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Oddajemy w Pañstwa rêce kolejny numer „Niere-

gularnika Polanickiego”.

Przed 17 laty nieœmia³o marzyliœmy o tym, ¿e mo¿e 

z biegiem lat uda nam siê trafiæ do serc mieszkañców 

naszego miasta i powoli zebraæ materia³y, by móc 

spisywaæ historiê Polanicy-Zdroju po 1945 r. Marzenia 

siê spe³niaj¹, i nie tylko dzieciom. W 32 wydanych  

numerach gazety uda³o nam siê opisaæ niektóre dzieje 

miasta i jej mieszkañców, od lat przedwojennych do 

chwili obecnej. W tym numerze jest tak¿e taka sk³a-

danka: historie sprzed ponad pó³ wieku i obecne 

wydarzenia, którymi aktywnie ¿yje miasto i jego 

mieszkañcy.

¯yczê mi³ej lektury.

redaktor naczelna

OD 
REDAKCJI

Sprostowanie do numeru 31

str. 12 -  trzecie zdjêcie od góry, jest foto. J. Jakowczuk,

              powinno byæ foto. W. Szewczyk

str. 25 -  fotografia pochodzi ze zbiorów Zbigniewa

              Franczukowskiego
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SIEDZIBA TOWARZYSTWA MI£OŒNIKÓW 
POLANICY -  STARA -  ALE  NOWA!

Ju¿ po remoncie pomieszczeñ w siedzibie TMP. dotyczy polanickich twórców, których coraz wiêcej, za 

B³yszcz¹ piêknem, œwie¿oœci¹, starannie dobranymi  spraw¹ artystów malarzy, nap³ywaj¹cych na sta³e do 

kolorami, ca³e wnêtrze przyci¹ga ciep³ym i niezwyk³ym naszego Zdroju.

wystrojem. Po prostu jest to magiczne, nastrojowe Bêd¹ te¿ wystawy wa¿nych historycznych eksponatów 

miejsce. Drugiego takiego nie znajdzie siê  w Polanicy. TMP,  trofea, nagrody itp. Do ich prezentacji, w³aœciciel 

Objawi³o siê Nowe TMP w symbiozie z podnajemc¹ kawiarni Andrzej Nadratowski zamówi³ nowoczesne, 

„Art Cafe” - Andrzejem Nadratowskim, który otworzy³ przeszklone gabloty, stan¹ w kawiarni, gdzie wystawio-

w siedzibie niezwyk³¹ kawiarniê artystyczn¹.  Umowa ne eksponaty, stan¹ siê ciekawostk¹ dla wszystkich 

spisana prawnie, wszystkie warunki z obu stron uzgo- odwiedzaj¹cych. Otwarcie wystaw bêdzie poprzedzone 

dnione, zapisane w umowie, w tym wymiana pieca informacjami  plakatowymi  o wernisa¿ach i wieczorach 

wêglowego, na gazowy, sprawa jasna i czysta dla obu artystyczno - muzyczno - poetyckich i innych zaplano-

stron. wanych spotkaniach.

Zmiany w siedzibie, oznaczaj¹ mniejsz¹ powierzchniê Kolejn¹ ciekawostk¹, bêd¹ spotkania historyczno  

biurow¹, poniewa¿ du¿¹ czêœæ zajmuje powsta³a turystyczne, oraz inne tematyczne, które s¹ w fazie 

Kawiarnia Literacka. Ale tylko pozornie. Bowiem z ka- tworzenia , przygotowywania. Wszystko ³¹czy siê 

wiarni korzysta równie¿ TMP oraz Klub Literacki z Polanic¹. Ka¿dy znajdzie coœ ciekawego dla siebie 

HELIKON. W „Art Cafe” odbywaj¹ siê zebrania TMP, w ró¿nych tematach zainteresowañ.

prezentacje literackie poetów, czyli wieczory autorskie, Zapraszamy wszystkich chêtnych do wst¹pienia 

poetycko muzyczne. Jak równie¿ tylko muzyczne, gdzie w szeregi TMP oraz do wspó³pracy w  tworzeniu 

wystêpuj¹ ze swoim repertuarem artyœci - muzycy interesuj¹cych spotkañ, tak¿e w aktywnym uczestni-

z Opola, Adam i Maria Urbaniakowie. Odbywaj¹ siê te¿ czeniu w ¿yciu TMP i Polanicy. Naszej Ma³ej, Piêknej 

cykliczne, interesuj¹ce „Wieczory Chopinowskie”, które Ojczyzny.

ciekawie prowadzi Wies³aw Prastowski, cz³onek Klubu 

Literackiego „Helikon”. 

Kawiarnia spe³nia rolê prawdziwie artystyczn¹, gdzie na 

œcianach wiele obrazów miej-

scowych twórców. Jest barwnie, 

mi³o, przytulnie, z przyjemnoœci¹ 

mo¿na posiedzieæ przy aroma-

tycznej kawie i pysznym ciastku, 

czy torciku, deserze, znakomi-

tych herbatkach ró¿nego ro-

dzaju, niektóre niepowtarzalne 

w smaku. Tak¿e wielu innych 

propozycjach menu ze strony 

kawiarni. 

To nie wszystko. Œciany kawiarni 

bêd¹ mia³y zmienny wystrój, 

przeznaczone s¹ g³ównie dla 

TMP, ale równie¿  dla w³aœciciela 

kawiarni - do wystaw malarskich, 

które bêd¹ systematycznie wy-

mienne na inne, prezentacja 

Walentyna Anna Kubik
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KLUB LITERACKI „HELIKON” ROZWIJA SiÊ
Klub prezentuje siê w coraz to nowszej ods³onie. 

Wieczory poetycko muzyczne odbywaj¹ siê w kawiarni 

Art Cafe, jej klimat jest adekwatny do takich prezentacji.

Do niedawna wieczory artystyczne odbywa³y siê 

z udzia³em wszystkich cz³onków klubu, obecnie  ka¿dy 

prezentuje siê indywidualnie. Pozwala to nam dok³adnie 

poznaæ twórczoœæ i osobowoœæ poety, a wszystko przy 

muzyce, która stwarza odpowiedni klimat.

W roku 2018 „Helikon” zacz¹³ dzia³aæ wyjazdowo. 

W styczniu zaproszeni zostaliœmy przez zaprzyjaŸ-

nionego muzyka Adama Urbaniaka do Radia Opole, 

gdzie muzyk œwiêtowa³ 35. swojej pracy artystycznej. 

Podczas koncertu Jubilata cz³onkowie „Helikonu” 

prezentowali swoje wiersze. Œpiewano te¿ piosenki 

z tekstem wierszy do muzyki A. Urbaniaka. 

 Kolejne zaproszenie mieliœmy do Wroc³awskiego Domu 

Literatury, do Klubu Literacko Muzycznego „Proza”. 

Zaprosi³ nas Karol Maliszewski, krytyk literacki, dzie-

nnikarz, wyk³adowca a tak¿e poeta. Kurator cyklu spot-

kañ „Dorzecza”. Na tym spotkaniu prezentowane by³o 

œrodowisko literackie Kotliny K³odzkiej.

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

Cz³onkowie Klubu Literackiego „Helikon” w „Art Cafe”

„Helikon” w Radiu Opole

Plakat ze spotkania z cyklu „Dorzecza”

    W. A. K.
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16 czerwca 2018 r. w klubie Seniora, w Polanicy-Zdroju spotkali siê cz³onkowie TMP na corocznym podsumo-

waniu dzia³alnoœci za rok poprzedni. Podczas o¿ywionej dyskusji pada³y spostrze¿enie i uwagi mieszkañców, które 

Komisja Uchwa³ i Wniosków umieœci³a w swoim protokole.

Poni¿ej drukujemy Sprawozdanie z dzia³alnoœci TMP za rok 2017 i protokó³ Komisji Uchwa³ i Wniosków.

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 
Towarzystwa Mi³oœników Polanicy za rok 2017

G.R.

SPRAWOZDANIE Z DZIA£ALNOŒCI
Zarz¹du Towarzystwa Mi³oœników Polanicy

w roku 2017

Szanowni zebrani!       (rozstrzygniêcie konkursu, wystawa wyró¿nionych

      prac)

W omawianym dzisiaj okresie Zarz¹d TMP wykonywa³ - prezentacja czêœci eksponowanej wczeœniej 

swoje obowi¹zki w nastêpuj¹cym sk³adzie:        w klasztorze ojców Sercanów wystawy poœwiêconej

Prezes - Edward Wojciechowski, wiceprezesi - Gra¿yna       Leonowi Birkholcowi br¹zowemu medaliœcie Igrzysk

Redmerska (równie¿ redaktor naczelna "Nieregularnika       Olimpijskich w Amsterdamie

Polanickiego"), Robert Serafin, Jan Stypu³a, sekretarz - - wystawa prac Anny Witu³y

Walentyna Anna Kubik, skarbnik - Danuta Rewiñska, - dofinansowanie obchodów Dnia Dziecka (organi-

cz³onkowie zarz¹du - Edward Futoma, £ucja Gola, Jan       zacja „Polanickie Rusa³ki”)

Klimowicz, ksi¹dz Antoni Kopacz, ojciec Zdzis³aw - ods³oniêcie 2 tablic na œcie¿ce historycznej 

Œwiniarski, Barbara Witu³a, El¿bieta ¯yliñska. Funkcjê       i  renowacja  napisów  ju¿  istniej¹cych

ksiêgowej pe³ni³a Edyta Tomczak. - wspó³organizacja konkursu poetyckiego w ramach

Zarz¹d w roku 2017 odby³ 9 zebrañ oficjalnych, prze-       Festiwalu "Poeci bez granic" (wersja rozszerzona 

prowadzono tak¿e w zwi¹zku z bie¿¹cymi sprawami, |     o szko³y ponadgimnazjalne 

szereg zebrañ zbiorowych oraz pojedynczych konsulta-       z terenu powiatu k³odzkiego)

cji (w tym telefonicznych). - wspó³organizacja III Zjazdu Polaniczan

Na posiedzeniu przyjêto 19 uchwa³ zwi¹zanych - wyst¹pienie z wnioskami o przyznanie statuetki

z codziennym funkcjonowaniem, analiz¹ wykonywa-       "Polanickiego NiedŸwiedzia" dla: Specjalnego

nych zadañ, programowanie przysz³ych zamierzeñ itp.      Oœrodka Szkolno-Wychowawczego prowadzonego

W analizowanym roku zrealizowano nastêpuj¹ce      przez Siostry Józefitki z okazji 70-lecia dzia³alnoœ-

zamierzenia:      ci, ks. pra³ata Antoniego Kopacza z okazji 25-lecia

- druk “Kalendarza Polanickiego” na rok 2018      pos³ugi kap³añskiej, prof. Andrzeja Chorosiñskiego

- wydanie 2 numerów "Nieregularnika Polanickiego”      i jego ¿ony Hanny (wyró¿nienia wrêczono w roku

-  edycja Kalendarium "Z biegiem dni...z biegiem lat”      2017)

- obchody rocznic: wywozu na Sybir, Dnia Sybiraka, - akceptacja wniosków (jako cz³onek kapitu³y) TZCKiP

      Rzezi Wo³yñskiej, wybuchu i zakoñczenia II wojny      o przyznanie statuetki "Polanickiego NiedŸwiedzia":

      œwiatowej, Dnia Niepodleg³oœci, wydarzeñ grudnio-     Grabek Promotion sp.z.oo (Bike Maraton) oraz

      wych 1970 roku (Roman Kurzak)     federacji Nordic Walking ( przyznane w roku 2017)

- wsparcie rzeczowe „Miêdzynarodowego Kalejdos-     wyst¹pienie z wnioskiem o przyznanie w/w

      kopu Talentów”     statuetki Hotelowi "Alpejskiemu" za 5-lecie dzia³al-

- wspó³organizacja "Artystycznej Niedzieli Palmowej”     noœci oraz Szkole Podstawowej nr 2 im. ¯o³nierzy
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    z Monte Casino w 60-lecie powstania (wrêczono na zmianê sposobu u¿ytkowania, co warunkuje nasze 

    w 2018 roku) dalsze funkcjonowanie.

Dotyczy to tak¿e w³adz powiatowych, które wspieraj¹ 

nas dotacj¹ na realizacjê polanickiego konkursu 

poetyckiego.

Szanowni Zebrani!

Robimy wszystko co w naszej mocy, aby realizowaæ 

wysuwane przy ró¿nych okazjach, w tym na zebraniu 

sprawozdawczym, postulaty. Problemy dotycz¹ce 

w³adz miejskich przekazujemy kompetentnym w³a-

dzom, dotyczy to m.in. postulowanych od lat remontów 

schodów przy ul. Parkowej, czy te¿ znalezienia 

pomieszczeñ na ekspozycje muzealne. W tym ostatnim 

W tym okresie funkcjonuj¹cy przy TMP Klub Literacki przypadku toczy³y siê przedwstêpne rozmowy, które na 

"Helikon" obchodzi³ uroczyœcie I rocznicê swojego pow- razie nie przynios ³y konk retnych rozs trzygniêæ. 

stania, odby³ tak¿e 8 spotkañ poetyckich w tym te¿ Zrealizowano postulat uruchomienia zegara na bu-

2 poza Polanic¹. Wydano równie¿ p³ytê z piosenkami do dynku  Komisariatu  Policji.

tekstów  poetów  skupionych  w  Klubie. NieŸle funkcjonuje op³acalnoœæ sk³adek, chocia¿ w os-

tatnim czasie ich œci¹galnoœæ sprawia pewne k³opoty. 

Szanowni Zebrani! Poszerzamy archiwa o zdjêcia, prowadzona jest na 

bie¿¹co kronika miasta. W dalszym ci¹gu wymaga 

Powy¿sze wykonania nie wyczerpuj¹ wszystkich uwagi, solidne prowadzenie dokumentacji. W tym celu 

dokonañ podejmowanych przez Zarz¹d. uzupe³niliœmy sprzêt w postaci drukarko-kopiarki.

Uczestniczyliœmy bowiem w wielu wydarzeniach Dobrze siê nam wspó³pracuje z w³adzami miasta 

ró¿nego typu odbywaj¹cych siê w naszym mieœcie, w zakresie rozwi¹zywania problemów spo³eczno-

uroczystoœciach, konferencjach i innych organizowa- gospodarczych. Wymieniamy pogl¹dy, wnosimy uwagi 

nych przez TZCKiP i ZERiI, placówki oœwiatowo-wycho- ustosunkowujemy siê do propozycji wyra¿anych przez 

wawcze, uczelnie: Akademia Przyrodnicza i AWF,  pola- RM i burmistrza. W tym temacie dalszych zabiegów 

nickie  parafie  i  zgromadzenia  zakonne. wymaga, poruszana powy¿ej kwestia, uruchomienia 

Utrwalamy i dokumentujemy, popularyzujemy, publiku- izby lub wiêkszej placówki muzealnej, czy te¿ zwi¹zany 

j¹c artyku³y w „Nieregularniku Polanickim”. Znajdziemy z tym problem lokalu dla szerszej dzia³alnoœci naszego 

na jego ³amach historiê Polanicy-Zdroju - ludzi i wyda- stowarzyszenia.  Przekazanie bowiem wiêkszoœci  

rzenia. Czasopismo jest swoist¹ kronik¹ naszej ma³ej pomieszczeñ na potrzeby artystycznej kawiarni ogra-

ojczyzny. nicza dzia³alnoœæ TMP.

Promuj¹c dzia³alnoœæ miasta i TMP, przekazujemy Do negatywów naszej dzia³alnoœci nale¿y, niestety zbyt 

ró¿nym œrodowiskom mapy historyczne i kalendarze. ma³a aktywnoœæ ze strony wielu cz³onków. Mo¿na 

Nasza dzia³alnoœæ, jak s¹dzimy, jest dostrzegalna przez osi¹gn¹æ znacznie wiêcej przy mniejszym wysi³ku, 

polaniczan oraz goœci miasta. Œwiadczy o tym chocia¿- gdyby uda³o siê roz³o¿yæ prace na wiêcej osób. To 

by m.in. wzrost liczby cz³onków o 5 w ci¹gu 2017 roku zadanie ci¹gle przed nami.

(w tym jedna osoba m³oda) s¹ wœród nich szczególnie 

nowi osiedleñcy, ale te¿ i osoby spoza Polanicy. Œwiad- Szanowni Zebrani!

czy o tym tak¿e chêæ rozszerzenia wspó³pracy z nami 

przez Towarzystwo Mi³oœników Kartuz, czy te¿ propo- Zaprezentowaliœmy realizacjê zadañ wykonanych 

zycja nawi¹zania kontaktów z Mielnem, S³upskiem, w 2017 roku. Zrobiliœmy to w wymiarze rzeczowym, 

a  ostatnio  nawet  z  Edynburgiem  ze  Szkocji. podaj¹c konkretne przedsiêwziêcia.

Myœlimy, ¿e doceniaj¹ nas tak¿e w³adze miasta m.in. Do ich realizacji  potrzebne by³o zabezpieczenie 

przyznaj¹c w wyniku rozstrzygniêæ konkursowych, finansowe.

znacz¹ce œrodki na nasz¹ dzia³alnoœæ i wyra¿aj¹c zgodê Zdobyliœmy œrodki z ró¿nych Ÿróde³, m.in. 18 tys. 
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z Urzêdu Miejskiego. nia. Jest dzisiaj okazja, aby przekazaæ Pañstwu info-

rmacjê, co uda³o nam siê zrobiæ w okresie od stycznia do 

Oto jak przedstawia siê dzia³alnoœæ finansowa czerwca br.

w roku 2017. W tym czasie zrealizowaliœmy nastêpuj¹ce przedsiê-

wziêcia:

Przychody z dzia³alnoœci statutowej - 42 831,20 z³ - organizowaliœmy obchody pierwszych wywózek na

Sk³adki -1 881,00 z³      Sybir.

Koszty   - 42 151,17 z³ - wspó³organizowaliœmy „Artystyczn¹ Niedzielê

     Palmow¹” wspólnie ze ZERiI.

Najwa¿niejsze wydatki - wspólnie z TZCKiP og³osiliœmy konkurs poetycki 

     w ramach Festiwalu "Poeci bez Granic" (wersja

Druk „Kalendarza Polanickiego” - 7 020,00 z³      poszerzona o szko³y ponadgimnazjalne powiatu

„Nieregularnika Polanickiego” 2 numery - 4 830,00 z³      k³odzkiego).

Organizacjê wystaw okresowych - 2 874,30 z³ - uczciliœmy rocznicê zakoñczenia  II wojny œwiatowej.

Wydanie Kalendarium „ Z biegiem dni... - goœciliœmy delegacjê w³adz miejskich oraz Towa-

    z biegiem Lat...” - 7 000,00 z³      rzystwa Mi³oœników Kartuz.

Wykonanie nowych i renowacja - udzieliliœmy wsparcia finansowego obchodom "Dnia

    istniej¹cych tablic historycznych - 1584,81 z³      Dziecka" organizowanym przez o. sercanów bia³ych

wynik finansowy - 7 989,00 z³      z Soko³ówki.

- wspólnie z Nadleœnictwem "Zdroje" i Fundacj¹

Szanowni Zebrani!      "Wspinka" podjêliœmy starania o budowê szlaku

     wspinaczkowego (obszar „Piekielna Dolina”).

Tak wygl¹daj¹ efekty naszej dzia³alnoœci finansowej, - zorganizowaliœmy wystawê prac malarskich Walen-

oceniamy je pozytywnie, mimo pewnych trudnoœci      tyny Anny Kubik , A. Witu³y, J.  Stypu³y i J. Cichockiej.

zwi¹zanych ze zmian¹ funkcjonowania naszej siedziby. - wspó³organizowaliœmy IV Zjazd Polaniczan.

Nie uda³oby siê ich osi¹gn¹æ bez wspó³pracy ze zna- - koñczymy pracê nad umieszczeniem na obiektach

cz¹c¹ iloœci¹ sojuszników: Burmistrzem Jerzym      zabytkowych tabliczek informacyjnych. 

Terleckim,  Rad¹ Miejsk¹ z Przewodnicz¹cym - podjêliœmy prace dotycz¹ce wykonania tablicy pre-

Romanem Szymañskim, szczególnie Komisj¹ Edu-      zentuj¹cej historiê Soko³ówki i Nowego Wielis³awia.

kacji, Kultury, Sportu i Turystyki kierowan¹ przez Pani¹ - w siedzibie TMP dr Prastowski prowadzi³ szereg

Annê Stêpek, z parafi¹ p.w. WNMP, zakonem serca-      spotkañ prezentuj¹cych muzykê Fryderyka Chopina.

nów, Teatrem Zdrojowym Centrum Kultury i Promocji, -klub literacki „Helikon” odby³ 3 spotkania poetyckie

ZERiI, MZK, ElbiPlus, Nadleœnictwo "Zdroje", PIG     (G. Pacho³ek i W. Prastowski) oraz zorganizowa³

i innymi firmami dzia³aj¹cymi na terenie miasta -     warsztaty z udzia³em K. Maliszewskiego ( poeta,

sponsorami "Kalendarza Polanickiego", firm¹ pana     publicysta)

Andrzeja Nadratowskiego - prowadz¹cego Art-Cafe, Cz³onkowie klubu odbyli tak¿e spotkania poza Polanic¹ 

a tak¿e placówkami oœwiatowo - wychowawczymi: - w Radiu Opole oraz we Wroc³awskim Domu Litera-

Szko³¹ Podstawow¹ nr 2 z oddzia³ami gimnazjalnymi,      tów. Poeci zrzeszeni w „Helikonie” prezentuj¹ swoje

szko³ami stowarzyszenia "Edukator", Regionaln¹      utwory w sta³ej rubryce w czasopiœmie „Brama”.

Szko³¹ Turystyczn¹, Specjalnym Oœrodkiem Szkolno-

Wychowawczym sióstr Józefitek, przedszkolami: Szanowni Zebrani!

Publicznym nr 1, "Gromadk¹ NiedŸwiadka", "Weso³ym 

Przedszkolem w Bajkowej Krainie”. Wspieraj¹ nas  Przed nami pó³ roku 2018. Nowe wyzwania, liczymy, ¿e 

tak¿e osoby prywatne. Wszystkim wymienionym i w trakcie naszego spotkania pojawi¹ siê uwagi doty-

niewymienionym, którzy nas w 2017 roku wspomagali, cz¹ce niniejszego sprawozdania, nowe propozycje, 

serdecznie dziêkujemy. które, mamy tak¹ nadziejê, wspólnie - Zarz¹d i wszyscy 

nale¿¹cy do naszego Towarzystwa, podejmiemy i zre-

Szanowni Zebrani! alizujemy. 

To by³ udany pracowity rok, kolejny rok naszej dzia³al- Kochajmy Polanicê!

noœci. Minê³o jednak kilka miesiêcy od jego zakoñcze-

1/2018NieregularnikNieregularnik PolanickiPolanickiZ ¯YCIA  TMP
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Protokó³ Komisji Uchwa³ i Wniosków

Komisja Uchwa³ i Wniosków dzia³aj¹ca w sk³adzie: Janusz Olearnik, Tomasz Lipiñski, Zbigniew Puchniak 

potwierdza, i¿ walne zebranie przyjê³o w wyniku jednomyœlnego g³osowania dwie uchwa³y:

1. Zatwierdzenie sprawozdania Zarz¹du z dzia³alnoœci Towarzystwa za rok 2017;

2.  Udzielenie absolutorium Zarz¹dowi.

Po dyskusji walne zebranie przyjê³o przez aklamacjê nastêpuj¹ce wnioski:

1. W zwi¹zku z 20. rocznic¹ powodzi w 1998 roku, która mia³a dla rozwoju Polanicy-Zdroju du¿e

          znaczenie, czyni¹c ogromne szkody, ale te¿ otwieraj¹c nowe mo¿liwoœci zagospodarowania, warto

          rozwa¿yæ okolicznoœciow¹ refleksjê i stworzyæ formê upamiêtnienia tego wydarzenia, któr¹ mog³aby

          byæ wystawa (np. fotografii i pami¹tek). Mog³aby to byæ ekspozycja czasowa, do ewentualnego

          wykorzystania w przysz³ym muzeum historii Polanicy.

2. Nale¿y urzeczywistniæ rozwa¿an¹ wczeœniej ideê remontu lub/i przebudowy obecnie zamkniêtych

     schodów ³¹cz¹cych ulicê Parkow¹ z ulic¹ Kamienn¹ na wzgórzu koœcielnym. Poprawi³oby to

          atrakcyjnoœæ tego miejsca dla turystów, a tak¿e usprawni³o komunikacjê mieszkañcom. Pocz¹tkiem

          dzia³añ mog³oby byæ opracowanie koncepcji przebudowy i studium wykonalnoœci.

3. Dla poprawy atrakcyjnoœci parku zdrojowego dla turystów celowe by³oby zainstalowanie opisów 

          (w postaci tabliczek, plansz) poszczególnych krzewów, drzew, roœlin parkowych - najbardziej

          charakterystycznych i wartoœciowych dla tego miejsca.

4. W zwi¹zku z koñcz¹cymi siê robotami na budowie tzw. ma³ego rynku nale¿y zadbaæ o to, aby zosta³ 

          zachowany publiczny, tj. z zachowaniem w³asnoœci gminnej, charakter samego miejsca, jak i posado-

          wionych tam nieruchomoœci. Wymaga³oby to od Miasta zaanga¿owania finansowego.

 SPOTKANIE NOWOROCZNE 2018

Sta³o siê ju¿ tradycj¹, ¿e ka¿dego roku w styczniu - Hotel Alpejski  za promocjê miasta, z okazji 5

Burmistrz Miasta i Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej      lecia dzia³alnoœci 

zapraszaj¹ na noworoczne spotkanie do Teatru Zdro- - Centrum Zdrowia i Wypoczynku Nowy Zdrój 

jowego polanickich przedsiêbiorców, pracowników       za wa¿n¹ inwestycjê w bran¿y hotelarskiej 

oœwiaty i kultury, przedstawicieli organizacji poza- - Szko³a Podstawowa nr 2 im. ¯o³nierzy z Monte

rz¹dowych, Zas³u¿onych i Honorowych Obywateli      Cassino - za 60-letni¹ dzia³alnoœæ dydaktyczno

Polanicy - Zdroju.  Podczas spotkania burmistrz Jerzy      -wychowawcz¹ 

Terlecki z³o¿y³ multimedialne sprawozdanie z dzia³al- - Spo³eczno-Oœwiatowe Stowarzyszenie Pomocy

noœci w roku 2017. Drugim punktem spotkania by³o       Pokrzywdzonym i Niepe³nosprawnym

wrêczenie -Wyró¿nieñ i dyplomów:       „Edukator”  za wieloletni¹ dzia³alnoœæ

- Panu Janowi Stypule - za popularyzowanie wie-       dydaktyczno-wychowawcz¹ oraz promocjê miasta

     dzy o Polanicy-Zdroju

- Polskiemu Zwi¹zkowi Wêdkarskiemu Ko³o Tytu³ ZAS£U¯ONY dla Miasta Polanica-Zdrój (na 

     w Polanicy-Zdroju - za podejmowanie inicjatyw podstawie uchwa³y Rady Miejskiej) otrzyma³

     na rzecz miasta Pan  Maciej Hawrylak

- Biuru Podró¿y Pol-Kart  za 25 - letni¹, prê¿n¹

      dzia³alnoœæ Tytu³ HONOROWEGO  OBYWATElA  Miasta 

- Pañstwu Marii i Wojciechowi Zaczyk - za 20 Polanica-Zdrój (na podstawie uchwa³y Rady 

     letni¹ dzia³alnoœæ toru saneczkowego, bêd¹cego Miejskiej) otrzyma³ Pan Jan Chodorowski  Komendant 

     atrakcj¹ naszego miasta. Powiatowej Stra¿y Po¿arnej w K³odzku.

Statuetki Polanickiego NiedŸwiedzia otrzymali:
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7 ARTYSTYCZNA   NIEDZIELA   PALMOWA
25 marca 2018 r. w siedzibie Klubu Seniora „zakwit-  II miejsce - Henryka  Rykiel,  

³a” kolorowo wystawa palm, pisanek, jajeczek ma³ych III miejsce - przedszkole „W Bajkowej Krainie”

i ogromnych, kartek Wielkanocnych, zaj¹czków i kur-          (przedst. T. G³adysz), 

czaków - ca³a gama têczy radowa³a oczy zwiedzaj¹-  IV miejsce - Leokadia Klimowicz. Nagrody

cych.          pieniê¿ne.

„7 Artystyczna Niedziela Palmowa” to coroczny Konkurs W kategorii  Kartki Œwi¹teczne, nagrody rzeczowe 

na najpiêkniejsz¹ palmê, pisankê, kartkê i ozdoby otrzyma³y dzieci.  

wielkanocne. Organizatorami byli: Klub Seniora, Towa- W wieku przedszkolnym:  

rzystwo Mi³oœników Polanicy, Centrum Kultury i Promo-   I miejsce zaj¹³ Mieszko Karasek, 

cji oraz Parafia p.w. W. N.M.P.   II miejsce - Lena Kostyra, 

Jurorzy mieli dylemat, które ekspozycje nagrodziæ, III miejsce -  Milena Gradowska.  

bowiem ka¿da zas³ugiwa³a na nagrodê. Artystami by³y W wieku szkolnym  kl. 4-6  

dzieci i osoby doros³e.   I miejsce zajê³a  Anna Przybylska, 

Sk³ad Jury: Przewodnicz¹cy Komisji  Jan Klimowicz -  II miejsce - Karolina Wiœniewska,

Przew. Z.E.R i I, cz³onkowie komisji Barbara Witu³a, III miejsce -  Aleksandra Papis.  

Diakon  D. Zwolennik, Walentyna Anna Kubik przyzna- 7 -8 kl. I miejsce zajê³a Wiktoria G³adysz.

³o nagrody: Dyplomy i wyró¿nienia otrzymali: Teresa Rogowska, 

W kategorii - Palmy: Julia Grytsenko, Wiktoria G³adysz, Ma³gorzata 

   I - miejsce zajê³a Teresa Rogowska,  Hermann, Laura Szymañska, Ko³o Gospodyñ Wiejskich  

 II - miejsce - Anna Korbaœ, Stary Wielis³aw.

III - miejsce - Julia  Grytsenko. Wszystkim artystom serdecznie dziêkujemy i gra-

 By³y to nagrody pieniê¿ne. tulujemy!

W kategorii  Pisanki i dekoracje: 

 I miejsce zajê³a  Ewa Palian, A.W.K

REWIZYTA KASZUBSKICH PRZYJACIÓ£ 
W POLANICY

PóŸnym popo³udniem, w niedzielê 22 kwietnia br. 

cz³onkowie Towarzystwa Mi³oœników Polanicy: 

Walentyna Anna Kubik, Anna Stêpek i prezes Edward 

Wojciechowski, serdecznie powitali d³ugo oczekiwan¹ 

delegacjê z Kartuz. Oprócz cz³onków Towarzystwa 

Mi³oœników Kartuz, z prezesem Tadeuszem Moryniem 

na czele, zaszczycili nas swoj¹ obecnoœci¹ równie¿ 

starosta Powiatu Kartuskiego Janina Kwiecieñ i bur-

mistrz Kartuz Mieczys³aw Grzegorz Go³uñski. Delegacjê 

tworzyli równie¿ pracownicy Urzêdu Miasta i jego 

znamienici mieszkañcy.

Poniedzia³kowy ranek goœcie spêdzili w Urzêdzie 

Miasta, gdzie mieli okazjê spotkaæ siê z burmistrzem 

skim przewodnicz¹cym Rady Powiatu. Polanicy Zdroju Jerzym Terleckim, starost¹ Powiatu 

W spotkaniu uczestniczyli równie¿: przewodnicz¹cy K³odzkiego Maciejem Awi¿eniem i Dariuszem K³onow-

W Urzêdzie Miasta
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Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju - Roman Szymañski, rozwojowi naszych „ma³ych ojczyzn”.  

prezes Towarzystwa Mi³oœników Polanicy - Edward We wtorek, w ostatnim dniu pobytu naszych goœci, 

Wojciechowski i Justyna Kuban - dyrektor Teatru zaprosiliœmy ich na wycieczkê po okolicy. Pod prze-

Zdrojowego  Centrum Kultury i Promocji w Polanicy- wodnic twem przewodni cz¹cego Rady Mie jsk iej  

Zdroju. Romana Szymañskiego i wiceburmistrza Dariusza 

Kupca, kartuzka delegacja zwiedzi³a: Zieleniec, 

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju. Na obiad 

delegacja uda³a siê do zaprzyjaŸnionego przygra-

nicznego miasteczka  Nachod w Republice Czeskiej. 

Po spotkaniu goœcie przejechali polanick¹ kolejk¹ do 

Huty Szk³a Artystycznego „Barbara”, gdzie z zaintere-

sowaniem obejrzeli proces powstawania szk³a artys-

tycznego, z którego Polanica s³ynie. Nastêpnie przeszli 

deptakiem do Teatru Zdrojowego. Tam zwiedzili sam 

obiekt oraz obejrzeli filmy pokazuj¹ce historiê i dzieñ Powrót do Polanicy, to jednoczeœnie moment po¿e-

dzisiejszy naszego miasta. Dalsza czêœæ wizyty, to gnania. D³ugo oczekiwana wizyta dobieg³a koñca. Jako 

spacer do Pijalni Wód Mineralnych i zwiedzanie sana- gospodarze byliœmy zaszczyceni, ¿e mogliœmy goœciæ 

torium „Wielka Pieniawa” z nowoczesn¹ czêœci¹ kartuzkich przyjació³ i równoczeœnie dumni z naszego 

zabiegow¹ i rekreacyjn¹. piêknego miasta. Mamy nadziejê, ¿e wspólnie  spê-

O godzinie 18.00, w pensjonacie Willa Polanica, gdzie dzony czas zaowocuje ciekawymi pomys³ami s³u¿¹cymi 

mieszkali kartuscy goœcie, odby³a siê uroczysta, mieszkañcom i goœciom chc¹cym poznaæ najpiê-

oficjalna kolacja. Niezwykle serdeczna i przyjacielska kniejsze zak¹tki naszego kraju.

atmosfera oraz szczere rozmowy pozwoli³y pog³êbiæ 

wiedzê na temat naszych miast, a tym samym w przysz-

³oœci, skorzystaæ z doœwiadczeñ w dziedzinach: kultury 

i turystyki, ekonomii i gospodarki, inwestycji i pozyskiwa-

nia funduszy na realizacjê zamierzeñ s³u¿¹cych 

Anna Stêpek 

Przewodnicz¹ca Komisji Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki Rady 

Miejskiej w Polanicy Zdroju

W Urzêdzie Miasta, burmistrz Terlecki, burmistrz 
Kartuz - nazwiska w artykule

Spacer po Parku Zdrojowym

REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMAREKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMAREKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMAREKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA
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REMONT BIBLIOTEKI W POLANICY-ZDROJU
Prawie do koñca kwietnia 2018 roku trwa³ remont goœci z okazji Powiatowego Dnia Bibliotekarza obcho-

biblioteki w Polanicy-Zdroju finansowany ze œrodków dzonego w tym roku 24 maja. Impreza by³a po³¹czo-

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ra- na z oficjalnym otwarciem biblioteki po remoncie 

mach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, i podsumowaniem projektu modernizacyjnego. Goœ-

Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016-2020”. Biblio- ciliœmy na niej oprócz w³adz miasta, reprezentowanych 

teka otrzyma³a w II naborze wniosków dofinansowanie przez burmistrza Jerzego Terleckiego, miêdzy innymi 

w kwocie 324000 z³. Wk³ad w³asny przekroczy³ wy- starostê k³odzk iego Macieja Awi¿enia, przewo-

magne 25 procent i ostatecznie zamkn¹³ siê kwot¹ dnicz¹cego Rady Powiatu K³odzkiego - Dariusza 

150 000 z³. K³onowskiego, dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki 

Publicznej im. T. Mikulskiego we Wroc³awiu - Andrzeja 

Tywnsa oraz dyrektorów prawie wszystkich k³odzkich 

bibliotek. W czasie spotkanie bibliotekarzom wrêczo-

no dyplomy i okolicznoœciowe nagrody przyzna-

wane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 

Wspó³prowadz¹ca imprezê Klaudia Lutos³awska-

Nowak, szefowa k³odzkiego ko³a SBP  poinformowa³a, 

¿e Medal za zas³ugi, przyznawany przez SBP osobom 

i instytucjom zas³u¿onym dla rozwoju kultury, w tym roku 

otrzyma³ burmistrz 

Polanicy-Zdroju - 

Jerzy Ter lecki .  

Medal wrêczono 
Dziêki realizacji projektu biblioteka zyska³a now¹ 

laureatowi na ob-
przestrzeñ zarówno dla stale powiêkszaj¹cego siê 

chodach Woje-
ksiêgozbioru, jaki i dla dzia³añ kulturalno-oœwiatowych 

wódzkiego Dnia 
promuj¹cych czytelnictwo. Budowa antresoli w dziale 

Bibliotekarza we 
dla dzieci umo¿liwi³a zwiêkszenie ksiêgozbioru o ok. 5 

Wroc³awiu w dniu 
tysiêcy egzemplarzy, co jest istotne, poniewa¿ roczne 

9 maja br. Biblio-
zakupy do tego dzia³u to ponad tysi¹c nowych ksi¹¿ek. 

teka w Polanicy 
Z kolei modernizacja pomieszczeñ strychowych (ok. 

otrzyma³a ju¿ ten 
2200 m ), które s³u¿¹ jako magazyny biblioteczne, u³atwi 

medal w 2016 
codzienn¹ pracê bibliotekarzy. Du¿¹ czêœæ strychu 

roku.
bêdziemy te¿ wykorzystywaæ na wiêksze imprezy 

Za rok bêdzie-
kulturalne. Po raz pierwszy zaprosiliœmy tam naszych 

my obchodziæ 70-

lecie dzia³alnoœci 

biblioteki w Pola-

nicy. Imprezy te-

goroczne s¹ wstêpem do tego, co czeka nas w nas-

têpnym roku. Mamy nadziejê, ¿e sprostamy ocze-

kiwaniom naszych Czytelników, a biblioteka bêdzie 

nadal licznie i chêtnie odwiedzana, do czego serdecznie 

zapraszamy.

Iwona Mokrzanowska 
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SPECJALISTYCZNE 
CENTRUM 

MEDYCZNE S.A.
 im. Œw. Jana Paw³a II

18 maja 2018 r., w 98 rocznicê urodzin œw. Jana 

Paw³a II, w Polanicy-Zdroju  odby³a siê niecodzienna 

uroczystoœæ nadania Specjalistycznemu Centrum 

Medycznemu S.A. w Polanicy-Zdroju imienia œw. Jana 

Paw³a II. Inicjatywa Zarz¹du szpitala zosta³a roz-

patrzona pozytywnie i decyzj¹ Biskupa Œwidnickiego JE 

Ignacego Deca zosta³o nadane imiê wielkiego Polaka, 

œwiêtego Jana Paw³a II.

Zaszczyt ten zosta³ przyznany jako maj¹cy na wzglêdzie 

przyk³ad i umocnienie, jakim by³ dla wszystkich Ojciec 

Œwiêty Jan Pawe³ II.

Nadanie imienia to wielkie wydarzenie, zaszczyt i wy-

ró¿nienie zarówno dla wszystkich pracowników 

szpitala, jak i dla pacjentów i ich najbli¿szych, korzys-

taj¹cych z opieki medycznej w polanickim szpitalu. 

Œwiêty Jan Pawe³ II to postaæ historyczna i jednoczeœ-

nie wspó³czesna, Papie¿, którego spotykaliœmy 

wielokrotnie w naszym kraju i poza granicami to symbol 

mi³oœci, autorytetu, cierpienia w chorobie  i szacunku dla 

drugiego cz³owieka. Patron, którego postaæ zawsze 

bêdzie przyk³adem i wzorem dla wzajemnej s³u¿by 

drugiemu cz³owiekowi, mi³oœci i szacunku wobec ka¿-

dego ludzkiego ¿ycia.

W uroczystoœci wziêli udzia³: przedstawiciele 

Ministerstwa Zdrowia, Rady Nadzorczej szpitala,  

Koœcio³a, wielu instytucji, politycy, samorz¹dowcy, 

pracownicy szpitala, a tak¿e mieszkañcy Polanicy-

Zdroju i okolic,  pacjenci. Uroczystoœæ rozpoczê³a siê 

spotkaniem zaproszonych goœci przed Obeliskiem Jana 

Paw³a II, przed budynkiem szpitala, przejœciem do 

holu g³ównego szpitala, gdzie nast¹pi³o ods³oniêcie 

popiersia œw. Jana Paw³a II. Nastêpnie wszyscy 

uczestnicy spotkania wziêli udzia³ we mszy œwiêtej 

celebrowanej przez JE Biskupa Ignacego Deca w kap-

licy szpitalnej.

Umocniona nadaniem imienia œw. Jana Paw³a II misja 

szpitala nigdy nie powinna straciæ na znaczeniu. „Ka¿de 

¿ycie jest najcenniejsze” w s³u¿bie drugiemu 

cz³owiekowi.

dr Ma³gorzata Felcenloben
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PÓ£ WIEKU AMATORSKIEGO 
KLUBU FILMOWEGO „SAWA”

W œrodê, 16 maja 2018 roku, minê³o dok³adnie 50 lat niepotrzebny. Tylko dziêki staraniom Leszka Bogu-

od zebrania za³o¿ycielskiego Amatorskiego Klubu szewskiego, który dzia³a w klubie od chwili jego pow-

Filmowego „SAWA” z Warszawy. Trzy dni póŸniej odby³o stania, uda³o siê znaleŸæ now¹ siedzibê na ¯oliborzu. 

siê uroczyste spotkanie maj¹ce uœwietniæ te pó³ wieku Dziêki temu klub dotrwa³ do jubileuszu i tam w³aœnie 

istnienia klubu. œwiêtowaliœmy jego 50. urodziny. Dzisiaj AKF SAWA 

mo¿e poszczyciæ siê blisko 500 nagrodami na festiwa-

lach krajowych i zagranicznych, rekordzist¹ jest Leszek 

Boguszewski, który za swoje 29 filmów otrzyma³ blisko 

130 nagród.

Kiedyœ w skrytoœci ducha liczyliœmy na to, ¿e klubowe 

rocznice uda siê po³¹czyæ z kolejnymi Festiwalami 

Filmowymi Pol-8 w Polanicy Zdroju. By³a nawet spora 

szansa, ¿eby 50-lecie warszawskiego klubu po³¹czyæ Na jubileuszowe spotkanie przysz³o ponad 30 osób 

z 50. edycj¹ polanickiego festiwalu. Niestety! z którymi bardzo dawno nie mieliœmy kontaktu. Z przy-

jemnoœci¹ zobaczyliœmy Tadeusza Wudzkiego, który 

jako jedyny zdoby³ na Festiwalu Pol-8 czterokrotnie 

nagrodê Grand Prix. Pojawi³a siê Alicja To³wiñska gwia-

zda g³oœnego filmu Wojciecha Czarneckiego „Stary 

motyw” (1973). Przysz³a te¿ Aneta Gutkowska, która 

wiele lat temu (1991) wraz z Klaudiuszem Kasprzakiem 

rozpoczê³a sukcesy Grupy M³odzie¿owej klubu. W trak-

cie uroczystoœci wszyscy, którzy przy³o¿yli siê do 

renomy AKF SAWA otrzymali pami¹tkowe dyplomy 

wydane z okazji jubileuszu. Przypomniano te¿ najg³o-

œniejsze klubowe filmy, w sporej czêœci nagradzane na 

polanickich festiwalach.

Po oficjalnych uroczystoœciach odby³y siê mniej 

oficjalne rozmowy przy kawie i okolicznoœciowym torcie. 

Ogl¹daj¹c stare, klubowe filmy i s³uchaj¹c tocz¹cych siê 

W 2010 roku odby³ siê ostatni, 43. Festiwal Filmowy rozmów doszliœmy do wniosku, ¿e z³otym okresem filmu 

Pol-8, a i losy naszego klubu równie¿ przesta³y uk³adaæ amatorskiego i Festiwalu Pol-8 by³y lata 70.  XX wieku. 

siê pomyœlnie. Klub, który od pocz¹tku swojego istnienia Wtedy powsta³o bardzo du¿o filmów, które i dzisiaj 

mia³ siedzibê przy Warszawskim Oœrodku Kultury przy ogl¹da siê z przyjemnoœci¹. Aran¿owano te¿ w tamtym 

ul. Elektoralnej 12, w pewnej chwili okaza³ siê nikomu okresie wiele dzia³añ o charakterze towarzyskim, które 

W œrodku Aneta Gutkowska i Leszek Boguszewski, 

po prawej Tadeusz Wudzki

Jubileuszowy tort klubowy

W œrodku Alicja To³wiñska



tworzy³y niezapomnian¹ atmosferê, wspominan¹ z du- Czarnecki (2007), Jerzy Ciechomski (2012), Wies³aw 

¿ym sentymentem do dzisiaj. Wiszowaty (2014) i Leszek Winnicki (2017), czy te¿ 

niezapomniane Dobre Polanickie Duchy: Danusia 

Duchnowska (1985), Józef Milka (1986) czy Lucjan 

Dalis (1995). W naszej pamiêci pozosta³ równie¿ Jan 

Piechura, który 9 marca 2006 roku przepad³ bez wieœci. 

W tym roku minê³a 12 rocznica tego tajemniczego 

wydarzenia i w dalszym ci¹gu o nim nic nie wiemy. 

Wspominamy wszystkich z du¿ym sentymentem, nadal 

s¹ z nami i pozostan¹ na zawsze czêœci¹ naszej historii.

W 2013 roku opublikowany zosta³ w numerze 1 (23) 

„Nieregularnika Polanickiego” obszerny artyku³ 

poœwiêcony 45-leciu AKF SAWA, odsy³amy do niego 

zainteresowanych. Tam opisaliœmy dok³adnie wydarze-

nia zwi¹zane z polanickim Festiwalem Pol-8, w które 

przez lata anga¿owa³ siê warszawski Amatorski Klub 

Filmowy SAWA.

Wiele osób, które przez lata tworzy³y klubow¹ atmo-

sferê, odesz³o na zawsze, pozosta³y one jedynie w na-

szych wspomnieniach i na celuloidowej taœmie, s¹ to 

Tadeusz Ska³owski (1995), Andrzej Pilewski (1996), 

Kazimierz Kie³czykowski (2005), Wojciech 

 REKLAMA REKLAMA REKLAMAREKLAMA REKLAMA REKLAMA  REKLAMA REKLAMA REKLAMAREKLAMA REKLAMA REKLAMA 
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Grupowe zdjêcie tych co zostali do koñca

Plakat wykonany na 50. AKF “SAWA”
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POWÓD• '98
Wspomnienie wydarzeñ sprzed 20 lat

Czwartek, 23 lipca 1998 r. godzina 7:00, ul. Brzozowa, pó³noc

z g³êbokiego snu wyrywa mnie telefon - syn Bartek  Dzwoni pielêgniarka z sanatorium „Malwa” Szefie,

dzwoni z ul. £¹kowej. „Nie wejdziesz dzisiaj do biura na  tu  siê dziej¹ straszne rzeczy. Jadê samochodem, ale 

ul. K³odzkiej - Polanica pod wod¹”. Zje¿d¿am na dó³ . doje¿d¿am tyko do ulicy Wojska Polskiego, dalej rw¹-

Woda zatrzymuje mnie na ul. Parkowej ko³o sklepu ca woda, zawracam, a samochód zostawiam pod do-

”Kaczora”- dziœ „ECO”. Zawracam do domu. Zabieram mem. Drugie auto w piwnicznym gara¿u ju¿ pod wod¹. 

aparat, zapasowe filmy i ¿onê Annê. ”Siadaj, jedziemy, Nerwy, panika, a  po chwili widzê, ¿e  zostawione przed 

nigdy wiêcej czegoœ takiego nie zobaczysz…”.  Tym gara¿em  auto  te¿ ju¿ p³ywa .

razem auto stawiamy ko³o Caritasu - 20 m powy¿ej Do sanatorium dotar³em w czwartek po po³udniu, okrê¿-

koryta rzeki. Schodzimy po amfiteatralnych schodach n¹ drog¹ przez most kolejowy.

koœcielnych, a przed nami opustosza³a scena po 

tragedii, jaka rozgrywa³a siê tu przez ostatnie kilka ZBIGNIEW PIHUR

godzin.

Œroda, 22 lipca, oko³o godziny 21 opuszczam biuro na „Czwartek  ok  g. 20:00 dzwoniê do Zieleñca , potem 

K³odzkiej. Po drodze do domu przygl¹dam siê pozio- do Stra¿y Miejskiej w Dusznikach - oni tam, by wypro-

mowi wody pod mostem ko³o Hotelu „Europa”, bowiem wadziæ samochody. Woda  siêga do kolan. Samocho-

trochê budzi niepokój ci¹gle padaj¹cy deszcz. Pod dów zablokowanych w gara¿ach ju¿ nie uda³o siê ewa-

mostem pozostaje przeœwit oko³o 1,0 metra, nic z³ego kuowaæ, znalaz³y siê po wod¹.

nie przeczuwaj¹c, wracam do domu. W kaskadzie Widzê stra¿ po¿arn¹ zdejmuj¹c¹ powodzian z po-

piorunów, b³yskawic zasypiam bardzo mocno, a¿ do bliskiego budynku mieszkalnego. Poza stratami na 

7:00 rano, do  telefonicznego  alarmu. transporcie, znikaj¹  sk³adowane  na placu materia³y 

opa³owe, sp³ynê³y w kierunku deptaka.

MOZAIKA POWODZIOWYCH OBRAZÓW

WY£OWIONYCH Z PAMIÊCI POLANICZAN MAREK  JANISZEWSKI
NOC ŒRODA- CZWARTEK 22.07-23.07 98

O 4:00 rano dzwoni Ania Zawada, wówczas miejska 
KRZYSIEK  CZERNIAK

radna, pyta czy w domu mam wodê? (radni miejscy 

zostali urzêdowo powiadomieni o zaistnia³ej sytuacji 
Œroda popo³udnie - wracam z Wa³brzycha do miesz-

w mieœcie). Odkrêcam kran i woda jest. Po chwili 
kania na ul. Kiliñskiego. Ca³a droga w atmosferze 

orientujê siê, o co chodzi. W moim domu na poziomie 
grzmotów i ulewnego deszczu. Wieczorem dzwoni  

parteru woda siê nie pojawi³a , ale podpiwniczenie i  sad  
moja ciotka z domu z ul. Bystrzyckiej, 10 m od rzeki. 

przed domem w miejscu dzisiejszego pensjonatu 
Prosi, bym wyprowadzi³ auta gdzieœ wy¿ej. Jadê 

„BLISS”  to jedno wielkie jezioro.
wyprowadziæ auta, a z przyziemia wynosimy aparaturê 

dentystyczn¹ (wart¹ ok.100 tys. z³) na piêtro. Woda 
MAJKA  PTASZEKzaczyna przelewaæ siê przez cokó³ ogrodzenia.

Œroda popo³udniu, razem z Markiem Wietrzykow-ZBYSZEK BURZYÑSKI
skim obserwujemy dziwne zachowywanie siê zwierz¹t. 

Psu pl¹ta³y siê nogi, przewraca³ siê, robi³ wra¿enie Oko³o 16:00 na tarasie u znajomych na Kiliñskiego 

omdla³ego, a ¿aby od strony rzeki ucieka³y do lasu. Dwie  pijemy kawê, obserwuj¹c ogromn¹ chmurê i b³yskawi-

godziny mocnego snu. Nietypowa, wczesna  pobudka ce nad Wolarzem. B³ogi spokój  przerywa telefon od 

ok. pó³nocy. Budzimy s¹siadów klaksonami aut, które ¿ony z Dusznik-Zdroju. „Przyje¿d¿aj natychmiast - wo-

wyprowadzamy z bazy na teren ZUK - u po drogiej da p³ynie ulicami”. Nastaje koszmarna noc, ulewne 

stronie ulicy.deszcze, grzmoty, b³yskawice.

W pewnym momencie na œrodku mostu w³aœciciel huty 

W£ODEK TROJAN  -  W domu tu¿ przy rzece. Jest Wojtek Petryk postawi³ auto i pobieg³ wy³¹czyæ piec 
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hutniczy. Auto zablokowa³o ewakuacjê pozosta³ych SK¥D WZIÊ£A  SIÊ TA WIELKA WODA?

samochodów. Próbowaliœmy zepchn¹æ  Wojtkowy Land 

Rover na ulicê, ale zaci¹gniête  hamulce nie pozwoli³y Od œrody 22 lipca nad obszarem leœnym rozpos-

go ruszyæ. W miêdzyczasie woda zaczê³a siê gwa³- tartym miêdzy Polanic¹, Zieleñcem i Dusznikami i dalej 

townie podnosiæ, poniewa¿ przeœwit mostu zosta³ na pó³noc w kierunku £ê¿yc zakotwiczy³a siê chmura 

zablokowany dwoma blaszanymi kontenerami. Na deszczowa maj¹ca 8 km wysokoœci. Bywaj¹ chmury 

naszych oczach Land Rover zacz¹³ unosiæ siê w górê burzowe, których szczyty siêgaj¹ kilkunastu kilometrów. 

i odp³yn¹³ w sin¹ dal. Mieszkañcy s¹siedniego budynku Ta chmura zawieraj¹ca ogromn¹ iloœæ wody, przez wiele 

godzin zaczê³a siê opró¿niaæ. Ze znanych nieoficjalnych 

informacji wynika, ¿e iloœæ zrzuconej wody wyniosia 

20²9 (dwadzieœcia do dwudziestej dziewi¹tej potêgi) 

litrów.

A¿eby tê masê wody wyprowadziæ z Ziemi K³odzkiej 

przez prze³êcz w Bardzie, koryto Bystrzycy Dusznickiej 

musia³oby  siê  wielokrotnie  poszerzyæ.

Piosenkarz Kurtycz  œpiewa³,  „P³yn¹³ strumyk przez 

zielony las, a przy drodze le¿y stukilowy g³az.....”. Tak na 

co dzieñ p³ynie sobie Bystrzyca Dusznicka od Zieleñca 

do Dusznik.

Wtedy z regionu  topielisk do Doliny Str¹¿yskiej  to ju¿ 

nie strumyki wyp³ywaj¹ce ze stoków, a rw¹ce rzeki 

nios¹ce ze sob¹, co tylko od ziemi uda³o siê oderwaæ. uciekli na dach, sk¹d póŸniej zdejmowali ich stra¿acy. 
Zaczê³y tworzyæ w œrodku nocy falê powodziow¹ na W ten budynek Wojska Polskiego 62 uderza ogromny 
Bystrzycy Dusznickiej. Wiata przystanku PKS na œwierk. Wal¹c jak maczug¹, rujnuje po³owê budynku. Tê 
wysokoœci Zieleñca zosta³a zasypana ponad dach, czêœæ domu opuœci³  wczeœniej Darek Szubert z rodzin¹, 
niesionymi przez wodê skalnymi  p³askimi elementami.  udaj¹c siê do mamy na ul. Cich¹. Potem na gruzach 
Nad ranem fala powodziowa przep³ywa przez Duszniki, swojego mieszkania zostawi³ napis: ” Darek Szubert - ul. 
nie oszczêdzaj¹c zabytkowej Papierni i kilku domów Cicha17, tel. 074681651”. Woda przed mostem opusz-
mieszkalnych. W Szczytnej na stacji benzynowej cza koryto rzeki wlewa siê na teren huty szk³a, po czym 
wyp³ukany zosta³ podziemny zbiornik paliwa. Ni es te ty,  na wysokoœci bazy opa³owej wraca wyrwan¹ skarp¹ do 
obok zniszczeñ materialnych nie obesz³o siê bez straty koryta.
w ludziach. Ta powódŸ tej nocy zabra³a osiem osób.Podobne adresy, jakie zostawi³  Darek pojawia³y siê 

w Warszawie po powstaniu w 1944 r.

Sieciowy kontakt telefoniczny przesta³ funkcjonowaæ, 

komórek jeszcze nie by³o, a te drewniane i inne szopy, 

które sta³y na  niektórych posesjach, pop³ynê³y z nur-

tem wielkiej wody. W tej sytuacji Majka i Piotrek 

Ptaszkowie lasem przez Góralkê udaj¹ siê do rodziców 

na ul. Brzozow¹, nios¹c wiadomoœci, o tym, co tam siê  

wówczas dzia³o na dole.

HENRYK GRZYBOWSKI  -  wówczas wiceburmistrz.

Oko³o godziny 2 w nocy jestem w mieszkaniu 

w  K³odzku, otrzymujê wiadomoœæ od stra¿y po¿arnej 

o powodzi. Doje¿d¿am do mostu w Szalejowie Górnym 

obok oczyszczalni, gdzie przed chwil¹ stra¿acy zam- ZBIGNIEW BURZYÑSKI
knêli przejazd. Wracam do K³odzka i przez Bystrzycê 

K³odzk¹ i Soko³ówkê ko³o p. Lesia doje¿d¿am do ów- „Razem z czêœci¹ budynku wpada do rzeki miesz-

czesnej siedziby urzêdu przy ul. Warszawskiej, gdzie ju¿ kaj¹cy tam cz³owiek. Inna  osoba zesz³a do piwnicy i tam 

funkcjonuje sztab przeciwpowodziowy. spotka³a j¹ œmieræ. Dwoje ludzi id¹cych do pracy zeœliz-
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guje siê po gliniastej skarpie, a rw¹ca rzeka zabiera ich schodach koœcielnych kilkometrow¹ zaporê, powodu-

ze sob¹.” j¹c¹, ¿e zablokowana przez nie woda wdar³a siê  na 

Kulminacyjna  fala nad ranem przedziera siê przez posesje pomiêdzy ul. Bystrzyck¹ a ul. Wojska Polskie-

Piekieln¹ Dolinê. Forsuj¹c bramê wjazdow¹ do miasta, go, woda wp³ywa³a oknami. Przez Hotel „Europa” woda 

jak¹ tworz¹ zabudowania sanatorium „Malwy” i podnó¿e pop³ynê³a oknami parteru. O dziwo, Drewniany Domek 

Wolarza, dociera do Polanicy . przy ul. Zdrojowej 13 obroni³ siê, a po pewnym czasie 

Na szczêœcie w naszym mieœcie nie ma ofiar œmier- na  jego fron towej elewac ji  zawis³a plak ie tka 

telnych, ale zniszczenia materialne s¹ niewyobra¿alne „powodzianki „ zap rojektowana przez archit ekta  

Rzeka rozdziela miasto na dwie niemal równe czêœci. Marcina Szczepankiewicza. Pokazuje ona jak wysoko 

Prawie wszystkie mosty sta³y siê nieprzejezdne. Ruch siêga³a fala  w kulminacyjnym momencie powodzi.

ko³owy mo¿liwy by³ tylko przez Szalejów Dolny, a pieszy Budynek „Pod Strzech¹” tak przesi¹k³ wod¹, ¿e 

przez most kolejowy. Inne piesze przeprawy odbywa³y pozosta³o tylko go rozebraæ. Na budynek przy ul. 

siê na przeró¿ny sposób. W miarê bezpieczne, ale Bystrzyckiej 19 zwali³y siê zewnêtrzne œciany, ods³a-

odleg³e przejœcie prowadzi³o przez sprawny most kole- niaj¹ce wnêtrze mieszkania Mariana Póltoranosa.

jowy powy¿ej Malwy. M³ody cz³owiek uruchomi³ prze- Patrz¹c dzisiaj na koñcowe prace inwestycji Ma³y 

prawê, rozpinaj¹c linê pomiêdzy „Colombin¹” przy ul. Rynek, trudno sobie wyobraziæ, ¿e w tamte lipcowe dni 

Zdrojowej, a „Maskot¹” na ul.  Bystrzyckiej (kto z nas zalega³o  tu  ogromne jezioro z mêtn¹ wod¹.

pamiêta tak uroczo nazwan¹ kiedyœ knajpkê?). Tamtej nocy, w tym kataklizmie, nast¹pi³a inicjacja 

 Jednym z pierwszych rozwalonych budynków, by³o nie- Ma³ego Rynku. PowódŸ  wyp³uka³a nam miejsce pod 

istniej¹ce ju¿ mieszkanie Darka Szuberta . przysz³y plac integracyjnych spotkañ kuracjuszy i miesz-

Sk¹d te maczugi znalaz³y siê w nurcie rzeki?  Wed³ug kañców.

leœników w w¹wozie Piekielna Dolina rzeka zabra³a 

zalesion¹ skarpê o powierzchni oko³o 0,5 ha,  a stam-

t¹d  wiele drzew z korzeniami pop³ynê³o na miasto.  To 

miêdzy innymi te drzewa zbudowa³y na moœcie przy 

KRAJOBRAZ PO KATASTROFIE  

                                          

W odró¿nieniu do powodzi na terenach nizinnych, 

w regionach górskich, woda nagle, nagle przychodzi 

i  potem szybko opada.

  H. GRZYBOWSKI

Oko³o godziny siódmej rano ze sztabu na Warszaw-

skiej, wyruszamy z Gra¿yn¹ Tomaszewsk¹ (referent 

ochrony œrodowiska) do miasta. Przegl¹d zaczynamy 

od sanatorium „Malwa” ,  by potem œladami po wielkiej 

fali dokonaæ pierwszej oceny strat.

A ja w towarzystwie fotoaparatu rozpoczynam wê-

drówkê po uzdrowisku - rozlewisku. Pocz¹tkowo po pas 
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a jednego z nich - p³yn¹cego na w³¹czonych œwiat³ach.

Bilans strat ogromny. Miasto straci³o kilka mostów, wiele 

budynków, zniszczone zostaj¹ jezdnie wielu ulic, na-

wierzchnie chodników i polanickiego deptaka. Miesz-

kañcy trac¹ domy, mieszkania, dobytek, samochody.

MAREK JANISZEWSKI

Na lewym brzegu Bystrzycy Dusznickiej, gdzie dziœ 

s¹ tereny Blislandii, Zbyszek Ryszkowski operator kino-

wy gospodarzy³ dzia³k¹, na której by³o piêædziesi¹t uli 

z tysi¹cami pszczó³, które œpi¹ce niczego nie œwiadome, 

odp³ynê³y spod Góralki nie zd¹¿ywszy siê ewakuowaæ.  

w wodzie, zaopatrzony w kilka rolek filmowych, poru- By³o to zagospodarowane miejsce czêstych spotkañ 

szam siê zygzakiem po prawej stronie Bystrzycy przyjació³ przy ognisku, z kocio³kiem pe³nym smako-

Dusznickiej, trafiam na ewakuacjê. FotoCentrum, udaje ³yków. Tej nocy  woda zabra³a wszystko.

W£ODEK TROJAN

W sanatorium „Malwa” ogromne zniszczenia. Pod-

sufit zalana by³a kot³ownia, trzy piece C.O, zbiorniki 

olejo-we. Zniszczone zosta³y drzwi i okna do 

pomieszczeñ technicznych i magazynowych, 

zamra¿arki i lodówki nadawa³y siê do wyrzucenia. 

mi siê dokupiæ ostatnie kilka filmów. £¹cznie utrwalam 

kilkaset obrazków, a niektóre z nich trafi¹ potem na 

wystawê w Dusznickiej Papierni oraz zorganizowany 

przez TMP pokaz  w sali koncertowej pt. „ Czas grozy 

Polanica, lipiec 1998”.

Na filmowych klatkach utrwalam zarówno totalne 

zniszczenia, jak i ró¿ne  drobiazgi. Wszystko wko³o jest 

niecodzienne i jednoczeœnie szybko znikaj¹ce. W ka-

³u¿y na zrujnowanej jezdni spoczywa ksi¹¿ka Do³êgi 

Mostowicza „Znachor” Mo¿e wyp³ynê³a z zatopionej 

biblioteki przy ul. Lipowej. Obok tabliczka rejestracyjna 

WBH 3910 - a gdzie samochód?.

Parê dni póŸniej podczas rozbiórki zatoru na moœcie 

przy schodach koœcielnych wyci¹gniête zostaje z³omo-

wisko z tabliczk¹ rejestracyjn¹. Przywo³any Wojtek 

Petryk rozpoznaje swojego Land Rovera, pozosta-

wionego w tê szalon¹ noc na moœcie ko³o huty. Cie-

szy siê ogromnie, bowiem ma dowód dla firmy 

ubezpieczeniowej o poniesionej  stracie tej nocy. Jurek 

Czaja  w swoim domu tu¿ przy brzegu rzeki, obserwuje, 

co woda zabra³a i niesie na swych falach. Land Rovera 

Z nurtem rzeki pop³ynê³y samochody kuracjuszy. Przy nie zauwa¿y³, ale spostrzega kilka ma³ych Fiatów, 
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pomocy wojska i stra¿aków uruchamiamy przeprawê na trasie „przemarszu” fali powodziowej przyst¹pili do 

przez zniszczony most na rzece. Remont po powodzi odbudowy zniszczonych mostów, ulic, domów.

trwa³ 6 miesiêcy. Samorz¹d gminny wybrany jesieni¹ '98r., gdy bur-

Na wysepce miêdzy mostami naprzeciwko hotelu mistrzem zosta³ Grzegorz Jung,  wspomagany przez 

„Europa” sta³ pawilon gastronomiczny, w którym wiceburmistrza Tomasza Koczota a przewodnicz¹cym  

Pañstwo Chodakowscy podawali œwietne pierogi i jesz- Rady Miejskiej zosta³ Tomek Lipiñski maj¹c dobre 

cze lepsze serniki. koneksje w Warszawie, znajduj¹c uznanie u ówczes-

nego ministra Widzyka pozyskuje dla miasta znacz¹ce 

fundusze.

To pomog³o zrealizowaæ stosunkowo szybko takie 

inwestycje jak:

- odbudowa deptaka,

- przeniesienie Ratusza na ul. D¹browskiego, 

  a Policji z ul. Piastowskiej na ul. Warszawsk¹,

- uruchomienie Biblioteki Miejskiej w Szkole Podsta-

   wowej nr 2,

- osuszenie i wyremontowanie budynku by³ej

  biblioteki z przeznaczeniem na pierwszy w Polanicy

  Dom Kultury,

- to wówczas powstaje projekt Ma³ego Rynku  in¿. 

  arch. Myczkowskiego ³¹cznie z pozwoleniem na  Gdy w czwartek rano ze schodów koœcielnych 
  Budowê.obserwujemy rozlewisko - spostrzegamy, ¿e w miejscu 

Odbudowê wspomagaj¹ dawni mieszkañcy „pierogarni” jest ogromna dziura,  któr¹ wyp³uka³a wo
Polanicy. ZaprzyjaŸnione Westfalskie miasto Telgte da, p³yn¹ca od strony Hotelu „Europa”, wracaj¹c 
wspó³finansuje odbudowê  mostu u podnó¿a Góralki.z powrotem do koryta rzeki. Przy odbudowie deptaka 
Z funduszu prewencyjnego PZU pozyskujemy œrodki wspólnie z Ol¹ Staniszewsk¹ (miejski plastyk) wpa-
finansowe na infrastrukturê miejsk¹ - miêdzy innymi damy na pomys³, a¿eby w tym miejscu powsta³y  schody  
przejœcie dla pieszych przy ul. K³odzkiej.od poziomu deptaka  do nurtu wody stanu przeciêtnego. 

Teraz to miejsce, ozdobione fontann¹, s³u¿y przeró¿nym 
22 czerwca 2018 rrekreacyjnym zdarzeniom jak chocia¿by puszczaniu 

wianków w Noc Œwiêtojañsk¹.
Z okna na I piêtrze obserwujê jak brukarze uk³adaj¹ Woda szybko opada, nastêpuj¹ kolejne dni 

ostatnie granitowe kostki nawierzchni Ma³ego Rynku.  sprz¹tania krajobrazu po bitwie. Otwiera siê du¿y front 
W g³êbi koñcowe prace monta¿u elementów przes-robót dla firm transportowych, budowlanych, insta-
trzennych ma³ej architektury.lacyjnych. Jak w wielu takich zdarzeniach „jednym woda 
To jak gdyby ostatnie symboliczne puzzle uk³adane na zabra³a, innym podarowa³a.”
nowo rozburzonej dwadzieœcia lat temu miejskiej tkanki. Na ulicach pojawi³a siê brygada saperów z Byd-
Tamtej lipcowej nocy, z ogromnym  hukiem przetoczy³o goszczy, a tak¿e amfibia zaparkowana obok Colombiny, 
siê przez miasto czo³o fali powodziowej, dzisiejszego która  prawdopodobnie nie by³a wykorzystana, bowiem  
czerwcowego popo³udnia usta³ ogromny ha³as, o sile  woda doœæ szybko opada³a.
l¹duj¹cego helikoptera, po wy³¹czeniu ubijaczki na Pracê dla poszczególnych zespo³ów wojskowych 
ostatnim metrze brukowanego Ma³ego Rynku.rozdziela³ Tadeusz Putek na codziennych odprawach, 
Te dwa odg³osy spiê³y nam klamrê XX -lecia, które tak na deptaku  przy budynku Zdrojowa 11. Poszkodowani 
szybko, chyba  zbyt szybko przeminê³o.polaniczanie  ustawiali siê w kolejce, po przydzia³ 
Polanica staje siê coraz bogatszym  miastem, nie tylko wojaków do pomocy przy sprz¹taniu. Koordynowaniem 
materialnie, ale równie¿ bogate rosn¹cym  potencja³em prac porz¹dkowych  zostaje  nominowany  in¿.  Edward 
jej mieszkañców.Œwieboda, budowlaniec, z doœwiadczeniami zdobytymi  
                                                               podczas k³odzkiej powodzi w 1997 r.

W budynku K³odzka 1 (apteka) uruchomiony zostaje 

medyczny punkt szczepieñ.

Mieszkañcy na swoich posesjach, a samorz¹d gminny 

 Henryk Czaja

Foto: wszystkie zdjêcia autora artyku³u
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EDWARD STANIS£AW FIKUS  (1895-1971)
polanicki fotograf w latach 1946  1971

Malowniczo po³o¿ona Zie-

mia K³odzka posiada tak nie-

powtarzaln¹ aurê, ¿e na przes-

trzeni wieków gromadzi³a na 

swoim terenie: artystów, ludzi 

obdarzonych nieprzeciêtnymi 

zdolnoœciami i niezwyk³ych 

w swoich poczynaniach. Przed 

wielu laty byli jej mieszkañcy  

Niemcy, nazwali tê ziemiê 

„Krain¹ Pana Boga”.

Po II wojnie œwiatowej w nowych granicach Polski, 

w Polanicy-Zdroju, osiedlali siê Polacy, których okrutny 

wojenny los sprowadzi³ tu przez zupe³ny przypadek, 

dobrowolnie niewielu wybiera³o to miejsce do zamiesz-

kania na sta³e. Wœród nich byli te¿ i tacy, którzy w ci-

chym uzdrowisku, po³o¿onym na obrze¿ach kraju, szu-

kali spokoju i zapomnienia. Do tych drugich niew¹tpliwie 

nale¿a³ Edward Fikus.

w jego atelier. Na odwrocie zdjêcia znajduje siê chara-

kterystyczna piecz¹tka zak³adu. Ja równie¿ posiadam 

takie zdjêcia: œlubne Rodziców z 1946 r. i portretowe 

mojej Mamy. Wykonane w kolorze sephi na papierze 

jedwabistym. Niektórzy z nas, tak jak np. pan Andrzej 

Kleniewski, którego rodzice prowadzili kawiarenkê 

„Krokus” usytuowan¹ naprzeciwko zak³adu (obecnie Starsi polaniczanie z pewnoœci¹ pamiêtaj¹ niewyso-

siedziba TMP i kawiarenka Art Cafe) zapamiêta³ kiego, skromnego acz eleganckiego pana, chodz¹cego 

motocykle E. Fikusa. Szczególnie czarnego peugeota, w  pumpach i kolorow¹ muszk¹ pod szyj¹. Od pocz¹tku 

którym pozwolono mu siê nawet przejechaæ. Dla swojego  pobytu w Polanicy, czyli od roku 1946  prowa-

m³odego ch³opca by³o to wielkie prze¿ycie. Natomiast dzi³ zak³ad fotograficzny FotoFikus. By³ pierwszym pol-

s¹siadka pp. Fikusów  Gra¿yna Gerczuk pamiêta bia³y skim fotografem. Zak³ad ten pocz¹tkowo mieœci³ siê przy 

skuter, którym doje¿d¿a³ do pracy i czasami zabiera³ j¹ ul. Warszawskiej nr 16, nastêpnie w jednym z lokali 

ze sob¹ z miasta do domu. Mieszka³ na Górnej Pola-póŸniejszego banku przy ul. Zdrojowej, a od 1958 r. 

nicy za zakrêtem przy ul. Zdrojowej.w budynku obok zak³adu fryzjerskiego pp. Hudeckich. 

Wiele lat po œmierci E. Fikusa, spaceruj¹c po polanic-Obecnie w lokalu po atelier FotoFikus mieœci siê zak³ad 

kim cmentarzu, przez zupe³ny przypadek zatrzyma³am szklarski pana Otrêby. W wielu polanickich rodzinach,  

siê przy Jego grobie i zaskoczona przeczyta³am w starych albumach, znajdziemy zdjêcia œlubne i inne 

inskrypcjê na  p³ycie nagrobnej:okolicznoœciowe wykonane przez Edwarda Fikusa

Z córk¹ Danut¹ w Parku Zdrojowym

W tym budynku E. Fikus posiada³ swoje atelier

Zak³ad przy ul. Zdrojowej z charakterystycznym logo
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Zdroju, a on spróbuje zebraæ informacje z archiwów 

Obozów Koncentracyjnych i Muzeów w Warszawie. I tak „Edward Fikus ur. 16.08.1895 r. w Krotoszynie, zm. 

rozpoczê³a siê nasza d³uga, ciekawa i ¿mudna  praca 27.04.1971 r. ¯o³nierz I wojny œwiatowej, Legionista, 

w poszukiwaniu informacji o E. Fikusie, która zakoñ-Powstaniec Wielkopolski, Dziennikarz, Fotoreporter 

czy³a siê w 2017 r. W tym czasie dotar³am i spotka³am Prasy Warszawskiej, Wiêzieñ Pawiaka, Oœwiêcimia, 

siê z wieloma ludŸmi, od których uzyska³am bezcenne  Buchenwaldu. Przez ca³e ¿ycie walczy³ o wolnoœæ i nie-

wiadomoœci. ZaprzyjaŸni³am siê z bratankiem E. Fikusa  podleg³oœæ Polski”.

Andrzejem i jego ¿on¹ Janin¹. Bratanek naszego bo-Tê nagrobn¹ informacjê Towarzystwo Mi³oœników 

hatera od wielu lat prowadzi³ archiwum rodziny Fikus. Polanicy umieœci³o w kronice miasta: „Polanica-Zdrój 

Czêste moje wizyty u nich we Wroc³awiu, a ich u mnie wczoraj i dziœ”, tom II Ksiêga pami¹tkowa 1945-2005, 

w Polanicy-Zdroju pozwoli³y odkrywaæ nieznany lub w rozdziale „znani polaniczanie”, wydanej przez 

zapomniany przedwojenny i powojenny okres z ¿ycia Towarzystwo Mi³oœników Polanicy w 2005 r.

stryja Edwarda. Dowiedzia³am siê, ¿e Stryjostwo pro-Wydawa³oby siê, ¿e to ju¿ ca³a nasza wiedza 

wadzi³o w Polanicy otwarty dom, w którym zw³aszcza o E. Fikusie, ale ¿ycie czêsto nas zaskakuje. W paŸ-

latem  chêtnie goœci³o cz³onków rodziny zamieszka³ych dzierniku 2013 r. odebra³am telefon z Kanady. 

na Górnym Œlasku i we Wroc³awiu. Pan Andrzej te¿ Przedstawi³ siê pan Roman Baraniecki z London 

bywa³ czêstym goœciem u Stryja i wraz z kuzynami w Ontario, który zada³ mi pytanie: „Czy mówi mi coœ 

uczestniczy³ w wycieczkach i sesjach fotograficznych nazwisko Edward Fikus?”. W dobie Internetu dostêp do 

organizowanych przez Stryja w okolicach Polanicy. Na wiadomoœci jest prosty i szybki. „Nieregularnik Pola-

temat przedwojennego i wojennego ¿ycia Stryja  Pan nicki” jest w Internecie, a w jednym z wczeœniejszych 

Andrzej niewiele wiedzia³. Poda³ nam adres córki jego numerów widnia³o nazwisko E. Fikus, st¹d ten 

E. Fikusa  Danuty ̄ elechowskiej,  mieszkaj¹cej w War-telefon. Pan Roman Baraniecki od wielu lat interesuje 

szawie, znanej dziennikarki radiowej. W tym czasie  Pan siê starymi zdjêciami Warszawy, tymi przedwojennymi 

Roman Baraniecki powoli otrzymywa³ odpowiedzi na i z okresu wojny. Znajduje je na portalach internetowych

wys³ane zapytania, nawi¹za³ kontakt telefoniczny i kupuje do swojej kolekcji. Podczas takich poszukiwañ 

z córk¹ E. Fikusa. Przybywa³o informacji, dokumentówznalaz³ zdjêcie z wrzeœnia 1939 r. asygnowane nazwis-

i zdjêæ. Ka¿da nasza kolejna rozmowa telefoniczna by³a kiem Edward Fikus. Nie kry³am swojego zdziwienia 

przekazem otrzymanych przez nas nowych, czasem i zaskoczenia tym telefonem i us³yszan¹ informacj¹. 

zaskakuj¹cych, informacji. W maju 2014 roku Pan Opowiedzia³am wszystko, co na temat E. Fikusa 

Roman wybra³ siê do Warszawy, aby spotkaæ siê z Pani¹ wiedzia³am. Mój rozmówca, doœwiadczony ju¿ w zbie-

Danut¹ ¯elechowsk¹ i Pani¹ Barbar¹ Rogalsk¹  autor-raniu informacji dot. autorów zdjêæ,  zaciekawi³ mnie 

k¹ filmu: „Przez Sofiê do wolnoœci”(w filmie opowiedzia-tematem Fikus i II wojna œwiatowa. Zaproponowa³am, 

na zosta³a historia przekazywania zdjêæ i negatywów ¿e spróbujê wœród by³ych s¹siadów, starszych miesz-

z wrzeœnia 1939 r. zbombardowanej Warszawy bu³gar-kañców Polanicy i w Urzêdzie Miasta zebraæ informacje 

skimi kana³ami dyplomatycznymi), jak równie¿ z Pani¹ i odszukaæ cz³onków rodziny. Przy kolejnych naszych 

El¿biet¹ Kamiñsk¹, z Muzeum m. st. Warszawy. rozmowach telefonicznych ustaliliœmy, ¿e ja zbieraæ 

Materia³ów przybywa³o, z pozyskanych informacji bêdê informacje z okresu pobytu Fikusa w Polanicy-

Przy grobie E. Fikusa  jego bratanek Andrzej

Zdjêcia z wrzeœnia 1939 asygnowane nazwiskiem E. Fikus



powoli uk³ada³ siê obraz dzia³alnoœci E. Fikusa w oku- z lat 1930-1971 ponad 700 negatywów skompletowa-

powanej Warszawie. nych i czêœciowo opisanych przez autora. Otrzyma³ je 

od wdowy  po zmar³ym, która likwiduj¹c po œmierci mê-

¿a mieszkanie w Polanicy-Zdroju przekaza³a tê war-

toœciow¹ paczkê w³aœnie jemu. Negatywy te przedsta-

wiaj¹: prowincjê przedwojennej Polski, wydarzenia 

polityczne i kulturalne z g³ównymi bohaterami tych 

czasów, s¹ zdjêcia przedwojennej Warszawy oraz 

Polanicy i jej okolic z lat 1946 -1971.

Negatywy plus zebrane przez nas materia³y, to skar-

bnica wiedzy historycznej, dlatego Pan Roman 

Baraniecki zasugerowa³, ¿e z dokumentacj¹ tej rangi 

musimy zwróciæ siê do osoby, która by zechcia³a  

profesjonalnie uporz¹dkowaæ zebrany materia³ i w for-

mie ksi¹¿ki wydaæ. Zamys³ nasz jest obecnie w trakcie 

finalizowania. 

Okaza³o siê, ¿e ponad siedemdziesi¹t lat po II wojnie 

œwiatowej nadal nie mamy pe³nej wiedzy o konspira-

cyjnym ¿yciu warszawiaków.

W swoich skrupulatnie zbieranych informacjach 

posiadaliœmy ju¿ spory zasób dokumentów i zdjêæ, 

w tym oryginalne listy Fikusa z Pawiaka i obozów 

koncentracyjnych pisane do Teœciowej, córki Danusi 

i ¿ony Marii, która wiêziona by³a w obozie koncentracyj-

nym w Ravensbruck (z arch. Andrzeja Fikusa). Powoli 

uk³adanka zape³nia³a wolne, nieznane miejsca. 

Zaczêliœmy powoli pisaæ scenariusz dot. ¿ycia Fikusa 

w czasie okupacji. 

W dniach od 29 wrzeœnia do 30 paŸdziernika 2017 r. 

w Mazowieckim Urzêdzie Wojewódzkim w Warszawie, 

w Holu G³ównym mo¿na by³o obejrzeæ wystawê zaty-

tu³owan¹: „Zniszczenia Warszawy we wrzeœniu 1939 

w polskiej i niemieckiej fotografii”. Wystawa przygotowa-

na zosta³a przez Polonia Canadian Instytute for His-

9  wrzeœnia 2015 r. umiera  pani Danuta ¯elechowska, torical Studiem przy wspó³udziale Muzeum Wojska 

a 7 grudnia tego samego roku umiera pan Andrzej Fikus. Polskiego w Warszawie. Dwie plansze wystawy 

Ogromny to by³ dla nas cios, przecie¿ nie zd¹¿yliœmy poœwiecone zosta³y zdjêciom wykonanym przez 

jeszcze sfinalizowaæ pracy nad ¿yciorysem Edwarda Edwarda Fikusa. W wystawie wykorzystano materia³y 

Fikusa, a zmarli ju¿ jego nie przeczytaj¹. Niespo- archiwalne z prywatnego archiwum Romana i Macieja 

dziewanie na pocz¹tku 2016 r. siostrzeniec naszego Baranieckich, przekazane do archiwum Polonia 

Bohatera  Adam Jarantowski, zamieszka³y w Kato- Canadian Institute for Historical Studies. Wystawa 

wicach, odnalaz³ pude³ko negatywów Edwarda Fikusa powsta³a w London i Borden w Kanadzie w 2013 r. 

NieregularnikNieregularnik PolanickiPolanickiNieregularnikNieregularnik PolanickiPolanicki1/2018 POLANICZANIE

27

Od lewej: J. Zagozda, D. ¯elechowska, R.Baraniecki

Plakat wystawy



Bohaterze.

 Edward Stanis³aw Fikus, syn Franciszka i Klary z Janu-

szkiewiczów, urodzi³ siê 16 sierpnia 1895 roku w Kro-

toszynie, w zaborze pruskim. Ojciec by³ w³aœcicielem 

renomowanego zak³adu kamieniarskiego w Ostrowiu  

Wielkopolskim. Wychowywany by³ przez rodziców 

w duchu patriotycznym. Jak wspomina córka Danuta 

¯elechowska zosta³ wydalony z gimnazjum w Ostrowiu 

Wielkopolskim za u¿ywanie jêzyka polskiego (strajk 

m³odzie¿y polskiej rozpoczêty we Wrzeœni). Podczas 

I wojny œwiatowej zosta³ powo³any do armii niemieckiej, 

w której s³u¿y³ od 16.06.1914 r do 15.11.1918 r. Z za-

chowanych dokumentów i zdjêæ, które s¹ w posiadaniu 

Rodziny wynika, ¿e po zakoñczeniu wojny bra³ udzia³ 

w Powstaniu Wielkopolskim. S³u¿y³ w 2 Dywizji Pie-

choty Legionów jako referent oœwiatowy w Zak³adzie 

Sanitarnym. 10.12.1919 r. zosta³ awansowany ze 

stopnia sier¿anta na stopieñ podchor¹¿ego.  W szcz¹t-

kowych dokumentach i na legitymacji Attache przy 

American YMCA w Warszawie widnieje data 20 lipca 

1920 r. Nastêpnie czytamy w dokumencie, ¿e zosta³ 

urlopowany bezterminowo ze s³u¿by wojskowej 31.

01.1921 r. (American YMCA Puck, Pomorze). Jest 

jeszcze jeden dokument z dat¹ 19 kwietnia 1921 r., który 

stwierdza, ¿e jest zatrudniony w charakterze kierownika 

„Ogniska” YMCA Szko³y Podchor¹¿ych Piechoty w War-

ca³kowicie w jêzyku angielskim. By³a prezentowana szawie. Pani Danuta ¯elechowska podczas spotkania 

w wielu miejscach w prowincji Ontario, m. in. w Kon- z Panem Romanem Baranieckim wspomina³a, ¿e ojciec 

sulacie Polskim w Toronto, Bibliotece Miejskiej w Nia- mówi³ o 7 ró¿nych mundurach, które w ¿yciu nosi³.

gara on - the - Lake i Hamilton, zarówno dla Polonii  

kanadyjskiej, jak i dla Kanadyjczyków. Wystawê do  

Warszawy przywióz³ i oficjalnie otworzy³ Roman 

Baraniecki.

Czas nieub³aganie p³ynie, tyle siê zmienia, dlatego 

postanowi³am ju¿ nic nie odk³adaæ na póŸniej, lecz 

w sposób krótki, bez analizy historycznej przekazaæ 

Pañstwu ca³¹ zebran¹ przez nas wiedzê o naszym 

Wed³ug wspomnieñ Córki, Ojciec po I wojnie œwiatowej 

(mo¿liwe, ¿e i przed wojn¹) pracowa³ w Drogerii „Ger-

mania” w Pucku, gdzie zainteresowa³ siê fotografi¹ 

(zdjêcia poœwiadczaj¹ce ten fakt znajduj¹ siê w albumie 

rodzinnym w Warszawie). Nastêpnie przeniós³ siê do 

Warszawy, dok³adnej daty nie znamy, i rozpocz¹³ pracê 
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Ministerstwo Spraw Za-

granicznych oraz pasz-

port z wizami do Cze-

chos³owacji, Jugos³awii 

i Niemiec (1930 r.) W la-

tach trzydziestych ub.w. 

by³ akredytowany jako 

fotoreporter przy wielu 

ambasadach. Zwi¹zany 

by³ z warszawskimi dzien-

nikami i pismami literacko  

spo³ecznymi, miêdzy 

innymi z „Prosto z Mostu”, 

„Kurier Warszawski”, 

„Wieczór Warszawski”. W latach 1939-1941 fotografo-

wa³ zniszczenia  Warszawy. Ciekawe, ¿e Niemcy 

pozwalali fotografowaæ ruiny i siebie na ich tle. 

Z dostêpnych nam dokumentów i publikacji wiemy, ¿e 

wst¹pi³ do podziemia: Komenda Obroñców Polski 

”Muszkieterzy”. Wspó³pracowa³ z „Grup¹ B”, tajn¹ 

organizacj¹ utworzon¹ przez polskie podziemie i sk³a-

daj¹c¹ siê z bu³garskich pracowników dyplomatycznych 

wspomagaj¹cych polskie podziemie. Wed³ug wspo-

mnieñ Kruma Tsokoffa i Córki, w swoim atelier, w Ale-

jach Jerozolimskich 49 (numeracja dzisiejsza), produ-

kowa³ fa³szywe przepustki i dowody to¿samoœci.

Pod koniec 1939 roku E. Fikus przekaza³ Krumowi 

Tsokoffowi mikrofilmy oraz 120 fotografii zniszczonej 

Warszawy, w trzech kompletach, które przez kana³y 

dyplomatyczne dotar³y do  Polskiego Rz¹du w Pary¿u . 

Materia³y te wraz z materia³ami ikonograficznymi Kruma 

Tsokoffa, opisanymi przez autorów innych zdjêæ zos-

ta³y opublikowane w broszurze „Les Atrocites alle-

mandes en Polotne” w 1940 r. Fotografie niesygnowa-

ne znajduj¹ siê w Muzeum im. Gen. W. Sikorskiego 

w Londynie. Zdjêcia te u¿ywano w ró¿nych publikacjach 

podczas wojny. By³y to pierwsze dokumenty ikonografi-

czne z okupowanej Polski, oprócz œwiadectwa Juliana 

Bryan'a, udostêpnione œwiatowej opinii publicznej, które 

ukazywa³y rozmiar zniszczeñ w Warszawie i tragiczny 

los Polaków. Fotografie na Zachód przemycali tak¿e 

Kris Braun i Jan Ryœ.

jako fotoreporter. Za³o¿y³ agencjê fotograficzn¹ Photo  W nocy z 21 na 22 kwietnia 1941 r. Gestapo aresztowa³o 

Service mieszcz¹c¹ siê przy ulicy Marsza³kowskiej 41 E. Fikusa w jego atelier. To by³ tzw. „Kocio³”. Pierwsza, 

(obecna numeracja), wspó³pracowa³ z pras¹ warszaw- w mieszkaniu przy ul. Wileñskiej, aresztowana zosta³a 

sk¹. Legitymacja „Wieczoru Warszawskiego” z 1929 r. ¿ona Fikusa - Maria, stamt¹d udano siê do Atelier 

zaœwiadcza, ¿e zatrudniony by³ w charakterze  fotoko- w Alejach Jerozolimskich po E. Fikusa. W tym samym 

respondenta. Zna³ jêzyki obce, co zapewne pomaga³o czasie aresztowano wielu innych dzia³aczy warszaw-

mu w obracaniu siê wœród osób ze œwiata polityki skiego podziemia.  Edward Fikus i jego ¿ona  przewie-

i kultury. W posiadaniu Wnuka i ̄ ony bratanka E. Fikusa zieni zostali do tzw. Tramwaju w Alei Szucha, po prze-

s¹: legitymacje akredytacyjne wystawione przez s³uchaniu osadzeni zostali w wiêzieniu na Pawiaku jako 
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wiêŸniowie polityczni. W wiêzieniu przez doskona³¹ 

znajomoœæ jêzyka niemieckiego w mowie i piœmie 

E. Fikus pe³ni³ funkcjê korytarzowego i pisarza. 

Wykorzystywa³ swoj¹ funkcjê, przenosz¹c grypsy 

pomiêdzy wiêŸniami i na zewn¹trz. Przekazywa³ 

informacje zawarte w listach rozstrzelanych Polaków. 

7 marca 1942 r. zosta³ przewieziony do niemieckiego 

obozu koncentracyjnego w Oœwiêcimiu nr obozowy  

26583. Nastêpnie 12 marca 1943 r.  zosta³ wywieziony 

z KL Auschwitz w transporcie do obozu koncentra-

cyjnego w Buchenwaldzie, gdzie nadano mu nowy 

numer 11511. Maria Fikus zosta³a wywieziona 

z Pawiaka do obozu koncentracyjnego w Ravensbruck 

30 maja 1942 roku.

centracyjnego w Neuengamme przebywa³ w 25 

Displaced Persons Assembly Center w Neumunster, 

w brytyjskiej strefie okupacyjnej. Pe³ni³ tam funkcjê 

zastêpcy dyrektora / komendanta.  Do Warszawy wróci³ 

na prze³omie lipca / sierpnia 1945 r. Wed³ug relacji córki  

Danuty ̄ elechowskiej, Ojciec  zosta³ rozpoznany przez 

komunistycznego dzia³acza na Pradze (O Fikus, wi-

dzimy, ¿e wróciliœcie… to my siê teraz Wami zajmie-

my…) Zmuszony by³ wiêc opuœciæ Warszawê zim¹ 

1945/46 r. Pocz¹tkowo uda³ siê do Katowic, gdzie 

mieszka³a czêœæ rodziny, a nastêpnie uda³ siê na tereny 

Polski Zachodniej. Osiedli³ siê w Polanicy-Zdroju, gdzie 

za³o¿y³ w 1946 r. zak³ad fotograficzny FotoFikus. 

Prawdopodobnie zaprzyjaŸni³ siê ze Stanis³awem 

Kozickim, politykiem, wspó³pracownikiem Romana 

Dmowskiego, sekretarzem generalnym delegacji 

polskiej na konferencjê pokojow¹ w Pary¿u w 1918 r., 

który po II wojnie œwiatowej w 1947 r. wraz z ¿on¹ Mari¹ 

Czaykowsk¹ osiedli³ siê w Polanicy-Zdroju. Maria 

Czaykowska (znana malarka) w 1949 r. namalowa³a 

portret Edwarda Fikusa. Portret obecnie posiada Pani 

Janina Fikus z Wroc³awia. PrzyjaŸni³ siê tak¿e z Joann¹ 

hr. Kleniewsk¹ z Colona Walewskich, która wraz 

z mê¿em i dzieæmi osiad³a po wojnie w Polanicy-Zdroju 

i prowadzi³a popularn¹ kawiarenkê „Krokus”. Zak³ad 

fotograficzny FotoFikus mieœci³ siê naprzeciwko 

kawiarenki „Krokus”. Po rozwodzie z Mari¹ Fikus poœlu-

bi³ Felicjê Zinkow-Fikus, z któr¹ mieszka³ od 1958 r.  a¿ 

do œmierci w 1971 r. przy ul. Zdrojowej nr 71.

W 1964 r. wst¹pi³ do ZBoWiD, by³ cz³onkiem Stronnictwa 

Demokratycznego.
Z okresu pobytu Fikusa w Buchenwaldzie zachowa³a Lata spêdzone w obozach koncentracyjnych da³y znaæ 
siê Jego korespondencja z córka Danut¹ i z Teœciow¹ o sobie, os³abiony organizm nie pozwoli³ ju¿ na pracê 
(obecnie w zbiorach rodzinnych). 26 paŸdziernika 1944  zawodow¹. Zacz¹³ chorowaæ, stara³ siê o rentê inwa-
wywieziony zosta³ do KZ Neuengammen w Hamburgu  lidzk¹ (Komisja Lekarska przyzna³a mu I grupê inwali-
numer obozowy 63748. Po wyzwoleniu z obozu kon- dzk¹, wymagaj¹c¹ opieki osoby drugiej). Poczyni³ 
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Zachowana korespondencja obozowa
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¿ycie by³ przyzwoitym cz³owiekiem.

starania o przyznanie renty inwalidzkiej. W roku 1967 

rozpocz¹³ d³ug¹ i ¿mudn¹ korespondencjê, szukaj¹c 

swoich kolegów z konspiracji i obozów koncentracy-

jnych, aby poœwiadczyli jego przynale¿noœæ i dzia³al-

noœæ w podziemiu. Koledzy nie zawiedli, w dokumen-

tach otrzymanych z Centralnego Archiwum Urzêdu ds. 

Kombatantów i Osób Represjonowanych czytamy m.in. 

oœwiadczenie œwiadka, wspó³wiêŸnia z Buchenwaldu 

Leonida Karziukina: „… stwierdzam, ¿e zachowanie 

Ob. Fikusa Edwarda by³o pe³ne godnoœci, prawoœci, 

kole¿eñskoœci, szczerej ¿yczliwoœci i czynnej pomocy 

dla wszystkich wspó³wiêŸniów, czym zjedna³ tak¿e moj¹ 

trwa³¹ sympatiê…” Prosi³ równie¿ Centralne Archiwum 

Wojskowe w Warszawie o potwierdzenie faktu, ¿e 

figuruje w rejestrze jako by³y Powstaniec Wielkopolski. 

Posiadane dokumenty z tego okresu przes³a³ z proœb¹   1. Przekazy ustne : H. Dunkel,  A. Fikus,  G. Gerczuk, A. Kleniewski, 
      A. Jaraniecki,  K.  Smolik, prof. R. W¹sik,  D. ¯elechowska,   

o stwierdzenie, ¿e uprawniaj¹ go do otrzymania Krzy¿a   2. „Przez Sofiê do wolnoœci”  film red. Barbary Rogalskiej
  3. Wywiad TVP z  D. ¯elechowsk¹  kasetaPowstañców. Przyznanie krzy¿a w znacznym stopniu 
  4. Kserokopie dokumentów dot. E. Fikusa przechowywane w Archiwum
      Urzêdu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w W-wie.podwy¿szy³oby  przysz³¹ rentê. Trwa³o to d³ugo, zbyt 
  5. Dokumenty uzyskane z Pañstwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau 
      w Oœwiêcimiu.d³ugo, wtedy ju¿ nie chodzi³ samodzielnie i przebywa³ 
  6. Spisane wspomnienia Kruma Tsokoffa- radcy handlowego poselstwa

w szpitalu powiatowym w K³odzku. Czy otrzyma³ rentê       bu³garskiego w Warszawie, „Ramiê w ramiê”,Czytelnik Warszawa
  7. Archiwum Muzeum w Buchenwaldzie.

inwalidzk¹? Nie wiemy. Zmar³ 21 kwietnia 1971 r.   8. Copyright by „Kris” Sylwestra Brauna fotografie Warszawy 1939/40 r. 
      ze zbiorów Muzeum Historycznego m. st. Warszawy.w Szpitalu Powiatowym w K³odzku, prze¿ywszy lat 75.
  9. Notatki z rozmowy przeprowadzonej przez R. Baranieckiego 
      z D. ¯elechowsk¹.Parafrazuj¹c wypowied¿ prof.W³adys³awa Barto-
10. Zbiory rodzinne w Warszawie.

szewskiego mo¿emy potwierdziæ, ¿e przez ca³e swoje 11. Leon Wanat  „Za murami Pawiaka”  Ksi¹¿ka i Wiedza 1960

Gra¿yna Redmerska

Portret E. Fikusa pêdzla Marii Czaykowskiej

Nekrolog, który ukaza³ siê w “¯yciu Warszawy”
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WARSZAWA 

1 - centrum Stolicy

2 - na ¯oliborzu

Z ¯YCIA STOLICY

3, 4 - Czerwiec 1938 r. - uroczystoœci sprowadzenia 

do Polski szcz¹tków œw. Andrzeja Boboli 

5, 6 -1939 r. - defilada w rocznicê uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja 

7, 8 - 1935 r. pogrzeb Marsza³ka J. Pi³sudskiego 

9 -1935 r. wrêczenie Bu³awy Marsza³kowskiej gen. 

E. Rydz-Œmig³emu

10 - 1937 r.  wizyta Króla Rumunii Karola II 

 w Warszawie               

11 - Harcerze z USA w Warszawie

GDYNIA

12, 13 -1939 r. Defilada 

NA PROWINCJI

14 - £¹cko

99 1010

1111
1212

1313

1414

20-lecie miêdzywojenne 
w obiektywie E. Fikusa
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POLANICA LAT 50.
(czêœæ 2)

Kontynuuj¹c zabawê w odgadywanie miejsc zapo- doznaj¹c estetycznego uszczerbku.

mnianych, czy zmienionych, zwróæmy uwagê na Szkoda, ¿e w latach 90. i póŸniejszych, niektóre reali-

rozmaite szczegó³y. Na to, co odró¿nia³o tamte czasy od zacje z³ama³y nie tylko tê konwencjê, ale elementarne 

dnia dzisiejszego. poczucie harmonii.

To oczywiœcie elementy ubioru, moda wówczas domi- Niemniej nawet dziœ, ciekaw¹ zabaw¹ mog³oby byæ 

nuj¹ca. Ale tak¿e pewne uporz¹dkowanie otoczenia, zachêcenie kuracjuszy wchodz¹cych na obszar „Zdro-

brak zbêdnych elementów, a przede wszystkim ju”, aby przywdziewali stroje z minionej epoki. Nietrudno 

nachalnie zalewaj¹cej nas dziœ informacji. Na ogó³ by³oby sobie wyobraziæ, ¿e to nadal spaceruj¹ ci sami 

zreszt¹ miernego znaczenia. mi³oœnicy wypoczynku „u wód” odziani w piêkne surduty, 

Z drugiej strony fascynuj¹ce jest to, ¿e gdyby ze zdjêæ z cylindrami na g³owach  panie zaœ w falbaniastych 

tych usun¹æ (czy przes³oniæ) napisy, ubiory ludzi czy sukniach, chroni¹ce siê przed s³oñcem w cieniu no-

inne elementy determinuj¹ce przedzia³ czasowy, to nie szonych parasolek.

da³oby siê  stwierdziæ, kiedy fotografie te wykonano! Przy pomocy tych w³aœnie zdjêæ, z lat 50. mo¿na tak¹ 

Ten okres, lata 50-te ubieg³ego wieku, jest ostatnim wizjê przywo³aæ, gdy¿ pokazuj¹ one, chyba po raz 

czasem w  naszych realiach, który pokazuje zachowany ostatni kurort jakim by³ naprawdê - bez krzykliwych 

charakter miasta. Przedwojenne niemieckie widokówki reklam, szyldów i niezliczonych punktów sprzeda¿y 

to inna epoka; czêsto zreszt¹ „dopieszczane” w celu czegokolwiek.

uatrakcyjnienia prezentowanych obiektów czy zdarzeñ.

Œwiadczy to dobitnie o stopniu przemyœlenia najdro-

bniejszych nawet szczegó³ów ówczesnej zabudowy, 

tak¿e pod k¹tem funkcjonalnoœci i urbanistycznej 
PS. Na kilku z prezentowanych zdjêæ znalaz³ siê ich estetyki, co spowodowa³o, ¿e ca³a ta zabudowa uzdro-

autor, mój Ojciec  Alojzy.wiskowa ma w sobie charakter ponadczasowy. Niczym 

wehiku³ czasu przemieszcza siê przez epoki, nie 

Dariusz Milka

Fotografie z lat 50.
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KALEJDOSKOP TALENTÓW.  WIOSNA 2018
W dniach 23-25 marca 2018 r., w Teatrze Zdrojowym S.A. oraz Zarz¹du Miejskiego Zak³adu Komunalnego 

w Polanicy-Zdroju, odby³ siê XV Miêdzynarodowy Sp. z o.o. w Polanicy-Zdroju.                             
Festiwal Twórczoœci Dzieciêcej i M³odzie¿owej "Kalej-

doskop Talentów. Wiosna 2018". Szko³y Stowa-

rzyszenia "Edukator" by³y wspó³organizatorami tego 

przedsiêwziêcia. Goœciliœmy kilkuset uczestników 

z Rosji, Bia³orusi, Ukrainy, £otwy, Litwy, Estonii, W³och 

i Polski. Reprezentanci "Edukatora" otrzymali wiele 

nagród: Weronika Niewiadomska zajê³a 2 miejsce 

w kategorii wokal estradowy, Miriam Niewiadomska  

3 miejsce w kategorii wokal estradowy w grupie 

m³odszej, Weronika Jeœman - 2 miejsce w konkursie 

recytatorskim, Wiktoria Gbyl - 2 miejsce w kategorii solo 

instrumentalne, Martyna Walczuk - 1 miejsce w kon-

kursie malarskim, Brygida Niewiadomska i Hanna 

Majewska - 2 miejsce w konkursie malarskim, natomiast 

Martyna Jêdrzejowska - 3 m. Gratulujemy tak¿e naszym 

absolwentom: Konradowi Pindralowi (1 miejsce w kate-

gorii wokal estradowy), Agacie Kowalskiej i Paulinie 

Nowak (exequo 2 m.), Oli Wiœniewskiej (1 m. w kon-

kursie malarskim). Gratulujemy te¿ grupie tanecznej 

(Wiktoria G³adysz, Julia i Marta Czerniak, Martyna 

Walczuk, Ola Papis, Oliwia Bednarek, Karolina 

Wiœniewska, Natalia Kowalska), która otrzyma³a 

wyró¿nienie za przepiêkne dwa wystêpy: "Taniec mo-

tyli" i "Taniec wody i ognia". Gratulujemy opiekunom 

artystów: Pani Hannie Koœcielskiej i Pani Sylwii 

Domagale i czekamy na kolejne sukcesy. Dziêkujemy 

równie¿ m³odzie¿y z naszego gimnazjum za pomoc 

w organizacji festiwalu.

Niezwykle cieszy nas, ¿e ju¿ po raz czwarty 

w naszym uzdrowisku mogliœmy goœciæ tylu artystów 

z wielu krajów œwiata. Zaanga¿owanie kierowników 

artystycznych grup sprawia, ¿e poziom wszystkich 

wystêpów by³ bardzo wysoki. Najcenniejsze by³y jednak 

uœmiechy dzieci wystêpuj¹cych na scenie. Mia³y one 

satysfakcjê z mo¿liwoœci przyjazdu do Polski i wziêcia 

udzia³u w festiwalu, a ka¿da nagroda wywo³ywa³a burzê 

oklasków i radoœæ.

Organizacja tego niezwykle barwnego widowiska 

by³aby niemo¿liwa, gdyby nie ¿yczliwoœæ i wsparcie 

wielu instytucji i osób. Szczególne s³owa podziêkowania 

nale¿¹ siê ca³ej ekipie Teatru Zdrojowego. Centrum 

Kultury i Promocji na czele z pani¹ Justyn¹ Kuban, 

Burmistrzowi Miasta  Panu Jerzemu Terleckiemu, 

Przewodnicz¹cemu Rady Miejskiej  Panu Romanowi 

Szymañskiemu. Gor¹ce podziêkowania kierujemy 

równie¿ do sponsorów: Zarz¹du Uzdrowisk K³odzkich 

Agata Winnicka

Foto: DOBA.pl



Krystyna Guzik 
z/d Klimek
1929-2018

Andrzej Bartyñski
1934-2018

11 czerwca 2018 r.  na cmen-

tarzu komunalnym w Pola-

nicy-Zdroju po¿egnaliœmy 

Krystynê Guzik, nauczy-

cielkê jêzyka polskiego 

w Szkole Podstawowej nr 1

 w latach 1955-1985.

Wy¿sze wykszta³cenie filo-

logiczne zdoby³a w trudnych 

czasach stal inowskich, 

kierowana ambicj¹ wyrwania 

siê z zapad³ej wsi Morzyczan W³oœciañski na 

Mazowszu. W ci¹gu 30 lat swojej pracy pedagogicznej 

wychowa³a rzesze uczniów, którzy  do dziœ z senty-

mentem wspominaj¹ j¹ jako wymagaj¹cego, ale 

¿yczliwego pedagoga i nauczyciela. Wpaja³a swoim 

uczniom czym jest piêkno ojczystego jêzyka, a tak¿e, co 

to znaczy byæ dobrym cz³owiekiem. By³a kobiet¹ 

wielkiego serca z du¿ym poczuciem humoru, ¿yczliwa 

w stosunku do innych. W ka¿dym cz³owieku widzia³a 

to, co jest w nim najwartoœciowsze. Razem z mê¿em 

Kazimierzem byli animatorami ¿ycia kulturalnego 

w Polanicy- Zdroju w koñcówce lat 50. i drugiej po³owie 

lat 70. ub. w. Przez 15 lat prowadzi³a amatorski zespó³ 

teatralny przy Szkole Podstawowej nr 1, który na 

deskach Teatru Zdrojowego w Polanicy - Zdroju, a tak¿e 

na terenie Dolnego Œl¹ska wystawia³ baœnie, literackie 

sk³adanki i recytatorskie impresje. Wspólnie z mê¿em 

w sanatoriach prowadzili prelekcje z dziedziny litera-

tury i wydawnictw ukazuj¹cych piêkno naszej Ma³ej 

Ojczyzny Ziemi K³odzkiej, ma³o znanych, a interesu-

j¹cych ciekawostek historycznych z dziejów Dolnego 

Œl¹ska.

Wœród pomniejszych odznaczeñ i wyró¿nieñ, w tym 

medalem za zas³ugi dla miasta Polanica -Zdrój, odzna-

czona zosta³a Z³otym Krzy¿em Zas³ugi i Krzy¿em 

Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Pozostanie w naszej pamiêci jako dobry cz³owiek 

i nauczyciel.

                                            Czeœæ Jej pamiêci.

   16 czerwca 2018 r. we 

Wroc³awiu zmar³ Andrzej 

Bartyñski, polski poeta, 

cz³onek Zwi¹zku Literatów 

Polskich. 

Urodzi³ siê we Lwowie 25 

maja 1934 r., do Wroc³awia 

przyby³ z rodzin¹ w 1946 r. 

Absolwent Wydzia³u filologii 

polskiej na Uniwersytecie 

Wroc³awskim. W 1956 r. by³ 

wspó³za³o¿ycielem Wroc³awskiej Grupy Artystycznej 

„Dlaczego nie”, skupiaj¹c¹ m³odych poetów, prozaików, 

aktorów i artystów plastyków. Przez ponad æwieræwiecze 

pe³ni³ funkcjê prezesa Zarz¹du Dolnoœl¹skiego Oddzia³u 

Zwi¹zku Literatów Polskich. Za³o¿yciel i prezes Klubu 

Inteligencji Niewidomej RP. W latach 19861990  pe³ni³ 

funkcjê przewodnicz¹cego Rady Kultury przy Zarz¹-

dzie G³ównym Polskiego Zwi¹zku Niewidomych.  Artys-

ta estradowy, pieœniarz. By³ cz³onkiem wielu stowarzy-

szeñ i organizacji. Dzia³aczem kultury, spo³ecznikiem, 

dzia³aczem na rzecz równouprawnienia osób niepe³-

nosprawnych. Cz³owiekiem  Roku 2009 Polskiego Zwi¹-

zku Niewidomych.

Od wielu lat zwi¹zany by³ z Ziemi¹ K³odzk¹ i Polanic¹  

Zdrój, gdzie od kilkunastu lat mia³ mieszkanie W latach 

60. ub. w. by³ wielokrotnym laureatem „K³odzkich Wio-

sen Poetyckich”. Od 2003 r. pomys³odawca, twórca 

i wspó³organizator Miêdzynarodowego Festiwalu Poezji 

„Poeci bez granic” w Polanicy  Zdroju. Festiwalu, który 

integruje nie tylko œrodowisko poetów, ale te¿ polanickie 

szko³y, przedszkola, instytucje, które z szacunku do 

Jego osoby chc¹ podczas festiwalowych dni podzieliæ 

siê tym, co maj¹ najlepsze. Tegoroczny, XV ju¿ Festiwal 

bêdzie nosi³ Jego imiê.

Honorowy Obywatel Polanicy-Zdroju, laureat Statuetki 

Polanickiego NiedŸwiedzia.

Za swoj¹ dzia³alnoœæ odznaczony wieloma orderami 

i medalami.

Spoczywa na cmentarzu œw. Wawrzyñca we Wroc³awiu.

                                        Czeœæ Jego pamiêci.
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IN MEMORIAM
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  KALENDARIUM  KALENDARIUM

LUTY

1, 2               Otwarcie kawiarni „Art Cafe” w siedzibie TMP

MARZEC

3, 4               7 Artystyczna Niedziela Palmowa
5, 6                 Kalejdoskop talentów. Wiosna 2018

KWIECIEÑ

7, 8                 Delegacja z Kartuz w naszym mieœcie

MAJ

9, 10               Uroczystoœæ nadania imienia œw. Jana Paw³a II
                        S.C.M. S. A. W œrodku prezes Zarz¹du Renata
                        JaŸdŸ-Zaleska
11, 12              Tak wygl¹da Miejska Biblioteka Publiczna po
                         remoncie

CZERWIEC

13, 14, 15       Na budowie Ma³ego Rynku
16, 17, 18       Pejza¿e kulinarne Polanicy
19, 20, 21, 22  Migawki z Polanicy

fot./arch. 
(1, 2, 3, 4)  A. W. Kubik, (5, 6) DOBA.pl, (7, 8) A. Stêpek, (9, 10) SCM, (11, 12) MBP
(13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22)J. Redmerski
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