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Oddajemy w Pañstwa rêce 19-ty numer „Nieregularnika Polanickiego”.
Jak zwykle, znajdziecie w nim historiê, wydarzenia
bie¿¹ce, ciekawostki.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ trzy artyku³y:
- „Uniwersytet Jagielloñski w Polanicy (Puszczykowie)
1945-46”. Artyku³ autorstwa prof. J. Ma³eckiego,
opowiada o zagospodarowywaniu domów wypoczynkowych przyznanych uniwersytetowi.
- „O hucie, ludziach i mieœcie - cd. wspomnieñ
M. Pieni¹dza”, gwarantujê, ¿e wiele informacji, bêdzie
dla Pañstwa zaskoczeniem.
- „Zagrabione „skarby” III Rzeszy ukryte na Ziemi
K³odzkiej”, artyku³ K. Redmerskiej przedstawia ma³o
znane fakty na temat zrabowanych dzie³ sztuki, które
ukryte zosta³y na Ziemi K³odzkiej przez nazistów
podczas II-ej wojny œwiatowej.
Na ³amach „Nieregularnika…” przeczytacie Pañstwo
równie¿ o wystawie jaka mia³a miejsce w polanickiej
pijalni w maju i czerwcu, poœwiêconej R. Dmowskiemu
i St. Kozickiemu.
Tym razem gazeta obfituje w informacje z wydarzeñ
kulturalnych jak: spotkanie z satyrykiem T. Buraczewskim w bibliotece, czy wieczorze poezji w restauracji „Akwarius”.
W tym numerze równie¿ ci¹g dalszy artyku³u o parkach
zdrojowych, autorstwa prof. E. Koœcik. Temat dla nas
aktualny w zwi¹zku z trwaj¹c¹ w naszym Parku
Zdrojowym rewitalizacj¹.
Warto poczytaæ o dzia³alnoœci polanickich szkó³. Wiele
siê tam dzia³o.
Lato w pe³ni, aura kusi spacerami i lenistwem. Mamy
jednak nadziejê, ¿e znajdziecie Pañstwo chwilê, by
poczytaæ nasz¹ gazetê.
¯yczê mi³ej lektury.
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WALNE ZEBRANIE SAPRAWOZDAWCZE
CZ£ONKÓW TMP ZA ROK 2010
Publicznej w Polanicy Zdroju odby³o siê Zebranie
Sprawozdawcze Towarzystwa Mi³oœników
Polanicy za rok 2010.
Zebranie prowadzi³ prezes TMP Edward
Wojciechowski.
Podczas dyskusji przewa¿a³y tematy dot.
problemów z ¿ycia miasta jak: m.in.
- czystoœæ jezdni i chodników,
- miejsc dla niepe³nosprawnych na miejskich
parkingach, w centrum miasta,
- lokalizacji pomnika Adama Mickiewicza po
remoncie Parku Zdrojowego.
Poni¿ej przedstawiamy sprawozdanie Prezesa
TMP z dzia³alnoœci za rok 2010 i plan pracy na
rok 2011.
W sobotê 11 czerwca 2011 roku w sali Miejskiej Biblioteki

G.R.

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Zarz¹du
Towarzystwa Mi³oœników Polanicy
za rok 2010
W analizowanym roku Zarz¹d odby³ 11 posiedzeñ .
Podjêto na nich 31 uchwa³ obejmuj¹cych ró¿ne statutowe dzia³ania Towarzystwa. Dotyczy³y one przede
wszystkim analizy dzia³añ bie¿¹cych i d³ugofalowych.
Zarz¹d TMP w omawianym okresie pracowa³ w nastêpuj¹cym sk³adzie: Edward Wojciechowski - prezes,
Gra¿yna Redmerska, Robert Serafin - wiceprezesi,
Wioletta Surowiec - sekretarz, Krystyna Dzieczkaniec skarbnik, £ucja Gola, ks. Antoni Kopacz, Marek
Mazurkiewicz, Danuta Rewiñska - cz³onkowie. Funkcjê
ksiêgowej pe³ni³a Edyta Tomczak.
W roku 2010 zrealizowano nastêpuj¹ce zadania:
1. Przeprowadzono miêdzyszkolny konkurs wiedzy
o Polanicy dla dzieci i m³odzie¿y szkó³ podstawowych, gimnazjalnych i œrednich.
2. Zorganizowano konkurs plastyczny „Tu zasz³a
zmiana” dla dzieci przedszkolnych i uczniów m³odszych klas szkó³ podstawowych.
3. Wydano informator o zabytkach i legendach
Polanicy-Zdroju ze zdjêciami, opisami zabytków,
legendami, kalendarium wydarzeñ z historii
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miasta, informacjami o TMP.
4. Wyremontowano 2 kapliczki: pw. NMP i œw.
Wawrzyñca (ze œrodków pozyskanych od ZUK
i MZK). Oznakowano je tabliczkami informuj¹cymi
o opiekunach obiektów.
5. Zorganizowano wspólnie z Dolnoœl¹skim Oddzia³em
Zwi¹zku Literatów Polskich i MCK I Polanicki Konkurs Poetycki. Zg³oszone 79 utwory wierszowane 17
uczestników zosta³y umieszczone w specjalnym
wydawnictwie „Nad rzek¹ s³ów polanickich poetów”.
6. Wydano 2 kolejne numery” Nieregularnika
Polanickiego” (drugi zap³acony w 2010 wydany
w 2011).
7. Zorganizowano uroczystoœci z okazji 71 rocznicy
wybuchu II wojny œwiatowej-msza œw. oraz z³o¿enie
kwiatów i zapalenie zniczy na grobach odznaczonych Krzy¿em Virtuti Militari.
8 Wspólnie z MCK przeprowadzono spotkanie
z prof. Zbigniewem Horbowym z okazji wydania
monografii poœwiêconej Jego twórczoœci.
9. Zorganizowano przy aktywnym wspó³udziale
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MBP spotkanie z Joann¹ Lamparsk¹ - pisark¹,
regionalistk¹, autork¹ wielu opracowañ dotycz¹cych zabytków Dolnego Œl¹ska.
10. Wydano „Kalendarz Polanicki 2011” z fotografiami
ikon Jerzego Zenki oraz ma³e kalendarzyki
prezentuj¹ce widok Wzgórza Klasztornego i panoramê miasta.
11. Odbyto spotkanie z przedstawicielami spo³ecznoœc
i partnerskiego miasta Telgte z udzia³em burMistrza W. Piepera oraz W. Nienabera - prezesa
Stowarzyszenia Telgte-Polanica.
Towarzystwo aktywnie uczestniczy³o w wielu wydarzeniach spo³ecznych i kulturalnych odbywaj¹cych siê na
terenie Polanicy-Zdroju - imprezach MCK (Festiwal
Szachowy im. Akiby Rubinsteina, Pol.8 - nagroda
ufundowana przez TMP dla autora filmu o Polanicy,
„Têcza Polska”, wernisa¿e wystaw itp). MBP - spotkania
z pisarzami, Biuro Promocji i Informacji Turystycznej ufundowanie nagród na konkursy, uroczystoœciach
organizowanych przez ZUK, szko³y, przedszkola upominki w postaci wydawnictw, Zwi¹zek Emerytów
i Rencistów (kalendarze), Stowarzyszenie Inicjatyw
Spo³ecznych (spotkania okolicznoœciowe).
Propaguj¹c dzia³alnoœæ TMP i nasz¹ ma³¹ ojczyznê
przekazywaliœmy kroniki, kalendarze i albumy organizatorom jurorom i uczestnikom ró¿nych imprez organizowanych przez TMP i inne instytucje dzia³aj¹ce na terenie
naszego miasta, ale równie¿ poza nim . Pamiêtaliœmy
o wysy³aniu ¿yczeñ œwi¹tecznych i innych do wspó³pracuj¹cych z nami organizacji i instytucji oraz osób
prywatnych. Szczególnie traktowaliœmy Honorowych
Obywateli Polanicy przesy³aj¹c im nasze wydawnictwa
(np. egzemplarze „Nieregularnika Polanickiego”).
Niektórzy z nich pomagaj¹ nam w dzia³alnoœci (prof. E.
Koœcik pisze artyku³y do wydawanego przez nas
czasopisma). Nasza dzia³alnoœæ dostrzegana by³a
w œrodowisku, w tym przez media. W lokalnej prasie
ukazywa³o siê sporo informacji o realizacji niektórych
naszych zamierzeñ, szczególnie o wydawnictwach „Nieregularniku” i „Kalendarzu”. Mamy swoje miejsce
w mediach elektronicznych - portalu „Ziemia K³odzka”
i w wydaniu internetowym naszego organu prasowego .
Staramy siê mieæ wp³yw na ró¿ne, bêd¹ce w zakresie
naszych statutowych zainteresowañ decyzje podejmowane przez w³adze miejskie. Braliœmy udzia³ w wybranych sesjach i komisjach Rady Miejskiej, utrzymywaliœmy bie¿¹cy kontakt z burmistrzem. Dotyczy³o to
m. innymi pozyskiwania œrodków na dzia³alnoœæ TMP
np. Wydawnictwo „Kalendarza”, „Legend i zabytków”,
almanachu poetyckiego, czy te¿ pewnych aspektów

Z ¯YCIA TMP
rewaloryzacji Parku Zdrojowego - postawienia rzeŸb
upamiêtniaj¹cych: dr. J. Matuszewskiego i A. Rubinsteina a tak¿e znalezienia odpowiedniego miejsca na
posadowienie pomnika A. Mickiewicza.
Uda³o siê zrealizowaæ zaplanowane dzia³ania programowe. Nie uniknêliœmy jednak pewnych pora¿ek. Do
g³ównych zaliczyæ nale¿y stale obni¿aj¹c¹ siê op³acalnoœæ sk³adek cz³onkowskich. Wynika to w czêœci
z k³opotów w funkcjonowaniu skarbnika Towarzystwa.
Nie uda³o siê tak¿e w³¹czyæ do realizacji zadañ wiêkszej
liczby cz³onków. Wymaga to odrêbnego przedyskutowania i podjêcia decyzji o takiej zmianie metod postêpowania, której efektem bêdzie poprawa tego negatywnego zjawiska. Sporo trudnoœci mieliœmy z pe³nym
rozliczeniem naszych pozycji wydawniczych. Wydaje
siê, ¿e nie powinno ju¿ byæ z tym dalszych problemów.
Pozycje ksi¹¿kowe s¹ zabezpieczone i rozliczane na
bie¿¹co.
Mimo tych kilku mankamentów, uwa¿amy, ¿e w roku 2010 osi¹gnêliœmy satysfakcjonuj¹ce wyniki.
Towarzystwo umocni³o swoj¹ znacz¹c¹ pozycjê wœród
organizacji dzia³aj¹cych na terenie naszego miasta.
Zdajemy sobie sprawê ,¿e te sukcesy nie by³yby
mo¿liwe bez pomocy wypróbowanych sojuszników
Burmistrza Jerzego Terleckiego i Jego wspó³pracowników z Urzêdu Miejskiego , Rady Miejskiej z przewodnicz¹cymi M. Ptaszek i Zb. Puchniakiem, Miejskiego
Cent rum Kult ury ,Zes po³u Uzdr owis k K³od zkic h,
Miejskiego Zak³adu Komunalnego, Miejskiej Biblioteki
Publicznej ,Biura Promocji i Informacji Turystycznej
,Zwi¹zku Emerytów i Rencistów oraz polanickich
placów ek oœwi atowo - wychow awczyc h Szko³ y
Pod sta wow ej Nr 2, Zes po³ u Szk ó³ „Ed uka tor ”,
Regionalnej Szkole Turystycznej ,Gimnazjum im. dr.
J. Matuszewski ego , Zespo³u Sz kó³ Specjalny ch
i przedszkoli. Serdecznie im wszystkim dziêkujemy,
licz¹c na dalsza owocn¹ wspó³pracê .
Podsumowujemy dzia³alnoœæ roku 2010. To ju¿ za
nami. Przyjdzie podj¹æ nowe zadania, z których ju¿
czêœæ realizujemy. Liczymy, ¿e w trakcie dyskusji
pojawi¹ siê nowe propozycje, uwagi ,szczególnie takie,
które mog¹ pomóc w pokonywaniu trudnoœci, unikaniu
b³êdów, o których by³a mowa powy¿ej. Pomog¹
usprawniæ pracê, uzyskaæ jeszcze lepsze efekty. Jak
zwykle postaramy siê je zrealizowaæ dla dobra naszej
ma³ej ojczyzny.
KOCHAJMY POLANICÊ!
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Program dzia³ania
Towarzystwa
Mi³oœników Polanicy
na rok 2011
1. Wspó³udzia³ w organizacji konkursów: na szopkê
bo¿onarodzeniow¹, najlepiej wykonan¹ kolêdê
oraz naj³adniejsz¹ palmê wielkanocn¹
zrealizowano.
2. Ods³oniêcie tablicy upamiêtniaj¹cej beatyfikacjê
Jana Paw³a II - zrealizowano.
3. Wspó³organizacja wystawy o R. Dmowskim i St.
Kozickim zrealizowano.
4. Rozpoczêcie obchodów 100 lecia budowy
koœcio³a pw. Wniebowziêcia Najœwiêtszej Maryi
Panny zrealizowano.
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Rewitalizacja Parku Zdrojowego wzbudza
emocje - od s³ów krytyki, po s³owa uznania.
Jest równie¿ tematem w twórczoœci pola
nickich poetów.
Poni¿ej drukujemy wiersz, którego inspiracj¹, by³o oczarowanie autora piêknem
nowo modernizowanego parku.

NA OPUSZKACH WZGÓRZ
Po³¹czone w akordy kropelki deszczu
Zabrzmia³y orzeŸwiaj¹c¹ muzyk¹ parku…
Zdrój; dzie³o na kryszta³owe serce i symfoniê
Parasoli pod którymi takt bije obola³a dusza …
Przez mgie³kê boskie promyki przywracaj¹
Porz¹dek dnia Ptaki zlecia³y siê znik¹d
Ka¿dy do swojego okruszka...
Turyœci rozfotografowuj¹ szyfr têczy
- sta³y instrument fontanny na którym zagrywa s³oñce…
Kurort otwiera na oœcie¿ nutowe zeszyty

5. Renowacja 2 zabytkowych drewnianych krzy¿y
cmentarnych.
6. Wydanie 2 numerów „Nieregularnika
Polanickiego”.
7. Obchody 10 -lecia powstania „Nieregularnika
Polanickiego”.
8. Wspó³organizacja II Polanickiego Konkursu
Poetyckiego i wydanie almanachu wierszy
polanickich poetów.
9. Obchody 72 rocznicy wybuchu II wojny œwiatowej.
10. Konkurs wiedzy o Polanicy.

Coraz wiêcej nie trzeba rozumieæ... W kielichach
Win w ró¿nym stopniu nie wypitych wibruje muzyka…
Szukasz jej na strunach
Linii horyzontu… topniej¹cego œniegu…
Na brzegach bystrzycy… i krawêdzi naszej rozmowy...

11. Wydanie „Kalendarza Polanickiego” na rok 2012 .

Plener widokówek opada pod nasze stopy;
Rozdarty szkic przerywa bieg strumienia S³oñce
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMAREKLAMA
REKLAMAR
EKLAMAREKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA Przeœwietla kamieñ... zarys twarzy…
Zarys piersi …figura wy³aniaj¹ca siê z kamienia…
Wszêdzie Ty…
Po poruszeniu skrzyde³… cisza
W niej odcisk instrumentu Na ukwieconej szronem polanie
Fortepian zamkn¹³ skrzyd³o Oko poety pamiêtliwie
Zatrzasnê³o powieki; budzi siê sen…
Na Skrzydle Jerzego fontanna
Jak w welonie bia³ym panna.
C. K. Polanic
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PALMA WIELKANOCNA
W CZASACH GLOBALIZACJI
bukszpanu), przechowywano je w naczyniu z wod¹, aby
puœci³y p¹ki w³aœnie na Niedzielê Palmow¹. W Wielk¹
Sobotê, po poœwieceniu, palmy by³y palone, a popió³
z nich by³ u¿ywany w nastêpnym roku, kiedy w œrodê
popielcow¹ ksi¹dz znaczy³ wiernym g³owy popio³em,
przypominaj¹c o œmierci i wzywaj¹c do nawrócenia.
Jednoczeœnie zbierano nowe ga³¹zki, aby ca³y cykl
powtórzyæ. Oto zamkniêty kr¹g ¿ycia i œmierci, alfa
i omega, pocz¹tek i koniec. Kres, który staje siê znów
pocz¹tkiem. Jak¿e wymowy w kontekœcie œmierci
Jezusa i zmartwychwstania, po³¹czenia tego, co ludzkie
z tym, co boskie, kruchoœci ludzkiego losu z ponadczasowoœci¹ wszechœwiata, w koñcu zwyciêskiej walki
dobra nad z³em (pokonanie œmierci przez ofiarê Syna
Bo¿ego). Zesch³a zim¹, a kwitn¹ca teraz ga³¹zka to
prosty znak odradzaj¹cej siê natury, a jednoczeœnie
metafizyczny symbol nadziei na nowe ¿ycie, na nieœmiertelnoœæ. Do tego warto wspomnieæ o silnie wpisanej w palmê symbolice cyfr: 5 (rany Chrystusa) i 7 (miecze
boleœci, który przeszy³y serce Matki Bo¿ej). Palmy tak
komponowano (iloœæ ich piêter, czy u¿ytych gatunków
roœlin), aby eksponowaæ tê symbolikê.

J.Redmerski

W dobie globalizacji i unifikacji coraz trudnej jest
zrozumieæ wspó³czesnemu cz³owiekowi, ¿e w istocie
cywilizacja jest oparta na ró¿norodnoœci, która stanowi
nie tylko wartoœæ sam¹ w sobie, ale tak¿e jest bardzo
wa¿nym elementem rozwoju spo³eczeñstw. Proces
ujednolicania i standaryzowania widoczny jest praktycznie w ka¿dej dziedzinie. Œwiadomie wprowadzamy
miêdzy narodo we proced ury, ujedno licamy prawo,
definiujemy wielkoœæ ogórka, kszta³t banana, iloœæ
ziaren na kolbie kukurydzy. W du¿ej mierze choæ ju¿
mniej œwiadomie - poddajemy siê tej samej modzie,
spo¿ywamy podobne produkty, wychowujemy dzieci wg
identycznych standardów. Miliony ludzi na ogromnych
obszarach globu jeŸdzi podobnymi autami, kupuje
identyczne meble, buduje podobne domy. S³uchamy tej
samej muzyki, ogl¹damy takie same programy telewizyjne bez wzglêdu na to, czy jesteœmy w Albanii, Armenii
czy Argentynie. Jednoczeœnie coraz bardziej odczuwamy têsknotê za czymœ oryginalnym, specyficznym,
rêcznie wykonanym, opartym na tradycyjnej (swojskiej)
recepturze... Ta dziwna sprzecznoœæ jest bardzo silnie
zakorzeniona w ludzkiej psychice. Z jednej strony lubimy
byæ w grupie, z drugiej zaœ cenimy sobie chwile samotnoœci. Z jednej strony przyjmujemy normy, obyczaje
i postawy typowe dla bardzo szerokich krêgów spo³ecznych, w których ¿yjemy, ale jednoczeœnie d¹¿ymy do
indywidualnoœci. Tê pozorn¹ sprzecznoœæ œwietnie
obrazuje symbolika wielkich œwi¹t, obchodzonych
powszechnie przez miliony ludzi z silnie zaznaczonymi
elementami regionalnymi. Przyk³adem takiego wyrazistego znaku jest np. palma wielkanocna tradycyjny
symbol Niedzieli Palmowej i szerzej Wielkiego
Tygodnia, œwiêcony przez Koœció³ katolicki od XI wieku
i powszechnie znany w kulturze europejskiej, a przy tym
od pocz¹tku silnie osadzony tak¿e w polskiej tradycji.
Palma odwo³uje siê do wielu znaczeñ: wspomnienie wjazdu Jezusa do Jerozolimy, odradzaj¹cego siê ¿ycia, nieœmiertelnej duszy ludzkiej
i zmartwychwstania... Dlaczego mo¿na stwierdziæ,
¿e palma opisuje cykl ¿ycia i œmierci, jednoczesnego trwania i odradzania siê, ³¹czenia tego, co
odchodzi z tym co nadchodzi, starego z nowym?
W tym celu siêgnijmy do tradycji przygotowywania
palmy. Otó¿ w Œrodê Popielcow¹ œcinano ga³¹zki
krzewów (g³ównie wierzby, ale tak¿e porzeczki, borówki,

Najwy¿sz¹ palmaê zaprezentowa³o KGW z Wolan
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J.Redmerski

cm) u¿yæ nale¿y 5 lub 7 rodzajów ga³¹zek (wiemy ju¿
dlaczego), w tym jeden gatunek powinien posiadaæ
kolce (symbol korony cierniowej). Nie powinno zabrakn¹æ ga³¹zki wierzby czerwonej, symbolizuj¹cej krew
Jezusa. U¿ywa siê te¿ krzewu zwanego kokoczk¹
(symbol koguta piej¹cego œw. Piotrowi, gdy zapar³ siê
Chrystusa). Nie zdobi siê tej palmy ani sztucznymi
kwiatami ani kokardami, a jedynie zwi¹zuje hajk¹
(element bicza). Najbardziej znane pokazy palm
odbywaj¹ siê w Lipnicy Murowanej i Rabce w Ma³opolsce oraz w miejscowoœci £yse na Kurpiach, ale
w ostatnich latach w wielu gminach (zwykle przy
parafiach) organizuje siê lokalne prezentacje i konkursy,
do których w 2011 r. do³¹czy³a impreza w Polanicy
Zdroju zrealizowana przez MCK z inicjatywy autora
niniejszego tekstu, przy wsparciu Towarzystwa
Mi³oœników Polanicy. Palma wielkanocna jest i powinna
byæ ró¿na w zale¿noœci od regionu i korzeni jej twórcy.
Cieszyæ wiêc nas powinien powrót do Ÿróde³ i odœwie¿anie ró¿nych tradycji, bo w ró¿norodnoœci wielkanocnej
palmy widaæ tak¿e bogactwo naszej kultury.
Uczestniczki Konkursu z KGW Wolany

W I Polanickim Konkursie Palm Wielkanocnych
zaprezentowano 9 prac, które ocenia³o jury w sk³adzie:
Miros³awa Bernat, diakon Robert Krupa, Edward

Obecnie na terenie Polski króluje
palma wileñska. Jest niewielkich
rozmiarów, pleciona z suszonych
kwiatów, traw, mchów. Jest to forma
charakterystyczna dla okolic Wilna, ale
obecnie wiele osób mo¿e nies³usznie
uwa¿aæ, ¿e to palma jedyna, typowa dla
ca³ej Polski. Tymczasem praktycznie
ka¿dy region Polski ma swój tradycyjny
symbol Niedzieli Palmowej. Te najbardziej znane to palmy kurpiowskie,
góralskie i powracaj¹ce do ³ask palmy
œl¹skie. Spróbujmy w skrócie omówiæ
ich cechy charakterystyczne. Budowa
palmy kurpiowskiej oparta jest na pniu
œciêtego drzewka (jod³y lub œwierka),
nastêpnie oplatana jest na ca³ej d³ugoœci
ró¿nymi leœnymi roœlinami (wid³akiem,
J.Redmerski
wrzosem, borówk¹). Jej cech¹ charakteUczestnicy I Polanickiego Konkursu Palm Wielkanocnych
rystyczn¹ s¹ ozdoby kwiatowe z bibu³y
i ró¿nokolorowych wst¹¿ek. Czub palmy pozostaje Wojciechowski i Marek Mazurkiewicz.
jednak zielony (iglak). W bardzo znanych palmach Najwy¿sza palma przygotowana przez KGW Wolany góralskich i ma³opolskich obok sztucznych kwiatów mia³a ponad 4 m wysokoœci. Nagrodzono: Ma³gorzatê
z bibu³y i wst¹¿ek znajdziemy zawsze witki wierzbowe, Kociumbas, Weronikê i Katarzynê Janas, Micha³a
wiklinowe lub leszczynowe. Raczej bêd¹ to palmy Michalskiego, KGW Stronie Wieœ, KGW Wolany.
du¿ych rozmiarów w przeciwieñstwie do palmy œl¹skiej.
Do zrobienia tej niemal ascetycznej palemki (d³. 30-40
Marek Mazurkiewicz
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Z PARY¯A DO POLANICY…
WYSTAWA O ROMANIE DMOWSKIM
Zaiste niezbadane s¹ wyroki historii. Na cmentarzu karzem” prasy narodowej, choæ próbowa³ te¿ swoich si³
w Polanicy Zdroju pochowany jest Stanis³aw Kozicki w dyplomacji (ambasador RP we W³oszech).
(1876-1958) jeden z wybitniejszych polityków i pisarzy
Losy powojenne rzuci³y go do Polanicy Zdroju.
pol ity czn ych dzi a³a j¹c y od poc z¹t ku w iek u XX
Biografowie Kozickiego uwa¿aj¹, ¿e g³ówn¹ przyczyn¹
w szeregach Narodowej
Demokracji, najwiêkszego
polskiego obozu politycznego w tych czasach.
Kozicki by³ z wykszta³cenia
agronomem, ale prócz
kilku publikacji na tematy
rolnicze nie wykonywa³
wyuczonego zawodu.
Poch³onê³a go polityka
i pisarstwo stricte polityczne. Z pasj¹ zajmowa³ siê
te¿ wydawaniem gazet
i czasopism bo by³ to
w pierwszej po³owie XX
wieku g³ówny instrument
komunikowania siê polityków z narodem.
Okazj¹ do przypomnienia postaci Kozickiego jest
Komitet Narodowy Polski w Pary¿u - pierwszy z lewej stoi S. Kozicki
otwarcie 6 maja w Polanicy
wystawy planszowej „Roman Dmowski (1864-1941)” przeniesienia siê do tego odleg³ego od g³ównych
i towarzysz¹cej jej mniejszej ekspozycji pt. „Stanis³aw centrów politycznych i kulturalnych miasteczka - by³a
Kozicki (1876-1958)”. Roman Dmowski by³ rzecz jasna chêæ usuniêcia siê w cieñ. Kozicki, znacz¹cy polityk
mistrzem Kozickiego, autorytetem politycznym, endecji, nie móg³ byæ mile widziany na warszawskich
w którego - przez prawie 40 lat - wspó³pracy nigdy nie czy krakowskich salonach. Trudno powiedzieæ, czy
zw¹tpi³. Pomimo tego, ¿e Kozicki raczej nie by³ polity- grozi³o mu np. aresztowanie, wydaje siê, ¿e raczej nie kiem pierwszego szeregu w Narodowej Demokracji - ale atmosfera wokó³ jego osoby sprawia³a, i¿ decyzja
jego rola jest nie do przecenienia. Tak naprawdê bowiem o przeniesieniu siê na Ziemie Zachodnie przysz³a mu
by³ zawsze przy boku Dmowskiego - który zwyk³ mu ³atwo. W rok 1947 nie mieliœmy jeszcze w Polsce
powierzaæ zadania bardzo odpowiedzialne, co œwiadczy stalinizmu, ale kierunek przemian politycznych by³ jasny.
o tym, ¿e mia³ do Kozickiego pe³ne zaufanie. I tak, kiedy
Okres polanicki w ¿yciu Kozickiego nie by³ wbrew
po 1905 roku Narodowa Demokracja prze¿ywa³a pozorom schy³kowy, czy ma³o znacz¹cy. W tej piêknej
pewien kryzys zwi¹zany z brakiem akceptacji dla poli- miejscowoœci znalaz³ spokój i czas do podjêcia bardzo
tyki Dmowskiego wobec Rosji (polegaj¹cej na przyjêciu wa¿nych dzia³añ na polu utrwalenia dziedzictwa
realistycznego kursu i udziale w wyborach do Dumy) - to Narodowej Demokracji. Ju¿ przed wojn¹ Kozicki
Kozicki redagowa³ „Gazetê Warszawsk¹” - g³ówny zajmowa³ siê dokumentowaniem historii Ligi Narodowej,
organ prasowy Narodowej Demokracji. Potem, w czasie tajnej organizacji, która kierowa³a polityk¹ Narodowej
konferencji pokojowej w Pary¿u - Kozicki obj¹³ kluczowe Demokracji. Materia³ archiwalny gromadzony piestanowisko - sekretarza generalnego Delegacji Polskiej. czo³owicie latami - sp³on¹³ w powstaniu warszawskim,
¯yczy³ sobie tego w³aœnie Dmowski. Po odzyskaniu tak samo jak archiwum Romana Dmowskiego, przeniepodleg³oœci Kozicki nadal by³ „pierwszym dzienni- wiezione po jego œmierci z Drozdowa pod £om¿¹ do
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Warszawy. Ale Kozicki zachowa³ liczne notatki, dziêki
którym uda³o mu siê napisaæ monumentalne dzie³o,
jakim jest „Historia Ligi Narodowej 1887-1907”. Ksi¹¿ka
ta ukaza³a siê ju¿ po jego œmierci, w roku 1964,
w Londynie nak³adem tygodnika „Myœl Polska”. Po dziœ
dzieñ historycy uznaj¹ to dzie³o za bezcenne Ÿród³o do
badañ nad dziejami obozu narodowo-demokratycznego.
Drugim wielkim „polanickim” osi¹gniêciem
Kozickiego s¹ „Pamiêtniki 1876-1939”, które zachowa³y
siê w rêkopisie i zosta³y w 2009 roku wydane drukiem
staraniem biografa Kozickiego prof. Mariana Mroczki.
„Pamiêtniki” pisa³ Kozicki czêœciowo „z pamiêci”,
czêœciowo zaœ korzystaj¹c z materia³u zgromadzonego
na potrzeby pisania „Historii Ligi Narodowej”. Ich
wartoœæ jest znacz¹ca, choæ widaæ wyraŸnie, ¿e póŸniejsze rozdzia³y pisane w okresie znacz¹cego pogorszenia siê zdrowia i kondycji Kozickiego nie s¹ ju¿ tak
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wartoœciowe jak pierwsze.
Do roku 1956 Kozicki koncentrowa³ siê wy³¹cznie
na pisaniu „do szuflady”, nie odwa¿y³ siê pisaæ w prasie
ukazuj¹cej siê oficjalnie. Dopiero po prze³omie paŸdziernikowym znacznie siê o¿ywi³. Zacz¹³ publikowaæ
w paxowskim tygodniku „Kierunki”, poniewa¿ „Tygodnik Powszechny”, w którym pisa³ do 1947 r., - nie
przejawia³ raczej ochoty publikowania „endeka”.
Publicystyka na ³amach „Kierunków” nie jest do tej
pory szerzej znana - a zas³uguje na odnotowanie,
bo waga tekstów by³a du¿a. Wymieñmy tylko te
najwa¿niejsze: „Katolicyzm polityczny w Niemczech”,
„O literaturze polskiej”, „Spotkania z genera³em
Roweckim”, „Wizyta u Conrada”. Tekst o gen.
Roweckim jest swego rodzaju pere³k¹
Kozicki
w czasie wojny wspó³pracowa³ z Roweckim, który
namówi³ go do pisania broszur ideowych. By³o to
bardzo wa¿ne, bo Rowecki by³ pi³sudczykiem,
a Kozicki endekiem. Mimo to ich wspó³dzia³anie by³o
wzorcowe. Nie mniej cenne by³o wspomnienie ze
spotkania z Josephem Conradem-Korzeniowskim.
Mia³o ono miejsce w 1917 roku, kiedy Roman Dmowski
zabiega³ o w³¹czenie siê tego wybitnego pisarza
w akcjê na rzecz sprawy polskiej. Kozicki by³ osobistym wys³annikiem Dmowskiego na rozmowy
z Conradem. Niestety, Conrad nie wykazywa³ ochoty
do wspó³pracy, czu³ siê ju¿ wtedy pisarzem wy³¹cznie brytyjskim.
Ostatnimi tekstami Kozickiego do „Kierunków” by³
list do redakcji koryguj¹cy nieprawdy na temat
Komitetu Narodowego Polskiego (podpisany:
„Stanis³aw Kozicki, b. cz³onek Komitetu Narodowego
Polskiego, Polanica”) oraz recenzja pamiêtników
Andrzeja Wierzbickiego. Wspomnienie o zmar³ym
Kozickim napisa³ w „Kierunkach” dzia³acz narodowy Edward Wêgierski.
Pary¿ i Francja by³y zawsze wielk¹ mi³oœci¹
Kozickiego. Przebywa³ tam bardzo czêsto, znakomicie
tam siê czu³, podobnie jak jego ¿ona Maria Czaykowska
(zm. 1963 t.), malarka, pochowana obok mê¿a
w Polanicy. Wiatr historii sprawi³, ¿e Kozicki z Pary¿a
trafi³ do Polanicy. To postaæ warta przypomnienia, gdy¿
jest to - w moim przekonaniu - najwybitniejszy polski
mieszkaniec tej miejscowoœci w jej historii.
Jan Engelgard
Pracownik Muzeum Niepodleg³oœci
w Warszawie, autor scenariuszy do
wystaw o R. Dmowskim i S. Kozickim.
Materia³y udostêpnione przez autora tekstu
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JESZCZE O WYSTAWIE
O ROMANIE DMOWSKIM
I STANIS£AWIE KOZICKIM
Towarzystwo Mi³oœników Polanicy wyj¹tkow¹ uwagê
poœwiêca prezentowaniu historii naszej ma³ej ojczyzny,
ze szczególnym uwzglêdnieniem losów Jej mieszkañców. Przedstawialiœmy Ich, czêsto skomplikowane
dzieje, w specjalnym cyklu opowieœci zamieszczanym
w „Nieregularnika Polanickim”. Szczególnie zas³u¿onych naszych obywateli honorujemy m. in. upamiêtniaj¹cymi tablicami (dr J. Matuszewski, prof. H. Schlecht).
Je dn ym z na jw yb it niejszych, którzy osiedlili
siê w Polanicy-Zdroju po II
wojnie œwiatowej, by³
Stanis³aw Kozicki - dzia³ac z nie pod leg ³oœ cio wy,
publicysta, pose³ na Sejm i
se na to r II Rz ec zy po spolitej. Do historii niepodleg³ej Polski przesz³a Jego
dzia³alnoœæ w charakterze
sek ret arz a g ene ral neg o
de le ga cj i po ls ki ej na
kon fer enc jê
pok ojo w¹
w Wersalu (1919 r.). Wtedy
w³ aœ ni e wy ty cz on o po
latach niewoli nowe
granice Polski. O postaci
tej zamieszka³ej w naszym
mieœcie zaczêto wspomina æ p o r ok u 1 98 9 .
Informacje o Jego dzia³alnoœci i zwi¹zku z Polanic¹
(tutaj zosta³ pochowany w 1958 r.) pojawi³y siê kilkakrotnie na ³amach miejscowej prasy (Gazeta Gmin - B.
Jaœkiewicz, E. Osowski). Nie pozosta³ obojêtny Zarz¹d
TMP (prezes J. Bachry), który we wrzeœniu 2000 roku
poœwiêci³ mu jedn¹ z plansz na wystawie „Oni byli tu
pierwsi”, zaœ rok póŸniej uczci³ tego wybitnego Polaka polaniczanina tablic¹ pami¹tkow¹ usytuowan¹ na
obelisku przy ul. Elsterskiej, przed domem, w którym
wraz z ¿on¹ mieszka³ St. Kozicki. Odby³a siê wówczas
podnios³a uroczystoœæ, podczas której, oprócz ods³oniêcia tablicy, prof. M. Mroczko z Gdañska zapozna³
zebranych z dzia³alnoœci¹ tego zas³u¿onego dzia³acza
niepodleg³oœciowego, (prof. M. Mroczko jest autorem

opra cowa nia „Pam iêtn ików ” pisa nych prze z St.
Kozickiego w Polanicy). Zwi¹zki St. Kozickiego z naszym miastem sta³y siê doœæ powszechnie znane . Nic
te¿ dziwnego, ¿e Muzeum Niepodleg³oœci w Warszawie
opra cowu j¹c mate ria³ y wyst awow e prez entu j¹ce
dzia³alnoœæ Romana Dmowskiego, uwzglêdniaj¹ce
tak¿e postaæ jednego z Jego najbli¿szych wspó³pracowników, zwróci³o siê do TMP z propozycj¹, aby wystawê
zaprezentowaæ równie¿ w Polanicy - Zdroju.
Przyjêto równoczeœnie sugestiê Towarzystwa o poszerzeniu wystawy o odrêbn¹
ekspozycjê przedstawiaj¹c¹ postaæ
naszego wspó³obywatela.
Uroczysty wernisa¿ wystawy eksponowanej w sali koncertowej Zespo³u
Uzdrowisk K³odzkich odby³ siê 6 maja b.r.
Wœród zgromadzonych uczestników
otwarcia byli m.in.: kierownik dzia³u historycznego Muzeum Niepodleg³oœci, twórca
scenariusza wystawy - Jan Engelgard,
burmistrz Polanicy-Zdroju - Jerzy Terlecki,
przewodnicz¹cy Rady Miejskiej - Zbigniew
Puchniak, przewodnicz¹cy Rady Powiatu Dariusz K³onowski, proboszcz i dziekan
polanicki - ks. Antoni Kopacz, radni Rady
Miejskiej, cz³onkowie Zarz¹du i Komisji
Rewizyjnej TMP , przedstawiciele organizacji i instytucji dzia³aj¹cych na terenie miasta, dyrektorzy szkó³ i nauczyciele .
O za³o¿eniach ideowych wystawy i zaprezentowanych
na niej materia³ach mówi³ w krótkim wyst¹pieniu
J. Engelgard, zaœ J. Terlecki wyrazi³ zadowolenie z
faktu, ¿e wystawa obrazuj¹ca dokonania Romana
Dmowskiego i Stanis³awa Kozickiego zostaje zaprezentowana w naszym mieœcie .
Ekspozycjê, która bêdzie udostêpniona do 26
czerwca b.r zorganizowa³o Muzeum Niepodleg³oœci
w Warszawie wraz z Towarzystwem Mi³oœnikó w
Polanicy we wspó³pracy z Biurem Promocji i Informacji
Turystycznej oraz Miejskim Centrum Kultury. Materia³y
wystawiennicze przygotowa³a firma Yersus - Nauka
z Ziêbic.
Edward Wojciechowski
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O POLANICKIEJ HUCIE, LUDZIACH I MIEŒCIE
C.D. WSPOMNIEÑ MARIANA PIENI¥DZA

L.Majewski

O polanickiej hucie, ludziach i mieœcie na ³amach
naszej gazety wspomina³o ju¿ wielu polaniczan. Tym
razem swoimi wspomnieniami i przemyœleniami dzieli
siê z nami pan Marian Pieni¹dz.
Pracê w hucie, która potem nosi³a nazwê huta „Polanica” rozpocz¹³ w listopadzie 1947 roku. Pamiêta, ¿e
w pierwszych latach po wojnie w hucie produkowano
baloniki ¿arówkowe i kryszta³y. Szlifiernia kryszta³ów,
kwasiarnia i biura mieœci³y siê w budynkach obecnej
Rozlewni Wody Mineralnej P-300 przy ul. Warszawskiej.
W budynku huty przy ul. Zwyciêzców by³y tylko 2 piece,
jedna wanienka wyrobowa i biura dyrektora technicznego. Hutnicy zatrudnieni w tamtych latach to czêœci ow o Ni em cy - au to ch to ni , Po la cy pr zy by li
z Weiswaser, gdzie podczas II wojny wywiezieni na
roboty nauczyli siê zawodu w tamtejszej hucie szk³a.
Spora grupa wykwalifikowanych hutników przyby³a
z Rumunii, to m.in. panowie Jan Kawula oraz Karel
ojciec i syn Edward. Najwiêksz¹ grupê hutników
stanowili dawni mieszkañcy Piotrkowa Trybunalskiego,
gdzie przed wojn¹ funkcjonowa³y trzy huty.

Jedna mieœci³a siê przy obecnym hotelu „Malwa”, druga
przy hucie „Barbara” oraz dwie w Uzdrowisku. W budynku huty lokomobila grza³a wodê do szlifierni i kwasiarni.
Pierwszym hutnikiem z pe³nymi kwalifikacjami by³ Julian
Talma. Hutmistrzem by³ Karol Hilgert, a hutnikami
Lucjan Holweg, Mieczys³aw Krasoñ, personalnym pan
Szamga.
Ciekawostk¹ jest, ¿e w 1948 roku w hucie powsta³ tzw.
Piec M³odzie¿owy, który obs³ugiwany by³ przez m³odych
ludzi.
Pan Marian stara siê przypomnieæ sobie kolejno
wszystkich dyrektorów huty a¿ do roku, w którym
nast¹pi³o zjednoczenie hut w Polanicy i Szczytnej, tj. do
roku 1961.
I tak dyrektorami huty „Polanica” kolejno byli: Karol
Januchta, Wac³aw Kieraœ, Oliwa (bardzo krótko),
Krasoñ, Kopeæ, Miko³aj Miniec, Bronis³aw Bryœ.
Pytam pana Mariana jak wygl¹da³a Polanica w latach
1947-1960, co w tych latach robili m³odzi ludzie
w wolnych chwilach?
Pan Marian rozmarzy³ siê: …” w tamtych latach nie uwierzy Pani, Polanica
mia³a tylko 4 ulice o twardej nawierzchni. By³y to ulice: Warszawska,
Zdrojowa, Wojska Polskiego i K³odzka.
Wszystkie pozosta³e by³y szutrowe.
By³y restauracje, gdzie mo¿na by³o
tanio i smacznie zjeœæ np.: „Pod
Kasztanem” Stanis³awa W¹ska, tam
by³y dwie sale. W tej po prawej stronie
mo¿na by³o tañczyæ. Restauracja
„Maskota” przy ulicy Bystrzyckiej (lokal
mieœci³ siê na I p.) by³ to nocny lokal.
Restauracja pana Mancwelda (naprzeciw kapliczki przy ul Tranzytowej),
ju¿ nie istnieje, by³ to piêtrowy drewniany budynek. Do
tej restauracji
zaprasza³ w³aœciciel na obiady cz³onHuta Szk³a w Polanicy (w g³êbi), po lewej sto³ówka pracownicza
ków klubu sportowego po ka¿dym
meczu.
Zim¹
sz³o
siê na tor saneczkowy, który zaczyna³
Polanicka huta potrzebowa³a r¹k do pracy, utworzono
wiêc Szko³ê Przysposobienia Zawodowego w budynku siê przy ulicy Wiejskiej (przy trasie do “Piekie³ka”),
obecnego sanatorium „Malwa” przy ul. Wojska a koñczy³ obok kamiennego niedŸwiedzia. By³ to tor
Polskiego. Przy szkole by³y równie¿ warsztaty. M³odzie¿ jeszcze przedwojenny. Latem m³odzie¿ chodzi³a na
basen, na stadion sportowy, gdzie odbywa³y siê profesdo nauki zawodu by³a sprowadzana z ca³ej Polski.
Polanica-Zdrój posiada³a cztery turbiny energetyczne. jonalne mecze pi³ki no¿nej. Przy hucie istnia³ klub
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Sportowy „Kryszta³”, który od roku 1947 przyj¹³ nazwê
K.S.”Unia”. W Klubie by³y sekcje: pi³ki no¿nej, tenisa
sto³owego, siatkówki i boksu. Trenowa³ wtedy jeszcze
jako m³ody ch³opak póŸniejszy mistrz olimpijski - Jerzy
Kulej. Sekcja pi³ki no¿nej by³a wtedy w”A” klasie. Pan
Marian przez wiele lat by³ skarbnikiem Klubu. By³a to
praca spo³eczna.

i Zwyciêzców). Na posiedzeniach Miejskiej Rady
Narodowej mówiono o budowie Osiedla, w K³odzku
funkcjonowa³a ju¿ dobrze fabryka domów, by³ to
pocz¹tek lat 60-tych XX w. Liczono, ¿e takie Osiedle
mieszkaniowe rozwi¹¿e problem braku mieszkañ.
Przeciwni temu pomys³owi byli dr Józef Matuszewski
i dr Julia Woytowicz. Uwa¿ali Oni, ze taka blokowa
zabudowa zepsuje charakter
miejscowoœci
uzdrowiskowej. Natomiast pracownicy Komisji
Zdrojowej, w tym jej szef
W³odzimierz M³otkowski,
nie widzieli problemu.
Pomys³em W. M³otkowskiego by³o ogrodzenie
miasta od ulicy Wojska
Polskiego. Rzeka mia³a
byæ naturaln¹ granic¹
dziel¹c¹ miasto i uzdrowisko. Dotyczyæ to mia³o
czêœci przemys³owej
Polanicy. Przecie¿ wtedy
funkcjonowa³y: huta, dwa
tartaki,
Gminna Spó³dzielnia „Samopomoc
Sekcja pi³ki no¿nej Klubu Sportowego “Unia”
Ch³opska” z miejscem
Zarz¹d Klubu dysponowa³ przy ulicy Zdrojowej lokalem skupu zbo¿a i sk³adem opa³owym przy ulicy
„Bombas” (dawniej restauracja „Trokadero” i cukierni¹ Pu³awskiego. Tam swoje zbo¿e sprzedawali rolnicy
pana Buczarskiego ( obecnie restauracja „Karamba”).
z okolicznych wsi, a transport przebiega³ czêsto œrodW pierwszych latach po wojnie w Polanicy powstawa³y kiem miasta.
bran¿owe kluby sportowe. Mieszkañcy bardzo chêtnie Temat ten bardzo czêsto by³ dyskutowany na sesjach
chodzili na niedzielne mecze, czêsto z ca³¹ rodzin¹.
MRN.
M³odzie¿ pracuj¹ca w hucie w ka¿d¹ niedzielê otrzy- W³asnoœci¹ huty by³o 31 budynków, w których mieszka³y
mywa³a do dyspozycji bezp³atnie s³u¿bowy samochód rodziny hutnicze. Budynki mieœci³y siê przy ulicach:
ciê¿arowy, którym, przystosowuj¹c go na samochód Fabrycznej, Wojska Polskiego, D¹browskiego (tzw.
osobowy, zwiedzano okoliczne góry. Wyje¿d¿ano „Pekin”) i na Soko³ówce. Kiedy K³odzka Fabryka Domów
równie¿ do Wroc³awia do teatru, opery.”
rozpoczê³a budowê osiedla na ³¹kach Pêdziwola przy
Zaraz po wojnie Polanica by³a bardzo przeludniona, pan ulicy £¹kowej Huta „Polanica” wst¹pi³a do Spó³dzielni
Marian mówi, ¿e panowa³ tzw. „g³ód mieszkaniowy”. Mieszkaniowej w K³odzku i rozpoczê³a budowê bloku dla
Przecie¿ w³aœnie w takich miejscach jak Polanica-Zdrój 30 rodzin (drugi blok), nastêpnie podpisa³a umowê,
mo¿na by³o znaleŸæ swoje miejsce na ziemi po przej- w której przekazuje blok Spó³dzielni pod warunkiem, ¿e
œciach wojennych.
w ka¿dym nastêpnym zbudowanym bloku huta otrzyma
Pytam pana Mariana, jaka jest Jego opinia na temat 8-10 mieszkañ. I tak 123 rodziny zwi¹zane z hut¹
trwaj¹cej od lat zabudowy Polanicy.
zamieszka³o na osiedlu.
W odpowiedzi us³ysza³am ca³y wyk³ad o skomplikowa- Faktem ogólnie znanym w :Polanicy jest, ¿e Huta
nym polanickim problemie mieszkaniowym. Po pierw- posiada³a prê¿nie dzia³aj¹c¹ Radê Zak³adow¹, której
sze - w latach 50-tch i 60-tych XX w. nikogo nie by³o staæ aktywnoœæ cz³onków i wieloletniego Przewodnicz¹cego
na budownictwo jednorodzinne. Po drugie - prawie spowodowa³a, ¿e pracownicy i ich rodziny przez lata
w centrum miasta sta³y nieu¿ytki ³¹ki pana Pêdziwola korzysta³y z oœrodka wczasowego w £ebie.
(przy ulicach: Warszawskiej, Fabrycznej, £¹kowej Proszê pana Mariana (wieloletniego przewodnicz¹cego
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Jêczenia uda³o siê. Jeden z bliskich znajomych Pana
Jêczenia by³ dyrektorem, m. in. terenów wokó³ jezior
s³odkowodnychw ca³ej Polsce. I tak
uda³o siê wydzier¿awiæ teren 3 km od
£eby, w R¹bce nad jeziorem £ebsko.
Zbudowano 10
dwu-pokojowych
domków campingowych. Oœrodek
rozpocz¹³ swoj¹ dzia³alnoœæ w 1968
roku. Oœrodek w £ebie powsta³ w 1971
roku. Obie inwestycje powsta³y za
czasów kiedy dyrektorem Huty Szk³a
Gospodarczego „Sudety” (naz-wa po
zjednoczeniu hut w Polanicy
i Szczytnej) by³ in¿. Kazimierz Jêczeñ.
W tamtych latach by³a Rada
Zak³adowa potentatem zak³adowym.
W³asnoœci¹ Rady by³o: 50 mandolin,
elektrycznych gitar komplet, perkusja.
Tak wygl¹da³y domki campingowe nad jeziorem £ebsko
By³o to wyposa¿enie klubu „Bombas”.
Mój rozmówca ma doskona³¹ pamiêæ do dat i nazwisk. Wybory do Rady odbywa³y siê co 5 lat, ale od wielu lat
S³ucham kolejnej historii.
osobowo stale by³a to ta sama obsada np.: Irena Bosa,
Staszek Jancelewicz, Zbyszek Ryszkowski,
Stasiu Trojnar, Krysia Fiuk, Kazik Miniec,
Wawrzyniec Bielecki, Jan Rykiel. Ksiêgowym
na etacie by³ Jerzy Szygulski. Dziêki takiemu
stanowi rzeczy wiele pomys³ów mogliœmy
zrealizowaæ. Takim pomys³em by³a chêæ
posiadania w³asnego autobusu.
Podczas zabawy sylwestrowej w „Bombasie”
wszyscy pracownicy skrzyknêli siê, ¿e bêd¹
pracowali spo³ecznie przez dwie niedziele,
¿eby zarobiæ na nowy autobus. Zarobili i kupili
autobus, ale u¿ywany, niestety takie by³y
obowi¹zuj¹ce przepisy.”
Pan Marian na ucho mówi mi, ¿e w zakupie
autobusu pomog³y znajomoœci.
Oœrodek Wczasowy w £ebie
Moje kolejne pytanie dot. historii powstania
„Na posiedzeniu Rady Robotniczej w roku 1964 pan huty „Barbara”. Zafascynowana pamiêci¹ rozmówcy
Marian - przewodnicz¹cy Rady Zak³adowej wyst¹pi³ s³ucham. …
z proœb¹ o przydzia³ z funduszu socjalnego 100 tysiêcy „Przed wojn¹ w budynku huty kuracjusze korzystali
z³otych na zorganizowanie oœrodka wczasowego nad z k¹pieli igliwnych. W budynku, który ³¹czy siê z hut¹
morzem. Otrzyma³ pieni¹dze pod warunkiem, ¿e mieszkali hutnicy. W 1956 roku panowie: Edward Karel,
zakupienie budynku nast¹pi jeszcze w tym samym roku. Jan Rykiel, Marian Pieni¹dz mieli pomys³ zorganizoNie uda³o siê, wiêc w nastêpnym roku ponowi³ proœbê. wania m³odzie¿owej spó³dzielni, która obs³ugiwa³a by
Tym razem wspólnie z przedstawicielem huty „Violetta” tzw. „ma³¹ hutê” w tym budynku.
w Stroniu Œl¹skim wybra³ siê szukaæ miejsc pod W sk³ad komitetu organizacyjnego weszli: in¿. Leszek
oœrodki. Swoje poszukiwania rozpoczêli od Œwinoujœcia, Hilgertner, Edward Karel, Jan Rykiel, Stanis³aw £ucki
a skoñczyli na Krynicy Morskiej. Tym razem zapewne i Marian Pieni¹dz. Z nimi pojecha³ przewodnicz¹cy
te¿ by siê nie uda³o dotrzymaæ terminu, ale dziêki ZMS do Powiatowej Rady Narodowej do K³odzka.
znajom oœciom ówczes nego dyrekt ora Kazimi erza Przewodnicz¹cym Rady by³ pan Zacharkow, kierowni-
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kiem Wydzia³u Handlu Mieczys³aw £oœ (mieszkaniec
Soko³ówki). Otrzymali pozwolenie na dzia³alnoœæ i kartê
rejestracyjn¹. Rozpoczêto prace porz¹dkowe, wszystkie dokumenty by³y u mnie. M³odzie¿owa huta dzia³a³a
bardzo krótko. W tym czasie pojawi³ siê in¿. Jan
Myczka, by³ to okres repatriacji. W powiecie powiedzia³,
¿e da miejsca pracy i mieszkania dla repatriantów, je¿eli
otrzyma budynek huty. M³odzi hutnicy tego nie mogli
zagwarantowaæ. W tym czasie by³y du¿e trudnoœci
z otrzymaniem opa³u (wêgla). Byli wiêc zmuszeni oddaæ
kartê rejestracyjn¹ in¿. Myczce, który zwróci³ koszty
poniesione przez hutników. I tak Edward Karel poszed³
do pracy w WSS „Spo³em”, natomiast Stanis³aw £ucki
wyjecha³ do Niemiec (jego ¿ona by³a autochtonk¹).
In¿. Leszek Hilgertner otrzyma³ awans do Instytutu
Szk³a i Ceramiki w Warszawie. Pozosta³em jedynie ja i
Jasiu Rykiel”.

Huta „Barbara” - produkcja szk³a kolorowego

W³aœcicielem huty „Barbara” in¿. J. Myczka by³ przez
5 lat. W tym czasie produkowa³: popielniczki, znicze,
solniczki. Szk³o by³o kiepskiej jakoœci - topione by³o ze
st³uczki.
Potem produkowa³ dla Uzdrowiska butelki do wody
mineralnej. Nastêpnie sprzeda³ hutê Uzdrowisku.
Kolejno Uzdrowisko przekaza³o budynek huty Hucie
Szk³a Gospodarczego „Sudety” i dziêki zainteresowaniu
prof. Zbigniewa Horbowego w koñcu 1974 roku utworzono Hutê Szk³a Artystycznego „Barbara”. Jako emeryt
ju¿ z dystansem patrz¹c w przesz³oœæ uwa¿a, ¿e stara
architektura Polanicy Zdroju zosta³a „wypaczona. …
„Zmiany ustrojowe jak œwiat œwiatem by³y i bêd¹, ale
w Polanicy niepotrzebnie zniszczono architekturê
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miasta, przemys³ i miejsca pracy. Natomiast wiele
zrobiono pod wzglêdem poprawy infrastruktury miasta.
Tak jak ju¿ wczeœniej mówi³em, ulice w wiêkszoœci by³y
szutrowe. Poprawiono i zbudowano now¹ kanalizacjê
i wodoci¹gi. Nowe ulice i chodniki, a tak¿e oœwietlenie
miasta…” .
Mój rozmówca wspomina ju¿ jako ciekawostkê ¿e na
Soko³ówce, gdzie mieszka (obecnie dzielnica Polanicy)
w latach 80-90 tych XX w. wybudowano kanalizacjê,
wczeœniej by³y szamba. Ka¿dy mieszkaniec zadeklarowa³ siê do wspó³pracy przy budowie. I tak koszt doprowadzenia kanalizacji pod budynek wynosi³ 50 tysiêcy
z³otych, koszt ten pokrywali sami mieszkañcy, oni te¿
zakopywali rowy, którymi przebiega³a kanalizacja.
Dziêki Zdzis³ awowi Koz³ow skiemu , d³ugol etniem u
hutnikowi, który zobowi¹za³ siê byæ dozorc¹ wiêŸniów
z Zak³adu Karnego w K³odzku, prace przy budowie
kanalizacji mog³y byæ wykonane.
„Prywatyzacja zabiera nam uœmiech i ¿ycie” konkluduje pan Marian.
Ostatnie pytanie dotyczy za³o¿enia
w Polanicy Zwi¹zku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów.
Pocz¹tek Zwi¹zku to rok 1980. Pierwszy lokal
mieœci³ siê przy ulicy Zdrojowej 13, nastêpny
po siedzibie PTTK (przy schodach do
koœcio³a), kolejno pokoik w ma³ym domku na
osiedlu. I nareszcie lokal przy ulicy Lipowej.
Tutaj emeryci mog¹ spotykaæ siê i rozwijaæ
swoja dzia³alnoœæ od roku 1984, kiedy FWP
przekaza³o budynek „Iskra” Urzêdowi Miasta
w Polanicy-Zdroju. Burmistrzem miasta by³
wówczas in¿. Jan Nowak. W lokalu tym
prê¿nie dzia³a Klub Seniora.
Przewodnicz¹cymi Zwi¹zku kolejno byli:
Roman Brzeziñski, Maria Skoba³o, Marian Pieni¹dz.
Obecnie funkcjê tê sprawuje Jan Klimowicz.
Pan Marian z ¿on¹ aktywnie uczestniczy w ¿yciu
Zwi¹zku i klubu. Nie mo¿e byæ inaczej, przecie¿ du¿y
procent cz³onków, to byli pracownicy Huty, wiêc nadal
jest wœród swoich i dobrze siê tam czuje.
Rozmowa z panem Marianem dobieg³a koñca, tzn.
musia³am j¹ zakoñczyæ, chocia¿ pozosta³o jeszcze tyle
tematów, które warte s¹ przedyskutowania.
Pan Marian mieszka w Polanicy ponad 60 lat, przecie¿
to ca³e moje ¿ycie, a ja podczas rozmowy czujê siê
jakbym by³a przybyszem.
Gra¿yna Redmerska
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UNIWERSYTET JAGIELLOÑSKI
W POLANICY (PUSZCZYKOWIE)
1945-1946
Powrót Ziem Zachodnich do Polski odbi³ siê szerokim echem w krakowskich krêgach naukowych.
Uchwa³¹ Senatu Uniwersytetu Jagielloñskiego z dnia
22 II 1945 r. postanowiono opracowaæ materia³ o Ziemiach Odzyskanych, aby przygotowaæ kadry do pracy
na tych terenach. 5 IV 1945 r. rozpoczêto wspólnie
z Akademi¹ Górnicz¹ 7-tygodniowe wyk³ady o Ziemiach
Zachodnich, w których uczestniczy³o ponad 400 osób.
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Szczególne zainteresowanie Ziemiami Odzys-kanymi, zw³aszcza Ziemi¹ K³odzk¹, wykaza³ prof.
Mieczys³aw Ma³ecki, kierownik Instytutu S³owiañskiego
UJ, który ju¿ latem 1945 r., jako pe³nomocnik Rektora
UJ, przebywa³ w Dusznikach i Puszczykowie w celu
zagospodarowania domów wypoczynkowych przyznanych Uniwersytetowi.
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Towarzyszy³o temu zaœwiadczeniu pismo Rektoratu
UJ (3242/45) do Urzêdu Bezpieczeñstwa w Krakowie,
aby „ze wzglêdu na niepewne stosunki bezpieczeñstwa
(dywersanci niemieccy) przydzieliæ ekipie uniwersyteckiej (w liczbie 12 osób) 2 karabiny automatyczne
i 1 pistolet” (Archiwum UJ S III 167). W obliczu gro¿¹-

cego na Dolnym Œl¹sku niebezpieczeñstwa prof.
Ma³ecki zrezygnowa³ z zabrania cz³onków swej rodziny.
Innym celem wyprawy na Ziemie Odzyskane by³o
poszukiwanie i ewentualna rewindykacja elementów
maj¹tku UJ, wywiezionego z Krakowa przez okupanta
hitlerowskiego pod koniec okupacji.

Misja pozyskania domów wypoczynkowych dla
Uniwersytetu Jagielloñskiego zakoñczy³a siê sukcesem. W Dusznikach zagospodarowano domy „Jagiellonka”i „Wrzos” oraz wille „Wanda” i „Krakus”, zaœ
w Puszczykowie domy wypoczynkowe „Krakus” i „Jagiellonka”. Jednak sukces ten, zw³aszcza w Dusznikach, okaza³ siê krótkotrwa³y.
Rektorat UJ pismem z dnia 7 III 1946 r. (Archiwum UJ
S III 167) informuje Tymczasowy Zarz¹d Pañstwowy
w K³odzku, ¿e „przekazane naszemu Uniwersytetowi
domy wypoczynkowe s¹ oga³acane z ró¿nych przedmiotów. W szczególnoœci w dniu 24 I 1946 r. pensjonat
„Wrzos” zosta³ prawie ca³kowicie ogo³ocony z bielizny
poœcielowej, któr¹ Zarz¹d Miasta Duszniki, wed³ug
wystawionego kwitu, zabra³ dla wojewódzkiego
Komitetu PPR we Wroc³awiu. Poniewa¿ w Dusznikach
mia³ byæ urz¹dzony „Kurs s³owianoznawstwa” dla
nauczycielstwa z ca³ej Polski jesteœmy t¹ konfiskat¹
specjalnie dotkniêci”. Konfiskaty dotknê³y tak¿e „Jagiellonkê” w Dusznikach, sk¹d zabrano kasê pancern¹
i pianino.
Wobec niepewnej sytuacji w Dusznikach w marcu
i kwietniu 1946 r. dosz³o do wymiany listów miêdzy
Rektoratem UJ i Zarz¹dem Uzdrowiska Puszczyków-

Zdrój. Pismem z dnia 8 III 1946 r. Rektorat UJ poinformowa³ Zarz¹d Zdrojowy, ¿e w lipcu i sierpniu 1946 r.
Studium S³owiañskie UJ w porozumieniu z Ministerstwem Oœwiaty urz¹dzi „Kurs s³owianoznawstwa” dla
oko³o 100 uczestników z ca³ej Polski. Zapyta³ tak¿e, czy
Zarz¹d Zdrojowy móg³by dla uczestników Kursu
zastosowaæ specjaln¹ taryfê umo¿liwiaj¹c¹ korzystanie
po obni¿onych cenach z restauracji i pokoi bêd¹cych
pod Zarz¹dem Zdrojowym, oraz czy móg³by oddaæ
bezp³atnie do dyspozycji Kursu salê wyk³adow¹ dla
oko³o 100 osób (AUJ S III 167).
W odpowiedzi Zarz¹d Uzdrowiska PuszczykówZdrój, w osobie Dyrektora in¿. M. Starkiewicza, pismem
z dnia 15 IV 1946 r. poinformowa³, ¿e restauracja Domu
Zdrojowego pobiera za 4-krotne posi³ki dzienne 160 z³
od osoby, ceny pokojów wynosz¹ od 30-50 z³ na dobê
i nie przewiduje siê zni¿ek od cen wy¿ywienia, gdy¿
artyku³y ¿ywnoœciowe zakupywane na wolnym rynku
maj¹ tendencje zwy¿kowe. Gdyby kierownictwo Kursu
uz ys ka ³o sp ec ja ln e pr zy dz ia ³y z Mi ni st er st wa
Aprowizacji, kalkulacja cen wy¿ywienia uczestników
mog³aby ulec zmianie. Ponadto w uznaniu znaczenia
zamierzonej akcji oœwiatowo propagandowej Zarz¹d
Pañstwowego Uzdrowiska Puszczyków-Zdrój sk³onny
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jest oddaæ do dyspozycji Kierownika Kursu bezp³atnie
salê wyk³adow¹ wraz z urz¹dzeniem na ca³y czas

trwania kursu.

W czerwcu 1946 r. prof. Mieczys³aw Ma³ecki podj¹³
kolejn¹ wyprawê na Ziemie Odzyskane. Jej celem by³o
zorganizowanie, we wspó³pracy z Ministerstwem
Oœwiaty, kursu s³owianoznawstwa dla nauczycieli
z ca³ej Polski. W jego delegacji s³u¿bowej nadal mówi
siê o Dusz nika ch, a le wy mian a lis tów m iêdz y
Rektoratem UJ i Zarz¹dem Uzdrowiska PuszczykówZdrój w marcu i kwietniu 1946 r. jednoznacznie wskazy-

wa³a, ¿e „Kurs s³owianoznawstwa” odbêdzie siê w lipcu
i sierpniu 1946 r. w Polanicy-Zdroju, która sta³a siê now¹
polsk¹ nazw¹ uzdrowiska. W lipcu 1946 r. Zarz¹d
Miejski Polanicy potwierdzi³ tak¿e formalne prawo
Uniwersytetu Jagielloñskiego do prowadzenia domów
wypoczynkowych „Krakus” oraz „Jagielloñczyk” przy
ul. Boles³awa Chrobrego.
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Kurs s³owianoznawstwa w Polanicy-Zdroju rozpocz¹³ siê w czwartek 11 VII 1946 r., a zakoñczy³ 18 VIII
1946 r. Jego uczestnicy byli zakwaterowani w willach UJ
„Krakus” oraz „Jagielloñczyk” przy ul. Boles³awa Chro-

Z ¯YCIA MIASTA
brego. Zgodnie z pouczeniem Zarz¹du Uzdrowiska
kierownictwo kursu wyst¹pi³o o przydzia³y z Ministerstwa Aprowizacji.

Jak widaæ we Wroc³awiu korzystano jeszcze z niemieckich blankietów telegraficznych.
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Uczestnicy Kursu S³owianoznawstwa w Polanicy Zdroju przed Domem Zdrojowym
(w œrodku pierwszego rzêdu siedzi Kierownik Kursu prof. Mieczys³aw Ma³ecki)

Lista wyk³adowców zawiera³a
nazwiska o œwiatowej s³awie: profe
sorowie Vilim Franèiæ, Tadeusz
Grabowski, Wiktor Jakubowski, Zenon
K l e m e n s i e w i c z , Ta d e u s z L e h r
Sp³awiñski, Stanis³aw Leszczycki,
Mieczys³aw Ma³ecki, Vojeslav Molé,
Henryk Moœcicki, Kazimierz Nitsch,
Stanis³aw Pigoñ, Witold Taszycki,
Stanis³aw Urbañczyk i Józef
Widajewicz.
U do³u powy¿szego zdjêcia wykonanego na tle bocznej œciany Domu
Zdrojowego widaæ 3-letniego ch³opca
o jasnych w³osach pod opiek¹ siostry
Haliny. Tak wygl¹da³ autor tego
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opracowania przed 65 laty.
Po jego prawe j rêce jest
starszy o 5 lat brat Boles³aw,
natomiast po prawej rêce prof.
Mieczys³awa Ma³eckiego stoi
jego najstarszy syn - Mieczyk.
Uczestniczka Kursu S³owi an oz na ws tw a, L eo ka di a
Ciechowska z Dêbowic pod
J as ³e m, po d k on ie c z aj êæ
dowcipnie opisa³a 6-punktowy
regulamin obowi¹zuj¹cy w willach „Krakus” i „Jagielloñczyk”
w Polanicy. Oto Jej fraszka
dotycz¹ca ostatniego paragrafu.
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Dla naszej rodziny pobyt w Polanicy zakoñczy³ siê
tragicznie. Wprawdzie Ojciec cierpia³ na wyrostek
robaczkowy ju¿ w gimnazjum, ale jako wiêzieñ
Sonderaktion Krakau prze¿y³ wiêzienie we Wroc³awiu
oraz obozy koncentracyjne Sachsenhausen i Dachau
(1939-40).
W maju 1946 r. przed wyjazdem na Dolny Œl¹sk
podda³ siê badaniu lekarskiemu w II Klinice Chorób
Wewnêtrznych UJ. Podczas Kursu S³owianoznawstwa
poczu³ siê Ÿle, ale odk³ada³ wizytê u lekarza do zakoñczenia zajêæ. Gdy w koñcu sierpnia zg³osi³ siê do
szpitala w K³odzku, by³o ju¿ za póŸno na ratunek, tym
bardziej, ¿e szpital nie dysponowa³ penicylin¹.
Prof. Mieczys³aw Ma³ecki zmar³ w k³odzkim szpitalu
3 wrzeœnia 1946 roku. Pochowany jest w rodzinnym
grobowcu w Rabce.
Andrzej Roman Ma³ecki

Materia³y wykorzystane w artykule pochodz¹ z archiwum
autora
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POLANICA CZCI B£OGOS£AWIONEGO
JANA PAW£A II
Gdy 3 maja 2006 roku, rok po œmierci papie¿a - Polaka,
z inicjatywy Towarzystwa Mi³oœników Polanicy
ods³oniêto przy ul. Jana Paw³a II obelisk z tablic¹
upamiêtniaj¹c¹ Ojca Œwiêtego, na ca³ym œwiecie
powszechne by³o oczekiwanie na Jego szybkie wyniesienie na o³tarze. „Santo Subito” - dominowa³o ju¿ od
momentu œmierci. 5 lat trwa³a koœcielna procedura (niespotykanie szybko) beatyfikacyjna. Wreszcie l maja b.r.
papie¿ Benedykt XVI og³osi³ przyjêcie Karola Wojty³y Jana Paw³a II w poczet b³ogos³awionych. Wydarzenie to
przyjêto z wielk¹ radoœci¹, nie tylko w Polsce (co
zrozumia³e), ale i na ca³ym œwiecie. Papie¿ cieszy³ siê
bowiem ogromnym szacunkiem nie tylko ludzi ró¿nych
wyznañ, ale tak¿e niewierz¹cych. By³ i pozostanie
niekwestionowanym autorytetem. Do grona czcz¹cych
b³. Jana Paw³a II do³¹czy³a tak¿e spo³ecznoœæ PolanicyZdroju. W dzieñ poprzedzaj¹cy uroczystoœci beatyfikacyjne (30 kwietnia) ods³oniêto na papieskim obelisku
tablicê z tekstem upamiêtniaj¹cym to wyj¹tkowe
wydarzenie. Nowy napis na tablicy, oprócz ju¿ istniej¹cego:
Moment ods³oniêcia tablicy
od lewej: ks. Antoni Kopacz,
prezes TMP Edward Wojciechowski,
burmistrz Jerzy Terlecki

szego papie¿a” pozostawiono na tablicy
wolne miejsce na stosowny napis odnotowuj¹cy œwiêtoœæ Karola Wojty³y - najwybitniejszego w dziejach Polaka.
Tablicê w obecnoœci wielu polaniczan
ods³onili: ks. Antoni Kopacz - proboszcz
i dziekan polanicki, Jerzy Terlecki - burmistrz Polanic -Zdroju, Zbigniew Puchniak przewodnicz¹cy Rady Miejskiej oraz
Edward Wojciechowski - prezes Zarz¹du
TMP. Uroczystoœæ zakoñczy³a Msza Œw.
poprzedzona procesj¹ od obelisku do
koœcio³a pw. WNMP. Po mszy okolicznoœUczestnicy Uroczystoœci zgromadzeni pod pomnikiem
ciowy program poœwiêcony nowemu
b³ogos³awionemu zaprezentowa³a m³o„WIELKIEMU ŒWIADKOWI WIARY I CIERPIENIA dzie¿
z
Gimnazjum
im. dr.Józefa Matuszewskiego.
JANOWI PAW£OWI II - POLANICZANIE” zawiera
nastêpuj¹cy tekst: „B£OGOS£AWIONY JANIE PAWLE
II WSTAWIAJ SIÊ ZA NAMI”.
Maj¹c ogromn¹ nadziejê na rych³¹ kanonizacjê „na-
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POEZJA W „AKWARIUSIE”
Wspomnienia z rodzinnej Czêstochowy, gdzie
restauracyjny gwar raz po raz cich³, a nad stoliki szybowa³y strofy dopiero co powsta³ego wiersza, fraszki lub
fragmenty opowiadañ, spowodowa³y, ¿e w niespe³na
miesi¹c od przejêcia lokalu polanickiej restauracji
„Akwarius” mia³a miejsce pierwsza artystyczna impreza.
By³ to w yst êp r odz eñs twa Mag dy i Dar ius za
Marciniszynów z Bierkowic (wiejska gmina K³odzko). Na
muzyczny koncert z³o¿y³y siê polskie piosenki. Kolejnym
wydarzeniem w „Akwariusie” by³ fina³ Konkursu
Plastycznego pod has³em „Jak pomagamy zwierzêtom
przetrwaæ zimê”, zorganizowanego przeze mnie dla
uczniów najm³odszych klas polanickich podstawówek.
Zdobywczyni¹ pierwszego miejsca zosta³a pierwszoklasistka Julia ze Szko³y Podstawowej Stowarzyszenia ”Edukator”.
Te oraz inne dzia³ania zbli¿a³y „Akwarius” do spotkania
z poezj¹ i utworami Haliny Poœwiatowskiej, przedwczeœnie zmar³ej czêstochowskiej poetki. W fazie przygotowañ do wieczoru poezji Pan Edward Wojciechowski,
prezes Towarzystwa Mi³oœników Polanicy, wzbogaci³
moj¹ wiedzê o ¿yciu Poœwiatowskiej. Dowiedzia³em siê,
¿e w polanickim kurorcie poetka nabiera³a si³ do dalszych zmagañ o w³asne zdrowie i ¿ycie.

w Czêstochowie, zaproszona przeze mnie do przygotowania wieczoru poezji Poœwiatowskiej.
Po rozmowach z Pani¹ Ann¹ Œliwak-Fortas, z Panem
Wojciechowskim postanowi³em, aby podczas kwietniowego wieczoru poezji pod tytu³em „… tu namiêtnoœci
œwiec¹ … „ - zaprezentowane by³y tak¿e wiersze
polaniczanek: Ma³gorzaty Andreasik, Anny ŒliwakFortas, Agnieszki Szpunar i Liwii Woszczyny.
ma³ymi krokami
pod¹¿am za wierszem
rozlewam s³owa
po zal¹¿ku obfitoœci
Niby na wznak
kropla wody
zmywa ostatni wers
czarna struga
usuwa siê w dó³
poranne s³oñce
delikatnie muska
plamê pustych s³ów
których ju¿ nie ma

zbiory Domu Poezji - Muzeum
Haliny Poœwiatowskiej w Czêstochowie.

Waldemar Jab³czyñski

Ten wiersz ukazuj¹cy wra¿liwoœæ autora na œwiat,
uczucia i s³owa napisa³a … piêtnastoletnia Agnieszka
Szpunar.

Czes³awa
Monczka

- Waldek, skoro Poœwiatowska by³a w Polanicy-Zdroju,
to mo¿e wzbogaciæ wieczór poezji o wiersze innego
poety, który te¿ tam goœci³? A mo¿e w³¹czyæ utwory
napisane przez polaniczan? zasugerowa³a Czes³awa
Monczka, aktorka z Teatru im.: Adama Mickiewicza

Halina Poœwiatowska
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Dziewczyna nie tylko pisze wiersze, Agnieszka potrafi
te¿ recytowaæ, co udowodni³ a spe³niaj¹ c proœbê
Czes³awy Monczki recytuj¹c swoje wiersze podczas
kwietniowego wieczoru poezji w „Akwariusie”.
Wier sze Poœw iato wski ej i pola nick ich poet ek
wzbudzi³y zadowolenie zgromadzonej w restauracji
publicznoœci. Pan Andrzej Bartyñski, prezes dolnoœl¹skiego oddzia³u Zwi¹zku Litereatów Polskich, który
specjalnie przyjecha³ na ten wieczór z Wroc³awia,
pozytywnie oceni³ organizowanie w restauracji spotkañ
z ¿ywym s³owem, umo¿liwienie zaprezentowania siê
polanickim twórcom.
Czy dzia³aj¹cy twórczo polaniczanie stworz¹
w restauracji „Akwarius” w³asny stolik, przy którym

1/2011

toczyæ siê bêd¹ dysputy o wra¿liwoœci, s³owach
i uczuciach, pojedynki na wiersze czy fraszki, do których
stawa³em w czêstochowskiej „Cepeliance”? Wszystko
zale¿y od twórców, ich indywidualnoœci, spojrzenia na
œwiat, na drugiego cz³owieka i daru do dzielenia siê
swoj¹ wra¿liwoœci¹ z innymi. Ja mogê nakryæ stó³
i przygotowaæ strawê, aby poezji czar móg³ rozkwitaæ.
W maju z orga nizo wana z osta ³a IV Bies iada
Artystyczna w „Akwariusie”, podczas której aktorzy ze
Studenckiego Ko³a Teatralnego „naJana” z Akademii
Jana D³ug osza w Czês toch owie zapr ezen towa li
„Kolacjê na cztery rêce” Paula Barza.
Waldemar Jab³czyñski

WPADKA NIED•WIADKA
spotkanie w MBP z satyrykiem T. Buraczewskim
Tadeusz
Buraczewski
ur. w 1949 r. In¿ynier, absolwent Politechniki Gdañskiej.
Specjalista od turbin wodnych, energetyk. Budowniczy
zak³adów
przemys³owych
w Polsce i by³ej NRD.
Z
zami³owania
satyryk.
Wspó³tworzy³ kabarety studenckie: „Ad Hoc” i „Jelita”.
Kierownik literacki i za³o¿yciel
gdyñskiego kabaretu „UNIQ”.
Sta³y wspó³pracownik Programu III Polskiego Radia (magazyn „Parafonia”), Radia
Gdañsk, Radia Eska Nord.
Wspó³pracuje równie¿ z satyrycznym miesiêcznikiem
„Twój Dobry Humor” oraz pomorsk¹ pras¹ lokaln¹.
Tadeusz Buraczewski goœci³ 10 lutego 2011 br.
w Miejskiej Bibliotece Publicznej.
Podczas spotkania przekaza³ redakcji „NP” wiersz
o polanickim niedŸwiedziu.
G.R.
Ma Polanica na ten rok has³o,
Ale ja nie wiem sukces czy wpadka
Aby bez jasnych, prostych rozstrzygniêæ
- rzucic by nuciæ: „ten rok NiedŸwiadka”!
Znacie i ja ju¿ znam to z legendy:
Misiowi z³oi³ skórê gajowy (góralskie d¿udo;)?
Ten uszed³ z ¿yciem a m³odzianowi
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Wskaza³ w podziêce niezwyk³e Ÿród³o.
Ja z Sanatorium „Carmen” wyszed³szy
Gdzie w Parku Leœnym rojsty, pokrzywy,
O wiorstê bêdzie wita mnie niedŸwiedŸ
- choæ z postumentu ale jak ¿ywy!
RzeŸba siê bia³o nasyca s³oñcem…
Có¿ ?! Da³ ci radê góral mocarny.
Pysk ci siê œmieje jak to siê dzieje,
¯eœ nie brunatny ty a polarny..?
Czyœ ze smorgoñskiej ty akademii?..
.. I wietrzyæ podstêp tutaj wypada
- a mo¿e ty tylko uciek³eœ z cyrku…
…boœ do górala po ludzku gada³..!?
W innej legendzie do ciebie strzela³
- ktoœ acz niecelnie, bo…szanse marne
By snuæ domys³y, ¿e tu myœliwi
Maj¹ „³owieckie ko³o polarne”..!
Niech dylematy id¹ na straty
- na rozwi¹zanie publicznoœæ czeka.
Tkwi tajemnica w wody krynicach
- jak Archimedes krzyknê: Eureka!
Rzecz przebadali te¿ naukowcy
I na 100% znamy ju¿ sprawê:
NiedŸwiedŸ, co przyby³ tutaj z lodowcem…
- tu wybrunatnia³, gdy wpad³ w Pieniawê..!
Ja tako¿ „Wielk¹ Pieniawê” ¿³opiê
- SIWY przyby³em a co siê dzieje..?
Szron skroni schodzi kumpel dowodzi
- ch³opie ty ewidentnie (cud!) brunatniejesz!
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PROJEKT EDUKACYJNY
„CZY WARTO ODWIEDZIÆ POLANICÊ?”
10 czerwca br. w sali gimnastycznej
Specjalnego Oœrodka Szkolno - Wychowawczego prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Œw. Józefa, odby³o siê ciekawe
spotkanie. M³odzie¿ z gimnazjum zaprezentowa³a projekt, w którym stara³a siê odpowiedzieæ
na pytanie: „Czy warto odwiedziæ Polanicê?”.
Poprzez pokazy multimedialne, piosenki,
wiersze udowadnia³a, ¿e Polanica jest jedyna,
niepowtarzalna i atrakcyjna turystycznie.
Poni¿ej drukujemy jeden z wierszy „promuj¹cych” nasze miasto
G.R.

„Zielona Polana Polanic¹ zwana”
Niedaleko k³odzkiego grodu
w pobli¿u czeskiej granicy
Le¿y uzdrowiskowe miasto
W dolinie Dusznickiej Bystrzycy.
Wszyscy tutaj chêtnie przyje¿d¿aj¹
hurtem zdrow¹ wodê popijaj¹.
Woda Ÿródlana ze starej Polany dzia³a magicznie
wielu turystów na nogi postawi³a b³yskawicznie.
Wracaj¹ wypoczêci do domów
pe³ni wigoru i radoœci.
Nic ju¿ ich potem w ¿yciu nie zez³oœci.
Zdjêcia przedstawiaj¹ prezentacje m³odzie¿y
dotycz¹ce realizowanego projektu

Wojtek Kozio³
Piotr Franiak

REKLAMA REKLAMA
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REKLAMAREKLAMA
REKLAMA
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REKLAMAREKLAMA
REKLAMAREKLAMA
REKLAMA
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WIELKA POLANICKA MAJÓWKA
30.04 - 3.05.2011
W tym roku z pocz¹tkiem maja, polanicki deptak
zape³ni³ siê gwiazdami.

zaœpiewa³y.
Wieczorem „Z³ote obr¹czki” i „Potêgê mi³oœci” wyœpiewa³a Krystyna Gi¿owska. Owacjom
i oklaskom nie by³o koñca, a Pani
Krystyna obieca³a, ¿e odwiedzi
jeszcze Polanicê, mo¿e nawet w tym
roku.
2 maja, to kolejny ju¿ dzieñ polanickiego œwiêtowania majowego. Na
deptaku pojawi³ siê polanicki pluszowy
miœ, który zachêca³ dzieci do zdjêæ
i pozdrawia³ przechodniów.
Wieczór rozb³ys³ milionem gwiazd oczywiœcie w przenoœni. Na scenie
pojawi³ siê „SUMPTUASIC” - zespó³
znany ze wspania³ych przebojów
takich jak: „Za jeden uœmiech twój”,
czy „Ko³ysanka”.
Najwiêksz¹ jednak atrakcjê przyniós³
nam 3.05, otó¿ poranek przywita³ nas
Zespó³ „SMOKIE & Animalna UK Legends
w szacie zimowej. Kwitn¹ce kasztany
i magnolie przykry³ bia³y puch. Do
„Wielk¹ Polanick¹ Majówkê” otworzy³ wystêp legen- Polanicy na jeden dzieñ zawita³a „Królowa Œniegu”.
darnego ju¿ zespo³u „SMOKIE & Animalna UK Plenerow¹ majówkê przenieœliœmy do Pijalni Wód
Legends”. Panowie w sk³adzie 7 osobowym, przylecieli
specjalnie do Polanicy z Londynu 30.04 dali wspania³y
koncert na scenie przy polanickim deptaku.
Gwarnie i weso³o by³o we wszystkich kawiarenkach
i restauracjach polanickich. Goœcie spaceruj¹cy po
deptaku mogli jednoczeœnie podziwiaæ rêkodzie³o,
bi¿uteriê i minera³y, z którymi zaprezentowali siê
okoliczni wystawcy. Muzyka grecka grana przez zespó³
„ORFEUSZ”, spowodowa³a, ¿e poczuliœmy siê jak na
wakacjach, a u ka¿dego zagoœci³ uœmiech na twarzy
i mimo ch³odu na dworze, wszystkim zrobi³o siê ciep³o,
weso³o i kolorowo.
Wa¿ny dla nas wszystkich by³ 1.05, kiedy to nasz rodak
zosta³ wyniesiony na o³tarze przez Papie¿a Benedykta
XVI, jako B³ogos³awiony. Z tej okazji zagrali i œpiewali
Mineralnych, a na tamtejszej scenie zaœpiewa³y przednajpiêkniejsze swoje pieœni górale prosto z Podhala.
szkolaki z Przedszkola Publicznego nr. 1 oraz dziewKa¿dy, kto w tej chwili przechadza³ siê deptakiem, móg³
czêta ze szko³y Stowarzyszenia - „Edukator”. Nasza
zatrzymaæ siê i wys³uchaæ tak znanych piosenek jak:
m³odzie¿ œpiewa³a o wioœnie, lecie i wakacjach, a za
„Góralu czy ci nie ¿al”, czy „Barki” œpiewanej specjalnie
oknem pada³ œnieg. Majówka dobieg³a koñca, do
Ojcu Œwiêtemu. Odby³y siê te¿ wystêpy naszych
zobaczenia za rok.
polanickich dzieci, które pod opiek¹ ksiêdza Marcina,
Anna Mazurowska-Szarma
przeczyta³y wiersze poœwiêcone Janowi Paw³owi II oraz
Wii&Pav
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BIBLIOTERAPIA
„Biblioterapia” pod tym pojêciem kryje siê, mówi¹c
najkrócej, kszta³towanie postaw poprzez czytanie
ksi¹¿ek. A poniewa¿ czytanie jest wa¿ne i wp³ywa na
rozwój dziecka, nauczyciele ze Szko³y Podstawowej
nr 2 im. ¯o³nierzy z Monte Cassino oraz Szko³y
Podstawowej Stowarzyszenia „Edukator” w PolanicyZdroju: Anna Stêpek, Beata Muziewicz,
Katarzyna Chorzêpa oraz Agata
Winnicka postanowi³y wspólnie zorganizowaæ projekt biblioterapeutyczny
zatytu³owany: „Innoœæ ka¿dego z nas
poszerza nasze mo¿liwoœci jako grupy”.
Odby³ siê on w poniedzia³ek,
18 kwietnia br., w szkole Stowarzyszenia „Edukator” w ramach Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj TrzeŸwy
Umys³”, której ambasadorem jest
Mariusz Winiarz koordynator Gminnego Programu PiRPA.
Wykonywane przez czwarto i pi¹toklasistów zadania pozwoli³y im zrozumieæ, w jak trudnej sytuacji znajduj¹
siê osoby niepe³nosprawne, szczególnie osoby niewidome. Rozpoznawanie
nagranych dŸwiêków, przejœcie przez
labirynt z zas³oniêtymi oczami, rozpoznawanie warzyw i owoców za pomoc¹
dotyku, wêchu i smaku, odkrywanie otoczenia za
pomoc¹ zmys³ów to tylko niektóre z dzia³añ podejmowanych przez uczniów.
Rozmowy toczy³y siê tak¿e na temat lektury Jadwigi
Korczakowskiej pt. „Spotkanie nad morzem”, której to
g³ówna bohaterka Danusia przyje¿d¿a nad morze do
swojej ciotki i tam zaprzyjaŸnia siê z niewidom¹ dziew-

czynk¹ o imieniu Elza. Dziêki temu projektowi dzieci
lepiej zrozumia³y Elzê i problemy, z jakimi musia³a siê
borykaæ ka¿dego dnia. Dostrzeg³y te¿, jak mo¿na
odbieraæ œwiat, kiedy traci siê jeden ze zmys³ów.
Pod sum owa nie m spo tka nia by³ o obj aœn ien ie
wa¿nych pojêæ takich jak: empatia, tolerancja, inte-

gracja, zmys³y oraz biblioterapia.
Dla wszystkich uczniów przygotowany zosta³ s³odki
poczêstunek, a tak¿e drobne upominki.
Niew¹tpliwie inicjatywa ta zostanie powtórzona
w przysz³ym roku, potwierdzi³a bowiem tezê, ¿e ksi¹¿ki
bawi¹, ucz¹ i wychowuj¹.
Agata Winnicka
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US£UGI PROJEKTOWE
WYDRUKI WIELKOFORMATOWE
REKLAMA od A do Z
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X POWIATOWY FESTIWAL KOLÊD
I PASTORA£EK

„ …Rozwar³y siê niebiosa,
Ju¿ kolêd p³yn¹ dŸwiêki:
O witaj¿e nam, witaj,
Jezuniu malusieñki…”

W czasie Bo¿ego Narodzenia nie œpiewamy zwyk³ych koœcielnych pieœni, ale kolêdy. S¹ one bardzo
specyficznymi pieœniami koœcielnymi, które us³yszeæ
mo¿na w wielu miejscach. Wielu artystów je œpiewa
w swoim repertuarze, jednak wy³¹cznie w okresie œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia. Wtedy dodaj¹ one specyficznego
klimatu i uroku. Niektóre kolêdy posiadaj¹ zaczerpniête
w¹tki z ¿ycia codziennego i nosz¹ nazwê pastora³ek.
Pastora³ki nie s¹ wykorzystywane podczas obrzêdów
religijnych, jednak wywodz¹c siê z ludowej tradycji na
sta³e zagoœci³y w domach, gdzie hucznie obchodzi siê
Bo¿e Narodzenie. Poprzez wspólne œpiewanie kolêd
artyœci i publicznoœæ tworz¹ prawdziwie rodzinn¹
atmosferê, któr¹ trudno oddaæ s³owami trzeba pos³uchaæ i poœpiewaæ, by zrozumieæ…….piêkno tych chwil

zespó³ wokalny SP Stowarzyszenia Edukator

Chêtnych do kolêdowania nie brakowa³o. Do wziêcia
udzia³u w X Powiatowym Festiwalu Kolêd i Pastora³ek,
który odby³ siê 29 stycznia 2011r w Kinie Œwiatowid
w Polanicy-Zdroju zg³osi³o siê 6 zespo³ów, 8 duetów
i 32 solistów ze szkó³ podstawowych z K³odzka,
Kudowy-Zdroju, Szczytnej, Szalejowa Górnego
i Polanicy- Zdroju. Wykonanie kolêd ocenia³o trzyosoOto zwyciêzcy w nastêpuj¹cych kategoriach:
kategoria klas I-III soliœci
I m. Dariusz Bzdyra
II m. Weronika Niewiadomska
III m. Micha³ Michalski
wyr. Wiktoria Piaskowska
wyr. Iga Paczeœna
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jury: Dominika Radwan, dk £ukasz Czaniecki

bowe jury, które wy³oni³o laureatów Festiwalu. Nagrody
i pami¹tkowe i dyplomy wrêcza³a przewodnicz¹ca jury.
Organizacji ca³ego przedsiêwziêcia podjê³y siê
Bogumi³a Rozwadowska, s. Agnieszka Simiñska,
Jolanta Szczeblewska, Teresa Nowak. Nad ca³ym
wydarzeniem patronat obj¹³ Przewodnicz¹cy Powiatu
K³odzkiego pan Dariusz K³onowski. Serdeczne podziêkowania kierujemy w stronê gospodarza kina Œwiatowid, pana Marka Janiszewskiego oraz pracownika MCK
pana Roberta Serafina za okazane wsparcie. Za otwartoœæ, dobra radê, zaanga¿owanie i pomoc w realizacji
tego wielkiego dzie³a Arkadiuszowi Szocie, Henrykowi
Szypule, Janowi Madej. Aleksandrze Szymkiewicz,
Magdalenie Señ, Jackowi Sadko oraz Arkadiuszowi
Witlake, za profesjonalne prowadzenie festiwalu; jury Dominice Radwan, s. Agnieszce i diakonowi £ukaszowi
za wy³onienie zwyciêzców. Przede wszystkim dziêkujemy tym, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie
i wziêli udzia³ w festiwalu kolêd. Szczególne s³owa
wdziêcznoœci kierujê do fundatorów nagród Towarzystwa Mi³oœników Polanicy oraz Rady Rodziców
przy Szkole Podstawowej nr 2 w Polanicy-Zdroju.

SP nr 2 Polanica-Zdrój
SP Stowarzyszenia Edukator Polanica-Zdrój
SP nr 2 Polanica-Zdrój
SP nr 3 K³odzko
SP nr 2 Polanica-Zdrój
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kategoria klas IV-VI soliœci
I m. Klaudia Bieniarz-Krzywiec
II m. Kinga Janiuk
III m. Sylwia Œwi¹czkowska
IV m. Amanda Kibitlewska
wyr. Pindral Kacper
wyr. Paulina Nowak
kategoria duety I-VI
I m. Paulina Nowak, Weronika Ostoja
II m. Maja Mejer, Liwia Strzelec
III m. Martyna £ukasik, Szymon Wyroda
wyr. Julia Jakubczyñska, Hanna Majewska
wyr. Weronika Niewiadomska, Agata Kowalska
kategoria zespo³y I-VI
I m. Zespó³ wokalny „Szczedrik”
II m. Zespó³ wokalny „Kolêdnicy”
III m. Zespó³ wokalny
wyr. Zespó³ wokalny
wyr. Zespó³ wokalny
Zwyciêzcom gratulujemy i zapraszamy za rok.

SZKO£Y I PRZEDSZKOLA

SP Szczytna
SP nr 3 K³odzko
SP Szczytna
SP nr 2 Polanica-Zdrój
SP nr 2 Polanica-Zdrój
SP Stowarzyszenia Edukator Polanica-Zdrój
SP Stowarzyszenia Edukator Polanica-Zdrój
SP nr 2 Polanica-Zdrój
SP Szalejów Górny
SP nr 2 Polanica-Zdrój
SP Stowarzyszenia Edukator Polanica-Zdrój
Zespó³ Szkó³ Spo³ecznych Kudowa-Zdrój
SP Szczytna
SP Stowarzyszenia Edukator Polanica-Zdrój
SP nr 2 Polanica-Zdrój
SP Stowarzyszenia Edukator Polanica-Zdrój
W imieniu organizatorów Bogumi³a Rozwadowska

SZOPKI BO¯ONARODZENIOWE

I. Sadko

Szopka to symbol Narodzenia Pañskiego, które
dokona³o siê ponad dwa tysi¹ce lat temu. Chc¹c
podtrzymaæ pamiêæ tego wydarzenia, uczniowie Szko³y
Podstawowej nr 2 im. ¯o³nierzy z Monte Cassino
w Polanicy Zdroju wziêli udzia³ w konkursie „Szopka
bo¿onarodzeniowa”. Konkurs polega³ na wykonaniu
modelu szopki oraz wystroju wnêtrza z ró¿nych materia³ów (drewna, papieru, s³omy, masy solnej).

Przez kilka tygodni
uczniowie szko³y razem
z rodzicami wykonywali szopki bo¿onarodzeniowe. Na
kilka dni przed œwiêtami na korytarzu szkolnym ze
zgromadzonych prac powsta³a wystawa, podczas której
uczniowie naszej szko³y mogli ogl¹daæ prace wykonane
w ró¿nych technikach. Wystawa zakoñczy³a siê nagrodzeniem najbardziej oryginalnych i najpiêkniej wyko-

nanych szopek. Tu¿ przed œwiêtami wszystkie szopki
zosta³y przeniesione do Koœcia³a Parafialnego pw.
Wniebowziêcia NMP. Tam na bocznym o³tarzu powsta³a piêkna wystawa licz¹ca oko³o 30 prac. Stanowi³a
ona dodatkow¹ dekoracjê Koœcio³a na czas Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia. Spotka³a siê te¿ z du¿ym zainteresowaniem zarówno parafian, jak i goœci przebywaj¹cych
wówczas w naszym mieœcie.
Wk³ad pracy i pomys³owoœæ wykonania szopek
zosta³y równie¿ dostrze¿one i nagrodzone przez
Ksiêdza Pra³ata Antoniego Kopacza. Na specjalnie
zorganizowanym w Koœciele spotkaniu wrêczy³ On
wyró¿nionym dzieciom albumy przedstawiaj¹ce
najpiêkniejsze miejsca z Ziemi Œwiêtej i egzemplarze
Pisma Œwiêtego. Zaanga¿owanie i trudy pracy doceni³
równie¿ Prezes Towarzystwa Mi³oœników PolanicyZdroju Pan Edward Wojciechowski. Na tym samym
spotkaniu z jego r¹k dzieci otrzyma³y wiele wspania³ych
nagród. By³y to g³ownie ksi¹¿ki o tematyce popularnonaukowej, przedstawiaj¹ce ciekawe miejsca naszego
regionu lub kraju. W ka¿dej ksi¹¿ce znalaz³a siê
pisemna dedykacja i podziêkowanie za udzia³ w konkursie.
W tym dniu wszystkie dzieci zosta³y obdarowane
prezentami. Radoœæ i zaskoczenie maluchów by³o
ogromne. Takie podziêkowanie za udzia³ w konkursie
sta³o siê zachêt¹ do udzia³u w nastêpnych przedsiêwziêciach i imprezach. Serdecznie dziêkujemy wszystkim darczyñcom za upominki i okazane zainteresowanie.
Irena Sadko
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RAZ JESZCZE O ŒL¥SKICH
UZDROWISKACH

W XIX w. w Europie obserwowaæ bêdziemy rozbudowê starych uzdrowisk i dostosowanie ich do
potrzeb pacjentów, jak równie¿ praktykowanych
programów leczenia. Równoczeœnie powstawa³y te¿
nowe kurorty odpowiadaj¹ce potrzebom nowoczesnego lecznictwa uzdrowiskowego. Przyk³ady takie
znajdujemy tak¿e na Dolnym Œl¹sku.

W strefach tych rozmieszczone zosta³y wa¿ne i charakterystyczne dla nich elementy jak: zieleñ, woda, zabudowania i ma³a architektura.

arch. Mi³oœnicy Cieplic

Wodolecznictwo znano i wykorzystywano ju¿ od
czasów staro¿ytnych. Lecznicze w³aœciwoœci wody
zosta³y jednak na ca³e wieki zapomniane i dopiero
w dobie renesansu sobie o nich przypomniano. Pod
koniec XVIII w. leczenie wod¹ i terapeutyczny wp³yw
klimatu zaczê³y byæ szerzej stosowane w medycynie.
W tym celu zaczêto budowaæ nowo¿ytne uzdrowiska,
których rozwój na wielk¹ skalê rozpocz¹³ siê dopiero
w nastêpnym stuleciu.

Cieplice-Zdrój - Park Zdrojowy - Galeria

arch. Mi³oœnicy Cieplic

Z pocz¹tku XX w. pochodz¹ dwie dolnoœl¹skie ksiêgi
adresowe, z których mo¿emy siê wiele dowiedzieæ
o miejscowoœciach kuracyjnych oraz ich mieszkañcach, na przyk³ad o Polanicy i Cieplicach. S¹ to:
ksiêga adresowa hrabstwa k³odzkiego z 1924 r.
i pochodz¹ca z 1903 r. podobna ksiêga obejmuj¹ca
miejscowoœci karkonoskie. Przyjrzyjmy siê nie tyle
uzdrowiskom polanickiemu i cieplickiemu, co zajêciom
mieszkañ-ców obu miejscowoœci, zw³aszcza tym,
które s³u¿y³y potrzebom i wygodzie kuracjuszy.

Cieplice-Zdrój - Park Zdrojowy

Ukszta³towa³ siê wówczas nowy typ miejscowoœci
uzdrowiskowej, ni to miasta, ni to wsi. Jego istotê stanowi³ specyficzny schemat przestrzenny. Przewidywano w nim umieszczenie obiektów nale¿¹cych do
uzdrowiska w œrodowisku naturalnym, w otoczeniu zieleni. Schemat ten tworzyæ mia³y 4 strefy. Centrum
uzdrowiska stanowi³ plac zdrojowy to strefa pierwsza.
Tu¿ obok winien znajdowaæ siê park z promenadami,
rabatami kwiatowymi, ozdobnymi drzewami i krzewami,
a tak¿e zbiornikami wodnymi jak: jeziorka, stawy, oczka
wodne. Park taki, bêd¹cy przecie¿ tworem sztucznym,
w naturalny sposób winien wnikaæ w przestrzenie leœne,
stanowi¹ce otulinê obszaru uzdrowiskowego. To strefy
druga i trzecia. Czwarta strefa obejmowa³a obszar
oddany pod zabudowê pensjonatow¹. Tak¿e i ta czêœæ
uzdrowiska winna znajdowaæ siê w otoczeniu zieleni.
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Dzieje Cieplic siêgaj¹ wieku XIII. W 1281 r. ksi¹¿ê
œwidnicki Bernard sprowadzi³ tu rycerski zakon joannitów i uczyni³ na jego rzecz darowiznê, któr¹ stanowi-³y
gor¹ce Ÿród³a i przylegaj¹ce do nich las, ³¹ki i pola
uprawne. Zwolnienie z podatków na 20 lat mia³o u³atwiæ
zakonowi zagospodarowanie w nowym miejscu. Joannici w latach 1281-1284 wybudowali szpital dla chorych,
który sta³ siê zacz¹tkiem kariery uzdrowiskowej Cieplic.
Miejscowoœæ wkrótce zaczê³a byæ znana jako lecznicza.
Chocia¿ na pocz¹tku XV w. zostali tam osadzeni krzeszowscy cystersi, którzy zast¹pili joannitów, s³awa Cieplic jako uzdrowiska na tym w najmniejszym stopniu nie
ucierpia³a. Rozrasta³o siê ono, kuracjuszy przybywa³o.
W XVI w. odnotowano pierwszego przybysza z Polski, a
by³a nim Helena z Kluczników Ka³êcka, ¿ona burmistrza
Warszawy, która zmar³a podczas kuracji i zosta³a
pochowana w Cieplicach. Przybyszów z Polski by³o
coraz wiêcej, a wœród kuracjuszy zdarza³y siê nawet
koronowane g³owy, np. królowa Marysieñka Sobieska,
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która w uzdrowisku pojawi³a siê w 1687 r.

arch. Mi³oœnicy Cieplic

Wœród ciepliczan wymienionych w Ÿródle z 1903 r.
znajdujemy 250 rzemieœlników. Du¿¹ czêœæ stanowili
murarze, co nie powinno nas zaskakiwaæ, wszak by³ to
okres wzmo¿onego ruchu budowlanego nie tylko
w Cieplicach, ale w ca³ej Kotlinie Jeleniogórskiej.
Budowano pensjonaty, nowe hotele, zaplecze gastronomiczne i us³ugowe, domy mieszkalne. Spora jednak
czêœæ rzemieœlników wymienionych w spisie, utrzymywa³a siê z turystyki. Wzmo¿ony nap³yw turystów zwiêksza³ zapotrzebowanie na ró¿nego rodzaju wyroby
pami¹tkarskie. By³o ono w pewnym okresie tak du¿e, ¿e
otwarto w 1902 r. znan¹ póŸniej bardzo szeroko szko³ê
snycersk¹. Ka¿dy wêdrowiec wraca³ z gór z pude³eczkiem kosodrzewinowym z fio³kowym kamieniem, który
od kilku wieków by³ symbolem Œnie¿ki. W Cieplicach
i pobliskim Sobieszowie znajdowa³y siê szlifiernie
kryszta³ów oraz warsztaty wyrabiaj¹ce ozdoby z miejscowych ametystów i topazów. Wœród cieplickich
rzemieœlników odnajdujemy m.in. jubilera, rêkawicznika, grawera, optyka, których nie by³o w pozosta³ych
karkonoskich miejscowoœciach tj. le¿¹cych w pasie
gór lub u ich podnó¿a. Na szeœciu zapisanych w ksiêdze adresowej tapicerów a¿ piêciu znajdowa³o siê
w Cieplicach. Podobnie by³o tu a¿ czterech na siedmiu
cukierników, trzech na siedmiu fotografów, piêciu na
osiemnastu fryzjerów. Ponadto spotykamy w zapisie
jeszcze dwie modystki i dwóch zegarmistrzów. NajwyraŸniej liczba rzemieœlników w poszczególnych
bran¿ach przekracza³a zapotrzebowanie miejscowej
ludnoœci. Nie by³a jednak zbyt wielka, jeœli wzi¹æ pod
uwagê dodatkowe potrzeby zg³aszane przez osoby
bêd¹ce w Cieplicach wy³¹cznie przejazdem lub przebywaj¹ce tu tylko w ograniczonym czasie.

Cieplice-Zdrój - Du¿y Basen

Bardzo liczn¹ grup¹ byli rentierzy tj. osoby ¿yj¹ce
z kapita³u lub posiadanej nieruchomoœci. Wynika³o to
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zapewne st¹d, ¿e wiele osób podejmowa³o decyzjê
o zamieszkaniu w cieplickim uzdrowisku ze wzglêdu
na jego po³o¿enie, walory klimatu i leczniczych ciep³ych
Ÿróde³. W spisie obecni s¹ nauczyciele, lekarze, aptekarze, pracownicy administracji uzdrowiskowej, aktorzy
uczestnicz¹cy w spektaklach w miejscowym teatrze
oraz drukarze. Wœród osób utrzymuj¹cych siê z handlu,
znajdujemy przede wszystkim detalistów. Nie brakowa³o tu sklepów oferuj¹cych towary luksusowe: delikatesowe, tekstylne, drogeryjne. Liczna grupa mieszkañców
zatrudniona by³a przy obs³udze kuracjuszy i turystów.
Cieplice bowiem by³y nie tylko miejscowoœci¹ uzdrowiskow¹ ale równie¿ baz¹ wypadow¹ w pobliskie Karkonosze.
O Ÿród³ach polanickich jako pierwszy wspomina
w 1625 r. M. Georgius Aelurius w swej Glaciographii. Do

arch. TMP
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Polanica-Zdój - Pijalnia z pocz¹tku XX wieku

1827 r., kiedy sta³y siê one w³asnoœci¹ kupca Józefa
Grolmsa, nie by³y wykorzystywane w celach leczniczych
na istotn¹ skalê. Pocz¹tek uzdrowiska polanickiego
wyznacza zarazem pocz¹tek samej miejscowoœci
w jej nowym przeznaczeniu i intensywny rozwój
samego kurortu oraz jego otoczenia. Tak wiêc, chocia¿ powstanie polanickiego uzdrowiska by³o
znacznie przesuniête w czasie w porównaniu
z pocz¹tkiem funkcjonowania cieplickich ³azienek, to jednak fakt, ¿e przypad³o ono na okres
intensywnego rozwoju dolnoœl¹skich uzdrowisk,
stawia³y Polanicê w sytuacji korzystniejszej.
Powstaje ona bowiem w momencie kszta³towania
siê za³o¿eñ budowy miejscowoœci kuracyjnych.
Nic nie stoi na przeszkodzie wprowadzenia ich
tutaj w ¿ycie z rozmachem i we wszystkich
szczegó³ach obejmuj¹cych wymienione wy¿ej 4
strefy.
Ró¿nica w czasie powstania obu uzdrowisk nie mia³a
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arch. TMP

¿adnego wp³ywu na potrzeby mieszkañców i goœci obu
miejscowoœci. W Polanicy, co odnotowano w ksiêdze
adresowej, przebywa³o i pracowa³o 14 lekarzy zajmuj¹cych siê kuracjuszami ale tak¿e posiadaj¹cych praktyki prywatne. By³ równie¿ aptekarz i 2 po³o¿ne oraz 2
technicy dentystyczni. W spisie znajdujemy te¿ 3 ogrodników, 5 piekarzy, 6 rzeŸników, 15 sklepów kolonialnych, 4 sklepy z artyku³ami budowlanymi, 3 z artyku³ami
¿elaznymi i jeden z elektrycznymi, drukarniê, ksiêgarniê, 3 drogerie, 4 sklepy z galanteri¹, dom mody, 5 krawców, 4 pasmanterie, 2 sklepy obuwnicze, , 4 sklepy bieliŸniarskie, 2 fryzjerów. Niew¹tpliwie sklepy z artyku-³ami
szklanymi i upominkami, a tak¿e grawerzy szk³a nastawieni byli zw³aszcza na obs³ugê goœci, którzy mo-gli te¿
skorzystaæ z oferty 13 gospód i restauracji, 3 cukierni i
kawiarenek.

Polanica-Zdrój - Sanatorium Schlechta, park

Jak na blisko trzytysiêczn¹ Polanicê w owym czasie,
liczba zak³adów us³ugowych i placówek handlowych
wydaje siê przekraczaæ potrzeby miejscowoœci, posiadaj¹cej jeszcze ci¹gle charakter wiejski, mimo rozbudowuj¹cego siê uzdrowiska. Zawody wykonywane
przez mieszkañców Polanicy i liczba ich przedstawicieli
w wielu przypadkach wskazuj¹ przede wszystkim na
potrzeby kurortu. S¹ to wiêc osoby zatrudnione dla obs³ugi goœci w obiektach nale¿¹cych do niego, w miejscowych hotelach i pensjonatach. Liczba sklepów i zak³adów rzemieœlniczych oferuj¹cych produkty i us³ugi
budowlane jest natomiast dowodem znacznego wówczas tak¿e i tutaj zapotrzebowania na artyku³y i us³ugi
tego typu energicznie rozbudowuj¹cej siê miejscowoœci.
Wreszcie nie brakuje tak¿e i w Polanicy sklepów oferuj¹cych artyku³y luksusowe, których nabywcami byli
ponad wszelk¹ w¹tpliwoœæ g³ównie przebywaj¹cy tu
kuracjusze.
Przyk³ady Polanicy i Cieplic, wybrane do celów
niniejszego artyku³u, pokazuj¹ dwie
ró¿ne drogi
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rozwoju, które doprowadzi³y oba kurorty do œwietnoœci
i s³awy.
Cieplice budowali Schaffgotschowie i joannici, a nastêpnie cystersi. •ród³a cieplickie by³y bowiem podzielone miêdzy koœció³ i w³aœciciela okolicznych dóbr.
Przez d³ugi czas funkcjonowa³y osobno ³azienki nale¿¹ce do obu w³aœcicieli. Cieplickie Ÿród³a przez wiele
wieków nie zmienia³y w³aœcicieli, którzy niezale¿nie od
siebie rozbudowywali obiekty uzdrowiskowe. Dziewiêtnastowieczny rozmach budowlany, jaki prze¿ywa³y
dolnoœl¹skie uzdrowiska, niewiele móg³ jednak zmieniæ
w wygl¹dzie cieplickiego kurortu. Obiekty uzdrowiskowe
w Cieplicach i pobliski park wciœniête s¹ niejako miêdzy
zabudowania pa³acu Schaffgotschów, koœció³ z plebani¹ oraz resztê miasta. Tam po prostu nie by³o miejsca
na rozmach budowlany, którym dla odmiany mog³y siê
charakteryzowaæ nowo powstaj¹ce kurorty, z Polanic¹
w³¹cznie. Jednak dodatkowym wa¿nym atutem Cieplic
by³a bliskoœæ Karkonoszy, dziêki której miasto zyska³o
tak¿e walor bazy turystycznej przy wypadach w góry,
a obecnoœæ znakomitej biblioteki Schaffgotschów
i zbiorów przyrodniczych sta³y siê dodatkowo wielk¹
atrakcj¹ tego nietypowo urz¹dzonego uzdrowiska.
Rozmach, z jakim mog³a rozwijaæ siê Polanica, spowodowa³ nie tylko mo¿liwoœæ zastosowania nowoczesnego schematu przestrzennego. Przes¹dzi³ wiêc
o nowoczesnoœci tego uzdrowiska, które w momencie
swego powstawania mog³o wykorzystywaæ wszystkie
znane wówczas rozwi¹zania, kszta³tuj¹ce jego wygl¹d, ale równie¿ instalowano tu najnowsze urz¹dzenia, maj¹ce w owym czasie zastosowanie w lecznictwie.
Struktura spo³eczno-zawodowa mieszkañców obu
miejscowoœci by³a bardzo podobna, bo dostosowana do
potrzeb miejscowego rynku pracy œciœle zwi¹zanego
z uzdrowiskiem. Bez wp³ywu na ni¹ pozostawa³ czas
powstania obu kurortów, bo i zwi¹zku tu ¿adnego byæ
nie mo¿e. Interesuj¹ce natomiast jest dla nas przystosowywanie siê struktury handlu i us³ug do potrzeb
i wymagañ goœci uzdrowiska oraz rozwijaj¹cej siê turystyki.
El¿bieta Koœcik
Baliñska Gra¿yna, Kreacja przestrzeni uzdrowiska dawniej i dziœ,
(w:) Zdroje Ziemi K³odzkiej. Historia, przyroda, kultura, przysz³oœæ, pod
red. W. Ciê¿kowskiego, J. Dêbickiego, R.G³adkiewicza, Wroc³awK³odzko 2000, s. 51-60
Grabiec Piotr, Zdrojowisko na miarê czasów. Polanica w ksiêdze
adresowej z lat dwudziestych ubieg³ego wieku, (w:) Polanica Zdrój
wczoraj i dziœ, T. 1 Ksiêga pami¹tkowa 1347-1946, pod red. H. Grzybowskiego, Nowa Ruda Polanica Zdrój 2006, s. 234-238
Koœcik El¿bieta, Struktura spo³eczno-zawodowa mieszkañców
Cieplic Zdroju wed³ug ksiêgi adresowej z 1903 roku, (w:) Turystyka
uzdrowiskowa w gospodarce regionu i kraju, red. T. Iwanek, Wroc³aw
2006, s. 247-252
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SPACER Z PRZEWODNIKIEM

ZIELON¥ DROG¥ DO ZIELEÑCA
Charakterystyczn¹ cech¹ Gór Bystrzyckich jest to, ¿e
poprzecinane s¹ gêst¹ sieci¹ leœnych dróg. Kilka z nich
jest bardzo znanych; poprowadzono nimi szlaki turystyczne piesze, rowerowe lub narciarskie. Najs³ynniejsza
jest Wiecznoœæ, zbudowana w 1788 r., która ma ok.
6 km.

Skrzy¿owanie z Drog¹ Zb³¹kanych Wêdrowców

Pocz¹tek Zielonej Drogi za Pokrzywnem

Zielona Droga jest najd³u¿sza - ma ok. 10 km d³ugoœci
przy ró¿nicy wzniesieñ do 250 m. Przecina w poprzek
pó³nocn¹ czêœæ Gór Bystrzyckich. Zaczyna siê „na
peryferiach Polanicy-Zdroju” - w Pokrzywnie, sk¹d dalej
trawersuje od pó³nocy Kamienn¹ Górê (704 m n.p.m.).
Na ten szczyt warto wejœæ (zielonym szlakiem lub jedn¹
z wielu œcie¿ek) z dwóch powodów: by podziwiaæ
panoramê Polanicy i Gór Sto³owych z punktu widokowego oraz ¿eby zobaczyæ pozosta³oœci po forcie zbudowanym w 1790 r. na pó³nocnym stoku góry. Po „obejœciu”
Kamiennej Góry Zielona Droga wychodzi na wierzcho-

Zb³¹kanych Wêdrowców (mo¿na ni¹ dojœæ do Lasówki
w Dolinie Dzikiej Orlicy). Po kilkunastu minutach po
lewej ma³e „jeziorko” - to pozosta³oœci œluzy s³u¿¹cej do
spiêtrzania wody. W XVIII i XIX w. rzek¹ Bystrzyc¹
sp³awiano drewno i zebran¹ wod¹ zasilano rzekê. Dalej
droga prowadzi lekko pod górê - trawersujemy stoki
szczytu Piekielnica (805 m n.p.m.). Wkrótce Rozdro¿e
pod Bieœcem, gdzie z lewej strony do³¹cza niebieski
szlak z Prze³êczy Spalonej. Rozdro¿e pod Bieœcem (815
m n.p.m.) jest w³aœciwie fragmentem Zielonej Drogi

Rozdro¿e pod Bieœcem

Ruina œluzy na Bystrzycy £omnickiej

winê Gór Bystrzyckich. Dalej prowadzi nas zielony szlak
turystyczny. Wkrótce w prawo odchodzi inny dukt Zajêcza Œcie¿ka, na której czêsto harcuje duch Gór
Bystrzyckich Vogelhannes. Po chwili w lewo Droga

poni¿ej Bieœca (833 m n.p.m.). Ma ok. 500 metrów, na
tym odcinku szlak zielony biegnie razem z niebieskim.
Po kilku minutach, w miejscu gdzie szlak niebieski
skrêca w prawo, mo¿emy odszukaæ Twarde •ród³o,
s³yn¹ce przed wojn¹ ze znakomitej wody (za skrzy¿owaniem duktów, ok. 20 m w lesie po prawej). Jest to
niewielkie Ÿróde³ko, z którego wyp³ywa potok Bia³ka
bêd¹cy prawym dop³ywem Dzikiej Orlicy. •ród³o
obudowane jest kamiennymi p³ytami; czytelne s¹
jeszcze niemieckie napisy. Dalej idziemy ³agodnie w dó³.
Po ok. 20 min. zielony szlak opuszcza Zielon¹ Drogê
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poruszaæ siê wy³¹cznie drog¹ i œcie¿k¹ zbudowan¹
z drewnianych bali, bo zejœcie z trasy grozi wsi¹kniêciem! Zielona Droga prowadzi prosto skrajem Czarnego
Bagna i doprowadza do Drogi Dusznickiej poni¿ej
Rozdro¿a pod Hutnicz¹ Kop¹. W pobli¿u s¹ Ÿród³a
Bystrzycy Dusznickiej, trochê dalej Zieleniec - zimowa
stolica Ziemi K³odzkiej. Spacer opisan¹ tras¹ nie jest
zbyt mêcz¹cy; przy drodze czêsto ustawione s¹ drewniane ³awy i sto³y u³atwiaj¹ce odpoczynek. Prawie na
ca³ej d³ugoœci Zielona Droga posiada bit¹ nawierzchniê,
zaœ na kilku odcinkach widaæ jeszcze resztki asfaltu.
W sezonie mo¿na tu zrobiæ spore grzybobranie i to bez
wchodzenia w g³¹b lasu (wystarczy iœæ poboczem)...
Tekst i zdjêcia: Marek Ga³owski
(www.markowaturystyka.eu)
i prowadzi w prawo do rezerwatu „Torfowisko pod
Zieleñcem”. Warto tam pójœæ i zwiedziæ najwiêksze
torfowisko w polskich Sudetach. Po rezerwacie nale¿y

JÓZEF MILKA
25 LAT TEMU

W tym roku, dnia 25 czerwca minê³o dok³adnie 25 lat od œmierci
Józefa Milki. Józef Milka znany jest g³ównie jako pomys³odawca,
organizator i wieloletni Komisarz Festiwalu Filmów Amatorskich Pol-8
w Polanicy Zdroju, jednego z dwóch najstarszych polskich festiwali
filmów amatorskich. W po³owie lat szeœædziesi¹tych Józef Milka
postanowi³ zorganizowaæ festiwal na którym prezentowano by
wy³¹cznie filmy zrealizowane na najpopularniejszym wtedy amatorskim formacie filmowym 8 mm. Wybór Polanicy Zdroju na miejsce tego
nowego festiwalu nie by³ przypadkowy. Józef Milka mieszka³ przez
pewien czas w Polanicy i potem by³ tu bardzo czêstym goœciem. Tutaj
te¿, w dniach 9-12 wrzeœnia 1965 odby³ siê I-szy Ogólnopolski
Festiwal Filmów Amatorskich 8 mm Pol-8. W zesz³ym roku we
wrzeœniu byliœmy uczestnikami jego 43. edycji. Nie istniej¹ na œwiecie
tego typu wydarzenia kulturalne zwi¹zane z filmem amatorskim o tak
d³ugiej tradycji. Polanica Zdrój i Festiwal Pol-8 s¹ tego chlubnym
wyj¹tkiem. Od wielu lat Józef Milka patronuje polanickiemu festiwalowi, który od 1993 roku nosi Jego imiê, a w hollu kina „Œwiatowid”,
gdzie przez 26 lat odbywa³ siê Festiwal Pol-8, rok póŸniej umieszczono tablicê pami¹tkowa poœwiêcon¹ Festiwalowi Pol-8 i jego
twórcy.
Józef Milka z zadowoleniem i radoœci¹ przyjmowa³ wszelkie
pomys³y uczestników Pol-8 maj¹ce o¿ywiæ i uatrakcyjniæ formê
festiwalu. Tak by³o z wszelkiego rodzaju koronacjami, balami, czy programami SAWA BY NIGHT, które poza oficjalnym programem odbywa³y siê w czasie polanickich festiwali. Byæ mo¿e to w³aœnie by³o
powodem popularnoœci i niezapomnianej atmosfery Pol-8. W 1973
roku w trakcie IX Pol-8, na rozstajnych drogach w Polanicy Zdroju
(skrzy¿owanie ulic K³odzkiej, Warszawskiej, Wojska Polskiego i Zdrojowej) odby³a siê o pó³nocy uroczystoœæ z pochodniami, w trakcie
której Józkowi Milce zosta³ nadany tytu³ Honorowego Cz³onka
warszawskiego Amatorskiego Klubu Filmowego SAWA. PóŸniej odby³
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Ps. Wiêcej o atrakcjach Gór Bystrzyckich na portalu:
www.bystrzyckie.eu oraz w przewodniku
„Góry Bystrzyckie i Orlickie” autorstwa ni¿ej podpisanego.

siê w kinie „Œwiatowid” spontaniczny bal, który pomimo up³ywu blisko
40 lat, jest przez jego uczestników wspominany do dzisiaj.
W 1974 roku w trakcie X Festiwalu Pol-8 Józef Milka uhonorowany zosta³ przez Jana Piechurê z AKF SAWA "Z³otym Medalem"
i tytu³em JÓZEFA WYTRWA£EGO. W Akcie Nadania mo¿na by³o
przeczytaæ: „Józefie! W uznaniu Twoich zas³ug, bezprzyk³adnej wytrwa³oœci, jak równie¿ zadziwiaj¹cej odpornoœci na niepowodzenia
i przeciwnoœci losu - nadajê Ci tytu³: WYTRWA£Y od dnia dzisiejszego
po wsze czasy zwaæ Ciê zatem bêd¹ JÓZEFEM WYTRWA£YM.”
Widaæ z tego, ¿e podobnie jak Józef Milka z radoœci¹ przyjmowa³
wszelkie inicjatywy uczestników festiwalu, tak uczestnicy Pol-8
traktowali go jak Przyjaciela na którego zawsze mo¿na by³o liczyæ.
Józef Milka mia³ dwie pasje. Przede wszystkim by³ to oczywiœcie
film amatorski. Przez wiele lat by³ cz³onkiem w³adz Federacji Amatorskich Klubów Filmowych w Polsce, a od 1969 do 1976 roku by³
przewodnicz¹cym tej organizacji. Reprezentowa³ równie¿ Polskê we
w³adzach Miêdzynarodowej Unii Filmu Amatorskiego - UNICA.
Odznaczony zosta³ m.in. medalem tej organizacji. Józef Milka by³ na
co dzieñ pracownikiem Wojewódzkiego Domu Kultury we Wroc³awiu,
by³ te¿ szefem dzia³aj¹cego przy WDK Amatorskiego Klubu
Filmowego „WROC£AW”.
Oprócz dzia³alnoœci organizacyjnej Józef Milka realizowa³
równie¿ filmy. Filmy te ³¹czy³y siê z Jego drug¹ pasj¹, któr¹ by³y
dolnoœl¹skie zabytki, a szczególnie ma³e formy kamienne, które
dokumentowa³ na taœmie filmowej oraz na tysi¹cach fotografii.
W trakcie pierwszych piêciu Festiwali Pol-8 Józef Milka prezentowa³ swój dorobek fotograficzny na wystawach, których tematyka
zwi¹zana by³a z Ziemi¹ Dolnoœl¹sk¹.
Józef Milka wraz z Ryszardem Filipowiczem byli autorami
wiêkszoœci nagrodzonych filmów zrealizowanych w Amatorskim
Klubie Filmowym „WROC£AW”, filmów propaguj¹cych wiedzê o zabytkach Ziemi Dolnoœl¹skiej. Do najbardziej znacz¹cych filmów o tej
tematyce mo¿na wyliczyæ filmy: „Ksiêga Henrykowska”, „Na ziemi
Bolków”, „Miasteczko na uboczu”, „Trzy per³y”, „Architektura gotycka
na Dolnym Œl¹sku”, „Barok w architekturze Dolnego Œl¹ska”, „Tropem
œredniowiecznego prawa” oraz „Kamieñ i serce”. Filmy te nagradzane
by³y na festiwalach tak krajowych jak i zagranicznych. Najg³oœniejszy
by³ film „Œladami zbrodni”. Film ten to interesuj¹ca opowieœæ, jak
i szczegó³owa dokumentacja rozsianych po terenie Dolnego Œl¹sku
œredniowiecznych krzy¿y pokutnych. Poza filmami, materialnym
efektem tych Jego fascynacji dolnoœl¹skimi zabytkami jest wroc³awski prêgierz. To dziêki dokumentacji Józefa Milki i Jego determinacji
stoi on dzisiaj przed starym wroc³awski ratuszem.
Józefa Milkê po¿egnaliœmy w s³oneczny lipcowy dzieñ na ma³ym
cmentarzu we Wroc³awiu przy ulicy Opolskiej. Wydaje siê, jakby by³o
to wczoraj, a to minê³o ju¿ 25 lat od dnia kiedy Józef Milka sta³ siê
osob¹ niedostêpn¹. Nie mo¿na ju¿ do niego napisaæ, ani zatelefonowaæ. Nie ma co liczyæ na to, ¿e spotka siê go w Polanicy, chocia¿ ci¹gle
jakby by³ tam obecny.

Wac³aw Szewczyk
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ZAGRABIONE „SKARBY” III RZESZY
UKRYTE NA ZIEMI K£ODZKIEJ
Jeden z nich opowiada³, ¿e gdy nastêpnego dnia zakrad³
siê na miejsce, gdzie uk³ada³ skrzynie, zobaczy³ niemieckich robotników, którzy zamurowywali wejœcie do
tunelu, nastêpnie opalili œwie¿y tynk pochodni¹, by
upodobniæ go do starych murów. Najprawdopodobniej,
tak uwa¿aj¹ poszukiwacze skarbów, przymusowy
rob otn ik wid zia ³ zra bow ane mie nie z muz eum
Czartoryskich w Krakowie.

www.uczymy24.pl

Ziemia K³odzka, nazywana przez by³ych mieszkañców „Zak¹tkiem Pana Boga”, do dziœ skrywa wiele
tajemnic dotycz¹cych II wojny œwiatowej.
Historycy oraz poszukiwacze skarbów uwa¿aj¹, ¿e na
tym terenie III Rzesza ukry³a sporo zagrabionego
maj¹tku.
Dlaczego tutaj? Przede wszystkim dlatego, ¿e przez
Ziemiê K³odzk¹ nie przechodzi³ front, a wiêc by³o
w miarê spokojnie. Istnia³a równie¿ pewnoœæ, ¿e ukryte
tutaj cenne dobra kultury bêd¹ bezpieczne, bo mieszkaj¹ tu przecie¿ Niemcy oddani idei faszyzmu, gotowi
broniæ niemieckiej w³asnej ziemi.
Niema³ym by³ przyczynkiem do ukrywania na tym
terenie skradzionego dziedzictwa, sam teren, bogaty
w sztolnie i jaskinie. W ogóle ca³y Dolny Œl¹sk by³
dobrym miejscem jako „skrytka”, ale o tym w dalszej
czêœci.
Du¿o uwagi poœwiêca siê Twierdzy K³odzkiej. Uwa¿a
siê, ¿e w swoich podziemnych korytarzach kryje ona
wiele zagrabionych bogactw.
Robotnik przymusowy firmy AEG, która z £odzi,
zosta³a w 1944 roku przeniesiona do twierdzy, wspomina³, ¿e z kolegami przez przypadek natrafi³ na komorê,
w której znajdowa³y siê obrazy olejne, porcelana
i manuskrypty. Szybko jednak stamt¹d uciekli, boj¹c siê
konsekwencji i tego, ¿e zostaliby zauwa¿eni przez
¿o³nierzy niemieckich.
W jednym z pomieszczeñ inny naoczny œwiadek,
opisuje, ¿e pod koniec 1944 roku w jednej z kormnat
znajduj¹cych siê w twierdzy, sk³adowano skrzynie z tajemniczym ³adunkiem. Skrzynie mia³y byæ rzekomo
bardzo lekkie i dok³adnie opakowane. Wysnuto wniosek, ¿e najprawdopodobniej w skrzyniach by³a „Bursztynowa Komnata”
Przymusowi robotnicy opowiadali równie¿, ¿e do
K³odzka przyje¿d¿a³o wiele poci¹gów z tajemniczym
³adunkiem, który znika³ w podziemiach twierdzy. Jeden
z robotników widzia³ w jednym tuneli znajduj¹cych siê
w podziemiach twierdzy sk³adnicê, a w niej: naczynia ze
szk³a, porcelanê, obrazy olejne, mundury z epoki
napoleoñskiej, z³ote monstrancje. Widzia³ równie¿ stare
ksiêgi oprawione w skórê. Do tego lakowe pieczêcie,
z³ote i srebrne sznury.
Niektórzy z robotników brali udzia³ w uk³adaniu
skrzyñ z tajemniczym ³adunkiem w tunelach twierdzy.

Porteret m³odzieñca - Rafaela Santi

Nie wiadomo, czy poœród sk³adowanych w twierdzy
eksponatów z muzeum Czartoryskich znajdowa³ siê
„Portret m³odzieñca” Rafaela Santi. Obraz ten, wart
kilkadziesi¹t milionów dolarów, to jedna z najwiêkszych
strat jak¹ podczas drugiej wojny œwiatowej ponios³a
Polska. Obraz do kolekcji Czartoryskich trafi³ w 1800
roku, wraz z obrazami Leonarda da Vinci i Rembrandta
tworzy³ tzw.: „wielk¹ trójkê”.
Pie rws zym pow oje nny m go spo dar zem Twier dzy
K³odzkiej, by³a Armia Radziecka, która dok³adnie
spenetrowa³a j¹ w latach 1946-47. Chodzi³y wtedy
s³uchy, ¿e w podziemiach natrafiano tylko na magazyny
¿ywnoœci, w których rzekomo mia³y siê zaopatrywaæ
bandy Wehrwolfu.
W 1948 roku ekspedycja polskich badaczy natrafi³a
w podziemiach twierdzy na rozebrany na czêœci samolot transportowy, zmumifikowane zw³oki cywilów oraz
dwie zabytkowe armaty z XVIII w.
Najwiêksz¹ tajemnic¹, jak¹ prawdopodobnie skrywa
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We wsi Stara Bystrzyca dom kupi³ podczas wojny
Hermann Goering, zakupuj¹c go pod danymi swojej
siostry. Fakt ten poszukiwacze skarbów ³¹cz¹ z umiejscowionymi niedaleko pozosta³oœciami fortu Wilhelma
i maj¹cym byæ tu ukrytym w podziemnych korytarzach
maj¹tkiem III Rzeszy. Byæ mo¿e Goering - bliski wspó³pracownik Hitlera - planowa³, by tu po zawierusze
wojennej zamieszkaæ.
Jedna z mieszkanek wsi wspomina, ¿e do dzisiaj
przyje¿d¿aj¹ tu Niemcy i grupkami odwiedzaj¹ fort
Wilhelma i spaceruj¹ po pobliskich ³¹kach i polach
zaopatrzeni w laski, wyraŸnie „czegoœ” szukaj¹c. Wielu
wie równie¿, który to dom zakupi³a siostra Goeringa.
O lokalizacji skradzionych skarbów mówi tzw.: „Lista
Grundmanna”.
Günther Grundmann by³ historykiem sztuki i konserwatorem zabytków. Stworzy³ listê zrabowanego
przez III Rzeszê mienia. Lista stworzona zosta³a na
wypadek rozpoczêcia na Œl¹sku dzia³añ wojennych.
Przypuszcza siê, ¿e Grundmann stworzy³ wiêcej ni¿ 80
tajnych schowków.

fotowroclaw.blox.pl

Twierdza K³odzka jest tzw.: „Z³oto Wroc³awia”. To
prawdopodobnie tu ukryto 300 ton z³ota w sztabkach,
czêœci zasobów Banku Rzeszy.
„Skarbcem III Rzeszy” maj¹ byæ równie¿ walimskie
sztolnie. Plotka g³osi, ¿e w korytarzach wyrytych przez
niewolnicz¹ pracê robotników filii Gross-Rosen ukryto
czêœæ „Bursztynowej Komnaty” oraz inne skarby.
Przypuszcza siê, ¿e wiele sztolni i jaskiñ na terenie
Ziemi K³odzkiej i ca³ego Dolnego Œl¹ska, skrywa
zrabowane mienie.
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W podziemiach pa³acu w Gorzanowie, który obecnie
jest ruin¹, równie¿ ma byæ ukryty spory maj¹tek. We wsi
wspomina siê o niemieckim transporcie, który zagin¹³
pod koniec wojny, gdzieœ w okolicy Dêbowej Góry.
O rzekomych skarbach ukrytych w podziemnych
tunelach, œwiadczyæ maj¹ wyrobiska i miejsca, gdzie
zapad³a siê ziemia.
W latach 50-tych ub. w. podczas prac w kamienio³omie w Dolinie (wieœ pomiêdzy Szczytn¹, a Dusznikami), dokonano niesamowitego odkrycia. Otó¿
podczas wysadzania jednej ze œcian otworzono wy¿³obion¹ komorê, w której znajdowa³ siê na stojaku mundur
galowy genera³a Wermachtu z wszelkimi insygniami,
z³ote monety w s³oiku, srebro oraz olejne obrazy.
Prawdopodobnie „sprytny” genera³ w ten sposób
zabezpieczy³ siê na przysz³oœæ.
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Studnia w jednym z korytarzy

Brama wjazdowa do pa³acu w Gorzanowie

Na liœcie widniej¹ O³drzychowice K³odzkie. W pa³acu
grafa von Magnis mia³yby siê jakoby znajdowaæ archiwa
Urzêdu Konserwatorskiego z Berlina. Czy jest to
prawda? A je¿eli tak, to czy Niemcom uda³o siê archiw-

Dawny kamienio³om w Dolinie

um zabraæ? A je¿eli nie, to czy nadal znajduje
siê on w pa³acu? Wiele jest pytañ, odpowiedŸ na nie skrywaj¹ ruiny o³drzychowickiego pa³acu.
Po klêsce III Rzeszy w 1945 roku,
rozpoczê³y siê wyprawy rewindykacyjne na
Dolny Œl¹sk w tym na Ziemiê K³odzk¹, celem
odnalezienia zrabowanych przez Niemców
dzie³ sztuki. Posiadano informacje, ¿e
w³aœnie na tych terenach nale¿y ich szukaæ.
Jednym z organizatorów tych wypraw by³
prof. Stanis³aw Lorentz - Naczelny Dyrektor
Muzeów i Ochrony Zabytków. To dziêki
niemu miêdzy innymi w Dusznikach Zdroju
odnaleziono wiele dzie³ sztuki zagrabionych
z centralnej Polski, g³ównie z Warszawy.
Tu¿ po wojnie pracownicy Muzeum
Wielkopolskiego w Poznaniu ustalili, ¿e
w grudniu 1944 roku, 41 skrzyñ ze zrabowanym dziedzictwem trafi³o do Schlegel (S³upiec) ko³o Neurode
(Nowa Ruda). Konkretnie skrzynie trafi³y do pa³acu von
Pilatich. By³ to barokowy pa³acyk z XVII w. Od ponad pó³
wieku ju¿ nie istnieje, zosta³ zburzony. Obecnie
w miejscu, gdzie istnia³ (na ulicy Po³oniny), z pozosta³oœci posiad³oœci, gdzie centralnym punktem by³ pa³ac,
stworzono nowe posesje.
W 1946 roku przyby³ do S³upca Stefan Styczyñski,
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delegat Ministerstwa Kultury do zabezpieczenia zabytków. W swoim sprawozdaniu napisa³ miêdzy innymi, ¿e
do pa³acu przywieziono w listopadzie 1944 roku czêœæ
eksponatów z muzeum poznañskiego. Gdy Styczyñski
przyby³ do S³upca w pa³acu znajdowa³o siê tylko 27 z 41
skrzyñ. Nale¿a³y one do Muzeum Wielkopolskiego
w Poznaniu. Co siê sta³o z pozosta³ymi? Kto je zabra³?
Dok¹d? Pozostaje to tajemnic¹.
Niemcy, spodziewaj¹c siê pora¿ki, stworzyli pod
koniec wojny na Dolnym Œl¹sku tak¿e na Ziemi
K³odzkiej „schron III Rzeszy”, nie tylko dla przemys³u, ale
i dla ludnoœci ewakuowanej z zachodnich i centralnych regionów kraju.
W 1944 roku przeniesiono na te ziemie wiele komórek Generalnego Gubernatorstwa, a wraz nimi dokumenty, urzêdników, waluty i zrabowany maj¹tek okupowanej Polski.
Najprawdopodobniej s¹dzono, ¿e je¿eli nawet przegraj¹
tê wojnê, to bêdzie tak jak by³o podczas przegrania
I wojny œwiatowej. Traktat Wersalski z 1919 roku
zak³ada³ na Niemcy wysok¹ kontrybucjê, ale nie
pozbawia³ bogactwa znajduj¹cego siê w rêkach prywatnych w³aœcicieli. Zapewnia³a to równie¿ Konwencja
Haska z 1907 roku.
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Pozosta³oœci o³drzychowickiego pa³acu

Przewa¿aj¹cym jednak argumentem, który zadecydowa³ o tym, ¿e wybrano te ziemie na „skarbiec III Rzeszy”,
by³o przekonanie Niemców, ¿e pomimo licznych strat
terytorialnych, nie strac¹ oni regionu dolnoœl¹skiego.
Byli pewni, ¿e tak siê nie stanie. Szpiedzy donosili im, ¿e
postanowienia „Wielkiej Trójki” w Teheranie i Ja³cie nie
pozbawi¹ ich tych ziem.
S¹dzili, ¿e granica przebiegaæ bêdzie na Nysie
K³odzkiej. Nie przewidzieli, ¿e granica przebiegaæ
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ostatecznie bêdzie przez Nysê £u¿yck¹. To by³ dla nich
cios, który ostatecznie podkopa³ ich morale.
Nie spodziewali siê takiego obrotu sprawy. Tego, ¿e
wiele ukryto na tych ziemiach i wiele jest tajemnic,
dowodzi fakt, ¿e do 1948 roku w pobliskich lasach
ukrywa³y siê bandy Wherwolfu oraz ¿o³nierze niemieccy.

1/2011

tzw.: „cesky koutek”, która nie podlega³a wysiedleniu.
Wybrani przez Wherwolf Niemcy zaopatrywani byli
przez zastraszanych Czechów w dokumenty, które
œwiadczyæ mia³y o ich czeskim pochodzeniu. U³atwiæ to
mia³o Niemcom kamufla¿ i wtopienie siê w spo³ecznoœæ.
Pomaga³o równie¿ w ucieczce za granicê.
Szczytna zosta³a zajêta w czerwcu
1945 roku przez mieszany odzia³
partyzancki
niemiecko - czeski.
Dlaczego? Nie wiadomo. Nie jest
równie¿ pewne, czy rzeczywiœcie do
takiego incydentu dosz³o. Nie zachowa³y
siê ¿adne dokumenty mówi¹ce o tym.
Wiadomoœci oparte s¹ na przekazach
ustnych œwiadków tamtych zdarzeñ.
Do dziœ nie wiadomo, jakie naprawdê
mia³y zadanie bandy Wherwolfu.
Wiadomo, ¿e zaraz po przegranej
wojnie, wielu wysokich rang¹ oficerów,
zrzuciwszy mundur, wstêpowa³o do tych
band. Przez kogo by³y one dowodzone?
Czego strzeg³y? Na co czeka³y?
Katarzyna Redmerska

Pozosta³oœci Fortu Wilhelma
Artyku³ powsta³ na podstawie:
- forum INFRA
- „Odkrywca”
- portal poszukiwacze skarbów
- forum MILITIS
- wiadomoœci w³asne autora artyku³u.

Na Ziemi K³odzkiej dosz³o do antypolskiego sojuszu
niemieckich partyzantów z Czechami. W okolicy
Kudowy Zdroju zamieszkiwa³a spora mniejszoœæ czeska

KALENDARIUM
STYCZ EÑ

1 - “Camerata” - koncert noworoczny w kawiarni “Wiedeñska”
Foto: Wii&Pav

MAJ
12 - “Polanicka Majówka”- kabaret “Pod Wyrwigroszem”
Foto: Wii&Pav

13 - Dr J. Engelgard otwiera wystawê poœwiêcon¹ R. Dmowskiemu
i St. Kozickiemu w polanickiej pijalni

LUTY
2 - Otwarcie “Bia³ego Orlika” przez Burmistrza J. Terleckiego
Foto: G.Redmerska

3 - Pierwsi ³y¿wiarze
Foto: G.Redmerska

4 - Uroczyste przekazanie miastu wozu stra¿ackiego
Foto: G.Redmerska

Foto: G.Redmerska

14 - Otwarcie wystawy o R. Dmowskim i St. Kozickim
Foto: G.Redmerska

15 - Otwarcie wystawy o R. Dmowskim i St. Kozickim
Foto: G.Redmerska

16 - Miêdzynarodowy Dzieñ Niepe³nosprawnych w Klubie “Seniora”
Foto: G.Redmerska

MARZEC

17 - Miêdzynarodowy Dzieñ Niepe³nosprawnych w Klubie “Seniora”
Foto: G.Redmerska

5 - Powitanie wiosny na polanickim deptaku
Foto: Wii&Pav

CZERWIEC

KWIECIEÑ

18 - Otwarcie wystawy “Galeria na Puocie” w Parku Zdrojowym

6 - 11 urodziny Miejskiego Centrum Kultury

19 - Otwarcie wystawy “Galeria na Puocie” w Parku Zdrojowym

Foto: G.Redmerska
Foto: R.Serafin (MCK)

7 - 11 urodziny Miejskiego Centrum Kultury
Foto: R.Serafin (MCK)

8 - Konkurs na naj³adniejsz¹ Palmê Wielkanocn¹
Foto: G.Redmerska

9 - Poœwiêcenie tablicy b³ogos³awionego Jana Paw³a II
Foto: G.Redmerska

10 - Koncert J. Wójcickiego w kawiarni “Wiedeñska”
Foto: A.Sarna

11 - Koncert “E-DUETU” w kawiarni “Wiedeñska”
Foto: A.Sarma

Foto: G.Redmerska

20 - Noc Œwiêtojañska na Polanickim Deptaku
Foto: K.Redmerska

21 - Noc Œwiêtojañska na Polanickim Deptaku
Foto: K.Redmerska

22 - Inauguracyjny koncer Festiwalu Muzyki Kameralnej
i Organowej w koœciele WNMP
Foto: R.Serafin (MCK)

23 -Modernizacja sanatorium “Wielka Pieniawa”
Foto: G.Redmerska

24 - Park Szachowy w nowej ods³onie
Foto: G.Redmerska
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