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Œwi¹t bia³ych, pachn¹cych choink¹,
skrzypi¹cych œniegiem pod butami
i spêdzonych w ciep³ej, rodzinnej atmosferze,
pe³nych niespodziewanych prezentów.
Œwi¹t daj¹cych radoœæ i odpoczynek oraz
nadziejê na Nowy Rok 2012, ¿eby by³
jeszcze lepszy ni¿ ten, który w³aœnie mija.
¿yczy
Zarz¹d Towarzystwa
Mi³oœników Polanicy
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OD
REDAKCJI
w numerze

Z ¯YCIA TMP
4 - 10 lat “Nieregularnika Polanickiego”.
6 - Powrót œw. Wawrzyñca.
6- Uratowane krzy¿e.
7 - Spotkanie z prof. Stanis³awem Niciej¹.
9 - „Miêdzyszkolny Konkurs Wiedzy o Polanicy”.
10 - Miêdzyszkolny Konkurs Plastyczny „Park
Zdrojowy w zimowej szacie”.
Z ¯YCIA MIASTA
11 - Polanica pamiêta.
12 - Drugi „Festiwal, którego nie by³o”.
13 - Henryk Kolossa - 45 lat temu.
14- XXII Kole¿eñski Zjazd Mi³oœników Brze¿an
i Ziemi Podolskiej.
17 - Mamy ju¿ odnowiony Park Zdrojowy.
19 - Wspomnienie.
20 - Bieg trzeŸwoœci.
21 - X Polanicki Bieg TrzeŸwoœci „Pokonaj samego
siebie”.
23 - Wystawa „100 lat spotkañ na polanickim
Deptaku zdrojowym i w pijalni”.
24 - Po raz kolejny poeci zawitali do Polanicy-Zdroju
DZIEJE KOŒCIO£A
25 - Iubilate Deum.
SZKO£Y I PRZEDSZKOLA
27 - Festyn rodzinny w Edukatorze.
28 - Anna Walczuk - dyrektor Szko³y Podstawowej
i Gimnazjum Stowarzyszenia „Edukator”.
29 - Polanickie talenty poetyckie.
30 - Misie w Polanickim Teatrze.
ZIEMIA K£ODZKA - HISTORIE Z PRZESZ£OŒCI
32 - K³odzkie tawerny, targi, jarmarki…
SPACER Z PRZEWODNIKIEM
35 - Bystrzyca Dusznicka.
II WOJNA ŒWIATOWA NA ZIEMI K£ODZKIEJ
36 - Wielkie ucieczki…

Oddajemy w Pañstwa rêce 20 - ty numer „Nieregularnika
Polanickiego”.
Jest on wyj¹tkowy, bo jubileuszowy. Jesteœmy z Wami ju¿
10 lat!
Nasza gazeta bardzo siê zmieni³a przez te lata.
O tym jakie by³y jej pocz¹tki, jak wygl¹da nasze pismo od
„kuchni”, przeczytacie Pañstwo w artykule „10 lat
Nieregularnika Polanickiego”. Zapraszamy równie¿ do
obejrzenia okolicznoœciowej wk³adki poœwiêconej urodzinowej gali gazety, która odby³a siê 23 wrzeœnia
w Kawiarni „Wiedeñska”.
Ponadto w numerze znajdziecie Pañstwo materia³y m. In. o:
- 10 - jubileuszowym Polanickim Biegu TrzeŸwoœci „Pokonaj samego siebie”,
- spotkaniu ze znanym znawc¹ i badaczem Kresów prof. Stanis³awem Niciej¹,
- XXII Kole¿eñskim ZjeŸdzie Mi³oœników Brze¿an,
- imprezie z okazji „Miêdzynarodowego Dnia Pluszowego
Misia”,
- festynie rodzinnym w „Edukatorze”,
- zrewitalizowanym Parku Zdrojowym,
- wystawie „100 - lat spotkañ na polanickim deptaku
zdrojowym i w pijalni”,
-100 leciu powstania parafii i koœcio³a p.w.W.N.M.P.
W numerze tak¿e wywiad z A. Walczuk dyr. Zespo³u
Szkó³ Stowarzyszenia „Edukator”.
Jest równie¿ tradycyjnie trochê historii Ziemi K³odzkiej.
Tym razem prof. E. Koœcik zamieszcza artyku³ pt: „K³odzkie
tawerny, targi, jarmarki”, a K. Redmerska - „Wielkie
ucieczki” z cyklu „ O II wojnie œwiatowej na Ziemi K³odzkiej”.
Zapraszamy do lektury.

redaktor naczelna

WYDAWCA - Towarzystwo Mi³oœników Polanicy, ADRES REDAKCJI: ul. Wojska Polskiego 23, 57-320 Polanica -Zdrój, ADRES DO KORESPONDENCJI: Gra¿yna Redmerska,
Nieregularnik Polanicki, 57-320 Polanica-Zdrój, skr. poczt. 45, KONTAKT: (red. naczelna) tel. 748681703 , e-mail: nieregularnik.tmp@wp.pl
Wersja internetowa czasopisma: www.nieregularnikpolanicki.ziemiaklodzka.pl, Wersja elektroniczna na noœnikach CD: do nabycia w redakcji
REDAKCJA:Gra¿yna Redmerska (redaktor naczelna), Agata Winnicka (korekta), Edward Wojciechowski (korekta), Krzysztof Kreiser (fotograf)
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Pismo powstaje dziêki spo³ecznej pracy cz³onków Towarzystwa Mi³oœników Polanicy i wszystkich autorów tekstów. Przedruk lub inny sposób wykorzystania za wiedz¹
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Nasza ok³adka: Ok³adki “Nieregularnika Polanickiego”.
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10 LAT „NIEREGULARNIKA POLANICKIEGO”
24 wrzeœnia 2011 roku w sali koncertowej Kawiarni
„Wiedeñska” mia³o miejsce uroczyste spotkanie z okazji
jubileuszu wydawania naszej gazety.
Na uroczystoœæ przybyli: burmistrz Polanicy-Zdroju Jerzy Terlecki, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Zbigniew Puchniak oraz radni, Honorowi i Zas³u¿eni
Obywatele Polanicy Zdroju, ks. pra³at Antoni Kopacz proboszcz tutejszej parafii, dyrektorzy polanickich
placówek oœwiatowych, sponsorzy „Nieregularnika…”,
kanclerz Bractwa Rycerskiego MBKP na Szczytniku
Kazimierz Woroniecki, Prezes Towarzystwa Mi³oœników
Krosnowic - Franciszek Piszczek, byli Prezesi TMP,
cz³onkowie i sympatycy TMP, cz³onkowie Zarz¹du TMP,
autorzy tekstów, cz³onkowie Rady Programowej i cz³onkowie redakcji.
Spotkanie poprowadzi³a redaktor naczelna Gra¿yna
Redmerska, która w pokazie multimedialnym przypomnia³a tematykê i historiê powstawania gazety w minionych 10 latach.

Terlecki, a w imieniu
Zarz¹du TMP prezes
Edward Wojciech owski. W imieniu Towarz ys tw a M i³ oœ ni kó w
Krosn owic przek aza³
list gratulacyjny prezes
Franciszek P iszczek.
Ks. pra³at Antoni Kopacz wrêczy³ Medal
Jubileuszowy wydany
z okazji stulecia budowy i konsekracji koœcio³a parafialnego pw.
Wniebowziêcia NMP.
Red akt or
Gra ¿yn a
Redmerska odczyta³a
gratul acje nades³ ane
K.Kreiser
przez Portal Internetowy Ziemia K³odzka, który jest sta³ym
mecenasem gazety.
Przy lampce wina i urodzinowym
torcie jeszcze d³ugo trwa³y rozmowy,
wspomnienia. 10 lat gazety, wydawanej spo³ecznie przez pasjonatów to
okres, w którym zawi¹za³y siê znajomoœci i przyjaŸnie. Spotkanie jubileuszowe pozwoli³o poznaæ równie¿
wszystkich, którzy zaistnieli poprzez
swoje autorskie artyku³y, artyku³y,
które wzbogaci³y historiê naszej
„Ma³ej Ojczyzny”.
G.R

K.Kreiser

W dalszej czêœci spotkania wrêczono
podziêkowania sponsorom, autorom tekstów
i wszystkim, którzy brali udzia³ w powstawaniu pierwszych numerów gazety. By³ to
mi³y akcent spotkania, który pozwoli³
uzmys³owiæ, jak wielk¹ rzeszê sympatyków
skupia wokó³ siebie „Nieregularnik…”
Redaktor naczelna, wczeœniej sekretarz
redakcji, która od 7 lat pe³ni tê funkcjê
podczas spotkania uhonorowana zosta³a
listami gratulacyjnymi, które w imieniu w³asnym i RM wrêczy³ burmistrz miasta Jerzy
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S³ów kilka o „Nieregularniku …”
10 lat temu, we wrzeœniu 2001 roku, ukaza³ siê pierwszy
numer „Nieregularnika …”, ale musimy cofn¹æ siê do
lutego 2000 roku, bowiem wtedy cz³onkowie Zarz¹du
TMP kadencji 1999/2003 wydali pierwszy historyczny
ju¿ Biuletyn Informacyjny. Na stronie tytu³owej „Biuletynu” czytamy motto:
„Ta ziemia, To miasto
To Twój Dom.
Szanuj Go, Chroñ od z³a,
I chwal, gdzie tylko mo¿esz.”
Odt¹d ju¿ treœæ motta prezentowana jest na stronach
tytu³owych wszystkich numerów gazety.
Na drugiej stronie „Biuletynu” czytamy przes³anie
Cz³onków Zarz¹du TMP do Mieszkañców Polanicy
Zdroju:
''Szanowni Pañstwo, Szanowni Cz³onkowie i Sympatycy Towarzystwa Mi³oœników Polanicy. Oddajemy w
Pañstwa rêce pierwszy w kadencji 1999/2003 egzemplarz „Biuletynu”. Czynimy to z wielk¹ przyjemnoœci¹
i du¿¹ nadziej¹, ¿e wspólnie na Jego ³amach mamy
mo¿liwoœæ tworzyæ to¿samoœæ naszego
miasta.
Przekonani o zrozumieniu intencji i celu podjêtych przez
nas dzia³añ zapraszamy Pañstwa do wspó³pracy.
Prosimy o sta³y kontakt.” Pod apelem podpisali siê
prezes TMP Jolanta Bachry i cz³onkowie Zarz¹du.
Kolejno, 8 lutego 2001 roku Uchwa³¹ Zarz¹du TMP
powo³ano sta³y zespó³ redakcyjny. Funkcjê redaktora
naczelnego powierzono Konstantemu Goleniowi,
sekretarzem redakcji zosta³a Gra¿yna Redmerska,
fotografem Jan Pisarczyk. Korekt¹ zajêli siê: Bogus³awa
G³owania i Edward Wojciechowski.
Tytu³ gazety „Nieregularnik Polanicki” zaistnia³ po wielu
dyskusjach, zasugerowany jako „bezpieczny” przez
pierwszego redaktora naczelnego.
Aby wydawaæ gazetê, Towarzystwo musia³o posiadaæ
œrodki finansowe. Ich pozyskiwaniem zaj¹³ siê wiceprezes TMP - Zbigniew Puchniak. Czyni³ to, jak widaæ,
bardzo skutecznie. W stopce redakcyjnej widnieje jako
osoba odpowiedzialna za marketing i finanse.
Od numeru 10 mamy ju¿ sta³ego mecenasa jest nim
Burmistrz i Rada Miejska w Polanicy Zdroju.
Pierwsze biuro redakcji to … prywatne mieszkanie
i tak jest do dzisiaj.
Wyposa¿enie biura wtedy, to prywatna ma³a elektryczna
maszyna do pisania, prywatne telefony i prywatny
aparat fotograficzny marki …”G³upawka”.
Pomoc¹ s³u¿y³a nam Miejska Biblioteka Publiczna,
która poprzez swoich pracowników, panów Józefa

Z ¯YCIA TMP
K³osiñskiego i Wojciecha Bykowskiego, pozwala³a
korzystaæ z komputera, drukarki i skanera.
Najwiêkszym i najwartoœciowszym wyposa¿eniem
redakcji by³y i s¹ nasze ogromne chêci i zapa³, aby taka
gazeta o nas, o naszym mieœcie i dla nas siê ukazywa³a.
Wystawa: „Oni byli tu pierwsi Polanica Zdrój 19451950”, któr¹ TMP prezentowa³o w miesi¹cach paŸdziernik - listopad 2000 r. w Sali Koncertowej ZUK,
poœwiêconej pierwszym polskim osadnikom Polanicy
i tworz¹cemu siê ¿yciu w mieœcie i Uzdrowisku sta³a siê
przyczynkiem do pierwszych sta³ych dzia³ów gazety.
Takie bowiem tytu³y nosi³y poszczególne plansze
wystawy:
„Zak³ady pracy na terenie miasta wczoraj i dziœ”,
„Administracja, organizacja i zarz¹dzanie w mieœcie”,
„Dzieje Koœcio³a na przestrzeni wieków”,
„Znani polaniczanie kartki z albumu”,
„Z ¿ycia TMP”,
„Aktualnoœci”.
Do lipca 2011 roku ukaza³o siê 19 numerów, pierwsze
liczy³y od 15 do 18 stron. Ostatnie numery licz¹ ju¿ od
38- 42 stron.
Przez 10 lat (dwa numery rocznie) gazeta rozwija³a siê.
Powstawa³y now e dzia³y takie j ak: „Architektura
Polanicy”, „Ludzie z pasj¹”, „Sk¹d przybyliœmy”,
„Romantyczne zak¹tki”, „Nasi s¹siedzi”, „Szko³y,
przedszkola”, „Ziemia K³odzka historie z przesz³oœci,
„Spacer z przewodnikiem”, „II wojna œwiatowa na Ziemi
K³odzkiej”.
Od numeru 8/2004 r. redaktorem naczelnym gazety jest
Gra¿yn a Redme rska. Z mienia li siê k orekto rzy.
Wspó³pracowa³y z gazet¹ panie: Anna Stêpek, Ewa
Golecka. Od numeru 11 korekt¹ zajmuje siê Agata
Winnicka oraz Edward Wojciechowski. Miejsce naczelnego fotografa po Janie Pisarczyku, zaj¹³ Krzysztof
Kreiser.
Pisz¹ dla nas Honorowi Obywatele Polanicy-Zdroju,
prof El¿bieta Koœcik - „Ziemia K³odzka historie
z przesz³oœci” i Wac³aw Szewczyk aktywny cz³onek
Festiwalu Pol-8.
Przez wszystkie te lata zmienialiœmy drukarnie, by - ju¿
na dobre - od 2005 roku (od numeru 9/2005) pozostaæ
przy drukarni „KONTUR” we W³oszczowej.
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMAREKLAMA
REKLAMAR
EKLAMAREKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
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POWRÓT ŒW. WAWRZYÑCA

G.Redmerska

W d³ugofalowym programie dzia³añ TMP zaplanowano renowacjê kapliczek i krzy¿y, których wiele na terenie
naszego miasta (11 obiektów). Stanowi¹ one znaczn¹
wartoœæ duchow¹ i artystyczn¹. Uda³o siê do tej pory
zrekonstruowaæ Krzy¿ Wotywny przy ul. J. D¹browskiego i przy pomocy finansowej Zespo³u Uzdrowisk
K³odzkich kapliczkê p.w. NMP u zbiegu ulic Zdrojowej
i Tranzytowej. Dziêki œrodkom uzyskanym od Miejskiego Zak³adu Komunalnego odrestaurowano kapliczkê p.w. œw. Wawrzyñca przy ul. Zdrojowej. Do pe³nego
wykonania prac przy tym obiekcie zabrak³o tylko
odnowienia podobizny patrona, która zdobi³a fronton
kapliczki. Podj¹³ siê tego zadania znany polanicki
artysta Jerzy Zenka. Odœwie¿ony Œwiêty znów cieszy
oko i ducha.
To wydarzenie jest okazj¹ do wznowienia apelu do
polaniczan o finansowe wsparcie nastêpnych prac
renowacyjnych, ratuj¹cych zabytkowe obiekty sakralne.
Edward Wojciechowski

URATOWANE KRZY¯E
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miêtniaj¹ tych, których pamiêci s¹ poœwiêcone.

G.Redmerska

Kilka metrów od g³ównego wejœcia na polanick¹
nekropoliê uwa¿ni obserwatorzy zapewne dostrzegli
dwa drewniane krzy¿e.
Stanowi¹ one wyj¹tek wœród
powszechnie wystêpuj¹cych
kamiennych elementów nagrobnych. Stan ich by³ bardzo
z³y. Szacunek dla zmar³ych,
ale tak¿e unikalnoœæ architektoniczna i budulec sta³y siê
podstaw¹ do podjêcia przez
TMP decyzji o ich rekonstrukcji. Dodatkowym impulsem
sta³ siê fakt, ¿e krzy¿e upamiêtniaj¹ Annê i Ernsta Engelów, spokrewnionych, poprzez
córkê Gertrudê, z Franzem
Wittwerem, zas³u¿onym dla
Altheide Bad (Polanica-Zdrój)
twórc¹ polanickich hut szk³a
i fundatorem dzia³ki pod budowê cmentarza.
Kudowski stolarz wspaniale
sprosta³
zadaniu odnowione
G.Redmerska
krzy¿e przyci¹gaj¹ wzrok,
stanowi¹ wyj¹tkow¹ ozdobê cmentarza, godnie upa-

Doceni³a to wnuczka p.p. Engelów - Karin Butke, która
w serdecznych s³owach pisemnie podziêkowa³a za ten
gest, upatruj¹c w tym równie¿ dostrzegaln¹ poprawê
stosunków miêdzy dawnymi niemieckimi obywatelami
zamieszkuj¹cymi nasze miasto, a obecnymi Jego
mieszkañcami.
Edward Wojciechowski
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SPOTKANIE Z PROFESOREM
STANIS£AWEM NICIEJ¥
26 paŸdziernika 2011 roku w Polanicy-Zdroju
w siedzibie Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
odby³o siê spotkanie z prof. dr. Stanis³awem Niciej¹ wybitnym historykiem, autorem licznych opracowañ
nau kow ych i pop ula ryz ato rsk ich poœ wiê con ych
Kresom, a szczególnie cmentarzowi £yczakowskiemu
we Lwowie. Profesor jest wyk³adowc¹ historii na
Uniwersytecie Opolskim, którego w latach 1996-2002
oraz 2005-2008 by³ rektorem.
Spotk anie odby³ o siê dziêk i stara niom prof.
Zbigniewa Horbowego, który przedstawi³ sylwetkê i dorobek naukowy Goœcia. W czasie spotkania zasta³
wyœwietlony film dokumentalny poœwiêcony najciekawszym zabytkom cmentarza £yczakowskiego. Jednak
spotkanie zatytu³owane „Mitologia Kresów” wysz³o poza ramy lwowskiej
architektury cmentarnej. Profesor Nicieja
przez prawie trzy godziny barwnie
opowiada³ o tym, jak znalaz³ sposób na
prezentacjê historii Kresów poprzez
wyszukiwanie zapomnianych biografii
i niecodziennych zdarzeñ. Przypomnia³
miêdzy innymi historiê akrobaty Muchy
(naprawdê Stefana Poliñskiego), który
w 1928 roku spad³ we Lwowie z liny,
rozpiêtej nad ulic¹ Akademick¹ i zabi³ siê,
spadaj¹c z wysokoœci przed znanym
„lokalem œniadankowym”, nale¿¹cym do
rodziny Teliczków.
Upamiêtni³ to w wierszu Marian
Hemar:

politej okryty milczeniem.
Profesor Nicieja opowiada³ o zamiarze opisania
wszystkich (tj. ponad 200) miejscowoœci kresowych.
Z tego powodu spotkania z Kresowiakami i ich rodzinami s¹ zawsze dla Niego okazj¹ do zebrania materia³ów, znajduj¹cych siê w rodzinnych archiwach. Ze
wzglêdu na du¿e zainteresowanie publicznoœci tematyk¹ kresow¹ organizatorzy spotkania - Towarzystwo
Mi³oœników Polanicy i Miejska Biblioteka Publiczna
zaprosili Profesora na kolejny wyk³ad w kwietniu 2012
roku. Bêdzie on poœwiêcony kresowym miejscowoœciom uzdrowiskowym. Profesor Nicieja w 2009 roku
wyda³ ksi¹¿kê pt. Kresowe Trójmiasto. Truskawiec Drohobycz - Boryslaw, jednak do tematyki uzdrowisk

Przyjecha³ do Lwowa
Akrobata Mucha
Wlaz³ na Teliczkow¹
I wyzion¹³ ducha.

Profesor opowiedzia³ te¿ o swoich
poszukiwaniach archiwalnych zwi¹zanych z postaci¹ zapomnianego przez
historiê (a jak siê póŸniej okaza³o - to
przez przedwojenn¹ cenzurê) genera³a
Leopolda Terenkoczego. Genera³ wspiera³ powstanie Legionów Pi³sudskiego,
póŸniej jednak popad³ w konflikt z Marsza³kiem, co spowodowa³o, ze zarówno
nazwisko, jak i ca³y dorobek genera³a
Terenkoczego zosta³ w II Rzeczypos-

arch. St.Nicieja

Prof. Stanis³aw Nicieja na cmentarzu £yczakowskim
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Publikacja prof. Stanis³awa Nicieji poœwiêcona
historii cmentarza £yczakowskiego

Trzy kaplice ³yczakowskie. Od lewej Krzeczurtewiczów,
Kiselków i Stroynowskich, oraz Molend¿iñskich.
Na pierwszym planie rzeŸb¹ Chrystusa

kresowych zamierza wróciæ i zbiera obecnie materia³y
dotycz¹ce m.in. Turki, Zaleszczyk, Morszyna, Lubienia
i Niemirowa. Mieszkañców Polanicy, którzy maj¹ wœród
swoich pami¹tek rodzinnych dokumenty zwi¹zane

z tymi miejscowoœciami, prosimy w imieniu Profesora
Nicieii o kontakt i zapraszamy na nastêpne spotkanie
poœwiêcone Kresom.
Iwona Mokrzanowska

12 grudnia 2011 roku zmar³

Stanis³aw Fraus
Cz³onek Towarzystwa Mi³oœników Polanicy, który przez kilka lat pe³ni³ funkcjê
przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej.
By³ cz³owiekiem wielkiego serca. Lokalnym patriot¹. Zas³u¿onym dla
Polanicy Zdroju.
Rodzinie i Najbli¿szym
sk³adamy wyrazy szczerego wspó³czucia
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MIÊDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY O POLANICY
„PROMUJEMY NASZ¥ MA£¥ OJCZYZNÊ”
W dniu 01. 12. 2011 roku odby³ siê Miêdzyszkolny
Konkurs Wiedzy o Polanicy Zdroju dla uczniów wszystkich polanickich szkó³. Dzieci i m³odzie¿ oceniano
w trzech kategoriach wiekowych.
Szko³y podstawowe
1. Szko³a Podstawowa Stowarzyszenia „Edukator”
w Polanicy - Zdroju
2. Szko³a Podstawowa nr 2 im. ¯o³nierzy z Monte
Cassino w Polanicy - Zdroju
Gimnazja
1. Oœrodek Szkolno Wychowawczy w Polanicy
Zdroju
2. Gimnazjum Stowarzyszenia „Edukator”
w Polanicy - Zdroju
3. Gimnazjum im. dr. Józefa Matuszewskiego
w Polanicy Zdroju
Regionalna Szko³a Turystyczna
1. Regionalna Szko³a Turystyczna im. Jana Paw³a II
w Polanicy Zdroju Dru¿yna I
2. Regionalna Szko³a Turystyczna im. Jana Paw³a II
w Polanicy Zdroju Dru¿yna II

5. Œrodki techniczne
Wyniki Konkursu:
Szko³y podstawowe:
I miejsce - Szko³a Podstawowa nr 2 im. ¯o³nierzy
z Monte Cassino w Polanicy-Zdroju
II miejsce - Szko³a Podstawowa Stowarzyszenia
„Edukator” w Polanicy-Zdroju
Gimnazja:
I miejsce - Oœrodek Szkolno-Wychowawczy
w Polanicy-Zdroju
II miejsce - Gimnazjum im. dr. Matuszewskiego
w Polanicy-Zdroju
III miejsce - Gimnazjum Stowarzyszenia „Edukator’
w Polanicy-Zdroju
Szko³a œrednia:
I miejsce - „Garkot³uki cud nauki” - RST im. Jana
Paw³a II w Polanicy-Zdroju
II miejsce „Rsciaki cud dzieciaki” - RST im. Jana
Paw³a II w Polanicy-Zdroju
Przyznano równie¿ nagrody specjalne:
Nagroda Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju
- Gimnazjum im. dr. Matuszewskiego w PolanicyZdroju
Nagroda Prezesa ZUK S.A.
- „Garkot³uki cud nauki” - RST im. Jana Paw³a II
w Polanicy-Zdroju

K.Kreiser

Komisja oceniaj¹ca, po prawej przewodnicz¹cy
Rady Powiatu D. K³onowski

Sk³ad komisji oceniaj¹cej:
1. Maria Dymarska Czuba
2. Iwona Mokrzanowska przewodnicz¹ca
3. Boles³aw Jaœkiewicz
4. Artur Szejnert
5. Robert Serafin
Kryteria oceny
1. Zgodnoœæ z tematem
2. Ró¿norodnoœæ informacji i formy
3. Komunikatywnoœæ przekazu
4. Ogólne wra¿enie

A.Stêpek

Zdjêcie pamiatkowe

Organizatorem Konkursu by³o TMP przy wspó³udziale
polanickich placówek oœwiatowo wychowawczych.
Inf. Redakcja
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MIÊDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY
„PARK ZDROJOWY W NOWEJ SZACIE”
Konkurs dla dzieci klas od I do III zorganizowany
zosta³ przez Towarzystwo Mi³oœników Polanicy w roku
szkolnym 2010/2011
Prace ocenia³a komisja konkursowa w sk³adzie:

Poni¿ej prezentujemy nagrodzone prace.
Inf. Redakcja

1. Halina Zenka
2. Iwona Mokrzanowska
3. Edward Wojciechowski
I miejsce otrzyma³a Alicja Strycharska - SP2 im.
¯o³nierzy z Monte Cassino w Polanicy-Zdroju
II miejsce Micha³ Herman - SP „Edukator” w PolanicyZdroju
II miejsce Micha³ Michalski - SP nr 2 im. ¯o³nierzy
z Monte Cassino w Polanicy-Zdroju
III miejsce Hanna Majewska - SP nr 2 im. ¯o³nierzy
z Monte Cassino w Polanicy-Zdroju
III miejsce Wiktoria G³adysz -SP „Edukator” w PolanicyZdroju
Wyró¿nienie Wiktoria Gbyl - SP „Edukator” w PolanicyZdroju.

Finaliœci “Miêdzyszkolnego Konkursu Plastycznego”

REKLAMA REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMAREKLAMA
REKLAMAREKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
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POLANICA PAMIÊTA
S¹ w historii narodów wydarzenia, które na wieki
odciskaj¹ swoje piêtno, decyduj¹ o losach pokoleñ. Do
takich niew¹tpliwie nale¿y II wojna œwiatowa.
W Polanicy-Zdroju, tak jak i w wielu innych miejscach,
osiedlili siê Jej uczestnicy, tutaj te¿ sporo z nich zakoñczy³o swoje ¿ycie. Tym wszystkim, którzy walczyli
o wolnoœæ, dawali daninê krwi nale¿y siê szczególny
szacunek. Wyj¹tkowo wa¿na jest pamiêæ o tych, którzy
odeszli na zawsze.

Przed grobem majora J. Szerwiñskiego

Od lewej: prezes TMP E. Wojciechowski, uczestnik
walk spod Monte Casino - Sz. Lipiñski, prezes ko³a
miejskiego Zwi¹zeku Kombatantów RP i By³ych
WiêŸniów Politycznych - A. Gawroñski

Towarzystwo Mi³oœników Polanicy, tradycyjnie ju¿,
1 wrzeœnia b.r. zorganizowa³o na miejscowym cmentarzu uroczystoœæ upamiêtniaj¹c¹ pochowanych tutaj
kombatantów.

Obecni byli przedstawiciele organizacji kombatanckich,
delegacje m³odzie¿y polanickich szkó³, cz³onkowie
Zarz¹du TMP. Przybyli tak¿e: burmistrz Polanicy Zdroju
Jerzy Terlecki i przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Zbigniew Puchniak. Po wyst¹pieniu prezesa TMP
Edwarda Wojciechowskiego, krótk¹ modlitwê odmówi³
proboszcz i dziekan polanicki Antoni Kopacz. Pod
g³ównym krzy¿em cmentarza z³o¿ono wi¹zankê kwiatów i zapalono znicze. Przyby³a na uroczystoœæ m³odzie¿ w asyœcie pocztów sztandarowych odwiedzi³a
tak¿e groby niektórych weteranów wojennych, przede
wszystkim odznaczonych Krzy¿em Virtuti Militari.
Z³o¿ono ho³d: pp³k. Witoldowi Cieœliñskiemu, mjr.
Józefowi Szerwiñskiemu, Romanowi Mnichowi, kpt.
W³adys³awowi NiedŸwiedzkiemu, kpt. Zygmuntowi
Bratkowskiemu, kpt. Stanis³awowi Noconiowi i Edwardowi Fikusowi.
Na mogi³ach zapalono znicze, a prezes TMP
przedstawi³ zebranym wojenne losy w/wym.
W godzinach popo³udniowych w koœciele
parafialnym p.w. Wniebowziêcia Najœwiêtszej Maryi Panny, z udzia³em pocztów
sztandarowych, przedstawicieli œrodowisk
kombatanckich, m³odzie¿y, odprawiono w intencji uczestników II wojny œwiatowej uroczyst¹ mszê œwiêt¹. W czasie mszy odczytano przesz³o 60 nazwisk polaniczan weteranów wojny spoczywaj¹cych w polanickiej
ziemi.
Polanica pamiêta³a, godnie uczci³a pamiêæ
zas³u¿onych.
Tekst;:E. Wojciechowski
foto: G. Redmerska
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DRUGI „FESTIWAL, KTÓREGO NIE BY£O”
W roku 1982, w Stanie Wojennym, odwo³any zosta³
XVIII Festiwal Pol-8. Pomimo to, w ostatnim tygodniu
wrzeœnia 1982 roku przyjechali do Polanicy, pomimo
zakazu zgromadzeñ, ludzie najbardziej zwi¹zani z polanickim festiwalem. Przyjecha³ równie¿ z Wroc³awia
Józef Milka, dzisiejszy patron polanickiego festiwalu.
Jedno z ówczesnych spotkañ festiwalowych odby³o siê
w kinie „Œwiatowid”, inne w hotelu „Polonia”. To wydarzenie sprzed wielu lat nazywane jest do dzisiaj,
„Festiwalem, którego nie by³o”.

Plakat 2011

W tym roku okolicznoœci jakby nieco inne, ale pomimo to nie wiedzieæ czemu przypomnia³ siê nam tamten
wrzesieñ sprzed blisko 30 lat. W 2011 roku, podobnie jak
wtedy, podjêta zosta³a decyzjê o nieorganizowaniu
Festiwalu Pol-8. Urz¹d Miasta poinformowa³, ¿e decyzjê
tak¹ podjêto ze wzglêdu na koniecznoœæ oszczêdnoœci
finansowych oraz „w zwi¹zku ze zmian¹ formy finansowania imprez w Polanicy”. Jeœli „zmiana finansowania imprez w Polanicy” doprowadzi³a do rezygnacji z organizowania festiwalu o ponad 45 letniej tradycji, to trudno uznaæ, ¿e jest to zmiana na lepsze. Jak wynika³o
z opublikowanej na pocz¹tku roku informacji, w 2011
roku w ramach oszczêdnoœci postanowiono zrezygnowaæ z organizowania w Polanicy czêœci imprez.
Argumentacjê finansow¹ mo¿na by³o zrozumieæ. Minê³o
jednak kilka miesiêcy i okaza³o siê, ¿e z du¿ych imprez,
których miano nie organizowaæ w tym roku, nie odby³ siê
wy³¹cznie Festiwal Pol-8.
Miejskie Centrum Kultury w Polanicy-Zdroju postanowi³o przypomnieæ jednak o tym tradycyjnym polanickim wydarzeniu kulturalnym i zorganizowa³o we wrzeœniu w K³odzku i Polanicy dwa pokazy filmów nagrodzonych na Festiwalach Pol-8 w latach 2006-2010.

12

Pierwszy pokaz odby³ siê dnia 17 wrzeœnia [sobota]
o godz. 19:00 w K³odzku w kinie "Cinema 3D". Drug¹
projekcjê zorganizowano dnia 23 wrzeœnia [pi¹tek]
o godz. 19:30 w kinie "Œwiatowid" w Polanicy-Zdroju.
Polanicka projekcja odbywa³a siê w czasie, kiedy powinien trwaæ 44. Miêdzynarodowy Festiwal Filmowy Pol-8
im. Józefa Milki.
Kino „Œwiatowid” to dla Festiwalu Pol-8 obiekt symboliczny. Tutaj przez 26 lat odbywa³y siê projekcje festiwalowe. Przez te lata uczestnicy Pol-8 mocno z¿yli siê
z tym sympatycznym obiektem o niepowtarzalnym
klimacie oraz z pracuj¹cymi tu ludŸmi. I ta tegoroczna
projekcja "The Best of Pol-8", czyli pokaz najlepszych
filmów z minionych Festiwali Pol-8 dostarczy³a równie¿ wielu pozytywnych wra¿eñ. Jednak co kino to
kino. Projekcje prowadzi³ dyrektor MCK Pan Marek
Mazurkiewicz. Przed ka¿dym filmem przekazywa³ kilka zdañ informacji o filmie, jego autorze i nagrodach,
jakie ten film zdoby³. Zaprezentowano 7 filmów z 5
krajów, by³o to blisko 80 minut czystej projekcji. Na sali
miejsca zajê³o oko³o 30 osób, a wiêc wiêcej ni¿
czasami bywa w kinie na zwyczajnym seansie filmowym. Na pewno przyczyni³y siê do tego wisz¹ce
w Polanicy od 10 dni plakaty zapowiadaj¹ce imprezê
oraz lokalizacja projekcji w kinie, czyli w œcis³ym
centrum Polanicy. Po projekcji w holu kina odby³o siê
losowanie nagród wœród publicznoœci. Wypada pogratulowaæ Panu Dyrektorowi Markowi Mazurkiewiczowi
pomys³u zorganizowania tego pokazu, natomiast Panu
Markowi Janiszewskiemu nale¿¹ siê serdeczne podziêkowania za udostêpnienie kina. Projekcja ta symbolicznie zast¹pi³a odwo³any 44. Festiwal Pol-8. Warto te¿
wspomnieæ, ¿e pomimo i¿ polanicki festiwal nigdzie
w tym roku nie by³ zapowiadany, na adres MCK nades³ano kilka filmów z zagranicy. Jakoœ nie wszyscy
uwierzyli w zawieszenie tegorocznej edycji festiwalu.
Miejmy nadziejê, ¿e bêdziemy mieli okazjê obejrzeæ te
nades³ane filmy w przysz³ym roku.
I jeszcze jedna sprawa. Optuj¹c za nieorganizowaniem w tym roku Festiwalu Pol-8 u¿yto argumentu, ¿e
jest to impreza elitarna, ¿e przyje¿d¿a na ni¹ zbyt ma³o
osób. Oczywiœcie, tak jakoœ jest, ¿e imprezy kulturalne
staj¹ siê ostatnio wydarzeniami elitarnym i na pewno nie
przeœcign¹ w popularnoœci zawodów picia wody
mineralnej na czas czy Festiwalu Pstr¹ga. Nie jest to
jednak ¿adnym powodem, ¿eby Polanica mia³a siê
kojarzyæ za jakiœ czas wy³¹cznie z tego typy wydarzeniami.
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Po projekcji w hollu kina

Dla mnie wiele lat temu udzia³ w polanickich festiwalach zadecydowa³ o ca³ym póŸniejszym ¿yciu. To w³aœnie pierwsze przyjazdy na pocz¹tku lat 70-tych na „Festiwal Pol-8” do Polanicy spowodowa³y, ¿e zadecydowa³em siê na zawód operatora filmowego. Festiwal polanicki spe³ni³ wiêc funkcjê zupe³nie nieprzewidzian¹
przez organizatorów.
Mówi¹c o elitarnoœci festiwalu Pol-8 nie wziêto pod

uwagê jednej rzeczy. Nikt nie zauwa¿y³ dziesi¹tków
dzieciaków z polanickich szkó³, które co roku s¹ obecne
na ka¿dej festiwalowej projekcji. Nikt nie wzi¹³ pod
uwagê, ¿e mo¿e dla któregoœ z nich obecnoœæ na projekcjach równie¿ spowoduje rozbudzenie zainteresowañ,
które zawa¿¹ na jego przysz³ym ¿yciu. Byæ mo¿e
pieni¹dze przekazywane przez miasto na ten festiwal to
dobra inwestycja w polanick¹ m³odzie¿. Mo¿e obejrzane
filmy, trochê jednak inne ni¿ telewizyjna komercja, otworz¹ im oczy na nieco inny œwiat, który co roku pojawia
siê w Polanicy wraz z festiwalowymi filmami. Mo¿e
uœwiadomi im sprawy, które mo¿na przy pomocy filmu
przekazaæ, mo¿e sami kiedyœ tego spróbuj¹. Mo¿e te
pieni¹dze wyk³adane co roku przez miasto na organizowanie „Festiwalu Pol-8” warte s¹ tego, ¿eby pokazaæ
m³odym inne œwiaty, które na nich czekaj¹, a których by
nie dostrzegli, gdyby nie obejrzane filmy. Co innego równie wartoœciowego - mo¿e zaproponowaæ im dzisiaj
Ich Miasto?
Tekst i foto W. Szewczyk

HENRYK KOLOSSA
(28.06.1891 1.04.1966) 45 LAT TEMU
W tym roku minê³o 45 lat od œmierci Pana Henryka
Kolossy (mia³ wtedy 75 lat), by³ego w³aœciciela polanickiego kina. Wybudowa³ On to kino w latach 20-tych, po
wojnie kino zosta³o upañstwowione, a Pan Kolossa
pracowa³ w nim do 1947 roku jako bileter. Na cmentarzu
w Polanicy znajduje siê Jego grób. Spoczywa w nim

te¿ Jego ¿ona, Anna Kolossa (4.02.1880 4.05.1967).
Gdy dowiedzia³em siê o tej historii, zaskoczy³o mnie,
jaki trzeba by³o mieæ charakter i jak mocno Henryk
Kolossa musia³ byæ zwi¹zany z miejscowoœci¹, w której
mieszka³, ¿e po roku 1945 nie wyjecha³ do Niemiec
i postanowi³ tu zostaæ niezale¿nie od okolicznoœci.
Znaj¹c atmosferê pierwszych lat powojennych, mo¿na
sobie wyobraziæ, z jakim ryzykiem by³o to zwi¹zane.
O Panu Henryku Kolossie (wtedy to by³ Heinrich
Kolossa) nie wiadomo dzisiaj nic poza tym, co powy¿ej.
Bardzo prosimy osoby, które s¹ w posiadaniu
jakichœ dokumentów zwi¹zanych z t¹ postaci¹ oraz
z dzia³alnoœci¹ kina w okresie do 1945 roku oraz
pierwszych lat powojennych o kontakt z redakcj¹
„Nieregularnika Polanickiego”. Mo¿e zachowa³y siê
jakieœ zdjêcia zwi¹zane z budow¹ i dzia³alnoœci¹
dzisiejszego kina „Œwiatowid” przed rokiem 1945.
Mo¿e znajd¹ siê osoby, które pamiêtaj¹ Henryka
Kolossê i mog¹ nam przybli¿yæ Jego historiê. Mo¿e
uda siê zachowaæ od ca³kowitego zapomnienia i ten
rozdzia³ historii Polanicy.
Tekst i foto W. Szewczyk
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XXII KOLE¯EÑSKI ZJAZD MI£OŒNIKÓW
BRZE¯AN I ZIEMI PODOLSKIEJ
BRZE¯ANY le¿¹ w piêknej okolicy, zwanej Podolsk¹ Szwajcari¹. Miasto zosta³o za³o¿one w 1530 roku
na prawie magdeburskim przez Miko³aja Sieniawskiego. Pocz¹tkowo by³o znanym oœrodkiem miêdzynarodowego handlu, prowadzonego przez kupców ormiañskich. Wiód³ têdy szlak handlowy ze Lwowa na
Kamieniec Podolski.
Tutejszy zamek, urz¹dzony z wielkim przepychem nale¿a³ do najwiêkszych rezydencji magnackich
Rzeczypospolitej.

O Kresy Wschodnie! Kraju kochany!
Gdzie ten beztroski dziecinny czas?
O gdzie¿ wy nasze piêkne Brze¿any?
Burza historii zabra³a Was.
( Krystyna Mróz z d. Cisek
Zjazd brze¿añczyków w Polanicy - Zdroju 1995 r.)

www.kluczbork.pl

W dniach 24 26 wrzeœnia 2011 roku w pensjonacie
„Beata” odby³ siê XXII ju¿ zjazd Mi³oœników Brze¿an
i Ziemi Podolskiej.

zaprosi³a mnie Janina Piniecka, mieszkanka Polanicy
Zdroju. Posadzono mnie obok wydawa³oby siê zupe³nie
dla mnie obcych ludzi, ale ju¿ po chwili czu³am siê tu
swoja, bo tylko kresowiacy potrafi¹ byæ tak ¿yczliwi,
spontaniczni i ciepli. Ws³uchiwa³am siê we wspomnienia, które p³ynê³y mimochodem ³¹czone z teraŸniejszoœci¹. Przecie¿ od ostatniego zjazdu up³yn¹³ rok,
a tyle siê wydarzy³o w rodzinach i wœród najbli¿szych.
Dowiedzia³am siê, ¿e Ko³o od 1996 roku organizuje
wyjazdy do Brze¿an, które nazywane s¹ „pielgrzymkami”. Odby³o siê ich ju¿ 9. Z obecnymi mieszkañcami
Brze¿an oraz z dawnymi s¹siadami nawi¹za³y siê
przyjaŸnie, nawzajem bywaj¹ u siebie. Dawni brze¿añczycy staraj¹ siê uczestniczyæ czynnie w ¿yciu
miasteczka m.in. poprzez udzia³ w remoncie i odbudowie o³tarza w brze¿añskim koœciele /1.

Zjazdy odbywa³y siê w ró¿nych miejscowoœciach, w Polanicy brze¿añczycy spotkali siê ju¿ po raz dziesi¹ty.
Organizatorem Zjazdów jest Dolnoœl¹skie Ko³o
Mi³oœników Brze¿an i Ziemi Podolskiej we Wroc³awiu.
Ko³o powsta³o w 1998 roku. Nazwa „Dolnoœl¹skie” od
wielu ju¿ lat jest tylko z nazwy, bowiem w swoich
szeregach skupia brze¿añczyków rozsianych w Polsce
i poza Jej granicami.
W Zarz¹dzie Ko³a zasiadaj¹: Micha³ Siekierka prezes
Ko³a od wielu lat,oraz Joanna Bekas, Krystyna
Brzozowska, Zygmunt Gawalewicz i Ludmi³a Wolañska.
Od lat program zjazdu nie ulega zmianie i od lat uczestnicy zjazdów czekaj¹ na biuletyn, który zawiera stale
aktualizowany spis adresów brze¿añczyków, kalendarium, kronikê zjazdów, ciekawostki.
Na kolacjê w pensjonacie „Beata”, inauguruj¹c¹ Zjazd,
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Litografia Brze¿an

Fara w Brze¿anach

O historii powojennej koœcio³a farnego p.w. œw. Piotra
i Paw³a piszê poni¿ej 4/
Nastêpnego dnia, w niedzielê, uda³am siê do koœcio³a
parafialnego, gdzie mia³a odbyæ siê Msza œw. w intencji
brze¿añczyków. Zbli¿aj¹c siê do koœcio³a ujrza³am, ¿e
uczestnicy Zjazdu indywidualnie fotografuj¹ siê przed
grobem by³ego proboszcza ks. dr. Zygmunta
Barmiñskiego. Zdziwiona, zapyta³am
dlaczego to
robi¹? OdpowiedŸ dla mnie by³a zaskakuj¹ca, otó¿ dla
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wiêkszoœci ks. Barmiñski by³ katechet¹ , który podczas
okupacji przygotowywa³ ich do I Komunii œw. Wtedy nosi³
nazwisko Barabasz. W parafii brze¿añskiej pracowa³
od 1939 do1944 roku. Nieodgadnione s¹ losy ludzkie,
historia zatoczy³a ko³o.
Naliczy³am, ¿e w PolanicyZdroju zamieszka³o czworo
brze¿añczyków, s¹ to: nie¿yj¹cy ju¿ Ferdynand Byczkowski d³ugoletni naczelnik Poczty, Stanis³aw Ho³owiñski nauczyciel matematyki polanickich
szkó³, Janina Pinecka i ks. dr
Zygmunt Barmiñski, przez 34
Podpis ks Z. Barabasza lata proboszcz polanickiej
poŸniejszego
parafii.
Barmiñskiego
Rozpoczyna siê Msza œw.,
wierni wstaj¹ i do koœcio³a wchodzi poczet sztandarowy.
Nios¹cy sztandar ¿o³nierz jest w mundurze z 1939 roku
/2
. Mówiê s¹siadowi z ³awki, ¿e nie rozumiem, sk¹d ten
sztandar, otrzymujê odpowiedŸ, ¿e jest to zrekonstruowany sztandar 51 p.p. Strzelców Kresowych im. Giuseppe Garibaldiego z Brze¿an. Jest to kopia Sztandaru
Pamiêci, który zosta³ poœwiêcony na Jasnej Górze 9 lip/3
ca 2011 roku .
Rozpoczyna siê Msza œw., któr¹ celebruje ks. Andrzej
Remieniæ z Brze¿an. Mocne g³osy ze wschodnim
akcentem g³oœno œpiewaj¹ patriotyczne pieœni koœcielne, œpiewny g³os Ksiêdza, to wszystko w polanickiej
œwi¹tyni? Nieliczni kuracjusze i m³odzi polaniczanie
zdziwieni patrz¹ i s³uchaj¹. Msza siê koñczy, sztandar
kieruje siê do wyjœcia, wobec takiej lekcji historii wszyscy zgromadzeni w koœciele staj¹ na bacznoœæ.
Przed koœcio³em naturalnie zbiorowe zdjêcie pa-
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mi¹tkowe, œmiechy, uœciski, ¿arty kierowane pod
adresem robi¹cych zdjêcia.
Otrzymujê zaproszenie na wieczorne ognisko, bêd¹
œpiewy, zabawa i pyszne kie³baski. Pe³na nieukrywanej
fascynacji patrzê na tych ludzi, których m³odoœæ przebiega³a w tak okrutnych czasach, a którzy mimo wszystko potrafili odnaleŸæ siê
w nowej rzeczywistoœci i mimo up³ywu lat nadal potrafi¹
czerpaæ z ¿ycia pe³nymi garœciami.
Opracowa³a Gra¿yna Redmerska
1/

W miarê up³ywu lat byli mieszkañcy Brze¿an zaczêli
odwiedzaæ rodzinne strony, interesuj¹c siê losem Polaków,
którzy po 1945 roku nie wyjechali a tak¿e widocznymi
symbolami tej ziemi, zw³aszcza Losem koœcio³a Farnego.
2/

W dniach od 12 do 16 sierpnia 2011 r. odby³ siê zlot
brze¿añczyków z okazji przekazania Sztandaru Pamiêci
spo³eczeñstwu I³¿y w 72 rocznicê bitwy obronnej w 1939
roku.
3/

Zgrupowanie Armia Prusy w sk³ad której wchodzi³ 51 p.p.
Strzelców Kresowych z Brze¿an stoczy³o krwaw¹ bitwê
z nawa³¹ niemieckich wojsk pancernych w rejonie miasta
I³¿y. Wielu jego¿o³nierzy spoczywa na ziemi i³¿yckiej.
4/

Za czasów ZSRR koœció³ przekszta³cony zosta³ w salê
gimnastyczn¹. Stare wnêtrze zdewastowano, o³tarze,
prezbiterium, ambona, figury, boczne o³tarze, obrazy
usuniêto.
W po³owie lat 90-tych ub. stulecia, na proœbê Polaków tam
mieszkaj¹cych, oddano koœció³ Farny do u¿ytku wiernym.
Zniszczony by³ dach i œciany zewnêtrzne koœcio³a.
Remont rozpoczêto od usuniêcia ¿elbetowych dŸwigarów
znajduj¹cych siê w nawie g³ównej, pomalowaniu œcian
i usuniêciu gruzu.
Ustawiono po¿yczony skromny
o³tarz. Parafianie zorganizowali
krzes³a i chodniki, które przykry³y zniszczon¹ posadzkê.
Wroc³awskie Ko³o Mi³oœników
Brze¿an i Ziemi Podolskiej
przekaza³o kompletn¹ „Drogê
Krzy¿ow¹” oraz fundusze na
bie¿¹ce potrzeby.
Wœród zwiedzaj¹cych dawne
Ziemie Kresowe, w tym Brze¿any, znaleŸli siê dwaj bracia Eugeniusz i Józef Fulek, w³aœciciele Przedsiêbiorstwa Budowlanego, którzy po zapoznaniu siê z problemami parafian,
postanowili odremonArch. L Wolañska
towaæ Farê. Zrobili to dla upa-
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Za osobiste i bezcenne zaanga¿owanie siê braci E. i J.
Fulek oraz in¿. J. Smolki w odtworzenie Fary Brze¿añskiej,
Jego Eminencja ks. kardyna³ Henryk Gulbinowicz wrêczy³
pa mi ¹t ko we pi er œc ie ni e 10 00 -l ec ia Bi sk up st wa
Wroc³awskiego.

Arch. L Wolañska

Nowy o³tarz

Pierœcienie te maj¹ œwiadczyæ o wdziêcznoœci za przywrócon¹ do ¿ycia œwi¹tyniê wszystkich by³ych i obecnych
parafian brze¿añskich. (powy¿sze dane udostêpni³a mi
pani L. Wolañska).

www.slods.itl.pl

miêtnienia zas³ug ich ojca, który równie¿ by³ budowniczym i
wzniós³ od podstaw trzy koœcio³y w Turze Œl¹skiej i jej
okolicy.
Wszystkie prace remontowe i odtwórcze przebiega³y pod
nadzorem braci Fulek, natomiast prace elektryczne
i zainstalowanie ogrzewania elektrycznego koœcio³a pod
kierunkiem in¿. Jerzego Smolka. W tym czasie zosta³
przeprowadzony kapitalny remont plebanii. Mi³oœnicy
Brze¿an zaczêli gromadziæ œrodki finansowe i przekazywaæ je do Brze¿an.
Na podstawie zachowanych zdjêæ oraz starych pocztówek
sprzed 1945 r. panowie Fulek odtworzyli elektronicznie
poszczególne elementy o³tarza, które po wykonaniu w ich
przedsiêbiorstwie na Górnym Œl¹sku zosta³y przetransportowane do koœcio³a w Brze¿anach i tam zamontowane.
W 2007 r. w³adze miasta zwróci³y koœcio³owi dzwonnicê,
która tak¿e by³a kompletnie zrujnowana. Panowie Fulek,
prowadz¹c prace przy rekonstrukcji o³tarza, remontowali
jednoczeœnie dzwonnicê.
Zdemontowane dzwony w koœcio³ach na Górnym Œl¹sku
Józef Fulek przywióz³ do Brze¿an, a in¿. Jerzy Smolka
zainstalowa³ elektroniczne urz¹dzenie uruchamiaj¹ce
dzwony. W dniu 11 listopada 2007 roku o godz. 15,00
rozleg³ siê g³os dzwonów. Po raz pierwszy od 1945 roku.
Koœció³ Farny poza odbudow¹ zosta³ wyposa¿ony
w monstrancje, kielichy, patery oraz wszelkie niezbêdne
szaty liturgiczne, które zosta³y pozyskane przez El¿bietê
i Wies³awa Kunyszów w czasie likwidacji koœcio³ów
w Niemczech. Wyposa¿ona w meble i ró¿nego rodzaju
sprzêt potrzebny do prowadzenia gospodarstwa domowego zosta³a równie¿ plebania i mieszkanie ks. proboszcza.
Wszystkie wymienione rzeczy zosta³y przewiezione tirami
z Niemiec
przez panów Fulek i pañstwa Barbarê
i Krzysztofa Antes.
Uroczyste poœwiêcenie o³tarza przez arcybiskupa
Mieczys³awa Mokrzyckiego z Archidiecezji Lwowskiej
odby³o siê 20 czerwca 2009 roku.

Prace remontowe koœcio³a przyzamkowego stan na 2005 rok
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MAMY JU¯ ODNOWIONY
PARK ZDROJOWY
Po dwóch latach uci¹¿liwego ba³aganu w centrum
Uzdrowiska z powodu prac ziemnych i budowlanych udostêpniony zosta³ mieszkañcom, turystom i kuracjuszom - przebudowany Park Zdrojowy i Muszla
Koncertowa.
Projekt pod nazw¹ „Przebudowa Parku Zdrojowego
w Polanicy-Zdroju wraz z dostosowaniem do potrzeb
niepe³nosprawnych" - realizowany by³ w ramach 6. Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Dolnoœl¹skiego na lata 2007-2013. Obj¹³ on „Park
Józefa”, „Ró¿aneczników”, „Szachowy” oraz „Muszlê
Koncertow¹”
G³ównym celem przebudowy Parku by³o odnowienie
infrastruktury parkowej, ze szczególnym
uwzglêdnieniem alejek parkowych, ich
oœwietlenia, dosadzenia cennych przyrodniczo gatunków zieleni. Usuniêto tak¿e
samosiewy dla zapewnienia ochrony
dziedzictwa kulturowego pod wzglêdem
œrodowiskowym. bowiem na ca³ym
obszarze naszego parku s¹ 33 pomniki
przyrody.
Zadbano te¿ o elementy ma³ej architektury w miejscach, gdzie ich brakowa³o,
zlikwidowano bariery architektoniczne
w poszczególnych Parkach, aby osoby
niepe³nosprawne mog³y swobodnie siê
poruszaæ. (w Pawilonie Szachowym jest
WC dla niepe³nosprawnych).
K.Kreiser
Zakoñczone prace modernizacyjne objê³y
8,5 ha Parku (ca³kowita powierzchnia
wynosi 12,97 ha).
Za³o¿eniem jest, by na tym obszarze zapewniæ
bezprzewodowy dostêp do internetu Wi - Fi oraz
zamontowaæ infoboxy, do dyspozycji przez ca³¹ dobê.
Dla podniesienia bezpieczeñstwa spaceruj¹cych oraz
ochrony infrastruktury teren Parku objêto sieci¹ monitoringu, zainstalowano 15 - wysokiej jakoœci - kamer.
Ca³kowita wartoœæ projektu wynios³a 17 402 317 PLN,
z czego 11 974 012 PLN to œrodki z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 1 380 000 PLN œrodki od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
ale 4 050 000 PLN to wk³ad w³asny Gminy PolanicaZdrój.
W dniu 31.10.2011 r. Burmistrz Miasta Jerzy Terlecki

zaprosi³ szereg szanownych goœci i przyjació³ na
konferencjê podsumowuj¹c¹ realizacjê projektu pn.
„Przebudowa Parku Zdrojowego w Polanicy Zdroju
wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepe³nosprawnych".
Przybyli: pose³ - Monika Wielichowska, senator
Stanis³aw Jurcewicz, przewodnicz¹cy Rady Powiatu
K³odzkiego - Dariusz K³onowski, prezes ZUK - Jerzy
Szymañczyk, prezes Zarz¹du MZK - Jacek Tyniec,
pracownicy Urzêdu Miejskiego i obie Rady Miejskie:
kadencji 2006-2010, która po d³ugich dyskusjach,
zatwierdzi³a projekt i kadencji 2010-2014 odbieraj¹cej
jego realizacjê.

Hotel „Bukowy Park”

Konferencja odby³a siê w nowo wybudowanym,
jedynym w naszym mieœcie 4 gwiazdkowym hotelu
"Bukowy Park", który powsta³ z po³¹czenia dawnej
dyrekcji FWP "Domino” i domu wypoczynkowego
"Œwit" 2, w dobrym stylu ³¹cz¹c dawn¹ architekturê
z nowoczesnym luksusem i komfortem. Nasza konferencja odby³a siê w specjalnie do tego przeznaczonej
sali na ok. 70 osób i wyposa¿onej w sprzêt audiowizualny.
Pierwszy przemówi³ Burmistrz J. Terlecki - jak zwykle
rzeczowo przedstawiaj¹c - na tle trudnoœci i opóŸnieñ
w budowie, osi¹gniêcia Gminy w realizacji swych celów.
Buduj¹ce by³o, gdy poinformowa³ nas o dobrej kondycji
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miasta i Gminy Uzdrowiskowej, zw³aszcza na przyk³adzie podupadaj¹cych innych uzdrowisk.
Nastêpnie prezes TMP Edward Wojciechowski dobrze
i ze swad¹ opowiedzia³ historiê Polanicy i uzdrowiska
od najdawniejszych lat. Redaktor Zbigniew Franczukowski, pokazuj¹c widokówki z wczesnych lat budowy
Parku i £azienek, poda³ ich historiê.

K.Kreiser

w drzewostan, elementy ma³ej architektury, uk³ady
komunikacyjne, studium oœwietleniowe - polegaj¹ce na
wspó³graniu ze strumieniem wody, poziom estetyki
i rozumienie, czym jest przestrzeñ publiczna.

G.Redmerska

Natomiast Joanna Zalewska - Monti, pracownik
Architektury w Urzêdzie Miejskim, zrelacjonowa³a nam
ceremoniê obchodów Dolnoœl¹skiego Festiwalu
Architektury, gdzie w dniu 7 paŸdziernika 2011 r. zosta³a
naszej Gminie wrêczona nagroda za zajêcie I miejsca
w konkursie "Przyjazna Przestrzeñ Publiczna".

K.Kreiser

Burmistrz Jerzy Terlecki d³ugo odbiera³ gratulacje od
szanownych goœci, kolegów i przyjació³.

G.Redmerska

Kapitu³a tymi s³owy uzasadni³a swój werdykt uhonorowania polanickiego parku: "Nagroda za twórczy dialog
prowadzony w historycznej strukturze miasta, finezjê
w kontynuacji wartoœci kulturowych wyznaczonych
przez dzie³a autorstwa Dernburga, prostotê u¿ytych
œrodków, dba³oœæ o kontekst przestrzenny i detal
urbanistyczny".
Wysoko oceniono sukces w³adz samorz¹dowych
Gminy Polanica-Zdrój, w³o¿ony trud i zaanga¿owanie
w realizacjê projektu "Rewitalizacja Parku Zdrojowego".
W rozwiniêciu tych s³ów nale¿y podkreœliæ, ¿e podoba³y
siê nowatorskie nasadzenia roœlin, wkomponowane
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K.Kreiser

Mnie najbardziej podoba³y siê proste i kole¿eñskie z ust
prezesa ZUK - J. Szymañczyka: “Powiem krótko...
Jurek! Wykona³eœ kawa³ dobrej roboty i dziêkujemy ci za
to"!
Krystyna Jazienicka -Wytyczak
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WSPOMNIENIE
Bywa czasem tak, ¿e po jakimœ czasem d³ugim czasie
siêgamy po ksi¹¿ki, które kiedyœ czytaliœmy, a potem
zapomnieliœmy o nich.
Tak sta³o siê z ksi¹¿k¹ wspomnieniem pióra Jerzego
£y¿wy, oficera 27 pu³ku piechoty II Armii Wojska
Polskiego. Jej tytu³ brzmi: „Od Wis³oka do Czarnej
Elstery”.

¯o³nierzem tego¿ pu³ku by³ mój ojciec, wówczas por.
Zygmunt Bratkowski, dowódca 3 kompanii rusznic
ppanc. *
Na niektórych bohaterów tej¿e ksi¹¿ki oczywiœcie
oprócz mojego Ojca - zwróci³am szczególn¹ uwagê,
poniewa¿ skojarzyli mi siê z Polanic¹ - Zdrój z lat 1946
1950 (mo¿e 1952).
To kpt. Stanis³aw Betlej, dowódca 2 batalionu strzeleckiego, ceniony i uwielbiany przez ¿o³nierzy oraz
chor¹¿y Zdzis³aw Suwa³a, popularnie zwany „Dzidziusiem”, lektor 27 pp.
Dlaczego w³aœnie Oni?
Otó¿ przypominam sobie z dzieciñstwa, ¿e rodzice moi
czêsto chodzili z wizyt¹ do „betlejówki”, do znajomych,

których nazwiska, niestety, nie pamiêtam. Dlaczego
„betlejówka” zastanawia³am siê ju¿ nieco póŸniej. Czy
nazwa ta ma coœ wspólnego biblijnym Betlejem? Chyba
nie. A wiêc dlaczego „betlejówka”? ( Chodzi tu o willê
dzisiaj przy ulicy Lipowej nr 3. ¯aden napis - o ile
pamiêtam na willi nie istnia³).
Po lekturze wspomnieñ Jerzego £y¿wy dosz³am do
wniosku, ¿e prawdopodobnie takim mianem okreœlono
dom, w którym zamieszkali i spotykali siê ¿o³nierze 27
pp. (pu³ku piechoty). Mianem „betlejówka” uczcili
pamiêæ Stanis³awa Betleja.
Pamiêtam te¿, ¿e Ojciec mój przyjaŸni³ siê z „Dzidziusiem”, panem mieszkaj¹cym

Zygmunt Bratkowski

w domu u zbiegu ulic Mariañskiej i K³odzkiej (dzisiaj w
budynku tym mieœci siê „Cafe Bistro”).
Byæ mo¿e by³ to w³aœnie chor. Zdzis³aw Suwa³a, lektor
27 pp. popularny w pu³ku „Dzidziuœ”.( Kpt. Stanis³aw
Betlej poleg³ pod Boxbergiem 23 kwietnia 1945 roku).
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A co z „Dzidziusiem”?
Z 27 pp. ³¹czy te¿ Polanicê dru¿yna harcerska,
której 6 maja 1981 roku
nadano imiê 27 Pu³ku
Piechoty, a w uroczystoœci tej uczestniczy³ mój
Ojciec jako by³y ¿o³nierz
tego pu³ku.**
Anna
Bratkowska-Wrona

* Odsy³am Czytelnika do
artyku³u Autorki o Ojcu w nr 3
(8) 2004 „Nieregularnika
Polanickiego”.
** Szczegó³y tej uroczystoœci
w t. II Ksiêgi pami¹tkowej
1945 -2005 „Polanica Zdró wczoraj i dziœ”,
str.258.

Szlak bojowy 27 pp

Polanicki Bieg TrzeŸwoœci pn. “Pokonaj Samego
Siebie” w 2011 roku obchodzi³ swoje dziesiêciolecie.
Impreza skierowana do dzieci i m³odzie¿y polanickich
placó wek oœ wiato wych z ainic jowan a zost a³a we
wrzeœniu 2001 roku.
Pomys³odawc¹ organizacji imprezy by³ Andrzej
Sidorowicz (ówczesny Komendant Komisariatu Policji
w Polanicy-Zdroju), a wykonawc¹ z ramienia Urzêdu
Miejskiego Mariusz Winiarz, Koordynator Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych.
Impreza odbywaj¹ca siê we wrzeœniu ka¿dego roku na
sta³e zapisa³a siê w kalendarzu imprez organizowanych
przez Koordynatora przy wspó³pracy z Gminn¹ Komisj¹
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych i nauczycielami wychowania fizycznego polanickich placówek
oœwiatowych.
Od kilku lat impreza jest elementem sportowym
ogólnopolskiej kampanii “Zachowaj TrzeŸwy Umys³”,
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podczas której dokonywana jest ocena wszystkich
dzia³añ lokalnych
o charakterz e profilakty cznosportowym, wrêczenie nagród i dyplomów laureatom
ogólnopolskich konkursów oraz szko³om bior¹cym
udzia³ w kampanii. Jak dotychczas dekoracji wspólnie
z Koordynatorem dokonuje Burmistrz Miasta PolanicaZdrój.
Z roku na rok roœnie liczba czynnych uczestników
i kategorii imprezy. W 2001 roku zaczynaliœmy od 90
uczestników i 6 kategorii wiekowych. 28 wrzeœnia odby³
siê jublileuszowy X bieg, w którym uczestniczy³o ok. 400
osób w 8 kategoriach biegowych.
Wszyscy uczestnicy biegów za udzia³ dostaj¹ upamiêtniaj ¹cy medal, a zwyciêzc y oprócz medalu,
dyplomy i n agrody rze czowe ufun dowane prz ez
GKRPA i lokalnych sponsorów.
Mariusz Winiarz

2/2011
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X Polanicki Bieg TrzeŸwoœci „Pokonaj Samego
Siebie" odby³ siê 28 wrzeœnia 2011 roku. Jak co roku
impreza by³a podsumowaniem kampanii „Zachowaj
TrzeŸwy Umys³" i „Postaw na rodzinê”. Oprócz
biegów, które odby³y siê w 8 kategoriach, impreza
by³a wyœmienit¹ okazj¹ do wrêczenia nagród
laureatom ogólnopolskich konkursów, podziêkowania i rozdania dyplomów szko³om oraz certyfikatów
nauczycielom bior¹cym aktywny udzia³ w kampanii.
£¹cznie w imprezie udzia³ wziê³o ok. 400 biegaczy
z polanickich szkó³. Podsumowania kampanii
dokona³ ambasador kampanii w mieœcie Mariusz
Winiarz, a nagrody wrêcza³ zastêpca burmistrza
miasta Dariusz Kupiec. Imprezê poprowadzili
nauczyciele wychowania fizycznego Regionalnej
Szko³y Turystycznej w Polanicy-Zdroju.
ZESTAWIENIE WYNIKÓW X POLANICKIEGO BIEGU
TRZE•WOSCI W RAMACH KAMPANII „ZACHOWAJ
TRZE•WY UMYS£”

SZKO£A PODSTAWOWA
KLASY I II
DZIEWCZÊTA
1m. Ewa Jab³oñska - Szko³a Podstawowa nr 2
2m. Liwia Strzelec - Szko³a Podstawowa nr 2
3m. Julia Banoviæ - Szko³a Podstawowa nr 2
CH£OPCY
1m. Jakub Sadko - Szko³a Podstawowa nr 2
2m. Dariusz Bzdyra - Szko³a Podstawowa nr 2
3m. Jan Sadko - Szko³a Podstawowa nr 2
KLASY III IV
DZIEWCZÊTA
1m. Natalia Guszpit - Szko³a Podstawowa nr 2
2m. Wiktoria Wawrzyniak - Szko³a Podstawowa nr 2
3m . Marcelina R¹czka - Szko³a Podstawowa nr 2
CH£OPCY
1m. Szymon Kostek - Szko³a Podstawowa nr 2
2m. Bartosz MoŸdzierz - Szko³a Podstawowa nr 2
3m. Jan Kaczkan - Szko³a Podstawowa nr 2
KLASY V VI
DZIEWCZÊTA
1m. Wiktoria Krawczyk - Szko³a Podstawowa nr 2
2m. Paulina Nowak Szko³a Stowarzyszenia „Edukator”

Z ¯YCIA MIASTA

3m. Katarzyna Prusak - Szko³a Podstawowa nr 2
CH£OPCY
1m. Grzegorz W¹sek - Szko³a Stowarzyszenia
„Edukator”
2m. Kacper Lupa - Szko³a Podstawowa nr 2
3m. Kacper Szyd³owski - Szko³a Podstawowa nr 2

GIMNAZJUM
KLASY I II
DZIEWCZÊTA
1m. Aleksandra Szymkiewicz - Gimnazjum
Publiczne
2m. Paulina Idaczyk - Gimnazjum Publiczne
3m. Natalia Walczuk Gimnazjum „Edukator”
CH£OPCY
1m. £ukasz Sidorowicz - Gimnazjum Publiczne
2m. Przemys³aw Zemrzycki - Gimnazjum
Stowarzyszenia „Edukator”
3m. Miko³aj Rosoliñski - Gimnazjum Publiczne
KLASA III
DZIEWCZÊTA
1m. Dominika Mierzwa Gimnazjum „Edukator”
2m. Klaudia Mêdzkiewicz - Gimnazjum Publiczne
3m. Karolina Wieczorek - Gimnazjum Publiczne
Ch³opcy
1m. Rafa³ Kowalski - Gimnazjum „Edukator”
2m. Jakub B¹k - Gimnazjum Publiczne
3m. Dawid Horbajczuk - Gimnazjum Publiczne

SZKO£A ŒREDNIA
DZIEWCZÊTA
1m. Anna Mazurek - Regionalna Szko³a
Turystyczna
2m. Anna Kotlarz - Regionalna Szko³a Turystyczna
3m. Patrycja Stryczula - Regionalna Szko³a
Turystyczna
CH£OPCY
1m. Aleksander Stasinkiewicz - Regionalna
Szko³a Turystyczna
2m. Robert Kaczmarek - Regionalna Szko³a
Turystyczna
3m. Wojciech Radwan K³odzka Szko³a
Przedsiêbiorczoœci K³odzko
Tekst i foto: Mariusz Winiarz
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Dekoracja uczestników biegu, ch³opcy szko³a œrednia

Dekoracja uczestników biegu, ch³opcy
szko³a gimnazjalna kl III

Dekoracja uczestników biegu, ch³opcy
szko³a podstawowa kl I-II
Dekoracja uczestników biegu, dziewczynki
szko³a podstawowa kl III-IV

Wrêczenie nagrody dla Agnieszki Cange,
laureatki konkursu "Rosnê-Myœlê-Dbam"
w ramach kampanii ZTU
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WYSTAWA 100 LAT SPOTKAÑ NA
POLANICKIM DEPTAKU
W pa¿dzierniku i listopadzie bie¿¹cego roku w Pijalni
Zdrojowej czynna by³a wystawa „100 lat spotkañ na
deptaku w Polanicy Zdroju”, bêd¹ca czêœci¹ obchodów
Europejskich Dni Dziedzictwa. Jest to inicjatywa unijna
obejmuj¹ca 48 krajów, w Polsce odbywaj¹ca siê pod
patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W tym roku tematem EDD by³y „Kamienie milowe”,
interpretowane jako wa¿ne etapy w rozwoju lokalnych
spo³ecznoœci. Etapy te s¹ wyznaczane przez powstanie
nowych budowli, wyj¹tkowych dzie³ sztuki czy te¿
powstaj¹ dziêki kontaktowi z wybitnymi ludŸmi, których
dzia³alnoœæ pozostawia istotny œlad w ¿yciu ca³ych
spo³ecznoœci.
W 1911 roku, czyli sto lat
temu, w Polanicy powsta³
kompleks uzdrowiskowy, sk³adaj¹cy siê z pijalni wód mineralnych, deptaka oraz muszli
koncertowej. To w³aœnie by³o
dla Polanicy swoistym kamieniem milowym, bowiem da³o
ma³ej uzdrowiskowej miejscowoœci impuls do rozwoju,
a dla przyje¿d¿aj¹cych tu
kuracjuszy i dla mieszkañców
zdrojowa promenada sta³a siê
okazj¹ do ró¿nych towarzyskich spotkañ, by³a te¿ œwiadJ.K³osiñski
kiem niecodziennych wydarzeñ, tworz¹cych niepowtarzalny klimat Polanicy.
Ten pierwszy historyczny deptak Polanicy to parkowa
promenada przed obecnym sanatorium Wielka
Pieniawa, za czasów niemieckich nazywanym Du¿ym
Domem Zdrojowym (Grossem Kurhaus). Natomiast
dzisiejszym mieszkañcom Polanicy i odwiedzaj¹cym j¹
goœciom nazwa „deptak” kojarzy siê z po³o¿onymi nad
rzek¹ Bystrzyc¹ Dusznick¹ ulicami : Zdrojow¹ i Bystrzyck¹. To w³aœnie miejsce wspó³czeœnie jest deptakiem spacerow¹ wizytówk¹ Polanicy. Zdjêcia prezentowane na wystawie zwi¹zane by³y z tymi dwoma
miejscami.
Historia Polanicy jest szczególn¹ pasj¹ wielu jej
mieszkañców, co ma odzwierciedlenie w licznych
interesuj¹cych publikacjach o charakterze popularyzatorskim i w kilkakrotnie organizowanych du¿ych wystawach, które gromadz¹c bogaty materia³ ikonograficzny, wszechstronnie pokazywa³y rozwój miejscowoœci.

Wystawa, któr¹ zorganizowa³a Miejska Biblioteka
Publiczn a przy pomocy Towarzystwa Mi³oœnik ów
Polanicy, nie mia³a takich aspiracji. By³a jedynie impresj¹ na temat tego, jak w ci¹gu stulecia zmieni³a siê ta
czêœæ Polanicy i jaki zostawi³a œlad w losach ludzi
znanych i mniej znanych. Tych ostatnich - zgodnie
z wol¹ Pani Gra¿yny Redmerskiej, która uprzejmie
pozwoli³a nam skorzystaæ ze swojego bogatego
archiwum rodzinnego - nie przedstawiono widzom
z imienia i nazwiska. Te zdjêcia s¹ bowiem prezentowane jako œwiadectwo minionego czasu lat piêædziesi¹tych i szeœædziesi¹tych ubieg³ego wieku.

J.K³osiñski

Wystawa powsta³a z materia³ów przekazanych
Miejskiej Bibliotece Publicznej przez Pani¹ Gra¿ynê
Redmersk¹, Pana Janusza Dubaja oraz Pana Henryka
Grzybowskiego, który dodatkowo udostêpni³ fotografie
ze zbiorów Eberharda Scholza oraz bogat¹ dokumentacjê fotograficzn¹ z powodzi w 1998 roku, wykonan¹
przez Pana Henryka Czajê. Autorem zdjêæ przedstawiaj¹cych imprezy Miejskiego Centrum Kultury jest
Pan Robert Serafin.
Pierwszy raz przedstawiane publicznie zdjêcia
Tadeusza Ró¿ewicza w Polanicy zosta³y udostêpnione
polanickiej bibliotece przez Pana Bogus³awa Michnika
wieloletniego dyrektora K³odzkiego Oœrodka Kultury
i przyjaciela Poety.
Wszystkim Pañstwu, którzy wielkodusznie zgodzili siê
na udostêpnienie swoich bogatych zbiorów prywatnych
na potrzeby tej wystawy (ze wzglêdu na szczup³oœæ
miejsca wykorzystanych jedynie w ma³ej czêœci), bardzo
serdecznie dziêkujê.
Iwona Mokrzanowska
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PO RAZ KOLEJNY POECI ZAWITALI DO
POLANICY-ZDROJU
17 listopada w szkole Podstawowej nr 2 w bibliotece
szkolnej o godzinie 12:00 zawita³o do nas dwoje poetów
pani El¿bieta Œnie¿kowska - Bielak i pan Stanis³aw
Grabowski. Opowiadali nam o swoich ksi¹¿kach, ale nie
tylko. Mówili te¿ o prywatnym ¿yciu, poinformowali nas
równie¿ o tym, ¿e od m³odych lat ich marzeniem by³o
zostaæ pisarzami. By³o bardzo ciekawie. Dowiedzia³am
siê wiele interesuj¹cych rzeczy nie tylko o poezji, ale te¿
o s³awnych ludziach, którymi s¹ w³aœnie oni.

pan Wojci ech Jast rzêb iec Kucz kows ki
pisa rz.
Pop row adz i³ nas ze spo tka nie bar dzo cie kaw ie.

Spotkanie m³odzie¿y z poetami: El¿biet¹
Œnie¿kowsk¹ - Bielak i Stanis³awem Grabowskim

Nastêpnie 18 listopada o godzinie 11:00 wraz z pani¹
Aleksandr¹ Lis i pani¹ Ann¹ Stêpek wybraliœmy siê na
otwarcie festiwalu, który mia³ miejsce w nowo otwartym
Teatrze Zdrojowym. Na samym pocz¹tku przemówi³ pan
burmistrz Jerzy Terlecki i inni panowie, którzy pe³ni¹
wa¿n¹ rolê w naszym mieœcie. Potem na scenie zawita³a
bardzo dobrze znana i lubiana przeze mnie osoba pan
Andrzej Bartyñski prezes festiwalu. Burmistrz wrêczy³
mu z³ote, wieczne pióro, by³a to zas³u¿ona nagroda dla
wyœmienitego pisarza za tyle lat ciê¿kiej pracy.
Nastêpnie zaczê³a siê czêœæ artystyczna. Najpierw
wyst¹pi³a grupa z przedszkola. Mimo m³odego wieku
zatañczyli i zaœpiewali œwietnie. PóŸniej wyst¹pi³y dzieci
z klas drugich naszej szko³y Dariusz Bzdrya i Monika
Sabo. Ich wystêpy równie¿ by³y znakomite. Kilka minut
po tym wyst¹pi³a Natalia Nadowska, czytaj¹c swoje
wiersze, którymi zdoby³a I nagrodê w zesz³orocznym
Polanickim Konkursie Poetyckim. Nastêpnie zaœpiewa³a Dominika Mierzwa. Na koniec pokazów artystycznych wyst¹pi³a grupa taneczna z Miejskiego
Centrum Kultury. By³ to profesjonalny pokaz.
W ten sam dzieñ o godzinie 15:00 odbywa³y siê
warsztaty poetyckie w Leœnym Ludku, które prowadzi³
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Pani Eli wrêcza kwiaty Zosia Borszowska a panu Stasiowi
Zuzanna Jakubczyñska

Opowiada³ nam o ksi¹¿kach i o poezji. Analizowa³ z nami
ró¿ne wiersze, ale najbardziej podoba³o mi siê to, ¿e
mog³am wyraziæ swoj¹ opiniê. Z tego spotkania dowiedzia³am siê, ¿e wierszy nie mo¿na pisaæ z przymusu,
poniewa¿ nic by z tego nie wysz³o. Pan Wojciech
uœwiadomi³ nam, ¿e poezja to coœ piêknego, a nie trud
i nic z³ego. Dowiedzia³am siê równie¿ znaczenia s³owa
„SUPER”. To spotkanie by³o bardzo przyjemne, szkoda,
¿e trwa³o tak krótko. Mam nadziejê, ¿e nied³ugo bêdê
mia³a okazjê spotkaæ siê znowu z takimi wspania³ymi
ludŸmi.
Moim skromnym zdaniem festiwal by³ pouczaj¹cy
i myœlê, ¿e nied³ugo poeci znów do nas zawitaj¹.
Natalia Hebda klasa 6b
Szko³a Podstawowa nr 2
im. ¯o³nierzy z Monte Cassino
w Polanicy-Zdroju
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„IUBILATE DEUM” („WYS£AWIAJCIE PANA”)
JUBILEUSZ 100-LECIA WYBUDOWANIA
I KONSEKRACJI KOŒCIO£A PARAFIALNEGO
pw. WNIEBOWZIÊCIA NMP W POLANICY- ZDROJU
Etymologicznie s³owo koœció³ (s³ow. kostel, od ³ac.
castellum twierdza), jest to budynek poœwiêcony.
dedykowany lub konsekrowany w obrzêdzie liturgicznym przez biskupa, gdzie wspólnota ochrzczonych
gromadzi siê na s³uchanie s³owa Bo¿ego, wspóln¹
i prywatn¹ modlitwê oraz celebracjê sakramentów,
zw³aszcza Eucharystii; jest miejscem przechowywania
Najœwiêtszego. Sakramentu , a tak¿e pochówku.
Koœció³ na zachodzie jest okreœlany tak¿e jako: domus
ecclesiae, domus orationis, Kyriakon, domus Dei,
Dominicum zaœ na Wschodzie nazywany jest - cerkwi¹.
Koœció³ parafialny, w którym rezyduje proboszcz stanowi
centrum ¿ycia religijnego parafii, natomiast koœcio³y
filialne pe³ni¹ funkcjê pomocnicz¹ w parafii.

odwierty wody ¿elazowo-mineralnej. Okaza³o siê, ¿e
zwi¹zki chemiczne zawarte w wodzie mineralnej maj¹
bardzo korzystne w³aœciwoœci lecznicze. Nastêpnym
w³aœcicielem Uzdrowiska zostaje fabrykant Georg
Haase z Wroc³awia. Dziêki jego wielkiej rozwadze
i hojnoœci Polanica zawdziêcza swój szybki rozwój.
Œwiadczy o tym wielki Dom Zdrojowy „Wielka Pieniawa”,
wille i pensjonaty, zieleñ i las. Dziêki sprawnemu
zarz¹dzaniu Uzdrowiskiem przez dyrektora Georga
Berlita zwiêksza³a siê liczba przybywaj¹cych kuracjuszy. W roku 1912 na 6383 osób 2062 stanowili wypoczywaj¹cy, 3167 to ludzie przebywaj¹cy przejazdem,
liczba sta³ych mieszkañców Polanicy wynosi³a 1153.

100 lat koœcio³a polanickiego
Polanica Zdrój mia³a to szczêœcie, ¿e znaleŸli siê tutaj
œwiatli ludzie, duchowni i œwieccy, którzy zainicjowali
dzie³o budowy, bowiem przez 600 lat przynale¿a³a do
parafii w Szalejowie Górnym i zwieñczyli je piêknym
obiektem w stylu neobarokowym. Impulsem sta³ siê
szybki rozkwit Polanicy, jako miasta uzdrowiskowego.
Koniec XIX w. i pocz¹tek wieku XX to okres intensywnego rozwoju Polanicy, jako Uzdrowiska. Ca³a zas³uga
przekszta³cenia Polanicy w Uzdrowisko nale¿y siê
Wac³awowi Hoffmannowi, który naby³ je w 1873 roku.
Budowa koœcio³a

Uroczystoœæ po³o¿enia kamienia wêgielnego

Prze³om nast¹pi³ w 1904 roku, kiedy to wykonano dwa

Aby nale¿ycie zapewniæ potrzeby religijne wiernych
i kuracjuszy, koniecznym okaza³a siê budowa nowego,
w³asnego koœcio³a parafialnego. Historia jego budowy
siêga roku 1905. Wikariusz katedralny Georg Freund
naby³ ziemiê od ziemianina Paula Rathmanna za sumê
3000 MK, nastêpnie ofiarowa³ j¹ pod budowê koœcio³a
w Polanicy. Po wspólnej debacie 16 marca 1906 roku
powo³ano Komitet Budowlany Koœcio³a. W niedziele
i œwiêta cz³onkowie Komitetu zbierali pieni¹dze,
natomiast ksi¹dz szuka³ ofiarodawców poza Polanic¹.
W paŸdzierniku 1907 roku Pani Agnes Wanke z K³odzka
ofiarowa³a na w³asnoœæ parafii willê „Caritas” z wyraŸnym zaznaczeniem, ¿e s³u¿yæ ma „za mieszkanie dla
miejscowego ksiêdza i dla zakonnic opiekuj¹cymi siê
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Berling z Drezna dzwonów Pawe³, Maria i Józef. 8 lipca
1912 roku sufragan dr Frond z Pragi poœwieci³ nowy
koœció³ filialny pod wezwaniem „Wniebowziêcia Najœwiêtszej Marii Panny”. Po konsekracji o³tarza g³ównego odprawiono uroczyste nabo¿eñstwo. Archidiakon
przekaza³ ksiêdzu proboszczowi Theunerowi, za jego
zas³ugi, Czerwony Order Or³a IV klasy oraz mianowa³
go pra³atem. W dniu poœwiecenia koœcio³a Polanica
liczy³a ju¿ 1320 mieszkañców, a nowa Polanica 373. Na
mocy dekretu z dnia 8 paŸdziernika 1912 r. ks. Benno
Taubitz zosta³ zatrudniony jako kap³an filii w Polanicy
i zaj¹³ siê wyposa¿aniem wnêtrza koœcio³a.
Uroczystoœæ poœwiêcenia dzwonów

chorymi”. 7 marca 1909 roku katolicy, maj¹cy prawo do
g³osowania, postanowili za³o¿yæ parafiê filialn¹. Ze
strony koœcielnej uchwa³a ta zosta³a zatwierdzona
20 wrzeœnia 1909 roku, natomiast ze strony w³adz
pañstwowych zezwolenie przysz³o 1 grudnia tego¿ roku.
Architektowi Schneiderowi z Wroc³awia zlecono
wykonanie szkicu koœcio³a i 21 marca 1911 roku
otrzymano zezwolenie na budowê. Ca³¹ budow¹ zaj¹³
siê Mistrz murarski Ernst z K³odzka. W³aœciciel
Uzdrowiska wspiera³ budowê tak¿e finansowo. Wed³ug
kosztorysu sam budynek w stanie surowym mia³
kosztowaæ 72.970 MK nie licz¹c kosztów wyposa¿enia
koœcio³a, które mia³y przekroczyæ sumê 20.000 MK.
Ksi¹dz Pawe³ Theuner, proboszcz szalejowski i Notariusz Biskupa Praskiego dokona³ 11 kwietnia 1911 roku
wybrania pierwszej ³opaty ziemi na budowie koœcio³a.
Do po³o¿enia kamienia wêgielnego przez archidiakona
hrabstwa k³odzkiego, pra³ata dr. Edmunda Scholza
dosz³o 10 czerwca tego roku. Po nabo¿eñstwie w kaplicy sierociñca, na placu budowy, ksi¹dz Theuner
odczyta³ dokument, który zosta³ umieszczony w kamieniu wêgielnym.

Upamiêtnienie architekta polanickiego koœcio³a

Prace budowlane przebiega³y bardzo sprawnie i ju¿
9 listopada 1911 roku mistrz blacharski Gellrich z K³odzka zwieñczy³ wie¿ê koœcieln¹. Okna koœcio³a s¹ dzie³em
artysty malarza Lercha z Dusseldorfu. 22 kwietnia
odby³o siê poœwiecenie dostarczonych przez firmê
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14 06 1925 r.. Bierzmowanie i odwiedziny
bpa pomocniczego praskiego dr. Frinda

W sierpniu 1921 roku Polanica liczy³a 1377 katolików, zaœ Polanica Górna 365. Dokument, dotycz¹cy
powo³ania samodzielnej parafii z Polanicy i Polanicy
Górnej zatwierdzi³ Rz¹d 06 sierpnia 1923 roku,
i z dniem 1 X siê uprawomocni³. W miesi¹c przed
utworzeniem samodzielnej parafii dotychczasowy
opiekun Ksi¹dz Benno Taubitz zosta³ proboszczem
polanickim a 1 10 1923 roku instalowano go na pierwszego ksiêdza proboszcza w parafii. Po wyodrêbnieniu
parafii nast¹pi³a regulacja. Ministerstwo Pruskie
za¿¹da³o rozwi¹zania gmin: Polanica i Polanica Górna
i z³¹czenia ich w jedn¹ gminê Polanica Zdrój. W 1945 r.
gmina liczy³a 2706 katolików.
Œwi¹tynia polanicka przez lata powojenne a¿ do
naszych czasów ci¹gle upiêkszana, a przede wszystkim
zadbana przez polskich proboszczów doczeka³a siê tak
zacnego Jubileuszu. Taki Jubileusz zdarza siê raz na
100 lat. Pisz¹cemu ten artyku³ przypad³ zaszczyt
zorganizowania i obchodzenia w latach 2011-2012 tych
uroczystoœci.
Relacja z obchodów rocznicy zostanie zamieszczona w
kolejnym numerze „Nieregularnika”.
Ks. Pra³at Antoni Kopacz
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FESTYN RODZINNY W „EDUKATORZE”
Ciep³e, jesienne popo³udnia kusi³y jeszcze do niedawna
promieniami s³oñca i piêkn¹ pogod¹. Dlatego Rada
Rodziców oraz Grono Pedagogiczne Szko³y Podstawowej
i Gimnazjum Stowarzyszenia „Edukator” w PolanicyZdroju postanowi³y wykorzystaæ sprzyjaj¹c¹ aurê i zorganizowaæ w pierwsz¹ niedzielê paŸdziernika „Festyn
Rodzinny”.
Od wczesnych godzin przedpo³udniowych rozpoczê³y
siê przygotowania do otwarcia imprezy. Aromatyczna
kawa i ciep³a herbata stanowi³y doskona³y dodatek do
pysznych domowych wypieków, które przez ca³y dzieñ
cieszy³y siê ogromnym zainteresowaniem przyby³ych
goœci: mieszkañców Polanicy i okolicznych miejscowoœci.
W porze obiadowej na sto³ach pojawi³y siê smaczne dania,
a poniewa¿ festyn odby³ siê pod has³em „Pieczonego
ziemniaka”, to królowa³y zapiekane ziemniaki w mundurkach i frytki, ale mo¿na by³o skosztowaæ równie¿ domowego bigosu, sma¿onych kie³basek oraz pajdy chleba ze
smalcem. Warto podkreœliæ, ¿e wszystkie posi³ki zosta³y
przygotowane przez Rodziców oraz panie pracuj¹ce
w szkolnej kuchni.

imprezie serdecznie dziêkujemy wszystkim cz³onkom
Bractwa.
Zarówno m³odsi, jak i doroœli brali udzia³ w zawodach
sportowych, np. w meczu siatkówki i przeci¹ganiu liny.

G.Redmerska

Zabawa zakoñczy³a siê wieczorem, a dochód zosta³
przeznaczony na zakup oleju opa³owego.
Ogromne podziêkowania i wyrazy uznania nale¿¹ siê
Rodzicom, którzy przejêli inicjatywê i zaanga¿owali siê
w przygotowania festynu. Bez ich pomocy impreza nie
mog³aby siê udaæ.
Dziêkujemy równie¿ wszystkim darczyñcom i sponsorom (Pañstwu Marcie i Micha³owi Grudyszom i Piekarni
„Precel”, Pañstwu Urszuli Uryn - Pacan oraz Arkadiuszowi

G.Redmerska

Dla doros³ych nie lada atrakcj¹ okaza³a siê „Cegie³ka na
rzecz szko³y”, w której mo¿na by³o wygraæ cenne nagrody,
m.in. toster, czajnik bezprzewodowy, plecaki turystyczne.
Maluchy uczy³y siê chodziæ na szczud³ach, gdy¿ do
„Edukatora” zawitali szczudlarze z Teatru „Parada” w Bardzie. Po wysi³ku fizycznym najm³odsi rozwijali zdolnoœci
manualne, lepi¹c z gliny pod okiem instruktorów.
Przyjemnym momentem by³ wystêp artystyczny
zespo³u ludowego „Folkowe Babki”, które, œpiewaj¹c
rozmaite przyœpiewki, rozgrza³y uczestników festynu.
Punktem kulminacyjnym by³ pokaz Bractwa Rycerskiego z K³odzka, które przyby³o do nas w oryginalnych
œredniowiecznych strojach i zaprezentowa³o tañce tej
epoki, a tak¿e pokaz walki rycerzy. Dzieci i m³odzie¿
zosta³y w³¹czone do wspólnej zabawy, co pozwoli³o
poczuæ klimat tamtych czasów. Za udzia³ w naszej

G.Redmerska

Pacan oraz firmie Elbi Plus, Panu Markowi Kowalskiemu,
Pañstwu Katarzynie i Robertowi Kurowskim, „Staropolance”, Restauracji „Zielony Domek” w Polanicy - Zdroju,
Restauracji „Europa” w Polanicy, Restauracji „Swojska
Chata” w Szczytnej, Firmie Pol- Kart, P. G³adyszowi Tartak
drzewny, Pani Monice Kamiñskiej), którzy poprzez swoj¹
hojnoœæ wsparli organizacjê zabawy.
Agata Winnicka
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ANNA WALCZUK - DYREKTOR SZKO£Y
PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM STOWARZYSZENIA
„EDUKATOR”
Anna Walczuk dyrektor Szko³y
Podstawowej i Gimnazjum Stowarzyszenia „Edukator” w PolanicyZdroju. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i geografii. Pedagog
z wielkim sercem, dyplomatka, osoba zawsze uœmiechniêta, ¿yczliwa
innym i œmia³o pod¹¿aj¹ca do przodu. Szko³¹ „Edukator” zarz¹dza ju¿
drug¹ kadencjê.
O swojej pracy, a tak¿e o swoich
marzeniach i oczekiwaniach rozmawia z Agat¹ Winnick¹.
Wi el ki mi kr ok am i z bl i¿ a s iê
zakoñczenie roku szkolnego.
Gdyby teraz mia³a Pani zrobiæ
krótkie jego podsumowanie, to co
by Pani powiedzia³a?
Anna Walczuk: W tym roku mija 10
lat, odk¹d istnieje Szko³a Podstawowa Stowarzyszenia
„Edukator”, a w przysz³ym roku jubileusz 10-lecia bêdzie
obchodzi³o gimnazjum. Choæ ka¿dego roku napotykaliœmy ró¿ne przeszkody, to jednak spotykaliœmy ludzi nam
¿yczliwych, którzy nas wspierali, motywowali i nie
pozwalali rezygnowaæ ze swoich zamierzeñ. Do tej
grupy osób nale¿eli przede wszystkim Rodzice zadowoleni z tego, ¿e ich dzieci chodz¹ do tej szko³y. Do tej
pory szczególnie cenne dla mnie s¹ oznaki sympatii ze
strony absolwentów i ich rodziców.
Co uwa¿a Pani za najwiêkszy atut tej szko³y?
A.W. Najwiêkszym atutem jest fakt, ¿e uda³o nam siê
stworzyæ zespó³ wspania³ej, wykwalifikowanej kadry
pedagogicznej, która sprawia, ¿e atmosfera w tej szkole
jest przyjazna dla ucznia. Szko³a to nie tylko budynek,
ale przede wszystkim atmosfera w niej panuj¹ca. Cieszy
mnie to, ¿e uczniowie te¿ s¹ otwarci, zwracaj¹ siê do
nauczycieli ze swoimi problemami, bo to œwiadczy o tym,
¿e maj¹ do nich zaufanie.
Sukcesy uczniów na pewno ciesz¹ i daj¹ motywacjê
do pracy. Które sukcesy z ostatnich lat da³y najwiêcej zadowolenia?
A.W. Ka¿dy sukces, nawet ten drobny, jest powodem do
dumy. Mamy laureata ogólnopolskiego konkursu na
felieton, laureatki miêdzynarodowych konkursów
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piosenki oraz zwyciêzców zawodów sportowych.
W gr on ie u cz ni ów z do ln yc h
plastycznie znalaz³a siê uczennica,
która zaprojektowa³a logo akcji
Szko³a bez przemocy i zdoby³a 2
mi ej sc e w ko nk ur si e og ól no polskim. Ka¿dego roku bierzemy
udzia³ w
kampan ii Zachowaj
trzeŸwy umys³ i zwyciê¿amy wiele
konkursów literackich, plastycznych, sportowych.
W poprzednich latach „Edukator” na egzaminach gimnazjalnych zawsze wypad a³ bardzo
dobrze, to œwiadczy o wysokim
poziomie nauczania.
A.W. W ci¹gu ostatnich lat osi¹galiœmy poziom wy¿szy od œredniej
wojewódzkiej i krajowej. Absolwenci naszego gimnazjum to przede wszystkim obecni uczniowie liceów
ogólnokszta³c¹cych lub studenci najlepszych uczelni w
kraju. Do tej pory zawsze byliœmy zadowoleni z wyników
egzaminu gimnazjalnego.
Walorem tej placówki s¹ liczne wyjazdy edukacyjne
i krajoznawcze.
A.W. Jedn¹ z form edukacji szkolnej s¹ wyjazdy uczniów
na wyciecz ki krajozn awcze. Laureat ki szkolne go
konkursu na logo szko³y pojecha³y do Strasburga, aby
zwiedziæ siedzibê Parlamentu Europejskiego. Organizowaliœmy równie¿ wycieczki do W³och, Austrii,
Czech, na S³owacjê, a tak¿e wycieczki krajowe i zielone
szko³y m.in. do Krakowa, Wieliczki, £eby, Gdañska,
Ustki, Pogorzelicy. Ka¿dego roku bierzemy udzia³
w Dolnoœl¹skim Festiwalu Nauki we Wroc³awiu. W tym
roku mi³¹ niespodziank¹ na zakoñczenie okresu
zimowego by³ wyjazd 50 uczniów na narty do Zieleñca
w ca³oœci sponsorowany przez ¿yczliwych ludzi.
Korzystaj¹c z okazji pragnê serdecznie podziêkowaæ
tym osobom, a s¹ to: Wojciech Szatniewski, Micha³
Grzesiak, Szymon Chachowski, Jurek Karpowicz,
Micha³ Karpiñski oraz firmy: Ski Team i Best Ski.
Szczeg ólne podziê kowani a dla Pana Burmis trza
Jerzego Terleckiego za op³acenie autokaru na
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wycieczkê oraz dla Cezarego Latuszka.
Proszê opowiedzieæ o projektach i dzia³aniach, które
s¹ realizowane w tej szkole.
A.W. Bierzemy udzia³ w licznych ogólnop olskich
projektach, akcjach UNICEF m.in. Szko³a z prawami
dziecka, Baw siê i b¹dŸ bezpieczny, Ty mo¿esz pomóc
dzieciom z krajów trzeciego œwiata. Posiadamy tytu³
Szko³y z klas¹ i Szko³y bez przemocy, a tak¿e certyfikat
Szko³y Myœlenia.Dziecko, rodzic czy nauczyciel - kto dla
Pani jako Dyrektora jest najwa¿niejszy?A.W. Wszyscy
s¹ jednakowo wa¿ni. Jako pracodawcy zale¿y mi na
dobru pracowników, jako nauczycielowi - na odpowiednim poziomie nauczania i na zgodnej wspó³pracy
z rodzicami, bez której ¿adna szko³a, a szczególnie taka
jak nasza, nie mo¿e funkcjonowaæ.
Czego ¿yczy³aby Pani sobie, czego innym nauczycielom, a czego rodzicom i dzieciom?
A.W. Wszystkim nam zdrowia i zadowolenia z pracy i
dzia³añ, które realizujemy ka¿dego dnia. A dzieciom
uœmiechu i radoœci.
„Edukator” to tak¿e liczne inicjatywy spo³eczne,
w które w³¹czana jest spo³ecznoœæ lokalna, np. bal
charytatywny, kiermasze œwi¹teczne.

A.W. W styczniu tradycyjnie ju¿ odby³ siê XIX bal
dobroczynny, na którym bawili siê nie tylko polaniczanie,
ale nawet goœcie z Wroc³awia czy Warszawy i z za
granicy. Ka¿dego roku organizujemy kiermasz bo¿onarodzeniowy i wielkanocny, z których dochód przeznaczony jest na cele edukacyjne. Takie inicjatywy bardzo
integruj¹ nauczycieli, rodziców, pozwalaj¹ zaistnieæ na
gruncie lokalnym.
Gdyby mog³a Pani kierowaæ szko³¹ swoich marzeñ,
to jak by ona wygl¹da³a?
A.W. Poniewa¿ od 15 lat jestem zwi¹zana ze szko³¹, to
marzenia kr¹¿¹ wokó³ „Edukatora”. Marzy mi siê, aby
poprawi³a siê baza lokalowa i dydaktyczna. Gdybym
mia³a fundusze, pierwsz¹ rzecz¹, jak¹ chcia³abym
zrealizowaæ, by³oby zbudowanie sali gimnastycznej
oraz kompleksu boisk sportowych wraz z placem zabaw
dla najm³odszych. Przyda³by siê remont toalet, trosk¹
napawa mnie te¿ przeciekaj¹cy od czasu do czasu
dach. Pomimo tych bol¹czek i braków jest to szko³a,
która zapewnia niew¹tpliwie dobry start. Jestem dumna,
¿e powierzono mi stanowisko dyrektora w tej szkole.
Dziêkujê bardzo za rozmowê.

POLANICKIE TALENTY POETYCKIE
W almanachu „Magia wyobraŸni”
Grupy Literackiej „Dysonans ” z
Wroc³awia, redagowanego przez
Kazimierza Burnata ukaza³y siê
2 wiesze autorstwa polaniczanki
Agnieszki Szpunar
uczennicy
Gimnazjum im. dr. J. Matuszewskiego.
Wywiad z m³od¹ poetk¹ zatytu³owany „¯ycie z wierszem” przeprowadzi³ tak¿e, z okazji publikacji
wydawnictwa, na ³amach tygodnika
„Euroregion Glacensis” (15/2011)
Waldemar Jab³czyñski. Dowiadujemy siê z niego wielu interesuj¹cych rzeczy o naszej wspó³mieszkance.
Przedrukowuj¹c z almanachu
wspomniane wiersze, gratulujemy
Agnieszce debiutu ksi¹¿kowego,

¿ycz¹c jednoczeœnie dalszego
rozwoju talentu.
P.S.
Almanach „Magia wyobraŸni” by³
eksponowany na VIII Miêdzynarodowym Festiwalu Poezji „Poeci
bez granic”. Imprezie towarzyszy³
tak¿e poetycki almanach uczestników Festiwalu „Ósma strona œwiata”.
Edward Wojciechowski

****
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
***
i tak wszyscy spotkamy siê tam
wysoko
po drugiej stronie têczy
wy¿ej ni¿ szybowiec
ni¿ nienawiœæ
dalej ni¿ moje marzenia
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MISIE W POLANICKIM TEATRZE
25 listopada w polanickim Teatrze im. Mieczys³awy
Æwikliñskiej odby³ siê niecodzienny spektakl z udzia³em
najm³odszych mieszkañców naszego miasta. Dzieci
z polanickich przedszkoli oraz klas I - III szkó³
podstawowych œwiêtowa³y „Miêdzynarodowy Dzieñ
Pluszowego Misia”. Pi¹tkowa uroczystoœæ by³a
jednoczeœnie fina³em projektu czytelniczo - terapeutycznego zorganizowanego pod has³em „Polanicki miœ
do przytulania i podziwiania”.
Wielki fina³ poprzedzi³ szereg dzia³añ, którym
przyœwieca³y rozmaite cele: promowanie czytelnictwa,
integracja polanickich placówek, pog³êbianie wiêzi
rodzinnych w ramach kampanii Postaw na rodzinê,
pog³êbianie wiêzi m³odego pokolenia z miastem,
rozwijanie talentów, a tak¿e dobra zabawa.
Dzieci wziê³y udzia³ w konkursach plastycznych Miœ
przyjaciel z bajki oraz Polanicki Miœ, któ ryc h
organizatorem by³o Weso³e Przedszkole w Bajkowej
Krainie, a patronem Towarzystwo Mi³oœników Polanicy,
a tak¿e w konkursie recytatorskim Miœ mój przyjaciel
z ksi¹¿ki, pieczê nad nim objê³a Szko³a Podstawowa
Stowarzyszenia „Edukator” pod patronatem Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Polanicy Zdroju.
Laureaci konkursów plastycznych:
Grupa 3-6 lat
I miejsce: Wiktoria Bakowska, Przedszkole
Publiczne nr 1,
II miejsce: Karolina Mokrycka, Oddzia³y
Przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 2 im.
¯o³nierzy z Monte Cassino,
III miejsce: Cezary Tutak, Przedszkole
Niepubliczne Gromadka NiedŸwiadka i Anna
Przybylska, Weso³e Przedszkole w Bajkowej Krainie,
Grupa klas 1-3
I miejsce: Krzysztof Ciosek, Szko³a
Podstawowa nr 2 im. ¯o³nierzy z Monte Cassino,
II miejsce: Micha³ Michalski, Szko³a
Podstawowa nr 2 im. ¯o³nierzy z Monte Cassino,
III miejsce: Micha³ Hermann, Szko³a
Podstawowa Stowarzyszenia Edukator.
Laureaci konkursu recytatorskiego:
Grupa 3-4 lata:
I miejsce Amelia Boos, Weronika R¹czka,
Przedszkole Publiczne nr 1,
II miejsce: Paulina Ku³aga, Przedszkole
Publiczne nr 1,
III miejsce: Wiktoria Pasek, Przedszkole
Niepubliczne Gromadka NiedŸwiadka
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Grupa 5-6 lat:
I miejsce Leon Berendt, Oddzia³y Przedszkolne
przy Szkole Podstawowej nr 2 im.
¯o³nierzy z Monte Cassino,
II miejsce: Aleksandra S³ociñska, Oddzia³y
Przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 2
im. ¯o³nierzy z Monte Cassino,
III mie jsc e: K ata rzy na S ype k, O ddz ia³ y
Przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 2 im.
¯o³nierzy z Monte Cassino,
Grupa klas 1-3
I miejsce: Hanna Majewska, Emilia Kostrzewska,
Szko³a Podstawowa nr 2 im. ¯o³nierzy
z Monte Cassino,
II miejsce: Amelia Eljaszuk Konieczko, Maja
Mejer, Szko³a Podstawowa nr 2 im.
¯o³nierzy z Monte Cassino,
Wyró¿nienie: Wiktoria Eljaszuk Konieczko,
Szko³a Podstawowa nr 2 im. ¯o³nierzy
z Monte Cassino.
W ramach projektu grupy przedszkolne i szkolne
goœci³y w Miejskiej Bibliotece Publicznej, uczestnicz¹c
w zajêciach czytelniczych przygotowanych przez
bibliotekarza, pani¹ Iwonê Gajdê. Z kolei w ramach
kampanii Postaw na rodzinê w placówkach goœci³
koordynator PiRPA, pan Mariusz Winiarz.

Gala w piêknym polanickim teatrze, prowadzona
przez pani¹ Annê Stêpek, bibliotekarza Szko³y
Podstawowej nr 2 im. ¯o³nierzy z Monte Cassino
w Polanicy Zdroju oraz ucznia kl. V a tej¿e szko³y Miko³aja R¹czkê, przyci¹gnê³a nie tylko dzieci, ale
i doros³ych widzów. Na deskach teatru wyst¹pi³y tak¿e
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dzieci ze Szko³y Podstawowej w Szczytnej w przedstawieniu pt. Kubuœ Tropiciel. Warto zaznaczyæ, ¿e
uczniowie kl. IV (Marta Filary, Gabriela Milke, Julia
Piziur, Patryk Wolak) wraz z nauczycielk¹ jêzyka
polskiego, pani¹ Beat¹ Hoffman, sami napisali
scenariusz i wyre¿yserowali swoje przedstawienie.
Has³em przewodnim zabawy by³ okrzyk: Wczoraj,
jutro, tak¿e dziœ, wszystkim jest potrzebny miœ!
skan dowa ny prze z wszy stki e dzie ci, po³¹ czon y
z wyrzuceniem w górê pluszowych zabawek. Imprezê
uatrakcyjnili goœcie specjalni Polanicki NiedŸwiedŸ oraz
Kubuœ Puchatek w rolê misiów wcielili siê uczniowie
szko³y Stowarzyszenia „Edukator”
Jakub Szwed
i Brygida Niewiadomska. W dalszej czêœci imprezy
lau rea ci kon kur su rec yta tor ski ego mie li oka zjê
zaprez entowa æ swoje umiejê tnoœci przed liczni e
zgromadzon¹ publicznoœci¹, zwyciêzcy konkursów
plastycznych otrzymali dyplomy i nagrody, natomiast
wystawê prac konkursowych mo¿na by³o podziwiaæ
w holu teatru. Organizacj¹ wystawy zajê³y siê panie
Lilianna Babiñska i El¿bieta D¿end¿era z Oddzia³ów
Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 im.
¯o³nierzy z Monte Cassino. Ponadto ka¿da z placówek
przy goto wa³ a pio sen kê o misi ach
bra wur owe
wykonanie utworów podgrza³o i tak gor¹c¹ atmosferê
w teatrze.

Ciekawym elementem Gali by³ multimedialny pokaz
zdjêæ obrazuj¹cych wszystko, co dzia³o siê w szko³ach
i przedszkolach w ramach przygotowañ do wielkiego
fina³u, by³a to œwietna okazja do pokazania
nowoczesnego wyposa¿enia teatru i mo¿liwoœci, jakie
obecnie daje technika. Pokazem multimedialnym zajê³y
siê panie ze Szko³y Podstawowej Stowarzyszenia
Edukator - Katarzyna Chorzêpa i Agata Winnicka. Nie
oby³o siê te¿ bez próby pobicia rekordu Guinnessa
w iloœci uzbieranych pluszowych misiów - rekord nie
zosta³ pobity, ale do rekordu Warszawy zabrak³o
naprawdê niewiele. W Polanicy zebrano 1953 misie,
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natomiast w Warszawie 2004. Do uczestnictwa w próbie
pobicia rekordu Guinnessa w³¹czyli siê tak¿e
pr ac ow ni cy Ur zê du Mi as ta , ch c¹ c we sp rz eæ
milusiñskich w ich ambitnych dzia³aniach. By³ to bardzo
mi³y gest z ich strony.
Jednym z dzia³añ poprzedzaj¹cych pi¹tkowy fina³
by³o w³asnorêczne wykonanie przez dzieci ze szkó³
i przedszkoli misiów stanowi¹cych wystrój teatralnej
sceny. Misie osi¹gnê³y rozmiary od 90 cm do 1,5 metra
wysokoœci, niektóre otrzyma³y wdziêczne imiona, takie
jak Toœka, Leo Szkot czy Origamiœ. Wszystkie prace
wzbudzi³y podziw publicznoœci i uznanie Komisji
Oceniaj¹cej.
Na zakoñczenie imprezy zastêpca Burmistrza Miasta
Polanica Zdrój, pan Dariusz Kupiec, wrêczy³ przedstawicielom placówek podziêkowania oraz piêkne pluszowe
podobizny polanickiego niedŸwiedzia w dowód uznania
za udzia³ w przedsiêwziêciu.
A jak bawili siê najm³odsi polaniczanie? Sadz¹c po
reakcjach, spontanicznych i szczerych zabawa by³a
nad wyraz udana. Niezwyk³e miejsce, jakim jest teatr,
jego wystrój i atmosfera, pomog³y w pe³ni osi¹gn¹æ
organizatorom zamierzone cele. Bardzo pomocne
okaza³o siê ogromne zaanga¿owanie opiekunów i nauczycieli wszystkich zaproszonych do projektu placówek
oraz instytucji. Jest to dowód na to, ¿e integracja
i wspólne dzia³anie jest mo¿liwe, a efekty, jakie przynosi
s¹ naprawdê godne podziwu.
Pomys³odawc¹ i g³ównym organizatorem projektu
by³a Anna Stêpek - bibliotekarz Szko³y Podstawowej
nr 2 im. ¯o³nierzy z Monte Cassino w Polanicy-Zdroju.
Beneficjenci projektu: Przedszkole Publiczne nr 1
w Polanicy Zdroju, Przedszkole Niepubliczne Weso³e
Przedszkole w Bajkowej Krainie w Polanicy- Zdroju,
Przedszkole Niepubliczne Gromadka NiedŸwiadka
w Polanicy Zdroju, Oddzia³y Przedszkolne przy Szkole
Podstawowej nr 2 im. ¯o³nierzy z Monte Cassino
w Polanicy Zdroju, Szko³a Podstawowa nr 2 im.
¯o³nierzy z Monte Cassino w Polanicy Zdroju, Szko³a
Podstawowa Stowarzyszenia Edukator w Polanicy
Zdroju.
Uczestnicy projektu: Urz¹d Miejski w Polanicy
Zdroju, Miejska Biblioteka Publiczna w PolanicyZdroju, Towarzystwo Mi³oœników Polanicy, Gminna
Komisja PiRPA w ramach projektu Postaw na rodzinê w Polanicy-Zdroju, Miejskie Centrum Kultury
w Polanicy-Zdroju.
Katarzyna Chorzêpa
Szko³a Podstawowa Stowarzyszenia „Edukator”
w Polanicy-Zdroju
foto: Krzysztof Kreiser
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K£ODZKIE TAWERNY, TARGI, JARMARKI…
Wszelkiego typu gospody odgrywa³y bardzo wa¿n¹
rolê w ¿yciu lokalnych spo³ecznoœci miejskichi wiejskich.
Tutaj gromadzili siê ludzie po pracy, œwiêtowali, w takich
miejscach zawi¹zywa³y siê nowe wiêzi spo³eczne.
Szczególnie w epoce przemys³owej, tj. od II po³owy
XIX w., w warunkach nasilaj¹cych siê migracji zarobkowych, gospody, zapewnia³y nie tylko dach nad g³ow¹
ale tak¿e ca³odzienne wy¿ywienie, co dla osób samotnych by³o bardzo wa¿ne.

K³odzko w XIX w. mia³o kilka gospód. Najstarsz¹
i najwiêksz¹ by³a Tawerna. Nie wiadomo kiedy, dok³adnie powsta³a. Wiemy, ¿e od 1477 r. mo¿na by³o w niej
prowadziæ wyszynk piwa i wina. Ju¿ w XVIII w. zagoœci³a
w niej sztuka. To w³aœnie tutaj przybywaj¹ce do K³odzka
grupy teatralne prezentowa³y siê miejscowej publicznoœci. Goœci³ w niej i wystawia³ swe sztuki Karl von
Holtei, czêsto odwiedzaj¹cy K³odzczyznê. Zwi¹zki tego
œl¹skiego poety z K³odzkiem po 1813 r. polega³y te¿ na
czêstym w nim bywaniu. Holtaj najczêœciej
odwiedza³ jednak niedaleki Gorzanów.
Równie¿ tam wystawia³ swoje sztuki, które
przyje¿d¿ali ogl¹daæ k³odzcy mi³oœnicy
teatru. Dodajmy, ¿e poeta o k³odzczanach
jako o ludziach wykszta³conych mia³ bardzo
dobre zdanie. W Tawernie odbywa³y siê
tak¿e koncerty, które, podobnie jak przedstawienia teatralne, cieszy³y siê wielk¹
popularnoœci¹ wœród mieszkañców K³odzka
oraz okolicznych miejscowoœci.
Na pocz¹tku XX w. sala Tawerny w dalszym ci¹gu pe³ni³a funkcjê teatru miejskiego. Wystawiano tam ju¿ nie tylko sztuki
teatralne, ale równie¿ spektakle muzyczne.
Halbe Meile Berhard VolkeHalbe Meile Berhard Volke

Gospody spe³nia³y od zawsze jeszcze inn¹ rolê. By³y
miejscem spotkañ podró¿nych i miejscowej ludnoœci.
Zanim media zaw³adnê³y zbiorow¹ wyobraŸni¹ oraz
informacj¹, wiedza przeciêtnych ludzi o otaczaj¹cym ich
œwiecie najczêœciej pochodzi³a z zas³yszanych nowin,
które rozpowszechniali przyjezdni zatrzymuj¹cy siê
w karczmach, tawernach, gospodach, zajazdach i innych podobnych miejscach. Obiekty takie znajdowa³y
siê w prawie ka¿dym mieœcie, nawet tych mniejszych
oraz na wsiach.

Vereinshaus Reichsgarten

Vereinshaus Reichsgarten
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Popularne by³y zw³aszcza operetki Jana Straussa.
Chêtnie s³uchano innych zespo³ów, w tym tak¿e orkiestry miejscowego garnizonu. Du¿¹ popularnoœci¹
w K³odzku cieszy³y siê orkiestry taneczne.
Zim¹ koncerty by³y organizowane w pomieszczeniach
zamkniêtych, latem s³uchano muzyki w licznych ogródkach wokó³ k³odzkich restauracji. Miejscem koncertów
by³ tak¿e Rynek. To w³aœnie na nim w latach 1883-1886
mieszkañcy miasta s³uchali regularnie kapeli stra¿ackiej
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z Czech.

Gaststatte zum Eisernen Kreuz

Paulanerbrau Zum alten Fritz

Na k³odzkim Rynku znajdowa³y siê równie¿ trzy inne
lokale, a wiêc: Schwarzer Bär (Czarny NiedŸwiedŸ),
Neue Breslau (Nowy Wroc³aw) i chêtnie odwiedzana
cukiernia Spillmanna. Spotykano siê równie¿ w k³odzkich piwiarniach. W I po³owie XIX w. znajdowa³o siê ich
a¿ siedem. Liczba miejsc, w których prowadzono wyszynk piwa, wskazuje równie¿ na to, ¿e by³ to bardzo
popularny napój. Œwiadczy o tym tak¿e fakt, ¿e kiedy po
1 IX 1853 r. próbowano podnieœæ jego cenê, nast¹pi³y
ostre protesty. Wzburzenie mieszkañców na wieœæ o planowanej zmianie ceny nazwano potem „rewolucj¹
piwn¹”.
W XVIII w. zwyczaj picia kawy rozpowszechni³ siê
w Europie, a œwiadczy³ o tym szybki wzrost liczby
kawiarni. W XIX w. nadano im charakter klubowy.

ZIEMIA K£ODZKA - HISTORIE Z PRZESZ£OŒCI
K³odzko mia³o ich a¿ piêæ. W³aœciciele kawiarni dla
osi¹gniêcia oczekiwanych obrotów nie
mogli liczyæ wy³¹cznie na amatorów
kawy. Starali siê przyci¹gn¹æ goœci
atrakcjami, takimi jak: kiermasze,
potañcówki. Oprócz kawy oferowano
w kawiarniach równie¿ s³odycze,
szczególnie popularne faworki, naleœniki.
Dobr¹ opini¹ wœród k³odzkich mieszczan cieszy³a siê gospoda „Pod Bia³ym
Rumakiem”. Miejsce to by³o bardzo
popularne równie¿ wœród osób bawi¹cych w K³odzku przejazdem. Wiele
z nich zatrzymywa³o siê tam na nocleg.
Menu k³odzkich gospód by³o ró¿ne
w zale¿noœci od sk³adu socjalnego
sta³ych klientów. Najskromniejsze
oferty to zarazem najmniej wyszukane
dania. Wœród najpopularniejszych
potraw znajdowa³a siê kie³basa, któr¹
podawano w postaci gotowanej i pieczonej. Zasobniejszym klientom proponowano pieczonego zaj¹ca, gêœ,
ba¿anta. W kartach dañ znaleŸæ
mo¿emy równie¿ baraninê, popularn¹
tak¿e i dziœ sa³atkê ziemniaczan¹, czy
sa³atkê z kie³bas¹.
Poza posi³kami w ofercie gospód
znajdowa³y siê równie¿ alkohole. Mniej
zasobnym klientom musia³o wystarczyæ piwo i tanie wódki o ni¿szej
zawartoœci alkoholu. Klienci wybieraj¹cy z kart dania bardziej wyszukane
siêgali po alkohole importowane,
a wiêc: wina, rum, koniak, dro¿sze
gatunki wódek.
W 1888 r. miasto przejê³o kompleks umocnieñ na
Owczej Górze i zaczê³o je dostosowywaæ do potrzeb
cywilnych. Dotychczasowe obiekty wojskowe zaczê³y
pe³niæ funkcje turystyczne.
W zachodniej czêœci dawnych umocnieñ powsta³y
tarasy widokowe, promenady, ma³e restauracje. Du¿a
w tym zas³uga miejscowego Towarzystwa Górskiego,
które podejmowa³o wiele podobnych dzia³añ dla
przyci¹gniêcia do miasta turystów, którym zapewniano,
prócz atrakcji zwi¹zanych ze zwiedzaniem miejscowych
zabytków i ogl¹daniem piêknych krajobrazów, mo¿liwoœæ odpoczynku i zregenerowania si³ przy smacznym
posi³ku.
XIX w. to okres, w którym zaczyna siê rozwijaæ
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ZIEMIA K£ODZKA - HISTORIE Z PRZESZ£OŒCI
w pañstwie pruskim ¿ycie polityczne. Powstaj¹ce
wówczas organizacje najczêœciej w gospodach mia³y
swoje miejsca spotkañ. Tam te¿ organizowano lokale
wyborcze, bowiem wy³¹cznie one dysponowa³y

Vereinshaus Reichsgarten

wystarczaj¹co du¿ymi pomieszczeniami
Innymi okazjami do kontaktów z osobami przyjezdnymi by³y targi i jarmarki. K³odzki Rynek pe³ni³ funkcjê
miejskiego targowiska. Codziennie rano kramarze
i przekupnie wystawiali na sprzeda¿ swoje towary. Tutaj
mo¿na by³o taniej kupiæ ¿ywnoœæ i przedmioty codziennego u¿ytku. Klientami byli nie tylko mieszkañcy
K³odzka, ale równie¿ licznie przybywaj¹ca do miasta
ludnoœæ z okolicznych miejscowoœci. Jarmarki i targi nie
tylko stwarza³y okazjê do nabycia potrzebnych produktów, ale równie¿ do wymiany informacji, szczególnie
jeœli pochodzi³y od przybyszów z daleka.

Nieregularnik Polanicki

2/2011

W ka¿dy czwartek odbywa³ siê w K³odzku targ
zbo¿owy, a cztery razy w roku du¿e, tygodniowe
jarmarki. Organizowano je w porze ostatków, w Zielone
Œwi¹tki, w dni Wniebowst¹pienia N M P i w œwiêto
Szymona Judy.
Jarmarki bo¿onarodzeniowe maj¹ swoj¹
d³ug¹ tradycjê w krajach niemieckojêzycznych. W Niemczech zaczêto je organizowaæ
w koñcu XIV w., ale sto lat wczeœniej pojawi³y
siê w Austrii. By³y i pozostaj¹ do dziœ swego
rodzaju rozrywk¹. W K³odzku na ten moment
czekano szczególnie. Zwyczajem by³o zawieszanie zajêæ szkolnych na czas trwania
jarmarku. Szczególn¹ atrakcj¹ dla wszystkich
mieszkañców miasta by³ targ przedœwi¹teczny, który odbywa³ siê 2 tygodnie przed Bo¿ym
Narodzeniem. Czas Adwentu jest okresem
radosnego oczekiwania na zbli¿aj¹ce siê
œwiêta, które jak ¿adne inne, kojarz¹ siê
szczególnie mi³o nie tylko dzieciom. W œwi¹tecznym klimacie oferowano na stoiskach ozdoby
choinkowe, miejscowe specja³y, rêkodzielnictwo,
odbywa³y siê prezentacje szopek. Mieszkañcy K³odzka,
jak odnotowano w Ÿród³ach, z radosnym oczekiwaniem
przygotowywali siê do bo¿onarodzeniowych œwi¹t,
dokonuj¹c zakupów i ch³on¹c tê szczególn¹ œwi¹teczn¹
atmosferê.
El¿bieta Koœcik
foto arch. Tomasz ¯abski

REKLAMA REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA REKLAMAREKLAMA
REKLAMAREKLAMA
REKLAMA
REKLAMA REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

US£UGI PROJEKTOWE
WYDRUKI WIELKOFORMATOWE
REKLAMA od A do Z

34

2/2011

Nieregularnik Polanicki

SPACER Z PRZEWODNIKIEM

BYSTRZYCA DUSZNICKA
Bystrzyca Dusznicka to rzeka przep³ywaj¹ca m.in.
przez Polanicê-Zdrój. Na ogó³ spokojna, potrafi jednak
p³ataæ psikusy. Np. w 1998 r. „zdemolowa³a” po³owê
Polanicy. Wtedy strasznie to wygl¹da³o, ale podobno
takie kataklizmy zda rzaj¹ siê raz na tysi¹ c lat.
Paradoksalnie, zdaniem wielu turystów i mieszkañców,
„dziêki” tej powodzi miasto znacznie wypiêknia³o.
Bystrzyca Dusznicka swoje Ÿród³a ma w Górach
Orlickich, na stokach Hutniczej Kopy (poni¿ej drogi
Zieleniec - Lasówka). D³ugoœæ rzeki to ok. 35 km - wpada
do Nysy K³odzkiej na peryferiach K³odzka. W dwóch
miejscach jest to rzeka graniczna: powy¿ej DusznikZdroju stanowi granicê miêdzy Górami Orlickimi
i Górami Bystrzyckimi, zaœ m.in. w Piekielnej Dolinie
wyraŸnie oddziela Góry Bystrzyckie od Gór Sto³owych.
Od dawna dolina rzeki Bystrzycy stanowi³a naturalny
szlak komunikacyjny. Prowadzi³a têdy droga handlowa
ze Œl¹ska do Czech. Ukszta³towanie Piekielnej Doliny
sprzyja³o napaœciom na wêdruj¹ce têdy karawany. Na
kupców napadali zamaskowani, ubrani na czarno
zbójcy. Ostatni rabuœ zosta³ skazany w pierwszej
po³owie XVI wieku, zaœ poprzez legendy wiele nazw
przetrwa³o do dzisiaj. Od lat 40. XIX wieku notuje siê
rozwój przemys³u - w dolinie rzeki zbudowano hutê szk³a
Waldstein, szlifierniê, tartak i browar.

Ruch turystyczny zacz¹³ rozwijaæ siê w po³owie XIX
wieku. W latach 1845-50 zbudowano wzd³u¿ rzeki drogê
³¹cz¹c¹ Polanicê ze Szczytn¹. Powsta³o kilka gospód
z miejscami noclegowymi dla podró¿ników. Pocz¹tkowo
turyœci i kuracjusze pod¹¿ali têdy powozami. G³ównie
odbywa³o siê to od strony Polanicy w kierunku

Szczytnej, gdzie jednym z punktów docelowych by³
zamek Leœna Ska³a (Waldstein). W grudniu 1890 r.
oddano do u¿ytku liniê kolejow¹ ³¹cz¹c¹ K³odzko ze
Szczytn¹. Szosa z lini¹ kolejow¹ kilka razy krzy¿uj¹ siê
tu ze sob¹; szczególnie malowniczy jest most kolejowy
wisz¹cy nad drog¹ i rzek¹ w Piekielnej Dolinie. Niestety,
od 4 marca 2010 r. kursowanie poci¹gów zosta³o
zawieszone (od niedawna prowadzony jest remont
torów). Po 1945 r. gospodarcza eksploatacja rzeki
zosta³a prawie ca³kowicie zaniechana.

Tereny, przez które rzeka p³ynie, s¹ bardzo atrakcyjne
krajobrazowo. Dwa odcinki maj¹ prze³omowy charakter:
tzw. Smocze Gard³o powy¿ej DusznikZdroju oraz Piekielna Dolina w pobli¿u
Polanicy-Zdroju. Piekielna Dolina jest
miejscem szczególnym - górskie
zbocza porasta las, zaœ miêdzy
drzewami jakby „porozrzucane” le¿¹
skalne g³azy. Rzeka p³ynie tu krêtym
malowniczym korytem, w którym tak¿e
zalegaj¹ piaskowcowe g³azy; w wiêkszoœci jest to jeszcze pozosta³oœæ
powodzi z 1998 r. W Piekielnej Dolinie
rosn¹ rzadkie gatunki roœlin, m.in.
karpacka odmiana brzozy omszonej
oraz mszak sierpowiec b³yszcz¹cy.
W nurcie Bystrzycy Dusznickiej wystêpuj¹ m.in. g³owacz bia³op³etwy oraz
minog strumieniowy. Nic dziwnego
zatem, ¿e okolica znalaz³a siê na liœcie Europejskiej
Sieci NATURA 2000 jako specjalny obszar ochrony
siedlisk.
Tekst i foto: Marek Ga³owski
(www.markowaturystyka.eu)
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WIELKIE UCIECZKI...
II wojna œwiatowa dobiega³a koñca. Niemcy mieli
œwiadomoœæ zbli¿aj¹cej siê nieuchronnie pora¿ki
i przegrania kolejnej wojny, któr¹ wywo³ali. Wizja
odpowiedzialnoœci za zbrodnie na ludzkoœci, jakiej
dokonali, u wielu budzi³a strach. Jedynym rozwi¹zaniem
i uchyleniem siê od poniesienia zas³u¿onej kary za
swoje czyny, by³a…ucieczka.
Po kapitulacji Festung Breslau, wszystko by³o jasne.
Niemcy pokonani, mogli tylko wycofywaæ siê w g³¹b
Niemiec, licz¹c na cud. Ziemia K³odzka odegra³a
znacz¹c¹ rolê w tym temacie. Sta³a siê równie¿ azylem
dla zbrodniarzy, ale o tym w dalszej czêœci.
Przez wieœ Kamieñczyk, która po³o¿ona jest w dolinie
potoku Kamionka w gminie Miêdzylesie, wycofywa³a siê
niemiecka jednostka piechoty VIII Korpusu piechoty
oraz dowództwo VIII Korpusu piechoty, wchodz¹ce
w sk³ad 17 Armii Polowej. Jeden z ¿o³nierzy, zmar³
w Kamieñczyku. Na tutejszym cmentarzu do 1948 roku,
znajdowa³ siê nagrobek, na którym widnia³a skromna
tabliczka w jêzyku niemieckim.

zachód i na po³udnie od Wroc³awia, wojska I Frontu
Ukraiñskiego opanowa³y Kamienn¹ Górê, Boboszów,
Wa³brzych, Œwidnicê, Dzier¿oniów, Bielawê, Z¹bkowice
Œl¹skie, Paczków, Bardo, K³odzko, L¹dek Zdrój”.

fotopolska.pl

Obecnie istniej¹ce przejœcie graniczne w Kamieñczyku

Do Miêdzylesia Wojska Radzieckie dotar³y dopiero
10 maja 1945 roku.
Warto wspomnieæ, ¿e przy skrzy¿owaniu drogi polnej Lesica - Kamieñczyk, przy lesie, znajduj¹ siê ruiny
du¿ego obiektu. W czasie II wojny
œwiatowej mieœci³ siê tutaj oœrodek
rehabilitacyjny SS, zwany Esbaude.
W istnieniu tego oœrodka nale¿y
KALENDARIUM
upatrywaæ, pojawiaj¹ce siê w materia³ach historycznych informacje, o tak
sporej iloœci uciekaj¹cych przez te
tereny przedstawicieli armii niemieckiej. Wnioskowaæ mo¿na, ¿e
pozostaj¹cy na leczeniu ¿o³nierze,
dostawali od generalicji wytyczne
odwrotu lub sami decydowali siê
„zbiec”.
fotopolska.pl
Ma³o kto wie, ¿e pod koniec kwietnia
Cmantarz przykoœcielny w Kamieñczyku
1945 roku pod Wa³brzychem mia³o
17 Armia Polowa mia³a zwi¹zek z budowan¹ w ostatniej swoje dowództwo siedemnaœcie armii, które wchodzi³y
fazie II wojny œwiatowej w Górach Sowich, potê¿nych w sk³ad Grupy Armii Œrodek. Na przedpolu Wa³brzycha
bunkrów tzw.: „Podziemnego miasta” - „Riese”.
i Gór Sowich stacjonowa³y: dywizja piechoty, dywizja
Niedobitki tej¿e armii, uciekaj¹cej przez Kamieñczyk, grenadierów SS, dywizja grenadierów pancernych SS,
by³y pok³osiem wojennej operacji, która przesz³a do dywizja do zadañ specjalnych, dowództwo 17 Korpusu
historii pod nazw¹ „operacja praska”, a któr¹ prze- Arm ijn ego (ok oli ce Dzi er¿ oni owa ), 20 Kor pus u
prowadzi³ I Front Ukraiñski. On to w ci¹gu trzech dni Pancernego (rejon K³odzka).
prze³ama³ obronê niemieckiej 17 Armii Polowej i wyz- Obecnoœæ takiej iloœci wojsk i to na terenach, przez które
woli³ Sudety. Komunikat Naczelneg o Dowództwa
nie przechodzi³ front, budzi zaskoczenie. Z drugiej
Armii Radzieckiej z 9 maja donosi³: „Na po³udniowy jednak strony, nie powinno to dziwiæ. Pod koniec wojny,
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Niemcy zdawali sobie sprawê ze swojej sytuacji.
W bezpieczne rejony Dolnego Œl¹ska, przenosili wiêc,
nie tylko administracjê, ale i odzia³y wojskowe. S¹dzili
bowiem, ¿e nawet je¿eli przegraj¹ wojnê, Dolnego
Œl¹ska nie utrac¹.
Wracaj¹c do oddzia³ów niemieckiego wojska. By³a to
spora grupa do wycofania siê z tych terenów, w obliczu
przegrania wojny.
W zwi¹zku z odwrotem, pod koniec wojny powsta³ tzw.:
most graniczny, ³¹cz¹cy Kudowê Zdrój z Nachodem.
By³ on prowizork¹, zbudowan¹ si³ami pracowników
prz ymu sow ych . Zos ta³ odd any do eks plo ata cji
20 kwietnia 1945 roku. Po ewakuacji wojsk niemieckich,
chciano go zniszczyæ. Nie wiadomo dlaczego tego nie
zrobiono. Mo¿na siê domyœlaæ, ¿e powodem by³
poœpiech. Ostatecznie most - prowizorka zdemontowa³a
jednostka in¿ynieryjna z Pardubic w 1948 roku.

II WOJNA ŒWIATOWA NA ZIEMI K£ODZKIEJ
. W literaturze bowiem pojawiaj¹ siê informacje, ¿e
„Storch” mia³ byæ ukryty w jednej z dawnych hal
wystawowych w pobli¿u Hali Stulecia.
Hanke dotar³szy do Œwidnicy, mia³ przesi¹œæ siê na
jeden z bombowców. Jedna z hipotez tej tajemniczej
ucieczki mówi, ¿e bombowiec, którym ucieka³, zosta³
ostrzelany przez radziecki myœliwiec (lub aliancki, bo
takie informacje, równie¿ siê pojawiaj¹), w okolicach
Zieleñca, a za³oga zd¹¿y³a wyskoczyæ na spadochronach. Rzekomo Hanke, ciê¿ko ranny zdo³a³ dotrzeæ
do cha³upy po stronie czeskiej i tam w wyniku
odniesionych ran, zmar³. Zosta³ pochowany w bezimiennym grobie. Inne hipotezy mówi¹, ¿e przy³¹czy³ siê
do Dywizji „Horst Wessel” i podczas próby ucieczki
zgin¹³. Jeszcze inne informacje sugeruj¹, ¿e zastrzelili
go czescy partyzanci. S¹ i hipotezy, ¿e Henkelowi uda³o
siê zbiec do Ameryki Po³udniowej.

Prowizoryczny most kolejowy ³¹cz¹cy Kudowê-Zdrój
z czeskim Nachodem

Co do uciekaj¹cych t¹ drog¹ oddzia³ów wojsk
niemieckich. By³y to m.in.: oddzia³y stacjonuj¹ce
w Szczawnie Zdroju. Wiadomo, ¿e stacjonowa³ tutaj
sztab samego feldmarsza³ka Ferdinanda Schörnera
oraz SS bêd¹ce zapleczem tamtejszej filii obozu
Gross - Rosen. Z wojskiem uciekali równie¿ dzia³acze
NSDAP.
Wielu wysokich rang¹ niemieckich dostojników,
usi³owa³o uciekaæ ze zdobytego Festung Breslau, drog¹
lotnicz¹. Emocje do dzisiaj budzi tajemnicza ucieczka
Karla Hanke - Reichsführera SS, szefa niemieckiej
policji. By³ on wyj¹tkowym oprawc¹, gauleiterem
Dolnego Œl¹ska. Najprawdopodobniej uciek³ z Wroc³awia (Breslau), myœliwcem „Storch” z lotniska, które
znajdowa³o siê na placu Grunwaldzkim.
Jednak¿e póŸniejsze hipotezy przychylaj¹
siê do innych lokalizacji lotniska - Plac
Wolnoœci, Pola Marsowe w pobli¿u Stadionu Olimpijskiego, oraz tereny w s¹siedztwie Hali Stulecia. Najprawdopopl.wikipedia.org
dobniej jednak terenem startu samolotu
by³y okolice Hali Stulecia.

www.wratislavia.net

Breslau - Gauleiter Karl Hanke podczas
przemowy na obecnym pl. Wolnoœci

Heinkel - HE111K

37

Nieregularnik Polanicki

II WOJNA ŒWIATOWA NA ZIEMI K£ODZKIEJ
Jego ¿ona uzna³a go za zmar³ego dopiero w 1950 roku.
Jaka jest prawda, nie wiadomo.
Góry Sto³owe i Okolice Kar³owa do dzisiaj kryj¹
nierozwi¹zane zagadki, dotycz¹ce znajduj¹cych siê tam
wraków niemieckich myœliwców z okresu II wojny
œwiatowej. Istniej¹ hipotezy, ¿e niektórymi z wraków
uciekali niemieccy dysydenci. Takie przypuszczenia s¹
o tyle sensowne, ¿e w Szalejowie Dolnym znajdowa³o
siê lotnisko polowe Luftwaffe. Zapewne jego lokalizacja,
mog³a byæ po¿yteczna w okresie koñca wojny.
Jak ju¿ wspomnia³am wy¿ej, Ziemia K³odzka sta³a siê
równie¿ azylem dla niemieckich ¿o³nierzy.
Wielu z nich wstêpowa³o pod koniec wojny do tzw.: Band
Wherwolfu. Jedni wstêpowali, by walczyæ o idee, inni by
dziêki temu móc uciec. W okolicy Kudowy Zdroju
(wspomina³am o tym w nr. 19 w artykule „Zagrabione
„skarby” III Rzeszy ukryte na Ziemi K³odzkiej”),
zamieszkiwa³a spora mniejszoœæ czeska 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. Dziêki temu wielu nazistom
uda³o siê w ten sposób zbiec za granicê. Spora czêœæ
z nich zosta³a jednak z³apana po stronie czeskiej
i os¹dzona.
Niedobitki ukrywa³y siê równie¿ w lasach na Ziemi
K³odzkiej. Z przekazów ustnych wiadomo, ¿e na
prze³omie 1945/46, zdarza³y siê sytuacje, w których

KALENDARZ TMP

niemieccy ¿o³nierze pod os³on¹ nocy, zakradali siê do
gospodarstw i zabierali jedzenie. Takie zdarzenia mia³y
miejsce na Soko³ówce (dzielnica Polanicy Zdroju),
okolicach Miêdzylesia i Kudowy Zdroju.
Wielu nazistów, kolaborantów, w tym by³ych kapo
obozów koncentracyjnych, za miejsce zadekowania,
b¹dŸ przeczekania, wybra³o miejscowoœci na Ziemi
K³odzkiej. Znane s¹ dwie historie, dotycz¹ce Polanicy
Zdroju i Kudowy Zdroju.
W latach 50 - tych ub. w. w Polanicy Zdroju jeden
z kuracjuszy rozpozna³ w mieszkañcu kapo z obozu
Ravensbrück.
W Kudowie Zdroju, zmieniwszy nazwisko przez d³ugie
lata, spokojny ¿ywot wraz z rodzin¹ wiód³ gestapowiec.
Co ciekawe, by³ pracownikiem FWP.
Temat ukrywania siê nazistów na Ziemi K³odzkiej, wart
jest rozwiniêcia. Dlaczego ukrywali siê na tych terenach? Tu by³o bezpiecznie. Po wojnie zasiedli³a te
tereny wysiedlona ze wschodu spo³ecznoœæ polska.
Ka¿dy naznaczony piêtnem wojny, marzy³ o jednym, by
wreszcie rozpocz¹æ normalne ¿ycie. Nikt nikogo o nic
nie pyta³. W tym nale¿y upatrywaæ, dlaczego zbrodniarze wojenni obrali te miejsca za azyl.

LIPIEC

10. Uczestnicy II Jazz Festiwalu.

1. Otwarcie Muszli Koncertowej -VIP
Festiwal, œpiewa prof. Jan Miodek

PA•DZIERNIK

2. Uroczysta Suma z okazji 100
rocznicy wmurowania kamienia
wêgielnego pod budowê polanickiej
œwi¹tyni.
3. Procesjê prowadzi M³odzie¿owa
Orkiestra Dêta z OSP w Krafocinie
4. Ks. biskup Ignacy Dec w uroczystej
procesji.

WRZESIEÑ
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5. Uroczystoœci na polanickim
cmentarzu w 72 rocznicê wybuchu
II wojny œwiatowej. Od l.s.
Z. Puchniak przewodn. RM,
J. Terlecki burmistrz Polanicy
Zdroju, A. Gawroñski prezes
miejskiego ko³a Zw.K.RPi B.W.P.,
ks. Pra³at A. Kopacz, A. Wyczó³ek,
nauczycielki: D. DroŸdzik,
H. £uczko.
6. Poczty sztandarowe oddaj¹ ho³d
uczestnikom II wojny œwiatowej.
7. Festyn OSP na boisku OSiR
8. Festyn Integracyjny w Przedszkolu
Publicznym.
9. Przysz³a przedszkolanka w
objêciach festiwalowej maskotki

11. Uczestniczki Festynu Rodzinnego
w „Edukatorze” przy pracach
plastycznych.
12. Zespó³ „Folkowe Babki” na
Festynie.

LISTOPAD
13. Przedszkolaki podczas koncertu
„Dzieñ Pluszowego Misia”.
14. Prace uczestników konkursu: „Miœ
przyjaciel z bajki oraz Polanicki
Miœ.
15. Uczestnicy Festiwalu „Têcza
Polska” na deptaku.
16. Baner Festiwalu.

GRUDZIEÑ
17. Miêdzyszkolny Konkurs Wiedzy
o Polanicy prezentacja jednej
legend o Polanicy.

PARK ZDROJOWY W NOWEJ
ODS£ONIE
18. Dr J. Matuszewski wita wchodz¹
cych do parku.
19. Fontanna w „Parku Szachowym”.
20. G³ówna aleja w „Parku
Szachowym.”
21 Teatr im. M. Æwikliñskiej noc¹.
22.Nowe oœwietlenie ulicy Parkowej

W.Szewczyk

arch.TMP

arch.TMP

arch.TMP

7

arch.TMP

8

arch.TMP

9

10

11

12

K.Kreiser

13

K.Kreiser

14

15

arch.TMP

arch.TMP

16

17

A.Stêpek

arch.TMP

18

arch.TMP

19

arch.TMP

20

K.Kreiser

21

K.Kreiser

22

