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REDAKCJI

¯egnamy kolejny rok, który dla ka¿dego z nas by³
inny, mo¿e dobry, a mo¿e taki sobie, ale jestem pewna,
¿e by³ ciekawy.
Dla Towarzystwa Mi³oœników Polanicy by³ wyj¹tkowy, bowiem w 2013 roku Towarzystwo obchodzi³o
jubileusz 40 lecia powstania.
W tym numerze gazety prezentujemy Pañstwu relacjê
z obchodów oraz sesjê zdjêciow¹ w kalendarium
imprezy.
Historycznie wa¿n¹ dla naszego miasta imprez¹
by³a uroczystoœæ ods³oniêcia na polanickiej nekropolii
pomnika i tablicy poœwiêconej 70 rocznicy Rzezi
Wo³yñskiej.

W Polanicy po wojnie zamieszka³o wielu Kresowian,
w tym dawnych mieszkañców Wo³ynia. Dziœ spoczywaj¹ na naszym cmentarzu, niewielu jeszcze ¿yje, ale
¿yj¹ Ich Dzieci i Wnukowie. Dla nich by³o to bardzo
wa¿ne wydarzenie, bowiem teraz maj¹ ju¿ godne
miejsce, gdzie mog¹ zapaliæ lampkê w intencji swoich
bliskich krewnych zamordowanych na dawnych
Kresach Wschodnich.
Wielu starszych polaniczan z przyjemnoœci¹ przeczyta
wspomnienia syna znanego polanickiego fotografa
Alojzego Milki-Dariusza.
Profesor El¿bieta Koœcik tym razem zapozna nas
z rzemios³em i handlem w K³odzku w I po³owie XIX w.
Dla wielu z nas informacje zawarte w artykule bêd¹
zaskakuj¹ce. Wszystkim czytelnikom przybli¿¹ obraz
¿ycia naszego powiatowego miasta w tamtych latach.
Naszym przyjacio³om, czytelnikom Nieregularnika
Polanickiego ¿yczê mi³ej lektury.

redaktor naczelna

Kochani Cz³onkowie Towarzystwa Mi³oœników Polanicy, tak¿e Odznaczeni
przez Miasto, kochani Mieszkañcy Polanicy-Zdroju.
¯yczê Wam g³êbokiego prze¿ywania czasu œwi¹tecznego, w Nowym Roku du¿o
zdrowia, szczêœcia i radoœci ¿ycia w naszym piêknym mieœcie Polanicy-Zdroju
Altheide Bad. Niech te¿ w roku 2014 panuj¹ miêdzy nami zawsze wiêzy
przyjaŸni, zrozumienia i pojednania.

Georg Wenzel

Najlepsze ¿yczenia z okazji Œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia i Nowego Roku 2014.
Radoœci, pokoju, nadziei, dostatku i mi³oœci
¯yczy Zarz¹d TMP
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5 - Alojzy Milka - fotograf i œwiadek czasu

w numerze

Z ¯YCIA MIASTA
15 - Franciszek Dzida nie ¿yje
16 - Ods³oniêcie pomnika z tablic¹ poœwiêcon¹ 70
rocznicy rzezi na Wo³yniu
17 - Dla pamiêci
23 - 11 listopada
24 - Zaproszenie do biblioteki
26 - Ciekawi ludzie w bibliotece
Z ¯YCIA TMP
28 - Jubileusz 40-lecia powstania TMP
Przemówienie Prezesa TMP, Laudacje
ZIEMIA K£ODZKA - HISTORIE Z PRZESZ£OŒCI
34 - Tekst K. Jazienickiej-Wytyczak o nadaniu tytu³u
Profesora Zwyczajnego E. Koœcik
35 - Rzemios³o i handel w K³odzku w I po³owie XIX w.
SPACER Z PRZEWODNIKIEM
37 - Œcie¿ka historyczna do Czerwonego Strumienia

28 wrzeœnia 2013 r. odszed³ do wiecznoœci Tomasz Tymeñski
prezes Towarzystwa Mi³oœników Polanicy w latach 1991-1993.
Zmar³y by³ cz³owiekiem bardzo aktywnym, twórczym i komunikatywnym. Wokó³ siebie skupia³ ludzi o podobnych cechach, którzy
chêtnie sponsorowali dzia³alnoœæ TMP.
Za Jego prezesury TMP wyremontowa³o i uruchomi³o w³asn¹
kawiarenkê „Mefisto” przy ul. Zdrojowej 13. przejê³o organizacjê
Festiwalu Pol-8, wspó³organizowa³o Miêdzynarodowy Turniej
Szachowy, przeprowadzi³o szereg konkursów dla mieszkañców
Polanicy.
Spocz¹³ na polanickiej nekropoli. Czeœæ Jego Pamiêci!
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ALOJZY MILKA
FOTOGRAF I ŒWIADEK CZASU

Artyku³ poœwiêcony jest pamiêci mojego ojca,
Alojzego Milki, który przez ponad 30 lat zajmowa³ siê
fotografi¹ w Polanicy-Zdroju. Jego prace, w niewielkiej
zaledwie czêœci tego, co wykona³ przez lata, zobaczyæ
mo¿na na stronie www.alojzy.milka.pl, do czego gor¹co
zachêcam.
Wielka szkoda, ¿e znaczna czêœæ materia³ów
zaginê³a, gdy¿ by³y tam kolejne ciekawe zdjêcia,
a przede wszystkim dokumentowana z dnia na dzieñ
historia miasta i jego ludzi.
Wprowadzenie
Alojzy Milka (1928 1987) urodzi³ siê w Rybniku. Jego
ojciec, kolejarz, Pawe³ Milka by³ aktywnym dzia³aczem
niepodleg³oœciowym i plebiscytowym na Œl¹sku,
organizatorem struktur Polskiej Organizacji Wojskowej,
uczestnikiem wszystkich powstañ œl¹skich. Przy
Naczelnej Komendzie Wojsk Powstañczych w Szopienicach w Oddziale Kierowania Transportów Wojskowych odpowiedzialny by³ za organizacjê transportów
kolejowych. Odznaczony w 1923 r. Wstêg¹ Œl¹ska, a po
II wojnie œwiatowej Œl¹skim Krzy¿em Powstañczym

Gertruda i Pawe³ Mikowie - 50 rocznica œlubu 1971

i Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Tu¿ przed II wojn¹ œwiatow¹ zosta³ przedstawiony do
odznaczenia Orderem Virtuti Militari niestety wybuch
wojny przerwa³ procedurê, a dokumenty te sprowadzi³y
na niego i rodzinê du¿e niebezpieczeñstwo ze strony
okupantów niemieckich. Oskar¿ony o posiadanie broni,
musia³ wraz z rodzin¹ uciekaæ ze Œl¹ska.
Po wojnie, jako pracownik kolei, zosta³ skierowany
do organizowania wêz³a kolejowego K³odzko G³ówne.
Tu, w œlad za nim, po pewnym czasie przybyli synowie:
Józef oraz Alojzy i ostatecznie przenieœli siê do
Polanicy-Zdroju na sta³e.

Józef i Alojzy w Warszawie - 1951

Obaj bracia rozpoczêli dzia³alnoœæ fotograficzn¹ pod
okiem doœwiadczonego fotografika - Jerzego Mañkowskiego. Od pocz¹tku lat piêædziesi¹tych ubieg³ego wieku
prowadzili zak³ad fotograficzny w Polanicy-Zdroju, a tak¿e wydawali swoje prace w formie widokówek.
Niebawem Józef Milka przeniós³ siê do Wroc³awia,
gdzie zacz¹³ pracowaæ w Wojewódzkim Domu Kultury.
Szczególn¹ jego pasj¹ sta³ siê film amatorski, najpierw
8-mm, a potem 16-mm. Po latach zosta³ szefem
Federacji Amatorskich Klubów Filmowych w Polsce oraz
cz³onkiem w³adz europejskiej Federacji UNICA.
W latach szeœædziesi¹tych by³ pomys³odawc¹ i pierwszym organizatorem Festiwalu Filmów Amatorskich
„Pol-8”.
Alojzy Milka pozosta³ w Polanicy-Zdroju na sta³e.
W swoim ¿yciu zawodowym by³ aktywny na ró¿nych
polach fotografii: wykonywa³ typowe zdjêcia okolicznoœciowe, uczestniczy³ w wycieczkach dla kuracjuszy,
poznaj¹c ka¿dy kamieñ Ziemi K³odzkiej, publikowa³
zdjêcia w czasopismach i w formie pocztówek, a wresz-
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Alojzy fotografuje Duszniki-Zdrój - 1951

cie dokumentowa³ otoczenie oraz zachodz¹ce w nim
zmiany.
Jego g³ówn¹ pasj¹, a wrêcz powo³aniem, sta³o siê
rejestrowanie zabytków i obiektów historycznych oraz
zachodz¹cy ch zmian. Do koñca ¿ycia prowadzi³
fotograficzn¹ kronikê miasta Polanica-Zdrój.
Regularnie przemierza³ Ziemiê K³odzk¹ i uwiecznia³
na zdjêciach krajobrazy, zabytki, œwi¹tynie oraz inne
ciekawe obiekty. Dokumentowa³ tak¿e œlady postêpuj¹cej dewastacji wielu cennych poniemieckich obiektów.
Czêsto wyprawia³ siê nawet w odleg³e czêœci ówczesnego województwa wroc³awskiego, aby sfotografowaæ
jakiœ zapomniany lub niszczej¹cy skarb architektury.
Alojzy Milka wykona³ niezliczon¹ iloœæ fotografii
i przeŸroczy; liczne z nich trafi³y do obiegu jako widokówki. Skromn¹ ich czêœæ mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej www.alojzy.milka.pl.
Drogi braci siê rozchodz¹
W 1953 r. Józef bierze œlub z Eleonor¹ w bazylice
w Wambierzycach i przenosz¹ siê do Wroc³awia; z czasem rodzina powiêksza siê o dwoje dzieci.

Œlub Eleonory i Józefa - Wambierzyce - 1954

Józef prowadzi bardzo aktywn¹ dzia³alnoœæ fotograficzn¹ i wydawnicz¹, a tak¿e zajmuje siê filmem ama-

6

Nieregularnik Polanicki

2/2013

Józef z ¿on¹ i dzieæmi - Witoldem i Gra¿yn¹ - 1960

torskim - póŸniej staje siê to jego g³ówn¹ pasj¹.
Wpierw sam, póŸniej z synem Witoldem, dokonuje
inwentaryzacji oraz naukowego opracowania zabytków
zwi¹zanych z obronnoœci¹ i wymiarem sprawiedliwoœci
Dolnego Œl¹ska w œredniowieczu. Wydaje kolejne
publikacje:
„Kamienne pomniki œredniowiecznego prawa” o krzy¿ach pokutnych;
„Ratusze Dolnego Œl¹ska”;
„Mury obronne miast Dolnego Œl¹ska”;
Wydawnictwa w jêzyku niemieckim poœwiêcone rytom
na krzy¿ach pokutnych oraz historii koœcio³ów;
Opracowanie w 2 czêœciach poœwiêcone dolnoœl¹skim
prêgierzom.
Aktywnie dzia³a³ na rzecz poszukiwania i zabezpieczania zabytków na terenie Dolnego Œl¹ska. Odnalaz³
fragmenty 2 prêgierzy z Wojborza i Korytowa, które
odzyska³ i przywióz³ do Alojzego. On zaœ przekaza³ je do
Muzeum Ziemi K³odzkiej.
Józef w 1984 r. jako pierwszy zainicjowa³ odbudowê
prêgierza we Wroc³awiu, przedstawiaj¹c tê koncepcje
w programie TV Wroc³aw z cyklu „Dopisaæ losy”.
Festiwal Pol-8
Choæ mieszka³ we
Wroc³awiu, kontakty
miêdzy braæmi by³y
czêste, a Józef, bywaj¹c w Polanicy,
uczestniczy³ w organizowanych tutaj imprezach i przedsiêwziêciach.
Podczas tych pobytów i rozmów z Alojzym dojrzewa³a koncepcja
realizacji Festiwalu Filmów Amatorskich, który ostatecznie zaistnia³ w 1965 roku pod nazw¹ „Pol-8”.
Józef kierowa³ festiwalem przez 13 lat, a¿ do 1976 roku.
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W ramach represji za wywiezienie za granicê (bez
zezwolenia Ministerstwa Kultury i Sztuki) polskich
filmów amatorskich, maj¹cych reprezentowaæ nasz kraj
na Œwiatowym Konkursie UNICA, Zarz¹d Federacji
usun¹³ go ze stanowiska przewodnicz¹cego na polecenie w³adz.
Do koñca swoich dni by³ uczestnikiem Festiwalu
i zawsze honorowano go z najwy¿sz¹ atencj¹, po latach
zaœ festiwal zosta³ nazwany jego imieniem.
W 1994 r. przyjaciele ods³onili w kinie „Œwiatowid”
tablicê pamiêci Józefa Milki. Ja sam przez wiele lat, dla
podtrzymania pamiêci o nim, fundowa³em specjaln¹
nagrodê na festiwalu.
Niestety po 43 latach festiwal, który by³ jedn¹
z najd³u¿ej trwaj¹cych w Europie imprez amatorskich,
przesta³ istnieæ. Niewielki mamy szacunek w naszych
Ma³ych Ojczyznach dla dokonañ swoich wspó³obywateli.
Józef Milka zmar³ 25 czerwca 1986 roku. Jest
Honorowym Obywatelem Polanicy.
Szczegó³owe opracowanie dotycz¹cego jego
dzia³alnoœci na rzecz ruchu filmowego w kraju i organizacji festiwali „Pol-8” zosta³o przedstawione na
³amach „Nieregularnika Polanickiego” (nr 13 do 17)
przez p. Wac³awa Szewczyka w cyklu „Pol-8 w PolanicyZdroju - najwspanialszy festiwal œwiata”.
Alojzy wrasta w Polanicê
Po wyjeŸdzie Józefa,
Alojzy idzie w³asn¹ drog¹.
Choæ jego pierwotny
zawód to zegarmistrz,
uruchamia swój zak³ad
i ¿yje rytmem uzdrowiska,
prowadz¹c normalne jak
na tamte czasy ¿ycie, nie
stroni¹c te¿ od zabawy.
Zaczyna siê tak¿e fascynacja piêknem Ziemi
K³odzkiej.
Rodzina
Janina Milka na tarasie
W 1955 r. Alojzy
Sanatorium nr 1 - 1955
poznaje swoj¹ ¿onê,
Janinê. W Bo¿e Narodzenie bior¹ œlub w polanickim
koœciele. Pod koniec 1956 r. rodzi siê syn Dariusz,
rodzina zamieszkuje w Nowym Wielis³awiu 97 dziœ
ul. Soko³owskiego 1.
¯ona pomaga³a mu w pracy zarówno w zak³adzie
fotograficznym, jak i w domu; by³a te¿ czêsto modelem
do wielu fotografii, które sta³y siê symboliczne w prezentacjach dotycz¹cych Polanicy. Potem rozpoczê³a
pracê w Gminnej Spó³dzielni „Samopomoc Ch³opska”
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Alojzy z ¿on¹ i synem Dariuszem przed swoim
zak³adem w parku - 1957

w Polanicy, dochodz¹c do stanowiska
zastêpcy g³ównego
ksiêgowego.
Codzienna praca
Alojzy zawsze interesowa³ siê nowoœ-

ciami i podnosi³ swoje kwalifikacje. W 1961 roku zostaje mistrzem fotografii.
Dziœ trudno sobie uzmys³owiæ, jak nie³atwym przedsiêwziêciem by³o prowadzenie w czasach PRL zak³a-

Janina Milka przed
fontann¹ - 1956
Dyplom mistrza
fotografii - 1961
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du fotograficznego.
Niezwykle uci¹¿liwe by³o zdobywanie podstawowych materia³ów i odczynników, których w ówczesnym
procesie uzyskiwania zdjêæ na papierze by³o bardzo
wiele. Jakoœæ materia³ów by³a pojêciem umownym.
Papieru fotograficznego czy filmów trzeba by³o poszukiwaæ w K³odzku, Œwidnicy lub Wa³brzychu, jad¹c po nie
autobusem, bo samochód by³ wówczas poza zasiêgiem
finansowym.
Uzyskanie lokalu zale¿a³o od lokalnych decydentów,
nie by³o przetargów, decyzji administracyjnych ani
procedur odwo³awczych.
Oczywiœcie nie by³o komputerów, aparatów cyfrowych ani Photoshopa, a wywo³ywanie zdjêcia by³o
przygod¹. Wysz³o? Nie wysz³o?
A codziennoœæ w pracy to sta³e wyczekiwanie na
klientów, niezale¿nie od pogody. Zim¹ g³ównym miejscem robienia zdjêæ by³a sala koncertowa obok pijalni.
Nie tylko praca
Polanica, choæ niewielka, zawsze by³a miastem
interesuj¹cym, w którym wiele siê dzia³o. Licznie
przybywali tu nie tylko zwykli kuracjusze, ale ci¹gn¹cy
za nimi artyœci czy te¿ osoby znane ze œwiata polityki lub
widywane w telewizji. Alojzy wiele tych osób pozna³,
a z niektórymi (Mieczys³aw Fogg) nawet siê zaprzyjaŸni³. Doskona³a znajomoœæ jêzyka niemieckiego by³a te¿
przydatna w nawi¹zywaniu ciekawych kontaktów
przyje¿d¿aj¹cy kilka lat ojciec Margot Honecker z NRD
by³ czêstym goœciem w zak³adzie ojca, maj¹c tam sobie
z kim pogadaæ.
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codzienn¹ pracê.
W swoich pracach
stara³ siê zawrzeæ pewn¹ refleksjê nad otaczaj¹c¹ rzeczwistoœci¹, lekki uœmiech i dystans. Równie¿ zdjêcia
wykonywane na co
dzieñ czêsto zawiera³y
elementy luŸnego potraktowania tematu.
Oto herkulesowa
praca, jak¹ by³o wykonanie ze sklejki makiety
aparatu fotograficzSuper aparat - 1958
nego o wielkoœci prawie
1 metra! Przez pewien czas ojciec mia³ go w swoim
zak³adzie i czêsto wychodzi³ z nim na promenadê. Wielu
ludzi uwa¿a³o, ¿e jest to prawdziwy aparat!
To zdjêcia z procesu produkcji i eksploatacji. Warto
zwróciæ uwagê, ¿e dla nadania wiarygodnoœci, w obiektywie widaæ twarz fotografa, tak jak w lustrzance.

Zabawa sylwestrowa w Colombinie - 1963

Nadto w kurorcie ludzie du¿o i chêtnie siê bawili, od
czego tak¿e moi rodzice nie stronili, prze¿ywaj¹c jak
najlepiej swoj¹ m³odoœæ.
Humor i refleksja
Ojciec, nawet w czasach trudnych i szarych, mia³
w sobie chêæ podejmowania nie³atwych zadañ oraz
podchodzenia z humorem i dystansem do swojej pracy.
Zdjêcia-¿arty lub trickowe to pere³ki, urozmaicaj¹ce
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Zdjêcie ¿art ze sklepu

Tu mo¿emy dostrzec fotografuj¹cego w lusterku
wagi. Warto dodaæ, ¿e w tamtych czasach robienie
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zdjêcia w sklepie, a zw³aszcza w miêsnym, z pustymi
hakami, nie bawi³o ówczesnych w³adz.

Nietypowy wczasowicz - 1950

Tu z kolei aparat „wychodzi” ze zdjêcia. Tego rodzaju
pomys³y pojawi³y siê na wielkich bilbordach wiele lat
póŸniej.
Nastrój i realizm
W zdjêciach nie wymagaj¹cych re¿imu dokumentacji
czy wiernej rejestracji zdarzenia, Alojzy zawsze stara³
siê wype³niæ kadr i kompozycjê realnymi ludŸmi: pokazaæ, ¿e miejsce jest ¿ywe i komuœ s³u¿y.

Ul. Bystrzycka - 1963

W innych przypadkach
wykonywa³ dodatkowo
kilka zdjêæ „zza kulis”, aby
oddaæ rzeczywist¹ atmosferê czasem doœæ
sztywnych zdarzeñ.
Korzysta³ te¿ z czêstego zabiegu autorów, aby
umieœciæ na zdjêciu siebie
b¹dŸ rodzinê.
Nierzadko kompozycja
by³a wynikiem dodania
elementów pasuj¹cych do

Pomnik - park - 1956

motywu czy pozwalaj ¹cych na
zbudowanie nastroju zaistnia³ej
sytuacji.
Prace niezwyczajne
Alojzy mia³ du¿e
zdolnoœci ma-

nualne i chêtnie
wykonywa³ coœ
samodzielnie.
Jak wspomina³em jego pierwszy
zawód to by³o zegarmistrzostwo,
w którym dyplom
Kuracjusze wracaj¹ do domu - 1963
czeladnika uzyska³ ju¿ w bardzo m³odym wieku. Zaœ poczucie porz¹dku
i wyp³ywaj¹ce ze œl¹skich korzeni dobre zorganizowanie
oraz ci¹gle nowe pomys³y, popycha³y go do podejmowania nowych wyzwañ.
Wiele z tych rozwi¹zañ jest dziœ ju¿ tylko ciekawostk¹
z przesz³oœci, ale
s¹ te¿ wœród nich
ci¹gle œwie¿e
idee.
Ju¿ w 1950
roku rozpocz¹³
wykonywanie
zdjêæ opieraj¹c
Szablon - 1962
siê na wieloelementowych szablonach. Orygina³ szablonu mia³
wymiary 100 x 65 cm.
Po wykonaniu negatywu papier by³ naœwietlany
dwukrotnie: najpierw sam szablon, a potem zdjêcie
konkretnej osoby. Efektem by³a taka kompozycja.
Pierwsze eksperymenty z fotografi¹ kolorow¹ Alojzy

Z zastosowaniewm szablonu (ja z dziadkiem Paw³em) - 1962
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przeprowadza³ ju¿ w 1956 roku!

“Ma³y Fotoplastikon” - jedno ze zdjêæ w przgl¹darce - 1956

„Ma³y Fotoplastikon” to unikalny produkt z 1955 r. S³u¿y³
do ogl¹dania trójwymiarowych specjalnie wykonanych
fotografii. Zestaw zawiera³ ich 72 oraz specjalne okulary,
a produkowany by³ w K³odzku.
Kiedyœ (lata 1963-196 5) na zlecenie dyrekcji
Uzdrowiska ojciec podj¹³ siê wykonania serii zdjêæ o wymiarach 2 na 3 metry, które nastêpnie, naklejone na
rodzaj tablic wykonanych ze sklejki, by³y eksponowane
m. in. w uzdrowiskowej pijalni. Niestety, nie zachowa³o
siê zdjêcie ¿adnej z tych prac.
Wyko nywa ne by³y zwyk ³ym powi êksz alni kiem
„Krokus” na pasach papieru 50 cm x 200 cm, przymocowanych do tablicy, na której póŸniej mia³y byæ naklejone.
Naœwietlane w ciemni z odleg³oœci kilku metrów przez
parê godzin, potem wywo³ywane,
a nastêpnie utrwalane w metalowych
wa ni en ka ch do
pr an ia bi el iz ny ;
przez ca³y czas zama cz an e i wy jmowane rêcznie,
gdy¿ wanienki by³y
zb yt ma ³e , ab y
zmieœciæ ca³y pas
papieru.
Po naklejeniu
przez kilka dni
zdjêcie by³o drapane ¿yletk¹, aby
wzmocniæ kontrast
na chmurach i innych elementach.
Alojzy na tle zdjêcia koœcio³a Wang
zak³ad - 1975
Ja osobiœcie naj-
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bardziej zapamiêta³em zdjêcie Domu Zdrojowego
„Wojciech” w L¹dku-Zdroju, a to dlatego, ¿e parê lat
póŸniej u¿ywaliœmy go z kolegami jako sto³u do gry
w ping-ponga.
Dla ró¿nych potrzeb ojciec wykonywa³ bardzo du¿e
zdjêcia, które technicznie stanowi³y niema³e wyzwanie.
Konieczne by³o, oprócz stosowania znanych sposobów,
uciekanie siê do improwizacji. Pocz¹wszy od sztuczek
z przys³anianiem rêk¹ œrodka wielkiej karty papieru (aby
zapewniæ w³aœciwe doœwietlenie jej brzegów), po
wywo³ywanie i utrwalanie w specjalnych naczyniach,
zupe³nie do tego nieprzeznaczonych. Potem zaœ
¿mudne retuszowanie, które przy tym formacie by³o
niezbêdne ze wzglêdu na ziarnistoœæ ówczesnych
materia³ów.
W celu uzyskania w³aœnie tak du¿ych formatów,
niektóre zdjêcia wykonywane by³y specjalnym aparatem
mieszkowym, na pokrytych emulsj¹ p³ytkach szklanych
formatu pocztówki. Zachowa³o siê wiele takich negatywów.Ca³kowit¹ zagadkê stanowi kilka zachowanych
przezroczy (diapozytywy) o wymiarach 30 x 40 cm. Dziœ
nikt nie potrafi ich zeskanowaæ ani nawet powiedzieæ, jak
zosta³y naœwietlone.
Odrêbnym nurtem dzia³alno œci zawodowej
Alojzego by³y pocztówki. W tamtych latach by³o to
dzia³anie wymagaj¹ce samozaparcia, wrêcz karko³omne. Na ogó³ wpierw trzeba by³o uzyskaæ pozwolenie na
fotografowanie obiektu (jeœli nie by³ to zwyk³y pejza¿).
W rejonie Ziemi K³odzkiej nawet to nie by³o pewne, gdy¿
w strefie nadgranicznej obowi¹zywa³y specjalne przepisy.
Potem niezbêdne by³o uzyskanie stempla cenzury G³ównego Urzêdu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk zezwalaj¹cego na ewentualny druk.
Ewentualny, jako ¿e od tego momentu dopiero
zaczyna³y siê realne problemy. Drukiem widokówek
zajmowa³o siê niewiele uprawnionych podmiotów, które
mia³y zatwierdzane z góry plany wydawnicze.
Tak¿e inne, nawet drobne, materia³y: zaproszenia,
reklamówki instytucji czy kalendarzyki, wymaga³y zgody
Urzêdu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk.
Ojciec by³ wynalazc¹ sposobu nanoszenia na zdjêcia
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napisów z nazw¹ miejscowoœci i rokiem wykonania
zdjêcia; nie by³o wówczas elektronicznych datowników.
W tym celu wykona³ specjalne urz¹dzenie.

Ca³a wierzchnia p³ytka drewniana stanowi³a
wymienne wieczko, ciasno dopasowane do pude³ka z
¿arówk¹ wewn¹trz. Na p³ytce przyklejony by³ drewniany
naro¿nik, do którego dosuwa³o siê papier fotograficzny
(emulsj¹ ku do³owi).
Pod spodem przyklejona by³a p³ytka szklana, zaœ na
wieczku negatyw napisu podœwietlany przez wyciêt¹
szczelinê.
Kilka wymiennych p³ytek by³o stosowanych do zdjêæ
wykonanych podczas wycieczek np. do Wambierzyc czy
Gór Sto³owych. Szablon napisu wykonywany by³ tuszem
na papierze w bardzo du¿ej skali, a potem fotografowany z odpowiedniej odleg³oœci na kliszy 6 x 9 cm. Tak
uzyskane negatywy po przyciêciu by³y naklejane na
szk³o i mocowane na wieku skrzyneczki.
Ka¿d¹ kartkê papieru najpierw naœwietlano tylko
napisem, a potem podk³adano pod powiêkszalnik i
naœwietlano w³aœciwe zdjêcie, uzyskuj¹c poni¿szy efekt.
System ten ojciec wymyœli³ oko³o roku 1960.
Wielokrotnie ró¿ni fotografowie starali siê zakupiæ
pomys³ nawet za znaczne pieni¹dze. Ojciec nigdy tej
technologii nie sprzeda³, nigdzie te¿ nie spotka³em
takich napisów.
Wprowadzenie datowników elektronicznych oko³o
roku 1980, a póŸniej zdjêæ cyfrowych, wyeliminowa³o
potrzebê wykonywania takich napisów. Jednak przez
blisko 20 lat by³o to unikalne rozwi¹zanie techniczne.
Dokumentalista i œwiadek historii
Alojzy, podobnie jak Józef, zajmowa³ siê te¿ filmem
amatorskim, ale jego powo³aniem pozosta³a fotografia
i dokumentowanie unikalnych zabytków Ziemi K³odzkiej
i Dolnego Œl¹ska.
Fotografia by³a nie tylko zawodem, by³a jego pasj¹
|i sposobem odbierania œwiata zewnêtrznego. Ca³e
¿ycie dokumentowa³ wydarzenia i zmiany zachodz¹ce
w Polanicy oraz wokó³ niej.
Przez te lata Alojzy przemierzy³ wiele szlaków
turystycznych Dolnego Œl¹ska i uwieczni³ na swych
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fotografiach liczne zabytki, tak¿e te codzienne i zwyczajne, jak wiejskie domy, kapliczki przydro¿ne czy mury.

Rynek w Dusznikach-Zdroju - 1963

Choæ zwi¹zany ca³e swe doros³e ¿ycie z Polanic¹,
odczuwa³ przynale¿noœæ do ca³ego Œl¹ska. By³ cz³owiekiem pochodz¹cym z Górnego Œl¹ska, a mieszkaj¹cym na Dolnym Œl¹sku. Urodzony przed II wojn¹
œwiatow¹, ucz¹cy siê w szko³ach polskich i niemieckich,
uwa¿a³ siê przede wszystkim za Œl¹zaka, tak jak dziœ my
chcemy siê czuæ przede wszystkim Europejczykami.
Dolny Œl¹sk, a Ziemia K³odzka w szczególnoœci, to
miejsca, w których utwierdziæ to poczucie w sobie
mo¿na szczególnie mocno. Przez wieki tutejsze tereny
przechodzi³y we w³adanie Polski, Niemiec czy Czech.
Nawarstwia³y siê tradycje, przenika³y kultury, przybywa³o zabytków i historycznych budowli, dzia³a siê
historia.
Œladami Alojzego
Dolny Œl¹sk
Alojzy czêsto wyprawia³ siê w odleg³e czêœci ówczesnego województwa wroc³awskiego, aby sfotografowaæ
jakiœ cenny lub niszczej¹cy zabytek.

Most gotycki w K³odzku - 1963

Dziœ trudno w to uwierzyæ, ¿e dla wiêkszoœci tych
obiektów trzeba by³o uzyskaæ zgodê stosownej w³adzy
na ich fotografowanie! Nie zawsze by³o to proste; nie
wynika³o te¿ jedynie z obsesyjnej tajnoœci wszystkiego,
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co pañstwowe.
Otó¿ z up³ywem lat tak¿e w³adze PRL zaczê³y sobie
zdawaæ sprawê, ¿e postêpuj¹ca dewastacja przejêtych
wraz z tymi ziemiami obiektów historycznych nie
przynosi chluby socjalistycznemu pañstwu. A wiêc po co
je fotografowaæ?
Jednak dziêki uporowi, czêsto ukradkowemu
fotografowaniu bez zgody czy wbrew zakazowi, uda³o
siê ojcu zachowaæ na zdjêciach wiele obiektów, których
dziœ ju¿ nie ma. Udokumentowa³ tak¿e tragiczny stan
tych nielicznych obiektów, które, w dzisiejszych czasach, ogromnymi nak³adami uda³o siê uratowaæ i odrestaurowaæ po latach dewastacji. To s¹ dokumenty
pokazuj¹ce jedno z oblicz tamtego systemu.
Ziemia K³odzka - to miejsce unikalne, gdzie szczególnie ³atwo w ka¿dym zak¹tku mo¿na odczytaæ wspólny
europejski rodowód. Nie przypadkiem we wszystkich
okresach historycznych i pod w³adaniem ró¿nych
pañstw obszary te zachowywa³y sw¹ odrêbnoœæ, nawet
w postaci wydzielonej administracji. Grafschaft Glatz,
Hrabství Kladské czy Ziemia K³odzka to by³o i jest coœ
jedynego w swoim rodzaju.
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kapliczki, figury, obrazy czy œwi¹tki przydro¿ne.

Po lewej kolumna wotywna w L¹dku-Zdroju - 1964 Po prawej
Figura œw. Jana Nepomucena w Starym Wielis³awiu - 1963

Te obiekty sta³y siê szczególnie bliskie sercu
Alojzego i rejestrowa³ je bardzo dok³adnie, szczególnie,
¿e ju¿ wówczas wiele z nich by³o zagro¿onych zniszczeniem.
By³o to zarazem poszukiwanie i udokumentowywanie osadzenia historycznie g³êbszego, ni¿ mia³kie has³a
ówczesnej propagandy o ziemiach odzyskanych. To
odnajdywanie i œwiadczenie materialnymi obiektami
tego, co dziœ nazywamy chrzeœcijañskimi i europejskimi
korzeniami.
Drobna architektura sakralna - grupy figuralne,
figury, kapliczki przydro¿ne, kolumny wotywne czy
obrazy, to wspania³e skarby poœwiadczaj¹ce historiê
i wiarê mieszkañców tych ziem.

Alojzy z synem i córk¹ Józefa pod Szczeliñcem - 1963

Chêæ i koniecznoœæ dokumentowania historycznego
bogactwa tej ziemi nie by³y wówczas ani takie proste, ani
oczywiste, a bywa³o, ¿e niepo¿¹dane. Do po³owy lat 60.
ubieg³ego wieku traktowano te tereny jako ziemie
„niepewne”, tymczasowo zasiedlone, z których lada
moment trzeba bêdzie uciekaæ, gdy zacznie siê nowy
konflikt z Zachodem.
Zaœ wzglêdy polityczne i propagandowe powodowa³y intensywne dzia³ania, maj¹ce na celu niszczenie
œladów, zabytków i pomników „niemieckoœci” na tych
obszarach.
Kapliczki i figury
Ziemia K³odzka przez wieki nazywana by³a Krajem
Maryi (Marienland). Œwiadectwem tego jest wielka
liczba obiektów sakralnych, w których szczególn¹
i niespotykan¹ gdzie indziej rolê odgrywaj¹ liczne
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Przebudowa Sanatorium nr 1 - 1963

Wykonywane by³y (z kamienia, metalu czy nawet drewna) zarówno przez wykszta³conych budowniczych, jak
i zwyk³ych mieszkañców wsi.
Posiadaj¹ niezwykle zró¿nicowane style, nie zawsze
adekwatne do epoki, w której powsta³y - a czasem
trudno dopatrzeæ siê jakiegokolwiek stylu.
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Zawsze jednak by³y dowodem szacunku ludzi tej
ziemi dla wiary swojej i przodków; trwa³y i by³y otoczone
szacunkiem. Wiele z nich w okresie powojennym
podupad³o, a nawet zosta³o zniszczonych. Skromna
kolekcja zdjêæ Alojzego pokazuje, jakie by³y.
Polanica-Zdrój
By³a nieustaj¹c¹ inspiracj¹. To w³aœnie dokumentowanie rozwoju miasta, wydarzeñ i ¿ycia jego mieszkañców sta³o siê dla Alojzego motywacj¹ do najsilniejszego
w jego ¿yciu, najbardziej trwa³ego nurtu zainteresowania.
Przez lata prowadzi³ „KRONIKÊ”, w której
zamieszcza³ zdjêcia wszystkiego, co uwa¿a³ za wa¿ne
dla miasta i mieszkañców. Kolejne roczniki za darmo
przekazywa³ w³adzom miejskim.
Fotografuj¹c miejsca i obiekty, wraca³ do nich
wielokrotnie na przestrzeni d³ugiego czasu. Inne
obrazowa³ o ró¿nych porach roku, niektóre zaœ dokumentowa³ niemal z dnia na dzieñ, rejestruj¹c zachodz¹ce zmiany.
By³y ujmowane w takie grupy tematyczne, jak
panoramy i pejza¿e, budowy czy wreszcie uzdrowisko
rozumiane tak¿e jako g³ówne miejsce pracy mieszkañców miasta.
Polanickie szachy
Szachy Turniej im. Akiby Rubinsteina zagoœci³y
w Polanicy w 1963 roku, staj¹c siê do razu wa¿nym
wydarzeniem. Alojzy od pocz¹tku w³¹czony by³ w ich
fotografowanie i dokumentowanie, sam te¿ nieŸle gra³.
Jego zdjêcia z turniejów by³y publikowane w zagranicznych materia³ach a tak¿e, co dziœ zdumiewaj¹ce...
sprzedawane podczas turniejów na równi z portrecikami
ówczesnych idoli: Hansa Klossa czy „czterech pancernych”.
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Wnukowie Bogus³aw i Mariusz
z „psem pracuj¹cym” Alim - 1982

wi³o wówcz as
nie lada wyzwanie, pocz¹wszy od wymogów technicz nych, a skoñczywszy na
problemach logistycznych.
Ju¿ zdo byc ie
wszystkich
ko mp on en tó w
do obróbki filmó w i zd jê æ
czar no-b ia³y ch
sta now i³o n ie
la da wy zw anie, jednak w
przypadku koloru dochodzi-

³y problemy dodatkowe.
Oto ocala³e skrawki zdjêæ
jeszcze z roku 1956, na których i ja siê znalaz³em.
Pocz¹tkowo wszelkie
materia³y produkowane by³y
jedynie w NRD, a ich pozyskanie by³o niezwykle trudne
i nieregularne. Potem pojawi³a siê czêœciowo produkcja
polska, ale trudnoœci w zdobyciu wiele mniejsze nie by³y,
a jakoœæ tych materia³ów nie
doœæ, ¿e gorsza, to by³a jeszcze zmienna w ka¿dej serii.
Dodatkowym problemem
by³a koniecznoœæ stosowania
specjalnych kosztownych
urz¹dzeñ filtracyjnych i analizatorów barw do powiêkszalnika; urz¹dzenia te, produkcji zachodnioeuropejskiej, nie do koñca radzi³y sobie
z kiepskimi parametrami materia³ów. Czasem kilkadziesi¹t próbnych odbitek l¹dowa³o w koszu nim uda³o siê

Pijalnia udekorowana flagami pañstw uczestnicz¹cych
w Turnieju Rubinsteina - 1977

Œwiat kolorów
W po³owie lat 70. Alojzy rozpocz¹³, jako pierwszy
w Polanicy, wykonywanie zdjêæ kolorowych, co stano-

Alojzy na fotografii kolorowej z 1957
na zdjêciu powy¿ej syn Dariusz
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zosta³y pokonane. Zadowoli³o to nie tylko klientów, ale
nada³o nowy wymiar dokumentacji historii Polanicy w kolorze.
Nowa generacja
W up³ywaj¹cym
czasie Alojzy zostaje dziadkiem
dwojga wnuków.
Od m³odoœci w³¹czani s¹ w jego
pasjê. Od znajomoœci z psem
„pracuj¹cy”, poprzez wspólne
wyjazdy do ciekawych miejsc,
które w Kotlinie
zna³ wszystkie, po
Alojzy z wnukami na zamku
„wykorzystanie”
w Szczytnej - 1984
m³odszego wnuka
jako „wskaŸnika” miejsca i wielkoœci odkopanego prêgierza w Szczytnej.
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WiêŸ i tradycja - wystawy

Wystawa w 2013 roku

W 2004 roku z inicjatywy i dziêki staraniom Mariusza,
wnuka Alojzego Milki, przy udziale Miejskiego Centrum
Kultury w Polanicy-Zdroju odby³a siê wystawa prac pod
tytu³em „Poch³oniête przez czas”. Ju¿ trzecie pokolenie
czuje siê zwi¹zane z tym regionem.
We wrzeœniu 2013 roku mia³a miejsce wystawa pod
tytu³em „Powojenna Polanica-Zdrój ze zbiorów fotograficznych Dariusza Milki i Zbigniewa Franczukowskiego",

Pro memoria
Alojzy szczególnie upodoba³ sobie Stary Wielis³aw,
a w³aœciwie koœció³ w tej miejscowoœci. Czêsto tam
bywa³ i wykonywa³ zdjêcia, przekazuj¹c je zaprzyjaŸnionemu proboszczowi - o. W³odzimierzowi Zimol¹gowi.
Tam te¿ zosta³ na swe ¿yczenie pochowany w 1987
roku, a w 2001 r. jego ¿ona - Janina.
To zainspirowa³o mnie, syna Alojzego, do dog³êbnego zainteresowania siê histori¹ i zabytkami Starego
Wielis³awia. W konsekwencji zaœ doprowadzi³o do
opracowania materia³ów oraz zdjêæ i zamieszczenia ich
na stronie internetowej. Zapraszam do jej odwiedzenia
na www.stary-wielislaw.pl

Wystawa w 2004 roku
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zrealizowana w ramach
obchodów Europejskich
Dni Dziedzictwa, dziêki
zaanga¿owaniu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Polanicy-Zdroju.
Po³¹czona by³a z moim
wyk³adem i prezentacj¹
pod tytu³em „Alojzy i Józef Milkowie - urzeczeni
Polanic¹".

Delfiny atlantyckie - 2013
obóz Gross Rosen - 2004

Kontynuacja
Dzie³o Alojzego kontynuuje jego wnuk,
Mariusz, oddaj¹cy swój
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wolny czas fotografii wpierw w kraju, a teraz w Wielkiej
Brytanii.
O autorze

Dariusz Milka pod zikkuratem w Ur (Irak) - 2004

Identyfikator
Departamentu
Obrony
USA
Dariusza Milki
2003

Dariusz Milka, syn Alojzego, mgr in¿. elektronik,
studia podyplomowe: prawo; praca w administracji samorz¹dowej: cz³onek Zarz¹du Miasta, wiceprezydent,
prezydent Lubina, menad¿er w KGHM Polska MiedŸ,
w instytucjach publicznych ekspert administracji publicznej w amerykañskim programie w Iraku.
Tekst i foto Dariusz Milka
REKLAMA
REKLAMAREKLAMA
REKLAMAREKLAMAREKLAMA
REKLAMAREKLAMAREKLAMA
REKLAMAREKLAMA
REKLAMA

FRANCISZEK DZIDA NIE ¯YJE

W czwartek, 10 paŸdziernika 2013 roku w Bielsku
Bia³ej w wieku 67 lat zmar³ Franciszek Dzida, pierwowzór postaci Filipa Mosza, bohatera filmu "Amator"
Krzysztofa Kieœlowskiego. Filmowiec amator, re¿yser,
operator, scenarzysta, fotograf i plastyk. Dwa lata temu
przeszed³ na emeryturê.
Franciszek Dzida urodzi³ siê 17 paŸdziernika 1946
roku w Chybiu na Œl¹sku Cieszyñskim. Najwiêksz¹ jego
pasj¹ by³ film. W 1969 roku za³o¿y³ w Chybiu Amatorski
Klub Filmowy "Klaps", który dzia³a do dzisiaj. Pierwszym
filmem który zrealizowa³ w 1970 roku by³y "Osty".
Zrealizowa³ w sumie kilkadziesi¹t filmów, otrzyma³ za
nie ponad 60 nagród i wyró¿nieñ. Za swoj¹ twórczoœæ
w 1986 roku otrzyma³ Z³oty Medal Miêdzynarodowej
Unii Filmu Nieprofesjonalnego i Video "UNICA".
"Barwna postaæ, która sprawia³a, ¿e maleñkie
Chybie i wiejski klub filmowy istnia³y na mapie Polski
i Europy. Twórca idei, która wp³ynê³a na ¿ycie wielu osób
pozostawi³ po sobie kilkadziesi¹t filmów, prace plastyczne, bogate archiwum fotograficzne i ogrom wspomnieñ o ciekawym cz³owieku i wielkiej filmowej przygodzie, w której mogliœmy z nim uczestniczyæ." - napisali
o zmar³ym przyjaciele z AKF "Klaps".
Franciszek Dzida ze swoim filmem "Osty" oraz
filmem "Twórcza pasja" pojawi³ siê po raz pierwszy
w Polanicy Zdroju na VI Festiwalu Pol-8 w 1970 roku.
W Polanicy swoje filmy na taœmie 8 mm prezentowa³
do X Festiwalu Pol-8 w 1974 roku zdobywaj¹c kilka
wyró¿nieñ. Wiele lat póŸniej Franciszek Dzida jeszcze
trzykrotnie goœci³ na Festiwalu Pol-8, tym razem
w charakterze cz³onka jury tego festiwalu. By³o to na
XXII (1987), XXV (1990) i XXVI Festiwalu Pol-8 (1992).
·Uroczystoœci pogrzebowe œp. Franciszka Dzidy odby³y
siê we wtorek, 15 paŸdziernika 2013 roku w Chybiu.
Zmar³y spocz¹³ na miejscowym cmentarzu.
Powy¿ej prezentujemy kadr z materia³u filmowego
z 2012 roku. Materia³ ten mo¿na znaleŸæ w Internecie
pod adresem: http://ninateka.pl/film/flaneur-kulturalnyodc-12-franciszek-dzida Warto obejrzeæ i pos³uchaæ, bo
to prawdopodobnie ostatnie zarejestrowane spotkanie
z t¹ niezwyk³¹ osobowoœci¹.
Wac³aw Szewczyk
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ODS£ONIÊCIE TABLICY PAMI¥TKOWEJ
W 70. ROCZNICÊ RZEZI NA WO£YNIU
Od kilku lat Towarzystwo Mi³oœników Polanicy S³owiñski. G³os zabrali tak¿e ks. Kanonik Stanis³aw
organizuje, w kolejne rocznice wybuchu II wojny Dragula i burmistrz Jerzy Terlecki. Tablicê pami¹tkow¹
œwiatowej, na polanickim cmentarzu uroczyste spot- ods³onili: prof H. S³owiñski, Jerzy Terlecki i Wies³aw
kania, czcz¹ce pamiêæ tych polaniczan, którzy walczyli Lewicki, a poœwiêci³ j¹ ks. bp Ignacy Dec.
w czasie tej okrutnej wojny, zamieszkali po niej w na- Wiele wzruszeñ dostarczy³o zebranym wys³uchanie
szym mieœcie i tutaj dokonali swego pracowitego odtworzonej "Modlitwy obozowej" œpiewanej przez
¿ywota.
Bernarda £adysza - Kresowiaka.
W roku bie¿¹cym - 2 wrzeœnia - oddaliœmy ho³d
Spotkanie zakoñczy³o przejmuj¹ce wyst¹pienie
ofiarom rzezi na Wo³yniu oraz ¿o³nierzom 27 Wo³yñskiej Wies³awa Lewickiego - inicjatora wydarzenia.
Dywizji Piechoty AK. Spotkanie na
cmentarzu poprzedzi³a, odprawiona
w koœciele p.w. WNMP, msza œw., której
przewodniczy³ Ordynariusz Diecezji
Œwidnickiej - ks. bp. prof. dr Ignacy Dec.
Na miejscow¹ nekropoliê przyby³o
wielu polaniczan, byli wœród nich
Kombatanci, "Wo³yniacy", m³odzie¿
szkolna wraz z wychowawcami.
Uroczysty charakter podkreœla³y poczty
sztandarowe - Towarzystwa Mi³oœników
Lwowa i Kresów Wschodnich, Zarz¹du
Obwodu K³odzkiego AK, Regionalnej
Szko³y Turystycznej im. Jana Paw³a II,
Gimnazjum im. dr. Józefa Matuszewskiego, Szko³y Podstawowej Nr 2 im.
Burmistrz J. Terlecki wraz z przewodnicz¹cym Rady
¯o³nierzy z Monte Cassino, polanickiej
Miejskiej Z. Puchniakiem sk³adaj¹ wi¹zankê kwiatów
grupy "Radia Maryja". Wartê honorow¹
przy tablicy pami¹tkowej pe³nili ¿o³nie£ami¹cym siê g³osem podziêkowa³ on wszystkim
rze z K³odzkiego Garnizonu WP.
uczestnikom spotkania, szczególnie zaœ sponsorom Wœród zaproszonych goœci byli:
realizatorom budowy monumentu. Byli nimi: Czes³aw
- J. E. ks. bp. Ignacy Dec - Ordynariusz Diecezji
Pogoda, Marek Kornacki, Henryk Czaja, prof. Zbigniew
Œwidnickiej;
Horbowy, Jerzy Zenka.
- byli ¿o³nierze 27. Wo³yñskiej Dywizji Piechoty AK Pan Wies³aw Lewicki zosta³ wyró¿niony honorow¹
prof. Henryk S³owiñski, Eugeniusz Rachwañski;
odznak¹ 27 Wo³yñskiej Dywizji Piechoty AK.
- kapelan Rodzin Katyñskich i Kresowiaków Uroczystoœæ zwieñczy³a "Cisza" odegrana na tr¹bce
ks. kanonik Stanis³aw Dragu³a;
przez jednego z muzyków K³odzkiego Stowarzyszenia
- wicedziekan Dekanatu Polanickiego - ks. Ireneusz
Muzyków.
Kulig;
Polanica godnie uczci³a pamiêæ zamordowanych na
- proboszcz parafii Matki Bo¿ej Królowej Pokoju Wo³yniu oraz bohaterskich obroñców tej ziemi, ¿o³nierzy
o. Kazimierz Jasielczuk SSCC.
27 Wo³yñskiej Dywizji Piechoty AK.
W³adze Samorz¹dowe reprezentowali:
Organizatorami wydarzenia byli: Rada Miejska i Bur- przewodnicz¹cy Rady Powiatu - Dariusz K³onowski;
mistrz Polanicy-Zdroju, Towarzystwo Mi³oœników Pola- przewodnicz¹cy Rady Miejskiej - Zbigniew Puchniak
nicy oraz Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. WNMP.
wraz z radnymi;
Uroczystoœæ prowadzi³ Prezes TMP.
- burmistrz Polanicy-Zdroju - Jerzy Terlecki.
Edward Wojciechowski
O historii wydarzeñ na Wo³yniu mówi³ prof Henryk
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DLA PAMIÊCI…
Rozmowa z Wies³awem Lewickim-pomys³odawc¹
postawienia w Polanicy symbolu pamiêci
mordów ludnoœci polskiej na Wo³yniu.
„…I nic jat ywa zbu dow ani a
symbolu mêki wo³yñskiej tkwi³a
we mnie, jak szk³o w sercu …”. „
Myœ la³ em o naz wie uli cy,
tablicy, o pomniku nie odwa¿y³em siê pomyœleæ…”mówi Wies³aw Lewicki Wo³yniak, urodzony w Kowlu.
Syn ¯o³nierza 27 Wo³yñskiej Dywizji Piechoty Armii
Krajowej. W dalszej rozmowie pan
Wies³aw wspomina: „…Zbli¿a³a siê 70
rocznica tzw. „Krwawej Niedzieli” na Wo³yniu, kiedy to
formacje OUN UPA wymordowa³y tysi¹ce Polaków,
pomyœla³em sobie, ¿e je¿eli nie teraz, to kiedy? Przecie¿
zosta³a nas ju¿ tylko resztka Wo³yniaków, Kresowian.
Wymrzemy i sprawa zostanie zapomniana…”.
By³ ju¿ maj, pan Wies³aw ostro zabra³ siê do dzia³ania.
23 maja Edward Wojciechowski prezes TMP, na proœbê
pana Wies³awa, organizuje spotkanie z ks. pra³atem
Antonim Kopaczem, na którym pan Wies³aw przedstawia koncepcjê napisu na tablicy. Podczas spotkania
skupiono siê na treœci napisu na tablicy oraz miejscu jej
posadowienia. Wnioskowano, aby tablice umieœciæ na
zauwa¿alnym kamieniu na polanickiej nekropolii.
Nastêpnie odbywa³y siê rozmowy: z przewodnicz¹cym
RM Zbigniewem Puchniakiem i burmistrzem Jerzym
Terleckim. 14 czerwca odby³o siê spotkanie w gabinecie
Burmistrza. Burmistrz zareagowa³ entuzjastycznie co
do koncepcji budowy symbolu. Obieca³ pilotowanie
zadania oraz niezbêdn¹ pomoc finansow¹.
18 czerwca ustalono, ¿e uroczystoœæ poœwiêcenia i
ods³oniêcia tablicy odbêdzie siê 2 wrzeœnia w rocznicê
wybuchu II wojny œwiatowej. Data ta zapewni mo¿liwoœæ
udzia³u w uroczystoœci m³odzie¿y szkolnej i pocztów
sztandarowych. Ks. A. Kopacz zasugerowa³ udzia³
w uroczystoœci przedstawicieli Diecezji Œwidnickiej.
Ustalono te¿, ¿e sprawami sacrum oraz scenariuszem
uroczystoœci zajmie siê E. Wojciechowski. Za prace
zwi¹zane z budow¹ pomnika odpowiedzialnym bêdzie
Wies³aw Lewicki.
21 czerwca rozpoczêto poszukiwanie odpowiedniego
kamienia, niestety bez rezultatu. Po konsultacji z prof.
Zbigniewem Horbowym przyjêto pomys³ Wies³awa

Z ¯YCIA MIASTA
Lewickiego, aby by³ to pomnik trójwymiarowy ze
znakiem krzy¿a i odznak¹ 27 Wo³yñskiej Dywizji
Piechoty AK.
29 czerwca na posiedzeniu Zarz¹du TMP W. Lewicki
przedstawi³ scenariusz
uroczystoœci
oraz szkic pomnika. Pomnik
przedstawia trzy maszty zaostrzone u szczytu, które symboli zuj¹ bagn ety wrog ów
Polski ze strony: Sowietów,
Niemców i ukraiñskich morderców.
Prof. Zb. Horbowy po
wczeœniejszych konsultacjach uzna³, ¿e autorem
projektu pomnika jest
W. Lewicki. Teraz ju¿ pan
Wies³aw móg³ dokonaæ wyboru
miejsca jego lokalizacji.
W realizacji przedsiêwziêcia pan
Wies³aw spotyka³ ludzi ¿yczliwych i bezinteresownie
pomocnych. In¿ynier Marek Kornacki zobowi¹za³ siê do
wykonania konstrukcji pomnika, utwardzenia terenu
i zagospodarowania go. In¿ynier Henryk Czaja

Wies³aw Lewicki przed pomnikiem
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nich nie poradzi³bym sobie” - mówi pan
Wies³aw.
W przemówieniu wyg³oszonym po
ods³oniêciu tablicy powiedzia³ m.in.: „ Tu,
na tym cmentarzu, spoczywaj¹ prochy
tych, którym dobry los podarowa³ ¿ycie,
a tu³acze drogi ich tu zawiod³y… Dlatego
ten symbol zosta³ posadowiony dla
pamiêci, dla historii miasta i jego
spo³ecznoœci… Tym symbolem przywo³ujemy pamiêæ dziesi¹tków tysiêcy
mogi³ naszych rodaków zagubionych
w lasach, topieliskach
bagiennych,
bezimiennych. Mogi³ rozsianych na
Wo³yniu i ca³ych dawnych Kresach
Wschodnich”.

Gra¿yna Redmerska
wyrazi³ wolê wykonania dokumentacji technicznej posadowienia pomnika
i umieszczenia
na nim tablicy.
Jerzy Zenka
odpowiedzialnym zosta³ za
projekt liternictwa na tablicy.
Pan Czes³aw
Pogoda zg³osi³
akces ufundowania tablicy.
Pu³kownik Kazimierz Korecki
obieca³ asystê
i wartê honorowa na dzieñ
ods³oniêcia pomnika, a pan
Ryszard JanoStoj¹ od lewej: Wies³aw Lewicki, prof. Henryk S³owiñski,
wicz oprawê
Ryszard K³oœiñski (ps. Szpak), Eugeniusz Rachwalski
muzyczn¹. „ Bez
(ps. Kotwica)
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MA£E OJCZYZNY
„Ta ziemia – to miasto
- To Twój Dom
Szanuj go, chroñ od z³a
I chwal gdzie, tylko mo¿esz”

Odprawa przed rozpoczêciem uroczystoœci

Kwiaty dla Prezesa TMP od najm³odszych polaniczanek

Zdjêcie zbiorowe uhonorowanych przez W³adze Miejskie
E. Wojciechowski podczas wyk³adu o historii TMP

Okolicznoœciowy medal z okazji 40 lecia TMP

Konferansjerzy: Anna Stêpek i Dariusz Bzdyra

Najm³odsi mieszkañcy Polanicy w koncercie jubileuszowym

Koncert i recytacje w wykonaniu uczennic S.P. Nr 2

Gratulacje sk³ada Tomasz ¯abski Towarzystwo Mi³oœników K³odzka

Zielony balonik w prezencie

Uczennice z gimnazjum Stowarzyszenia
Edukator” w tañcu “Kolorowa fontanna”

Gratulacje sk³ada Ryszard Grzelakowski Towarzystwo Mi³oœników Dusznik-Zdroju

PAMI¥TKOWY MEDAL OTRZYMUJ¥:

Jerzy Terlecki, Zbigniew Puchniak, Adam £¹cki,
Dariusz K³onowski

Wies³aw Malka, Leszek Majewski

Marta Pisarczyk, Edyta Tymeñska, Artur Kilijanek

Artur Kilijanek, Wies³aw Lewicki
Anna Bratkowska-Wrona,
Tadeusz Winiarski

Dr Ignacy Einhorn, Henryk Czaja, Anna Walczuk,
Genowefa Kowalska

Prof. Zbigniew Horbowy

Jubileuszowy tort
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11 LISTOPADA
Obchody Œwiêta Niepodleg³oœci sk³ada³y siê z trzech
czêœci. Pierwsza mia³a miejsce w tut. Sanktuarium
Najœwiêtszej Maryi Panny Nieustaj¹cej Pomocy. Mszê
œw. o godz. 10.00 sprawowa³ miejscowy proboszcz
ks. pra³at Antoni Kopacz. Przybyli licznie wierni, kuracjusze, delegacje: miasta na czele z burmistrzem Jerzym Terleckim i przewodnicz¹cym Rady Miejskiej Zbigniewem Puchniakiem; powiatu z przewodnicz¹cym Rady Powiatu - Dariuszem K³onowskim; przedstawiciele ró¿nych organizacji i stowarzyszeñ. Obecne
by³y poczty sztandarowe: Szko³y Podstawowej nr 2
im. ¯o³nierzy z Monte Cassino, Gimnazjum im. dr. Józefa Matuszewskiego, Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej, ¯o³nierzy Armii Krajowej, Ko³a „Radia Maryja” dzia³aj¹cego
przy parafii. Homiliê wyg³osi³ ks. pra³at. Wskaza³ w niej
na moc wiary, która jest fundamentem jednoœci i przebaczenia. Rozró¿ni³ wiarê religijn¹ i wyp³ywaj¹c¹ z niej
wiarê patriotyczn¹, która zrodzi³a prawdziwe oblicze
patriotyzmu. Przywo³a³ pamiêæ dwóch PolakówPatriotów: B³. Jana Paw³a II i Prymasa Tysi¹clecia
Ks. Kard. Stefana Wyszyñskiego.
Druga czêœæ uroczystoœci mia³a miejsce na ulicy
Elsterskiej, przy tablicy poœwiêconej dr. Stanis³awowi
Kozickiemu (1876-1958), polskiemu politykowi i publicyœcie, wspó³pracownikowi Romana Dmowskiego,
pe³ni¹cemu funkcjê sekretarza generalnego delegacji
polskiej na konferencji pokojowej w Pary¿u.
Trzecia, uroczysta, czêœæ obchodów Œwiêta Niepodleg³oœci rozpoczê³a siê w Teatrze Zdrojowym im.
M. Æwikliñskiej, wype³nionym m³odzie¿¹, zaproszonymi
goœæmi, mieszkañcami i kuracjuszami. Akademiê
poprowadzi³ Dariusz Konieczko, uczeñ Szko³y Podstawowej nr 2. Po uroczystym wprowadzeniu sztandarów
Akademiê przemówieniem rozpocz¹³ dyrektor Szko³y
Podstawowej nr 2. Nawi¹za³ w nim do odzyskania
Niepodleg³oœci i do wielkiego zrywu wolnoœciowego
w roku 1989. Ukaza³ postawê patriotyczn¹, w której

powinniœmy nie
tylko oczekiwaæ
od naszej
Ojczyzny korzyœci , al e pr ze de
wszystkim pytaæ
siê: „Co ja dam
swojej OjczyŸn ie”.
Burmistrz - Jerzy
Terlecki w swoim wyst¹pieni u podkr eœli³ przej awy
prawdzi wego patriot yzmu
na naszym terenie, w nasze j Ma³ ej Ojc zyŸ nie .
Mamy powody do chluby,
bo upamiêtniliœmy pomnikiem - tablic¹ „RzeŸ
Wo³y ñsk ¹”, pam iêt amy
o tych, którzy spoczywaj¹
na naszym cmentarzu: o Sybiraka ch, Stan is³a wie Kozi ckim
oraz o majorze dypl. Józefie
Szerwiñskim - Szefie Sztabu L¹dowej Obrony Wybrze¿a Polskiego,
Ak ad em iê ni ep od le g³ oœ ci ow ¹ u œw ie tn i³ y
wystêpy dzieci i m³odzie¿y polanickich placówe k
oœwiatowych.
G.R.

Skrót artyku³u pt.: „Obchody Œwiêta Niepodleg³oœci
w Polanicy-Zdroju”, autorstwa Ks. Pra³ata Antoniego
Kopacza, który ukaza³ siê w nr. 38/2013 gazety parafialnej „Wniebowziêta”.

Foto: Orze³ z grotu 2 sztandaru 6 Pu³ku U³anów
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57-300 K³odzko, ul. Warty 19
centrala: tel. 74 865 77 77
fax. 74 865 77 66
sklep: 74 865 77 33, salon: 74 865 77 44, serwis: 74 865 77 11, 74 865 77 12,

e-mail: auto@aukom.pl
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ZAPROSZENIE DO BIBLIOTEKI
Na pocz¹tku grudnia polanicka biblioteka zakoñczy³a kilkumiesiêczn¹ realizacjê projektu „Modernizacja
i wyposa¿enie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Polanicy-Zdroju”, sfinansowanego w kwocie 268 872 z³
przez Instytut Ksi¹¿ki ze œrodków Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego na Program Wieloletni
Kultura+ priorytet Infrastruktura Bibliotek Biblioteka+.
Uzyskanie tak wysokiej dotacji by³o mo¿liwe
dziêki wk³adowi w³asnemu biblioteki w kwocie
59 000 z³ (jest to suma wydatków biblioteki na
modernizacjê obiektu i zakup wyposa¿enia
z 3 ostatnich lat) oraz dotacji celowej w kwocie
30 000 z³ przyznanej w 2013 roku przez
organizatora biblioteki, czyli Gminê PolanicaZdrój.
Celem projektu jest podniesienie standardu i walorów estetycznych biblioteki, co
z kolei ma przyczyniæ siê do poszerzenia jej
oferty kulturalnej, edukacyjnej i informacyjnej.
Dotowana biblioteka musi osi¹gn¹æ kryteria
Certyfikatu Biblioteka+ i utrzymaæ je minimum
przez 5 lat. Organizator, czyli gmina samorz¹dowa, pod rygorem zwrotu dotacji z odsetkami jest zobowi¹zana zapewniæ bibliotece
odpowiedni do tego poziomu bud¿et. Tak,
tak…mam nadziejê, granicz¹c¹ z pewnoœci¹,
¿e w tym momencie nikt z czytaj¹cych artyku³
prominentów nie pomyœli: „zaraz, zaraz, no
ale w³aœciwie po co nam to by³o?”
Nie jest jednak tak Ÿle - biblioteka jest ju¿ o
krok od zdobycia certyfikatu, chocia¿ jego
kryteria s¹ naprawdê wygórowane. Musimy
miêdzy innymi zadbaæ jeszcze o tzw. wizualizacjê biblioteki, czyli informacjê w centrum
miasta o jej po³o¿eniu i zasobach, tak by ka¿dy
móg³ do niej trafiæ i wiedzieæ, co oferuje.
Zwa¿ywszy na to, ¿e biblioteka le¿y trochê na
uboczu, ta informacja na pewno przyda siê
kuracjuszom i wczasowiczom, tym bardziej ¿e biblioteka
ma im sporo do zaoferowania. W czytelni dla doros³ych,
która wróci³a do swojej pierwotnej lokalizacji w du¿ej
sali, jest obecnie 7 bezp³atnych stanowisk komputerowych z nowym sprzêtem. Sala jest przestronna i dobrze
oœwietlona. Popo³udniami bêdzie s³u¿yæ jako miejsce
bibliotecznych spotkañ, prelekcji czy odczytów. Oddzia³
dla dzieci przenieœliœmy do mniejszej sali, ale wystarczaj¹cej na 6-tysiêczny ksiêgozbiór. S¹ tam tak¿e 3 nowe
stanowiska komputerowe dla dzieci oraz du¿y stó³
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z miejscem do czytania i nauki.
Wszystkie oddzia³y biblioteki otrzyma³y nowe meble.
Przede wszystkim zwracaj¹ uwagê sosnowe rega³y
naprawdê orzeŸwiaj¹co pachn¹ ¿ywic¹. Ten walor nie
jest, niestety, certyfikowany, ale bêdziemy siê staraæ,
¿eby powiew œwie¿oœci dos³ownie i w przenoœni towarzyszy³ ka¿dej bibliotecznej inicjatywie.

Biblioteka jest dostêpna dla osób niepe³nosprawnych, specjalnie dla nich kupiliœmy schodo³az umo¿liwiaj¹cy sforsowanie schodów. Inne rozwi¹zania tego
problemu (podjazd, likwidacja schodów czy winda) by³y
technicznie niemo¿liwe do zastosowania.
Wróæmy jednak do certyfikatu Biblioteki+. O tym, ¿e
jest w naszym zasiêgu, œwiadczy wysoka lokata
polanickiej biblioteki w tegorocznym rankingu bibliotek
publicznych „Rzeczypospolitej”. Ankietowane s¹ w nim
biblioteki w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich
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w miastach do 15 tys. mieszkañców. Biblioteka w Polanicy-Zdroju znalaz³a siê w ogólnej punktacji na 19.
miejscu w Polsce, natomiast w kategorii ma³ych miast
na szóstym i co najwa¿niejsze - na pierwszym miejscu
wœród bibliotek dolnoœl¹skich. Na punktacjê w rankingu
maj¹ wp³yw kryteria statystyczne. S¹ one weryfikowane
przez dane GUS-owskie dotycz¹ce zakupu ksiêgozbioru, iloœci czytelników, wypo¿yczeñ, dostêpnych
sta now isk kom put ero wyc h, ogó lne j pow ier zch ni
u¿ytkowej biblioteki i in. Po zakoñczonej modernizacji
wskaŸniki bêd¹ w bibliotece wy¿sze, wiêc powinno nam
siê udaæ utrzymaæ wysok¹ pozycjê rankingow¹ za rok.

Z ¯YCIA MIASTA
Jednak najbardziej mog¹ nam w tym pomóc Czytelnicy
po prostu trzeba siê zapisaæ do biblioteki i wypo¿yczaæ
ksi¹¿ki… Zapraszamy i wierzymy, ¿e liczne ogólnopolskie i lokalne akcje czytelnicze wykreuj¹ modê na
biblioteki.

W tym roku na ksiêgozbiór przeznaczyliœmy prawie
40 tys. z³otych. ¯adna z bibliotek w powiecie k³odzkim
nie ma takiej oferty ksi¹¿kowej, bo je¿eli nawet wydaje
rocznie wiêksz¹ kwotê na zakupy, to s¹ one dzielone na
kilka filii. Nigdzie w jednym miejscu nie ma takiego
szerokiego dostêpu do nowoœci wydawniczych jak
w Polanicy. Robimy to wszystko dla Pañstwa - naszych
Czytelników - bo tak rozumiemy misjê publiczn¹
biblioteki: jako kompleksow¹ bezp³atn¹ ofertê kulturalno-oœwiatow¹ lokalnego samorz¹du na rzecz swoich
mieszkañców.
Iwona Mokrzanowska
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CIEKAWI LUDZIE W BIBLIOTECE
Jesi eni¹ 2013 roku w pol anic kiej bibl iote ce
Czytelnicy mogli uczestniczyæ w kilku spotkaniach
z niezwyk³ymi ludŸmi. O znanej i zas³u¿onej dla Polanicy
rodzinie Milków mo¿ecie przeczytaæ Pañstwo artyku³
Dariusza Milki, który we wrzeœniu goœci³ w bibliotece
z gawêd¹ i prezentacj¹ poœwiêcon¹ swojemu Ojcu
i Stryjowi. By³o to spotkanie zorganizowane w ramach
obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa, które odbywa³y siê pod has³em „Nie od razu Polskê zbudowano”
i na Dolnym Œl¹sku mia³y s³u¿yæ m.in. pokazaniu jak po
II wojnie œwiatowej powstawa³y tu zrêby nowego
pañstwa i stopniowo tworzy³y siê nowe lokalne tradycje.
W tym czasie mo¿na by³o obejrzeæ wystawê fotografic zn¹ ze zbi oró w Dar ius za Mil ki i Zbi gni ewa
Franczukowskiego poœwiêcon¹ Polanicy lat 60. ubie-

oœrodków polskiego uchodŸctwa. Chendyñski trafi³
pocz¹tkowo do Bombaju, a potem do polskiego obozu
w Valivade, przez który przewinê³o siê ok. 5 tysiêcy
Polaków. Sami o sobie mówili Indianie, teraz maj¹ ok.
80 lat. Tylko niewielka ich czêœæ wróci³a do kraju, resztê
jak zesch³e liœcie wiatr rozwia³ po œwiecie, ale zorganizowali siê w prê¿ne stowarzyszenie i pocz¹wszy od 1971
roku co dwa lata spotykaj¹ siê w ró¿nych miastach
œwiata. W 2004 roku goœcili w Polanicy-Zdroju. Andrzeja
Chendyñskiego do biblioteki przyprowadzi³a Pani Zofia
Janiszewska, której za to z serca dziêkujê.
ZaprzyjaŸnione z bibliotek¹ wroc³awskie Wydawnictwo ATUT (i biblioteka w Kudowie-Zdroju) przys³a³o
nam z kolei Panie Zofiê Muzykê i Gra¿ynê Kotlubei.
Matkê i córkê, które skraca³y sobie roz³¹kê pisaniem

XII Œwiatowy Zjazd Polaków z Indii z lat 1942-1948. Polanica-Zdrój 16 - 22. V. 2004 Hotel “Nasz Dom”

g³ego wieku.
11 wrzeœnia goœciliœmy w bibliotece Andrzeja Jana
Chendyñskiego prezesa Ko³a Polaków z Indii z lat 1942
1948. Licznie zebranym goœciom opowiedzia³ dramatyczn¹ historiê swojego dzieciñstwa: wywózkê na Sybir,
œmieræ matki i brata, pobyt w sierociñcu i jego ewakuacjê
do Indii, prawdopodobnie w transporcie organizowanym
przez Hankê Ordonównê. Wycieñczony chorob¹ nie
zapamiêta³ tego, ale to ona g³ównie organizowa³a
transporty osieroconych dzieci polskich wygnañców.
W Indiach pocz¹wszy od 1940 roku powsta³o kilka
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d³ugich erudycyjnych listów na temat pobytu matki w kibucu w Izraelu, problemów antysemityzmu czy odkrywania w³asnej to¿samoœci religijnej i etnicznej. Z listów
wysz³a bardzo ciekawa ksi¹¿ka Bilet do Izraela, która
oprócz tych uczonych dywagacji zawiera dobrze
opisan¹ codziennoœæ z jej wszystkimi rodzinnymi
i obyczajowymi problemami. Ksi¹¿ka jest dostêpna
w bibliotece, tak samo jak opas³y tom Polacy w Indiach
1942 1948 w œwietle dokumentów i wspomnieñ.
Sympatiê wielu Czytelników zjedna³a nam œwietna
wystawa fotografii Dariusza Og³ozy. S¹ to g³ównie ptaki
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i - jak mówi¹ dzieci - ró¿ne sierœciuchy: lisy, jelenie,
sarny… G³ównie fotografowane w rejonie stawów
milickich. W mniejszym wyborze bêdziemy tê wystawê
prezentowaæ jako sta³¹ ekspozycjê w 2014 roku,
wzbogacan¹ nowymi fotograficznymi trofeami Autora.
Raz jeszcze zapraszamy Czytelników do odnowionej biblioteki. Dzia³alnoœæ wystawiennicz¹ rozpoczniemy w styczniu od prezentacji laureatów I Biennale
Rysunku Satyrycznego „Kurorty i kuracjusze”, który
zorganizowaliœmy pod patronatem Burmistrza PolanicyZdroju przy rekomendacji Stowarzyszenia Polskich
Artystów Karykatury. Natomiast na inauguracyjnym
spotkaniu autorskim bêdziemy ponownie goœciæ
Oficynê Wydawnicz¹ ATUT z Wroc³awia z Pani¹ Mari¹
Berny i jej kolejnym tomem wspomnieñ, czêœciowo
pisanym podczas pobytu w Polanicy-Zdroju.
Iwona Mokrzanowska

Zdjêcia:
Uczestników Zjazdu Polaków z Indii ze str. 26 udostêpni³a Redakcji pani Zofia Janiszewska, pozosta³e fotografie autorstwa Dariusza Og³ozy ze str. 27 pochodz¹
z wystawy Jego prac w MBP.
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JUBILEUSZ 40- LECIA
TOWARZYSTWA MI£OŒNIKÓW POLANICY
25 paŸdziernika 2013 r. w Teatrze Zdrojowym
im. M. Æwikliñskiej odby³y siê uroczystoœci jubileuszowe
40 -lecia powstania Towarzystwa Mi³oœników Polanicy.
Podczas uroczystoœci prezes Towarzystwa Edward
Wojciechowski przedstawi³ historiê powstania i dokonania Towarzystwa, przybli¿y³ sylwetki cz³onków za³o¿ycieli i prezesów TMP. Wyk³ad wzbogacony by³ pokazem
multimedialnym.
W trakcie jubileuszowej gali w³adze miasta odznaczy³y
tytu³em “Honorowego Obywatela Polanicy-Zdroju"
prezes a TMP Edward a Wojciec howski ego. Tytu³
„Zas³u¿onego dla miasta Polanica-Zdrój" otrzyma³a
wiceprezes TMP i redaktor naczelny "Nieregularnika
Polanickiego" Gra¿yna Redmerska oraz Erna Biegus autochtonka, od lat wspó³pracuj¹ca zarówno z Towarzystwem, jak i w³adzami miasta w relacjach polskoniemieckich, by³ych i obecnych mieszkañców PolanicyZdroju.
Z okazji Jubileuszu Towarzystwo wyda³o okolicznoœ-

Szanowni zebrani! Drodzy przyjaciele!
Doczekaliœmy siê piêknego, rubinowego Jubileuszu.
Mija w³aœnie 40 lat od chwili powstania Towarzystwa
Mi³oœników Polanicy.
Powstanie zorganizowanego ruchu, najpierw mi³oœników Uzdrowiska, potem miasta, zawdziêcza Polanica
swym wypróbowanym przyjacio³om - pracownikom
s³u¿by zdrowia, nauczycielom, dzia³aczom kultury,
urzêdnikom.
Grupê inicjatywn¹ stanowili najznakomitsi Jej obywatele, ludzie twórczego czynu, którzy z³otymi zg³oskami
zapisali siê i weszli na sta³e do historii Polanicy.
Byli to:
- W³odzimierz M³odkowski - szef Komisji Zdrojowej;
- Józef Matuszewski - Naczelny Lekarz Uzdrowiska;
- Romuald Jañczak - Naczelnik Miasta Polanica-Zdrój;
- Jan Przemieniecki - pracownik Zarz¹du Okrêgu
Funduszu Wczasów Pracowniczych;
- Wies³aw Malka - wieloletni Lekarz Naczelny
Uzdrowiska i póŸniejszy prezes TMP;
- Antoni Piekarski - dyrektor Zespo³u Uzdrowisk
K³odzkich;
- Jan Kleniewski - hrabia, w³aœciciel kawiarenki
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ciowy medal, którym obdarowa³o swoich cz³onków oraz
osoby i instytucje zaprzyjaŸnione z TMP.
Wœród zaproszonych goœci byli: burmistrz miasta
Jerzy Terlecki, przewodnicz¹cy RM Zbigniew Puchniak
oraz radni miasta. Obecni byli równie¿ byli prezesi TMP,
cz ³o nk ow ie -z a³ o¿ yc ie le , pr ze ds ta wi ci el e ro dz in ,
zaprzyjaŸnione towarzystwa i stowarzyszenia oœcienne,
dyrektorzy polanickich szkó³ oraz wielu zacnych goœci.
Podczas spotkania odczytano nades³ane listy gratulacyjne, wrêczono okolicznoœciowe souveniry.
W trakcie spotkania nie zabrak³o czêœci artystycznej
w wykonaniu najm³odszych mieszkañców miasta.
Punktem kulminacyjnym uroczystoœci by³ jubileuszowy
tort i szampan.
G.R.

Poni¿ej drukujemy wyst¹pienie prezesa TMP Edwarda
Wojciechowskiego,
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„Krokus”, by³y pracownik Komisji Zdrojowej;
- Zygmunt Bratkowski - pierwszy polski Komendant
K³odzka, dzia³acz spo³eczny, jeden z póŸniejszych
prezesów TMP;
- Wanda Puchniak - d³ugoletni zas³u¿ony pracownik
Funduszu Wczasów Pracowniczych i Zespo³u
Uzdrowisk K³odzkich, dzia³acz spo³eczny;
- Emilia M³odkowska - pracownik Komisji Zdrojowej;
- Leszek Majewski - nauczyciel, przewodnik PTTK,
autor przewodników Sudeckich;
- Kazimierz Klimkiewicz - dzia³acz spo³eczny, prezes
ZSL, prezes TMP;
- Marian Kilijanek - dyrektor Huty Szk³a;
- Krystyna Goc³awska - bibliotekarka w FWP;
- Tadeusz Winiarski - dyrektor Szko³y Podstawowej
nr 3;
- Julian Madeja - Naczelnik Urzêdu Pocztowego;
- Jan Pisarczyk - nauczyciel, dzia³acz spo³eczny,
dyrektor Szko³y Podstawowej nr 2;
- Karol Klich - dyrektor Zarz¹du Okrêgu FWP;
- Andrzej Chodo³a - dyrektor Szko³y Podstawowej nr 1;
- Ryszard K³adŸ - pracownik - dzia³acz kultury
W Zarz¹dzie Okrêgu FWP.
Pierwszy Walny Zjazd TMP odby³ siê 23 paŸdziernika
1973 r. i wybra³, historyczne, dzisiaj pierwsze w³adze
w osobach:
Prezes - dr Józef Matuszewski;
wiceprezes - W³odzimierz M³odkowski;
sekretarz - Krystyna Go³awska;
skarbnik - Ryszard K³adŸ;
oraz cz³onkowie Zarz¹du - Wies³aw Malka, Wanda
Puchniak, Antoni Piekarski, Andrzej Chodo³a, Marian
Kilijanek.
Od pocz¹tku swojej dzia³alnoœci do statutowych celów
TMP nale¿a³o:
- krzewienie w spo³eczeñstwie polanickim w³aœciwego
stosunku do dziedzictwa
kulturalnego i uczestnictwa w jego ochronie;
- umacnianie miêdzy mieszkañcami Polanicy i regionem wiêzi obywatelskich i rozbudzanie wœród nich
zainteresowañ ¿yciem, wygl¹dem oraz rozwojem
Polanicy-Zdroju, budzenie i pog³êbianie przywi¹zania
do niej;
- upowszechnianie wiedzy o Polanicy i popularyzowanie jej osi¹gniêæ kulturalnych,gospodarczych
i handlowych ze szczególnym uwzglêdnieniem
i wyeksponowaniem walorów uwzglêdnieniem
i wyeksponowaniem walorów uzdrowiskowo-leczniczych, turystycznych i rekreacyjnych;
- organizacja i prowadzenie dzia³alnoœci wydawniczej,
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wynikaj¹cej z programu dzia³ania TMP;
- realizacja celów edukacji regionalnych poprzez
pog³êbianie wiedzy o w³asnym regionie i jego
spo³ecznoœci;
- organizacja i wspó³praca w rozwoju ¿ycia kulturalnego Polanicy-Zdroju;
- archiwizowanie materia³ów;
- wspó³praca z miastami partnerskimi.
PrzeœledŸmy jak wygl¹da³a realizacja tych celów
w poszczególnych 12 ju¿ kadencjach (13 w toku) w³adz
TMP. Z oczywistych wzglêdów uczynimy to skrótowo,
skupiaj¹c siê na najistotniejszych dzia³aniach. Szerzej
potraktujemy kadencje nam najbli¿sze czasowo, przede
wszystkim ze wzglêdu na posiadan¹ bogatsz¹ wiedzê.
Jak wspomnieliœmy wy¿ej pierwszym prezesem by³
dr Józef Matuszewski, jego kadencja trwa³a do roku
1977. PóŸniej otrzyma³ godnoœæ prezesa honorowego.
By³ to okres, poœwiêcony g³ównie w³aœciwej organizacji
nowego stowarzyszenia.
Od czerwca do grudnia 1977 r. prezesem by³ Zygmunt
Bratkowski. W tym czasie m.in. zinwentaryzowano
miejscowe zabytki, zorganizowano wystawê na temat
historii Polanicy, wspó³organizowano Miêdzynarodowy
Turniej Szachowy im. Akiby Rubinsteina.
Do roku 1980 prezesem by³ Kazimierz Klimkiewicz.
W tym czasie m.in. og³oszono konkurs na projekt loga
TMP, nawi¹zano kontakty z podobnymi do TMP towarzystwami.
W latach 1980-1982 Towarzystwem kierowa³ Jan
Myczka. Reaktywowano wówczas Klub Szachowy
„Wielka Pieniawa”. Wspó³organizowano Festiwal
Filmów Amatorskich „Pol-8”, upamiêtniono dr. Józefa
Matuszewskiego, nadaj¹c jego imiê ulicy, przy której
mieszka³.
W kolejnych latach 1983-1985 TMP prezesuje Jan
Nowak, póŸniejszy pierwszy burmistrz Polanicy-Zdroju
po transformacji. To wtedy m.in. powsta³a fotograficzna
kronika miasta oraz utworzono sklepik z pami¹tkami.
W okresie lat 1985-1991 Towarzystwo funkcjonuje pod
kierownictwem Wies³awa Malki. TMP pe³ni wówczas
wa¿n¹ funkcjê kulturotwórcz¹, by³o inicjatorem i wykonawc¹ wielu znacz¹cych wydarzeñ i imprez kulturalnych, które na sta³e wesz³y do kalendarza.
Lata 1991-1993. Prezesem jest Tomasz Tymeñski. TMP
przejê³o organizacjê Festiwalu Pol-8, wspó³organizuje
Turniej Szachowy, uruchamia w³asn¹ kawiarenkê
„Mefisto”, przeprowadza liczne konkursy.
Tytus Wycza³ek pe³ni funkcjê prezesa w latach 19931995. To czas kolejnych inicjatyw, dzia³añ na rzecz
Polanicy, m.in. wówczas przyst¹piono do opracowania
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wspomnieñ pionierów miasta.
W okresie 1995-1998 Towarzystwem kieruje Karol Klich.
Zorganizowano wtedy pierwsze spotkanie z pionierami
miasta, wydano ksi¹¿kê „Zakochani w Polanicy”.
Wspó ³twó rc¹ ówcz esny ch doko nañ by³ równ ie¿
Wies³aw Lewicki, który obj¹³ funkcjê prezesa po œmierci
Karola Klicha.
Prezesem TMP w latach 1999-2003 by³a Jolanta
Bachry. W tej kadencji zorganizowano m.in. ciesz¹c¹ siê
ogromn¹ popularnoœci¹ wystawê „Oni byli tu pierwsi
Polanica Zdrój 1945-1950”. Skatalogowano najstarsze
zabytki miasta, oznakowano je, ods³oniêto tablice
pami¹tkowe poœwiêcone: dr. Józefowi Matuszewskiemu oraz dr. Stanis³awowi Kozickiemu (ods³oniêciom
towarzyszy³y okolicznoœciowe wystawy), utworzono
pismo TMP „Nieregularnik Polanicki” i wydano piêæ (5)
pierwszych jego numerów.
Od grudnia 2003 r. do chwili obecnej (trwa 3 kadencja)
Zarz¹d TMP pod kierunkiem wyg³aszaj¹cego te s³owa
zrealizowa³ kolejne zadania wynikaj¹ce ze statutu.
Nale¿¹ do nich:
- upamiêtnienie tablicami: prof. Henryka Schlechta,
100 lecia odkrycia polanickich Ÿróde³, papie¿a Jana
Paw³a II, polanickich proboszczów;
- wydanie 2 tomowej monografii „Polanica Zdrój
wczoraj i dziœ”;
- publikacja „Informatora Turystycznego” i wydanego
w 4 jêzykach albumu „Polanica- Zdrój czas, przestrzeñ, architektura”;
- edycja 17 numerów „Nieregularnika Polanickiego”;
- organizowanie corocznych konkursów dla m³odzie¿y
przybli¿aj¹cych wiedzê o Polanicy i okolicy oraz
konkursów plastycznych, fotograficznych i poetyckich
np. z okazji Festiwalu „Poeci bez granic” wydanie
2 tomików poezji;
- zorganizowanie wystaw poœwiêconych m.in.
Henrykowi Schlechtowi, dorobkowi fotografika
Jaros³awa Jakowczuka, oraz fotografików-amatorów
Krzysztofa Kreisera i Boles³awa Jaœkiewicza oraz,
przy wiod¹cym udziale Muzeum Niepodleg³oœci
w Warszawie, firmy „Versus” z Ziêbic i Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Polanicy, “O Romanie
Dmowskim, Stanis³awie Kozickim, Ignacym
Paderewskim i o „Znakach pañstwa polskiego”;
- organizacja spotkañ m.in. z prof. Zbigniewem
Horbowym, prof. Stanis³awem Niciej¹, prof. Jackiem
Rybczyñskim, znan¹ powieœciopisark¹ Olg¹
Tokarczuk, pisarzami regionalistami Joann¹
Lamparsk¹ i MartkiemPerzyñskim;
- renowacja Krzy¿a wotywnego, 2 zabytkowych krzy¿y
cmentarnych, 3 kapliczek przydro¿nych;
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- organizacja lub wspó³udzia³ w przeprowadzeniu
uroczystoœci rocznicowych np.: 70 rocznicy wybuchu II wojny œwiatowej z ods³oniêciem nowego
nagrobka mjr. Józefa Szerwiñskiego szefa sztabu
L¹dowej Obrony Wybrze¿a, œwiêta Niepodleg³oœci,
ods³oniêcie pomnika Sybiraków, tablicy wo³yñskiej,
100-lecia budowy koœcio³a p.w. WNMP;
- udzia³ w organizacji Festiwali: „Poeci bez granic”
g³ówny organizator Oddzia³ Dolnoœl¹ski Zwi¹zku
Literatów Polskich, Muzyki Organowej i Kameralnej,
Festiwalu Filmowego „Pol-8”, Festiwalu Zdroje
Kultury i Artystycznej Niedzieli Palmowej g³ówny
organizator Teatr Zdrojowy Centrum Kultury
i Promocji;
- przeprowadzenie wspólnie z Muzeum Niepodleg³oœci
i MBP konferencji naukowej poœwiêconej
S. Kozickiemu;
- podjêcie z Rad¹ Miejsk¹ inicjatywy utworzenia
wyró¿nienia za szczególne osi¹gniêcia dla miasta
w postaci statuetki „Polanickiego Nied¿wiedzia”;
- wyst¹pienia do Rady Miejskiej o nadanie tytu³ów:
„Honorowy Obywatel Polanicy” i „Zas³u¿ony dla
Polanicy- Zdroju”;
- wspó³praca z sympatykami Polanicy z miast partnerskich m.in. zorganizowanie udzia³u m³odzie¿y
polanickiej w Olimpiadzie PrzyjaŸni w Telgte w 2004r.
Przez ca³y
okres funkcjonowania TMP tworzy³o
archiwum obejmuj¹ce dokumentacjê fotograficzn¹ i opisow¹. Udostêpniliœmy materia³y do prac dyplomowych.
Szanowni Zebrani!
Analizuj¹c ca³y okres funkcjonowania Towarzystwa
w okresie minionego czterdziestolecia, mo¿na stwierdziæ, ¿e aktywnie uczestniczyliœmy w wiêkszoœci wa¿nych wydarzeñ kulturalnych, edukacyjnych i innych
odbywaj¹cych siê na terenie miasta imprezach organizowanych przez Miejskie Centrum Kultury, Miejsk¹
Bibliotekê Publiczn¹, organizacje kombatanckie i placówki oœwiatowo wychowawcze, byliœmy inicjatorami
wielu z nich.
Dokumentujemy je, umieszczaj¹c odpowiednie materia³y na ³amach „Nieregularnika Polanickiego”, czy na
stronach internetowych Towarzystwa. Tutaj te¿ prezentujemy historiê miasta i szczególnie zas³u¿onych dla
niego Obywateli.
Propaguj¹c dzia³alnoœæ TMP i miasta sprzedajemy
i przekazujemy kroniki, albumy, kalendarze osobom
instytucjom z ró¿nych œrodowisk i zak¹tków œwiata, np.
nasze kalendarze trafiaj¹ na kontynent amerykañski do
Australii itp.
Efekty naszej pracy by³y i s¹ prezentowane w ró¿nych
mediach s¹ pozytywnie oceniane przez spo³ecznoœæ
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Polanicy Zdroju. Dowodem na to jest przyznanie TMP
wspomnianej statuetki „Polanickiego NiedŸwiedzia” za
rok 2012. Z dum¹ mo¿emy stwierdziæ, ¿e Towarzystwo
zajmuje znacz¹c¹ pozycjê wœród organizacji dzia³aj¹cych na terenie miasta, jest jednym z najstarszych,
najd³u¿ej dzia³aj¹cych na Ziemi K³odzkiej.
To zas³uga wszystkich cz³onków, szczególnie w³adz
(Zarz ¹dów, Komis ji Rewiz yjnyc h poszc zegól nych
kadencji). We wdziêcznej pamiêci zachowujemy
cz³onkó w za³o¿yc ieli. Wszystk im w/w serdecz nie
dziêkujemy.
Szanowni Zebrani!
Zdajemy sobie sprawê, ¿e sukcesy nie by³yby mo¿liwe
bez pomocy wypróbowanych sojuszników kolejnych
naczelników miasta i burmistrzów, przewodnicz¹cych
rad miejskich i radnych ze szczególnym uwzglêdnieniem aktualnych gospodarzy burmistrza Jerzego Terleckiego i przewodnicz¹cego Zbigniewa Puchniaka.
Wyrazy wdziêcznoœci kierujemy tak¿e do parafii
rzymsko katolickiej pw. WNMP, parafii pw. Matki Bo¿ej
Królowej Pokoju, Teatru Zdrojowego Centrum Kultury
i Promocji, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Niepodleg³oœci w Warszawie, Miejskiego Zak³adu Komunalnego, Uzdrowisk K³odzkich S.A Grupa PGK, firmy
Elbi z K³odzka i Veritas z Ziêbic, pensjonatów: Villa
Polanica i Beata, hoteli „Bukowy Park” i „Polanica”,
apteki „Feniks”, Zwi¹zku Emerytów i Rencistów,

LAUDACJE

Przewodnicz¹cy Rady Miasta Zbigniew Puchniak
odczytuje laudacje, obok stoi burmistrz - Jerzy Terlecki
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Polanickiej Izby Gospodarczej, Stowarzyszenia Inicjatyw. Cenimy sobie wspó³pracê ze wszystkimi organizacjami, szczególnie zaœ podziêkowania nale¿¹ siê
polanickim placówkom oœwiatowo wychowawczym:
Przedszkolu Publicznemu, niepublicznemu „Gromadka
NiedŸwiadka”, „Weso³emu Przedszkolu w Bajkowej
Krainie”, Szkole Podstawowej im. ¯o³nierzy z Monte
Cassino, szko³om Stowarzyszenia „Edukator”, Szko³om
przy Oœrodku S zkolno
Wychowawczym si óstr
Józefitek, Gimnazjum im. dr. Józefa Matuszewskiego
i Regionalnej Szkole Turystycznej im. Jana Paw³a II.
Dziêkujemy wspomagaj¹cych nas przedsiêbiorcom
regionalnym, szczególnie tym, którzy pomagali i pomagaj¹ nam przy remoncie nowej siedziby. Dziêkujemy
mediom za prezentacjê naszego dorobku. Jesteœmy
wdziêczni za wspó³dzia³anie przyjacio³om z bratnich
stowarzyszeñ z K³odzka, Dusznik, Krosnowic, Gorzanowa, Szalejowa.
Chylimy czo³a przed wszystkimi tutaj nie wymienionymi
osobami i instytucjami, którzy wspierali Towarzystwo
w ró¿ny sposób na przestrzeni czterdziestu lat.
Szanowni Zebrani!
Za nami 40 lat dzia³alnoœci. Czas na podsumowania, ale
te¿ na nowe oczekiwania. Podejmiemy je i zrealizujemy
dla dobra naszej ma³ej Ojczyzny, jej mieszkañców i przybywaj¹cych do nas goœci. KOCHAJMY POLANICÊ!

Edward Wojciechowski Prezes TMP
Edward Wojciechowski urodzi³ siê 2 maja 1946 r.
w Szczerbinie, woj. bydgoskie. Jest absolwentem
filologii polskiej Studium Nauczycielskiego w Jeleniej
Górze i magistrem pedagogiki szkolnej Uniwersytetu
Wroc³awskiego. Jest nauczycielem o 45-letnim sta¿u
zawodowym.
W Polanicy-Zdroju zamieszkuje od 1979 roku. Na
tutejszym terenie dzia³a³ politycznie i spo³ecznie. By³:
dyrektorem Szko³y Podstawowej nr 1, Inspektorem
Oœwiaty, dyrektorem Szkó³ Sanatoryjnych, pedagogiem Gimnazjum Publicznego im dr J. Matuszewskiego. Obecnie jest na emeryturze. W swojej dzia³alnoœci politycznej podejmowa³ lub wspiera³ szereg
inicjatyw s³u¿¹cych spo³ecznoœci Polanicy-Zdroju. Do
najwa¿niejszych nale¿y zaliczyæ m. in. wiceprzewodnictwo „Komitetu Budowy Szko³y”, cz³onkostwo w Komitecie Budowy Szpitala Chirurgii Plastycznej (obecnie
SCM), aktywne wspieranie dzia³añ w³adz w zakresie
gospodarki komunalnej budowê oczyszczalni œcieków
wraz z przy³¹czeniem.
Jest cz³onkiem Towarzystwa Mi³oœników Polanicy od
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na terenie kraju i poza jego granicami.
O uznaniu zas³ug Towarzystwa, któremu przewodniczy Edward Wojciechowski, œwiadczy przyznanie
w roku 2013 statuetki „Polanickiego NiedŸwiedzia”
wyró¿nienia nadawanego przez Radê Miejsk¹ PolanicyZdroju.
Edward Wojciechowski za swoj¹ dzia³alnoœæ zawodow¹ i spo³eczn¹ zosta³ odznaczony m .in. „Z³otym
i Br¹zowym Krzy¿em Zas³ugi”, srebrn¹ odznak¹
„Zas³u¿ony dla Dolnego Œl¹ska”, odznak¹ „Zas³u¿ony
dla Województwa Wa³brzyskiego”, „Krzy¿em” za zas³ugi
dla ZHP, odznak¹ „Opiekun Miejsc Pamiêci Narodowej”
oraz tytu³em „Zas³u¿ony dla Polanicy-Zdroju.
1979 r. W Zarz¹dzie Towarzystwa zasiada od 1999 r., a
od prawie 10 lat jest pe³ni funkcjê prezesa TMP. Na ten
okres dzia³alnoœci przypada wiele sukcesów TMP:
1. Powstanie wiele pozycji wydawniczych: kronika „Polanica wczoraj i dziœ”, album „Polanica-Zdrój.
Czas, przestrzeñ i architektura”, „Informator turystyczny o zabytkach i legendach”, coroczna edycja
„Kalendarza Polanickiego”, „Tomik poezji polanickich
twórców”, kontynuacja „Nieregularnika”.
2. Zorganizowanie szeregu wystaw o ró¿norakiej
tematyce, a tak¿e konkursów wiedzy skierowanych
dla m³odzie¿y, np. „Konkurs wiedzy o Polanicy”,
konkursy fotograficzne, plastyczne, literackie.
3. Upamiêtnienie w postaci tablic i obelisków szeregu
wydarzeñ i postaci zwi¹zanych z Polanic¹: Prof.
Szlechta, 100-lecia odwiertu Ÿród³a „Wielka
Pieniawa”, papie¿a Jana Paw³a II, koœcio³a ewangelickiego.
4. Zorganizowanie szeregu uroczystoœci o charakterze
patriotycznym (obchody 70-tej rocznicy wybuchu
II wojny œwiatowej z upamiêtnieniem mjr. J. Szerwiñskiego i innych uczestników II wojny œwiatowej,
spoczywaj¹cych na tut. cmentarzu, obchody Œwiêta
Niepodleg³oœci, „Dnia Sybiraka”.
5. Przeprowadzenie dwóch konferencji naukowych,
zwi¹zanych ze Stanis³awem Kozickim.
6. Odrestaurowanie trzech kapliczek przydro¿nych
i Krzy¿a Wotywnego oraz zabytkowych krzy¿y na
grobach Wittwerów na tut. cmentarzu.
7. Utrzymywanie sta³ych kontaktów z miastem partnerskim Telgte z wyjazdami m³odzie¿y do bratniego
miasta.
TMP pod kierunkiem swojego prezesa uczyni³o
wiele dla integracji ró¿nych œrodowisk funkcjonuj¹cych
na terenie naszego miasta, co dobrze s³u¿y rozwojowi
spo³ecznemu Polanicy-Zdroju. Stowarzyszenie zrobi³o
te¿ bardzo du¿o dla promocji naszej ma³ej ojczyzny
poprzez swoje wydawnictwa, aktywnoœæ kulturaln¹,
wyst¹pienia na ³amach prasy czy te¿ radia i telewizji.
Mia³o to miejsce nie tylko w najbli¿szej okolicy, ale tak¿e
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Gra¿yna Redmerska Wiceprezes TMP
Gra¿yna Redmerska jest polaniczank¹ od urodzenia. Po zdaniu matury w 1968 roku rozpoczê³a pracê
w dyrekcji
Zarz¹du Okrêgu Funduszu Wczasów
Pracowniczych w Polanicy Zdroju. W tym czasie
rozpoczyna studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu
Wroc³awskiego. Pracowa³a równie¿ w dyrekcji Zespo³u
Uzdrowisk K³odzkich S.A. w Polanicy - Zdroju sk¹d
przesz³a na emeryturê. Jest postaci¹ dobrze znan¹
w œrodowisku polaniczan i to od wielu, wielu lat.
W podkreœlaniu zas³ug dla Miasta nale¿y zauwa¿yæ
Jej du¿y wk³ad w rozwój Towarzystwa Mi³oœników
Polanicy. Dzia³a w nim od roku 1977, pe³ni¹c funkcjê

najpierw sekretarza, a od 10 lat wiceprezesa TMP.
Od 2001 r. wychodzi w Polanicy pismo Towarzystwa
Mi³oœników Polanicy pod nazw¹ „Nieregularnik
Polanicki”. W jego tworzeniu Pani Gra¿yna Redmerska
uczestniczy od samego pocz¹tku, najpierw jako
sekretarz, a od 2004 r. - redaktor naczelny. Jest to pismo
niezwyk³e w swej szacie graficznej, ale przede wszystkim, jeœli chodzi o zawartoœæ i liniê programow¹. Pismo
informuje i buduje to¿samoœæ mieszkañców miasta.
.Nieregulamik Polanicki" zyska³ ich zaufanie
i zaciekawienie. Pismo to, i s³usznie, ogranicza siê do
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informowania o sprawach spo³ecznych
„Nieregularnlk Polanicki"- jak napisa³a pani prof.
El¿bieta Koœcik w liœcie do Rady Miejskiej „jest fenomenem wydawniczym jeszcze z innych wzglêdów:
pismo wychodzi od 10 lat, a to ju¿ wystarczy, by mówiæ
o jego znaczeniu w ¿yciu miasta i mieszkañców.
Wystar czy te¿ dla oceny zas³ug Pani Gra¿yn y
Redmerskiej przy jego tworzeniu. Pani Redaktor nie
pozwoli³a na to, by pismo i jego oddzia³ywanie ogranicza³o siê tylko do samej Polanicy.
Gdyby tak siê sta³o, ju¿ nikt nie pamiêta³by, ¿e kiedykolwiek wychodzi³o. Pismo nie stroni od kontaktów
wykraczaj¹cych poza granice Polanicy - Zdroju. Liczne
przyk³ady wspó³pracy, jak¹ nawi¹za³a Naczelna z towarzystwami z s¹siednich miejscowoœci, szko³ami,
znaczenie .Nieregularnika Polanickiego" wzmacniaj¹
i promuj¹ go w regionie. Warto wymieniæ np. kontakty
i sta³¹ wspó³pracê z portalem Ziemia K³odzka.pl,
z Pasmem NGO Ziemi K³odzkiej czy z Gazet¹
Prow incj onal n¹ Ziem i K³od zkie j ”Bra ma ", Inny m
m i ejscem rekla m y i prezentacji .Nieregularnika
Polanickiego" jest jego w³asna strona internetowa, bez
której dziœ ¿adna powa¿na gazeta istnieæ nie mo¿e.
Dziêki niej pismo jest znane i czytane daleko, daleko,
gdzie nie siêgaj¹ egzemplarze papierowe”.

Erna Biegus
Erna Biegus z d. Tschöke, urodzi³a siê 17 I 1929 r.
w Altheide (Polanica-Zdrój). Lata dzieciêce spêdzi³a
przy rodzicach. Szko³ê podstawow¹ ukoñczy³a w 1943
r., natomiast szko³ê œredni¹ w zakresie pielêgniarstwa
rozpoczê³a we Wroc³awiu w latach 1944-1945, niestety
z powodu dzia³añ wojennych nie mog³a jej ukoñczyæ.

Po zakoñczeniu wojny pracowa³a w gospodarstwie
pañstwowym. Od roku 1948 do 1951 podjê³a pracê
w kawiarni zdrojowej P.P. „Uzdrowisko-Polanica”. Od
1951 r. przez piêæ lat pracowa³a w tym¿e Uzdrowisku
w charakterze pielêgniarki. W roku 1956 r., po zdaniu
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egzaminu pañstwowego podjê³a pracê jako pielêgniarka oddzia³owa a¿ do 1963 r.
W tym samym czasie wysz³a za m¹¿ za Polaka, lekarza
Leona Biegusa, pracuj¹cego w szpitalu w Zawierciu. Od
1 VII 1964 z powodów rodzinnych pracowa³a w ambulatorium w Ogrodzieñcu w woj. katowickim. Po œmierci
mê¿a wróci³a do Polanicy-Zdroju i od 1 I 1968 r. pracowa³a w tut. uzdrowisku w charakterze pielêgniarki. Od
marca 1991 r. przesz³a na emeryturê.
Wiêkszoœæ swojego ¿ycia poœwiêci³a PolanicyZdroju. Po przejœciu na emeryturê opiekowa³a siê
grupami niemieckich kuracjuszy przyje¿d¿aj¹cymi do
tut. sanatorium po zdrowie. Wykonuj¹c swoj¹ pracê,
rzetelnie dawa³a Niemcom
œwiadectwo dobrego
wspó³¿ycia dwóch narodów: Polaków i Niemców.
Zawsze podkreœla³a w rozmowach z Niemcami, ¿e „od
Polaków nigdy nie dozna³a ¿adnej krzywdy”, wrêcz
przeciwnie - wiele dobroci. Przez lata pracy zdoby³a
uznanie dziêki swojej pracowitoœci, rzetelnemu wype³nianiu obowi¹zków i serdecznemu stanowisku wobec
ka¿dego cz³owieka, a zw³aszcza kuracjuszy. Podczas
swojej pracy propagowa³a walory uzdrowiska, miasta
i okolicy, zachêcaj¹c do odwiedzenia Polanicy-Zdroju
i korzystania z jego leczniczych w³aœciwoœci.
Jest wielk¹ sojuszniczk¹ dobrych stosunków polskoniemieckich. Jako t³umacz wielokrotnie wyje¿d¿a³a
z delegacj¹ parafii do miasta partnerskiego - Telgte oraz
do zaprzyjaŸnionego z naszym miastem i parafi¹
Lingen. Jako t³umaczka wielu rozmów i ukazuj¹cych siê
artyku³ów prasowych po stronie niemieckiej i polskiej,
korespondencji i wydawnictw przyczyni³a siê do nawi¹zania nowych kontaktów z Niemcami. Dziêki jej bliskim
kontaktom z przedwojennymi mieszkañcami Atheide
u³atwion¹ by³a i jest wspó³praca naszego miasta
z mieszkañcami Lingen i Tegte. Pani Erna czyni bardzo
wiele dla poprawy tych stosunków i ich ci¹g³ego rozwoju.
Z wielk¹ starannoœci¹ i mi³oœci¹ opiekowa³a siê
miejscami zwi¹zanymi z przesz³oœci¹ Polanicy-Zdroju tj.
cmentarzem ewangelickim, pomnikiem upamiêtniaj¹cym koœció³ ewangelicki, grobami ksiê¿y niemieckich
i innych miejsc. TMP wielokrotnie przy powstawaniu
tych pomników korzysta³o z Jej doœwiadczania i wiedzy.
Mimo, ¿e jest tutejsz¹ autochtonk¹, wyznania
augsbursko-ewangelickiego to ca³ym sercem kocha
dwa koœcio³y: swój ewangelicki i nasz katolicki.
Uczestniczy w kontaktach tut. parafii z parafi¹ ewangelicko-augsbursk¹ w K³odzku. Przez 20 lat dba³a
o czystoœæ bielizny liturgicznej i koœcielnej. Za wk³ad
pracy otrzyma³a Medal œw. Stanis³awa Biskupa i Mêczennika, przyznany przez Biskupa Œwidnickiego prof.
Ignacego Deca.
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PROF. DR HAB. EL¯BIETA KOŒCIK
Postanowieniem Prezydenta
RP. B. Komorowskiego z dnia 25
czerwca 2013 r. nadano tytu³
naukowy profesora - dr hab.
El¿biecie Koœcik.
Wielka uroczystoœæ wrêczenia tej
nominacji odby³a siê w Warszawie
11 paŸdziernika 2013 r.
Profesor E. Koœcik jest absolwentk¹ i pracownikiem naukowym Instytutu Historycznego
Uni wer syt etu Wro c³a wsk ieg o,
specjalizuje siê w historii gospodarczej, historii Polski i powszechnej XIX i XX wieku, demografii historycznej oraz historii
spo³ecznej.
Do d okt ora tu w swe j pr acy
badawczej koncentrowa³a siê na
zagadnieniach powojennych migracji, zw³aszcza na teren ziem
zachodnich i pó³nocnych.
Interesowa³a siê przede wszystkim problematyk¹ demograficzn¹, spo³eczn¹ i gospodarcz¹, odnosz¹c¹ siê do
terenów nowo zasiedlanych, jakie tworzy³y po³udniowe
powiaty dolnoœl¹skie. W 1978 r. obroni³a pracê doktorsk¹ pt. Osadnictwo wiejskie w po³udniowych powiatach
Dolnego Œl¹ska w latach1945-1949, której promotorem
by³ prof. Zbigniew Kwaœny. Praca ta w wersji ksi¹¿kowej
ukaza³a siê w 1982 r. w Wydawnictwie Ossolineum w
serii publikacji Wroc³awskiego Towarzystwa Naukowego.
Stopieñ doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii uzyska³a w 1993 r na
podstawie pracy "Przemiany w strukturze spo³ecznozawodowej i demograficznej ludnoœci Opola w drugiej
po³owie XIX wieku i na pocz¹tku XX w. na podstawie
ksi¹g parafialnych i akt US ".
Prof esor E. Ko œcik kier uje Z ak³a dem H isto rii
Gospodarczej, Demografii i Statystyki Instytutu Historycznego. W latach 1993-1999 by³a zastêpc¹ dyrektora
Instytutu Historycznego ds. nauczania, w latach 19992005 pe³ni³a funkcjê prodziekana ds. nauczania WNHP,
a w latach 2005-2008 by³a zastêpc¹ dyrektora Instytutu
ds. nauki. Od 2008 r. jest dziekanem Wydzia³u Nauk
Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wroc-
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³awskiego.
Pod kierunkiem prof. dr hab. E.
Koœcik powsta³o kilka nowatorskich prac doktorskich, jedna
z nich otrzyma³a nagrodê „Polityki". Od wielu lat utrzymuje sta³e
kont akty nauk owe z licz nymi
placówkami naukowymi w kraju
i za granic¹. Razem z pracownikami tych inst ytuc ji nauk owyc h
realizowa³a wspólne projekty
ba da wc ze . K ie ru je ki lk om a
ogólnopolskimi grantami, w kilku
innych by³a g³ównym wykonawc¹.
W latach 1999-2009 by³a prezesem Wroc³awskiego Towarzystwa
Mi³oœników Historii i jednoczeœnie
cz³onkiem Zarz¹du G³ównego
Polskiego Towarzystwa Historyczneg o. Obe cni e pe³ ni fun kcj ê
wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej, jest
cz³onkiem redakcji kilku czasopism naukowych.

Od kilku lat pisze te¿ artyku³y do naszego „Nieregularnika" i co wa¿niejsze, i z czego ona jest dumna, jest
Honorowym Obywatelem Polanicy-Zdroju. Cieszymy
siê wiec ogromnie, ¿e Pani Profesor mimo tak wielu
obowi¹zków nie zapomina o nas, informuje o swoich
planach, a tak¿e sukcesach swoich i swego Wydzia³u.
Gratulujemy otrzymanego i jak¿e zas³u¿onego tytu³u
PROFESORA!
Krystyna Jazienicka-Wytyczak
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RZEMIOS£O I HANDEL W K£ODZKU
W I PO£OWIE XIX W.
Pierwsza po³owa XIX stulecia zapocz¹tkowa³a now¹
epokê spo³eczno-gospodarcz¹ kapitalizm. U pod³o¿a
tych zmian znalaz³y siê reformy z 2 XI 1810 r. i 7 IX
1811 r. Zmiany, które wprowadzi³y, dopiero w po³owie
XIX w. zmieni¹ radykalnie strukturê zawodow¹ mieszkañców Œl¹ska. Reformy te zlikwidowa³y w pañstwie
pruskim ograniczenia dotycz¹ce swobody wyboru
i wykonywania rzemios³a, a zw³aszcza znios³y przymus
cechowy. Od tego czasu podjêcie pracy w rzemioœle nie
wymaga³o zgody cechu, wystarczy³o jedynie wykupienie œwiadectwa przemys³owego i wniesienie podatku
od wykonywanego zawodu. Odt¹d cechy istnia³y ju¿

niem przymusu cechowego. Nastawione by³o wy³¹cznie na zaspokajanie potrzeb miejscowych. Tradycyjne
w tym rejonie tkactwo zniszczy³a konkurencja przemys³u tkackiego. W pobli¿u miasta nie by³o ¿adnych
surowców, które mog³yby zostaæ wykorzystane w gospodarczej dzia³alnoœci mieszkañców.
W latach 1819-1849 liczba k³odzkich rzemieœlników
wzros³a ponad dwukrotnie, ponad trzykrotnie wiêcej
odnotowano pomocników. Ich rozmieszczenie w zak³adach rzemieœlniczych nie by³o jednak równomierne.
Najczêœciej mamy do czynienia z warsztatami, w których pracowa³ sam w³aœciciel.
W latach 1845-1851 cechy jako wolne
korporacje zrzesza³y w K³odzku 429 rzemieœlników, a 130 pozostawa³o poza nimi. Najliczniejsi byli w szewcy 116 (69 zrzeszonych w cechu i 47 poza nim). Stanowili a¿ 21% wszystkich zatrudnionych w rzemioœle. W nastêpnej
kolejnoœci odnotowujemy krawców, których
by³o 55 -11% wszystkich rzemieœlników. Nie
by³a to jednak k³odzka specyfika. Tak¿e w innych miastach w pierwszej po³owie XIX w.
liczba szewców i krawców gwa³townie wzros³a.
Sprawi³a to ³atwoœæ zdobycia kwalifikacji
zawodowych, wykonywania zawodu i niskie
koszty wyposa¿enia warsztatu w niezbêdne
narzêdzia. Zdecydowana wiêkszoœæ szewców
Zak³ady Thiele&Maiwald (obezny KFUT) ul. Œl¹ska
i krawców to byli zwykli ³atacze obuwia
tylko jako dobrowolne korporacje rzemieœlników.
i odzie¿y.
Pruskie ustawy otworzy³y dostêp do rzemios³a
ludziom najczêœciej nie posiadaj¹cym kwalifikacji
zawodowych, spodziewaj¹cym siê natomiast, ¿e
praca w nim poprawi ich byt. To powszechne
przekonanie mia³o wkrótce przynieœæ niekorzystne nastêpstwa. Szczególnie dotkliwie
odczuli je rzemieœlnicy, których dot¹d chroni³y
przed konkurencj¹ ograniczenia systemu cechowego. Nap³yw do rzemios³a ludzi nowych doprowadzi³ wkrótce nie tylko do obni¿enia jakoœci
wyrobów. Coraz dotkliwiej dawa³o siê odczuæ
postêpuj¹ce ubo¿enie rzemieœlników. Zwiêkszy³a
siê bowiem liczba osób wykonuj¹cych zawody
rzemieœlnicze, bez zmian pozosta³a natomiast
liczba konsumentów i ich potrzeby. Procesy te
Fabryka maszyn Augusta Schuberta przy ul. Daszyñskiego
obserwujemy tak¿e w K³odzku, którego rzemios³o
W 1825 r. mieszkañcy K³odzka znajdowali zatrudnie nale¿a³o do najsilniejszych jeszcze przed zniesie-
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nienie równie¿ w 5 m³ynach wodnych s³u¿¹cych do
mielenia zbo¿a i jednym m³ynie t³ocz¹cym olej. Ponadto
w mieœcie istnia³y: folusz do wyrobu sukna, tartak,
3 browary, wytwórnia octu, 15 gorzelni, 2 cegielnie,
2 wapienniki, drukarnia z trzema prasami i zak³ad
w³ókienniczy, produkuj¹cy tylko na miejscowe potrzeby.

Mlewniki - urz¹dzenia jednego z k³odzkich m³ynów

W 1825 r. a¿ 40 k³odzkich sklepów posiada³o uprawnienia do prowadzenia handlu hurtowego. Wœród nich
znajdowa³a siê du¿a ksiêgarnia i dwie mniejsze, 22 sklepy z tkaninami, 8 prowadz¹cych sprzeda¿ towarów
³okciowych, 3 z artyku³ami ¿elaznymi oraz sk³ad wst¹¿ek. Drobny handel by³ w rêkach 80 kramarzy i detalistów. W 1840 r. handlem trudni³o siê ju¿ 63 kupców
i 122 kramarzy.

Zdjêcie górne - kolejka obs³uguj¹ca gazowniê przy
ul. Œl¹skiej (pozosta³oœci torowisk widoczne na terenie
obecnego sk³adu opa³u). Poni¿ej urz¹dzenia
techniczne gazowni (produkcji Firmy Koppers)

Panorama K³odzka z widokiem na star¹ gazowniê zbudowan¹
w roku 1867 zlokalizowan¹ przy ul. Œl¹skiej. Fotografia
prawdopodobnie z roku 1915

miasta, ale równie¿ licznie przybywaj¹cy
ludzie z s¹siednich miejscowoœci.
W ka¿dy czwartek odbywa³ siê w K³odzku targ zbo¿owy, a cztery razy w roku
tygodniowe jarmarki. Organizowano je w:
ostatki, Zielone Œwiêta, w dni Wniebowst¹pienia Najœwiêtszej Maryi Panny
i w œwiêto Szymona Judy. Jarmarki by³y
nie tylko okazj¹ do kupienia ró¿nych
towarów, stanowi³y swego rodzaju
rozrywkê, w czasie ich trwania zawieszano nawet zajêcia w szko³ach.
Najwiêksz¹ atrakcj¹ by³ targ przedœwi¹teczny odbywaj¹cy siê 2 tygodnie przed
Bo¿ym Narodzeniem. Czekali nañ wszyscy, którym udzieli³ siê nastrój zbli¿aj¹cej
siê Gwiazdki.
El¿bieta Koœcik

Handel w K³odzku odbywa³ siê nie tylko w licznych
sklepach i sklepikach. Miejskim targowiskiem by³ rynek.
Codziennie rano kramarze wystawiali tu swoje towary.
Mo¿na by³o taniej kupiæ ¿ywnoœæ oraz przedmioty
codziennego u¿ytku. Klientami byli nie tylko mieszkañcy
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Fotografie zamieszczone w artykule udostêpni³ pan
Tomasz ¯abski, za co Redakcja “Nieregularnika” bardzo dziêkuje.
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ŒCIE¯KA HISTORYCZNA
DO CZERWONEGO STRUMIENIA
Czerwony Strumieñ to dawna wieœ po³o¿ona
na po³udniowych stokach Gór Bystrzyckich.
Obecnie traktowana jest jako atrakcja turystyczna, bowiem osady w sensie administracyjnym
dawno ju¿ nie ma. Osada prawdopodobnie
powsta³a w drugiej po³owie XVI wieku.
Usytuowana jest nad potokiem o tej samej
nazwie. Najwiêkszy swój rozkwit prze¿y³a w po³owie XIX w. mieszka³o wtedy ok. 130 osób, by³o
25 budynków, szko³a, browar, gospoda oraz
warsztaty bawe³niane i lniarskie. Na pocz¹tku

Ruina domu sudeckiego

Tablica informacyjna

XX w. zosta³y odkryte walory narciarskie tych
okolic.
Wieœ zaczê³a siê wyludniaæ ju¿ w okresie
miêdzywojennym. Po wojnie proces ten uleg³
zdecydowanemu przyœpieszeniu, ludnoœæ zosta³a wysiedlona w czasie wytyczania granicy
pañstwowej. Obecnie mo¿na tu zobaczyæ tylko
ruiny murowanej barokowej kaplicy z XVIII w.
oraz mniejsze lub wiêksze pozosta³oœci domów
zarastaj¹ce przez pokrzywy, drzewa i krzewy.
Na przyk³adzie Czerwonego Strumienia wyraŸnie widzimy przebieg procesów demograficznych na trudnych górskich terenach.
W latach 2012-2013 przez teren dawnej osady
poprowadzona zosta³a œcie¿ka edukacyjnoprzyrodnicza, pod nazw¹: „Œladem opuszczonej wsi
Czerwony Strumieñ”. Trasa jest zas³ug¹ Towarzystwa
Górskiego „Ró¿a K³odzka” z Kamieñczyka. Uroczyste

jej otwarcie odby³o siê 13 czerwca 2013 r.
Wytyczona trasa zaczyna siê obok koœcio³a
w Kamieñczyku. Po prawej stronie wejœcia
do koœcio³a posadowiona jest kamienna
barokowa figura Ukrzy¿owania z 1773 r..
Sta³a ona niegdyœ przed kaplic¹ w Czerwonym Strumieniu. St¹d szlak prowadzi
dalej do przejœcia granicznego. PóŸniej
w prawo za znakami: zielonym i ¿ó³tym,
wzd³u¿ granicy biegnie na Kamyk (721 m
n.p.m.). Na pó³nocnym stoku Kamyka,
gdzie „rozchodz¹” siê szlaki: zielony i ¿ó³ty,

Ruina kaplicy

znajduje siê du¿a tablica informacyjna z opisem historii
tego rejonu Gór Bystrzyckich oraz opis fizycznogeograficzny œcie¿ki. Dalej, schodz¹c lekko w dó³ po
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kilkunastu minutach docieramy do Czerwonego
Strumienia.

Ruina domu

Figura Jana Nepomucena

czyku, ruina dawnej kaplicy, ruina domu mieszkalnego,
grupa zabytkowych wi¹zów, barokowe elementy
architektoniczne dawnych figur i krzy¿y przydro¿nych,
ruina dawnej szko³y ufundowanej przez biskupa
Josepha Knauera. W 2013 roku dodatkowo ustawiono
drewniane tablice pogl¹dowe, opisuj¹ce walory krajoznawcze, historyczne, przyrodnicze i geologiczne tego
miejsca.
Trasa koñczy siê w pobli¿u ruin ostatniego domostwa
dawnej wsi, gdzie nad strumykiem urz¹dzony zosta³
k¹cik dla turystów (miejsce na ognisko, kamienny stó³
i ³awki).
Cz³onkowie Towarzystwa Górskiego „Ró¿a K³odzka”
zadedykowali tê œcie¿kê by³ym i obecnym mieszkañcom
Ziemi K³odzkiej.

W 2012 roku kamiennymi tablicami z piaskowca
oznaczone zosta³y najwa¿niejsze punkty na trasie:
barokowy krzy¿ stoj¹cy przed koœcio³em w Kamieñ-

Tekst i foto: Marek Ga³owski
(turystaklodzki.eu)

KALENDARIUM
LIPIEC

1-2 - Koncert orkiestry m³odzie¿owej z miasta partnerskiego
Telgte
3 - Obchody Œwiêta Policji w polanickim parku
SIERPIEÑ
4 - IV Spotkanie z Jazzem
WRZESIEÑ
5 - Dni Polanicy - ¿akinada najm³odszych
6 - Dni Polanicy - zawody strzeleckie, puchar odbiera Ma³gorzata
W¹sik
7 - Dni Polanicy - loteria fantowa TMP
8 - Dni Polanicy - wystawa folderów, wydawnictw i reklam
Uzdrowiska Polanica-Zdrój od roku 1945
9-10 - Tablica Wo³yñska przed jej uroczystym ods³oniêciem
11 - J.E. ks. bp. Ignacy Dec, wicedziekan Dekanatu Polanickiego
ks. Ireneusz Kulig, kapelan Rodzin Katyñskich i Kresowiaków
ks. Kanonik Stanis³aw Dragu³a
12 - Przed rozpoczêciem uroczystoœci poœwiêcenia tablicy
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13 - J.E. ks. bp. Ignacy Dec
14 - Warta honorowa przed pomikiem
PA•DZIERNIK
15 - 40-lecie TMP - od lewej A. Bratkowska-Wrona, G. Redmerska, A. £¹cki, A. Moszyñska, T. ¯abski. W g³êbi J. Zenka
dr J. Moczulska
16 - od prawej: prof. Zb. Horbowy, B. Bembnik, dr W. Malka,
R. Grzelakowski
17 - prezes E. Wojciechowski przedstawia dorobek TMP
18 - koncert najm³odszych mieszkañców Polanicy-Zdroju
19 - uczestnicy Festiwalu “Têcza Polska” na deptaku
20 - organizatorzy i uczestnicy akcji w Dniu Dawcy Szpiku
21 - sesja wyjazdowa Sejmiku Województwa Dolnoœl¹skiego
w Polanicy-Zdroju
22 - 23 Rajd Dolnoœl¹ski - zakoñczenie w polanickim parku
23 - Œwiêto Dyni w polanickim teatrze
GRUDZIEÑ
24 - Krakowski Salon Poezji na deskach Teatru Zdrojowego,
aktorzy Marta Bizon i Tomasz Karolak
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