warto jednak pamiêtaæ, ¿e nasz organizm (serce!)
bezwzglêdnie potrzebuje ruchu. Przesiadaj¹c siê od
komputera w pracy do samochodu i do komputera
w domu, na pewno szykujemy sobie niema³e k³opoty
zdrowotne. A zatem: schodki to zdrowie! Dla serca, dla
ducha, dla zdrowotnoœci-z wyboru, a nie: z koniecznoœci!
Pozdrawiam z wakacyjnego spaceru po polanickich
schodkach, odbytego w towarzystwie wszechobecnych, nowych odg³osów z wie¿y koœcielnej.
Stare i nowe - stare jak nowe - co lepsze: stare czy
nowe? To pytania, na które poszukamy odpowiedzi
w nastêpnym spacerku po Polanicy. Ju¿ dziœ zapraszam.
Anna Œliwak-Fortas

7
6

1. Schody do koœcio³a
2. Schody przy “Kolorowej”
3. Schody na Soko³ówkê przy ul. Kruczkowskiego
4. Boczne schody na taras “Wielkiej Pieniawy”
5. Leœne schody obok strumienia Rogoziniec
6. Schody do rzeki
7. Schody do do Sali Koncertowej
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NOWE DZWONY
w Koœciele p.w. WNMP

Foto: Dariusz Og³oza

21 maja 2006 r. otwarte zosta³y w Polanicy Zdroju
„Miêdzynarodowe Zdroje Kultury”, tak¿e uroczyœcie
obchodzono 100-lecie otwarcia Sanatorium „Wielka
Pieniawa”. Wa¿n¹ czêœci¹ tych uroczystoœci by³o
poœwiêcenie odnowionego wnêtrza koœcio³a i poœwiêcenie trzech nowych dzwonów. O godz. 9.00 Ksi¹dz
Biskup Ignacy Dec, Ordynariusz Diecezji Œwidnickiej,
odprawi³ Mszê œw. koncelebrowan¹ z dwoma ksiê¿mi
proboszczami : ks. Józefem Heisterkamp z Reklinghausen i ks. Rotharem Rohr z Heppenheim-Hambach.
Uroczystoœæ ma³a charakter koœcielno-miejski i wesz³a
do historii naszego miasta jako wa¿ne wydarzenie,
bowiem dzwony funduje siê raz na kilkaset lat. Z tej
okazji wrêczone zosta³y medale koœcielne i œwieckie.
Da³ Bóg, ¿e doczekaliœmy siê takiego czasu, ¿e
wszystkie dzwony zawis³y na wie¿y dnia 22 maja 2006 r.
i w tej piêknej krainie nawo³uj¹ dŸwiêkiem swoich g³osów
wiernych do koœcio³a. Historia nowych dzwonów jest
nastêpuj¹ca:
Jak pisaliœmy w poprzednim numerze naszej gazety,
poszukiwania starych dzwonów, zabranych podczas II
wojny œwiatowej nie przynios³y rezultatu. Mieszkañcy
przedwojennej Polanicy Zdroju nie pogodzili siê z utrat¹
dzwonów. Georg Wenzel, mieszkani ec Hrabstwa
K³odzkiego z dziada pradziada, wraz z mieszkañcami
Polanicy sprzed 1946 r. szukali po ca³ych Niemczech
zabranych dzwonów. Niestety, bez rezultatu. Przy ich
pomocy, jak równie¿ przy wsparciu ks. Kardyna³a
Hen ryk a Gul bin owi cza , Arc ybi sku pa Met rop oli ty
Wroc³awskiego, ksi¹dz pra³at Antoni Kopacz, proboszcz
parafii, 06. 12. 2001 r. wyst¹pi³ do Fundacji Niemieckiej,
zawi¹zanej przez przedsiêbiorstwa niemieckie
w Genewie, przy Miêdzynarodowej Organizacji d/s
Migracji (IOM). Fundacja ta, mia³a za zadanie wyrównaæ
straty poniesione w czasie wojny na skutek dzia³alnoœci
przedsiêbiorstw niemieckich. Ksi¹dz proboszcz z³o¿y³
odpowiedni wniosek w tej sprawie. Niestety, po trzech
latach czekania na pozytywne za³atwienie, 15. 06. 2004
przysz³a odpowiedŸ odmowna. IOM uzasadni³o j¹

Uhonorowany Georg Wenzel i ks. Biskup Ignacy Dec

w ten sposób, ¿e w³adze niemieckie na swoim terenie
mog³y robiæ wszystko, st¹d dzwony parafialne zosta³y
zabrane legalnie, zgodnie z prawem niemieckim. Ten
przypadek nie kwalifikuje siê do rekompensaty. I tak
wszelkie nadzieje zgas³y. Poniewa¿ do przedstawionego wniosku potrzebny by³ kosztorys wykonania dzwonów, st¹d ksi¹dz proboszcz zwróci³ siê do Ludwisarni
Felczyñskich w Taciszowie na Œl¹sku z proœb¹ o sporz¹dzenie kosztów zwi¹zanych z zakupem dzwonów.
Od te go mo me nt u Fi rm a Pa ñs tw a Bo gu mi ³y
i Zbigniewa Felczyñskich, ka¿dego roku na Œwiêta
Bo¿ego Narodzenia i Wielkanocy, przysy³a³a do Parafii
¿yczenia œwi¹teczne. Ten fakt dla ksiêdza proboszcza
by³ bodŸcem, który mobilizowa³ go do zakupu dzwonów.
Okazja siê nadarzy³a, kiedy podczas poœwiêcenia
krzy¿a pomnika przy ulicy Jana Paw³a II w Polanicy
Zdróju, upamiêtniaj¹cego istnienie koœcio³a protestanckiego w sierpniu 2005 r., polaniczanin Georg Wenzel
z Lingen, zaoferowa³ wsparcie materialne przy zakupie
dzwonów. Wypowiedzia³ wówczas takie s³owa, „Parafia
bez dzwonów jest niepe³na”. Ksi¹dz proboszcz skontaktowa³ siê z Firm¹ Felczyñskich. Dnia 18 11 2005 r.
dosz³o do podpisania Umowy - Listu Zleceniowego
miêdzy Ludwisarni¹ Felczyñskich w Taciszowie, a Parafi¹ Rzymsko - Katolick¹ p.w. Wniebowziêcia N.M.P.
w Polanicy Zdróju na 3 dzwony: œw. Ignacy -700 kg,
tonacji „g”; St. Georg (œw. Jerzy) 420 kg, tonacji „ais”;
Maryja 220 kg, tonacji „d”. Ton dzwonów zestawiony
jest ze starym dzwonem „Józef”, o wadze 285 kg, tonacji
„ c” . Razem z³ ¹czone wydzwaniaæ bêd¹ radosne,
wielkanocne „Alleluja”. Napisy na dzwonach zosta³y
uzgodnione z Georgiem Wenzlem, ksiêdzem proboszczem i Zbigniewem Felczyñskim, wykonawc¹.W pi¹tek,
dnia 24 02 2006 roku o godz. 13.07 narodzi³y siê trzy
dzwony. Zosta³y zakopane na weekend, w jamie
odlewniczej, by nikt im nie przeszkadza³, a¿ do osi¹gniêcia temperatury otoczenia. Napisy na dzwonach
upamiêtniaj¹ momenty historii. Pierwszy - poœwiêcony
jest Pontyfikatowi Papie¿a
Polaka i pierwszemu
Ordynariuszowi Diecezji Œwidnickiej, Biskupowi
Ignacemu Decowi. Drugi upamiêtnia Pontyfikat obecnego Papie¿a Benedykta XVI i mieszkañców ojczystej
Polanicy do roku 1946. Trzeci symbolizuje czasy obecne
miasta i parafii i poœwiêcony jest Maryi Wniebowziêtej,
Patronce naszego koœcio³a i parafii, posiadaj¹ce napisy:
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Pierwszy dzwon: Œw. Ignacy - 700 kg, z przodu posiada
napis: Œw. Ignacy, wizerunek œw. Ignacego
Antiocheñskiego; na odwrocie: herb Papie¿a Jana
.
Paw³a II i napis:
DLA UPAMIÊTNIENIA PONT.S£. B. JANA PAW£A II
WIELKIEGO I I-SZEGO ORD. DIEC. ŒWIDNICKIEJ
BP-A IGNACEGO DECA NA WIÊKSZ¥ CHWALÊ
BOGA DZWONY UFUNDOWANO
POLANICA ZDRÓJ 21 05 2005
Drugi dzwon: St. Georg - 420 kg, z przodu posiada
napis: ST. Georg, wizerunek œw. Jerzego; na odwrocie
herb Benedykta XVI i napis w jêzyku niemieckim:
RUFE DIE LEBENDEN, BEWEINE DIE TOTEN,
ERINNERE AN UNSERE AHNEN
ERBITTE FRIEDEN ZWISCHEN UNSEREN
VOLKERN BEWOHNER DER HEIMAT ALTHEIDE
A. D. 1946
GEORG WENZEL
w t³umaczeniu na jêzyk polski
ZWO£UJ ¯YWYCH, OP£AKUJ ZMAR£YCH, PRZYWO£UJ
PAMIÊÆ PRZODKÓW, WYPRASZAJ POKÓJ MIÊDZY NASZYMI
NARODAMI MIESZKAÑCY OJCZYSTEJ POLANICY A. D. 1946
.
GEORG WENZEL

Trzeci dzwon: Maryja - 220 kg, z przodu posiada napis:
Maryja i wizerunek Matki Bo¿ej Wniebowziêtej (wziêty
z obrazu w g³ównym o³tarzu, kopia Murilla); na odwro.
cie: Herb Polanicy Zdróju i napis:
S£AW BOHATERÓW, WZYWAJ DO DZIÊKCZYNIENIA,WYS£AWIAJ IMIÊ MARYI, WYPRASZAJ £ASKÊ NIEBA. PROB. KS. PRA£. ANTONI KOPACZ,
KANONIK ŒWIDNICKI I DZIEKAN POLANICKI
ORAZ BURMISTRZ JERZY TERLECKI

1/2006

11.03.2006 r. do parafii przybyli: Zbigniew Felczyñski,
Mistrz Sztuki Ludwisarskiej szef Firmy „Ludwisarnia
Felczyñskich Taciszów, Odlewnictwo i Konserwacja
Dzwonów” oraz Antoni Rduch z Po³omii na Œl¹sku,
szef Firmy Elektronicznej „Rduch”. Obydwaj Panowie
obejrzeli bardzo dok³adnie przedwojenn¹, niemieck¹
konstrukcjê do zawieszenia dzwonów. Obaj orzekli, ¿e
jest dobrze wykonana i mo¿na na niej zawiesiæ nowe
dzwony. Pan Rduch zosta³ poproszony przez ksiêdza
proboszcza o wykonanie napêdu elektronicznego do
.
.
dzwonów.
Dnia 17.03.2006 r. w pi¹tek, Firma „Rduch” z Po³omii
na Œl¹sku, która wykonywaæ bêdzie napêd elektroniczny do dzwonów, o godz. 1645 przywioz³a dzwony do
koœcio³a parafialnego. W roz³adowaniu dzwonów
pomogli stra¿acy z miejscowej OSP, zwo³ani przez
Burmistrza Miasta Jerzego Terleckiego. Oni to wnieœli
dzwony do koœcio³a i umieœcili na specjalnych stojakach
przed bocznymi o³tarzami: Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej
Pomocy i œw. Antoniego. Wierni, wychodz¹cy z koœcio³a
z wieczornej Mszy œw., nie kryli radoœci. W niedzielê,
dnia 19.03.2006 r. na wszystkich Mszach œw. ks. Pra³at
nakreœli³ historiê dzwonów parafialnych. Po Mszach œw.
wierni licznie gromadzili siê przy dzwonach i robili
pami¹tkowe zdjêcia.Dzie³o to mog³o dojœæ do skutku
dziêki pomocy materialnej przedwojennych polaniczan,
w³adz miasta, uzdrowiska i ofiarnoœci wiernych.
Poœwiêcone dzwony zawis³y na wie¿y koœcio³a w starej
dzwonnicy, wykonanej z elementów metalowych.
Monta¿ dzwonów w dniu 22 maja br. przeprowadzi³a
Firma: „Zak³ad Elektromechaniczny i Œlusarski Antoni
Rduch, 44 - 323 Po³omia, ul. Wolnoœci 21”. W pracach
monta¿owych pomagali stra¿acy z miejscowej
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej i parafianie: Jacek Kukuœ
i Grzegorz Wo¿niak. DŸwigu do wydŸwigniêcia dzwonów na wie¿ê u¿yczy³a Firma: „Us³ugi DŸwigowe,
Skryjomski Zbigniew, z Z¹bkowic Œl¹skich” Przy tej
okazji zainstalowano napêd elektroniczny do zegara na
wie¿y koœcielnej, sterowany satelitarnie, jak równie¿
zainstalowano kuranty elektroniczne, które wydzwaniaj¹ kwadranse, pe³ne godziny i hejna³. Nowe dzwony,
pó³ godziny przed nabo¿eñstwem wzywaj¹ wiernych do
koœcio³a i na modlitwê, oraz wys³awiaj¹ Imiê Maryi w tej
piêknej kotlinie górskiej. Po raz pierwszy zadzwoni³y 25
maja o godz. 1100 na przyjazd Ojca Œw. Benedykta XVI
do Polski.
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Foto: Dariusz Og³oza

Foto: Dariusz Og³oza

ks.pra³at Antoni Kopacz
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Miejskie
Centrum
Kultury
dorobek pierwszego pó³rocza

poezja œpiewana zdoby³a Dominika Radwan, Oliwia
Zachara wywalczy³a wyró¿nienie, Liwia Woszczyna
wyró¿nienie specjalne, a najlepsz¹ okaza³a siê Hanna
Braun (I miejsce). Podczas Fina³u Dolnoœl¹skiego
Konkursu Recytatorskiego „Pegazik” El¿bieta Sobota
zdoby³a wyró¿nienie, Oliwia Zachara II miejsce, zaœ
Liwia Woszczyna uzyska³a I miejsce. Sezon koñczy³
51 Dolnoœl¹ski Konkurs Recytatorski, którego laureatk¹
zosta³a Liwia Woszczyna.
Teatr im. Mieczys³awy Æwikliñskiej zd¹¿y³ nas ju¿
przyzwyczaiæ do wysokiego poziomu prezentowanych
spektakli. Od trzech lat zespó³ teatralny jest laureatem
najwy¿szych nagród podczas Fina³u Dolnoœl¹skiego
Przegl¹du Form Teatralnych F-ART. W tym roku równie¿
nie zawiedli. G³ówn¹ nagrodê festiwalu zdoby³ spektakl
Miejskiego Centrum Kultury „Do lalabaj” w re¿yserii
Joanny Mazurkiewicz. Cieszy fakt, ¿e wci¹¿ udaje siê
utrzymaæ ten sam wysoki poziom.

Foto: Robert Serafin / arch. MCK

Foto: Robert Serafin / arch. MCK

Dzia³alnoœæ Miejskiego Centrum Kultury przede
wszystkim kojarzy siê z organizacj¹ imprez kulturalnych i rozrywkowych przeznaczonych nie tylko
dla mieszkañców, ale i dla turystów i kuracjuszy. Ta
czêœæ funkcjonowania MCK, choæ najbardziej
widoczna, nie jest najwa¿niejsza. Dyrektor instytucji
Marek Mazurkiewicz na pytanie, co jest istot¹ pracy
jego placówki odpowiada bez zastanowienia:
przede wszystkim grupy artystyczne i praca na rzecz
pobudzania zainteresowañ i wra¿liwoœci kulturalnej.

Z ¯YCIA MIASTA

Spektakl “Do Lalabaj”

Pierwsze pó³rocze bie¿¹cego roku to czas przygotowywania imprez kulturalnych na sezon letni, pisania
wniosków do ró¿nych instytucji i wzmo¿onej tzw. pracy
papierkowej. To tak¿e czas pracy z zespo³ami artystycznymi. W MCK dzia³a 12 grup w dziedzinach: plastyka, taniec, piosenka, teatr i recytacja. Dzieci i m³odzie¿
uczêszczaj¹ca na zajêcia artystyczne do Miejskiego
Centrum Kultury rokrocznie osi¹gaj¹ znacz¹ce sukcesy
artystyczne. Równie¿ w tym roku nie zawiedli, ich ciê¿k¹
pracê wieñcz¹ liczne nagrody i wyró¿nienia. Uczestnicy
zajêæ Klubu Recytatora MCK prowadzonego przez
Joannê Mazurkiewicz z powodzeniem brali udzia³
w wielu konkursach i przegl¹dach. Podczas fina³u wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej
w Jaworzynie Liwia Woszczyna i Hanna Braun
zdoby³y III miejsca w poszczególnych kategoriach
wiekowych. Udzia³ w finale wojewódzkim IX Turnieju
S³owa Literatury Patriotycznej i Religijnej we Wroc³awiu
równie¿ okaza³ siê sukcesem. III miejsce w kategorii

Foto: Robert Serafin / arch. MCK

Uczestnicy i jurorzy konkursu recytatorskiego PEGAZIK

Studio piosenki MCK podczas i imprezy “Polanica dzieciom”

Powody do dumy przysparza tak¿e Studio Piosenki
MCK prowadzone przez Magdalenê Ptaszek. Podczas
Szczytniañskiej Jesieni III miejsce zdoby³ Konrad
Przybylski. Konkurs Kolêd podczas Polskiej Choinki
okaza³ siê sukcesem dla Dominiki Radwan, która
zdoby³a II nagrodê. Laureatkami fina³u powiatowego
konkursu Wygraj Sukces zosta³y Dominika Radwan
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i Monika Adamczyk. Zaœ podczas przegl¹du „£owcy
Talentów” w K³odzku nagrody g³ówne zdoby³y: Monika
Adamczyk i Joanna Szaszowska.
W bie¿¹cym roku podjêto równie¿ nowe inicjatywy.
Odbywa³y siê cykle wyjazdów do teatrów. Polanicka
m³odzie¿ i doroœli mieli okazjê uczestniczyæ w spektaklach teatralnych we Wroc³awiu i Wa³brzychu. M³odzie¿
bra³a udzia³ w wielu wystawach prezentowych
w Polanickiej Galerii Sztuki. Odby³a siê kontrowersyjna
wystawa prac m³odych pracowników MCK Bogus³awa
£ukomskiego i S³awomira Lasockiego „Fan Art”.

1/2006

OBELISK
Jana Paw³a II
Wyst¹pienie prezesa Towarzystwa Mi³oœników
Polanicy Edwarda Wojciechowskiego na uroczystoœci ods³oniêcia obelisku Jana Paw³a II w dniu
3 maja 2006 r

Foto: Robert Serafin / arch.MCK

Szanowni Zebrani!

Wystawa “Fan-Art”

Foto: Robert Serafin / arch.MCK

Foto:Krystyna Jeziorkowska-Sadowska

Zainaugurowano równie¿ pierwsz¹ edycjê Konkursu
Fotograficznego dla dzieci i doros³ych, zatytu³owanego
„Tak widzê Polanicê”, który spotka³ siê z du¿ym
zainteresowaniem m³odych fotografów.

Zgromadziliœmy siê tutaj My, polaniczanie, ¿eby
oddaæ ho³d Wielkiemu Polakowi Papie¿owi - Janowi
Paw³owi II.
Miesi¹c temu obchodziliœmy pierwsz¹ rocznicê Jego
œmierci. Rok temu, na wniosek Burmistrza, Rada
Miejska nada³a ulicy, przy której stoimy, imiê Jana
Paw³a II. Wtedy te¿ Zarz¹d Towarzystwa Mi³oœników
Polanicy postanowi³ upamiêtniæ na trwale Jego postaæ
w formie obelisku i tablicy. Dzisiaj spe³niamy nasz¹
powinnoœæ.
Ods³aniamy t¹ tablicê honoruj¹c Wielkiego Cz³owieka,
humanistê, przywo³uj¹c Jego nauki, Jego niekwestionowany autorytet na ca³ym œwiecie uznawany przez
ludzi wierz¹cych i niewierz¹cych.
Ods³aniamy ten obelisk z nadziej¹, ¿e przes³ania Jana
Paw³a II nie bêd¹ martwe, ¿e bêdziemy siê nimi kierowaæ w naszym codziennym ¿yciu.

Uroczystoœæ ods³oniêcia obelisku

Foto:Krystyna Jeziorkowska-Sadowska

Uczestnicy i jurorzy I Polanickiego Konkursu Fotograficznego

Dzia³alnoœæ MCK i sukcesy polanickiej m³odzie¿y oraz
ich instruktorów napawaj¹ dum¹. Uczestnicy imprez
kulturalnych organizowanych przez MCK bêd¹ mogli
podziwiaæ m³odych, utalentowanych artystów podczas
II Miêdzynarodowego Festiwalu Sztuki ZDROJE
KULTURY, na który sk³ada siê bardzo wiele interesuj¹cych propozycji. Zainteresowanych zapraszamy na
stronê www.polanica.pl.
Joanna Mazurkiewicz-Kronika MCK
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Miêdzyszkolny konkurs na
legendê o Polanicy Zdroju
Jednym z istotnych elementów promocji turystycznej
regionu, czy danej miejscowoœci jest lansowanie
pami¹tki regionalnej lub lokalnej. W Polanicy-Zdroju,
mieœcie stosunkowo m³odym, posiadaj¹cym niezbyt
liczne, choæ bardzo cenne zabytki, jak równie¿ pewne
tradycje rzemieœlnicze i artystyczne, popyt na lokaln¹
pami¹tkê jest bardzo du¿y. Trwaj¹ce od pewnego czasu
dzia ³ani a, pode jmow ane w tym kier unku prze z
Towarzystwo Mi³oœników Polanicy, jak równie¿ Miejsk¹
Bibliotekê Publiczn¹ i Biuro Promocji Miasta przynios³y
efekty. Sukcesem zakoñczy³ siê szkolny konkurs na
polanick¹ legendê. Uczniowie miejscowych szkó³
wykazali siê pomys³owoœci¹ w zakresie tworzenia
produktu lokalnego, jakim s¹ miejscowe legendy. Tych,
które przetrwa³y w przekazie spo³ecznym od czasów
przedwojennych, jest niewiele. Pomys³owoœæ, twórcza
inwencja i œwiadomoœæ jêzykowa wielu m³odych
polaniczan daje nadziejê na wydanie lokalnego zbioru
legend. Og³oszenie w najbli¿szym czasie uzupe³niaj¹cego konkursu, skierowanego równie¿ do doros³ych,
pozwoli na pewno wzbogaciæ ten produkt o nowe
elementy. Jest pomys³ na wydanie zmodernizowanego
zbiorku legend, uzupe³nionego ilustracjami miejscowych artystów, w formie porêcznej sk³adanki. Bêdzie to
na pewno mile widziana pami¹tka turystyczna.

Dodatkowym walorem tego typu dzia³añ jest wzmocnienie pocz ucia to¿samo œci kulturow ej m³odego
pokolenia i zwi¹zku z miejscem ich zamieszkania.
Wielu autorów prac, a w szczególnoœci nagrodzeni,
wykazali siê innowacyjnoœci¹ i chêci¹ wype³nienia luki
w ci¹g³oœci tradycji. Wiadomym powszechnie jest, ¿e
przesz³oœæ Polanicy-Zdroju ma s³abe zakorzenienie
w polskiej kulturze, a wspó³czesne nazwy geograficzne
s¹ dzie³em przede wszystkim powojennej komisji
nazewnictwa. Natomiast legendy maj¹ to do siebie, ¿e
czêsto t³umacz¹ pochodzenie jakiejœ nazwy geograficznej, powstanie jakiegoœ miejsca, czy obiektu
poprzez po³¹czenie elementów fantastyki z faktografi¹,
wskazuj¹c na pierwotne korzenie kulturowe. Autorzy
legend wykazali siê niezwyk³ym wyczuciem gatunku
i znajomoœci¹ jego znaczenia dla ci¹g³oœci kulturowej
regionu. Legendy o Bystrych Duszkach, Polu i Nicy,
magicznych fasolkach i ¿yciodajnym Ÿródle, czy te¿
o niezwyk³ym Ÿródle, które zamieni³o siê w kolorow¹
fontannê s¹ tego dowodem. Wszystkie prawie legendy
maj¹ te¿ w sobie ogromn¹ dozê romantyzmu. A mówi
siê, ¿e m³ode pokolenie jest pozbawione romantycznoœci…
Poni¿ej publikujemy nagrodzone prace konkursowe.

Notatka z konkursu na

Trzecie miejsce zajê³a Aleksandra Cange (Regionalna
Szko³a Turystyczna) za pracê pt.: „Od magicznej fasolki
do ¿yciodajnych Ÿróde³ wody mineralnej”.
Jury przyzna³o równie¿ 5 pierwszych wyró¿nieñ
nastêpuj¹cym osobom: Klaudii Steciuk (II klasa Szko³y
Podstawowej) za pracê pt.: „Stara Polana Polanica”,
Wojciechowi Weso³owskiemu (Regionalna Szko³a
Turystyczna) za pracê pt.: „O Polanii, Maniusie i jantarze, czyli jak powsta³a Polanica Zdrój”, Katarzynie
Kiliszkowskiej (II kl. Gimnazjum) (brak tytu³u), Joannie
Sidorowicz (I kl. Gimnazjum) za pracê pt.: „Legenda
o sprytnych rycerzach rozbójnikach i Piekielnej Dolinie”,
Katarzynie Kuœmierz ( Gimnazjum), (brak tytu³u).
Przyznano równie¿ trzy drugie wyró¿nienia dla: Anny
Ka³akowskiej (I kl. Gimnazjum) za pracê pt.: „Legenda
o rzeŸbie niedŸwiedzia i odkryciu pierwszego Ÿród³a
mineralnego”, Weronice Szczepanik (V kl. Szko³y
Podstawowej) za pracê pt.: „Legenda o pocz¹tkowej
nazwie miasta Polanica Zdrój” oraz El¿biecie Chmarny
(II kl. Gimnazjum) (brak tytu³u).

Legendê
o
Polanicy
Jury konkursu „Legenda o Polanicy” w sk³adzie: Beata
Szewczyk, Dariusz Szewczyk, Boles³aw Jaœkiewicz,
Henryk Grzybowski, Krzysztof Urbaniak, przyzna³o
I miejsce Weronice Chorzêpie (Szko³a Podstawowa
Stowarzyszenia Edukator) za pracê pt.: „Bystrzyca
Dusznicka”. Drugie miejsce zajê³y ex equo: Ma³gorzata
Sitarz (II kl. Gimnazjum) za pracê pt.: „Legenda”
i Agnieszka Mas³owska (I kl. Gimnazjum) za pracê pt.:
„Legenda o kolorowej fontannie w Polanicy Zdroju”.

BYSTRZYCA DUSZNICKA
Dawno, dawno temu...no mo¿e nie a¿ tak dawno, na
Polanie, jak co ranek weso³e Bystre Duszki tañcowa³y

Beata Szewczyk

razem z wró¿k¹ Zdrojn¹ przy wielkim drzewie. Wró¿ka
Zdrojna by³a nadzwyczajnie urodziw¹ dziewczyn¹, a jej
urok i g³os wprost hipnotyzowa³y wyszystkich dooko³a.
By³a niezwykle uczynna i mi³a. Bystre Duszki by³y jej
wielkim przeciwieñstwem. Zawsze sprawia³y k³opoty.
Nie by³o dnia, by nie sprawi³y komuœ dowcipu lub nie
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rzuci³y kl¹twy.
Zdrojna postanowi³a zmieniæ je na zawsze. Pewnego
wiosennego poranka postanowi³a wybraæ siê do
Bystrego Lasu. Zabra³a ze sob¹ kilka flakoników
z miksturami oraz czarodziejsk¹ ró¿d¿kê, bez której
nigdzie siê nie rusza³a. Kr¹¿y³a po gaju nas³uchuj¹c
œpiewu ptaków i wiatru. Niespodziewanie, natknê³a siê
na ma³¹ sikorkê, która le¿a³a nieruchomo na œció³ce
leœnej. Szybko chwyci³a j¹ w ramiona i wyrecytowa³a
zaklêcie. Sikorka szybko odzyska³a przytomnoœæ.
Wró¿ka ³agodnym g³osem rzek³a do niej:
- Och! Sikorko kochana! Có¿ to? Czy¿by Bystre Duszki
znowu zaczê³y swoje psoty?
Sikorka zatrzepota³a skrzyde³kam:
- Oj oj! Tak, tak! Cwiru æwir! Duszki niespodziewanie
wypchnê³y mnie z gniazdka. Oj, oj! Æwiru æwir!- zaczê³a
¿a³oœnia lamentowaæ sikorka.
Wró¿ka pierwszy raz w swoim ¿yciu zrobi³a siê czerwona ze z³oœci. Pobieg³a w stronê ma³ej chatki Bystrych
Duszków. Po drodze napotka³a jeszcze wiele szkód
przez nie wyrz¹dzonych. Miêdzy innymi sarenkê
zepchniêt¹ w przepaœæ, przewrócone drzewo, powyrywane grzyby i maliny, i co najgorsze, rozdeptane
gniazdka pe³ne ptasich jaj. Wrózka g³oœno zastuka³a do
drzwi. Zagrzmia³a:
- Otwieraæ!! Tym razem doigra³yœcie siê!
Wpad³a do œrodka i zamar³a. Bystre Duszki g³oœno
chlipa³y, a ³zy wydawa³y siê kapaæ bez koñca.

LEGENDA
Historia ta zdarzy³a siê dawno, kiedy ludzie ¿yli beztrosko w ma³ych wioskach, a ich jedynym zmartwieniem
by³o utrzymanie gospodarstwa. Na piêknej zielonej
polanie sta³a ma³a drewniana chatka, a jej mieszkañcami by³a piêkna blondw³osa dziewczyna imieniem Nica
oraz jej ojciec drwal. Dziewczyna wykonywa³a zwyk³e
prace domowe, podczas gdy jej ojciec pracowa³ od rana
do nocy w lesie.
Pewnego s³onecznego dnia Nica nie mia³a zbyt wiele
zajêæ, wiêc gdy upora³a siê z zaœcieleniem ³ó¿ek
i nakarmieniem zwierz¹t, posz³a na polankê, aby
poobserwowaæ przyrodê. Gdy wygodnie rozsiad³a siê
pod du¿ym drzewem, us³ysza³a weso³e pogwizdywanie.
Po chwili ujrza³a przystojnego m³odzieñca zmierzaj¹cego w jej stronê. Wsta³a, aby mu siê lepiej przyjrzeæ.
Zauwa¿y³a, ¿e ch³opiec jest bardzo zmêczony wêdrówk¹. Pomyœla³a, ¿e jest z daleka. Po chwili zastanowienia
postanowi³a zaryzykowaæ i podesz³a, by zapytaæ czy
czegoœ mu nie trzeba. Ch³opiec uœmiechn¹³ siê
i powiedzia³, ¿e idzie ju¿ kawa³ drogi bez kromki chleba
i kropli wody. Dziewczyna zaproponowa³a, ¿e chêtnie
przyjmie go do domu by coœ zjad³ i napi³ siê. Pol (tak
przedstawi³ siê, gdy szli wzd³u¿ potoku) by³ bardzo mi³y
i otwarty. Uciek³ z domu, jednak brak œrodków do ¿ycia
i têsknota kaza³y mu wróciæ. Czas bardzo szybko im
zlecia³, gdy¿ mieli sobie du¿o do powiedzenia.
Gdy doszli do domu, nasta³ ju¿ zmrok, wiêc Nica
przygotowa³a kolacjê i pos³a³a ³ó¿ko dla goœcia. Pol tylko
podziêkowa³ i zasn¹³ tak szybko, ¿e nawet nie zd¹¿y³
powiedzieæ „dobranoc”. Rano w podziêce za goœcinê
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- Có¿ to siê sta³o nieznoœni dowcipnisie, co!?
Czy ¿by œci e ¿a³ owa li swo ich nie cny ch czy nów ?
Chwyci³a ró¿d¿kê, po czym j¹ opuœci³a. Jeden z duszków rzek³:
-Teraz wiemy, jakie okropne szkody wyrz¹dzi³yœmy
przez te lata. Zrozumia³yœmy to-wskaza³y na zrujnowany domek i porozrzucane kwiaty oraz ga³êzie.
Najcenniejsze rzeczy by³y porysowane lub zgniecione.
To zwierzêta zrewan¿owa³y siê za wszystko. Nagle ³zy
przesta³y siê rozpuszczaæ po upadku na ziemiê. Kapa³y
i kapa³y. Woda zala³a domek, a nastêpnie las. Zamieni³a
siê w ma³y strumieñ, a na koniec w rzekê. A jak¹ rzekê?
BYSTRZYCÊ DUSZNICK¥. Bystre Duszki zap³aci³y
wysok¹ cenê za swe czyny.
Czy warto szkodziæ i psociæ? A co sta³o siê ze
Zdrojn¹? Legenda g³osi, ¿e wci¹¿ przechadza siê po
Polanicy. Mo¿esz j¹ zobaczyæ, gdy tylko bêdziesz
spacerowaæ po mieœcie, szczególnie wzd³u¿ rzeki.
Mo¿e ju¿ j¹ widzia³eœ, ale nie wiedzia³eœ, kim ona jest.
Teraz masz drug¹ szansê. Gdy j¹ spotkasz, to spytaj,
czy naprawdê Bystre Duszki to nasza Bystrzyca
Dusznicka....

Weronika Chorzêpa

zaproponowa³, ¿e wraz z Nic¹ pójdzie nazbieraæ owoce
w lesie. Dziewczyna nie mia³a nic przeciwko, praca by³a
doœæ nudna, kiedy samej spêdza³o siê pó³ dnia w lesie.
Pol opowiada³ trochê o swoim dzieciñstwie, o ojcu
i matce, która ju¿ nie ¿y³a. Natomiast Nica opowiada³a
o jej doœæ monotonn ym trybie ¿ycia. Gawêdzil i
i gawêdzili kiedy nagle Pol œciszy³ g³os. Nica równie¿
umilk³a. Us³yszeli g³oœne tupanie, a potem coœ jakby
bieg zwierzêcia. Nagle ujrzeli ogromnego niedŸwiedzia. Pol z³apa³ Nicê i da³ znak do ucieczki. Niestety
by³o za póŸno, niedŸwiedŸ zd¹¿y³ ich zauwa¿yæ, ruszy³
wiêc w pogoñ. Pol by³ bardzo zrêczny, a Nica œwietnie
radzi³a sobie w biegach. Niestety, przeszkod¹ by³ dla niej
potok, gdy¿ nie skoczy³a na odpowiednia odleg³oœæ
i boleœnie skaleczy³a nogê. Delikatna dziewczyna
zaczê³a p³akaæ, a jej s³one ³zy powoli sp³ywa³y do potoku. Pol nie zastanawia³ siê d³ugo, wzi¹³ dziewczynê na
rêce i przeniós³ do domu. Oboje zauwa¿yli, ¿e niedŸwiedzia ju¿ nie ma.
Obejrzeli siê, a zwierzê tu¿ nad potokiem zastyg³o
w bezruchu. Nie zrozumieli tego, jednak po powrocie
ojca dowiedzieli siê, i¿ przepowiednia g³osi³a, ¿e je¿eli
ktoœ ¿yje w zgodzie z natur¹, a jego ³zy sp³yn¹ do
jakiejkolwiek wody, zawsze znajdzie pomoc w niebezpieczeñstwie.
Na pami¹tkê tego zdarzenia w lesie postawiono
pomnik niedŸwiedzia, woda ma w³aœciwoœci lecznicze,
a wieœ nazwano Polanic¹ od imion zakochanej pary, od
której wszystko siê zaczê³o.
Ma³gorzata Sitarz
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LEGENDA O KOLOROWEJ
FONTANNIE
W POLANICY ZDROJU
W czasach, gdy na ziemiach polskich panowali ró¿ni
w³adcy, toczy³y siê krwawe bitwy, a Polska zaczê³a byæ
oœrodkiem handlu, u podnó¿a miasta, zwanego Polan¹,
bi³o Ÿróde³ko, które nie by³o zwyk³¹ wod¹. Niektórzy
twierdzili, ¿e to dobra wró¿ka obdarowa³a mieszkañców
tego miasteczka ³ask¹, inni, ¿e w tym miejscu, gdzie
znajduje siê jezioro, jest coœ niezwyk³ego. Wszyscy
chcieli poznaæ tajemnicê cudownej wody, która, gdy
zbli¿a³o siê niebezpieczeñstwo, ostrzega³a mieszkañców Polany tryskaj¹c ku górze. Jej niezwyk³oœæ
tkwi³a równie¿ w tym, ¿e ludziom z³ym, lub nieprzyjacio³om smakowa³a tak okropnie, ¿e czym prêdzej
odje¿d¿ali przeklinaj¹c j¹. Magiczna woda, chc¹c
pokazaæ sw¹ si³ê, wybucha³a z podziemi ku niebu,
mieni¹c siê tysi¹cami barw.
Razu pewnego na Polanê najechali a¿ trzej nieprzyjaciele. O dziwo, tryskaj¹ce Ÿróde³ko nie ostrzeg³o swoich
mieszkañców o niebezpieczeñstwie. Mieszkañcy
miasteczka nie byli przygotowani na walkê, tym bar
dziej, ¿e wrogowie mieli zdecydowan¹ przewagê.
Kobiety prosi³y Boga o pomoc, poganie zwracali siê na

OD MAGICZNEJ FASOLKI
DO ¯YCIODAJNYCH
ZRÓDE£ WODY MINERALNEJ
Dawno, dawno temu, w czasach, gdy nikt nie myœla³,
¿e Polanica bêdzie s³awnym uzdrowiskiem, w pewnej
ma³ej osadzie, nie maj¹cej wtedy nawet nazwy, mieszka³a ma³a dziewczynka imieniem Dawa. Po œmierci
rodziców zaopiekowa³ siê ni¹ dziadek, którego bardzo
kocha³a i szanowa³a. Pewnego dnia starzec zachorowa³, jedyn¹ osob¹, która by³a w stanie mu pomóc, by³
Duch Gór Liczyrzepa. Mimo niebezpieczeñstwa jakie
nios³a ze sob¹ wyprawa, dziewczynka wyruszy³a w
podró¿.
Wêdrowa³a przez wiele dni, nim dotar³a do podnó¿a
góry, gdzie mieszka³ Liczyrzepa. Spotka³a tam ciepi¹cego niedŸwiedzia, a widz¹c ostry patyk, który wbi³ siê
w jego ³apê zlitowa³a siê nad zwierzêciem i wyjê³a go.
W zamian za to niedŸwiedŸ obieca³ zaprowadziæ j¹ do
Ducha Gór.
Opowiedzia³a mu o przyczynach swego przybycia
i dobrego uczynku, jaki dziewczynka spe³ni³a.
Liczyrzepa wzruszony jej postaw¹ podarowa³ Dawie
cztery niebieskie fasolki, aby zakopa³a je w ró¿nych
miejscach, a w nich powstanie Ÿród³o, z którego bêdzie
wyp³ywa³a woda o cudownych w³aœciwoœciach, któr¹
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pró¿no do bóstw. Kiedy wiêkszoœæ mieszkañców
poleg³a, a czêœæ zosta³a uwiêziona, pozostali zaczêli siê
wycofywaæ, aby równie¿ nie spotka³ ich taki sam los.
Stracono nadziejê na cud. Poczciwe i szlachetne
miasteczko zosta³o spl¹drowane i ograbione. Ludzie
stracili domy, lecz mimo to pragnêli pozostaæ na swej
ukochanej ziemi.
Gdy nadesz³a noc, ludnoœæ, która prze¿y³a, uda³a siê
na spoczynek. Byli bardzo smutni i zmartwieni tym, ¿e
nie zdo³ali ocaliæ Polan, zmêczeni wnet usnêli. Kiedy
rano obudzi³y ich ciep³e promienie s³oñca, wyszli przed
domy i nie mogli uwierzyæ w to, co zobaczyli. Ich
miasteczko by³o jak nowo narodzone, wszystko by³o
odbudowane, a szkody zosta³y naprawione. Polana
sta³a siê jeszcze piêkniejsza. Nie wiadomo by³o tylko,
kto to wszystko uczyni³.
Mieszkañcy udali siê nad Ÿród³o, gdzie ujrzeli zadziwiaj¹cy widok. Ze Ÿróde³ka woda wyrzuca³a przeró¿ne
skarby, mieni¹c siê przepiêknymi kolorami. Wiadomo
ju¿ by³o, ¿e miasteczko znów sta³o siê piêkne dziêki
Ÿród³u. Obecni przy tym widowisku, wokó³ Ÿróde³ka,
wybudowali ogrodzenie i zmienili nazwê Polany na
Polanicê Zdrój, na czeœæ Ÿróde³ka.
Woda nadal tryska ku górze, mieni¹c siê przeró¿nymi
barwami, które najpiêkniej wygl¹daj¹ wieczorem.

Agnieszka Mas³owska

ma podaæ choremu dziadkowi. Duch Gór rozkaza³
niedŸwiedziowi, aby przeprowadzi³ Dawê przez
niebezpieczny las i wskaza³ drogê do domu.
Dziewczynka podziêkowa³a Liczyrzepie za wszystko
i razem ze zwierzêciem wyruszy³a w drogê powrotn¹.
Gdy ju¿ wychodzili ze strasznego lasu, natknêli sie na
grupê ludzi, którzy widz¹c ogromnego niedŸwiedzia
zaczêli do niego strzelaæ, zwierzê pad³o martwe na
ziemiê. Zrozpaczona Dawa, zaczê³a wyjaœniaæ myœliwym, co zrobi³o owo zwierzê dla niej, a gdy czyste
i niewinne ³zy dotar³y do rany niedŸwiedzia, ten nagle
o¿y³. Ludzie zaskoczeni cudem i zawstydzeni swoim
postêpkiem obiecali, ¿e doprowadz¹ Dawê do jej
dziadka, a w miejscu gdzie spotkali zwierzê na jego
czeœæ postawi¹ pomnik.
Gdy dziewczynka wraz z myœliwymi dotar³a do domu
w podziêce za pomoc podarowa³a im dwie magiczne
fasolki, przekazuj¹c te same wskazówki, jakie przekaza³
jej Liczyrzepa. Wykonuj¹c polecenie Ducha Gór Dawa
uratowa³a ¿ycie dziadkowi.
Tak w³aœnie w Polanicy powsta³y dwa Ÿród³a
z wod¹ mineraln¹, nosz¹ce nazwê Wielka Pieniawa
i Józef, które maj¹ wielk¹ moc. Wiedz¹ o tym kuracjusze licznie odwiedzaj¹cy nasze Uzdrowisko.
PrzyjaŸñ Dawy i niedŸwiedzia przetrwa³a do dzisiaj,
czasami spaceruj¹c po lasie mo¿na ich spotkaæ
wêdruj¹cych razem .
Aleksandra Cange
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Dotkn¹æ historii

Arch. SP nr 2

Maj, to miesi¹c radoœci, s³oñca, zieleni i kwiatów. Dla
nas, nauczycieli i uczniów Szko³y Podstawowej nr 2 im.
¯o³nierzy z Monte Cassino w Polanicy Zdroju, to czas, w
którym po raz kolejny œwiêtujemy wa¿ne dla nas
wydarzenia. Mimo, i¿ od 18 maja 1944 bitwy pod Monte
Cassino, minê³o wiele lat, dla nas tamte dni o¿ywaj¹ na
nowo ka¿dej wiosny.
W tym roku nasze obchody by³y szczególnie uroczyste, poniewa¿ wziêli w nich udzia³ kombatanci uczestnicy tamtych wydarzeñ. 13 maja 2006 w polanickim
teatrze, we wspania³ej oprawie i wyj¹tkowo uroczystym
nastroju razem wspominaliœmy wa¿ne dla nas wszystkich daty. Na ustawionym na scenie wielkim ekranie
pojawi³y siê znane postaci i prze¿yte wydarzenia.
13 grudnia 1997 roku dzieñ szczególny przyjmujemy
imiê i tradycje ludzi walcz¹cych i umieraj¹cych na
obczyŸnie za nasz kraj. Nigdy wczeœniej w swojej
czterdziestoletniej historii szko³a nie mia³a swojego
patrona.
2 maja 1998 kolejne wielkie wydarzenie. Otrzymujemy sztandar, namacalny znak naszej przynale¿noœci
do „rodziny karpackiej”. W czasie uroczystoœci towarzysz¹ nam œwiadkowie tych wydarzeñ. Wspieraj¹ nas,
doradzaj¹, ucz¹. Mimo podesz³ego wieku przyje¿d¿aj¹,
aby spotkaæ siê z dzieæmi i m³odzie¿¹. I to w³aœnie ta
m³odzie¿ z teatralnej sceny wspomina mi³e chwile.
Padaj¹ piêkne s³owa, wiersze i fragmenty tekstów
z kroniki szkolnej. Rozbrzmiewaj¹ pieœni œpiewane
przez dzieci i przez zaproszony chór „Lutnia” z K³odzka.
Po oficjalnych uroczystoœciach wsiadamy do polanickiej kolejki i wspólnie ogl¹damy najpiêkniejsze
zak¹tki naszego miasta. Na szkolnym dziedziñcu,
z makami w rêkach, dzieci witaj¹ dostojnych goœci.
Zapras zaj¹ na majówk ê, poczês tunek, rozmow y
i wspólne œpiewy. W ci¹gu kilkunastu minut zacieraj¹ siê
ró¿n ice k ilku poko leñ. Znik a bar iera kult urow a
i powstaje nierozerwalna wiêŸ emocjonalna. Dociekliwe
pytania dzieci, nie zostaj¹ bez odpowiedzi. Historia
przeplata siê z dniem dzisiejszym. Ju¿ nie odleg³a
i obca, ale bliska i ciekawa. S³owo patriotyzm przestaje
byæ pustym zwrotem. Podesz³y wiek goœci œwiadczy
o bezgranicznym poœwiêceniu, a ogrom cierpieñ o mi-

Poczet Sztandarowy. Stoj¹ od lewej: Joanna Kacza³uba,
Mateusz Lis, Flawia Mruziewicz
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³oœci do ojczyzny.
14 maja 2006 w koœciele parafialnym wspólna msza
œw., wyj¹tkowa nie tylko dla goœci, ale tak¿e dla mieszkañców Polanicy. W ³awach koœcielnych wiele osób
w mundurach, z medalami na piersi. Przy o³tarzu
sztandar szko³y i ciep³e s³owa powitania ksiêdza - to dla
wszystkich wielkie prze¿ycie.
Ostatnim punktem programu jest kolejne spotkanie
z m³odzie¿¹ i wycieczka po Ziemi K³odzkiej, w czasie
której ka¿dy uczeñ opiekuje siê swoim kombatantem.
Tym razem to Oni zadaj¹ pytania: o szko³ê i rodzinê,
o zainteresowania i plany na przysz³oœæ. S¹ to znowu
chwile wyj¹tkowe. Dziêkujemy im za spotkanie, za
obecnoœæ, za przyk³ad jak godnie ¿yæ. Dziêki takim
spotkaniom roœnie pokolenie m¹dre i wra¿liwe, patrz¹ce
w przysz³oœæ, ale pamiêtaj¹ce równie¿ o przesz³oœci.

Arch. SP nr 2

Z ¯YCIA MIASTA

Na szkolnym dziedziñcu dzieci z makami w rêku
witaj¹ dostojnych goœci

Spotkanie z karpatczykami w Polanicy Zdroju dobieg³o koñca, ale obchody zwi¹zane z rocznic¹ bitwy pod
Monte Cassino trwa³y nadal.
18 maja 2006 zakoñczenie uroczystoœci zwi¹zanych
z kolejn¹ 62. rocznic¹ Bitwy o Monte Cassino oraz
obchodów Dni Szko³y. Poczet Sztandarowy w sk³adzie
Mateusz Lis, Joanna Kacza³uba, Flawia Muziewicz
wraz z nauczycielami historii
Beat¹ Muziewicz
i dyrektorem Dariuszem K³onowskim wzi¹³ udzia³ w
uroczystoœciach w Warszawie. Zapocz¹tkowa³a je
msza œw. w Katedrze Polowej WP przy Krakowskim
Przedmieœciu. Wziêli w niej udzia³ uczestnicy walk
o Monte Cassino oraz 27 sztandarów szkó³ zrzeszonych
w Stowarzyszeniu Klubu Przyjació³ Szkó³ i Organizacji
Monte Cassino z ró¿nych stron Polski. Po mszy odby³
siê Apel Poleg³ych i salwa honorowa. Przemawiali
przedstawiciele w³adz pañstwowych i kombatantów.
Odczytano akt nadania odznaczeñ dla szkó³, których
sztandary nastêpnie udekorowano medalami. Byliœmy
dumni, ¿e wœród tych szkó³ znalaz³a siê równie¿ nasza
szko³a, a na naszym sztandarze pojawi³ siê ju¿ drugi
medal, tym razem br¹zowy medal „Za zas³ugi dla
obronnoœci kraju”. W listopadzie ubieg³ego roku
Stowarzyszenie By³ych ¯o³nierzy Si³ Polskich na
Zachodzie „Karpatczycy” uhonorowa³o Szko³ê medalem „PRO MEMORIA”.
Medale te, s¹ ukoronowaniem wszystkich naszych
dzia³añ. Zobowi¹zuj¹ nas do dalszej pracy maj¹cej na
celu przybli¿enie uczniom historii naszego kraju.
Anna Stêpek
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HONOROWI i ZAS£U¯ENI
Obywatele Polanicy
21 maja 2006 r. w Teatrze Zdrojowym im. Mieczys³awy
Æwikliñskiej mia³a miejsce podnios³a uroczystoœæ
nadania tytu³ów: „Honorowy Obywatel Polanicy Zdroju”.
Otrzymali je:
prof. dr hab. El¿bieta Koœcik
dr Krystyna Jazienicka-Wytyczak
dr Wolfgang Nienaber
Nadano równie¿ tytu³y „Zas³u¿ony dla Polanicy Zdroju”:
mgr Henrykowi Grzybowskiemu
mgr Jerzemu Szymañczykowi
Stanis³awowi Frausowi,
któremu akt nadania uroczyœcie wrêczono 11 czerwca
br. na Walnym Zebraniu Spra-wozdawczym TMP.
Nadanie tytu³ów by³o uhonorowaniem przez Rajców
Miejskich postaci wskazanych przez Zarz¹d Towarzystwa Mi³oœników Polanicy.
Poni¿ej przedstawiamy Ich sylwetki.
G.R.

prof. dr hab. El¿bieta Koœcik
Studia historyczne odby³a na
Uniwersytecie
Wroc³awskim,
tam¿e doktoryzowa³a siê i habilitowa³a w zakresie historii gospodarczej, spo³ecznej i demografii
historycznej. Od 1998r. jest
profesorem nadzwyczajnym na
Uniwersytecie Wroc³awskim.
Kierownikiem Zak³adu Historii
Gospodarczej, Demografii i Statystyki.
W latach 1993-1999 wicedyrektor Instytutu Historycznego ds. dydaktyki. Od 1999 - 2005 r. prodziekan
na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych.
Obecnie wicedyrektor Instytutu Historycznego ds.
nauki.
Cz³onek Sekcji Demografii Historycznej Komitetu Nauk
Demograficznych PAN. Od 1993 r. cz³onek
Wroc³awskiego Towarzystwa Naukowego. Od 1999
prezes Wroc³awskiego Towarzystwa Mi³oœników
Historii oddzia³u Polskiego Towarzystwa Historycznego i od 1999 r. cz³onek Zarz¹du G³ównego
Polskiego Towarzystwa Historycznego. Odznaczona
m.in. Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi i Medalem Komisji
Edukacji Narodowej (najwy¿sze odznaczenie resortowe).
Prof. E. Koœcik od wielu lat podejmuje prace popularyzuj¹ce historiê Œl¹ska. Opublikowa³a kilka-naœcie
artyku³ów we wroc³awskiej prasie, wyg³osi³a szereg
prelekcji, wspó³tworzy³a telewizyjny program
o wybitnych postaciach œredniowiecznego Œl¹ska
pt. „Œl¹skie kariery”.
Wa¿niejsze publikacje:
- „Osadnictwo wiejskie w po³udniowych powiatach

Dolnego Œl¹ska w latach 1945 -1949”
- „Przemiany w strukturze spo³eczno-zawodowej i demograficznej ludnoœci Opola w drugiej po³owie XIX i na
pocz¹tku XX w. na podstawie ksi¹g metrykalnych i akt
USC.”
- Udzia³ w monografii miast w zakresie opracowania
rozdzia³ów obejmuj¹cych lata 1749 do wspó³czesnoœci:
Wa³brzych, Œwidnica, Œwiebodzice, O³awa, Wo³ów
(tak¿e redakcja monografii) Niemcza, K³odzko,
Namys³ów (w druku). W przygotowaniach czêœæ
monografii Ziemi K³odzkiej obejmuj¹cej lata 1807-1918.
Pozosta³e nurty zainteresowañ badawczych pani
profesor, to oprócz dziejów spo³ecznych i gospodarczych Œl¹ska, tak¿e historia miast œl¹skich oraz dzieje
kobiet na Œl¹sku w wiekach XIX - XX.
Profesor El¿bieta Koœcik poœwiêci³a wiele godzin
¿mudnej pracy wnikliwie i kompetentnie konsultuj¹c
merytoryczn¹ i metodologiczn¹ stronê Kroniki Polanicy
-„Polanica Zdrój wczoraj i dziœ”. Czyni³a to zupe³nie
bezinteresownie, kieruj¹c siê jedynie wielk¹ sympati¹
dla naszego miasta. Przyczyni³a siê tym samym do
powstania dzie³a o szczególnym, historycznym dla
naszej ma³ej ojczyzny, charakterze.

dr Krystyna Jazienicka Wytyczak
Studiowa³a medycynê we
Wroc³awskiej Akademii
Medycznej. W 1960r. pracowa³a w
Uzdrowisku Polanica jako lekarz
chorób wewnêtrznych w sanatoriach dla doros³ych i jako ordynator
Kardiologicznego Sanatorium
Dzieciêcego. Od 1962 r. zosta³a
dyrektorem tego sanatorium, które uzyska³o rangê
Uzdrowiskowego Szpitala Kardiologicznego dla Dzieci.
Pracowa³a na tym stanowisku 35 lat uzyskuj¹c kolejno
dwa stopnie specjalizacji z chorób wewnêtrznych
i z pediatrii, a tak¿e obroni³a w 1990 r. pracê doktorsk¹.
Po zdaniu egzaminu z jêzyka angielskiego w British
Konsul i w Ministerstwie Zdrowia, w 1970r. zosta³a
wys³ana na stypendium naukowe do Londynu .
Pisa³a szereg prac naukowych pod kierownictwem prof.
Antoniego Chroœcickiego, bra³a udzia³ we wszystkich
zjazdach kardiologów polskich w Kraju, a tak¿e organizowa³a piêæ ogólnopolskich zjazdów kardiologów
dzieciêcych w Polanicy Zdroju znanych jako Dni
Kardiologii Dzieciêcej.
W latach 1972-1985 pe³ni³a role sekretarza Terenowego
Ko³a Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Polanicy,
a tak¿e szefa naukowego lekarzy (œrodowiska)
w Uzdrowisku Polanica.
W roku 1990 ukoñczy³a studia z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na Uniwersytecie
Wroc³awskim, w póŸniejszych latach ukoñczy³a studia
zaoczne z dziedziny marketingu.
W latach 70 -tych ubieg³ego stulecia pracowa³a spo³ecznie jako radna miejska (przez dwie kadencje) w komisji
zdrowia i opieki spo³ecznej.
Napisa³a trzy ksi¹¿ki o rodzinie oraz pamiêtnik lekarza
sanatoryjnego opisuj¹cy 37 lat pracy w Sanatorium
Dzieciêcym w Polanicy. W ostatnim okresie reda-
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Z ¯YCIA TMP
gowa³a i napisa³a czêœæ rozdzia³ów II tomu kroniki
Polanicy Zdroju „Polanica Zdrój wczoraj i dziœ”. Jest
przewodnicz¹c¹ Rady Programowej „Nieregularnika
Polanickiego”.
W czasie swojej pracy zawodowej zosta³a nagrodzona odznak¹ „Wzorowy Pracownik S³u¿by Zdrowia”,
Medalem 40 - lecia PRL, medalem „Zas³u¿ony dla
Polanicy Zdroju”, medalem XX - lecia ZUK, Br¹zowym
Krzy¿em Zas³ugi oraz szeregiem dyplomów za pracê
zawodow¹ i spo³eczn¹.

dr Wolfgang Nienaber
Jest specjalist¹ w dziedzinie
pediatrii. W tym charakterze, po
ukoñczeniu studiów w Monachium i Bonn, przepracowa³ do
2002r. Pe³ni³ m.in. funkcjê lekarza
naczelnego Kliniki dzieciêcej St.
Franciskus Hospital, katedry
w Westfalii oraz prowadz¹c
praktkê prywatn¹ w Telgte. Obecnie na emeryturze.
Dr W. Nienaber piastuje funkcje prezesa Stowarzyszenia Telgte-Polanica Zdrój. By³ i jest inicjatorem
i wykonawc¹ wielu przedsiêwziêæ s³u¿¹cych owocnej
wspó³pracy miêdzy naszymi partnerskimi miastami. By³
organizatorem a tak¿e opiekunem medycznym m³odzie¿y polanickiej przebywaj¹cej na Olimpiadzie
Sportowej w Telgte w roku 2004. Pomaga³ równie¿
w organizowaniu wyjazdu i interesuj¹cego pobytu
m³odzie¿y gimnazjalnej w Niemczech. Jako przewodnicz¹cy Rady Parafialnej St. Clemens w Telgte wspó³dzia³a z polanick¹ parafi¹ Wniebowst¹pienia Najœwiêtszej
Marii Panny przyjmuj¹c polanickich parafian m.in.
miejscow¹ scholê. Kilkakrotne przyjazdy grup by³ych
mieszkañców Polanicy, inicjowane i kierowane przez
dr Nienabera, przyczyni³y siê do pog³êbienia kontaktów
miast i ich mieszkañców.
Jego dzia³alnoœæ pomaga w pokonywaniu wzajemnych
uprzedzeñ, s³u¿y poznawaniu wspólnej, nie³atwej
historii.
Zosta³ za to uhonorowany przez Kapitu³ê Hrabstwa
K³odzkiego tytu³em rycerskim i powo³any na funkcjê
ambasadora Hrabstwa K³odzkiego w Niemczech.
Nast¹pi³o to w dniu wst¹pienia Polski do Unii
Europejskiej, co nada³o temu wydarzeniu charakter
symboliczny. Dr Wolfgang Nienaber rozs³awia Polanicê
Zdrój poza granicami naszego Kraju, pokazuj¹c J¹ jako
miasto przyjazne, prê¿nie rozwijaj¹ce siê, które warto
i trzeba poznaæ i skorzystaæ z Jego walorów.
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cjalista i rewident ekonomiczny. Praca ta da³a mu
gruntown¹ znajomoœæ funkcjonowania przedsiêbiorstwa.
W 1984 r. by³ wspó³za³o¿ycielem, a nastêpnie przewodnicz¹cym rady nadzorczej W³asnoœciowej Spó³dzielni
Budownictwa Jednorodzinnego w K³odzku - do chwili jej
rozwi¹zania, po wybudowaniu domów i przekazaniu ich
na w³asnoœæ cz³onkom spó³dzielni w 1989 r.
W 1991 r. jako pe³nomocnik dyrektora Oddzia³u
Okrêgowego PZU we Wroc³awiu wspó³za³o¿yciel
Oœrodka Litotrypsji. Nastêpnie jako udzia³owiec
i wiceprezes Spó³ki z o.o.”Secura” w Polanicy Zdroju,
œwiadcz¹cej us³ugi litotrypsji kamieni nerkowych
organizowa³ i prowadzi³ spó³kê odpowiadaj¹c za sprawy finansowe i prawno administracyjne. Pozyskiwa³
pacjentów na rynku us³ug medycznych, negocjowa³ z
Narodowym Funduszem Zdrowia, co da³o mu dobr¹
znajomoœæ rachunkowoœci, zagadnieñ podatkowych,
ubezpieczeñ zdrowotnych i marketingu.
W latach 1995-2005 absolwent kilku studiów podyplomowych m.in. z zakresu marketingu, finansów i bankowoœci, rachunkowoœci oraz gospodarowania nieruchomoœciami i ich wyceny. Studia te pozwoli³y
H. Grzybowskiemu poznaæ szerok¹ problematykê
funkcjonowania gospodarki rynkowej, co uprawnia do
zarobkowego prowadzenia ksi¹g rachunkowych.
W latach 1997-1998 zastêpca burmistrza Polanicy
Zdroju, przez kilka miesiêcy (z uwagi na odejœcie
burmistrza) samodzielnie kieruj¹cy pracami zarz¹du
miejskiego, w tym równie¿ w okresie powodzi i usuwania jej skutków. Dziêki temu posiad³ znajomoœæ m.in.
funkcjonowania samorz¹du, zak³adów i jednostek
bud¿etowych, zasad ich restrukturyzacji i prywatyzacji,
pozyskiwania œrodków finansowych.
Aktualnie od listopada 1998 r. ponownie pe³ni funkcjê
wiceprezesa spó³ki „Secura” w Polanicy Zdroju.
Od wielu lat zaanga¿owany w porozumienie i pojednanie by³ych i obecnych mieszkañców AltheidePolanicy.
Od grudnia 2003 r. wiceprezes Towarzystwa Mi³oœników
Polanicy, przedstawiciel TMP na olimpiadzie przyjaŸni
w Telgte w 2004r. Sporz¹dzi³ wnioski, dziêki którym
przyznano œrodki na Olimpiadê i Kronikê Polanicy.
Wspó³organizator wielu innych przedsiêwziêæ podejmowanych przez TMP. Organizator prac nad powstawaniem i wydaniem Kroniki pt.”Polanica Zdrój - wczoraj
i dziœ”; redaktor tomu I, cz³onek komitetu redakcyjnego
tomu II.
Dzia³alnoœæ Henryka Grzybowskiego w sposób niew¹tpliwy przyczynia siê do rozwoju i popularyzacji
naszej „ma³ej ojczyzny”.

mgr Henryk Grzybowski

mgr Jerzy Szymañczyk

Jest absolwentem studiów na kierunku ekonometria i projektowanie systemów informatycznych na
Wydziale Informatyki i Zarz¹dzania Akademii Ekonomicznej we
Wroc³awiu. Po studiach podj¹³ pracê w Fabryce Urz¹dzeñ Technicznych w K³odzku - kolejno jako spe-

Jest absolwentem Wydzia³u Prawa
i Administracji Uniwersytetu Wroc³awskiego, Radc¹ Prawnym, Absolwentem Studiów Doktoranckich
w zakresie Organizacji i Zarz¹dzania, Analitykiem Zarz¹dzania.
Pe³ni funkcjê wiceprzewodnicz¹cego Stowarzyszenia Unia
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Uzdrowisk Polskich z/s w Na³êczowie. Jest cz³onkiem
w³adz Stowarzyszenia Izby Gospodarczej „Uzdrowiska
Polskie”. Od 1992 r. dyrektor a nastêpnie prezes
Zespo³u Uzdrowisk K³odzkich S.A. w Polanicy Zdroju,
najwiêkszej spó³ki bran¿y uzdrowiskowej w Polsce,
prowadz¹cej dzia³alnoœæ w dwóch obszarach lecznictwa uzdrowiskowego i produkcji zdrojowej. Spó³ka
zarz¹dzana przez Jerzego Szymañczyka jest liderem
bran¿y wód mineralnych oraz laureatem licznych
nagród i wyró¿nieñ np. jako jedyna w bran¿y uzdrowiskowej posiada Polskie God³o promocyjne „Teraz
Polska”, „Gazela Biznesu”, I miejsce w rankingu wód
mineralnych miesiêcznika „Œwiat konsumenta” w latach
2002, 2003 i 2004, czy „Lider 2004” dla najlepszej firmy
w bran¿y wody mineralnej. ZUK S.A. uzyska³ certyfikaty
ISO 9001:2000 dla us³ug lecznictwa uzdrowiskowego
i produktów zdrojowych.
Wdra¿any jest równie¿
system analizy zagro¿eñ i krytycznych punktów
kontroli-HACCAP.
Na najwiêkszych Œwiatowych
Targach Turystycznych ITB w marcu 2005 r., w Berlinie
wœród odznaczonych piêciu osób z Polski, które wnios³y
ogromny wk³ad w promocjê Polski w Niemczech, to
w³aœnie ZUK S.A. otrzyma³ potrójn¹ nagrodê „Für
Hervorragende Promotion Polen In Deutschland”, tj. za
ogromne zas³ugi dla promocji Polski w Niemczech.
Jerzy Szymañczyk by³ jednym z cz³onków zespo³u
powo³anego ds. opracowania projektu ustawy
o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym.
Zespó³ Uzdrowisk K³odzkich pod kierownictwem
Jerzego Szymañczyka zawsze wspiera³ dzia³alnoœæ
Towarzystwa Mi³oœników Polanicy, m.in.:
- udostêpni³ salê koncertow¹ i zapewni³ nadzór i pomoc
techniczn¹ przy organizacji wystawy: ”Oni byli tu
pierwsi - Polanica Zdrój 1945-1950”,
- sfinansowa³ tablice upamiêtniaj¹ce: prof. dr H. Schlechta i 100-lecie odwiertu „Wielkiej Pieniawy”,
- zapewni³ œrodki finansowe na wydanie okolicznoœciowego numeru „Nieregularnika Polanickiego” z okazji
XXX-lecia ZUK,
- zamieszczaj¹c kilkakrotnie reklamê spó³ki w/w
czasopiœmie, pomóg³ w wydaniu kilku numerów
„Nieregularnika”,
- by³ jednym z g³ównych sponsorów kroniki „Polanica
Zdrój wczoraj i dziœ”.
ZUK w³¹cza siê równie¿ aktywnie w realizacjê wielu
przedsiêwziêæ kulturalnych organizowanych przez
Miejskie Centrum Kultury.

Stanis³aw Fraus
Urodzi³ siê 30 paŸdziernika 1929
w Goduli na Górnym Œl¹sku.
Z wyboru jest Dolnoœl¹zakiem
i polaniczaninem. W Kotlinie
K³odzkiej mieszka od 1 grudnia
1949 r. w tym 4 lata w Dusznikach
Zdroju, a od 1953 r. w Polanicy
Zdroju.
Zawodowo zwi¹zany by³ przez 45 lat z Funduszem
Wczasów Pracowniczych, jako ksiêgowy, g³ówny
ksiêgowy i zastêpca dyrektora.

Z ¯YCIA TMP
Jest wielbicielem gór, sportu i przyrody, ale przede
wszystkim jest przyjacielem ludzi, którym w swej pracy
spo³ecznej w Polskim Towarzystwie TurystycznoKrajoznawczym i Górskim Ochotniczym Pogotowiu
Ratunkowym poœwiêci³ po³owê swojego ¿ycia. Jako
przewodnik sudecki PTTK oprowadzi³ po szlakach
Polanicy Zdroju i okolicznych gór oko³o 150 tyœ.
turystów.
- Od 1948 r. cz³onek Polskiego Towarzystwa
Tatrzañskiego,
- od 1954 r. pracuje w Górskim Ochotniczym Pogotowiu
Ratunkowym
(wspó³za³o¿yciel sekcji operacyjnej w K³odzku,
a w latach 1970 -1994 jej kierownik),
- od 1955 r. w PTTK w Oddziale Ziemi K³odzkiej z.s.
w Polanicy Zdroju. Przez kilka kadencji przewodnicz¹cy Komisji Górskiej Oddzia³u oraz komisji
rewizyjnej.
Za swoj¹ pracê spo³eczn¹ i zawodow¹ zosta³ odznaczony Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski, szeœcioma odznaczeniami pañstwowymi oraz
licznymi odznaczeniami resortowymi i zwi¹zkowymi,
jak m.in.: Z³ot¹ Odznak¹ „Zas³u¿ony dla Dolnego
Œl¹ska”, Honorowy Przewodnik Turystyki Górskiej
GOT, Odznak¹ Honorow¹ „Za Zas³ugi Dla Ratownictwa
Górskiego”.
Od 2002 r. jest Cz³onkiem Honorowym GOPR.
Stanis³aw Fraus od 1975 r. jest cz³onkiem Towarzystwa
Mi³oœników Polanicy, pe³ni¹c od kilku ju¿ kadencji
funkcjê przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej.
Jest propagatorem turystyki, wielkim lokalnym patriot¹
pracuj¹cym w Polanicy i dla Polanicy. Zas³u¿onym jej
akwizytorem w Polsce i za granic¹.
Edward Wojciechowski

Podziêkowanie Henryka Grzybowskiego wyg³oszone na uroczystoœci w dniu 21.05.2006 r.
Szanowni Pañstwo,
Przede wszystkim chcê podziêkowaæ wszystkim tym,
dziêki którym sp³ywa na mnie honor i splendor tytu³u
„Zas³u¿ony Obywatel Polanicy”, a wiêc
z jednej strony tym, którzy mi ten tytu³ przyznali,
radnym miejskim. S¹ oni przecie¿ przedstawicielami
polanickiej spo³ecznoœci, co dodatkowo potwierdza, ¿e
ksi¹¿ka „Polanica wczoraj i dziœ” by³a potrzebna;
dodatkowo, bo najlepszym potwierdzeniem jest
wyczerpanie siê pierwszego wydania i zapisy na
ksi¹¿kê, jak w dawnych, niedobrych czasach
z drugiej strony tym, dziêki którym ksi¹¿ka powsta³a.
Policzy³em wczoraj, ¿e teksty w I tomie obejmuj¹cym
600 lat historii miejscowoœci napisa³o 55 autorów,
g³ównie niemieckich, w II tomie obejmuj¹cym 60 lat po
wojnie, 45 autorów, razem 100 osob. Oprócz nich
pracowali t³umacze, osoby skanuj¹ce dokumenty i zdjêcia, wykonuj¹cy zdjêcia, przepisuj¹cy tekst, siedz¹cy
w archiwach.
Wszystkim im w tym miejscu dziêkujê i traktujê mój tytu³
jako tytu³ dla nich wszystkich.
Najbardziej jednak dziêkujê obecnemu tu, Georgowi
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Wenzelowi, który jako pierwszy podj¹³ to dzie³o, zebra³
materia³y, zdjêcia i je wyda³. Ja póŸniej by³em tylko
skromnym redaktorem. Georg, w tym miejscu w imieniu
polaniczan bardzo Ci dziêkujê, jak mówi niemiecki
papie¿ do Polaków z g³êbi serca.
Tyle podziêkowañ, na razie.
Teraz o ksi¹¿ce. Ksi¹¿ka jest dla mnie mostem i symbolem co najmniej kilku porozumieñ wokó³ mi³oœci do
naszej ma³ej ojczyzny:
-po pierwsze jest to most pomiêdzy tymi, którzy
wyrokiem historii to miasto opuœcili i tych, którzy tu
przybyli sami czêsto zmuszeni do opuszczenia swojej
ojczyzny, z kresów wschodnich, czy zrównanej z ziemi¹
Warszawy, a wiêc Niemców i Polaków. Postaæ lekarza,
prof. Henryk a Schlec hta, poprze z jego decyzj ê
o pozostaniu i s³u¿eniu wiedz¹ medyczn¹ Polakom,
jaœnieje jak wyprzedzaj¹cy historiê symbol i most, który
nie tylko spina brzegi rzeki, ale i je ³¹czy,
-po drugie nasza ksi¹¿ka ³¹czy historiê Altheide Bad
i Polanicy Zdroju,
-po trzecie ksi¹¿ka jak most ³¹czy tych, którzy siê tu
urodzili i tych, którzy tu siê osiedlili (do których ja sam siê
zalicz am). Ci urodze ni tuta j czyta j¹ tê ks i¹¿kê
w Niemczech, w Warszawie i Gdyni, w Szwecji,
w Londynie i w Kanadzie,
-po czwarte, pod tym mostem (poniewa¿ d¿entelmeni
nie rozmawiaj¹ o pieni¹dzach pominê kwoty) p³yn¹
strumienie œrodków ze strony niemieckiej, z Fundacji
Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej i z polskiej, z bud¿etu
gminy Polanica-Zdrój (dwóch kadencji), z Zespo³u
Uz dr ow is k K³ od zk ic h cz y od pr ze ds iê bi or có w
zrze szon ych w Pola nick iej Izbi e Gosp odar czej .
Dziêkujê im wszystkim,
-po pi¹te i ostatnie „Polanica Zdrój wczoraj i dziœ” jest
mostem miêdzy pokoleniami, miêdzy kilkudziesiêcioma
pokoleniami niemieckich mieszkañców i czterema ju¿
pokoleniami Polaków (w tym miêdzy pionierami,
a m³odzie¿¹). Most miêdzy pokoleniami to najwa¿niejszy most.
Na koniec zacytujê amerykañskiego dziennikarza,
Hoddinga Cartera, który powiedzia³: Naszym dzieciom
tak naprawdê powinniœmy daæ tylko dwie rzeczy:
pierwsza to skrzyd³a, a druga to korzenie. Mam
nadziejê, ¿e ta ksi¹¿ka daje co najmniej korzenie…
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Wyst¹pienie Georga Wenzla na uroczystoœci
nadania tytu³ów “Honorowych i Zas³u¿onych
Obywateli Polanicy Zdroju” w dniu 21.05.2006
Szanowni Pañstwo,
Pañstwa, niestety za wczeœnie zmar³y rodak, Jan Józef
Lipski pisa³ w swoich esejach: „Wspólny europejski
dom, to przede wszystkim wspólna spuœcizna kulturowa.
Jej nale¿y poœwiêciæ du¿o pracy i œrodków, a¿eby
uzyskaæ jedn¹ ca³oœæ z kulturowej ró¿norodnoœci.“
W przejêciu tej spuœcizny kulturowej Jan Józef Lipski
widzia³ wielk¹ odpowiedzialnoœæ spadaj¹c¹ na polski
naród.
Polska i Niemcy spotykaj¹ siê dzisiaj w zjednoczonej
Europie jako demokratyczne pañstwa.
Niemieckiej historii Polanicy nie trzeba ukrywaæ czy jej
siê wypieraæ, gdy¿ trwa³oœæ granic umo¿liwia jej
przep³yw. Zaczyna siê jej ponowne poznanie i zrozumienie.
T¹ drog¹ pod¹¿amy w Polanicy Zdroju Altheide Bad
wydaj¹c monografiê „Polanica Zdrój wczoraj i dziœ”.
Wydanie dwóch tomów historii miasta jest zas³ug¹
Towarzystwa Mi³oœników Polanicy , a w szczególnoœci
mojego przyjaciela Henryka Grzybowskiego.
Pierwsza czêœæ kroniki budzi wœród dzisiejszych
mieszkañców miasta zrozumienie dla ludzi, którzy ¿yli tu
przed 1945 rokiem. Na przestrzeni wieków przedstawiono dorobek dawnych mieszkañców. Czêœæ druga
opisuje sytuacjê, w której znaleŸli siê nowi osiedleñcy,
którzy nierzadko dzielili los wysiedlonych przybywaj¹cych do nieznanego kraju. Ich pocz¹tki i dokonania
zwi¹zane z odbudow¹ kraju znajduj¹ tu uznanie.
Tym ¿yj¹cym tutaj od kilku pokoleñ polskim mieszkañcom miasta Polanica Zdrój Altheide Bad oraz ich
potomkom uda³o siê, dziêki identyfikacji z histori¹ tej
miejscowoœci, od 1347 roku po dzieñ dzisiejszy,
zorganizowaæ sobie ¿ycie w pokoju i wolnoœci w oparciu
o doœwiadczenia przesz³oœci.
Jestem przekonany, ¿e to w³aœnie umo¿liwi stawiaæ
kolejne kroki na drodze wzajemnego porozumienia obu
s¹siednich narodów.
Mojemu miastu rodzinnemu ¿yczê dalszego rozwoju
oraz szybkiego rozpowszechnienia wydanej monografii.

Kronika Polanicy

rozumienia miêdzy Niemcami i Polakami na gruncie
prawdy historycznej. Potem by³y przymiarki do niedosz³ej do skutku wystawy na 10-lecie Polanickiej Izby
Gospodarczej z w¹tkiem dzia³alnoœci gospodarczej
w dawnej Polanicy, poznanie Wolfganga Grossera
z Bonn i Renaty i Uty Koppel. Historia niemieckich
mieszkañców Altheide jest histori¹ Polanicy.

Przet³umaczenie Heimatbuchu Georg a Wenze la,
niemieckiej ksi¹¿ki o Polanicy od dobrych kilku lat by³o
zamiarem wielu osób i Towarzystwa Mi³oœników
Polanicy. By³y te¿ próby dokumentowania bie¿¹cych
wydarzeñ z myœl¹ o historii, jednak znaczna czêœæ tych
materia³ów zaginê³a.
Dla mnie osobiœcie pomys³ wydania Kroniki Polanicy
jako t³umaczenia opracowania G. Wenzela narodzi³ siê
po poznaniu Georga, rozmów z nim i uœwiadomienia
sobie, jak bardzo ten cz³owiek d¹¿y do zbli¿enia i po-

W poprzedniej kadencji w³adz miejskich przet³umaczono Heimatbuch, niestety z rozpêdu równie¿ tekst dr.
Leszka Barga wczeœniej t³umaczony na niemiecki,
a dostêpny w rozszerzonej i zaktualizowanej wersji po
polsku. Dr Barg wycofa³ swoj¹ zgodê na publikacjê,
brakowa³o pieniêdzy na wydanie. Kiedy wszed³em
w sk³ad Zarz¹du TMP, za priorytetowe dzia³anie
Towarzystwa uzna³em doprowadzenie do wydania
t³umaczenia kroniki niemieckiej. Prawdê mówi¹c,
robiliœmy wszystko, aby utrudniæ sobie pracê. Najpierw
uzna³em, ¿e do ksi¹¿ki G. Wenzela nale¿y w³¹czyæ
artyku³y historyczne, wspomnienia z czasów wojny

Od zaciekawienia do
pasji -- jak powstawa³a
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i wysiedlenia, ale i relacje z wspó³czesnych odwiedzin
dawnych mieszkañców Polanicy opublikowane w Bad
Altheide Weihnachtsbrief. Potem zakie³kowa³a myœl,
aby nie ograniczaæ siê do ksi¹¿ki niemieckiej, lecz by
poszerzyæ kronikê o lata powojenne. To ju¿ by³o bardzo
trudne. Na szczêœcie pozyskaliœmy pani¹ doktor
Krystynê Jazienick¹ - Wytyczak, która by³a ju¿ autork¹
kilku ksi¹¿ek.
Z prezesem TMP, Edwardem Wojciechowskim spotkaliœmy siê z dr. Bargiem, przedstawiliœmy nasz¹ koncepcjê i uzyskaliœmy jego zgodê z zaleceniem, by wykorzystaæ jeszcze inne jego teksty poœwiêcone historii
Polanicy. Z internetu zebra³em informacje o Fundacji
Wspó³pracy Polsko - Niemieckiej, œci¹gn¹³em
i wype³ni³em formularz wniosku, napisa³em czêœæ
ogóln¹, do³¹czy³em za³¹czniki, w tym kilka numerów
“Nieregularnika”. Wniosek wa¿y³ oko³o 1,5 kg i zosta³
wys³any 30 kwietnia 2004 r. Na odpowiedŸ czekaliœmy
d³ugo. W koñcu paŸdziernika nadesz³a wiadomoœæfundacja przyzna³a 15 tys. z³ z terminem realizacji do
koñca lutego 2005 r. To by³o niemal niewykonalne.
Kiedy wiêc na pocz¹tku grudnia 2004 r. odby³o siê
szerokie spotkanie osób mog¹cych pomóc w tej wielkiej
sprawie niewiele z nich wierzy³o, ¿e to przedsiêwziêcie
jest mo¿liwe, do tego w tak krótkim czasie. Jedni
postulowali zlecenie opracowania ksi¹¿ki specjalistom
(niemal na miarê Normana Daviesa), inni przygotowanie i opracowanie materia³ów, pisanie w cyklu piêcioletnim, jak w profesjonalnym wydawnictwie. Nie by³y to
g³osy pozbawione racji, jeœli chodzi o jakoœæ publikacji.
Nie bra³y jednak pod uwagê dwóch czynników: niedostatku czasu i pieniêdzy. Niewydanie ksi¹¿ki w terminie
ustalonym przez fundacjê, zamyka³o drogê do pieniêdzy.
Na tym spotkaniu kilkadziesi¹t osób zadeklarowa³o
pomoc. Gdy przysz³o do konkretów, pozosta³o kilka
z nich: Marek ¯o³na skanuj¹cy oryginalne zdjêcia ze
zbiorów Georga Wenzela, Gra¿yna Redmerska
skanuj¹ca zdjêcia i dokumenty do tomu „polskiego”,
Klaudia Fraus, która w kamienieckim archiwum
wyszpera³a nieznane dokumenty z pierwszych lat
powojennych, Barbara G¹sienica-Sieczka, kompleksowo opracowuj¹ca kilka zagadnieñ, ks. Antoni Kopacz,
który napisa³ teksty o przedwojennym szpitalu, opis
uzdrowiska, o parafii po wojnie i rzutem na taœmê,
Henryk Czaja z tekstami o pielgrzymkach czy o sporcie.
Wystosowaliœmy apel do mieszkañców o udostêpnienie
zdjêæ z ich prywatnych zbiorów, dokumentów, wspomnieñ. O ile zdjêæ by³o du¿o, choæ pod koniec szuka³o
siê ju¿ zdjêæ œciœle okreœlonych tematycznie, jako
ilustracji, to z tekstami by³o tragicznie. Wpierw wiele
telefonów i spotkañ, ¿eby sk³oniæ ludzi do napisania
czegokolwiek, potem przypomnienia i w koñcu tekst do
przepisania, redakcyjnego poprawienia i niestety,
skrócenia. Niektórzy i tak nic nie napisali, choæ obiecywali za ka¿dym razem. Z Henrykiem Szypu³¹ rozmawia³em z 30 razy… po pó³ roku przyniós³ swoje stylowe
rysunki i elementy graficzne. Jeœli chodzi o tom „niemiecki” nale¿a³o znaleŸæ t³umaczy, którzy za niewielkie
pieni¹dze przet³umacz¹ teksty z Weihnachstbrief.
Podjê³a siê tego Monika Ma³aszuk z kole¿ankami.
Niestety, zawiedli dawni i obecni prominentni przedstawiciele w³adz miejskich, prawie ¿aden z w³odarzy
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miasta nie chwyci³ za pióro.
Po pó³metku zapa³ opuœci³ ju¿ prawie wszystkich,
popsu³ siê skaner i z pani¹ doktor zostaliœmy sami na
placu boju. Strach pomyœleæ, gdyby mia³o to trwaæ piêæ
lat… Ale pani Krystyna tym bardziej chcia³a udowodniæ
krytykom i niestety, paru krytykantom, ¿e wydanie
ksi¹¿ki jest mo¿liwe. Pojawia³y siê te¿ zarzuty, ¿e teksty
za trudne, ¿e za du¿o tych ksi¹¿¹t, ¿e to dla Niemców,
¿e Polaków to nie interesuje, za szczegó³owe, niemieckie itp. Pomyœla³em, ¿e to nie mo¿e byæ prawda, ¿e
ksi¹¿kê wezm¹ do rêki ludzie zainteresowani histori¹
swojego miasta, a ci, co chc¹ czytaæ tylko lekkie teksty
poczytaj¹ Galê czy ¯ycie na gor¹co.
Trzeba by³o opracowaæ wydawniczo tom niemiecki, aby
polskim i polanickim czytelnikom przybli¿yæ historiê
Niemiec i Œl¹ska. Bardzo pomocny okaza³ siê internet,
gdzie na ró¿nych stronach, g³ównie niemieckojêzycznych, ale i polskich, szwedzkich, czeskich, amerykañskich (doskona³e tablice genealogiczne) znajdowa³y
siê potrzebne informacje o Altheide i ludziach zwi¹zanych z jej rozwojem. W czasie poszukiwañ odkry³em
kilka nowych informacji, ¿e wspomnê o nazwie fortu
Fryderyka ko³o Kamiennej Góry, o zwi¹zkach patronów
polanickich Ÿróde³ z Mariann¹ Orañsk¹, o postaci p³k.
Roberta Douglasa, który spali³ dwór jezuitów w Polanicy
i jego póŸniejszych zwi¹zkach z Polsk¹ (m.in. jeden
z dowódców szwedzkich w czasie „Potopu”), o ¿onie
Göringa, Karin, z pochodzenia Szwedce, której polecono Polanicê jako m³ode, œl¹skie uzdrowisko, o postaci
Fryderyka von Redena, prekursora górnictwa i hutnictwa na Œl¹sku, w³aœciciela Polanicy, o nazwie Altheide
Bad, czy o rozporz¹dzeniu dyrekcji PKP nadaj¹cym
stacji kolejowej nazwê Wrzeœniów, podczas gdy miasto
nazwano Puszczykowem. Organy z polanickiego
koœcio³a ewangelickiego odnalaz³em w Koninie.
Wa¿n¹ spraw¹ by³o pozyskanie profesjonalnego
konsultanta. Dr Leszek Barg ¿yczliwie sekundowa³
przedsiêwziêciu i by³ pierwszym czytelnikiem i konsultantem tekstów nadsy³anych przez pani¹ doktor.
Rozpuœci³ wici i poleci³ nam pani¹ prof. El¿bietê Koœcik
(osobiœcie jej nie znaj¹c) z Instytutu Historycznego
Uniwersytetu Wroc³awskiego, która bra³a udzia³
w opracowywaniu kilkunastu monografii miast Dolnego
Œl¹ska. Kiedy przedstawi³em jej koncepcjê Kroniki
i pokaza³em ksi¹¿kê G. Wenzela oraz roczniki
Weihnachtsbrief, opowiedzia³em o tomie 2., zauwa¿y³em b³ysk zainteresowania w jej oczach. Uzna³a
równie¿, ¿e jest to jedno z tych przedsiêwziêæ, któremu
nale¿y pomóc, nie by³o wiêc mowy o ¿adnym honorarium. Pani profesor by³a konsultantem kolejnych
tekstów (niektóre drastycznie skracaj¹c). Bardzo
pomog³a przy koñcowym ustaleniu kolejnoœci rozdzia³ów i ich zawartoœci. Nie szczêdzi³a wskazówek.
Pomog³a póŸniej w uzyskaniu recenzji i w czasie
prezentacji.
Potem szukanie wydawnictwa, jakoœæ i cena odgrywaj¹
rolê. Wybór pad³ na wydawnictwo Bogdana Kokociñskiego z Nowej Rudy. Redaktorem zosta³ Wojciech
Grzybowski (zbie¿noœæ nazwisk przypadkowa).
Szeroko zakrojone opracowanie wymaga³o przed³u¿ania kolejnych terminów, wpierw z lutego 2005 na koniec
sierpnia, potem w Warszawie uda³o siê przekonaæ pani¹
Gra¿ynê Babul z fundacji, ¿e warto daæ jeszcze czas do
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Potem z przyjemnoœci¹ obserwowa³em zaskoczenie ks.
A. Kopacza, burmistrza J. Terleckiego czy przewodnicz¹cego RM Z. Puchniaka, kiedy i oni brali do rêki tê
ksi¹¿kê. Z wiêksz¹ ju¿ pewnoœci¹ czeka³em na reakcjê
Georga Wenzela. By³a entuzjastyczna. Z kolei Eberhard
Scholz uzna³ pos³owie do pierwszego tomu i wstêp do
drugiego (przet³umaczone na niemiecki) za tendencyjne. Umówiliœmy siê na rozmowê w sierpniu. Ciekawe,
¿e w ksi¹¿ce znalaz³ zdjêcie, którego od lat szuka³,
wnêtrza koœcio³a ewangelickiego w Polanicy z widokiem
na witra¿e w oknach za o³tarzem.
Wiele osób teraz cieszy siê, ¿e Polanica ma swoj¹
kronikê, roœnie presti¿ miasta i jednoczeœnie jego
mieszkañców, ale my z pani¹ doktor cieszyliœmy siê
najbardziej. Na kronikê czekaliœmy od kilku lat, wiêc ten
rok oczekiwania nie by³ za d³ugi, a i warto by³o czekaæ,
bo tom 1. nie jest zwyk³ym t³umaczeniem tekstu
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Spotkanie z wspó³twórcami w kawiarni “Zdrojowa”

Nadszed³ czas prezentacji ksi¹¿ki. Pierwsze spotkanie
odby³o siê w kawiarni „Zdrojowa”, 17 lutego 2006 r. i by³o
zorganizowane dla uczestników przedsiêwziêcia:
autorów tekstów, t³umaczy, fotografów, osób pomocnych przy zbieraniu materia³ów, skanowaniu itp.
Potem o ksi¹¿ce mówiliœ my w obu koœcio³ ach.
Pamiêtam moje z kolei zaskoczenie i nawet wzruszenie,
gdy po prezentacji ksi¹¿ki z fragmentami czytanymi
przez Liwiê Woszczynê, po mszy o 1100 rozleg³y siê
brawa.
Kolejne spotkanie w Bibliotece Miejskiej, z mieszkañcami Polanicy. Zdawa³o siê, ¿e polanickich czytelników
bêdzie interesowaæ g³ównie tom 2., w którym odnaleŸæ
mog¹ swoich krewnych czy znajomych. Jakie¿ by³o
moje zdziwienie, gdy wiêkszoœæ pytañ dotyczy³a tomu
1... Wtedy uœwiadomi³em sobie, ¿e wœród tylu trosk
codziennego ¿ycia ksi¹¿ka ¿ywo interesuje mieszkañców, znajduj¹ czas na jej przeczytanie i ¿e by³a zwyczajnie potrzebna.
Nastêpnie, ju¿ w marcu, presti¿owe dla nas spotkanie
w Muzeum Ziemi K³odzkiej. Sala by³a pe³na, a wiêkszoœæ, to osoby z K³odzka i odleg³ych okolic. PóŸniej
ciekawe rozmowy w kuluarach po spotkaniu.
Bior¹c pod uwagê œrodki finansowe i rzeczowe Kronika
k

Arch. Henryka Grzybowskiego

Ok³adki tomu I i tomu II kroniki Polanicy

Heimatbuchu G. Wenzela, ale tekstem rozszerzonym,
opracowanym dla polskiego i polanickiego czytelnika,
z przypisami, indeksami ulic i obiektów, kalendarium
dziejów miasta, a tom 2. jest baz¹ dla nastêpnych
autorów.

Arch. Henryka Grzybowskiego

15 lutego 2006 r. powo³uj¹c siê na szwankuj¹ce zdrowie
pani doktor. Nie odbiega³o to od prawdy, bo od póŸnej
jesieni 2005 r. oboje chodziliœmy ledwo ¿ywi. PóŸniej
jeszcze korekty sk³adu z wydawnictwa, gdzie trzeba
by³o dobrze uwa¿aæ, bo redaktor mia³ sk³onnoœæ do
zmian, kiedy tekst nie mieœci³ mu siê na stronie albo nie
pasowa³ do zdjêcia. Odk³adany na koniec dobór zdjêæ
i ilustracji okaza³ siê zadaniem na kilka tygodni. Dziêki
Georgowi Wenzelowi i Eberhardowi Scholzowi dysponowa³em ponad tysi¹cem zdjêæ, które nale¿a³o przejrzeæ, rozpoznaæ obiekty i osoby, ustaliæ datê ujêcia
i uporz¹dkowaæ tak, aby z setek zdjêæ domu zdrojowego, parku, czy koœcio³a z sierociñcem wybraæ te najciekawsze i pokazaæ miasto tak¿e z innej strony, nastêpnie
opisaæ zdjêcia i ustaliæ ich miejsce w ksi¹¿ce. Kiedy
kilka tygodni póŸniej podchodzi³a do tego pani
doktor Wytyczak, wiedzia³em ju¿, co to znaczy…
A indeks nazwisk, który pani doktor musia³a opracowaæ w ci¹gu weekendu! Poszukiwania kolejnych
sponsorów i przygotowanie reklam, logotypów. Na
koniec projekt ok³adki, ustalony na drodze ulepszania
kolejnych koncepcji wspólnie z redaktorem, szukanie
liternictwa.
I w koñcu, jad¹c na urodziny mojego ojca, w sobotê
11 lutego 2006r. wst¹pi³em do drukarni i po chwili
trzyma³em w rêce, absolutnie pierwszy, specjalnie sklejony egzemplarz 1. tomu. Wrêczy³em go ojcu. Za kilka
dni wys³a³em trzy jeszcze ciep³e komplety do fundacji.
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kosztowa³a prawie 45 tys. z³, z czego 15 tys. z³ wnios³a
Fundacja Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej, 12 tys. z³
sponsorzy i reklamodawcy, 18 tys. z³ to œrodki miejskie
(z czego 14 tys. za t³umaczenie Heimatbuch w poprzedniej kadencji). Cena ksi¹¿ki tylko w po³owie
pokrywa koszty. Dodatkowo wartoœæ pracy w³asnej
wniesionej przez zespó³ redakcyjny i osoby wspó³pracuj¹ce to ok. 27 tys. z³ (tê kwotê nale¿a³o wyceniæ przy
rozliczeniu dotacji). Na przyk³ad, jak poda³em, t³umaczenie na zlecenie miasta kosztowa³o 14 tys. z³,
a t³umaczenie nowych rozdzia³ów o objêtoœci ok. 2/3
poprzedniego teraz przet³umaczyliœmy za 1,5 tys. z³. To
przyk³ad, ¿e w³asne zaanga¿owanie pozwala zrealizowaæ to, na co pañstwu, samorz¹dowi brakuje pieniêdzy.

Z ¯YCIA TMP
21 maja 2006 r. w czasie uroczystoœci w Teatrze Zdrojowym, gdzie z pani¹ doktor i pani¹ profesor odbieraliœmy tytu³y nadane nam przez Radê Miejsk¹ w obecnoœci ksiêdza biskupa, pani konsul z Wroc³awia oraz
Georga Wenzela odby³a siê piêtnastominutowa prezentacja fragmentów z obu czêœci ksi¹¿ki w wykonaniu
m³odych recytatorek (aktorek?) z Miejskiego Centrum
Kultury.
Mo¿e redakcja “Nieregularnika” zaprosi równie¿ pani¹
doktor Krystynê Jazienick¹-Wytyczak do konfrontacji
wspomnieñ. Proponujê tytu³: Dwug³os o kronice.
Henryk Grzybowski

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
Towarzystwa Mi³oœników Polanicy za rok 2005
11 czerwca 2006 r. w sali konferencyjnej Zespo³u Uzdrowisk K³odzkich S.A. odby³o siê Walne Zebranie
Sprawozdawcze za rok 2005.
W zebraniu uczestniczyli: pose³ na Sejm R.P Henryk Go³êbiewski (cz³onek TMP i Honorowy Obywatel Polanicy),
przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Zbigniew Puchniak, burmistrz Polanicy Zdroju Jerzy Terlecki, prezes Towarzystwa
Mi³oœników Ziemi K³odzkiej Eugeniusz Kaczmarek oraz cz³onkowie TMP.
Uroczystym i bardzo mi³ym akcentem zebrania by³o wrêczenie Stanis³awowi Frausowi, d³ugoletniemu cz³onkowi
TMP i przewodnicz¹cemu Komisji Rewizyjnej, odznaczenia „Zas³u¿ony dla Polanicy Zdroju”. Odznaczenie wrêczyli: Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Polanicy Zdroju i Burmistrz Miasta.(charakterystyka postaci czyt. Str. 22).
Poni¿ej publikujemy sprawozdanie Prezesa TMP oraz uchwa³y i wnioski podjête podczas zebrania.
G.R.

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Zarz¹du z 2005 r.
z³o¿one przez Edwarda Wojciechowskiego prezesa TMP na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w dniu 11 czerwca 2006 r.
W omawianym roku Zarz¹d spotyka³ siê systematycznie na comiesiêcznych posiedzeniach. Odby³o siê ich
10 oraz 2 posiedzenia Prezydium Zarz¹du. Podejmowano na nich uchwa³y reguluj¹ce wszystkie dziedziny dzia³ania TMP, analizowano realizacjê zadañ
bie¿¹cych i d³ugotrwa³ych. Przyjêto w analizowanym
okresie rezygnacjê Danuty Rewiñskiej z funkcji ksiêgowej i powierzono te obowi¹zki Edycie Tomczak.
Danutê Rewiñsk¹ powo³ano w sk³ad Zarz¹du TMP.
Realizacja najwa¿niejszych zadañ przedstawia siê
nastêpuj¹co:
I - Prowadzono prace nad opracowaniem i wydaniem
Kroniki Polanicy.
W ramach tego:
- Przet³umaczono fragmenty zapisów z wydawnictw
niemieckich „Heimatbuch Altheide Bad” i „Bad Altheide
Weihnachtsbrief”
- Zebrano materia³y do czêœci Kroniki obejmuj¹ce lata
1945 2005
- Pisano rozdzia³y problemowe, a tak¿e opracowywano

materia³y tekstowe i graficzne, skanowano dokumenty
i zdjêcia, sk³adano i przeprowadzono korektê tekstów.
II - Przygotowano i zaprezentowano wystawê prac
Jaros³awa Jakowczuka pt: „Fotografie Jaros³awa
Jakowczuka”..
III - Wziêto udzia³ w trwaj¹cym przez ca³y rok Festiwalu
„Zdroje Kultury”, a w ramach tego w obchodach 60 lecia
nadania Polanicy praw miejskich i upamiêtnienia
postaci pierwszego burmistrza Polanicy Zdroju
Kazimierza D¹browskiego. Ods³oniêto z inicjatywy
TMP, na frontonie siedziby Urzêdu Miejskiego, tablicê
poœwiêcon¹ Jego pamiêci.
IV - Kontynuowano wspó³pracê z niemieckimi miastami
Telgte i Lingen. Sprawowano pieczê nad wycieczk¹
mieszkañców partnerskiego miasta Telgte, w czasie
wizyty posadzono w parku zdrojowym d¹b symbol tego
miasta.
W miesi¹cu sierpniu ods³oniêto z inicjatywy TMP
pami¹tkowy obelisk t, w miejscu gdzie dawniej znajdowa³ siê koœció³ ewangelicki.
V - Przeprowadzono razem z Biurem Promocji Miasta
konkurs na naj³adniejsz¹ posesjê.
VI - Zorganizowano wspólnie z Rad¹ Miejsk¹ uroczystoœæ nadania prof. dr hab. Czes³awowi Dutce tytu³u
„Honorowy Obywatel Polanicy Zdroju”.
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Przedstawicielka Zarz¹du TMP Magdalena Ptaszek
wrêczy³a wspólnie z Burmistrzem Polanicy Zdroju akt
nadania tytu³u „Honorowy Obywatel Polanicy Zdroju”
prof.dr hab. Micha³owi Krausowi w jego warszawskim
mieszkaniu.
Oba tytu³y zosta³y nadane na wniosek TMP.
VII Wydano jeden numer „Nieregularnika Polanickiego”
w nak³adzie 400 egz., W którym publikowa³o prace
ok. 15 autorów m.in. o historii uzdrowiska, architekturze
miasta, historii koœcio³a, sylwetkach polaniczan.
Towarzystwo aktywnie uczestniczy³o we wszystkich
wa¿niejszych wydarzeniach kulturalnych i innych
maj¹cych miejsce na terenie miasta. Za udzia³ w cyklu
imprez pod wspóln¹ nazw¹ „Zdroje Kultury” otrzyma³o
wyró¿nienie Burmistrza Miasta, Przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej, Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury.
O pracy TMP wielokrotnie pozytywnie pisa³y regionalne
czaso pisma
notat ki w „Euro regio n Glace nsis” ,
„Bramie”,Gazecie Prowincjonalnej Ziemi K³odzkiej,
„S³ owi e Pol ski m
Gaz eci e Wroc ³aw ski ej” ora z
w niemieckim wydawnictwie: „Altheider Weinachtsbrief”.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e nie by³oby mo¿liwoœci realizacji
w/w zad añ bez wsp ó³p rac y z wyp rób owa nym i
sojusznikami: Rad¹ Miejsk¹, Burmistrzem Miasta,
Zespo³em Uzdrowisk K³odzkich, Miejskim Centrum
Kultury, Biurem Promocji Miasta, Bibliotek¹ Miejsk¹,
Polanick¹ Izb¹ Gospodarcz¹, dyrekcjami miejscowych
szkó³ i wieloma innymi. Wszystkim wymienionym i nie
wymienionym sk³adamy serdeczne podziêkowania.
Liczymy na dalsz¹ owocna wspó³pracê.
W roku 2005 g³ównym celem naszej dzia³alnoœci by³o
przygotowanie i wydanie kroniki miasta. Na to zadanie
przeznaczono najwiêcej œrodków finansowych, temu
poœwiêcono najwiêcej czasu.
Nie uda³o siê z tego powodu zrealizowaæ planowanych
wczeœniej:
- Miêdzyszkolnego konkursu dla dzieci i m³odzie¿y „100
pytañ o Polanicy”,
- Wystawy „¯ycie gospodarcze Polanicy w XIX i XX w.”

UCHWA£Y
I
WNIOSKI
PODJÊTE NA
WALNYM ZEBRANIU SPRAWOZDAWCZYM
TMP W DNIU 11 CZERWCA 2006 R.
WNIOSKI:
1. Nale¿y poczyniæ starania, aby zainteresowaæ m³o-

TOWARZYSTWO MI£OŒNIKÓW GORZANOWA

Rozmowa z prezesem

Robertem Dum¹
Nie tylko Polanica Zdrój ma towarzystwo mi³oœników
miasta, które napawa dum¹ mieszkañców, poprzez
prê¿ny rozwój i dzia³alnoœæ na rzecz promowania
pamiêci o historii miasta, kultywowania tradycji jak
i dalszego rozwoju oœwiatowo kulturalnego. Podobnie
jak Polanica ma TMP, tak niedaleko we wsi Gorzanów

28

Nieregularnik Polanicki

1/2006

dzie¿ polanickich szkó³ opiek¹ nad by³ym cmentarzem
ewangelickim.
2. Mieszkaniec Polanicy Andrzej Szubert wnioskowa³,
aby Izbê Pami¹tek nie okalizowaæ w pomieszczeniach
Miejskiej Biblioteki Publicznej, poniewa¿ nie jest to wg.
niego odpowiednie miejsce ze wzglêdu na charakter
obu instytucji.
3. Andrzej Szubert wnioskowa³ równie¿ o opiekê
odpowiednich s³u¿b nad laskiem powy¿ej zbocza
„Góralka”, poniewa¿ s¹ tam nielegalne campingi
i ogniska rozpalane przez m³odzie¿.
4. Zofia Janiszewska zaniepokojona wycink¹ zdrowych
drzew z terenu ulicy Boles³awa Chrobrego i powy¿ej,
z³o¿y³a wniosek o zainteresowanie siê w³adz miasta t¹
spraw¹.
5. Drugim wnioskiem pani Janiszewskiej by³a sprawa
wydawania przez Miasto Gazety Gmin i informowanie
w niej mieszkañców o sprawach bie¿¹cych miasta,
szczególnie przed wyborami samorz¹dowymi.
6. Pan Szubert wnioskowa³ i apelowa³, aby przed zim¹
nape³niaæ karmiki i paœniki.
7. Gra¿yna Redmerska wnioskowa³a, by wzorem gminy
Miêdzylesie wydawaæ Biuletyn Informacyjny, w którym
Burmistrz i Rada Miejska informowali by mieszkañców
o wszystkich wa¿nych wydarzeniach w mieœcie.
8. Zbigniew Puchniak wnioskowa³ , by informacje dot.
Miasta ukazywa³y siê w gazecie TMP „Nieregularnik
Polanicki”.
9. Edward Wojciechowski z³o¿y³ wniosek, aby TMP
prowadzi³o zebrania w odpowiednich grupach n.p.
zawodowych na temat funkcjonowania gminy miejskiej.
Zasugerowa³, ¿e mo¿na spróbowaæ przeprowadziæ
takie zebrania przed wyborami samorz¹dowymi.
Cztery osoby wstrzyma³y siê od g³osu podczas
g³osowania w tej sprawie.
10. Henryk Czaja zwróci³ siê do w³adz miasta z wnioskiem, by nie sprzedawaæ dzia³ek w mieœcie za grosze,
jak to ma miejsce obecnie.
Uchwa³y:
1. Jednog³oœnie przyjêto sprawozdanie finansowe TMP
za rok 2005.
2. Jednog³oœnie udzielono Zarz¹dowi absolutorium.
3. Podjêto uchwa³ê o podjêciu przez TMP dzia³alnoœci
gospodarczej i upowa¿nieniu prezydium zarz¹du do
ustalenia formy i zakresu tej dzia³alnoœci oraz œrodków
przeznaczonych na ten cel.

istnieje Towarzystwo Mi³oœników Gorzanowa. Jego
prezesem jest m³ody, pe³ny
zapa³u i co
najwa¿niejsze
odnosz¹cy, sukcesy Robert
Duma. TMG ma na swoim
koncie godne uwagi osi¹gniêcia. Dzia³a na rzecz promowania Gorzanowa i to nie tylko
w kultywowaniu historii ale
i promowaniu wspó³czesnych
dokonañ i dzia³añ poszczegó ln yc h gr up , or ga ni za cj i
dzia³aj¹cych w Gorzanowie

Prezes Robert Duma
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jak np: OSP. Podobnie jak TMP, TMG wydaje swoj¹
gazetê pt: „Kurier Gorzanowski”. Posiada wyœmienicie
zrobion¹ stronê internetow¹, na której znajduj¹ siê
najciekawsze informacje o Gorzanowie. Specjalnie dla
„Nieregularnika” o dzia³alnoœci TMG opowiada prezes
Robert Duma.
Katarzyna Redmerska: Od kiedy istnieje TMG? Jak
wielu posiada cz³onków i od kiedy Pan jest prezesem
stowarzyszenia?
Robert Duma: Dzia³amy od 2000 roku. Sta³ych
cz³onków mamy 20 osób, a funkcjê prezesa pe³niê od
samego pocz¹tku.
K.R: Jakie s¹ cele statutowe TMG?
R.D: Cele towarzystwa mo¿na okreœliæ jako: rozwój
kulturalny, propagowanie w³aœciwego stosunku do dóbr
dziedzictwa regionalnego i uczestnictwo w ich ochronie, dzia³alnoœæ edukacyjna. Staramy siê wspó³pracowaæ ze wszystkimi organizacjami w naszej miejscowoœci jak : szko³a, OSP, klub pi³karski , RS, KGW w celu
wspólnego rozwoju i promocji naszej piêknej okolicy.
K.R: Porozmawiajmy o osi¹gniêciach towarzystwa?
R.D: Startujemy do ró¿nych konkursów, jedne wygrywamy inne nie. Najwiêkszym naszym osi¹gniêciem jak
dot¹d by³o uzyskanie od ambasady amerykañskiej
grantu na realizacjê projektu AKADEMIA NGOS
GLACENSIS. Nowym pomys³em, który ju¿ jest realizowany s¹ wydawane p³yty multimedialne zawieraj¹ce
ró¿n¹ tematykê m.in.: mamy do zaoferowania nastêpuj¹ce pozycje jak: Skarby Gorzanowa, Historia OSP
Gorzanów, Fotografie Wspó³czesne i dawne, PowódŸ
1997. Stworzyliœmy równie¿ stronê internetow¹, któr¹
ci¹gle ulepszamy i powiêkszamy o materia³ tematyczny, a która zawiera informacje na temat Gorzanowa.
Du¿ym osi¹gniêciem by³o równie¿ zorganizowanie
z ca³¹ spo³ecznoœci¹ lokaln¹ obchodów 660 rocznicy
istnienia wsi Gorzanów, która wypad³a wyœmienicie,
przyby³o do nas oko³o kilkaset osób !.
K.R: Wydajecie pañstwo gazetê pt: „Kurier Gorzanowski”, od kiedy siê ona ukazuje, jaki jest jej cel i jakie
podejmuje tematy?
R.D: Pocz¹tek powstania gazety siêga 1995 roku, gdy
jeszcze jako student stara³em siê w jakiœ sposób
promowaæ Gorzanów. Jednak dopiero od 2001 roku
gazeta na sta³e wpisa³a siê w nasz¹ dzia³alnoœæ jako
jeden z elementów dokonañ TMG. Staramy siê aby
gazeta zawiera³a najistotniejsze tematy dotycz¹ce
Gorzanowa. Mamy stronê samorz¹dow¹, stronê
poœwiêcon¹ szkole, klubowi pi³karskiemu, historii
Gorzanowa. Gazeta ukazuje siê nieregularnie, bo jak
wiadomo w takich przypadkach jak dzia³alnoœæ towarzystw w tak ma³ych œrodowiskach wszyscy cierpimy
na niedosyt finansów, wszystko robimy sami, poma-

Gorzanów
Gorzanów jest jedn¹ z piêkniejszych wsi Ziemi
K³odzkiej. Ta du¿a miejscowoœæ rozwinê³a siê nad Nys¹
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gaj¹ nam bezinteresownie ludzie dobrej woli.
Staramy siê w miarê naszych mo¿liwoœci. Œwiadczy chyba o tym fakt, i¿
TMP chce nas u siebie
promowaæ. Cieszymy
siê z sukcesów tych du¿ych ale równie¿ i tych
ma³ych. Towarzystwo
tworz¹ ludzie z pasj¹,
dla których najistotniejsze jest to, ¿e próbuj¹
wpisaæ siê w dziejowoœæ
historyczn¹ swojego regionu.
K.R: Z kim wspó³pracujecie i od kiedy? Czy
nawi¹zaliœcie kontakty
z by³ymi mieszkañcami tych terenów?
R.D: Wspó³pracujemy w organizacji ró¿nych imprez,
seminariów, spotkañ z TMZK, Muzeum Ziemi K³odzkiej,
Muzeum Filumenistycznym, jak równie¿ z samorz¹dami Bystrzyca K³odzka, Gmina K³odzko i innymi.
Je¿eli chodzi o kontakty z by³ymi mieszkañcami, to
takowe s¹. Odby³a siê wspólna uroczystoœæ ods³oniêcia
tablicy pami¹tkowej na cmentarzu. Jednak te kontakty
nie s¹ a¿ na takim etapie jak w Polanicy, byæ mo¿e tak
bêdzie kiedyœ.
K.R: Czy byli w³aœciciele pa³acu w Gorzanowie
przyje¿d¿aj¹ obecnie odwiedzaæ swoje rodzinne
strony?
R.D: W latach piêædziesi¹tych przyje¿d¿ali tu incognito.
Obecnie nie s¹ zainteresowani przyjazdem tutaj jak
i potencjalnym odkupieniem pa³acu. W roku 1930
odsprzedali pa³ac wraz z ca³ym maj¹tkiem ziemskim
gminie Bystrzyca K³odzka. Siedziba rodowa Herbeisteinów znajduje siê w Gratzu pod Wiedniem. Jest to
bardzo okaza³y maj¹tek wiêc nie dziwiê siê, ¿e nie s¹
zainteresowani pa³acem w Gorzanowie, który niestety
ginie na naszych oczach. Obecna w³aœcicielka nie
wywi¹zuje siê z na³o¿onych jej prawem nabycia
zabytku, obowi¹zków. Myœlê jednak, ¿e byæ mo¿e
nast¹pi taki moment, ¿e chocia¿ w czêœci ten wyj¹tkowy zabytek, jakim jest pa³ac w Gorzanowie zostanie
odrestaurowany, a siedzibê w nim znajdzie oœrodek
o europejskiej randze, kto wie, niespodzianki siê
przecie¿ zdarzaj¹.
Rozmawia³a Katarzyna Redmerska

K³odzk¹, na granicy Kotliny K³odzkiej i Rowu Górnej
Nysy. Nad rzek¹ wznosi³ siê jeszcze w czasach przedhistorycznych gródek stra¿niczy, wystêpuj¹cy
w póŸniejszych zapisach jako Keilberg. Dziêki ruchowi
na przebiegaj¹cym tu trakcie handlowym z po³udnia do
K³odzka rozwinê³o siê w XI XII w. najprawdopodobniej
niewielkie osiedle Grodczyn.
W 1622 roku kupi³ je Jan Arbogost von Annaberg,

29

Nieregularnik Polanicki

NAJBLI¯SI S¥SIEDZII

Rycina gorzanowskiego pa³acu

Poœrodku wsi wznosi siê du¿y renesansowy pa³ac w typie po³udniowoniemieckim z zabudowaniami gospodarczymi z oko³o 1554 roku. Zaliczany jest do najwybitniejszych dzie³ architektury pa³acowej w ca³ej
po³udniowo-zachodniej Polsce. Pierwsza rozbudowa
mia³a miejsce w 1636 roku, zaœ w latach 1637-40 zbudowano przy udziale w³oskiego mistrza Jakuba Carove
(zatrudnionego wówczas w K³odzku) kaplicê œw.
Jerzego. Kilkanaœcie lat póŸniej dokonano doœæ
umiarkowanej barokizacji, g³ównie wnêtrz, urz¹dzono
pierwszy na ziemiach nadodrzañskich barokowy park.
Kolejna przebudowa z oko³o 1737 roku nie zostawi³a
zbyt widocznych œladów. Od koñca lat 60-tych XX wieku
stoi opuszczony i czeka na pilny remont. Zespó³
pa³acowy za³o¿ony jest na planie prostok¹ta z wewnêtrznym dziedziñcem o powierzchni 250m2. Od
po³udnia i pó³nocy urz¹dzono boczne dziedziñce, od
zachodu - gospodarczy. Od wschodu znajduje siê
zaniedbany park francusko- angielski z grot¹ (dzie³o
J. Carove). Nad wjazdem na zewnetrzny dziedziniec
mieœci siê figura œw. Jerzego (1678?). Komnaty rozplanowano amfiladowo z sal¹ - hallem poœrodku. Od
dziedziñca wewnêtrznego na piêtrze biegnie taras,
rozdzielony wie¿¹ do gzymsu koronuj¹cego. Pozosta³e
skrzyd³a s¹ dwukondygnacyjne z dachami pulpitowymi.
Sala przodków ze swymi barokowymi stiukami jest
przyk³adem rzadkiego w tym regionie zdobnictwa.
W herbowym kartuszu wie¿owym znajduje siê tablica
wymieniaj¹ca w³oœci panów pa³acu m.in. Lancouiz
(D³ugopole). Na bramie gospodarczej naprzeciw parku
umieszczono figurê œw. Jana Nepomucena z pierwszej
po³owy XVIII wieku z le¿¹cym u jego stóp krucyfiksem.
Najpiêkniejsze dni Gorzanów prze¿y³ w XIX wieku.
Wtedy w rezydencji zacz¹³ funkcjonowaæ teatr.
Utrzymywany by³ z funduszy zamkowych. Na pomys³
jego stworzenia wpad³ kolejny z Herbersteinów hrabia
Hieronim. Teatr dawa³ trzy przedstawienia tygodniowo.
Od maja do wrzeœnia grano w ogrodzie, jesieni¹
wszystko przenosi³o siê do pa³acu. Trupa aktorska
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sk³ada³a siê z 10-12 zawodowych aktorów, sprowadzanych m.in. z Francji i z W³och. Na scenie tego teatru
zadebiutowa³ m.in. póŸniejszy znany niemiecki aktor
i pisarz Karl von Holtei. Scena zajmowa³a po³owê
widowni. Jako oœwietlenie sceny stosowano œwiece
³ojowe - ³ój w blaszanych lampionach. Jako maszynê do
burzy i podobnych odg³osów wykorzystywano star¹
austriack¹ kulê kanoniczn¹, a w uzyskiwaniu efektów
dŸwiêkowych np.: strza³ów armatnich lub grzmotów
pomagali sprowadzani bezpoœrednio z Wiednia
mistrzowie od fajerwerków. Teatr gorzanowski s³yn¹³
w ca³ej okolicy. Wystawiano tu Szekspira, Schillera,
Goethego. Publicznoœæ sk³ada³a siê z elity zamieszkuj¹cej w Hrabstwie K³odzkim, a tak¿e oficerów, którzy
odpoczywali tu po polowaniach. Ludnoœæ miejscowa
mia³a prawo wstêpu tylko w ubraniach ludowych,
a s³u¿bie wolno by³o podgl¹daæ aktorów wy³¹cznie na
stoj¹co i w przejœciach. Statystowali przeszkoleni
mieszkañcy wsi. Podczas spektaklu widzowie delektowali siê nie tylko winami, ale i pyszn¹ wod¹ mineraln¹,
której Ÿród³a odkryto w XIX wieku. Nazwano j¹ „Z³ot¹
Kaczk¹” i oprócz pa³acu, by³ to drugi skarb Gorzanowa.
Odbywa³y siê tu równie¿ misteria. Misteria zaczyna³y siê
wczeœnie rano, o czwartej. Tylko Zbawcê i Jego Matkê
grali zawodowcy. W rolê Judasza wciela³ siê sam
re¿ yse r, dyr ekt or tea tru zdr ojo weg o w L¹d ku.
Wspomagali go aktorzy-amatorzy z Gorzanowa.

Aktor i pisarz
Karl von Holtei
Arch.TMG

Arch.TMG

kamerdyner arcyks. Karola Habsburga, bpa wroc³awskiego. PóŸniej wieœ tê przejêli styryjko-bawarscy
grafowie von Herbersteinowie, od których posz³a nowa
nazwa miejscowoœci-Grafenort. Za ich rz¹dów mia³y
miejsce wielkie wyst¹pienia antyfeudalne. W 1668 roku
zbieg³o st¹d oko³o 300 osób. Podobny bunt nast¹pi³
w 1679 roku. Od po³owy XIX wieku zaczêto wykorzystywaæ Ÿród³o szczawy, które w 1895 roku da³o ju¿ 300 tyœ.
butelek wody sto³owej.
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S³awa gorzanowskich pasji by³a tak wielka, ¿e opisywano je chêtnie w ca³ej ówczesnej prasie, a po Europie
kr¹¿y³y widokówki z bohaterami przedstawienia.
Z dniem dojœcia Hitlera do w³adzy, misteria zosta³y
zakazane. Po wojnie wszystko przepad³o. Zaginê³y
obrazy, meble, biblioteka. W czêœci maj¹tku urz¹dzono
prywatne mieszkania. W Gorzanowie opowiadaj¹
o niemieckim transporcie, który zagin¹³ pod koniec
wojny w okolicy Dêbowej Góry. Do dzisiaj mo¿na
znaleŸæ tam dziwne wyrobiska i miejsca, gdzie zapad³a
siê ziemia. Nad wszystkim czuwa tajemniczy wampir,
którego podobizna znajduje siê nad wejœciem do
gorzanowskiego pa³acu.
Warto podczas letnich woja¿y zawitaæ do Gorzanowa
i poczuæ chocia¿ przez chwilê atmosferê dawnych lat.
Gdy pa³ac têtni³ ¿yciem, odbywa³y siê przedstawienia,
a ogrody pa³acowe w letnie dni odbija³y echo weso³ych
odg³osów przyciszonych rozmów, œmiechów. Kto wie,
mo¿e gdy tak siê ws³uchamy w szum starych drzew, to
us³yszymy odg³osy dawnych lat.
Katarzyna Redmerska
¿ród³a:
-www.bystrzyca.info.pl
-”Tajemnice, zamki, podziemia” - Joanna Lamparska.
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Foto: Krystyna Jeziorkowska-Sadowska
Foto: Andrzej Sidorowicz
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Promocja Kroniki Polanicy - Kawiarnia Zdrojowa
Promocja Kroniki Polanicy - Miejska Biblioteka Publiczna
Promocja Kroniki Polanicy - Muzeum Ziemi K³odzkiej
Obelisk Jana Paw³a II
Msza ekumeniczna podczas uroczystoœci poœwiêcenia
nowych dzwonów w koœciele parafialnym
6 Otwarcie wystawy 100 lecie Wielkiej Pieniawy”
od lewej stoj¹: Krystyna Jazienicka-Wytyczak, Helena
Jaworowska i Danuta Wo¿niak (by³e kierowniczki
sanatorium) oraz radny Andrzej Sidorowicz
7 Prezes ZUK S.A. Jerzy Szymañczyk otwiera wystawê
100 lecie Wielkiej Pieniawy”
8 M. Wasilewska, K. Jeziorkowska-Sadowska i M. Wenzel
zwiedzaj¹ wystawê
9 Burmistrz Jerzy Terlecki otrzymuje Honorow¹ Odznakê
Sybiraków
10 Jurorzy i uczestnicy konkursu fotograficznego „ Tak
widzê Polanicê”
11 E. Wojciechowski, G. Redmerska, pose³ H. Go³êbiewski,
K. Jazienicka-Wytyczak, H. Grzybowski po Walnym
Zebraniu Sprawozdawczym TMP
12,13,14 Noc Œwiêtojañska
15,16 Kapela z ulicy Hutniczej w Stroniu Œl¹skim podczas
Nocy Œwiêtojañskiej (deptak)
17,18,19 VII Grill Party Festiwal (Park Zdrojowy)
20 Gorzanowski pa³ac widziany z wie¿y koœcio³a
21 K³odzka Ró¿a 2004” otrzymana przez TMG w kategorii
impreza o zasiêgu ponadregionalnym
22 Panorama Gorzanowa
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