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OD
REDAKCJI
w numerze

Drodzy Czytelnicy „Nieregularnika Polanickiego”, w roku 2015 Polanica-Zdrój obchodzi œwiêto 70 rocznicê nadania praw miejskich. W tym numerze
Z ¯YCIA MIASTA

przeczytacie Pañstwo relacjê z wystawy poœwiê-

4 - Spojrzawszy za siebie

conej tej rocznicy. Pan Dariusz Milka w swojej

8 - Œcie¿ka spacerowa nad Bystrzyc¹ Dusznick¹

publikacji zaprasza nas do spojrzenia w g³¹b tych

11 - Prof. Jan Twardoñ Honorowym Obywatelem
Polanicy-Zdroju
13 - Polanickie Spotkanie Noworoczne 2015

siedemdziesiêciu lat i pokazuje dobre zmiany, które
zasz³y w tym czasie prezentuj¹c zdjêcia swoje i ojca
Alojzego.
Na obszerne relacje rocznicowych obchodów

Z ¯YCIA TMP

zapraszam do zimowego numeru. W kalendarium

14 - „Z biegiem dni… z biegiem lat…”

zobaczycie jedynie migawki z okolicznoœciowych

16 - Zebranie sprawozdawcze TMP za rok 2014

imprez.
W tym roku mija równie¿ 70 rocznica zakoñczenia II

POLANICZANIE

19 - Dr Józef Matuszewski prekursor polskiej
apiterapii
ZIEMIA K£ODZKA - HISTORIE Z PRZESZ£OŒCI

22 - II wojna œwiatowa w Kotlinie K³odzkiej

wojny œwiatowej, wojny która zmieni³a granice Polski
i miejsce zamieszkania milionów Polaków. Prof. dr
hab. El¿bieta Koœcik w swoim artykule przedstawia
nam II wojnê œwiatow¹ w Kotlinie K³odzkiej.
Zapraszam do lektury i do odwiedzenia galerii TMP,
a w niej wystawy: „Z biegiem dni... z biegiem lat…”

IN MEMORIAM

24 - Lek. med. Wies³aw Malka
25 - Marian Pieni¹dz
26 - Moje wspomnienie o Marysi Bieleckiej
redaktor naczelna
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SPOJRZAWSZY ZA SIEBIE
W roku 2015 obchodzona jest rocznica 70 lat nadania praw miejskich Polanicy. Na tê okolicznoœæ przygotowane zostan¹ i zrealizowane rozmaite dzia³ania i uroczystoœci, maj¹ce na celu uœwietnienie tak wa¿nego
jubileuszu.
W tej publikacji chcia³bym spojrzeæ w g³¹b tych lat
siedemdziesiêciu i pokazaæ zmiany, dobre zmiany,
które zasz³y w tym czasie.
Czêsto narzekamy (zw³aszcza starsi) ¿e nie tak, ¿e
powinno byæ ... ¿e lepiej to... Pewnie czasem i s³usznie.
Ale nie wstydŸmy siê równie¿ pokazaæ tych zmian i tego
rozwoju, który pozytywnie odmieni³ oblicze naszego
miasta.
Choæ wystêpowa³y rozmaite przeszkody, trudnoœci
czy uwarunkowania spo³eczno-polityczne, to naprawdê
wiele uda³o siê dokonaæ. Zdumiewaj¹ce jest, ¿e tak wiele uwagi i nak³adów pracy poœwiêcamy historii miasta
z okresu sprzed II wojny œwiatowej, a nie gromadzimy
materia³ów z lat po 1945 roku.
A przecie¿ to nie tylko istotne decyzje, ale nade
wszystko determinacja, aktywnoœæ i ¿mudna praca

zwyk³ych mieszkañców Polanicy da³a ten efekt rozwojowy miasta. Pamiêæ tych zmian - to pamiêæ o nich,
o historii ich ¿ycia.
Nie tylko kontynuowano warte zachowania tradycje
uzdrowiska, ale tworzono nowe rozwi¹zania. Zachowuj¹c nale¿yty dystans, nie wstydŸmy siê rezultatów pracy
kolejnych pokoleñ mieszkañców miasta.
Ludzie przychodz¹ i odchodz¹, a miasto pozostaje.
Spójrzmy wiêc na tê syntetyczn¹ listê zawieraj¹c¹
zdjêcia, które wykona³ mój ojciec Alojzy Milka oraz
porównane z nimi, zarejestrowane po latach moje fotografie.
Nelson Mandela powiedzia³: „Aby odkryæ, jakie zmiany zasz³y w tobie, najlepiej wróæ do miejsca, które jest
takie jak kiedyœ.”
Odwróæmy tê myœl i patrz¹c na zmiany, które zasz³y
w tym miejscu, pomyœlmy, co w nas siê nie zmieni³o,
w obrazach i pamiêci Polanicy z tamtych odleg³ych lat.
Dariusz Milka
Foto: Alojzy Milka, Dariusz Milka
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Janina i Alojzy Milka 1956
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ŒCIE¯KA SPACEROWA
NAD BYSTRZYC¥ DUSZNICK¥
Nowa œcie¿ka spacerowa biegn¹ca brzegiem rzeki
u podnó¿a Klasztornego Wzgórza to niew¹tpliwie du¿a
atrakcja turystyczna naszego miasta.
Wczeœniej zaniedbana skarpa, poroœniêta zielskiem
i samosiejkami, by³a wstydliwym zak¹tkiem w samym
sercu miasta.
Starsi mieszkañcy Polanicy, którzy po II wojnie œwiatowej zamieszkali w Polanicy b¹dŸ tu siê urodzili,
pamiêtaj¹, ¿e bêd¹c dzieæmi, wracaj¹c z koœcio³a czy
lekcji religii skracali swój powrót do domu, wchodz¹c na
skarpê od strony Dworu Jezuitów. Schodzenie skarp¹,
która wtedy nie by³a jeszcze poroœniêta gêsto dzikimi
krzakami, by³o dla dzieci wielk¹ przygod¹. Co krok
odkrywa³o siê czarodziejski ogród pe³en kwiatów, ukryte
wzd³u¿ œcie¿ek ma³e ³aweczki. By³a tam tak¿e grota
z figurk¹ Matki Bo¿ej i ma³a fontanna czy Ÿróde³ko.
Odczuwa³o siê, ¿e ogrodem od wielu lat nikt siê nie
zajmuje i to dodawa³o pikanterii. Ja równie¿ by³am
jednym z tych dzieci, które schodz¹c skarp¹ ogrodem
odczuwa³o dreszczyk emocji.
Nie uda³o mi siê ustaliæ, kto przed wojn¹ by³ w³aœcicielem
tego ogrodu. Równie¿ nie zachowa³y siê zdjêcia z tego
okresu. Szkoda! W Internecie widnieje tylko jedno,
które przedstawia wzgórze, ale ze znacznej odleg³oœci.
Niektórzy pamiêtaj¹, ¿e zaraz po wojnie w Dworze
Jezuitów mieœci³o siê prewentorium i dzieci bardzo
czêsto le¿akowa³y w alejkach skarpy. By³o to dobre
miejsce dla chorych dzieci, poniewa¿ stok po³udniowo
zachodni by³ s³oneczny i zaciszny.
Mija³y lata, skarpa zupe³nie zaros³a. Wejœcie na ni¹ od
strony szpitala i Dworu Jezuitów zosta³o zamurowane,
dla bezpieczeñstwa. Schodki za wejœciem mo¿na by³o
jeszcze z trudem wypatrzeæ.
Od wielu lat toczy³y siê dyskusje na temat przydatnoœci
tego kawa³ka ziemi pod k¹tem uwzglêdnienia walorów
krajobrazowych. A¿ wreszcie znalaz³a siê mo¿liwoœæ
z³o¿enia wniosku i pozyskania œrodków unijnych.
Wniosek zosta³ przyjêty, co spowodowa³o zabezpieczenie œrodków finansowych w bud¿ecie miasta pod
nazw¹ „Podniesienie atrakcyjnoœci Polanicy-Zdroju
wzd³u¿ rzeki Bystrzycy Dusznickiej”. Od tego momentu
prace posuwa³y siê ju¿ szybko. Zlecono in¿. arch.
Jackowi Zaleœnemu zaktualizowanie dokumentacji
projektowej i wykonawczej. Autorem poprzedniej dokumentacji z roku 1996 by³ równie¿ in¿. Zaleœny.
Zakres rzeczowy projektu: uporz¹dkowanie skarpy tj.
wycinka drzew i krzewów na skarpie. Wykusz nad rzek¹
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na wysokoœci budynku przy ul. Zdrojowej nr 17, œciana
spinaczkowa, schody terenowe, k³adka dla pieszych,
kaskada wodna, ci¹gi piesze, rury, balustrady, odwodnienie, nasadzenia, ma³a architektura (³aweczki, stanowiska na wyspie).
27 grudnia 2013 r. zosta³ przekazany plac budowy pod
realizacjê tego zadania. Wykonawc¹ zosta³ Zak³ad
Produkcyjno Handlowo Us³ugowy „Rokam” Marian
Rosiñski z Z¹bkowic Œl¹skich.
Termin zakoñczenia robót tj. odbiór koñcowy ustalono
na dzieñ 30 stycznia 2015 r.
Wartoœæ zadania wynosi 2.296.000 brutto. 80% pokry³a
Unia Europejska.
Od kilku miesiêcy œcie¿ka spacerowa potocznie zwana
„corsem” cieszy siê du¿¹ popularnoœci¹ i cieszy spaceruj¹cych ni¹ mieszkañców Polanicy i goœci.
Gra¿yna Redmerska
Na podstawie danych uzyskanych z Urzêdu Miasta w Polanicy-Zdroju
od inspektora ds. Infrastruktury Technicznej -Tadeusza Putka
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PROF. JAN TWARDOÑ
HONOROWY OBYWATEL POLANICY- ZDROJU
Podczas „Polanickiego Spotkania Noworocznego”, które odby³o siê 19 stycznia 2015 roku
w Teatrze Zdrojowym im: M. Æwikliñskiej w Polanicy-Zdroju przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Roman Szymañski i burmistrz miasta - Jerzy Terlecki wrêczyli uroczyœcie Akt Nadania „Honorowego Obywatela miasta Polanica-Zdrój” prof. dr. hab. Janowi Twardoniowi.
Red.

Prof. dr hab.
Jan Twardoñ,
stu di a we te ry naryjne odby³ na
Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Akademii
Rolni czej
we
Wroc³awiu, uzysku j¹ c w ro ku
1978 dyplom leka rz a we te ry narii. Po studiach
rozpocz¹³ pracê
w Katedrze i Klinice Rozrodu
Zwierz¹t , gdzie
przeszed³ kolejne szczeble karie ry nau kow ej
do tytu³u profesora w³¹cznie. W kwietniu 2000 roku
zosta³ powo³any na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Rozrodu Zwierz¹t i Klinice
Po³o¿niczej. Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2002 roku nadany mu
zosta³ tytu³ naukowy profesora nauk weterynaryjnych,
a w roku 2008 mianowany zosta³ na stanowisko profesora zwyczajnego Uniwersytetu Przyrodniczego we
Wroc³awiu. Wiedzê w swojej dziedzinie rozszerza³ na
licznych sta¿ach naukowych i zawodowych krajowych
i zagranicznych, m.in. na Uniwersytecie Ludwika
Maksymiliana w Monachium, Francji, Szwajcarii.
Ca³okszta³t jego dorobku naukowego obejmuje ok. 200
prac naukowych. Wypromowa³ 8 doktorów nauk weterynaryjnych, a nastêpne 4 prace doktorskie s¹ w fazie
realizacji. Jest wspó³autorem trzech podrêczników
akademickich. W 2003 roku otrzyma³ tytu³ specjalisty
z zakresu Rozrodu Zwierz¹t. Jest praktykuj¹cym

lekarzem weterynarii. Od pocz¹tku pracy zawodowej
wykazuje du¿¹ aktywnoœæ w szkoleniu podyplomowym
lekarzy weterynarii, zootechników, hodowców i osób
zwi¹zanych z hodowl¹ zwierz¹t. W Dolnoœl¹skiej Izbie
Lekarsko - Weterynaryjnej w latach 2000-2008 oraz
ponownie od roku 2013 jest przewodnicz¹cym komisji
ds szkoleñ oraz nauki zawodu.
Od 26 lat organizuje cykliczne miêdzynarodowe
konferencje popularnonaukowe w Polanicy-Zdroju,
w których uczestniczy ka¿dorazowo oko³o 350 osób
z kraju i zagranicy. Wyk³ady prowadz¹ znani, œwiatowi
specjaliœci z dziedziny zdrowia zwierz¹t oraz jakoœci
produktów spo¿ywczych. Polanica-Zdrój jest ju¿ od
wielu lat sta³ym punktem na mapie Polski organizowania
miêdzynarodowych konferencji, które ciesz¹ siê coraz
to wiêksz¹ popularnoœci¹.
W roku 2014 odby³a siê ju¿ XVII konferencja zorganizowana po raz pierwszy w Teatrze Zdrojowym wspólnie z Centrum Kultury i Promocji Miasta. Dzia³ania te
bêd¹ kontynuowane w latach nastêpnych.
Zorganizowa³ XVI Kongres PTNW we Wroc³awiu.
Prowadzi wyk³ady na wielu konferencjach krajowych dla
lekarzy weterynarii. W 2009 roku zorganizowa³ wyjazd
do Komisji i Parlamentu Europejskiego. Jest kierownikiem studiów specjalizacyjnych z zakresu rozrodu
zwierz¹t prowadzonych we Wroc³awiu od pocz¹tków
istnienia tej specjalizacji. Pe³ni³ i pe³ni szereg odpowiedzialnych funkcji zarówno na Uczelni, jak te¿ w kraju.
Pe³ni³ funkcjê kierownika Katedry i Kliniki Rozrodu
Zwierz¹t, w latach 2002-2008 funkcjê prodziekana,
a w latach 2008-2012 dziekana Wydzia³u Medycyny
Weterynaryjnej oraz pr zewodnicz¹cego kol egium
dzie kanó w Wydz ia³ó w Medy cyny Weter ynar yjne j
w Polsce. Jest zastêpc¹ przewodnicz¹cego Komitetu
Nauk Weterynaryjnych PAN, w poprzedniej kadencji by³
równie¿ cz³onkiem Komitetu Biologii Rozrodu PAN,
sekretarzem Zarz¹du G³ównego PTNW oraz przewodnicz¹cym Sekcji Fizjologii i Patologii Prze¿uwaczy
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PTNW. Jest równie¿ cz³onkiem zarz¹du Polskiego
Stowarzyszenia Bujatrycznego.
Profesor Jan Twardoñ
zosta³ odznaczony m.in.
Z³otym Krzy¿em Zas³ugi,
Medalem Zas³u¿ony dla
Rolnictwa, odznak¹ Meritus oraz wielokrotnie nagrodami Rektora.
Otrzyma³ dyplom oraz
„Centaura” statuetkê:
nauka - praktyce imienia
profesora Tadeusza Konopiñskiego. W roku 2012
otrzyma³: „Dyplom Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
za pracê naukow¹ i dydaktyczn¹ oraz na rzecz rozwoju gospodarki rolnej”,
Odznaczenie „Zas³u¿ony
dla Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych” oraz „Z³ot¹ Honorow¹ Odznakê Polskiej Federacji Hodowców Byd³a
i Producentów Mleka”.
W kwietniu 2014 otrzyma³
Honorow¹ Nagrodê „Z£OTY CHIRON” przyznawan¹ najlepszemu propagatorowi osi¹gniêæ medycyny weterynaryjnej.
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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 ,
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POLANICKIE SPOTKANIE NOWOROCZNE 2015
To ju¿ sta³o siê tradycj¹, mi³¹ tradycj¹, ¿e od kilku lat, w
styczniu, Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej i Burmistrz
Miasta organizuj¹ spotkanie, na które zapraszaj¹:
Honorowych i Zas³u¿onych Obywateli Miasta, przedstawicieli zak³adów pracy i instytucji oœwiatowych,
samorz¹dowców, przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych, w³aœcicieli hoteli i pensjonatów. Podczas
spotkania Burmistrz w pokazie multimedialnym z³o¿y³
relacjê z przebiegu prac ratusza podczas minionego
roku i informuje o zamierzonych na rok bie¿¹cy.
Podczas tegorocznego spotkania noworocznego
wrêczone zosta³y „Polanickie NiedŸwiedzie” nagrody
przyznawane ka¿dego roku przez kapitu³ê z³o¿on¹
z radnych Rady Miejskiej i cz³onków zarz¹du
Towarzystwa Mi³oœników Polanicy. W czwartej edycji
NiedŸwiedzi statuetki otrzymali:
- Program Trzeci Polskiego Radia S.A.za promocjê
Polanicy-Zdroju,
- Arkadiusz Stolarski (w³aœciciel Villi Polanica****) za
wk³ad w rozwój kultury i promocji Polanicy- Zdroju

-

dr Irena Eris za najwa¿niejsz¹ inwestycjê w bran¿y hotelarskiej Hotel Spa Dr Irena Eris PolanicaZdrój *****
- pañstwo Alina i Miros³aw Pó³torak za rewitalizacjê
Villi Alina ****
- Joanna Pogoda (w³aœcicielka Villi Filmowiec) za
Kultywowanie tradycji Festiwalu POL-8.
Podczas spotkania wyró¿nieni zostali:
- Mariusz Kowal za zdobycie Mistrzostwa Polski
w maratonie MTB 2014 i zwyciêstwo w Pucharze
Polski MTB 2014,
- Zbigniew Wronkowski za zajêcie I miejsca
w Ogólnopolskich Zawodach w Strzelectwie
Sportowym mistrzostwa LOK 2014, w kategorii
seniorów,
- Zbigniew Franczukowski za zdobycie II i III
nagrody na XXIII Ogólnopolskim Przegl¹dzie
Ksi¹¿ki Krajoznawczej i Turystycznej 2014.
Spotkanie uœwietni³ koncert jazzowy w wykonaniu:
Roho Konar i Agaty Biliñskiej.
Gra¿yna Redmerska
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„Z BIEGIEM DNI… Z BIEGIEM LAT…”
To tytu³ wystawy zorganizowanej przez Towarzystwo Mi³oœników Polanicy z okazji przypadaj¹cej w tym
roku 70 rocznicy nabycia przez Polanicê praw miejskich.
Otwarcie wystawy odby³o siê 3 czerwca w lokalu
Towarzystwa przy ul. Zdrojowej nr 13. Wystawê zorganizow ano przy wspó³ udzia le: Miejs kiej Bibli oteki
Publicznej w Polanicy-Zdroju, Teatru Zdrojowego Centrum Kultury i Promocji w Polanicy-Zdroju, ELBI PLUS
Arkadiusz Pacan.
Opracowanie plastyczne wystawy to dzie³o Jolanty
Bachry.
Na wystawie zaprezentowano 264 zdjêcia, mapy
zwi¹zane z przeobra¿eniami osiedleñczymi, wykazy
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statystyczne, pierwsze dokumenty polskiej dzia³alnoœci
admini stracy jnej w Puszcz ykowie Zdroju (nazwa
Polanicy do 1946 r.).
Na 22 planszach przedstawiono 70 lat z ¿ycia miasta
w podziale co piêæ lat. W doborze zdjêæ organizatorom
przyœwieca³a myœl pokazania zwiedzaj¹cym zmian,
jakie zachodzi³y w infrastrukturze oraz dorobek miasta.
Na ostatnich dwóch planszach widzimy miasto w latach
2011-2015, tj. obecn¹ Polanicê-Zdrój, jak¿e inn¹ od tej
z 1945 r., w której przyby³ym osadnikom z Wo³ynia,
Ma³opolski Wschodniej, Polesia, Wileñszczyzny, z przymusowych obozów pracy w Rzeszy przysz³o razem
zamieszkaæ, pracowaæ, ¿yæ.
Gra¿yna Redmerska
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G. Redmerska
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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ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE TMP
ZA ROK 2014
27 czerwca 2014 r. w siedzibie Klubu Seniora odby³o
siê Zebranie Sprawozdawcze TMP za rok 2014.
Zebranie poprowadzi³ prezes Towarzystwa Edward
Wojciechowski (treœæ sprawozdania publikujemy
poni¿ej).
Sponsorom, którzy wspierali w minionym roku dzia³alnoœæ Towarzystwa prezes E. Wojciechowski wrêczy³
eleganckie i pomys³owe upominki torebki z kompletem
widokówek przedstawiaj¹ce zdjêcia akwareli Henryka
Szypu³y zamieszczone w Kalendarzu Polanickim na rok
2015.
Podczas dyskusji dot. istotnych problemów miasta
podjêto dwie uchwa³y:
1. Powo³anie muzeum miejskiego. Rozwa¿enie
mo¿liwoœci budowy nowego obiektu.
2. Nazwanie alejek parkowych nazwiskami, które
upamiêtniaæ bêd¹ postacie historyczne uzdrowiska.
G.R.
.

-

-

Szanowni zebrani!
W analizowanym okresie Zarz¹d pe³ni³ swoje obowi¹zki statutowe w nastêpuj¹cym sk³adzie: Edward
Wojciechowski - prezes, Jolanta Bachry, Gra¿yna
Redmerska, Robert Serafin - wiceprezesi,
Krystyna Adamska - sekretarz, Danuta Rewinska skarbnik, Antoni Kopacz, £ucja Gola, Miros³awa
Kotecka, Janina Cygan, Jan Klimowicz, Edward
Futoma - cz³onkowie. Funkcjê ksiêgowej sprawowa³a Edyta Tomczak.
Zarz¹d w omawianym czasie odby³ 9 zebrañ
oficjalnych. Przeprowadzono równie¿ w zwi¹zku
z bie¿¹cymi sprawami, szereg zebrañ zbiorowych
oraz pojedynczych konsultacji. W czasie obrad
podjêto 33 Uchwa³y dotycz¹ce codziennego
funkcjonowania, analizy wykonania zadañ,
planów na przysz³oœæ. W okresie 2014 zrealizowano nastêpuj¹ce przedsiêwziêcia:
- Wydano 1000 egz. „Kalendarza Polanickiego” na rok 2015 z reprodukcjami obrazów
Polanicy autorstwa H. Szypu³y
- Opublikowano kolejne 2 numery „Nieregularnika”.
- Oddano do u¿ytku lokal TMP z udostêpnieniem
wystawy obrazuj¹cej 40-lecie
powstania Stowarzyszenia.
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Ods³oniêto tablicê upamiêtniaj¹c¹ kanonizacjê
Jana Paw³a II.
Wspó³organizowano konkurs w ramach „Artystycznej Niedzieli Palmowej” wraz z wystaw¹ nagrodzonych prac .
Udzielono pomocy w organizacji uroczystoœci
nadania sztandaru Ko³u Zwi¹zku Sybiraków.
Upamiêtniono 75-rocznicê wybuchu II wojny
œwiatowej.
Zorganizowano wystawy:
a/ wyró¿nionych pisanek, kart œwi¹tecznych
i palm
b/ zdjêæ Piotra Bogacza - „Piêkno wokó³ nas”,
c/ haftów Bo¿eny Kostrzewskiej - „Ig³¹ malowa
ne”,
d/ grafik Ma³gorzaty Zaj¹czkowskiej-Orze³ „Trzy
stolice”,
e/ osi¹gniêæ szachowych klubu Wielka Pieniawa
„Impresje szachowe” (50-lecie Turnieju im.
A. Rubinsteina),
f/ prac malarskich Galiny Lebiedewej, Olgi,
Natalii i Julii Jakowenko - „Polanica w naturze”,
g/ prac malarskich Henryka Szypu³y (ilustracje do
kalendarza).
Wyeksponowano w oddzielnej gablocie najwa¿niejsze wyró¿nienia zdobyte przez Gminê Polanica.

Ma³gorzata Zaj¹czkowska-Orze³. W g³êbi od lewej:
T. Lipiñki i I. Einhorn

-

W czasie wakacji przy wzmo¿onym ruchu turystycznym zorganizowano cotygodniowe dy¿ury
autora przewodników turystycznych z informa-

1/2015

-

-

Nieregularnik Polanicki

cjami o górach, zdrojach, zabytkach, trasach
pieszych i rowerowych ziemi k³odzkiej i pogranicza
polsko - czeskiego.
Uczczono rocznicê odzyskania niepodleg³oœci.
Odbyto spotkanie z udzia³em w³adz miasta z laureatami miêdzynarodowych konkursów ze szkó³
Stowarzyszenia „Edukator”.
Wraz z Rad¹ Miejsk¹ podjêto decyzjê o przyznaniu statuetek „Polanickiego NiedŸwiedzia”:
Pensjonatowi „Alina”, Hotelowi „Dr Irena Eris”,
Programowi 3 Polskiego Radia, Arkadiuszowi
Stolarskiemu, Krajowej Radzie Spó³dzielczej
i Joannie Pogodzie

Wystawa podsumowuj¹ca 40 lat dzia³alnoœci Towarzystwa
Mi³oœników Polanicy

Szanowni zebrani!
Poza wymienionymi powy¿ej dokonaniami
Towarzystwo uczestniczy³o aktywnie w wiêkszoœci
wydarzeñ kulturalnych i innych odbywaj¹cych siê na
terenie miasta - uroczystoœciach organizowanych przez
parafiê rzymsko - katolick¹, w imprezach Teatru Zdrojowego - Centrum Kultury, Zwi¹zku Emerytów i Rencistów, w uroczystoœciach szkolnych i przedszkolnych.
Dokumentowaliœmy je, zamieszczaj¹c artyku³y na
³amach „ Nieregularnika ....". Tutaj te¿ prezentujemy
historiê miasta i szczególnie zas³u¿onych dla niego
mieszkañców. Propaguj¹c dzia³alnoœæ TMP i miasta,
przekazujemy monografie, przewodniki, egzemplarze
„NP", kalendarze - osobom znacz¹cym z ró¿nych
œrodowisk krajowych i zagranicznych. Efekty naszej
pracy s¹ dostrzegane przez mieszkañców i osoby spoza
(wzrost liczby nowych cz³onków o 10 w roku 2014).
Doceniaj¹ nas równie¿ w³adze miasta. Nie brak nas
tak¿e w mediach, w tym, w elektronicznych. Nasz¹
stronê internetow¹ odwiedza wiele osób, równie¿ spoza naszego kraju.

Z ¯YCIA TMP
Szanowni zebrani!
Staramy siê, na ile to jest mo¿liwe i realne, zrealizowaæ wysuwane przy ró¿nych okazjach, w tym na
zebraniach sprawozdawczych, postulaty i wnioski.
W omawianym okresie szczególnie dotyczy³y one
przygotowañ do obchodów 70-lecia nadania praw
miejskich, uzupe³nieñ w dokumentacji inwentarzowej
i finansowej (œrodki zu¿yte lub zaginione, wpis pieca
c.o, loteria fantowa). Problemy dotycz¹ce spraw
miejskich przekazano kompetentnym instytucjom
(schody od Parkowej, piaskowanie pomnika u zbiegu
ulic Harcerskiej i Warszawskiej). W sprawozdaniu
poni¿ej ujêliœmy koszty w wymiarze finansowym. NieŸle
funkcjonuje œci¹galnoœæ sk³adek, poszerzamy i porz¹dkujemy archiwum, ratujemy od zapomnienia ludzi
i wydarzenia. Uzupe³niamy sprzêt wystawienniczy gabloty, sztalugi. Dobrze siê nam wspó³pracuje z w³adzami miasta w zakresie rozwi¹zywania bie¿¹cych
problemów spo³eczno - gospodarczych, Wymieniamy
pogl¹dy, wnosimy uwagi. Zapewne mo¿na by wiêcej
i lepiej, czêsto brakuje si³ i czêœciowo œrodków finansowych, ale i tak¿e wiêkszej aktywnoœci ze strony
cz³onków TMP. Trzeba nad tym szczególnie popracowaæ.
Szanowni zebrani!
Mówiliœmy powy¿ej o wykonanych zadaniach w roku
2014. Czyniliœmy to w wymiarze rzeczowym, podaj¹c
konkretne przedsiêwziêcia. Kryj¹ siê za tym odpowiednie œrodki finansowe, które pozyskiwane by³y z ró¿nych Ÿróde³ i ró¿ne wydatki zabezpieczaj¹ce realizacjê
zadañ. Oto jak przedstawia siê dzia³alnoœæ finansowa
Towarzystwa w roku 2014:
Sprawozdanie zosta³o sporz¹dzone na podstawie ksi¹g
rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym
zgodnie z przyjêtymi zasadami - polityk¹ rachunkow¹;
w sposób zgodny z postanowieniem Ustawy o Rachunkowoœci.
Przychody z dzia³alnoœci finanowej - 26 331,31 z³
W tym:
- sk³adki cz³onkowskie
- 1 413,00 z³
- Inne przychody (statut)
- 22 166,00 z³
(m.in.dotacja UM - 15 000,00 z³)
Koszty realizacji zadañ statutowych - 15 893 23 z³
Koszty administracyjne
- 4 097,00 z³
Wa¿niejsze wydatki:
- „Kalendarz Polanicki”
- 5 999,91 z³
- „Nieregulanik Polanicki” (2 nr)
- 5 608,00 z³
- Tablica upamiêtniaj¹ca kanonizacjê
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Jana Paw³a II
Zakup sztalug
Monta¿ instalacji c.o.
Dofinansowanie „Artystycznej
Niedzieli Palmowej”
- Zdjêcia Polanicy do galerii
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Wynik finansowy brutto
Zaleg³oœci krótkoterminowe
Stan kasy i banku (aktywa finans.)
-

- 1 399,74 z³
459,90 z³
500,00 z³
-

1/2015

miejskich zorganizowaliœmy lub wspó³organizowaliœmy:

600,00 z³
467,00 z³
0,32 z³
11,60 z³
6 335,31 z³
1 110,47 z³
5 234,84 z³

Szanowni zebrani!
Przedstawiliœmy powy¿ej efekty naszej dzia³alnoœci:
rzeczowe i finansowe. S¹dzimy, ¿e osi¹gnêliœmy wiele.
Trzeba jednak stwierdziæ, ¿e nie by³aby mo¿liwa ich
realizacja bez wspó³pracy z wieloma sojusznikami burmistrzem - J. Terleckim, Rad¹ Miejsk¹ z jej przewodnicz¹cym Zb. Puchniakiem, a od listopada - R. Szymañskim, parafi¹ rzymsko- katolick¹ z ks. A. Kopaczem, Teatrem Zdrojowym - Centrum Kultury, ZERiJ,
MBP, MZK, a szczególnie z placówkami oœwiatowo wychowawczymi: Szko³¹ Podstawowa nr 2, Gimnazjum Publicznym, szko³ami Stowarzyszenia „Edukator”,
RST, Oœrodkiem Szkolno - Opiekuñczym sióstr
Józefitek, przedszkolami - Nr 1, „Gromadk¹
NiedŸwiadka”, „Weso³ym Przedszkolem w Baœniowej
Krainie”. Wspomagali nas - „Villa Polanica”, Apteka
„Feniks” , firma „Elbi Plus”, osoby prywatne: B. i A.
Bogaczowie, A. Kleniewski, W³. Jamro¿y.
Wszystkim serdecznie dziêkujemy.
Szanowni zebrani!
Za nami kolejny pracowity rok. Mamy now¹ siedzibê,
wiêksze, jak widaæ, mo¿liwoœci dzia³ania. Bardzo du¿o
z nich wprowadziliœmy w ¿ycie.
Mamy przecie¿ po³owê kolejnego roku - 2015.
Przypomnê, ¿e ju¿ w tym roku zaprezentowaliœmy
wystawy:
a) plakatu Miros³awy Bernat
b) rzeŸby i malarstwa „Cz³owiek i œwiat”
Aleksandry Wolf-Klimowicz
c) wyró¿nionych pisanek, kart œwi¹tecznych
- Uczciliœmy pamiêæ odznaczonych orderem Virtuti
Militari z okazji 70-rocznicy zakoñczenia II wojny
œwiatowej.
- Z naszej inicjatywy poddano renowacji nagrobek
p³k. W. Cieœliñskiego.
- W ramach obchodów 70-lecia nadania praw
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Wystawa prac H. Szypu³y. Na zdjêciu stoj¹ od lewej: autor,
dr W. Malka , prof. Zb. Horbowy

- Konkurs plastyczny dla przedszkolaków „Polanica moje miasto w oczach ma³ych artystów”,
- Miêdzyszkoln¹ prezentacjê „Opowiemy Wam
o Polanicy-Zdroju”,

Oryginalne figury szachowe prezentowane na wystawie

- Wystawê „Z biegiem dni, ... .z biegiem lat”,
- Rekonstrukcjê historyczn¹ „Osadnicy w Puszczykowie”,
- Wmurowanie kapsu³y czasu (wspó³praca z PIG).
- Otwarcie œcie¿ki historycznej .
- Wyst¹piliœmy, w konsultacji z Rad¹ Miejsk¹,
z wnioskami o nadanie tytu³u „Zas³u¿ony dla
Polanicy-Zdroju”: Wies³awowi Lewickiemu,
Tytusowi Wycza³kowi, Zbigniewowi Franczukowskiemu, Marianowi Pieni¹dzowi (poœmiertnie).
Szanowni zebrani!
Liczymy, ¿e w czasie naszego zebrania pojawi¹ siê
nowe propozycje, uwagi do zaprezentowanych
materia³ów. Okreœlimy je zapewne w dyskusji i Uchwale
Zebrania. Podejmiemy je i zrealizujemy dla dobra
naszej Ma³ej Ojczyzny - jej mieszkañców i przybywaj¹cych do nas goœci.
Kochajmy Polanicê!

1/2015

Nieregularnik Polanicki

POLANICZANIE

DR JÓZEF MATUSZEWSKI
PREKURSOR POLSKIEJ APITERAPII
W si er pn iu
2014 roku korzysta³ em jak o kur acjusz z dobrodziejstw sanator yjnych
w Polanicy- Zdroju.
Przebywaj¹c na obcym terenie, staram
siê zawsze wykorzystaæ czas podwójnie i przy okazji
do wi ed zi eæ si ê
czegoœ in teresuj¹ce go o mi ej sc u
chwilowego pobytu. Trzeciego dnia
mo je go
po by tu
w Uzdrowisku ku w³asnemu zaskoczeniu zauwa¿y³em,
¿e jedna z ulic nazwana zosta³a imieniem polanickiego
pszczelarza dr. Józefa Matuszewskiego. Swego czasu
pasiecznik ów i lekarz by³ osob¹ znan¹ w krêgu dolnoœl¹skich pszczelarzy.
Zainteresowa³a mnie pszczelarska pasja tego lekarza
datuj¹c¹ siê od pocz¹tku lat trzydziestych minionego
stulecia, kiedy to zafundowa³ sobie w³asn¹ pasiekê,
choæ prawdê mówi¹c jej korzenie siêgaj¹ jeszcze
odleglejszego czasu, gdy jako ch³opiec, póŸniej ju¿ jako
gimnazjalista i student, pomaga³ ojcu w gospodarstwie,
w sk³ad którego wchodzi³a pasieka. Ojciec jego mia³
du¿¹ pasiekê. Dziêki uzyskiwanym z niej dochodom
g³ównie ze sprzeda¿y miodu gryczanego, który beczkami nabywali od niego ¿ydowscy kupcy, staæ go by³o na
kszta³cenie syna w gimnazjum i na Uniwersytecie
im. Jana Kazimierza we Lwowie.
Dr. Józef Matuszewski po II wojnie œwiatowej pocz¹tkowo zamieszka³ w Krynicy, wkrótce przeniós³ siê do
Polanicy-Zdroju, gdzie w tutejszym uzdrowisku by³
pierwszym polskim lekarzem. Zosta³ mianowany kierownikiem przychodni uzdrowiskowej, a w 1949 r.
ordynatorem sanatorium specjalizuj¹cego siê w leczeniu chorób uk³adu kr¹¿enia. W 1954 r. zosta³ powo³any
na stano wisko Nacze lnego Lekar za Uzdro wiska
Polanica.
Równolegle z prac¹ zawodow¹ prowadzi³ na miarê
warunków i mo¿liwoœci prowincji - dzia³alnoœæ naukow¹.
W opinii osób, które go zna³y osobiœcie, by³ cz³owiekiem
obowi¹zkowym i odpowiedzialnym. Nigdy nie szczêdzi³

si³, by z na³o¿onych mu obowi¹zków wywi¹zywaæ siê
jak najlepiej. Pracowa³ od œwitu do nocy. Jako uznany
kardiolog i gastrolog po dniu pracy w uzdrowisku
codziennie przyjmowa³ pacjentów prywatnie. Pod jego
domem mo¿na by³o zobaczyæ samochody z rejestracjami z ca³ej Polski i zagranicy.
Rezultaty badañ nad profilaktyk¹ mia¿d¿ycy, ³¹cznie
z problematyk¹ zawa³u miêœnia sercowego, wspólnie
ze wspó³pracownikami przedstawi³ w kilkunastu
publikacjach, referowa³ je równie¿ na zjazdach i konferencjach.
Drugim wiod¹cym tematem badañ dr. Józefa
Matuszewskiego by³o leczenie schorzeñ przewodu
pokarmowego. W Uzdrowisku Polanica z jego inicjatywy uruchomiono w 1950 r. sanatorium gastrologiczne.
Trzecim kierunkiem badañ naukowych dr. J. Matuszewskiego by³o mleczko pszczele, a konkretnie
w³aœciwoœci tego produktu oraz mo¿liwoœci i efekty
zastosowania go w lecznictwie. Zainteresowanie tym
produktem pasiecznym wziê³o siê st¹d, ¿e w pocz¹tkach lat piêædziesi¹tych ub. w. zaczê³y pojawiaæ siê
w literaturze zagranicznej doniesienia o specyficznym
dzia³aniu mleczka pszczelego na ludzki organizm. Jako
lekarz i pszczelarz orientowa³ siê, i¿ w Polsce nikt tym
problemem nie zajmuje siê, a by³ przekonany, ¿e warto
siê nim zaj¹æ.
Decyzja o zamieszkaniu w Polanicy-Zdroju nie by³a
przypadkowa. Zadecydowa³o o tym jego hobby, tj.
pszczo³y. W trakcie wizji lokalnej Polanicy zobaczy³
aleje lipowe. Nie wiedzia³, ¿e tutejsze lipy, to gatunki
drobnolistne, a te jak siê póŸniej przekona³, s³abo
nektaruj¹. Mimo to, jak twierdzi jego dawny przyjaciel
Aleksander Barczyk by³o kiedyœ w Polanicy-Zdroju
trzysta rodzin pszczelich, a pszczelarze brali miód
beczkami. Doktor mia³ szczególny sentyment do
pszczó³. Twierdzi³, ¿e zdolnoœæ do kilkunastogodzinnej
pracy ka¿dego dnia zawdziêcza swojej pracy w 50
pniowej pasiece. Mia³ j¹ w przydomowym ogrodzie
i tylko w momentach spiêtrzenia prac pasiecznych
(miodobranie, przewóz pszczó³ na po¿ytki, itp.) korzysta³
z pomocy kolegów. Uwa¿a³, ¿e praca w pasiece,
a w szczególnoœci u¿¹dlenia pszczó³ i korzystanie
z dobrodziejstw produktów, których dostarcza pasieka,
pozytywnie wp³ywa na jego zdrowie, sprawnoœæ
fizyczn¹, dobry wzrok (nigdy nie u¿ywa³ okularów) oraz
aktywnoœæ zawodow¹ i spo³eczn¹. Powiadano, ¿e nigdy
nie chorowa³, a gdy pierwszy raz zaniemóg³ (s¹dzono,
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¿e to grypa), sta³o siê to na trzy dni przed œmierci¹.
Dziœ ju¿ nie mo¿emy odtworzyæ kulis pocz¹tków
zainteresowania siê przez dr. J. Matuszewskiego
mleczkiem pszczelim. By³ chyba pierwszym, a je¿eli nie ,
to z ca³¹ pewnoœci¹ nale¿a³ do w¹skiego grona lekarzy
i pszczelarzy, którzy jako pierwsi rozwi¹zywali praktyczne problemy pozyskiwania mleczka pszczelego
i z tego wzglêdu zas³uguje na miano prekursora apiterapii w Polsce. Dr. J. Matuszewski nak³ania³ innych
pszczelarzy do produkcji mleczka.
Metodê produkcji mleczka pszczelego wg. relacji
A. Barczyka dr Matuszewski wypróbowa³ we w³asnej
pasiece, w 10-15 ulach. W tê w³osk¹ nowinkê wdra¿a³ go
kierownik Katedry Pszczelarstwa w Wy¿szej Szkole
Rolniczej we Wroc³awiu prof. Leonard Weber. Prof.
Weber z najnowsz¹ technologi¹ pozyskiwania mleczka
pszczelego zapozna³ siê podczas wyjazdu kongresowego do pasieki Giorgio de Piana w Pastel San Pietro
k. Bolonii.
Prof. Weber i dr Matuszewski znali siê od czasów
przedwojennych, niejednokrotnie wtedy spotykali siê we
Lwowie. To na kongresie Apimondii, tak¿e korzystaj¹c
z literatury fachowej, prof. L. Weber zapozna³ siê z walorami zdrowotnymi mleczka pszczelego. W koñcu obaj
przekonani o zaletach zdrowotnych tego produktu
podjêli dzia³alnoœæ, nazwijmy j¹ wdro¿eniow¹, w Polsce
i to w pasiece dr Józefa Matuszewskiego w PolanicyZdroju. W dalszym etapie prac i doœwiadczeñ przeszkolili i pozyskali do wspó³pracy grupê pszczelarzy z Dolnego Œl¹ska, z rejonu Œl¹ska Cieszyñskiego i spod
Skoczowa.
Zgodnie z zawart¹ umow¹ dr Matuszewski kupowa³ od
nich pozyskane mleczko ( nawet w formie mateczników
wype³nionych mleczkiem wraz z larw¹), z których odzyskiwa³ mleczko we w³asnej pracowni. Mia³ do tego
pomocników, w tym m.in. córkê, którzy z dostarczonych
mateczników usuwali larwy i specjaln¹ ssawk¹ mleczko.
Mleczko pozyskane z w³asnej pasieki i zakupione
przechowywa³ w zamra¿alce, a po zgromadzeniu
wiêkszych porcji, przekazywa³ je do liofilizacji w Stacji
Krwiodawstwa we Wroc³awiu.
Wed³ug A. Barczyka, który pomaga³ w transporcie
produktu do Wroc³awia, w ci¹gu ca³ego sezonu mog³o
byæ tego mleczka nawet do 100 kg. Tê dzia³alnoœæ dr
J. Matuszewski rozpocz¹³ na prze³omie lat piêædziesi¹tych i szeœædziesi¹tych ub. w. Prowadzi³ j¹ oko³o
dwadzieœcia lat.
Pozyskany z mleczka zbrylowany liofilizat porcjowano
w pracowni Doktora do fiolek, które nabywa³ w jeleniogórskiej Polfie. W tej formie Doktor przekazywa³
liofilizat swoim pacjentom, zalecajac dzienn¹ dawkê
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wielkoœci ziarnka ry¿u. Bardzo sceptycznie odnosi³ siê
do pomys³u mieszania mleczka z miodem, twierdzi³,
¿e zbrylowany liofilizat najszybciej i bez strat jest
przyswajalny przez ludzki organizm.
Przetart¹ ju¿ drog¹ w latach siedemdziesi¹tych posz³a
Okrêgowa Spó³dzielnia Pszczelarska w Poznaniu, która
pod koniec lat osiemdziesi¹tych skupowa³a, przetwarza³a i sprzedawa³a w ró¿nej postaci oko³o jednej tony
mle czk a psz cze leg o. Pra wdz iwo œæ pow y¿s zyc h
informacji potwierdzi³ w rozmowie telefonicznej syn
prof. Leonarda Webera £ukasz. £ukasz Weber bywa³
w pasiece dr. J. Matuszewskiego jako pracownik dzia³u
pszczelarskiego Wojewódzkiego Oœrodka Postêpu
Rolniczego we Wroc³awiu.
Willa dr. J. Matuszewskiego w Polanicy-Zdroju w tamtych latach by³a nieformalnym oœrodkiem myœli pszczelarskiej na Dolnym Œl¹sku. Prowadz¹c dzia³alnoœæ z pogranicza medycyny i pszczelarstwa dr J. Matuszewski
utrzymywa³ kontakty z w³adzami pszczelarskimi
Dolnego Œl¹ska i z polskimi uczonymi. By³ wspó³organizatorem polanickich spotkañ pszczelarzy, na które
zapraszano naukowców w osobach: prof. Leona
Burnusa czy dr Jerzego Woyke (prowadzi³ wyk³ady na
temat pszczelarstwa w USA) oraz ówczesnego dzia³acza dolnoœl¹skiego, prof. Leonarda Webera. Jak
wspomina £ukasz Weber, gdy ojciec mia³ tylko czas,
jezdzi³ do Doktora na pogaduszki i szachy.
Dr J. Matuszewski opieraj¹c siê na dostêpnej literaturze
szybko wdro¿y³ siê w kwestie wartoœci i stosowania
mleczka pszczelego na polu medycyny naturalnej. Zna³
biologiczne aspekty dzia³alnoœci mleczka pszczelego
oraz po¿ytki p³yn¹ce z jego przyjmowania. Wiedzia³, ¿e
enzymy zawarte w mleczku cechuje nadzwyczajny
biodynamizm i ¿e usprawniaj¹ one procesy ¿yciowe
w organizmie cz³owieka, pomimo ¿e ze swej natury
przeznaczone s¹ dla larwy pszczelej. Wtedy ju¿ wiedziano, ¿e niewielka dawka mleczka wywiera korzystny
wp³yw na procesy zachodz¹ce w organizmie ludzkim.
Wiedzia³ te¿ o antybiotycznych w³asciwoœciach mleczka, wiedzia³ jak je przechowywaæ i konserwowaæ.
Wiedzia³ te¿, ¿e najd³u¿ej utrzymuje swoje w³aœciwoœci w postaci liofilizowanej i ¿e nale¿y przechowywaæ
je w szczelnym szklanym opakowaniu bez dostêpu
œwiat³a.
W ulotce propaguj¹cej mleczko pszczele autorstwa dr
J. Matuszewskiego m.in. czytamy: W³aœciwy wp³yw
mleczka tkwi w enzymach dzia³aj¹cych na komórki
narz¹dów w œrodowisku tkanki podœcieliskowej (mezenchymy), która ulega przekrwieniu, co stwarza dobre
warunki od¿ywcze dla komórek narz¹dów, skutkiem
czego zwiêksza siê aktywnoœæ kwasów nukleinowych
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i synteza enzymów przede wszystkim cyklicznego
monofosforanu adenozyny cAMP o zasadniczym
znaczeniu w procesie pobudzania procesów ¿yciowych
normalizuj¹cych w komórkach przemianê materii…”
Jako lekarz J. Matuszewski zdawa³ sobie sprawê, ¿e
starzenie siê ustroju ludzkiego jest rezultatem m.in.
postêpuj¹cego z wiekiem niedokrwienia tkanki podœcieliskowej i ¿e na zmiany zachodz¹ce w przemianie
materii maj¹ wp³yw szkodliwe czynniki zewnêtrzne np.
praca, sposób od¿ywiania itp.
W takim razie mechanizm dzia³ania mleczka pszczelego wydaje siê byæ jasnym, jako czynnika normalizuj¹cego c zêœci owo za burzo ne czy nnoœc i narz ¹dów
organizmu ludzkiego. Bowiem zawarte w nim enzymy
i inne biologicznie czynne zwi¹zki dzia³aj¹ tam, gdzie
istniej¹ zaburzenia. Dane na ten temat dr J. Matuszewski zna³ z prac naukowych , g³ównie zagranicznych, ale
te¿ z pierwszych doœwiadczeñ krajowych i w³asnych.
Pacje ntom, który m ordy nowa³ mlecz ko psz czele
rutynowo bada³ morfologiê, OB, RR, EKG, mocz oraz
oznacza³ we krwi poziom cholesterolu, bia³ka ca³kowitego, fosfolipidów, Cp, t³uszczu ca³kowitego, zachowanie siê lipoproteidów, trójglicerydów i mukopolisacharydów.
Zaobserwowa³ u pacjentów statystycznie istotny spadek
poziomu cholesterolu ju¿ w przedziale od trzeciego do
szóstego tygodnia za¿ywania mleczka pszczelego
i wzrost poziomu fosfofolipidów. W cukrzycy obni¿a³ siê
poziom cukru we krwi. Te dane w sposób oczywisty
przemawia³y za normalizacj¹ zaburzeñ ustrojowych pod
wp³ywem mleczka pszczelego.
Tyle o dr. Józefie Matuszewskim i cudownych
w³aœciwoœciach mleczka pszczelego. Osoby zainteresowane pogl¹dami i ustaleniami z doœwiadczeñ Doktora
odsy³am do roczników Pszczelarstwa z lat, o których
wy¿ej by³a mowa oraz do materia³ów z kongresów
Apimondii w Bukareszcie i Pradze. Wed³ug Aleksandra
Barczyka i £ukasza Webera, dr J. Matuszewski wyg³osi³
referaty, w których prezentowa³ wyniki w³asnych badañ
i obserwacje nad w³aœciwoœciami leczniczymi i rezultatami stosowania mleczka pszczelego. Prace te publikowa³ równie¿ w krajowej prasie lekarskiej. W publikacjach swoich dowodzi³, ¿e mleczko pszczele zawiera
niezwyk³¹ obfitoœæ enzymów, których niedobór u ludzi
powoduje choroby wrodzone.
Wspominaj¹ce Doktora
osoby, które go zna³y,
zgodnie twierdz¹, ¿e by³
cz³owiekiem niezwykle
uporz¹dkowanym.
Pozostawi³ bogate archi-
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wum, w tym ewidencjê wszystkich swoich pacjentów,
notatki z wywiadów z nimi, m.in. z uwagami o efektach
spo¿ywania przez nich mleczka pszczelego. Z niektórymi pacjentami prowadzi³ korespondencjê. Szkoda, ¿e
nikt po jego œmierci nie zainteresowa³ siê zgromadzonym materia³em.
Szkoda, ¿e o Doktorze mówimy w czasie przesz³ym.
Gdy w roku 1970 ukoñczy³ 70 lat, móg³ przejœæ na
emeryturê. Zrezygnowa³ ze stanowiska naczelnego
lekarza uzdrowiska. By³ jednak w pe³ni si³, powierzono
mu niektóre z dotychczasowych obowi¹zków. Ostatnie
10 lat poœwiêci³ propagowaniu ochrony uzdrowiska
Polanica-Zdrój przed uprzemys³owieniem i zurbanizowaniem. By³ cz³onkiem kilku towarzystw naukowych,
cz³onkiem redakcji czasopism „Balneologia Polska”
i „Wiadomoœci Uzdrowiskowe”, cz³onkiem za³o¿ycielem
i wielolet nim honorowy m prezesem Towarzystwa
Mi³oœników Polanicy. Zosta³ uhonorowany wieloma
odznaczeniami pañstwowymi, regionalnymi i bran¿owymi
Na emeryturê przeszed³ maj¹c 82 lata i 52 lata pracy.
Zmar³ 30 marca 1983 r., pochowany zosta³ na polanickim cmentarzu.
W tym samym roku na wniosek Towarzystwa Mi³oœników
Polanicy, czêœæ ulicy Zakopiañskiej, przy której mieszka³, otrzyma³a nazwê ulicy dr. Józefa Matuszewskiego.
Od roku 2004 jego imiê nosi miejscowe gimnazjum.
Prowadzi³ szerok¹ praktykê lekarsk¹. Prezentowa³ typ
dawnego lekarza, który z pacjentem rozmawia, doradza.
Prowadzi³ spartañski tryb ¿ycia.
Jego biografiê i bibliografiê opracowa³ i napisa³ dr
Leszek Barg, dyrektor Biblioteki Naukowej Akademii
Medycznej we Wroc³awiu.
Jerzy Gnerowicz

1. Leszek Barg Józef Matuszewski Lekarz naczelny uzdrowiska w „PolanicaZdrój wczoraj i dziœ” t. 2
2. Kazimierz Ja³owiecki „Ca³e ¿ycie w Zdroju”, art. prasowy ok. 1975 r.,
czasopismo regionalne, tytu³ nieznany;
3. Kazimierz Guzik „Niech pamiêæ o nim nie zaginie” artyku³ prasowy ok.
1988 r., czasopismo regionalne, tytu³ nieznany;
4. Józef Matuszewski - „Mleczko pszczele” druk ulotny ok. 1970 r.
5. Informacje ustne uzyskane w roku 2014 od Aleksandra Barczyka
z Polanicy- Zdroju i £ukasza Webera z Wroc³awia.
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II WOJNA ŒWIATOWA W KOTLINIE K£ODZKIEJ
A¿ do pocz¹tku 1945 r. Dolny Œl¹sk uchodzi³ za najbezpieczniejszy region w Rzeszy. Nie znaczy to jednak, ¿e
jego mieszkañcy nie obserwowali, czy nawet nie
zaznawali skutków tocz¹cej siê wojny. Bliscy powo³ywani w szeregi armii odchodzili na front, coraz czêœciej
dociera³y na obszar Dolnego Œl¹ska poci¹gi wioz¹ce
rannych ¿o³nierzy, a i coraz czêœciej odbierano oficjalne
zawiadomienia o œmierci lub zaginiêciu bliskich osób.
We znaki dawa³y siê ograniczenia w dystrybucji podstawowych artyku³ów, ¿ywnoœciowych przede wszystkim. Na Dolny Œl¹sk, nazywany „schronem przeciwlotniczym Rzeszy”, przyby³y dziesi¹tki tysiêcy mieszkañców miast Niemiec zachodnich, bombardowanych
przez aliantów. Mimo wszystko ¿ycie toczy³o siê tu
wzglêdnie spokojnie. Od wrzeœnia 1942 r. coraz wiêcej
zak³adów przemys³owych, wa¿nych ze wzglêdów
st ra te gi cz ny ch ,
przenoszono i lokowano w ró¿nych czêœciach
Dolnego Œl¹ska.
Szybko te¿ zwiêksza³a siê liczba
robotników przymusowych, których zatrudniano
nie tylko w przemyœle, ale równie¿ w rolnictwie.
W sierpniu 1944
r. od no to wa no
ich 1 mln. 113
tys. Byli to nie
tylko Polacy, takWejœciówka na teren pracy fabryki
¿e
Rosjanie, BelAEG na twierdzy - Aliny Izydorczyk.
go wi e, Ho le ndrzy, Anglicy, Czesi, Jugos³owianie.
Wojska radzieckie dotar³y do granicy prowincji œl¹skiej
w po³owie stycznia 1945 r. Ofensywa ruszy³a z przyczó³ków w Baranowie, Pu³awach i Magnuszewie i w ci¹gu
zaledwie tygodnia, nie natrafiaj¹c na próby stawiania
oporu przez wojska niemieckie, przeby³a odleg³oœæ 200
km. Zdezorientowana ludnoœæ niemiecka opuszcza³a
w panice dolnoœl¹skie miasta-twierdze. 20 stycznia
rozpoczêto ewakuacjê wschodnich powiatów. Z powodu
braku odpowiedniej iloœci œrodków transportu, czêœæ
uciekinierów pieszo opuszcza³a swe miejsce zamiesz-
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kania. Ewakuacj¹ objêto równie¿ wiêŸniów obozów
koncentracyjnych, po drogach snu³y siê niedobitki
jednostek Wehrmachtu. Migracje te odbywa³y siê przy
trzaskaj¹cym mrozie. Ci, którzy nie zdo³ali opuœciæ miast
zamienianych w twierdze, pozostali i w znacznej czêœci
zginêli pod ich gruzami.
Zanim jednak nast¹pi³y tragiczne dni koñca wojny,
przygotowania do niej jeszcze nie budzi³y niepokojów,
co wiêcej bez zastrze¿eñ wykonywano nakazy sprawuj¹cych w³adzê nazistów. W 1939 r. tak¿e w K³odzku i na
ca³ej K³odzczyŸnie œwiêtowano 50. urodziny Hitlera.
Miasto wygl¹da³o wyj¹tkowo uroczyœcie. Prasa, równie¿
lokalna, chwali³a wodza za dzia³ania wymierzone w Czechos³owacjê w 1938 r., polegaj¹ce na przy³¹czeniu do
Niemiec rejonu Sudetów zamieszki wanych przez
mniejszoœæ niemieck¹. Nawet wydawnictwo K³odzkiego
Towarzystwa Górskiego, uchodz¹ce za apolityczne,
przy³¹czy³o siê do tych pochwa³.
W 1937 r. podjêto dzia³ania wymierzone w ludnoœæ
¿ydowsk¹. Pocz¹tkowo polega³y one na przeprowadzaniu jej rejestracji i wysiedlaniu, w nastêpnym roku
nast¹pi³a ich eskalacja zmierzaj¹ca do wykluczenia ¯ydów z niemieckiego ¿ycia gospodarczego. W grudniu
1938 r. starosta k³odzki nakaza³ od 1 stycznia 1939 r.
nadawaæ ¯ydom dodatkowe imiona, a wiêc Izrael mê¿czyznom, a Sara kobietom. Nale¿a³o o zmianie imienia
powiadomiæ w³adze policyjne. Przeœladowania skierowane przeciwko ludnoœci ¿ydowskiej spowodowa³y, ¿e
szybko zaczê³a maleæ liczba jej przedstawicieli i w 1938
r. odnotowano obecnoœæ tylko 25 osób. Dzia³ania te
skierowane by³y nie tylko przeciw ludnoœci ¿ydowskiej,
ale równie¿ wszelkim œladom jej przebywania w mieœcie.
W czasie „Kryszta³owej Nocy” zniszczono k³odzk¹
synagogê.
W³adze miejskie przygotowywa³y mieszkañców do
wojny. Æwiczono zaciemnianie miasta oraz obronê
przeciwlotnicz¹. Gazety g³osi³y, ¿e obrona przeciwlotnicza jest obowi¹zkiem narodowym. Trwa³y szkolenia
w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Wreszcie od
20 marca do 2 maja 1939 r. w K³odzku i pozosta³ych
miejscowoœciach Kotliny K³odzkiej przeprowadzono
przegl¹d mê¿czyzn zdolnych do s³u¿by wojskowej
z roczników od 1894 do 1917.
Wybuch wojny z Polsk¹ sta³ siê powodem wydania
zakazu organizowania wszelkich zabaw publicznych.
Zakaz ten mia³ podkreœliæ powagê wydarzenia, a jego
z³amanie ob³o¿ono kar¹ grzywny do 150 marek.
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Obostrzenie to przesta³o obowi¹zywaæ dopiero 17 siê ona z pracowników zak³adów zbrojeniowych AEG
czerwca 1941 r.
z £odzi, zatrudnionych przy produkcji czêœci do pocisPocz¹tek wojny z Polsk¹ zosta³ entuzjastycznie przy- ków V-1 oraz aparatury elektrycznej do ³odzi podwodjêty przez miejscow¹ prasê w szczególnoœci przez Die nych i lotnictwa. Fabryka, której byli pracownikami,
Grafschaft Glatz. Bruno Neugezosta³a zainstalowana w twierdzy
bauer, k³odzki nauczyciel, poeta
k³odzkiej. Rozmieszczono Polaków
oraz prezes Zwi¹zku Górskiego,
w trzech miejscach : najwiêksz a
zakoñczy³ swój artyku³ okrzykiem
gr up a mi es zk a³ a w ba ra ka ch
„Przy nas jest zwyciêstwo!” Ten
postawionych w pobli¿u cmentarza
nastrój udziela³ siê mieszkañcom
i szosy prowadz¹cej do Kudowy.
K³odz czyzn y, ale nieba wem ta
Kilka baraków wzniesiono na niesama prasa rozpoczê³a druk nezabudowanym wówczas placu przy
krologów, w tym poleg³ych w czasie
dzi sie jsz ej ul. Wan dy, kob iet y
kampanii wrzeœniowej. Powtórzy³a
ulokowano w pawilonie sportowym
siê wiêc sytuacja z 1914 r. kiedy
na stadionie.
wieœci o zabitych i zaginionych
Oprócz Polaków przetrzymywano
skutecznie i szybko sch³odzi³y
w K³odzku i w powiecie równie¿
ra do sn e, œw i¹ te cz ne na st ro je
innych obcokrajowców. Byli wœród
wy wo ³a ne po cz ¹t ki em dz ia ³a ñ
nich jeñcy radzieccy, których zgrowojennych.
madzono w dwóch blokach przy ul.
W prasie coraz czêœciej ukazywaæ
£ukasiñskiego i w budynku obecnepoczê³y siê zarz¹dzenia w³adz
go dworca PKS. W twierdzy k³odzre gu lu j¹ ce ha nd el ar ty ku ³a mi
kiej wiêziono wy³¹cznie ¿o³nierzy
Drugi dokument z biletem kolejowym
Oborowskiej na dojazd z miejsca
spo¿ywczymi. Nasilono dzia³ania
niemieckich oskar¿onych o dezercjê
kwatery Habelschwerdt (Bystrzyca
propagandowe, np. przegl¹dy
i przeciwników nazizmu.
K³odzka) do pracy w Glatz (K³odzko)
filmó w przyp omina j¹cyc h dokoPraca w zak³adach zbrojeniowych
nania III Rzeszy. Trwa³y szkolenia z obrony przeciwlot- trwa³a od godz. 7 do godz. 18 z przerw¹ obiadow¹
niczej, zaciemniania miasta i udzielania pierwszej w godz. 12 do 13. Mê¿czyŸni pracowali przy obrabiarpomocy, jednoczeœnie coraz m³odsze roczniki powo³y- kach, szlifierkach i frezarkach, kobiety zatrudniono przy
wano w szeregi niemieckiej armii.
monta¿u. Niedziela by³a dniem wolnym od pracy.
Na pocz¹tku 1938 r. zamkniêto wiêzienie istniej¹ce Zarz¹dzenie policji zabrania³o opuszczania miasta i wyw k³odzkiej twierdzy. WiêŸniów-cywilów przewieziono chodzenia z baraków po godz. 20.
do innego zak³adu karnego. Na mocy decyzji ministra
sprawiedliwoœci Rzeszy w twierdzy powsta³o wiêzienie
dla ¿o³nierzy Wehrmachtu. W koñcu wojny zosta³o ono
przeniesione do zabudowañ obronnych na Owczej
Górze.
W czasie wojny w K³odzku przebywa³o wielu Polaków.
Byli to robotnicy przymusowi i wiêŸniowie. Najprawdopodobniej na terenie K³odzka znajdowali siê
Polacy ju¿ w chwili wybuchu wojny. Œwiadczy o tym
zarz¹dzenie landrata k³odzkiego, który w oparciu o instrukcje w³adz wroc³awskich zaostrzy³ przepisy wobec
przebywaj¹cych w mieœcie i w powiecie polskich
G.Redmerska
obywateli. Po kampanii wrzeœniowej przywieziono tu
grupê m³odych ludzi w wieku 20-28 lat skierowanych na
Tablica pamiêci 1500 Polaków przywiezionych przymusowo
roboty. Byli to mieszkañcy £odzi, Kalisza, ¯ywca, a prze- z £odzi z fabryki AEG do pracy w Twierdzy K³odzkiej
w latach 1944-1945
de wszystkim Górnego Œl¹ska. Kolejna liczna grupa
Polaków przyby³a w sierpniu i we wrzeœniu 1944 r. Miasto nie robi³o na Polakach z³ego wra¿enia, by³o pe³ne
(ostatni transport przyjecha³ 1 paŸdziernika). Sk³ada³a zieleni i zabytków. Co wiêcej, mieszkañcy nie byli Ÿle
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nastawieni do Polaków. Obie spo³ecznoœci czêsto
kontaktowa³y siê ze sob¹. Przyjazne kontakty ³¹czy³y
równie¿ Polaków i W³ochów. Ci ostatni przebywali
w mieœcie w charakterze internowanych ¿o³nierzy.
Zatrudniano ich jako piekarzy, rzeŸników, a tak¿e
w hurtowni artyku³ów spo¿ywczych. Polacy, przy
pomocy W³ochów, organizowali dodatkowe racje
¿ywnoœciowe.
Polska spo³ecznoœæ by³a dobrze zorganizowana.
Wyrazem tego by³a gazetka „Pch³a” podaj¹ca w formie
satyrycznej wiadomoœci z frontów. Do marca 1945 r.
ukaza³o siê 16 numerów w nak³adzie 36-50 egzemplarzy. Redaktorami byli: Wac³aw Koszañski, W³adys³aw
Olszewski, Artur Malinowski, Jan Linka, Barbara
Paw³owska, Eugeniusz Nowicki.
Wobec zbli¿aj¹cego siê frontu, w³adze niemieckie
podjê³y decyzjê o ewakuacji fabryki do Turyngii.
Pierwsze transporty Polaków wyjecha³y w marcu 1945 r.
Czêœci Polaków uda³o siê wykorzystaæ panuj¹ce
wówczas w mieœcie zamieszanie i pozostaæ w K³odzku.
K³odzkie wiêzienie by³o niewielkie i mieœci³o zaledwie
286 osób. W czasie wojny by³o jednak bardzo zagêszczone, wiêziono tu w ca³ym jej okresie 7400 osób.
Wœród wiêŸniów znajdowa³o siê 191 polskich obywateli, w tym 18 cz³onków konspiracyjnej organizacji
o nazwie Zwi¹zek Or³a Bia³ego z Zag³êbia D¹browskiego. Siedemnastu z tych wiêŸniów skazano na
œmieræ, a wyroki wykonano we Wroc³awiu.
W kwietniu 1945 r. K³odzko og³oszono twierdz¹,
podobnie jak wiele innych miast. Decyzjê tê podano do
wiadomoœci mieszkañcom poprzez rozwieszenie
plakatów po ca³ym mieœcie. Jednoczeœnie og³oszono
pobór do Volkssturmu i przyst¹piono do kopania
okopów. Plany obrony Festung Glatz pozosta³y, na
szczêœcie, tylko na papierze.
Wkroczenie wojsk radzieckich do po³udniowych
powiatów Dolnego Œl¹ska by³o fragmentem operacji
praskiej. Jej celem by³o opanowanie Pragi i powiatów
po³udniowych. W dzia³aniach tych bra³y udzia³ armie I, II
i IV Frontu Ukraiñskiego. W sk³ad I Frontu Ukraiñskiego
wchodzi³a II Armia Wojska Polskiego. IV Front Ukraiñski
naciera³ od wschodu,od strony Nysy w kierunku
po³udniowo-zachodnim. Pozosta³e Fronty bior¹ce
udzia³ w tej operacji, walczy³y na terenie Czech.
Uderzenie 52 Armii by³o tak szybkie, ¿e Niemcy nie
bronili K³odzka i wycofali siê do Czech. Gestapo
i ¿andarmeria opuœci³y miasto ju¿ na pocz¹tku maja,
a ostatnie oddzia³y Wehrmachtu 8 lub 9 maja.
Nastêpnego dnia do miasta wkroczy³y regularne
oddzia³y radzieckie.
El¿bieta Koœcik
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WIES£AW MALKA
1932-2015

19 czerwca 2015 roku na cmentarzu w Polanicy-Zdroju
po¿egnaliœmy dr Wies³awa Malkê, jednego z za³o¿ycieli
Towarzystwa Mi³oœników Polanicy i jego prezesa przez
dwie kadencje (1985-1991).
Lek. med. Wies³aw Malka by³ specjalist¹ Chorób Wewnêtrznych (II stopnia), Fizykoterapii i Balneoklimatologii,
Organizacji Ochrony Zdrowia.
Przyby³ do Polanicy-Zdroju w paŸdzierniku 1957 r.,
rozpoczynaj¹c pracê w Pañstwowym Przedsiêbiorstwie
Uzdrowiskowym „Polanica-Zdrój”.
W uzdrowisku pracowa³ do 1977 r. Od 1970 do 1977
roku piastowa³ stanowisko I Zastêpcy Dyrektora ds.
Lecznictwa Zespo³u Uzdrowisk K³odzkich i pe³ni³
funkcjê Naczelnego Lekarza Uzdrowiska.
Od 1978 do 1998 roku pracowa³ w przychodni rejonowej
w Polanicy-Zdroju, w tym przez 18 lat pe³ni³ funkcjê
Kierownika Przychodni
W 1979 r. utworzy³ Podstacjê Pomocy DoraŸnej, która
dzia³a³a do 1998 roku.
Przez 40 lat, tj.od 1959 do 1999 roku, pracowa³ w Szpitalu Chirurgii Plastycznej, gdzie przez 34 lata by³
ordynatorem oddzia³u wewnêtrznego.
Od sierpnia 1995 r. do 31 maja 2006 r. ponownie pe³ni³
funkcjê Naczelnego Lekarza Uzdrowiska.
Przez dwie kadencje by³ radnym Powiatowej Rady
Narodowej w K³odzku i pe³ni³ funkcjê przewodnicz¹cego
Komisji Zdrowia.
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By³ radnym Miejskiej Rady Narodowej w Polanicy-Zdroju, pe³ni¹c
równie¿ funkcjê przewodnicz¹cego
Komisji Zdrowia. Wraz z prof.
Micha³em Kraussem byli wspó³za³o¿ycielami Ko³a Polskiego
Towarzystwa Lekarskiego, które
obejmowa³o swoim zasiêgiem trzy
uzdrowiska tj. Polanicê-Zdrój,
Duszniki-Zdrój i Kudowê-Zdrój. Dr
Malka przez lata pe³ni³ funkcjê
przewodnicz¹cego Ko³a.
Dzia³alnoœæ Pana Doktora zosta³a
doceniona
przez œrodowisko
lekarskie, instytucje i organizacje
spo³eczne. Dowodem uznania s¹
przyznane odznaczenia:
- Srebrny Krzy¿ Zas³ugi
- Z³ota odznaka „Zas³u¿ony dla
województwa wroc³awskiego”
- Z³ota Odznaka „Zas³u¿ony dla
Uzdrowisk Polskich”
- Medal „Zas³u¿ony dla Towarzystwa Mi³oœników Ziemi K³odzkiej”
- Medal „Zas³u¿ony dla miasta
Polanica-Zdrój”
oraz szereg odznaczeñ resortowych i regionalnych.
Dr Wies³aw Malka by³ „Honorowym
Obywatelem miasta PolanicaZdrój”.
By³ lekarzem cenionym za wiedzê,
za fachowoœæ i ¿yczliwy stosunek
do pacjentów.
Bêd¹c na emeryturze, nie zawiesi³
praktyki lekarskiej i jeszcze przez
wiele lat pracowa³.
Zapamiêtamy Go jak przez ostatnie
lata niespiesznie spacerowa³ ze
swoim jamnikiem Horacym, siedz¹cego latem w kawiarnianych
ogródkach, zawsze w gronie przyjació³ i znajomych. Zapamiêtamy
Jego dowcip i trafne riposty.
Zapamiêtamy …! Wraz ze œmierci¹
Doktora, odesz³a pewna historia
miasta.
Czeœæ Jego Pamiêci.

IN MEMORIAM

MARIAN PIENI¥DZ
1931-2015
w £ebie

do 1991 roku, tj. do

przejœcia na emeryturê.
Polaniczanie

zapamiêtaj¹ pana

Mariana Pieni¹dza jako spo³ecznika, pracuj¹cego na rzecz huty
i jej pracowników, miasta i ludzi.
Pe³ni³ wiele funkcji spo³ecznych:
praca w Zwi¹zku Zawodowym
Chemików, w Komisji Rewizyjnej
w ZG 12 lat, radny Miejskiej Rady Narodowej w Polanicy-Zdroju
przez 4 kadencje, przewodnicz¹cy
Kolegium ds. Wykroczeñ w Polanicy-Zdroju 3 kadencje, spo³eczny przewodnicz¹cy powiatowych
Zwi¹zków Zawodowych, przewodnicz¹cy Zarz¹du Rejonu Zwi¹zku
4 maja 2015 roku na polanickim

Emerytów, Rencistów i Inwalidów

cmentarzu spocz¹³ nasz kolega,

w Polanicy-Zdroju od 1994 do 2009

d³ugoletni cz³onek Towarzystwa

roku.

Mi³oœników Polanicy, pan Marian

Do koñca ¿ycia czynnie uczestniczy³

Pieni¹dz.

w ¿yciu Klubu Seniora.

Urodzi³ siê we Lwowie. Jako 11- letni

Odznaczony: Krzy¿em Kawaler-

ch³opiec w 1942 r. wyjecha³ na tzw.

skim Polonia Restituta (1987),

„roboty” w g³¹b Niemiec. Do Polski

Z³otym Krzy¿em Zas³ugi (1979),

powróci³ w 1947 r. i zamieszka³

Medalem Za Zas³ugi dla Wojewódz-

w Polanicy- Zdroju.

twa Wa³brzyskiego, Medalem

Ca³e swoje ¿ycie zawodowe 43 lata

Zas³u¿ony Dla Dolnego Œl¹ska,

przepracowa³ w jednym zak³adzie

Srebrnym Medalem Zas³ugi Dla

pracy, który przez kolejne lata

Po¿arnictwa, Z³ot¹ Odznak¹ Zw.

zmienia³ nazwê tj. w Hucie Szk³a

Zaw. Chemików, Odznak¹ Zas³u¿o-

Kryszta³owego w Polanicy-Zdroju,

ny Dla Huty Szk³a „Sudety” za 40 lat

Hucie Szk³a Gospodarczego „Su-

Pracy.

dety” - zak³ad w Polanicy-Zdroju.

Poœmiertnie Rada Miejska w Pola-

Przez 20 lat pracowa³ jako hutnik,

nicy-Zdroju przyzna³a panu Maria-

nastêpnie jako etatowy przewo-

nowi Pieni¹dzowi tytu³ „Zas³u¿ony

dnicz¹cy rady zak³adowej a¿ do

dla miasta Polanica-Zdrój”.

stanu wojennego. Po likwidacji

Spoczywa w najnowszej czêœci

Zwi¹zku Zawodowego Chemików

polanickiej nekropolii.

prowadzi³ oœrodek wczasowy Huty

Czeœæ Jego pamiêci!
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MOJE WSPOMNIENIE O MARYSI BIELECKIEJ
Ze wszystkich dróg prowadz¹cych do osi¹gniêcia szczêœcia w ¿yciu,
¿adna nie jest tak skuteczna, tak owocna i tak s³odka jak przyjaŸñ.
Epikur (341-271 przed Chr.)

Marysia Bielecka by³a
moj¹ przyjació³k¹. W 1980
roku przyby³am do Polanicy
i wkrótce j¹ pozna³am. PrzyjaŸñ trwa³a 35 lat.
Pracowa³yœmy w szkole, ka¿da w innej, ³atwo by³o
znaleŸæ temat do rozmowy,
bo przecie¿ wiadomo, ¿e
szko³a to temat rzeka.
Marysia ¿y³a prac¹, a ja j¹
dopiero rozpoczyna³am. Jej
metody uczenia, a g³ównie
wychowywania m³odego pokolenia by³y mi bliskie, myœla³am, jeœli nie ca³kiem tak samo, to przynajmniej podobnie.
Myœlê, ¿e Marysia by³a dobr¹ nauczycielk¹ i wychowawczyni¹, bo uczniowie obdarowywali j¹ kwiatami
i cennymi pami¹tkami, które sprawia³y jej wielk¹ radoœæ.
Kiedy d³ugo chorowa³a, uczniowie z trosk¹ pytali o jej
zdrowie i mi³o wspominali.
Marysia zmar³a 31 stycznia, we wspomnienie œw.
Jana Bosko, patrona nauczycieli. To on zaprosi³ j¹ do
siebie.
Moja kole¿anka uczy³a geografii, ale ¿ywo interesowa³a siê literatur¹, filmem, teatrem.
£¹czy³o nas wspólne uczestnictw o w imprezach
kulturalnych w Polanicy, K³odzku - jeŸdzi³yœmy te¿ do
opery, operetki, teatru do Wroc³awia.
Szczególnie interesowa³y nas Kresy. To strony

rodzinne jej mamy i mojego taty.
Z pasj¹ wyszukiwa³yœmy publikacji na ten temat,
a potem z ogromn¹ przyjemnoœci¹ zasiada³yœmy do
dyskusji.
Marysia czêsto by³a w moim domu. Lubiliœmy j¹
wszyscy, a ja mog³am z ni¹ rozmawiaæ o synach,
wnukach, o tym, co mnie radowa³o, ale i o tym, co bola³o
i martwi³o. Wtedy okazywa³a wiele dobroci, serca, tak¿e
mojej chorej mamie. Mog³am jej powierzaæ wiele spraw,
bo zawsze uwa¿nie s³ucha³a i pomaga³a.
Ludzi ³¹czy równie¿ zbli¿one myœlenie. Mia³yœmy
podobny œwiatopogl¹d, tym samym uniknê³yœmy
sporów i k³ótni, tak charakterystycznych w naszych
czasach.
Moja przyjació³ka nale¿a³a do nauczycielskiej
Solidarnoœci, by³a przewodnicz¹c¹ zwi¹zku. Cz³onkowie ko³a mieli trudnoœci: brak mieszkañ, trudne sprawy zawodowe, choroby. Marysia pomaga³a im z ogromnym zaanga¿owaniem. Cechowa³a j¹ otwartoœæ na
ludzi. Jej osoba mocno wros³a w polanicki krajobraz.
Dziœ myœlê o niej ciep³o i mi³o. I jeszcze jedno Maria Bielecka nale¿a³a do tych, którzy szczerze kochali
swój Kraj. Czêsto podkreœla³a, ¿e sprawy Polski s¹ dla
niej wa¿ne, najwa¿niejsze. Wyró¿nia³a siê prawdziwym
patriotyzmem
Chcia³abym zatem powiedzieæ do Marysi zmienionymi
nieco s³owami poety:
„Œpij Marysiu w jasnym grobie, niech siê Polska przyœni
Tobie.”
Bardzo, bardzo brakuje mi Marysi
Bogus³awa G³owania

KALENDARIUM

LUTY

w siedzibie TMP z okazji 70 lecia nadania praw miejskich
Polanicy-Zdroju (od l. L. Majewski, J. Rudnicka, E. Futoma,

1-7 Otwarcie nowej œcie¿ki spacerowej nad Bystrzyc¹
Dusznick¹

S. Grzybowska, B. Jaœkiewicz, H. Grzybowski, T. Lipiñski,
W. Ksi¹¿kiewicz, D. Milka, J. Fedorowicz, E. Wojciechowski,
W. Lewicki)

MAJ
8

9

Uroczystoœæ przy grobie p³k. Witolda Cieœliñskiego, w 70
rocznicê zakoñczenia II wojny œwiatowej. W œrodku por.
Szymon Lipiñski by³y ¿o³nierz III Dywizji Strzelców
Karpackich, VII Pu³ku U³anów Lubelskich
Uroczystoœæ przy grobie p³k. Witolda Cieœliñskiego

CZERWIEC
10-12 „Osadnicy w Puszczykowie”, ¿akinada, rekonstrukcja
historyczna
13 „Z biegiem dni…, z biegiem lat…”, otwarcie wystawy

26

14-16
17
18
19-23
24

Wmurowanie „Kapsu³y Czasu” w Parku Zdrojowym
Koncert polanickiego chóru „Bel Canto” w Muszli
Koncertowej
Ods³oniêcie drogowskazu „Polanica bli¿ej Œwiata” Deptak
Œcie¿ka „ Polanicki przewodnik Historyczny” w Parku
Szachowym
Pokaz œwiate³ ³aserowych w Parku Zdrojowym

Fot./arch. D. Milka (13), G. Redmerska (1-11, 16, 18, 20-23),
TZ-CKiP (12, 14-15, 17, 19, 24)
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