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w numerze

OD 
REDAKCJI

Czytaj¹c ten numer „Nieregularnika…” w czterech 

jego artyku³ach: „Dzieje pewnej przyjaŸni”, „Kadry 

z dzieciñstwa”, „Polanica lata 50-te”, „Mocne uderze-

nie” cofniecie siê Pañstwo w lata 40, 50 i 60 ubieg³ego 

wieku. Czytaj¹c, zobaczycie w nich jak¿e inn¹ Polanicê 

od tej dzisiejszej. Ale, ¿eby by³a równowaga, w artykule 

„Ma³y Rynek z wielkim hukiem” przeczytacie o naj-

nowszej inwestycji miasta, która istotnie zmieni jego 

centrum. Tyle historii w jednym numerze gazety, ale 

w³aœnie taki by³ cel pomys³odawców jej wydawania. 

16 lat temu postanowili oni, aby zgodnie ze statutem 

Towarzystwa Mi³oœników Polanicy wydawaæ tak¹ ga-

zetê, w której archiwizowaæ bêdziemy historiê miasta 

i uzdrowiska, historiê ludzi tu przyby³ych po 1945 roku. 

Opisywaæ równie¿ ¿ycie codzienne obecnych jej miesz-

kañców. Cieszê siê, ¿e uda³o siê nam trafiæ do Pañstwa 

i poprzez ich wspomnienia pozyskiwaæ cenne infor-

macje, jak równie¿ dokumenty i zdjêcia, które obecnie 

s¹ bezcenne. Dziêkujê panu Dariuszowi Milce za cykl 

artyku³ów, w których istotn¹ rolê pe³ni¹ zdjêcia Jego 

ojca Alojzego Milki  kronikarza miasta w fotografii. To 

dziêki tym zdjêciom wiemy jak wygl¹da³a i zmienia³a siê 

Polanica po 1945 r. Mamy nadziejê, ¿e pan Dariusz za 

swoja pracê uhonorowany zostanie statuetk¹ Polanic-

kiego NiedŸwiedzia.

W imieniu Redakcji dziêkujê wszystkim, ¿e chcecie 

szperaæ w swoich wspomnieniach i szufladach domo-

wych, to dziêki Pañstwu nie bêdzie „czarnej dziury” 

w historii naszego miasta i uzdrowiska.

redaktor naczelna
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NIED•WIED• DLA PROFESORA 
ANDRZEJA CHOROSIÑSKIEGO

Profesor Andrzej Chorosiñski od 

1992 roku jest dyrektorem artys-

tycznym Miêdzynarodowych Wieczo-

rów Muzyki Organowej i Kameralnej 

w Polanicy-Zdroju.

Dziêki jego niebagatelnemu zaanga-

¿owaniu w polanickich koncertach 

uczestniczyli œwiatowej s³awy muzycy, 

pochodz¹cy m.in. z Kanady, USA, 

Japonii, Chin, Izraela i wiêkszoœci 

krajów Europy.

Bliskie kontakty Pana Profesora z Po-

lanic¹, które siêgaj¹ roku 1972, 

zaowocowa³y powo³aniem do ¿ycia 

w naszym mieœcie tej presti¿owej 

imprezy kulturalnej. Jego szerokie 

kontakty muzyczne, inicjatywa 

i kreatywnoœæ sprawiaj¹, 

¿e mieszkañcy Polanicy-
imprezy kulturalnej, a jego bezinteresowne, 

Zdroju, kuracjusze oraz 
fachowe wsparcie w organizowaniu takich 

turyœci maj¹ niepowta-
wydarzeñ jest bezcenne.

rzaln¹ mo¿liwoœæ obco-
W ka¿dym swoim dzia³aniu Pan Profesor mo¿e 

wania z artystami i sztuk¹ 
liczyæ na pomoc swojej ma³¿onki - Pani Hanny, 

muzyczn¹ na wysokim  
by³ej polaniczanki sercem zwi¹zanej ze 

poziomie.
œrodowiskiem muzycznym.

Zaanga¿owanie Pana 
Pañstwo Hanna i Andrzej Chorosiñscy s¹ 

Profesora wykracza poza 
wspania³ymi promotorami naszego miasta na 

standardowe obowi¹zki 
arenie ogólnopolskiej i miêdzynarodowej.

dyrektora artystycznego 
Mamy nadziejê, ¿e Pañstwo Chorosiñscy 

imprezy kulturalnej, a je-
zechc¹ przyj¹æ statuetkê „Polanickiego 

go bezinteresowne, fa-
NiedŸwiedzia" jako podziêkowanie za wk³ad 

chowe wsparcie w orga-
w promocjê naszego miasta.

nizowaniu takich wyda-
Cz³onkowie Kapitu³y: Zarz¹d Towarzystwa 

rzeñ jest bezcenne.
Mi³oœników Polanicy, Cz³onkowie Komisji 

Zaanga¿owanie Pana 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady 

Profesora wykracza poza 
Miejskiej w Polanicy-Zdroju.

standardowe obowi¹zki 

dyrektora artystycznego 

7 wrzeœnia 2017 roku w Koœciele Parafialnym w Polanicy-Zdroju, podczas 170 Koncertu Muzyki Organowej 

i Kameralnej mia³a miejsce podnios³a chwila wrêczenia statuetki Polanickiego nied¿wiedzia prof. Andrzejowi 

Chorosiñskiemu i jego ma³¿once Hannie. Statuetkê wrêczyli  przewodnicz¹cy Rady Miejskiej - Roman Szymañski i 

prezes Towarzystwa Mi³oœników Polanicy - Edward Wojciechowski.

Poni¿ej drukujemy treœæ laudacji.
G.R.

Od lewej: prof. A. Chorosiñski, Roman Szymañski - przewodnicz¹cy Rady 
Miejskiej,  Hanna Chorosiñska, Edward Wojciechowski - prezes TMP, 

Ks. Zdzis³aw Madej
Foto. R.Serafin
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Podczas Wielkiej Gali Biznesu w Narodowym Forum które chc¹ przyjemnie spêdziæ czas z najbli¿szymi. 

Muzyki we Wroc³awiu, która odby³a siê 23 paŸdziernika Polanica-Zdrój stawia na ci¹g³y rozwój zarówno same-

2017 r. wy³oniono laureatów 14. edycji Konkursu go uzdrowiska, jak i ¿ycia kulturalnego, aktywnoœci 

„Dolnoœl¹ski Gryf - Nagroda Gospodarcza”. Wœród sportowej oraz strefy SPA & Wellness. G³ówne dzia³ania 

nagrodzonych znalaz³a siê Gmina Polanica-Zdrój za marketingowe miasta skupiaj¹ siê na:

s u k c e s  w  t w o r z e n i u  - prozdrowotnym charak-

w³asnej, lokalnej marki terze uzdrowiska,

otrzymuj¹c setnego Gryfa - promocji miejscowoœci 

w historii konkursu. Jest to jako miasta idealnego do 

jednoczeœnie pierwsza wypoczynku dla wszyst-

nagroda w tej kategorii. kich grup wiekowych,

Na gr od a Go sp od ar cz a  - organizowanie licznych 

Dolnoœl¹ski Gryf promuje wy da rz eñ  sp or to wy ch  

i nagradza najwa¿niejsze i kulturalnych na wysokim 

osi¹gniêcia gospodarcze poziomie

regionu. Docenia innowa- - medycynie estetycznej 

cyjnoœæ i zaanga¿owanie i chirurgii plastycznej, 

inwestycyjne , zauwa¿a z któr¹ Polanica kojarzo-

dzia³ania na rzecz lokalnej na jest od wielu lat,

spo³ecznoœci i wymierne - gas troturys tyce ,  ze 

korzyœci, to wyj¹tkowe wzglêdu na du¿¹ liczbê 

podziêkowanie dla tych, ró¿norodnych restauracji 

którzy tworz¹ gospodarcz¹ i wykwalifikowanych ku-

i spo ³eczn¹  przysz ³oœæ charzy na terenie miasta.

Dolnego Œl¹ska. Jest to ju¿ drugi Gryf, jaki 

Polanica-Zdrój zosta³a do- zdoby³a Polanica-Zdrój. 

ceniona za kampaniê mar- Po raz pierwszy Kapitu³a 

ketingow¹ opart¹ na haœle Nagrody doceni³a Pola-

promocyjnym: „Polanica- nicê w 2010 za szczególn¹ 

Zdró j Ÿ ród³o zdrow ia ”.  efektywnoœæ w pozyskiwa-

Sukcesem kampanii wize- niu funduszy UE.

runkowej jest odczarowa- Tegoroczny konkurs or-

nie miasta jako miejsca ganizowany by ³ p rzez 

wy³¹cznie dla kuracjuszy. Zachodni¹ Izbê Gospo-

Dziœ, dziêki rozwojowi darcz¹ -  Pracoda wcy 

sektora medycyny estetycznej oraz gastroturystyki, do i Przedsiêbiorcy oraz Zwi¹zek Pracodawców Polska 

miasta coraz czêœciej przyje¿d¿aj¹ coraz m³odsi turyœci MiedŸ, Urz¹d Marsza³kowski Województwa Dolno-

nastawieni na relaks, turystykê aktywn¹ i prozdrowotn¹, œl¹skiego, Pracodawców RP, PWC.

na których czekaj¹ doskona³e miejsca do wypoczynku 

i szereg dedykowanych im atrakcji. To wszystko 

pozwala z sukcesem przyci¹gn¹æ do miasta te osoby, 

POLANICA-ZDRÓJ LAUREATEM 
DOLNOŒL¥SKIEGO GRYFA

Statuetka Dolnoœl¹skiego Gryfa

Robert Serafin
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POLANICKA ALEJA GWIAZD 

Od pocz¹tku roku gwiazdy nam sprzyja³y, zarówno te i aktywny tryb ¿ycia oraz rywalizacjê fair play: Bike 

astronomiczne, jak i te z krêgu kultury. Maraton, Super Bieg, Cross Duathlon. Tegoroczna 

Zaczêliœmy bardzo mocno koncertem legendy polskiej edycja polanickiego odcinka Miêdzynarodowych Gór-

muzyki, czyli zespo³u HEY z jego charyzmatyczn¹ skich Wyœcigów Rowerowych - Bike Maraton stanowi³ 

wokalistk¹ Katarzyn¹ Nosowsk¹. Podtrzymuj¹c tradycjê eliminacje do Mistrzostw Œwiata, a  wziê³o w nim udzia³ 

krakowskich Salonów Poezji, mogliœmy us³yszeæ ok. 1400 zawodników.

wiersze B. Leœmiana w znakomitej interpretacji Krystyny Czerwiec nale¿a³ do dzieci i to im w³aœnie dedykowa-

nych by³o wiêkszoœæ wydarzeñ. Podczas  Dnia Dziecka 

zorganizowanego w Parku Zdrojowym mo¿na by³o 

wzi¹æ udzia³ w licznych animacjach prowadzonych m.in. 

przez uczniów RST. By³y wystêpy artystyczne dzieci 

i m³odzie¿y, liczne bezp³atne warsztaty rêkodzielnicze, 

na których mogliœmy nauczyæ siê lepienia garnków, 

malowania na szkle oraz fachu kowalskiego. Ciekaw¹ 

propozycj¹ okaza³y siê warsztaty Góry w Górach. By³a 

okazja do wziêcia udzia³u w pokazie i prezentacji 

piszcza³ek, dud, instrumentów pasterskich, nauce tañca 

góralskiego, degustacji serów, mo¿na te¿ by³o wykonaæ 

dekoracjê z we³ny owczej i wielb³¹dziej. Nie zabrak³o te¿ 

spotkañ z podró¿nikami. Nasze miasto odwiedzi³ Micha³ 

Cessanis - National Geographic Traveler, 

Czubówny i Jacka Romanowskiego. W prawdziw¹ 

wiosenn¹ atmosferê wprowadzi³a nas kolejna gwiazda, Opowieœciami z piêciu 

któr¹ zaprosiliœmy w odpowiedzi na wiele próœb m³o- stron œwiata przesympatyczny obie¿yœwiat

dzie¿y. Tym, który rozpocz¹³ majowy weekend, a co za 

tym idzie, rozwi¹za³ spory worek wydarzeñ kulturalnych 

w naszym mieœcie, by³ Dawid Kwiatkowski.  Artysta 

Zupe³nie now¹ propozycj¹ dla mieszkañców Polanicy zachwyci³ rzesze m³odych wielbicieli t³umnie przyby³ych 

by³a impreza pod nazw¹ Zwierzoo - Zdrój. Wydarzenie na koncert.

spotka³o siê z bardzo du¿ym zainteresowaniem mi³oœ-Wiosna to szereg wydarzeñ promuj¹cych zdrowy 

wicenaczelny 

ekspert  podró¿niczy w programie Pytanie na œniadanie 

w TVP2.  W trakcie prelekcji pt. 

 zara¿a³ 

licznie zgromadzonych widzów swoj¹ pasj¹ do podró¿y, 

dawa³ wskazówki jak ³atwo, bezpiecznie i tanio podró-

¿owaæ w najodleglejsze zak¹tki œwiata.

Krystyna Czubówna i Jacek Romanowski, 
Krakowski Salon Poezji, Teatr Zdrojowy

Dawid Kawiatkowski, Teatr Zdrojowy Zwierzoo - Zdrój – Muszla Koncertowa
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ników zwierz¹t. W ramach Zwierzoo - Zdroju odby³ siê 

konkurs fotograficzny, wystawa prac plastycznych, by³y 

porady weterynaryjne, prelekcje, pokazy sokolnicze. 

Clair-obscur Berliner Philharmoniker, któremu towa-

rzyszyli: mezzsopranistka Magdalena Kulig i Thomas 

Cornelius  fortepian. Miesi¹c zakoñczyliœmy 18. Miêdzy-

narodowym Festiwalem Spó³dzielczych Zespo³ów 
Najwiêksz¹ sensacjê wzbudzi³a parada pupili, które 

Artystycznych “Têcza Polska“. W tegorocznej edycji 
wraz ze swoimi w³aœcicielami maszerowa³y po czerwo-

udzia³ wziê³o 19 zespo³ów z ca³ego kraju i dwa z Bia-
nym dywanie. 

³orusi. Jak zwykle by³o barwnie i kolorowo, jak zwykle 

dopisa³a pogoda, jak zwykle goœciliœmy œwietn¹ publicz-

noœæ, która da³a siê porwaæ prowadz¹cym do wspólnych 

œpiewów i zabaw,  i jak zwykle ³ezka siê w oku krêci³a, 

gdy musieliœmy koñczyæ. 

Jeszcze nie ucich³y echa po festiwalu „Têcza Polska”, 

a ju¿ z impetem rozpoczynaliœmy 4 „Ca³ego Kazia”  

festiwal inspirowany twórczoœci¹ Marii Czubaszek, który 

jak co roku zainaugurowaliœmy dancingiem, tym razem 

z Andrzejem D¹browskim. Wieczór w teatrze - zabawny 

i wzruszaj¹cy wype³-

nili swoimi wystê-

pami  Micha³ Kêpa 

i Stanis³awa Celiñ-

ska wraz z zespo³em 

fantastycznych poz-

nañskich muzyków. 

W ponad dwugo-

dzinnym sobotnim 

Koncercie Galowym, 

czyli CZUBASZEK 

NA DRUG¥ NÓ¯KÊ, 

wyst¹pili Kayah, Sor-

ry Boys, Waglewski 

& Boruta,  Pawe³  

Domaga³a, wszystko 

okraszone inteligent-

nym ¿artem Artura 

Orchestra. 

W ramach 26. Miêdzynarodowego Festiwalu Muzyki 

Organowej i Kameralnej Polanicê odwiedzili znakomici 

wirtuozi organów i muzycy z ca³ego kraju i z zagranicy.

Wydawa³oby siê, ¿e wraz z zakoñczeniem lata sezon 

kulturalny nieco przystopuje swój bieg. Nic z tych rze-

czy, na pewno  nie w Polanicy! We wrzeœniu na des-

kach Teatru w ramach cyklu Polanica-Zdrój Muzyki, 

zaprezentowa³ siê wroc³awski kwartet smyczkowy 

„Pakamera”. Przy wspó³pracy z Dolnoœl¹skim Festi-

walem Muzycznym mieliœmy okazjê goœciæ w polanic-

kim teatrze najwy¿szej klasy muzyków, bowiem koncert 

zagra³ saksofonowy kwartet filharmoników berliñskich- 

Wa¿nym czerwcowym punktem polan-

ickich wydarzeñ by³ III Zjazd polaniczan „Spotkajmy siê 

po latach”. Spotkanie by³o wyj¹tkow¹ okazj¹ do wspom-

inek, rozmów i wspólnej biesiady. Wszyscy mogli 

skorzystaæ z szeregu imprez towarzysz¹cych m.in. 

koncertu Andrzeja D¹browskiego i Wojciecha Karolaka 

oraz wystêpu kabaretowej Formacji „Chatlet”.

Lipiec i sierpieñ to muzyka, kino, sport i sztuka. Mo¿na 

by pokusiæ siê o stwierdzenie, ¿e klamr¹ ³¹cz¹c¹ 

wakacyjne miesi¹ce by³y imprezy sportowe. Lato 

zaczêliœmy od Pucharu Polski Nordic Walking a za-

koñczyliœmy 53. Miêdzynarodowym Festiwalem 

Szachowym im. A. Rubinsteina, bij¹cym w tym roku 

rekord frekwencyjny. Oczywiœcie, nie zabrak³o cieka-

wych propozycji koncertowych, wyst¹pili m.in.: Janek 

Samo³yk, The Caban Latin Jazz oraz The Jazz Silesian 

III Zjazd Polaniczan

Kayah, Teatr Zdrojowy, 
Festiwal Ca³y Kazio

Silessian Jazz Orchestra, Teatr Zdrojowy
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Andrusa i Micha³a  Kempy. narodowego Festiwalu Poezji „Poeci bez Granic” 

og³oszone zosta³y dwa konkursy: kolejny - bo 6 ju¿ 

Poetycki Konkurs Polanicki i zupe³nie nowy - I Powia-

towy Konkurs Literacki dedykowany dla uczniów szkó³ 

ponadgimnazjalnych powiatu k³odzkiego. Oba spotka³y 

siê z bardzo du¿ym zainteresowaniem, czego owocem 

jest kolejny Almanach polanicki.

„Filmowy Listopad z Pani¹ Mieci¹” to propozycja kinowa  

z okazji 65. rocznicy nadania Teatrowi Zdrojowemu 

w Polanicy-Zdroju imienia Mieczys³awy Æwikliñskiej. 

W ramach wspó³pracy z Filmotek¹ Narodow¹ mogliœmy 

pokazaæ zrekonstruowane w technice cyfrowej cztery 

filmy z udzia³em M. Æwikliñskiej: Jadzia, Doktór Murek, 

Niespodziank¹ Koncertu Galowego byli goœcie specjalni  Przez ³zy do szczêœcia, U kresu drogi. 

Wojciech Karolak i Bohdan £azuka. Wielkim powo- Z wielk¹ przyjemnoœci¹ goœciliœmy w ka¿dy listopadowy 

dzeniem cieszy³y siê wydarzenia towarzysz¹ce jak co czwartek publicznoœæ przybywaj¹c¹ na projekcje. By³ to 

roku - turniej scrabblowy z udzia³em gwiazd, tym razem: niew¹tpliwie udany pretekst do przypomnienia sobie 

Paw³a Domaga³y i Piotra Stelmacha. Licznie zgroma- genialnych kreacji aktorskich Pani Æwikliñskiej oraz 

dzeni szczêœliwcy na warsztatach Jogi Œmiechu, promocji naszego miasta.

prowadzonych przez Piotra Bielskiego, zostali wyposa- Przed nami kolejne wyzwanie. W zwi¹zku z rozwijaj¹c¹ 

¿eni w ogromn¹ dawkê œmiechu, która pozwoli im siê w szalonym tempie turystyk¹ kulinarn¹, przys-

przetrwaæ jesienn¹ s³otê. Na festiwalu nie mog³o t¹piliœmy do realizacji projektu p.n. Dobra muzyka 

zabrakn¹æ oczywiœcie dobrej literatury i na tê w³aœnie i dobre jedzenie  nasz wspólny jêzyk. W ramach 

potrzebê w ramach  Klubu „Ksi¹¿ki Rozumnej” odby³y unijnego partnerstwa z Czeskimi Skalicami, planujemy 

siê spotkania autorskie i promocje ksi¹¿ek Wojciecha zorganizowaæ szereg warsztatów kulinarnych, muzycz-

Waglewskiego i Wojciecha Karolaka. W ostatnim dniu nych, konkursów przeprowadzonych wœród mieszkañ-

CA£EGO KAZIA Mariusz Kiljan przedstawi³ swoj¹ inter- ców i przede wszystkim wydaæ ksi¹¿kê kucharsk¹ 

pretacjê twórczoœci Andrzeja Waligórskiego, a Artur Pejza¿e kulinarne Polanicy.

Andrus po¿egna³ nas przezabawnym kabaretowym O wszytkim napisaæ nie sposób, mamy nadziejê, ¿e 

recitalem. Wszyscy artyœci i publicznoœæ odjechali kolejny rok te¿ przyniesie nam du¿o ciekawych kultu-

z dobrymi wspomnieniami o naszym mieœcie, a my ju¿ ralno - sportowych prze¿yæ, dziêki którym o Polanicy 

mocno pracujemy nad pomys³ami na pi¹t¹ edycjê mówi siê w ka¿dym zak¹tku naszego kraju.

festiwalu, ¿eby by³o m¹drze, zabawnie, trochê nosta-

lgicznie, lirycznie i przede wszystkim z dystansem do 

nas samych i otaczaj¹cej nas rzeczywistoœci.

Polanicki listopad to czas poezji. W ramach Miêdzy-

Artur Andrus przed Teatrem Zdrojowym Festiwal Ca³y Kazio

Opracowanie: 
Teatr Zdrojowy-Centrum Kultury i Promocji
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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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MA£Y RYNEK Z WIELKIM HUKIEM
Z koñcem lata mieszkañcy i lokatorzy domów otacza- miejskiej. Zebrani w „kojcu” opowiedzieli siê jedno-

j¹cych plac na ty³ach „Biedronki” zostali zaskoczeni znacznie, a¿eby powsta³y plac pozosta³ niezabudo-

odg³osami g³oœno pracuj¹cego sprzêtu budowlanego. wanym spo³ecznym miejscem spotkañ oraz zdarzeñ 

To w pierwszych dniach wrzeœnia 2017 r. ruszy³a bu- kulturalnych. Ten moment mo¿na uznaæ za datê 

dowa „Ma³ego Rynku”. poczêcia siê „Ma³ego Rynku”. Nie przypuszczaliœmy 

Jak¹ funkcjê pe³ni³ dzisiejszy plac budowy „Ma³ego wówczas, ¿e „ci¹¿a” bêdzie trwa³a 18 lat. Pad³o 

Rynku” przed rokiem  1945 ? Mo¿e kiedyœ zbadaj¹ to równie¿ kilka propozycji na now¹ siedzibê magistratu. 

historycy. Ostatecznie przystosowano do tej funkcji z du¿ym 

W latach 70. ub. wieku za budynkiem „Pod Strzech¹” sukcesem by ³y  budynek wczasowy Funduszu 

przy ul. Zdrojowej, w którym pañstwo Lipiñscy przele- Wczasów Pracowniczych „Œl¹zaczka”. Zg³oszony na 

wali mleko z du¿ych kani do ma³ych rêcznych konewek spotkaniu w kojcu postulat opracowania koncepcji 

ustawionym w kolejce klientom, na niewielkim wów- zagospodarowania terenu „Ma³ego Rynku” ówczesny 

czas placu, by³o po prostu targowisko. Na zlecenie burmistrz Grzegorz Jung oraz Rada Miejska, której 

magistratu, nie¿yj¹cy ju¿ archi tekt Henryk Gryc  przewodniczy³ Tomasz Lipiñski, zlecili to zadanie 

wykona³ w latach 90.  ub.w. koncepcjê zagospodaro- architektowi  Tomaszowi  Mieczkowskiemu,  który 

wania targowiska, wskazuj¹c miejsca na zadaszoe wczeœniej projektowa³ przebudowê Rynku we Wroc³a-

stanowiska targowe, dwa kioski (ro¿en i warzywniak) , wiu. Koncepcja z publicznie wystawion¹ plastyczn¹ 

a tak¿e szalet publiczny. W latach 90. ub.w. pojawi³y makiet¹ zyska³a powszechn¹ aprobatê spo³eczn¹, 

siê równie¿ inne koncepcje np. polanickiej architekt a tak¿e dobre recenzje zaproszonych do jej oceny 

Anny Œliwak-Fortas, która proponowa³a zabudowanie autorytetów z zewn¹trz . Projekt Mieczkowskiego 

terenu 20. pawilonami w œcis³ej zabudowie, o trzech 

pierzejach z wewnêtrznym placem publicznym. Jerzy 

Zaleœny w swojej koncepcji wyszed³ poza obrys „Ma³e-

go Rynku”. Proponowa³ miêdzy innymi „oœrodek sza-

chowy” w miejscu obecnego parkingu za Colombin¹ 

oraz „kaskadê wodn¹” na niezabudowanym wówczas 

placyku na rogu ul. Zdrojowej i Parkowej. Na koncep-

cjach  temat  targowiska  s iê  wyczerpa³.

A kiedy zaistnia³ „Ma³y Rynek” w obecnym kszta³cie? 

Musimy siêgn¹æ pamiêci¹ do lipcowej nocy 1998 r. To 

wówczas fala powodziowa Bystrzycy-Dusznickiej wy-

p³uka³a przestrzeñ niemal w geograficznym centrum 

uzdrowiska. Po wielkim sprz¹taniu i naprawach szkód 

powodziowych mno¿y³y siê pytania: „co dalej z uszko-

dzonymi budynkami, co dalej z przestrzeni¹ za „Pod 

Strzech¹”. Polanicki magistrat  urzêdowa³ wówczas spe³ni³ wszystkie nasze oczekiwania. Centralnym 

w przyciasnym budynku na ul. Warszawskiej, a miasto elementem by³ owalny placyk otoczony amfiteatralnie 

od zarania dziejów nie mia³o rynku, podobnie jak i inne stopniami doskonale spe³niaj¹cy funkcjê zdarzeñ 

miasteczka Ziemi K³odzkiej. Obszar w kwartale ulic kulturalnych z miejscami na widowniê.  WyobraŸmy 

K³odzkiej, Bystrzyckiej, Zdrojowej i Lipowej stopniowo sobie, ¿e w jakiœ letni, pogodny dzieñ odbywa siê tu 

siê powiêksza³ po rozbiórkach budynków na posesji publiczna otwarta sesja Rady Miejskiej . Czemu nie!? 

Zdrojowa 12 „Pod Strzech¹” i Bystrzycka 25, gdzie Dobrze jest czasem pomarzyæ. Jest fontanna a nawet 

mieszka³ M. Pó³toranos. Wtedy to wspólnie  z Bolkiem dwie, pergola koñcz¹ca siê „letnim ogródkiem” na 

Jaœkiewiczem zaproponowaliœmy publiczn¹ dyskusjê niezabudowanej wówczas parceli Bystrzycka 25. I 

pod  has³em  „Ratusz i Rynek dla Polanicy”. kolejne marzenie, z ogródka przechodzimy ulic¹ 

21 listopada 1998 r., w cztery miesi¹ce po powodzi, na Bystrzyck¹ przez now¹ k³adkê nad rzek¹ wprost na 

apel og³oszony miêdzy innymi w „Gazecie Gmin” spot- pocz¹tek dzisiejszego Corsa, a w  prawo na koœcielne 

kali siê w „zdrojowym kojcu”* liczni polaniczanie, schody.  Ta dzia³ka zosta³a jednak sprzedana. Wyrós³ 

którym sprawy spo³eczne nie by³y obce. Oko³o 50 osób tam „Pan Tadeusz”, obiekt udany i w sumie tam 

reprezentowa³o wszystkie œrodowiska spo³ecznoœci pasuj¹cy, tyle ¿e „Ma³y Rynek”. trochê nam siê 
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zmniejszy³, a marzenie o po³¹czeniu z Corsem prys³o. wybudowaæ”

S¹ trzy kubaturowe obiekty  -  dwa ma³e pawilony Opozycja obywatelska reprezentowa³a stanowisko:

gastronomiczne, owalna siedziba Informacji " w ¿adnym wypadku miasto nie mo¿e straciæ prawa 
Turystycznej oraz prostok¹tny budynek - toalety 

w³asnoœci 
publiczne. Od ulicy Lipowej droga wewnêtrzna, obok 

przychodni zdrowia, hotelu „Anna” z wyjazdem przez " „Ma³y Rynek” winien byæ miejscem publicznym, 

parking ko³o „Biedronki”. Tyle widzieli i zapamiêtali miejscem spotkañ kulturalnych, integracyjnych 

polaniczanie z prezentowanej zabudowy umiesz-
" nie bêdzie zgody na zabudowê kubaturow¹ z fun-

czonej w szklanej gablocie na kamieniu przy 
kcj¹ mieszkalno-us³ugow¹

ul. Bystrzyckiej  w  miejscu  wjazdu  na  „Ma³y Rynek”.

W lipcu 2002 r. cztery lata po powodzi inwestor  Urz¹d " dobrze skomponowana zabudowa kubaturowa 
Miasta uzyskuje pozwolenie na budowê nr 379/B/2002. w mo¿liwie zminimalizowanych rozmiarach winna 
Miastem zarz¹dza w tym czasie nowy Burmistrz pe³niæ funkcjê kulturaln¹  np. :
i nowa Rada Miejska, nie podejmuje jednak dalszych - zal¹¿ek izby pamiêci
dzia³añ inwestycyjnych. Decyzja pozwolenia na budo- -siedziba TMP

-informacja turystyczna

-salka wystawiennicza

-ma³a gastronomia

-ró¿ne formy zdarzeñ kulturalnych

Tematyka „Ma³ego Rynku” coraz czêœciej pojawia siê 

w lokalnych gazetach, a oto niektóre tytu³y:

" „W uzdrowisku trwa spór  komu Ma³y Rynek”

" „Sprzedaæ nie sprzedaæ - oto jest pytanie”

" „Rynek Ma³y - burza du¿a”

" „Polanica: Wojna Ma³orynkowa”

" „Co dalej z placem nieroba w Polanicy”

" „Spór o Ma³y Rynek zamieniæ w deptak czy zabu-

dowaæ domami”
wê wêdruje do szuflady i po dwóch latach wygasa. 

Przez dwie kadencje Rady Miejskiej sprawa realizacji " „ Batalia o Ma³y Rynek trwa”

„Ma³ego Rynku” zostaje przeci¹gana i przemilczana. Mno¿¹ siê opinie, opinie w felietonach prasowych 

Magistrat zacz¹³ forsowaæ pomys³ sprzeda¿y terenu zarówno ludzi z Ratusza, którzy konsekwentnie uza-

osobie prywatnej poprzez ujêcie w planie sprzeda¿y sadniaj¹ koniecznoœæ sprzeda¿y, a po stronie obywa-

nieruchomoœci „Ma³ego Rynku” na sesji Rady Miasta telskiej obrona miejsca jako placu publicznego.  Do 

w paŸdzierniku 2003 r. Spotka³o siê to ze sprzeciwem lokalnych gazet pisz¹ w tej sprawie:  H. Grzybowski, 

obywatelskim, a organizacyjnie w³¹czy³a siê w tê spra- H. Czaja. Gor¹cym orêdownikiem spraw obywatelskich 

wê Polanicka Izba Gospodarcza. No i zaczê³a siê kil- pozostaje redaktor „Gazety Gmin” B. Jaœkiewicz. 

kunastoletnia wojna o „Ma³y Rynek”. Argumentacja za W jednym z wywiadów pada propozycja wykupienia 

sprzeda¿¹ to g³ównie brak œrodków finansowych tego placu przez mieszkañców w formie zrzutki na 

w bud¿ecie miasta. W lokalnej prasie znajdujemy takie cegie³ki o ró¿nym nominale. Polanicka Izba Gospo-

wypowiedzi: darcza organizuje szereg dyskusji, zapraszaj¹c spo-

³eczników i samorz¹dowców do publicznej debaty na " burmistrz J. Terlecki: „Tu chodzi o przeznaczenie do 
sporny temat ró¿nie go nazywaj¹c :

sprzeda¿y, a nie o sprzeda¿” czy¿by?

" „Forum Polanica; forum magica”" przewodnicz¹cy Rady Miasta Z. Puchniak: „My nie 

chcemy decydowaæ co tam bêdzie, tylko to sprze- " „Przysz³oœæ Polanicy”

daæ”
" „Przestrzeñ publiczna w przestrzeni miasta”

" viceburmistrz D. Kupiec: „Nale¿y to sprzedaæ, Na to ostatnie spotkanie zosta³ zaproszony dr in¿. 

a prywatny inwestor bêdzie wiedzia³, co tam arch. K. Kafka, pracownik naukowy Politechniki 
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Gliwickiej, któremu wczeœniej Polanicka Izba Gospo- „Ma³ego Rynku” , a w bud¿ecie na 2013 r. znajdzie siê 

darcza zleci³a opracowanie ekspertyzy nosz¹cej tytu³: pozycja: „Koncepcja Ma³ego Rynku”. Niestety, z bud-

„Warunki realizacji przestrzeni publicznej w obszarze ¿etu na 2013 r.  skreœlono tê pozycjê , a na rok 2014 

Ma³ego Rynku w Polanicy-Zdroju”. równie¿ tego tematu nie ujêto.

Na nowo sprawa „Ma³ego Rynku” zaiskrzy³a na sesji Wychodz¹c naprzeciw podnoszonym przez miesz-

w dn. 21.02.2008 r. W wyniku dyskusji pad³ wniosek kañców problemom miejskim, wyg³aszanym przy 

o utworzeniu komisji z udzia³em czynników spo³ecz- ró¿nych nieformalnych kontaktach Polanicka Izba 

nych celem powrotu do tematu zagospodarowa- Gospodarcza zorganizowa³a w dniu 04.04.2014 r. 

nia „Ma³ego Rynku”. Kolejny raz sprawê wyciszono, forum dyskusyjne pt. „Polanica  Zdrój 2020  co w ci¹-

a w miêdzyczasie powsta³ Projekt Zagospodarowa- gu 6 lat powinno zaistnieæ, by Polanica sta³a siê 

nia Przestrzennego w pracowni Rafa³a Schmidta miastem-kurortem na miarê XXI wieku?” Na spotkaniu 

z Wroc³awia z bia³¹ plam¹ w miejscu „Ma³ego Rynku”. w siedzibie PIG przyby³o oko³o 30 osób, w tym radni 

Podczas prezentacji Projektu wyjaœniono, ¿e bêdzie z jej przewodnicz¹cym. Zg³oszono wówczas oko³o 40 

opracowanych kilka koncepcji, z których do realizacji postulatów, których realizacjê nale¿y planowaæ w naj-

wskazana zostanie jedna. Tymczasem na kolejnym bli¿szym okresie. Na kolejnym spotkaniu roboczym 

wy³o¿eniu projektu przedstawiono w dn. 03.12.2008 r. wybrano 13 problemów, w naszej ocenie najbardziej 

plan z zabudow¹ „Ma³ego Rynku” budynkami 4  kondy- miastu niezbêdnych. Wyniki tego forum dyskusyjnego 

gnacyjnymi o funkcji mieszkaniowo-us³ugowej. Po rozplakatowano informacj¹ w mieœcie oraz skierowano 

interwencji Izby Gospodarczej pojawi³y siê w wersji do lokalnej prasy.

elektronicznej „3 Koncepcje” tej samej pracowni, Na marcowej sesji Rada Miasta, Burmistrz poinformo-

z której gabinetowo wybrano tê jedynie „s³uszn¹” wa³ o zg³oszeniu siê „potencjalnego inwestora”, który 

pismem z dnia 16.12.2008 r. Polanicka Izba Gos- na cele inwestycyjne chcia³by wydzier¿awiæ na okres 

podarcza sprzeciwi³a siê temu rozwi¹zaniu, powia- wieloletni powierzchniê 300 m2, z przeznaczeniem na 

damiaj¹c projektanta. Jednoczeœnie zaistnia³a spo- urz¹dzenie krytego placu zabaw. Na tê informacjê 

³eczna inicjatywa protestu przeciwko skazaniu „Ma³ego Polanicka Izba Gospodarcza zareagowa³a pismem do 

Rynku” na funkcjê mieszkalno-us³ugow¹. Zebrano Rady Miasta o zachowaniu w³aœciwej kolejnoœci 

ponad 600 podpisów, które zaprezentowano w³adzom w postêpowaniach w sprawie „Ma³ego Rynku”  jakie-

samorz¹dowym. kolwiek inwestycje winna poprzedzaæ profesjonalnie 

W marcu 2009 r. znani i szanowani  Honorowi opracowana koncepcja, podana do spo³ecznej kon-

Obywatele Miasta: B. Jaœkiewicz , prof. Z. Horbowy, W. sultacji, zatwierdzona przez radnych.

Malka, K. i A. Bartyñscy, dr. L. Barg, S. Fraus, H. W koñcu w tej wieloletniej wojnie ma³orynkowej nas-

Grzybowski zwracaj¹ siê do  Burmistrza i Rady Miasta  têpuje prze³om. Og³oszony zostaje konkurs na kon-

„o zawetowanie szkodliwej koncepcji planu zagos- cepcjê zagospodarowania „Ma³ego Rynku”. W ciasnej 

podarowania przestrzennego, sprzeda¿y „Ma³ego siedzibie Towarzystwa Mi³oœników Polanicy swoj¹ 

Rynku” i jego wielokubaturowej zabudowy”. wizjê ”Ma³ego Rynku” prezentuje 6 zespo³ów projek-
W kwietniu 2009 r. Polanicka Izba Gospodarcza wnosi towych. Nagrodê oraz zaproszenie do opracowania 
zaskar¿enie do Wojewody Dolnoœl¹skiego w sprawie pe³nej koncepcji uzyskuje praca polanickiego archi-
niew³aœciwego postêpowania Urzêdu Miasta w proce- tekta Gaw³a Tyra³y, pracuj¹cego na co dzieñ w praco-
durze zagospodarowania „Ma³ego Rynku”. wni warszawskiej. Po w miarê publicznej dyskusji nad 
Paromiesiêczne prawne argumentowanie  swoich racji pokazan¹ koncepcj¹ Gawe³ Tyra³a podpisuje umowê 
nie przynios³y jednak spodziewanych efektów. na opracowanie projektu budowlanego. Nastêpuje 
Istotna zmiana stanowiska burmistrza J. Terleckiego jednak zerwanie umowy z G. Tyra³¹ , a dalsze projek-
nast¹pi³a w grudniu 2012 r.  W „Gazecie Gmin” z dnia towanie kontynuuje wroc³awski architekt nomen omen  
07.12.2008 r. ukaza³ siê artyku³ pt. „Polanica zagospo- P. Potyra³a. Do momentu z³o¿enia wniosku o pozwo-
darowuje Ma³y Rynek”, a w nim wypowiedŸ burmis- lenie na budowê, opinia publiczna nie ma mo¿liwoœci 
trza: „Zaczynamy sk³aniaæ siê ku temu, aby powsta³y tu zapoznania siê z rozwi¹zaniami projektowymi. 
atrakcje dla ca³ych rodzin. Chodzi o to, ¿eby zrobiæ Starosta K³odzki po tygodniowy okresie na zg³aszanie 
coœ, czego inni nie maj¹ (…) chodzi o kompleks roz- ewentualnych uwag do z³o¿onego projektu wydaje 
rywkowy dla dzieci (…) Koncepcja mia³aby zostaæ pozwolenie na budowê. Decyzja pozwolenia na bu-
opracowana w roku 2013”. dowê dotyczy czêœci inwestycji obejmuj¹cej  ukszta³-
Po czym Przewodnicz¹cy Rady Miasta Z. Puchniak towania terenu, uzbrojenia i elementów ma³ej archi-
potwierdzi³, ¿e odst¹piono od sprzeda¿y terenów tektury. Natomiast projektowany kubaturowy budynek 
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w miejscu przeznaczonego do rozbiórki budynku 

Zdrojowa 10 bêdzie realizowany w II etapie. W pro-

jekcie budowlanym okreœlono jedynie uzgodnion¹ 

z konserwatorem zabytków kubaturê tego obiektu bez 

okreœlenia jego funkcji u¿ytkowej. Kolejny etap inwes-

tycyjny to og³oszenie przetargu na wykonawstwo, który 

wygrywa firma z Z¹bkowic. We wrzeœniu 2017 r. 

ruszy³y roboty budowlane rozpoczête wyburzeniem 

budynku Zdrojowa 10. Wydaje siê, ¿e kilkuletnia wojna 

ma³orynkowa jest ostatecznie wygrana. Zosta³a jednak 

jeszcze jedna bitwa. Chodzi o budynek kubaturowy, 

który bêdzie realizowany w II etapie budowy „Ma³ego 

Rynku”. Ten obiekt nie mo¿e byæ realizowany przez 

inwestora prywatnego  choæ s¹ sygna³y p³yn¹ce z ma-

gistratu, ¿e nie ma na to pieniêdzy w bud¿ecie i ¿e 

tylko wykonawca prywatny itd. Taki obiekt jest Miastu 

bezwzglêdnie potrzebny i jest to ostatnie miejsce, 

gdzie mo¿e byæ zlokalizowany. 

Czy¿by znowu obywatele Polanicy mieli wznowiæ 

spo³eczne protesty?

Na czerwcowym zebraniu sprawozdawczym Towa-

rzystwa Mi³oœników Polanicy za 2016 r. podjêta zosta³a 

uchwa³a nr 2: „Podj¹æ starania zmierzaj¹ce do uru-

chomienia Sali Pamiêci (póŸniej muzeum), maga-

zynuj¹cej eksponaty zbierane przez mieszkañców 

Polanicy. Mo¿e to byæ w budynku przeznaczonym do 

rozbiórki na „Ma³ym Rynku”. W przysz³oœci buduj¹c 

tam, ze œrodków pozyskanych przez miasto, nowy 

obiekt z przeznaczeniem na potrzeby spo³eczne” 

(Nieregularnik Polanicki nr 1 (30) 2017 Rok XVI). A 

wiêc mamy sprzymierzeñca. Oprócz PIG mamy drug¹ 

organizacjê spo³eczn¹  gotow¹ do protestu, a przynaj-

mniej do powszechnej debaty na ten temat.

Wróæmy jednak na plac budowy. Realizowany projekt 

in¿. arch. Potyra³y  niewiele ró¿ni siê od pomys³ów 

sprzed niemal 20 lat arch. Myczkowskiego. Prak-

tycznie wszystkie elementy  ma³ej architektury siê 

powtarzaj¹, zmienia siê natomiast ich rozmieszczenie. 

Pytanie tylko, komu by³a potrzebna ta „wojna”, skoro 

wróciliœmy do punktu wyjœcia. Ile czasu i energii 

zosta³o niepotrzebnie  straconych!!!  W koñcu jednak 

cumy barki „Ma³y Rynek” zosta³y odciête i ten produkt 

prêdzej czy póŸniej do jakiegoœ portu dop³ynie. 

¯yczymy mu stopy wody pod kilem.

Spotkajmy siê wszyscy polaniczanie na otwarciu 

MA£EGO RYNKU!!!
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Henryk Czaja

* kameralna salka przy kawiarni „Zdrojowa”

Po prawej budynek „Pod Strzech¹”
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Foto. K.KreiserFoto. G.Redmerska

Foto. H.Czaja
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11 22

33 44

55

66

1, 2 Prace przy inwestycji „Ma³y Rynek”

       Wrzesieñ - paŸdziernik 2017

3, 4 Budynek przy ul. Zdrojowej 10

6 PowódŸ 1998, w g³êbi nieistniej¹cy budynek,

        w którym mieszkali: Irena Zagrodzka i Marian 

Pó³rtoranos.

Na parterze budynku znajdowa³ siê zak³ad 

krawiecki pana Wodeckiego
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Z MOTYLEM NA CZUBKU NOSA 
£¥CZY NAS POEZJA… 

To tytu³ najnowszego Almanachu polanickiego wyda- Ocenia³o Jury w sk³adzie (cz³onkowie Dolnoœl¹skiego 

nego w ramach 14 Miêdzynarodowego Festiwalu „Poeci Oddzia³u Zwi¹zku Literatów Polskich):

bez granic”. W opracowaniu znajduj¹ siê prace 

uczestników: VI Poetyckiego Konkursu Polanickiego Andrzej Bartyñski - przewodnicz¹cy

i I Powiatowego Konkursu Literackiego dedykowanego Kazimierz Burnat  - cz³onek

dla uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych powiatu Igor Wieczorek     - cz³onek

k³odzkiego. Organizatorami przedsiêwziêcia byli: Teatr 

Zdrojowy  Centrum Kultury i Promocji, Towarzystwo w kategorii „proza” Jury przyzna³o:

Mi³oœników Polanicy oraz Zwi¹zek Literatów Polskich  

oddzia³ dolnoœl¹ski. pierwsze miejsce  - Przemys³awowi Kata

drugie miejsce - Ewelinie M¹drzyk

Oceniaj¹c VI Polanicki Konkurs Poetycki trzecie miejsce - Klaudii Bekas

wyró¿nienia: Patrykowi Æwikle i Jakubowi 

Jury, w którego sk³ad weszli cz³onkowie Gajowskiemu.

Dolnoœl¹skiego Oddzia³u

 Zwi¹zku Literatów Polskich we Wroc³awiu:

Andrzej Bartyñski - przewodnicz¹cy

Kazimierz Burnat - wiceprzewodnicz¹cy

Igor Wieczorek - cz³onek

oraz cz³onkowie Polanickiego Klubu Literackiego 

„Helikon”:

Walentyna Anna Kubik - cz³onek

Janusz Olearnik - cz³onek

postanowili przyznaæ w kategorii wiekowej powy¿ej 

16 lat:

Pierwsze miejsce - Justynie Koronkiewicz

Drugie miejsce ex aequo - Gra¿ynie Pacho³ek W kategorii „poezja” Jury przyzna³o:

i Sylwii Biernackiej

Trzecie miejsce - Beacie Wycza³ek Pierwsze miejsce - Kacprowi Kmieciñskiemu

Drugie miejsce     - Weronice Kosmata

W kategorii wiekowej do 16 lat : Trzecie miejsce ex aequo: Annie Jakubiec 

i Dagmarze So³tys

-Pierwsze miejsce  Beacie Paprota Wyró¿niono Patryka Szeremetê i Joannê Westerlich.

-Drugie miejsce  Nikoli Markiewicz

-Trzecie miejsce  Ró¿y Czerwiñskiej oraz    17 listopada 2017 r., w Teatrze Zdrojowym im. Mie-

wyró¿nienia: Ninie Wyszyñskiej, Weronice Jugowiec, czys³awy Æwikliñskiej, na uroczystym otwarciu 14 

Wiktorii Eljaszuk Konieczko, Annie Uryga. Miêdzynarodowego Festiwalu „Poeci bez granic” 

wszystkim laureatom obu konkursów wrêczono dyplo-

I Konkurs Literacki dla uczniów szkó³ powiatu my i upominki.

k³odzkiego Gra¿yna Redmerska

Od lewej: wicestarosta k³odzki Ma³gorzata 
Jêdrzejewska-Skrzypczyk, Dariusz K³onowski - 
przewodnicz¹cy Rady Powiatu
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1Altheider Weihnachtsbrief  (Polanicki List na Bo¿e Narodzenie) to rocznik wydawany w latach 1990-2017 przez 
2Georga Wenzla , zamieszczaj¹cy teksty, relacje i ilustracje dotycz¹ce historii Polanicy, a tak¿e relacje dawnych 

mieszkañców z odwiedzin dzisiejszych miejscowoœci. Przynosi³ te¿ informacje o rocznicach i aktualnych 

wydarzeniach. Artyku³y publikowali równie¿ polscy autorzy. Rocznik wydawany by³ corocznie z wyj¹tkiem lat 1994-

1995, z roku na rok coraz obszerniejszy. Pierwsze numery roczników mia³y zaledwie kilka stron, za to ostatnie, z lat 

2012-2017 przypomina³y niemal ksi¹¿kê maj¹c objêtoœæ oko³o 250 stron. Rocznik dostêpny jest w Bibliotece 

Muzeum Ziemi K³odzkiej oraz Miejskiej Bibliotece Publicznej w Polanicy, ponadto w internecie na platformie 

czytelniczej  Issuu i stronach grafschaft-glatz.de.

3Wœród pism wysiedlonych z dawnych niemieckich ziem wschodnich Rocznik polanicki wyró¿nia siê zdecydowanie . 

Linia pisma jest wywa¿ona, uznaj¹ca realizm zmian, które nast¹pi³y po II wojnie œwiatowej, przypominaj¹ca jednak 

o niemieckim. dziedzictwie historycznym i materialnym. Dziêki wspó³pracy z miejscowymi pasjonatami w latach 

2013-2015 opublikowano notatki i fragmenty artyku³ów dotycz¹ce wydarzeñ w Altheide z kilkunastu tytu³ów prasy 

k³odzkiej z lat 1901-1945. 

Wenzel mówi: Kiedy wydaje siê gazetê czy czasopismo, nale¿y siê liczyæ z kontrowersyjnymi opiniami, to jest cena 

demokracji. W „Weihnachtsbriefie” toczy siê rzeczowa dyskusja. Zamieszcza³em te¿ informacje o dzisiejszej 
4Polanicy, chc¹c przerzuciæ most miêdzy „wczoraj” a „dziœ” .

W listopadzie wyszed³ ostatni, jak zapowiadaj¹ redaktorzy, 21. numer pisma, licz¹c z pierwszymi nienumerowanymi 

kilkustronicowymi broszurami to 25. wydanie pisma pod tym tytu³em. Ostatni, bo nieub³agany czas nie oszczêdza 

nic i nikogo, ani energii redaktorów, ani szeregów czytelników. Poproszono mnie o refleksje na temat pisma. Oto co 
5, 6napisa³em .

Kiedy przed wielu laty, urzeczony urod¹ Polanicy, 

zaczyna³em siê interesowaæ histori¹ miejscowoœci 

(o coraz bardziej powszechnym d¹¿eniu do poznawania 

historii miejsca zamieszkania pisa³em w innym miejscu), 

wziêty do rêki rocznik „Bad Altheider Weihnachtsbrief” 

sta³ siê dla mnie Ÿród³em wielu odkryæ i emocji. 

Uzyska³em czêœæ odpowiedzi na pytania: co tu by³o 

dawniej, kto zbudowa³ ten budynek, kim byli mieszkañcy 

tego domu? 

Po ksi¹¿ce Heimat Buch. Altheide Bad, Kreis 

Glatz/Schlesien z 1991 r. wydawany przez Georga 

Wenzla Rocznik by³ podstawowym Ÿród³em informacji.

I st¹d pomys³, by opracowaæ i wydaæ w 2006 r., tym 

razem dla polskiego czytelnika nieznaj¹cego historii 

regionu ksi¹¿kê Polanica Zdrój wczoraj i dziœ, 

odpowiednik Heimatbuch, z pe³niejszymi ju¿, tak¿e 

dziêki Rocznikowi informacjami, bo od wydania ksi¹¿ki 

minê³o ju¿ kilkanaœcie lat. 

Kiedy czyta³em „Altheider Weihnachtsbrief” przeno-

si³em siê w czasie, bo w odró¿nieniu od ogromnej 

wiêkszoœci adresatów i czytelników pisma, ja znaj-

dowa³em siê w Polanicy-Zdroju nosz¹cej wczeœniej 

KILKA S£ÓW O 
„ALTHEIDER WEIHNACHTSBRIEF” 

15

Z ¯YCIA MIASTANieregularnikNieregularnik PolanickiPolanicki2/2017



nazwy Heyde, Alt Heide, Altheide Bad. Kiedy w tym obrazie Altheide oko³o 1940 roku, jakby rajskim Edenie, 

okresie porusza³em siê ulicami tak ukochanej przez ale rozumia³em to. Kilka lat póŸniej poproszono mnie 

czytelników Rocznika miejscowoœci szed³em Bah- o dostarczanie kolejnych numerów Rocznika polskim 

nhofstrasse, jecha³em Schwedeldorfer-Strasse lub mieszkañcom ziemi k³odzkiej i znajomym z DFK Glatz. 

Höllenthalstrasse. Kiedy przechodzi³em obok Kurhausu Od kilku lat zreszt¹ Niemieckie Towarzystwo Spo³eczno-

oczyma wyobraŸni widzia³em spaceruj¹cego Georga Kulturalne z K³odzka (Deutscher Freundschaftkreis 

Berlita z radc¹ Haasem (jak na zachowanym zdjêciu), Glatz) Oktoberfest œwiêtuje w Polanicy.  

ko³o poczty przy³apywa³em siê, ¿e patrz¹c do góry 

w stronê dworca wygl¹dam na 's Raaschlê (Augusta W miêdzyczasie zaprzyjaŸni³em siê z pasjonatem 

Rascha) pêdz¹cego wózkiem z k³odzkim starost¹ na historii Szczytnej (tak¿e szklarstwa, pomników œw. Jana 

siedzeniu. Lokalizowa³em Zimpla (Gasthaus Zimpel), Nepomucena i kolei na ziemi k³odzkiej) Marianem 

Dom Sztuki Koppel (Kunsthaus Koppel), Leopoldshöhe, Halemb¹. Wymienialiœmy siê informacjami i zbiorami 

a w lasku za Misiem odnalaz³em œlady pierwszej hali starych fotografii. Mia³em tu dobr¹ pozycjê dysponuj¹c 

spacerowej (Wandelhalle). PóŸniej jeszcze, dziêki kolekcj¹ Eberharda Scholza. Podziwia³em Mariana 

zestawieniu Eberharda Scholza, mo¿na by³o sprawdziæ, Halembê, który niestrudzenie fotografowa³ dawne 

gdzie mieszka³ ten i ów autor lub bohater wspomnieñ. numery k³odzkich czasopism od koñca XIX wieku, 

gazetê po gazecie, w wielu bibliotekach. Uzgodniliœmy, 

W Polanicy ani siê urodzi³em, ani wychowa³em, wiêc by³ ¿e przeka¿e mi pliki zdjêæ szpalt dotycz¹cych Polanicy-

to okres, kiedy lepiej zna³em dobrze opisan¹ niemieck¹ Zdroju. Nawet sobie Pañstwo nie wyobra¿aj¹, ile pracy 

Altheide, ni¿ dzieje polskiej Polanicy, któr¹  œwiat ich to od niego wymaga³o zdjêcia trzeba przejrzeæ i ska-

m³odoœci  polscy mieszkañcy dopiero od niedawna talogowaæ. Pozna³em go z redaktorami Rocznika. 

opisuj¹. By³y mi znajome tak¿e sylwetki opisywanych w Fotografie gazetowych stron trafi³y do Eberharda, teraz 

roczniku  ludz i. W opracowaniach historycznych on ¿mudnie odczytywa³ s³abo widoczne, nieraz po¿ó³k³e 

odnalaz³em informacje dotycz¹ce postaci histo- strony i pracowicie przepisywa³ tekst. Ratowa³ i obrabia³ 

rycznych, bywaj¹cych w Polanicy ksi¹¿¹t Joachima ilustracje. Efekt powala³ na kolana. Publikowane 

Albrechta i Fryderyka Wilhelma zidentyfikowa³em jako w trzech numerach Rocznika w latach 2013-2015 

wnuków Marianny Orañskiej z Kamieñca Z¹bkowic- archiwum Altheider Pressespiegel to obraz codzien-

kiego. Odkry³em, ¿e Blokhauz na Pokrzywnie (Block- nego ¿ycia miejscowoœci i skarbiec zupe³nie nowych 

haus am Nesselgrund) to zbudowany w 1791 roku Fort informacji. Czeka na swoje opracowanie, tak¿e na 

Fryderyka, a Georg Haase to nie tylko w³aœciciel przek³ad na jêzyk polski. 

browaru i uzdrowiska, lecz niezwykle ciekawa postaæ, 

swoj¹ wizj¹ wyprzedzaj¹ca epokê i czekaj¹ca na swoje Trudno sobie wyobraziæ, ¿e nie przeczytamy nowych 

opisanie. Nastêpnie nadszed³ czas, by wzmocniony wspomnieñ, uzupe³nionych Ÿród³ami archiwalnymi, 

i od¿ywiony na Roczniku ju¿ opierzony regionalista, o historii niemieckiej miejscowoœci Altheide. Mo¿e 

i prawdê mówi¹c doœæ ju¿ przesycony Polanic¹, bêdzie jeszcze mo¿liwe wydawanie chocia¿ kilkunas-

uwierzywszy w siebie, poszed³ krok dalej, do historii tostronicowego numeru rocznika, jak na pocz¹tku, przed 

ziemi k³odzkiej, potem jeszcze  Œl¹ska i Prus, by z cza- 25 laty? 

sem rozwin¹wszy skrzyd³a zainteresowaæ siê histori¹ 

Niemiec i niemieck¹ kultur¹, której przedstawiciele: Zachowana pamiêæ

kompozytorzy, aktorzy, pisarze chêtnie odwiedzali Dziêki Rocznikowi oraz zbiorowi Heimatbuch nie zagin¹ 

Polanicê. w mrokach dziejów imiona setek mieszkañców Altheide, 

nie zaginie pamiêæ o budowniczych najm³odszego 

Z satysfakcj¹ teraz w ka¿dym numerze Rocznika i najbardziej nowoczesnego niemieckiego uzdrowiska 

widzia³em moje artyku³y, czyta³em z uwag¹ nieuniknione epoki miêdzywojennej, ulicami miejscowoœci œpieszyæ 

g³osy krytyczne, tak¿e wyrazy uznania. Panowie Wenzel siê bêd¹ dawni mieszkañcy, a parkowymi alejami 

i Scholz, których ceniê za ich profesjonalizm, zaan- przechadzaæ eleganccy kuracjusze. Widzicie to tak jak 

ga¿owanie, oraz niezwykle interesuj¹ce artyku³y, zostali ja? Patrzcie, radca Haase wci¹¿ patrzy ze wzgórza 

moimi przyjació³mi; ³askawie zosta³em zaliczony do widz¹c w wyobraŸni park Zdrojowy, architekt Andreas 

grona redaktorów. Zauwa¿y³em te¿, ¿e tematyka Ernst, twórca k³odzkiej secesji, buduje koœció³, Dom 

artyku³ów siê powtarza, tak jakby wspomnienia dawnych Zdrojowy, pijalniê i Hutê Wittwera, budowniczowie 

mieszkañców zatrzyma³y siê na wyidealizowanym Büttner i Goebel stawiaj¹ nowe domy i pensjonaty, przy 
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czym zatrudnienie ma tak¿e tartak Johanna Koeppego. przyjació³ z „Cechu Artystów Hrabstwa K³odzkiego” 

M³yn Pietscha dostarcza m¹ki, Franz Scholz rozwozi („Kunstgruppe des Vereins für Glatzer Heimatkunde“) 

mleko, Szwajcar Rütimann pilnuje mleczarni, a w wol- przyjmuje dziœ w Domu Sztuki Koppel. A jeszcze musi 

nym czasie grywa w skata z rzeŸnikiem Knoblem oraz zagraæ na pianinie dla swoich córek  chcia³by, by Renate 

muzykami: berliñskim „ojcem operetki”, kompozytorem i Uta odziedziczy³y po nim zdolnoœci artystyczne.  

Paulem Linckem i dyrygentem Eschrichem. Energiczny 

dyrektor Berlit dba o rozwój uzdrowiska i odwa¿nie Lecz co siê sta³o? Patrzcie, koœció³ znów nie ma 
7 18zwraca uwagê ¿onie Göringa . Teraz pêdzi z Wroc³awia, dzwonów . Pastor na przepustce z wojska b³ogos³awi 

19jest prezesem Œl¹skiego Zwi¹zku Uzdrowisk, wiezie go swoich konfirmantów, jest wœród nich Erna Tschöke . 

Karl Geisler, bo dyrektor tak¿e grywa w skata Kuracjuszy znowu zast¹pili  ¿o³nierze. 

z kapelmistrzem i dr. Hirschbergiem, lekarzem uzdro- Co widaæ teraz? Obce mundury. Ojciec Weinbach mówi 

wiskowym, ale i przewodnicz¹cym zarz¹du Altheider z ambony s³owami Ewangelii: „Niebo i ziemia przemin¹, 
8 20Bank. Nauczyciel Lesk chwali ma³¹ Susi , córkê tego ale s³owa moje nie przemin¹” . Wyrz¹dzona innym 

9ostatniego. Prof. Schlecht  przyjmuje ostatniego ju¿ dziœ przemoc wraca tak¿e do Altheide. Gwa³ty, rabunki. 
21chorego na serce pacjenta. Z amfiteatru dobiega go Georg Wenzel i Alfons Wittwer  trafiaj¹ na 

22 23muzyka: gra œwietna orkiestra zdrojowa Albina Zimmerstrasse  w K³odzku. Harald Watzek  jest 

Eschricha. Ten sam koncert s³yszy z okien swojej willi dr windziarzem w Kurhausie, Ursula Bock podejmuje 
10 11Klose . Magdalena Trapp  w³aœnie dopilnowuje, by awanturnicz¹ eskapadê, a Renate Koppel zapisuje 

24autobus z wycieczk¹ dla kuracjuszy odjecha³ do dziennik . 

Miêdzygórza, a w wolnej chwilach szaleje autem. Wreszcie zbiórka przy Tyroler Hof (obecnie hotel 
12W noc œwiêtojañsk¹ na Johannisfeuer  m³odzie¿ „Europa”) i przemarsz do K³odzka. Ostatnie spojrzenie 

13 25skacze przez ognisko. Ksi¹dz Taubitz  œpieszy na na Stern , cmentarz, koœció³ na Klasztornej Górze  

mszê, jeszcze s³ucha dŸwiêku dzwonów, brzmi¹ Ojczyznê. 

naprawdê donoœnie. Koœció³ w Altheide obj¹³ 
26pozbawiony dzwonów, przynajmniej te, zdobyte z takim Patrzcie, to Wy  spotkania w Iserlohn , koledzy szkolni 

poœwiêceniem wiernych, pozostawi po sobie. Pastor odnajdywani po latach. Czy widzicie procesjê ze 
14 27Gerhard Scholz zobaczy dzisiaj próbê chóru . Ze œwiecami pielgrzymów do Madonny w Telgte ? 

28wzgórza w Neuheide „zweeJenglan  der gruuße Jorgla Odwiedzacie Glatzer Heimatstube . Przypomnijcie 
(Wenzel), a poar Joahre speeter der klääne Jorgla sobie pierwsze i kolejne odwiedziny w Polanicy. 
(Pohl)” (w dialekcie k³odzkim: dwaj ch³opcy  wiêkszy, Wspomnienia, przemyœlenia, czasem ³zy.

15Jerzyk Wenzel, kilka lat póŸniej ma³y Pohl) , obserwuj¹ 
16szybowce w Suszynie  i marz¹ o lataniu. To wszystko, wypowiedziane, napisane  trwa. Jak 

Rufin Klaus Koppel z dum¹ ogl¹da swój projekt  jego widaæ, ja sam jestem tego przyk³adem. Bo otym 

komplet kieliszków Venezia przyniós³ s³awê polanickiej wszystkim przeczyta³em w naszym Roczniku. Po mnie 

hucie szk³a kryszta³owego. Nie ma zbyt du¿o czasu, przeczytaj¹ inni. 
nied³ugo wystawiaj¹ oratorium Haendla Stworzenie 

17Œwiata. Maxa Reimitza, Antona Borna  i pozosta³ych Henryk Grzybowskui

Redaktorzy rocznika „Altheider 
Weihnachtsbrief”: 
od lewej H. Grzybowski, Georg Wenzel, 
Eberhard Scholz. 
Fot. E. Scholz.
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  1 Pe³ny tytu³: „Altheider Weihnachtsbrief”. Ein Jahrbuch für die Gemeinden Altheide Bad, Falkenhain und Neuwilmsdorf (pol. Polanicki List na 
Bo¿e Narodzenie. Rocznik dla gmin Polanica-Zdrój, Soko³ówka i Nowy Wielis³aw). Te ostatnie w 1973 r. znalaz³y siê w granicach 
administracyjnych Polanicy-Zdroju.

  2 Georg Wenzel (*1928)   dyrektor banku, potem autor monografii Heimat Buch. Altheide Bad, rzecznik Heimatgemeinschaft Altheide Bad 
(Zwi¹zku Polaniczan), twórca „Altheider Weihnachtsbrief”. Jego postaæ zosta³a zaprezentowana w publikacji: H. Grzybowski, Wspomnienia 
polaniczan. Czêœæ VII. Wspomnienia Georga Wenzla, „Ziemia K³odzka“, Nr 263, czerwiec 2016, s. 2629.

  3 Altheider Weihnachtsbrief, „Schlesien heute”, Go¨rlitz 2014, nr 1, s. 76.
  4 H. Grzybowski, Spotkanie dawnych i obecnych polaniczan. Rozmowa z Georgiem Wenzlem i Eberhardem Scholzem, „Ziemia K³odzka”, 

2010, nr 196, paŸdziernik, s. 20.
  5 Postaci i wydarzenia wspomniane tutaj s¹ doskonale znane niemieckim polaniczanom, jednak dla polskiego Czytelnika tekst polski zosta³ 

uzupe³niony o przypisy. 
  6 Publikacja w jêz. niem.: H. Grzybowski, Ein paar Worte über den „Altheider Weihnachtsbrief“, w: „Altheider Weihnachtsbrief” 2017, Nr. 21, 

s. 12.
  7 Georg Berlit zwróci³ uwagê Carin Göring (18881931), zwolenniczce nazizmu i cz³onkini NSDAP, pierwszej ¿onie Hermanna Göringa, na 

niestosownoœæ noszenia odznaki partyjnej w parku Zdrojowym. Chodzi³o o to, by uzdrowisko pozosta³o stref¹ woln¹ od polityki. Za to i uwagi 
krytyczne wobec w³adz zap³aci³ dymisj¹ ze stanowiska przewodnicz¹cego Niemieckiego Zwi¹zku Uzdrowisk i wysok¹ grzywn¹.

  8 Josef Hirschberg (18981954), lekarz ¿ydowskiego pochodzenia, w 1935 r. wyjecha³ z rodzin¹, w tym córk¹ Susi, do Chile. Susanne, ob. 
Schoschana Efrati (*1924), od 1948 r. mieszka w Izraelu, pamiêta jeszcze nabo¿eñstwa i lekcje religii w k³odzkiej synagodze, spalonej w 1938 
r.

  9 Heinrich Schlecht (1881-1953)  niem. lekarz-kardiolog, prof. medycyny. od 1934 r. dyrektor medyczny. i wspó³w³aœciciel sanatorium 
kardiologicznego w Polanicy-Zdroju (ob. „Zdrowie”). W 1938 r. z prof. von Dungernem opracowa³ atlas EKG. Po zakoñczeniu wojny pozosta³ 
w Polanicy, leczy³ chorych na serce i kszta³ci³ polskich lekarzy.

10 Franz Klose (18701942)   d³ugoletni (od 1901 r.) lekarz uzdrowiskowy, pamiêtaj¹cy Polanicê sprzed odkrycia „Wielkiej Pieniawy”, œwiadek 
rozwoju uzdrowiska, autor wspomnieñ. 

11 Magdalena Trapp, z d. Josef (*1917)  prowadzi³a wraz z mê¿em Reisebüro Trapp. Obecnie najstarsza polaniczanka, pamiêta jeszcze 
obchody stulecia uzdrowiska w 1928 r., w których bra³a udzia³ 

12 Ogieñ rozpalano w miejscach eksponowanych, mia³ moc oczyszczaj¹c¹, ³¹czy³ siê z nim prastary zwyczaj skakania przez ogieñ w noc 
œwiêtojañsk¹ z 23 na 24 czerwca w wigiliê œw. Jana Chrzciciela, który wywodzi siê z pogañskich obrzêdów zwi¹zanych z letnim przesileniem 
s³oñca. Pocz¹tkowo zwyczaj ten polega³ na rozpalaniu ognisk nad brzegiem wody. Wskutek asymilacji œwiêta z obrzêdowoœci¹ 
chrzeœcijañsk¹ na Dolnym Œl¹sku œwiêto obchodzono nie 23, lecz 24 czerwca, na œw. Jana, w najd³u¿szym dniu w roku. We Wroc³awiu 
koñczy³o siê ono pokazem ogni sztucznych, na prowincji na wzgórzach i pagórkach  rozpalano ogniska. W Polanicy by³a muzyka i œpiewy, 
deklamowano wiersze o ogniu m.in. „Niech wzniesie siê p³omieñ! Niech œwieci jasnym blaskiem z gór nad Renem!”, œwiêto koñczy³o siê 
skokami par przez p³on¹ce ognisko. Jednak nad Renem wysiedleni nie zobaczyli ognisk, bo nie by³o tam takiego zwyczaju, który najd³u¿ej 
przetrwa³ na S³owiañszczyŸnie. Za: WolfgangThaler, Ogieñ œwiêtojañski w: Grzybowski H., Wenzel G. (red.), Polanica Zdrój wczoraj i dziœ. 
Tom 1 (13471946), Nowa Ruda-Polanica Zdrój, 2006, s. 337. ISBN 9788388842955.

13 Benno Taubitz (1878-1940)   pierwszy proboszcz parafii polanickiej, od 1912 w Polanicy. Zarz¹dza³ sierociñcem, utworzy³ lazaret i szpital 
uzdrowiskowy (siedziba Szpitala Chirurgii Plastycznej). Kompletowa³ koœció³ wyposa¿aj¹c go w organy, konfesjona³ i dzwony. Stryj pisarki 
Moniki Taubitz.

14 Gerhard Scholz (1907-1944), ostatni pastor polanickiej czêœci parafii ewangelickiej w K³odzku. Jego syn Eberhard (*1936), in¿ynier 
samochodowy i znawca kaktusów, od 2003 r. wspó³pracowa³ przy redagowaniu Rocznika, od 2011 r. odpowiada³ za sk³ad i layout. 

15 Georg Wenzel jako nastolatek ukoñczy³ trzystopniowe szkolenie szybowcowe. Georg Pohl (*1935)  pilot cywilny, od 2005 r. rzecznik Zwi¹zku, 
organizator wyjazdów do starej ojczyzny. 

16 W Suszynie w latach 30. XX w. dzia³a³a szkó³ka szybowcowa, prowadzona jako lotnicze centrum sportowe pracowników Reichsbahn (kolei 
niemieckich). Za: H. Grzybowski, Tradycje lotnicze ziemi k³odzkiej (w przygotowaniu).

17 Artyœci polaniccy: Rufin Klaus Koppel (18981988)  tak¿e rzeŸbiarz, projektant szk³a, Max Reimitz (18911973), Anton Born/Borkowski 
(18971974) z Wambierzyc  tak¿e konserwator dzie³ sztuki.  Renate (*1931) i Uta (19362005)  utalentowane plastycznie córki Rufina, Renate 
w dziedzinie grafiki, Uta tak¿e literacko. 

18 Dzwony w koœcio³a pw. Wniebowziêcia NMP by³y dwukrotnie fundowane i dwukrotnie konfiskowane w czasie wojen na cele przemys³u 
zbrojeniowego („spi¿ na armaty”). Ich dzwonienie by³o s³ychaæ w latach 19121917 i 19271942, za ka¿dym razem pozostawa³ tylko jeden 
dzwon. Ponownie dzwony ufundowano w 2006 r.

19 Erna Biegus z d. Tschöke (*1929) urodzona w Altheide, mieszkanka Polanicy, pielêgniarka, po wojnie wysz³a za m¹¿ za polskiego lekarza,.
20 O. Goar Weinbach (1907-1977), sercanin z domu misyjnego „Christus Rex” w Soko³ówce, pierwsze kazanie po wejœciu Rosjan zacz¹³ 

s³owami Jezusa z Ewangelii Marka: Zaprawdê, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, a¿ siê to wszystko stanie. Niebo i ziemia 
przemin¹, ale s³owa moje nie przemin¹ (Mk 13, 3032). 

21 Alfons Wittwer (1897-1978) w³aœciciel huty szk³a kryszta³owego, po wojnie odtworzy³ j¹ w Brühl ko³o Kolonii (Nadrenia Pó³nocna-Westfalia).
22 Po wojnie siedziba UB. Wielu Niemców, potem równie¿ Polaków, nie prze¿y³o tego pobytu.
23 Harald Watzek (*1933)  regionalista, z zawodu ekonomista, honorowy obywatel miasta Thale w Harzu, w 1946 r. trzynastolatek, pracowa³ 

jako odŸwierny i windziarz w Domu Zdrojowym (ob. „Wielka Pieniawa”). Dobrze wspomina pierwszego polskiego dyrektora uzdrowiska in¿. 
Mariana Starkiewicza.

24 Wspomnienia obu autorek zosta³y opublikowane w „Ziemi K³odzkiej” w cyklu Wspomnienia polaniczan:   Czêœæ VI. Wspomnienia Renate 
Philipp-Koppel i Uty Koppel, nr 248, kwiecieñ 2015, s. 1619 oraz  Czêœæ III. Wspomnienia Ursuli Schottelius , „Ziemia K³odzka“, nr  

s. 3639
25 Stern (niem. gwiazda)  tak nazywano g³ówne skrzy¿owanie kilku ulic w Polanicy (ob. K³odzka, Mariañska, Harcerska, Warszawska, Wojska 

Polskiego, Zdrojowa), którego nie da siê omin¹æ. 
26 Niemieccy polaniczanie od lat powojennych zaczêli spotykaæ siê w maju ka¿dego roku na Altheider Treffen, zainicjowane przez Kurta 

Rahnera w Iserlohn w Nadrenii Pó³nocnej-Westfalii. PóŸniej, z chwil¹ umo¿liwienia wyjazdów do Polski, co dwa lata organizowali wspólne 
odwiedziny starej ojczyzny  ziemi k³odzkiej i Polanicy, w latach nieparzystych spotykaj¹c siê dalej w Iserlohn.

27 Corocznie w sierpniu byli mieszkañcy hrabstwa k³odzkiego pielgrzymuj¹ do cudownej figury Matki Bo¿ej Bolesnej w Telgte. Figura, podobnie 
jak rzeŸba Matki Boskiej Królowej Rodzin w wambierzyckiej œwi¹tyni,  wyrzeŸbiona jest z drewna lipowego. Pochód z zapalonymi œwiecami 
przez ulice miasta, po³¹czony ze œpiewaniem pieœni maryjnych, w ostatni¹ sobotê kwietnia otwiera i w ostatni¹ sobotê paŸdziernika zamyka 
sezon pielgrzymkowy. 

28 Glatzer Heimatstube w Telgte  najwiêksza k³odzka izba tradycji w Niemczech. Utworzona w 1971 r. dziêki staraniom wielkiego dziekana,      
       K³odkiego Franza Monsego, który tu siê osiedli³ po wysiedleniu.

244245, 
listopadgrudzieñ 2014, 
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AGNIESZKA  OSIECKA W POLANICY  
znalezione w cyfrowych zasobach internetu

`W numerze 1(25)2014 Nieregularnika Polanickiego, w artykule dotycz¹cym promocji Altheide, pad³a obietni-

ca, ¿e jak coœ naprawdê interesuj¹cego uda mi siê znaleŸæ w cyfrowych zasobach internetu, na pewno pojawi siê 

to ³amach naszego pisma. 

No i jest! 

Przeszukuj¹c zasoby sieci, okaza³o siê, ¿e has³o „Polanica” wystêpuje równie¿ w cyfrowej bibliotece Fundacji 

„Okularnicy”, zarz¹dzaj¹cej potê¿nym archiwum pozostawionym przez Agnieszkê Osieck¹, znan¹ poetkê, autor-

kê wielu tekstów piosenek. Jaki zwi¹zek mo¿e mieæ Ona z Polanic¹? Okazuje siê, ¿e Pani Agnieszka by³a (na 

pewno raz) jurork¹ na Przegl¹dzie Zespo³ów Amatorskich S³u¿by Zdrowia, który w latach 60. ubieg³ego wieku 

organizowany by³ w Teatrze Zdrojowym. 

W tym miejscu nale¿¹ siê podziêkowania Fundacji „Okularnicy” za umo¿liwienie publikacji reporta¿u „Czyste 

uderzenie” z roku.... 

No w³aœnie - którego? 

Tekst niestety nie ma umieszczonej daty powstania, ale mo¿e ktoœ z pañstwa pamiêta ten przegl¹d? Jurorami 

byli wówczas Agnieszka Osiecka, Andrzej Kurylewicz (kompozytor muzyki filmowej do takich filmów, jak:

„Polskie drogi”,”Lalka”, „Nad Niemnem”) oraz Andrzej Korzyñski (kompozytor przebojów takich, jak: „¯ó³te kalen-

darze”, „Motylem jestem” oraz œcie¿ek dŸwiêkowych do filmów  „Cz³owiek z marmuru”, „Tulipan”, „Akademia Pana 

Kleksa”, „Nie ma mocnych” i wielu innych).

No, ale koniec ju¿ pisania. Czas na lekturê „Czystego uderzenia”,  przepisanego bezpoœrednio ze skanów 

orygina³u, z pominiêciem drobnych poprawek i skreœleñ naniesionych bezpoœrednio przez Autorkê. 

Robert Serafin

CZYSTE UDERZENIE.

Przed dwoma tygodniami zosta³am zaproszona 1 - Kwestia gustu.

do Polani cy przez Cen tra ln¹  Radê Zwi¹zków Pamiêtam, ¿e przed kilkunastu laty wystêp zespo³u 

Zawodowych na przegl¹d zespo³ów amatorskich. amatorskiego na prowincji - a nawet niejeden wystêp 

Chodzi³o o tych‚ którzy muzykuj¹: instrumentalistów‚ zawodowy lub pó³-zawodowy - nieodmiennie kojarzy³ 

zespo³y wokalne, œpiewaków i piosenkarzy. siê z tak zwan¹ cha³tur¹. Pierwszy afisz zapowiadaj¹cy 

Uczestniczy³am w obradach jury. Zadaniem naszym tego rodzaju imprezê zapamiêta³am jeszcze z dzie-

by³o oceniaæ, stawiaæ suche stopnie, ale tak¿e ciñstwa: "Wieczór humoru i podziwu". By³a to cha³tura 

doradzaæ, rozmawiaæ, dyskutowaæ. Muzycy - Andrzej naiwna, z pogranicza podwórka i cyrku: ktoœ ³ama³ 

Kurylewicz i Andrzej Korzyñski - mieli tu najwiêksze ¿elazo, ktoœ œpiewa³, ktoœ ¿onglowa³. Dziœ mo¿e nawet 

pole do popisu. Dawali kolegom te najprostsze prak- by to nas wzruszy³o.

tyczne rady dotycz¹ce brzmienia instrumentów, doboru Potem przysz³y cha³tury groŸne. Sypi¹cy /z szatañ-

repertuaru, ustawienia g³oœników. sk¹ swobod¹/ starymi dowcipami konferansjer ze 

W ci¹gu trzech dni wys³uchaliœmy oœmiu koncertów. z³otym zêbem, szansonistka w naje¿onej cekinami 

To sporo, ale to jeszcze nie koniec. W chwili, gdy to toalecie udaj¹cej przedwojenne rewie, no i repertuar: 

piszê, zaczyna siê druga czeœæ imprezy w Nowych egzotyczne rumby hiszpañsko-kaukaskie, skecze 

Tychach. o kelnerach, argentyñskie tanga itp. Do tego wielka 

Za wczeœnie na ferowanie wyroków. pewnoœæ siebie i przeraŸliwe zmanierowanie artystów.

Warto jednak ju¿ teraz zanotowaæ kilka najgorêt- Z g³êbokim uczuciem ulgi powitaliœmy fakt, ¿e 

szych impresji. w Polanicy nie by³o ani jednego  powtarzam - ani 

jednego zespo³u opieraj¹cego siê na tych tandetnych 
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wzorach. radiowego - Czernego. W istocie - wykonawcy w³o¿yli 

Dziewczyny i ch³opcy zachowywali siê na scenie w swój koncert masê pracy i talentu. Ale z drugiej strony 

skromnie i natura lnie, nie próbuj¹c naœladowaæ wydaje siê, ¿e uprawianie tego rodzaju muzyki rozryw-

modnych gwiazd, ani stosowaæ manierycznych min, kowej jest ju¿ wyeksploatowane, ¿e trudno tu dorzuciæ 

d³ugo przedtem studiowanych w lustrze. Widzieliœmy coœ w³asnego.

sporo nieporadnoœci i skrêpowania - co jest ca³kowicie Oczywiœcie - lepiej pokazaæ kawa³ek dobrego 

zrozumia³e u amatora - ale nie widzieliœmy szmiry. rzemios³a, ni¿ od razu puszczaæ siê na szerokie wody.

To wa¿ne, bo artysta amator jest w swoim œrodo- Ale po roku lub dwóch - chyba warto spróbowaæ?

wisku - podobnie jak gwiazdor u „nastolatków” - kimœ 

wiêcej ni¿ popularn¹ osob¹. Jest kimœ, do kogo siê 3 - Koniecznie tradycja.

chcemy upodobniæ. W zespole reprezentuj¹cym Polanicê starszy pan 

piêknie gra³ na cytrze*. M³odzie¿ wierci³a siê niecier-

2 - W³asny styl, czy dobre wzory. pliwie. Dwukrotnie ogl¹daliœmy na scenie zespo³y 

Du¿o mówiliœmy w Polanicy - i goœcie, i wystêpuj¹cy harmonijek ustnych, kilkakrotnie - mandoliny. M³odzie¿ 

- o samym doborze repertuaru. Jedni korzystaj¹ czeka³a na gitary. Raz ogl¹daliœmy w piosenkach starej 

z gotowych wzorów, inni - próbuj¹ znaleŸæ w³asn¹ Warszawy m³odego ch³opca - Aleksandra Jackow-

drogê. Trudno potêpiæ ów pierwszy sposób. Muzyk- skiego.

amator, czy piosenkarka-amatorka nie ma obowi¹zku Starsi mocno klaskali, m³odzi - ró¿nie. 

eksperymentowaæ, poszukiwaæ, przecieraæ szlaków ... Nie zra¿ajmy siê przez to do grania na cytrze, do 

innym. grania na mandolinie, do uprawiania starego folkloru. 

A przecie¿ - przyznajmy siê - gra jest trudna, ale Prawd¹ jest, ¿e rytm dzisiejszego ¿ycia jest innym i ¿e 

warta œwieczki. Szukaj¹c w³asnej drogi, pracujemy trudno by³oby na przyk³ad wys³uchaæ dwugodzinnego 

wiêcej, ale chyba i lepiej siê bawimy. A uprawianie koncertu cytrzysty. Ale wa¿ne jest to, ¿eby w pierwszym 

sztuki musi byæ przede wszystkim zabaw¹, musi odruchu zniecierpliwienia nie wyrzec siê starego 

cieszyæ. instrumentu i nie lekcewa¿yæ talentu tych, którzy go 

Wydaje mi siê, ¿e spor¹ dozê takiej twórczej radoœci uprawiaj¹. Nie chodzi mi bynajmniej o jakieœ bez-

i zabawy w³o¿yli w swój krótki wystêp przedstawiciele duszne muzeum. Chodzi o sprawê stokrotnie wa¿niej-

Skar¿yska-Kamiennej. Pianista, pan Jaremko, skom- sz¹: otó¿ bywa, ¿e stary instrument o¿ywa w nowym 

ponowa³ muzykê /nie naj³a twiejsz¹/ do wierszy zastosowaniu. Bywa, ¿e ktoœ spojrzy nañ inaczej ni¿ 

Ma³gorzaty Hilar. Zaœpiewa³a to znakomicie Teresa spogl¹dano przez setki lat. Wydobêdzie nowe, modne 

G³owacka. i atrakcyjne brzmienie. Przypomnijmy sobie, co by³o do 

Ich wspólna praca nie da siê z niczym porównaæ, niedawna z gitar¹. Nie kochano jej. Kojarzy³a siê 

jest ich w³asnym wk³adem w to, co siê dzieje w polskim z ³zawym sentymentalizmem. Nagle jednak przysz³o 

muzykowaniu.  Fachowcom - na przyk³ad Kuryle- komuœ do g³owy wzmocniæ sztucznie jej dŸwiêk i oto 

wiczowi - podoba³a siê orkiestra rozrywkowa z War- stary instrument wydoby³ z siebie nowy, pe³ny g³os. 

szawy, która gra³a utwory popularnego kompozytora G³os ten przemówi³ do wspó³czesnych, w³aœnie do 

Zespó³ Relaks - lata 60 ub.w.
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tych najm³odszych. narek niektórych instrumentalistów - pozosta³oœæ 

Ktoœ mo¿e mieæ "bombowy" pomys³ na cytrê, na tradycji dancingu i rewii lat trzydziestych. Takie tkaniny, 

lutniê, na... fujarkê - na wszystko na czym siê gra³o lub zw³aszcza te w kiepskim gatunku, wygl¹daj¹ równie 

bêdzie siê graæ. Ale po to, aby ten ktoœ móg³ swój pretensjonalnie, co biednie. Lepiej wyst¹piæ w normal-

pomys³ zrealizowaæ, trzeba przechowywaæ i lubiæ nym stroju wspó³czesnej dziewczyny. Bardzo mi siê 

dawne instrumenty. podoba³a uczennica, panna Naumik z Kluczborka. 

To samo dotyczy s³owa, kostiumu, rekwizytu. która œpiewa³a piosenkê „Pope³ni³eœ du¿y b³¹d” w zwy-

Pamiêtajmy, ¿e to co nowe nie bêdzie nigdy bogate czajnej spódniczce i kurtce na czerwonym „polo”.

i pe³ne ani w³asne i narodowe jeœli nie bêdzie siê 

ogl¹da³o za siebie i korzysta³o pe³n¹ garœci¹ z prze- 5 - Mocne uderzenie i inni.

sz³oœci. Wœród kibiców, jurorów i ca³ej polanickiej publicz-

Kto nie wierzy - niech pos³ucha najnowszych noœci, s³ysza³o siê dwie o zespo³ach big-beatowych: 

nagrañ zespo³u big-beatowego Skaldowie /z Krakowa/. jedni byli za ¿ywio³owoœci¹ „Abstynentów”, inni - za 

Jest to zespó³ zawodowy, s³u¿y mi jedynie za przyk³ad: nowoczesnoœc i¹ „Kurantów”. Trudno mi zabraæ 

Skaldowie nie rezygnuj¹c z mocnego uderzenia rozstrzygaj¹cy g³os w tej sprawie‚ poniewa¿ sama 

i z wzorów zachodnich, opieraj¹ siê jednoczeœnie na jestem jeszcze, jeœli chodzi o gusta muzyczne, na 

œwietnych‚ starych motywach góralskich. etapie dixielandu, i ze wszystkich najbardziej urzek³ 

Pos³uchajcie jak wspó³czeœnie, jak beatowo, jak mnie poznañski piosenkarz jazzowy wystêpuj¹cy 

jednoczeœnie „po polsku” brzmi ta muzyka. z „Bardami” - Wojtek Skowroñski.

Jedno jednak jest pewne: muzyka big-beatowa 

4 - Filipinkowanie. przesta³a byæ ha³aœliwym kopciuszkiem, a jej przed-

Przyznam siê, ¿e w czasie ca³ego przegl¹du, stawiciele - nieznoœnymi ch³opcami potrz¹saj¹cymi 

którego poziom by³ ogromnie wysoki, najmniej podo- grzyw¹. Minê³y te czasy, kiedy „ch³opiec z gitar¹” by³ 

ba³y mi siê zespo³y po kilka lub kilkanaœcie dziewcz¹t dla niektórych doros³ych niemal tym, czym jest chuli-

lub panów. Ju¿ samo wystêpowanie w tego rodzaju gan. Dziœ s¹ to muzycy, entuzjaœci, artyœci pe³n¹ gêb¹. 

grupie, choæby g³osy brzmia³y ³adnie i ciekawie - jest Byæ mo¿e z nich w³aœnie wyroœnie pokolenie, które 

nieco przestarza³e i wywo³uje niezamierzone efekty nada tej muzyce rangê wiêksz¹ ni¿ dziœ siê spodzie-

komiczne. Trudno: niektóre formy siê prze¿ywaj¹. S¹ wamy.

ludzie, którzy nerwowo nie wytrzymuj¹ na przyk³ad na Podoba mi siê te¿, ¿e ci ch³opcy, prócz k³opotów 

operze. i wydatków, wnosz¹ do ¿ycia zwi¹zkowego m³od¹ krew 

Tak wiêc zespo³y wokalne nieco siê prze¿y³y. Ci, i temperament. Tam z kolei spotykaj¹ siê z ludŸmi 

którzy chc¹ to nadal uprawiaæ, czuj¹ ow¹ œmiesznoœæ nieocenionymi - starymi dzia³aczami typu „Si³aczki” 

i próbuj¹ z niej w³aœnie zrobiæ chwyt, posun¹æ siê do i doktora Judyma, z ludŸmi, których warto znaæ i ko-

groteskowej inscenizacji wystêpu. S³ynni bracia chaæ, z ludŸmi, których w tym ruchu pe³no i których 

Jacques stosuj¹ niemal farsowe efekty ka¿dej minucie. nigdy by nie poznali, gdyby nie muzyka.

Siedem dziewcz¹t w zwiewnych szalach wygl¹da Ich zetkniêcie z takimi ludŸmi, jak choæby ci starsi 

smutno i sztucznie. A mo¿e by tak wykorzystaæ ten styl pañstwo, którzy w maleñkim miasteczku Radkowie 

i s³owiañsk¹ melancholiê równie¿ jako efekt komiczny prowadz¹  akcjê umuzykalniaj¹c¹,  bez korzyœci  

i wykonaæ na przyk³ad „Modlitwê Dziewicy”? ... materialnych, bez u³atwieñ, jakie daje du¿y klub, czy 

Na marginesie - uwaga o strojach. wielki zak³ad pracy - ju¿ samo to zetkniêcie tych dwóch 

Dziewczêta chyba za bardzo zawierzy³y rozmaitym œwiatów jest imponuj¹ce i po¿yteczne.

œwiec¹cym tkaninom. To chyba jedyna - prócz mary-

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

Agnieszka Osiecka
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DZIEJE DAWNEJ PRZYJA•NI
Prze¿yte lata nie potrafi¹ zatrzeæ w pamiêci obrazów dzia³a nam, ¿e wczeœniej mieszka³ tu Polak, pan 

z dzieciñstwa i  tu³aczych, wojennych prze¿yæ. Woszczyna, ale st¹d wyjecha³.

Wyrzuceni z w³asnego domu w Borys³awiu (woj. Lwów) Spotkania z s¹siadami ogranicza³y siê do uk³onów. Po 

miesi¹c czekaliœmy na transport do wymarzonej Polski. krótkim czasie, noc¹, wyjechali transportem do 

Z ca³¹ rodzin¹ koczowaliœmy pod go³ym niebem na Niemiec. Z okien mojego mieszkanie widzia³am doœæ 

dworcu kolejowym, a¿ przyjecha³y odkryte, bydlêce du¿y budynek. `Ojciec powiedzia³, ¿e jest to szko³a, do 

wagony, do których wt³oczono nas i tak przez trzy której mnie zapisa³. Gdy wesz³am do szko³y, okaza³o 

tygodnie jechaliœmy sami, nie wiedz¹c dok¹d. siê, ¿e jest nas czworo dzieci, w ró¿nym wieku, a jedy-

Transport nasz zatrzymano w Katowicach-Ligocie. nym nauczycielem jest kierownik tej szko³y pan 

Ojciec - 44 - letni mê¿czyzna - zachorowa³ na tyfus, Konstanty Majerski. Zdawa³o mi siê, ¿e jest cz³o-

a m³odszy 2-letni braciszek na 

czerwonkê. By³ to efekt picia wody 

takiej, jak¹ mogliœmy zdobyæ. Tylko 

silne organizmy moich najbli¿szych 

potrafi³y zwalczyæ choroby i po 

miesi¹cu kwarantanny przyjechaliœ-

my do Polanicy - Zdroju.

By³a zima 1945 roku. Rodzice 

otrzymali przydzia³ na mieszkanie 

przy ulicy Zakopiañskiej 10. Dom 
”nazywa³ siê "HAUS CAPRI , taki 

napis nosi³a tablica umiejscowiona 

na budynku. Pierwsze piêtro i piw-

nice zajmowa³y rodziny niemieckie, 

oczekuj¹ce na wyjazd do Niemiec. 

Byli to spokojni, wystraszeni swoj¹ 

sytuacj¹ ludzie, skrzywdzeni przez 

wojnê tak jak i my.

wiekiem starym 

i bardzo suro-

wym, ale móg³ 

mieæ trzydzieœci parê lat. Gdy koñczy³am klasê IV-t¹, 

28 czerwca 1946 roku, by³o ju¿ nas oœmioro uczniów.

Czêsto wracam pamiêci¹ do najwczeœniejszych 

chwil mego pobytu w Polanicy, zwi¹zanych z przyjaŸ-

ni¹, która przetrwa³a lata i trwa do dziœ. W pobli¿u 

naszego domu, po drugiej stronie ulicy, gdzie obecnie 

s¹ tereny Rozlewni Wód Mineralnych, sta³ bardzo stary, 

drewniany, parterowy domek. Ogrodzony by³ p³otem 

bardzo zniszczonym. W ogrodzie tym czêsto pojawia³a 

siê dziewczynka w moim wieku, z dwoma warkoczyka-

mi i lokiem na œrodku g³owy. Pilnowa³a bawi¹cego siê 

m³odszego braciszka. Nie mia³am ¿adnej kole¿anki, 

Œwiêta Bo¿ego Narodzenia spêdziliœmy razem wraz wiêc kiedy tylko mia³am chwilê czasu, bieg³am do p³otu, 

z w³aœcicielk¹ tego domu Frau Grundmann. Wœród nas by obserwowaæ swoj¹ rówieœnicê.

nie by³o zwyciêzców ani pokonanych, byliœmy zmê- Któregoœ dnia dziewczynka zbli¿y³a siê do mnie 

czonymi wojn¹ ludŸmi. Pani GRUNDMANN opowie- i powiedzia³a "Ich Irmgard". Wymieniliœmy imiona 

Irmgard - 1945

Krystyna - 1945

Domy dziewczynek - w kó³ku dom Irmgard
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i zaczê³yœmy spotykaæ siê, najpierw przy p³ocie, Jesteœmy dla siebie jak siostry. Ka¿dego roku spoty-

a potem ona zaprosi³a mnie do siebie, do domu. kamy siê i wzajemnie odwiedzamy. Irmgard przyje¿d¿a 

Porozumiewa³yœmy siê pocz¹tkowo na migi, a potem wraz z rodzin¹ do Polanicy, goœcimy ich u siebie. My 

poznawa³yœmy pojedyncze wyrazy i zdania, ona pol- zapraszani jesteœmy do Turyngii do Altersbach. Tam 

skie, a ja niemieckie. W krótkim czasie nie mia³yœmy w lesie, w piêknej scenerii, w uroczym „bungalowie” 

trudnoœci w porozumiewaniu siê. Same chodzi³yœmy do z du¿ym basenem i stawem pe³nym ryb spêdzamy 

lasu na „Góralkê”, zbiera³yœmy jagody. Czu³yœmy siê niezapomniane wakacje.

dobrze w swoim towarzys- Nie ma barier jêzykowych, nie ma 

twie. Nazywano nas nawet uprzedzeñ narodowoœciowych. S¹ 

„ma³e Niemeczki”. Któregoœ ludzie - kochani, dobrzy, ¿yczliwi, s¹ 

dnia Irmgard w tajemnicy nasi wspaniali przyjaciele Irmgard 

powiedzia³a mi, ¿e Jej i Bruno.

Ojciec zgin¹³ na wojnie, tê We wrzeœniu tego roku, gdy myœlami 

wiadomoœæ otrzyma³a mat- znów wraca³am do naszych przyjació³ 

ka, a oni chc¹ wyjechaæ, bo z Turyngii, otrzyma³am telefon z in-

nie czuj¹ siê tu bezpiecznie, formacj¹, ¿e rodzina Irmgard jest 

boj¹ siê, a szczególnie w Polanicy.  Zostaliœmy z mê¿em i sy-

no c¹ , bo  zd ar za j¹  si ê nem zaproszeni na uroczystoœæ uro-

napady. dzin najm³odszego brata Bernharda, 

Rz ec zy wi œc ie  po  ki lk u urodzonego w Polanicy. I znów wróci³y 

dniach, gdy przysz³am do wspomnienia, a po kilku dniach po Ich 

swojej kole¿anki, zasta³am wyjeŸdzie otrzyma³am list, w którym 

dom otwarty, nikogo  w nim Irmgard w ciep³ych s³owach opisuje 

nie by³o. PóŸniej dowie- nasz¹ przyjaŸñ oraz podaje niezmier-

dzia³am siê, ¿e noc¹ grupa nie istotny dla mnie fakt - który cytujê: 

Niemców opuœci³a Polanicê.  „Twoi rodzice jako nasi s¹siedzi nas 

By ³o  mi  bardzo ciê¿ko pilnowali. Twój kochany Tato obieca³ to 

i przykro, ¿e Irmgard ze mojej mamie, dlatego ocaleliœmy 

mn¹ nawet siê nie po¿e- podczas nocnych napadów. Moja 

gna³a. W Polanicy miesz- mama opowiada³a mi to póŸniej 

ka³o kilka rodzin pochodze- wielokrotnie. Czêsto o Tobie myœla³am, 

nia niemieckiego, ale nikt dlatego te¿ nie zapomnia³yœmy o so-

nie potrafi³ powiedzieæ, gdzie przebywa Irmgard. bie. Piêkne to nieprawda¿?”

Minê³o wiele lat. Nie zapomnia³am o swojej kole¿ance PrzyjaŸñ nie zna granic, nie boi siê przeszkód. Jeœli jest 

i jak okaza³o siê Ona nie zapomnia³a te¿ o mnie. szczera i prawdziwa, przetrwa lata.

W 1993 roku ktoœ zapuka³ do drzwi. W drzwiach stanê³a 

mi³a pani wraz z mê¿em, bratem i bratow¹. Od razu 

pozna³yœmy siê - by³a to Irmgard. Opowieœciom nie by³o 

koñca.

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

Pierwsze spotkanie w 1993 roku,
w œrodku Krystyna z Irmgard

Krystyna Korecka-Dubiel
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Altersbuch, 05.09.2017 r.
Kochana Krystyno, kochany Kazimierzu!

Czêsto z radoœci¹ myœlê o wszystkich piêknych chwilach spêdzonych z Wami. Nasza przyjaŸñ jest wspania³a i 
g³êboka. Powinniœmy byæ z tego dumni, ja w ka¿dym razie jestem bardzo. Tak serdecznie i mi³o, jak jestem zawsze 
przez Ciebie witana, pozwala mi s¹dziæ, i¿ Ty równie¿ tak myœlisz i czujesz podobnie jak ja. Za to dziêkujê Tobie, jak 
równie¿ Waszej rodzinie i Kazimierzowi. Niestety jesteœmy teraz w takim wieku, ¿e nie mo¿emy siê zdecydowaæ na 
samodzieln¹ podró¿ na tak¹ odleg³oœæ. Mam nadziejê, ¿e bêdziesz mog³a wykorzystaæ niektóre ze zdjêæ. Myœlê, ¿e 
spodziewa³aœ siê tak¿e zdjêæ z okresu 1945-46, z tak piêknego dla nas czasu, którego nikt nigdy nie wyma¿e z 
naszej pamiêci. Niestety nie mam takich zdjêæ. Mama nie mia³a w tym czasie aparatu, tak bogaci nie byliœmy! 
Wszystkie zdjêcia z tego okresu zrobi³ wujek lub kuzyn. Nam pozostaj¹ tylko wspomnienia z tego okresu!!

Ale w 1993 r natychmiast siê rozpozna³yœmy, czy¿ to nie jest wspania³e? To coœ znaczy, spotkanie po 44 ³atach 
têsknoty. W tym strasznym czasie 1946 roku nikt z moich krewnych nie mia³ nawet ochoty na robienie zdjêæ. To by³ 
czas kiedy myœla³o siê o tym, ¿eby prze¿yæ.  Dla nas dzieci wa¿ne by³o to, ¿e mimo wszystko byliœmy ca³kiem 
szczêœliwi. Twoi rodzice jako nasi s¹siedzi nas pilnowali, Twój kochany tato obieca³ to mojej mamie, dlatego 
ocaleliœmy podczas nocnych napadów. Moja mama opowiada³a mi to póŸniej wielokrotnie. Czêsto o Tobie 
myœla³am, dlatego te¿ nie zapomnia³yœmy o sobie, piêkne to nieprawda¿? Mam jeszcze jedno pytanie do Ciebie. 
Nasi synowie Frank i Marion byli na pieszej wêdrówce i chcieliby wiedzieæ co znaczy s³owo WOLARZ - 852 m. od  
Polanicy oko³o 1,5 km. Ja niestety nie wiem, gdzie to jest i co to znaczy. Mog³abyœ to proszê znaleŸæ i 
przet³umaczyæ? By³oby wspaniale.
Kochani przyjaciele, na dzisiaj wystarczy pisania. B¹dŸcie zdrowi. Przesy³am serdeczne pozdrowienia i buziaki dla 
Was.

Wasi Irmgard i Bruno Dziêkujê

Wolarz (Wo³owiec, niem. Ochsenberg, 852 m n.p.m.)  góra w Sudetach Œrodkowych w Górach Bystrzyckich.

T³umaczenie z j. niemieckiego: Urszula Bednarska
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KADRY Z  DZIECIÑSTWA
Bêd¹c ju¿ na emeryturze, zapewne ka¿dy z nas siêga która mieszka³a w budynku poczty, obok mnie, z Krysi¹ 

pamiêci¹ do lat najm³odszych i dziwi siê, ¿e pamiêta mieszkaj¹c¹ naprzeciwko poczty, z Jackiem z ulicy 

tylko niektóre obrazy z dzieciñstwa, ale za to pamiêta Owczej - mojej pierwszej wzajemnej sympatii. Jego 

je bardzo dok³adnie, a przesuwaj¹ siê one w pamiêci rodzice byli Czechami i po ukoñczeniu przez nas 

tak,  jak w kadrze filmowym. I klasy ca³a rodzina wyjecha³a. Jacek o swoim zapew-

ne planowanym wyjeŸdzie do Czechos³owacji nic 

nam nie mówi³, wiêc radoœnie spêdzaliœmy czas 

w szkole i poza ni¹. Powroty nasze po lekcjach 

przed³u¿a³y siê do godz. 16 i póŸniej. W listopa-

dzie by³a ju¿ zima, a œnieg wówczas le¿a³ a¿ do 

marca. Po drodze ze szko³y by³a górka, obok 

kapliczki (przy obecnej ul. Tranzytowej). Zje¿d¿a-

liœmy z niej na tornistrach, które by³y z lakierowa-

nej tektury lub tektury powlekanej materia³em. Po 

kilku takich zjazdach wygl¹da³y dosyæ okropnie. 

Naprzeciwko kapliczki sta³ stary parterowy 

drewniany domek (rozebrany podczas budowy 

ulicy Tranzytowej), gdzie mieœci³a siê ma³a 

piekarnia. Jacek zawsze mia³ jakieœ pieni¹dze 

i pamiêtam, ¿e kupowa³ jedn¹ pyszn¹ dro¿d¿ów-

kê, któr¹ solidarnie w równych kêsach konsu-

mowaliœmy. Jej smak pamiêtam do dzisiaj. 

Du¿o siê zmieni³o w moim ¿yciu i bardzo zmieni³a siê W tamtych latach Polanica nie by³a tak jasno oœwiet-

Polanica od czasu, kiedy w 1957 roku moja mama lona jak obecnie. Lampy uliczne wisia³y poœrodku ulic, 

zaprowadzi³a mnie po raz pierwszy do szko³y. Do chodniki wiêc tonê³y w mroku, a jesieni¹ i zim¹ wcze-

szko³y przy ul. Zdrojowej z mojego domu przy ul. War- œnie zapada³ zmrok, wiêc po prostu by³o ciemno. 

szawskiej by³o bardzo daleko. Pamiêtam, ¿e razem Pewnego dnia, podczas wspomnianej zabawy na 

z nami w jej kierunku pod¹¿a³o du¿o nieznanych mi œniegu po lekcjach, z mroku niespodziewanie wy³oni³y 

dzieci z rodzicami, tak samo jak ja podekscytowanych siê dwie postaci: mojego dziadka i mamy Krysi. Od 

i przestraszonych jednoczeœnie. W szkole by³y  trzy nastêpnego dnia a¿ do wiosny solidarnie któreœ z na-

klasy pierwsze, ka¿da liczy³a  ponad 40 uczniów. Ja szych starszych domowników czeka³o na nas pod 

dosta³am siê do klasy I b, naszym wychowawc¹ by³ szko³¹ i ka¿dego doprowadza³o do domu. D³uga zima 

pan Stanis³aw Ho³owiñski. Klasê I a prowadzi³a pani w tamtych latach sprawia³a nam dzieciom ogromn¹ 

Danuta Wanat, a klasê I c pani Krystyna Guzik (póŸ- frajdê, mo¿na by³o do woli zje¿d¿aæ na sankach, a mo-

niejsza ¿ona pana Ho³owiñskiego). Zajêcia w klasach ¿liwoœci by³o sporo. Nikt  z m³odych mieszkañców 

pierwszych rozpoczyna³y siê po po³udniu o godz.13.00. Polanicy-Zdroju nie uwierzy, ¿e „tory saneczkowe” 

Nasze klasy mieœci³y siê w nowszym budynku szko³y mieœci³y siê blisko naszych domów, w takich miejscach 

na I piêtrze. Lekcje rozpoczyna³y siê tu¿ po lekcjach jak np. obecna ulica Mariañska, gdzie zjazd bieg³ ze 

klas VII. Stoj¹c pod klas¹, patrzyliœmy z szacunkiem na szczytu w lesie. Na ulicy tej, która nie by³a ulic¹, tylko 

wychodz¹cych uczniów, dla nas bardzo ju¿ doros³ych zboczem góry, sta³y tylko dwa domy. Tam, gdzie 

ludzi. Okaza³o siê, ¿e w mojej klasie jest tylko jedna obecnie stoi  pensjonat „Miranda”, by³y  ogródki 

dziewczynka z mojej ulicy, wszystkie inne dzieci i ³¹ka, na której latem pas³y siê kozy. Dla dzieci 

widzia³am po raz pierwszy. Ale dzieci zaprzyjaŸniaj¹ siê z okolicy zjazd by³ bardzo atrakcyjny, bo d³ugi, koñczy³ 

bardzo szybko i po kilku dniach utworzy³y siê grupki siê a¿ pod aptek¹. Wtedy ulica K³odzka wieczorem by³a 

spêdzaj¹ce razem czas na przerwach, wracaj¹cych cicha i spokojna. Czasami przejecha³a jakaœ fura, 

razem ze szko³y. A powroty ze szko³y by³y bardzo rzadko taksówka pana Bitty. Niez³y zjazd by³ ulic¹ 

zajmuj¹ce i d³ugie, tyle ciekawych rzeczy i sytuacji Harcersk¹, wtedy Daszyñskiego, ale tam w bia³ej 

napotyka³o siê po drodze. Wraca³am razem z Basi¹, chatce z czarnym pokrytym pap¹ dachem mieszka³ 
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Szko³a Podstawowa prz ul. Zdrojowej,
w kó³ku budynek mojej szko³y



kulawy szewc z groŸnym psem (w tym miejscu jest ¿o dzieci (te lata nazwano póŸniej wy¿em demogra-

œciête zbocze, gdzie usytuowany jest parking). Jak ficznym). Niewielka ró¿nica wieku sprzyja³a naszym 

d³ugo ha³asowaliœmy, spuszcza³ na nas swojego psa. zainteresowaniom i zabawom. Na placu manewrowym 

Zje¿d¿a³o siê te¿ ulic¹ £¹kow¹ przez ³¹ki pana poczty, pod wiat¹, sta³y rowery, którymi listonosze 

Pêdziwola,  obecnie  osiedle mieszkaniowe. Chodzi³o rozwozili korespondencjê do dalej zamieszka³ych 

siê te¿ na Góralkê, ale to by³a ju¿ ca³a wyprawa. Tam adresatów. By³y to poniemieckie rowery z mêsk¹ ram¹. 

zje¿d¿a³o siê prosto do zamarzniêtej rzeki, która Poniewa¿ czworo naszych kolegów mieszka³o na 

jeszcze nie by³a uregulowana i wygl¹da³a jak trochê poczcie, uzyskaliœmy zgodê od pana naczelnika i po 

wiêkszy potok. Na Góralce zje¿d¿ali narciarze i doroœli. po³udniu mogliœmy na nich jeŸdziæ wokó³ placu. 

Natomiast zbocze przed cmentarzem, gdzie jest Pamiêtam swoj¹ naukê jazdy. Przy schodach na ty³ach 

osiedle domków jednorodzinnych, upodobali sobie poczty starszy kolega stawia³ rower i trzyma³ go z ty³u 

m³odzi narciarze, zbudowali nawet w³asn¹ skoczniê. za siode³ko, ja stoj¹c na schodach przek³ada³am nogê 

W czêœci uzdrowiskowej miasta zje¿d¿ano z ulic: przez ramê roweru i k³ad³am stopy na peda³y. Na 

Piastowskiej, Krynicznej, no i z przedwojennego toru stoj¹co - rower by³ za du¿y, peda³owa³am trzymana 

saneczkowego. Poniewa¿ œniegu by³o du¿o i by³ z ty³u przez kolegê. Ka¿dy z nas móg³ zrobiæ tylko 

mocno ubity (wtedy nie posypywano chodników sol¹) jedno okr¹¿enie. Na poczcie by³a jeszcze jedna 

w³aœciwie ka¿dy pochy³y chodnik i ulica nadawa³y siê atrakcja  wózek akumulatorowy, którym wo¿ono 

do zje¿d¿ania na sankach lub ³y¿wach. przesy³ki pocztowe w workach i paczki na stacjê 

Zadane do domu lekcje - chyba by³o ich niewiele, kolejow¹, gdzie by³y przekazywane do poci¹gów 

odrabia³am po œniadaniu, a zadane czytanie uwiel- dalekobie¿nych. Dogadywaliœmy siê z listonoszem 

bia³am odrabiaæ u mamy w ³ó¿ku. wo¿¹cym paczki, ¿e mo¿e nas zabieraæ wózkiem 

   Skoñczy³a siê d³uga zima, nast¹pi³o przedwioœnie. Ta w drodze powrotnej. Biegliœmy wiêc ochoczo na stacjê, 

nazwa jest zupe³nie obca dla m³odego czytelnika, ale czêsto wyprzedzaj¹c wózek i jak¹ frajd¹ by³o jechaæ 

przedwioœnie dla 7-8 latka to by³ niezbyt ciekawy okres, póŸniej na dó³. Kiedyœ mama zobaczy³a mnie podczas 

tej zabawy, otrzyma³am odpowiednie pouczenie o 

niebezpieczeñstwie gro¿¹cym dzieciom w takich 

zabawach i … skoñczy³a siê zabawa dla nas 

wszystkich,  szkoda!

Skoñczy³ siê rok szkolny, zaczê³y siê wakacje. 

W lipcu pojecha³am na ca³y miesi¹c na kolonie 

letnie do Gdañska, a w sierpniu przyjecha³a 

kuzynka moja równolatka, ze swoj¹ mam¹. Nasze 

mamy organizowa³y nam i mojej m³odszej siostrze 

czas wolny. By³y wycieczki do lasu, w pobliskie 

góry, na basen i po po³udniu obowi¹zkowy spacer 

do parku zdrojowego. W niedziele  zawsze towa-

rzyszy³ nam tato. Wyjœcie do parku zdrojowego by³o 

wa¿nym wydarzeniem i tak ot sobie siê nie cho-

dzi³o. Ka¿dy spacerowicz zarówno doros³y, czy 

dziecko by³ zawsze odœwiêtnie ubrany. Spacery 

poniewa¿ zmusza³ do pozostawania w domu.  Dzieci alejkami, gdzie doœæ gêsto sta³y ³awki, na których 

w tamtym czasie nie posiada³y takich „zabawek”, jak siedzieli kuracjusze, wczasowicze i letnicy, to by³ ca³y 

telewizor, komputer, smartfon itp. Œnieg topnia³, rytua³. Ja to bardzo lubi³am, moja kuzynka  i siostra nie 

oczyszczone z chodników i jezdni mokre i brudne jego bardzo, one wola³y ³aziæ po drzewach. Ale w parku, 

zwa³y le¿a³y pomiêdzy chodnikami i jezdni¹. Ma³e w kawiarni „Zdrojowa” by³y lody, poziomki z bit¹ 

dziecko id¹c ulic¹ mia³o wra¿enie, ¿e idzie w tunelu. œmietan¹ lub pyszne ciastka. To bardzo przemawia³o 

Mocne s³oñce szybko sobie poradzi³o z pozosta³oœ- do ka¿dego dziecka, wiêc warto by³o siê poœwiêcaæ. 

ciami zimy i nadesz³a upragniona wiosna. Wiosna i lato Wtedy kawiarnia „Zdrojowa” by³a bardzo eleganckim 

to wypady do lasu  zabawy w podchody, zabawy na lokalem. Proponujê obejrzeæ któryœ z polskich przed-

podwórkach i na placu manewrowym poczty. W do- wojennych filmów, to jest w³aœnie ten obraz. W kawiarni 

mach w najbli¿szym moim s¹siedztwie mieszka³o du- przy eleganckich stolikach siedzieli eleganckie panie 
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i eleganccy panowie. Niektórzy czytali 

prasê umocowan¹ w drewnianych 

stela¿ach  w kawiarni by³ równie¿ 

Empik z krajow¹ i zagraniczn¹ pras¹

1 wrzeœnia 1958 roku rozpocz¹³ siê 

nowy okres w moim ¿yciu, rozpo-

czê³am naukê w „nowej” szkole przy 

ul. Wojska Polskiego, w Szkole 

Podstawowej nr 2, powsta³ej w budyn-

ku po hotelu robotniczym hutników, 

któr¹ ukoñczy³am w 1964 roku. By³y 

nowe kole¿anki, nowe przyjaŸnie i no-

we wydarzenia.

W tym okresie Polanica - Zdrój powoli 

zaczê³a siê rozbudowywaæ, zabudo-

wywaæ i zmieniaæ, ale to s¹ ju¿ 

zupe³nie inne wspomnienia.

Historiê Polanicy, a zw³aszcza uzdrowiska, po II niestety, z up³ywem czasu zniknê³y lub bezpowrotnie 

wojnie œwiatowej na ogó³ kwituje sie enigmatycznymi zosta³y zmodyfikowane.

stwierdzeniami o „wznowieniu dzia³alnoœci uzdrowis- Warto te¿ zauwa¿yæ, ¿e ludzie ówczeœni wcale nie 

kowej” czy „rozpoczêciu lecznictwa sanatoryjnego”, byli inni od nas, chêtnie siê bawili i korzystali z uroków 

przechodz¹c do lat póŸniejszych. Polanicy. Ciekaw¹ ró¿nic¹ jest jedynie moda i ubiory, 

A jak wygl¹da³o to wznawiaj¹ce dzia³alnoœæ uzdro- które zreszt¹ okresowo powracaj¹ do ³ask.

wisko? Jacy ludzie doñ przybywali? Co w nim robili? Godne refleksji jest te¿ to, ¿e wiêkszoœæ zdjêæ 

Dziœ chcia³bym pokazaæ kilka zdjêæ wykonanych z Polanicy wykonywanych po dzieñ dzisiejszy, jest 

przez mojego Ojca na pocz¹tku lat 50 ubieg³ego wieku. robionych w tych samych miejscach! To szczególne 

To zdjêcia z codziennoœci parkowej i uzdrowiskowej, punkty czy obiekty, w których w jakiœ magiczny sposób 

które on sam wykonywa³ i na których sam siê znalaz³. sp³ataj¹ siê linie czasu i trwa³oœci przestrzeni, nie-

Patrz¹c na poszczególne czêœci czy fragmenty zmiennie przyci¹gaj¹c uwagê kolejnych pokoleñ 

Parku lub znane budowle ³atwo odkryæ co przez fotografów.

dziesi¹tki lat stanowi³o o uroku i atrakcyjnoœci Polanicy. Spogl¹daj¹c na to z odleg³ej, dziœ blisko 70-letniej 

To przede wszystkim niezmiennoœæ zasadniczych, perspektywy, musimy zabiegaæ o to, aby ju¿ ¿aden 

dobrze przemyœlanych za³o¿eñ parkowych oraz z tych szczególnych punktów nie znikn¹³ z mapy 

doskonale zaprojektowana i wykonana uzdrowiskowa miasta ani nie zosta³ zmieniony tak, ¿e zatraci swój 

architektura. fascynuj¹cy, tajemniczy charakter. Bo takie miejsca 

Patrz¹c na te zdjêcia, moglibyœmy siê w³aœciwie bez buduj¹ s³awê, historiê i magnetyczn¹ silê przyci¹gania 

¿adnych problemów i dezorientacji przenieœæ do kolejnych pokoleñ goœci.

tamtego czasu, zmieniaj¹c jedynie d¿insy na spodnie Wnikliwym czytelnikom pozostawiam dociekanie, 

mniej poszarpane i  niestety  pozostawiaj¹c komórkê. jakie obiekty znalaz³y sie na poszczególnych zdjêciach  

Zaœ wiele obiektów i atrakcji okaza³oby siê byæ celowo ich nie podpisuj¹c.

ciekawszymi ni¿ obecnie. Tak¿e te z nich, które, 

POLANICA LAT 50-TYCH
(czêœæ 1)

Widok z Góralki - po l. mój dom rodzinny, po p. Sz. P. Nr 2

Gra¿yna Redmerska z d. Midura

Dariusz Milka



28

NieregularnikNieregularnik PolanickiPolanicki 2/2017NieregularnikNieregularnik PolanickiPolanickiWYSZPERANE

W parku



29

WYSZPERANENieregularnikNieregularnik PolanickiPolanicki2/2017

W plenerze Pracownicy Uzdrowiska

Budynki Uzdrowiska 
w przebudowie



APEL

Towarzystwo Mi³oœników Polanicy zwraca siê z proœb¹ o wspó³pracê przy staraniach o uruchomienie w naszym 

mieœcie Izby Pamiêci.

S¹dzimy, ¿e potrzeba utworzenia takiej placówki nie budzi wiêkszych w¹tpliwoœci.  Wszyscy mamy obowi¹zek 

troszczenia siê o nasz¹ to¿samoœæ, utrwalania pamiêci o ludziach i wydarzeniach z naszej bogatej historii. Œledzimy 

dzieje miasta i losy mieszkañców, przypominamy sylwetki wielu ludzi, tych znacz¹cych, ale i zwyczajnych, bez 

których nie by³oby Polanicy, jak¹ znamy.  Czynimy to poprzez wystawy, publikacje w „Nieregularniku Polanickim”, 

wydaj¹c monografiê „Polanica  Zdrój wczoraj i dziœ”, buduj¹c œcie¿kê historyczn¹ i tym podobne dzia³ania.

Nadszed³ czas, aby utworzyæ sta³¹ ekspozycjê w postaci Izby Pamiêci. Pojawi³a siê szansa pozyskania lokalu na ten 

cel. 

Mieszkañcy i sympatycy Polanicy!

Je¿eli uwa¿acie, ¿e jest potrzebna realizacja tego bardzo wa¿nego projektu, ¿e Wy , Wasi bliscy, Wasza firma, czy 

warsztat pracy, „miejsce codzienne”, czy miejsce zabawy- s¹ czêœci¹ historii naszego miasta i zas³uguj¹ na 

upamiêtnienie, pomó¿cie nam to udokumentowaæ i zachowaæ. Zadeklarujcie przekazanie nam zdjêæ, wspomnieñ, 

starych widokówek, przedmiotów codziennego u¿ytku itp.

Zale¿y nam szczególnie na produktach wytworzonych w Hucie Szk³a „Barbara”, materia³ach dotycz¹cych 

Uzdrowiska i Szpitala Chirurgii Plastycznej  znaków rozpoznawczych Polanicy-Zdroju.

Mieszkañcy i sympatycy Polanicy!

Zwracamy siê z proœb¹ o przeszukanie swoich domowych i firmowych pomieszczeñ i archiwów oraz opiniê czy 

popieracie nasz¹ inicjatywê i jesteœcie gotowi w niej uczestniczyæ, przekazuj¹c posiadane materia³y ekspozycyjne. 

Prosimy o kontakt

Internetowy: prezes.tmp@gmail.com

Telefoniczny: 794 661 668

Osobisty i pocztowy: Siedziba TMP ul. Zdrojowa 13, 57-320   Polanica - Zdrój 

Mieszkañcy i sympatycy Polanicy!

ZAPOWIED• WYDAWNICZA 
POLANICKIEGO POETY

W listopadzie 2017 r ukaza³ siê tomik wierszy polanickiego poety 

Janusza Olearnika pod tytu³em „Spis marzeñ”. To debiutancka 

ksi¹¿ka  autora.  Janusz Olearnik mówi o sobie: „pó³ polaniczanin, 

pó³ wroc³awianin”. Od 10 lat pomieszkuje w Polanicy. Na co dzieñ 

jest nauczycielem akademickim, profesorem ekonomii, 

pracuj¹cym  w Katedrze Turystyki Akademii Wychowania Fizycz-

nego we Wroc³awiu. Jest autorem wielu publikacji naukowych 

z zakresu zarz¹dzania, marketingu, turystyki. Poezja jak mówi 

„zapuka³a” do jego duszy przed paru laty, bawi siê pisaniem 

wierszy. Przygotowuje i prowadzi imprezy poetycko-muzyczne. 

Trzykrotny laureat (2014, 2015, 2016) „Polanickiego Konkursu 

Poetyckiego” w ramach Miêdzynarodowego Festiwalu „Poeci bez 

granic”. Jest cz³onkiem Klubu Literackiego „Helikon” w Polanicy-

Zdroju. 

Obok prezentujemy ok³adkê ksi¹¿ki.
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PIERWSZA ROCZNICA KLUBU 
LITERACKIEGO „HELIKON”

Tego wieczoru, 21 paŸdziernika 2017 r. Zielone Tarasy uroczystoœci, a dodatkowym prezentem jest nagrana 

w „Wielkiej Pieniawie” tonê³y w œwiat³ach kolorowych p³yta pt. Polanica. Adam z Mari¹ zadedykowali  poetom 

reflektorów, rozbrzmiewa³y muzyk¹. By³o niezwykle piosenkê urodzinow¹, specjaln ie na tê  okazjê 

nastrojowo, nap³ywa³o coraz wiêcej goœci.

Œwiêtowano Jubileusz „roczku” Klubu Literackiego 

„Helikon” w Polanicy-Zdroju, który powsta³ w 2016 r. 

pod opiekuñczymi skrzyd³ami Towarzystwa Mi³oœników 

Polanicy, za spraw¹ poetki Walentyny Anny Kubik, 

kieruj¹cej klubem. Uroczystoœæ prowadzi³ Janusz 

Olearnik, poeta i cz³onek klubu. 

Goœcie powitali z radoœci¹ roczne „dzieciê”, które 

zaznaczy³o siê i zapisa³o swoj¹ obecnoœci¹ na mapie 

Polanicy. 

„Helikon” dost¹pi³ zaszczytu od Rady Miejskiej napi san¹ , oprawion¹ muzycznie i  przez nich 

w Polanicy-Zdroju, otrzyma³ list gratulacyjny podpisany zaœpiewan¹.

przez Annê Stêpek - przewodnicz¹c¹ Komisji Edukacji, W programie uroczystoœci by³ konkurs na fraszkê 

Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Polanicy- o „Helikonie”, Hyde park, ogromny tort, szampany, oraz 

Zdroju, oraz przez Mateusza Jellina - wiceprzewodni- du¿o wierszy, muzyki. Uroczym akcentem stoj¹cym na 

cz¹cego Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju. To bardzo fortepianie by³y chryzantemy z³ociste w kryszta³owym 

mi³y i wartoœciowy gest dla cz³onków m³odego Klubu. wazonie i taki utwór m.in. p³yn¹³ spod palców artystki 

Poeci prezentowali swoj¹ twórczoœæ przy akom- Danusi.

paniamencie muzycznym. Mi³y akcent nastroju  Dope³nieniem wszystkiego, by³y piêkne obrazy Ani 

stworzyli zaprzyjaŸnieni muzycy. Danusia Szcze- Witulli z Niemiec, które zdobi³y wnêtrze sali. Ania 

pankiewicz, niemal od pocz¹tku zwi¹zana z „Heliko- urodzi³a siê w Polsce, jest malark¹ i projektantk¹ witryn 

nem”, jej syn napisa³ muzykê do tekstu Janusza sklepowych w du¿ej firmie modowej w Düsseldorfie 

Olearnika, jest to sztandarowa piosenka klubu. Od oraz w teatrze.

niedawna poeci wspó³pracuj¹ z muzykami z Opola, ¯yczymy „Helikonowi” kolejnych kwitn¹cych wierszami 

Mari¹ i Adamem Urbaniakami, którzy wyst¹pili w pre- i proz¹ lat oraz nieustaj¹cej weny twórczej.

zencie jubileuszowym. Adam stworzy³ muzykê do 

tekstów polanickich poetów i  zaœpiewa³ te piosenki na 
Walentyna Anna Kubik
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WERNISA¯ W TMP
W Towarzystwie Mi³oœników Polanicy 27 paŸdziernika 

zajaœnia³o kolorami. Zosta³a otwarta wystawa prac 

malarskich Anny Witulla - malarki, która przywioz³a 

swoje prace z Niemiec. Ukoñczy³a Wy¿sz¹ Szko³ê 

Sztuk Plastycznych (Desing) w Düsseldorfie, gdzie 

mieszka i pracuje jako projektantka witryn sklepowych 

w du¿ej firmie modowej, tak¿e w teatrze i nie tylko. 

Prezentowa³a swoj¹ twórczoœæ w Galerii Artystycznej 

w Kolonii.

tutaj w tym roku. Przyci¹ga te¿ Annê czystym i œwie¿ym 

powietrzem, lasami, wszelk¹ przyrod¹. Kocha stare, 

urokliwe wille. Podoba jej siê polski humor i mowa 

potoczna. Cieszy siê dniem dzisiejszym, tym co ma i co 

niesie ¿ycie. Dziêkuje za mi³e przyjêcie.

Na wystawê do Polanicy przygotowa³a obrazy, które 

przypominaj¹ jej dzieciñstwo w Polsce. W wieku 

siedmiu lat wyemigrowa³a z rodzicami do Niemiec, to, 

co zapamiêta³a, utrwali³a w obrazach. By³y to kartki na 

produkty spo¿ywcze i artyku³y kiedyœ ma³o dostêpne, 

tak¿e wagê, której dzisiaj nie uœwiadczysz, oraz wiele 

innych wspomnieñ rzeczowych. Drugim ciekawym 

tematem s¹ matrioszki, autorka nazwa³a je babusz-

kami. Tutaj pos³u¿y³a siê satyr¹. Rozdzieli³a je na 

grupy: jedne reprezentuj¹ poszczególne kraje, drugie 

stroje regionalne - œl¹skie, trzecie - wa¿nych polityków 

z kilku krajów, czwarte - s³ynne postaci œwiata. 

Wszystkie maj¹ pogodne twarze z charakterystycznymi 

dla nich cechami. 

Jej ulubionym kierunkiem, jak mówi - jest malarstwo 

„naiwne”. Lubi ³agodny styl, przy czym preferuje 

martw¹ naturê oraz detale, bawi siê kolorem.

Prace Anny zaciekawiaj¹, przyci¹gaj¹ niezwyk³oœci¹, 

¿yw¹ barw¹. Satyra zaskakuje i bawi, wywo³uje 

uœmiech. Prace s¹ niezwykle pomys³owe, wymaga³y 

du¿o pracy. Artystka namalowa³a je na pó³metrowych 

kwadratach, by potem innowacyjnie po³¹czyæ w wielk¹ 

p³aszczyznê, dopasowan¹ tematycznie, kolorystycznie 

 i wymiarowo na wystawowe œciany. Ekspozycja 

wzbudza  du¿e zainteresowanie, s¹ te¿ chêtni nabywcy 

obrazów. Polanica ³¹czy j¹ z rodzicami, zamieszkali 
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Nowy rok szkolny przyniós³ sporo zmian w Szkole recytatorskim poezji niemieckojêzycznej organizo-

Podstawowej i Gimnazjum Stowarzyszenia „Edukator”. wanym przez Niemieckie Towarzystwo Spo³eczno-

Po 12 latach pe³nienia funkcji dyrektora ze stanowiska Kulturalne z K³odzka pod patronatem Starosty  

zrezygnowa³a Pani Anna Walczuk. Na uroczystym apelu K³odzkiego. Konkurs odby³ siê w Liceum w Bystrzycy 

inauguruj¹cym rok szkolny 2017/2018 otrzyma³a K³odzkiej  Na Miêdzynarodowym Festiwalu „Kalejdos-

podziêkowania od Rady Pedagogicznej i wszystkich kop Talentów” w ¯ywcu w kategorii wokal estradowy 

pracowników. Podkreœlono jej ogromne zas³ugi dla Konrad Pindral (absolwent „Edukatora”) zaj¹³ I miejsce, 

szko³y i zaanga¿owanie, którego nigdy nie brakowa³o Weronika Niewiadomska - III miejsce, Agata Kowalska 

Jej w trakcie pe³nienia swoich obowi¹zków. Dyrektorem (nasza absolwentka) -  III miejsce, natomiast Oliwia 

szko³y zosta³a Pani Agata Winnicka polonistka zwi¹zana Bednarek - otrzyma³a wyró¿nienie. W kategorii 

z „Edukatorem” od 11 lat. malarstwo Jakub Stypu³a (nasz absolwent) zaj¹³ 

W tym roku uczniowie „Edukatora” bior¹ udzia³ w za- II miejsce, a Martyna Walczuk - III miejsce. 

jêciach edukacyjnych z matematyki, zajêæ kompu- Maluchy z klas I-III wywalczy³y 2 miejsce w czasie 

Przegl¹du Leœnej Twórczoœci Dzieciêcej organizowa-

nego w Szczytnej przez Lasy Pañstwowe Nadleœnictwo 

Zdroje.

 Na festiwalu „Szczytniañska jesieñ” Miriam 

Niewiadomska zajê³a III miejsce w kategorii solo 

wokalne i wyró¿nienie w kategorii przeboje Zbigniewa 

Wodeckiego, jej siostra - Weronika Niewiadomska 

równie¿ zajê³a III miejsce w kategorii kl. VII i gimnazjum, 

a nasz absolwent - Konrad Pindral dziêki wspania³emu 

wykonaniu piosenki „On the Wall” zaj¹³ I miejsce oraz 

Grand Prix. 

Szkolny Klub Sportowy aktywnie reprezentuje szko³ê 
terowych, przyrody i jêzyka angielskiego w ramach 

na zawodach koszykówki, osi¹gaj¹c pierwsze sukcesy. 
projektu „M¹dry umys³  silny umys³” finansowanego ze 

Na miejsko-gminnych  zawodach w koszykówce 
œrodków Urzêdu Marsza³kowskiego. Kwota dofinans-

dziewcz¹t w Szkole Podstawowej nr 2 ¿eñska dru¿yna 
owania wynios³a a¿ 270 000 z³. W ramach projektu 

„Edukatora” zajê³a 1 miejsce.  
planowany jest zakup pomocy dydaktycznych na kwotê 

Oprócz tego za nami s¹ liczne wydarzenia: warsztaty 
ponad 11 000 z³ oraz cykl szkoleñ dla nauczycieli, a 

na temat w³aœciwego zachowania wobec psów 
tak¿e warsztaty artystyczne dla najm³odszych.

prowadzone prze Oœrodek Szkolenia Psów „Vega”, 
Szko³a „Edukator” otrzyma³a  równie¿ dofinan-

koncerty edukacyjne, spotkania z podró¿nikiem, 
sowanie w ramach Programu Rz¹dowego „Aktywna 

Tydzieñ Literatury, urodziny Kubusia Puchatka, noc 
Tablica” na zakup dwóch tablic multimedialnych wraz 

filmowa, spotkania z przedstawicielami policji, obchody 
z projektorami.

Dnia Edukacji Narodowej i œwiêta Niepodleg³oœci.
Czas szkolny to równie¿ czas wycieczek. Uczniowie 

Kolejne atrakcje dopiero przed nami. Bêdziemy 
(zarówno m³odsi, jak i starsi) uczestniczyli w tym roku 

informowaæ na bie¿¹co o tym, co dzieje siê w naszej 
w kilku atrakcyjnych wyjazdach: do serowarni w Luto-

szkole, w której nigdy nie jest nudno.
mierzu, do Minieurolandu w K³odzku, na wystawê Lego 

Bardzo serdecznie dziêkujemy Panu Jerzemu 
i Parku Trampolin we Wroc³awiu, do Teatru Polskiego we 

Terleckiemu  Burmistrzowi Miasta oraz Radnym Rady 
Wroc³awiu oraz do Oœwiêcimia. Oprócz tego aktywnie 

Miejskiej za otrzymany wk³ad finansowy przeznaczony 
reprezentowali szko³ê i miasto Polaniê-Zdrój na licznych 

na wykonanie schodów przy zejœciu spod wiaty na 
konkursach i zawodach. 

boisko, na dofinansowanie do zakupu tablic 
Zuzanna Kosmala jest laureatk¹ Zdolnego Œl¹zaka 

multimedialnych oraz na zaprojektowanie i wymianê 
z jêzyka angielskiego, a Hanna Majewska  z jêzyka 

kot³a c.o.
niemieckiego. Uczennice klasy III a: Hania Majewska, 

Anna Paprota i Wiktoria Król wziê³y udzia³ w konkursie 

.

 

CO NOWEGO W EDUKATORZE

Agata Winnicka
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