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17 WRZEŒNIA 2018 R.
NA POLANICKIEJ NEKROPOLII
Po II wojnie œwiatowej na podstawie ustaleñ ja³tañskich i zmianie polskich granic nast¹pi³a niespotykana doty chcz as tzw. „Wie lka wêdr ówka ludó w”.
Prze sied lana ludn oœæ zami eszk a³a na Kres ach
Wschodnich musia³a opuœciæ swoje rodzinne strony
i osi¹œæ gdzieœ w zupe³nie obcym miejscu.
Przesiedleñcy opuszczali nie tylko swoje domy i ca³y
pokoleniowy maj¹tek, pozostawiali tam rodzinne
historie, groby najbli¿szych i wspomnienia z okrutnych
wojennych prze¿yæ.
W Polanicy-Zdroju osiedlali siê Polacy z dawnych
Kresów Wschodnich: z Podola i Wo³ynia, zza Buga, bo
tak w³aœnie byli nazywani, wyró¿nia³ Ich œpiewny
charakterystyczny akcent. Osiedlali siê tu równie¿
powracaj¹cy z zes³ania na Sybir. Ta wêdrówka trwa³a
dla niektórych bardzo d³ugo. W Polanicy-Zdroju i okolicznych wioskach znaleŸli nareszcie spokój, nowy dom
wczeœniej opuszczony przez dawnych mieszkañców Niemców i pracê. M³odzi przybysze zak³adali rodziny,
starzy próbowali przyzwyczaiæ siê i zapomnieæ. Na
pocz¹tku nie rozmawiali o swoim dawnym ¿yciu i przejœciach, by³y zbyt bolesne. Zaczê³y rodziæ siê dzieci,
potem wnuki, to im, cicho, w zaciszu domowym zaczêli
opowiadaæ o tamtych kresowych prze¿yciach, ¿eby nie
zapomnieæ o nich i ¿eby w rodzinie o tym pamiêtano.
Up³ywa³y lata, starsi osiedleñcy odchodzili, spoczywaj¹
na polanickim cmentarzu. ¯yj¹cych œwiadków tamtych
strasznych lat pozosta³o ju¿ niewielu. Wies³aw Lewicki
pochodz¹cy z Kowla na Wo³yniu, syn ¯o³nierza 27
Wo³yñskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, jest jednym z nich. Dlatego postanowi³ i poczyni³ starania na
posadowienie na polanickim cmentarzu pomnika
pamiêci pomordowanych i ¯o³nierzy 27 Wo³yñskiej
Dywizji Piechoty AK. W 70 rocznicê tzw. „Krwawej
Niedzieli na Wo³yniu”, kiedy to formacje OUN UPA
wymordowa³y tysi¹ce Polaków. Uroczystoœæ mia³a
miejsce 2 wrzeœnia 2013 r. (patrz NP. nr 2(24) 2013).
17 wrzeœnia 2018 r. przy Pomniku Wo³yñskim mia³a
miejsce uroczystoœæ umieszczenia w podstawie
pomnika urny z ziemi¹ z grobu gen. bryg. Jana
Wojciecha Kiwerskiego ps. „Oliwa” - dowódcy 27
Wo³yñskiej Dywizji Piechoty AK.
Uroczyst¹ oprawê zapewni³y poczty sztandarowe: Ko³a
Zwi¹zku Sybiraków, K³odzkiego Obwodu AK, Stowarzyszenia Kresowian Ziemi K³odzkiej, Szko³y Podstawowej nr 2 im. ¯o³nierzy z Monte Cassino, Oddzia³ów
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Gimnazjalnych im. dr Józefa Matuszewskiego, Szkó³
Stowarzyszenia „Edukator”, Regionalnej Szko³y Turystycznej im. Jana Paw³a II. Wartê honorow¹ pe³nili ¿o³nierze 22 Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej
w K³odzku.

Obecni byli: przewodnicz¹cy Rady Powiatu - Dariusz
K³onowski, burmistrz Polanicy-Zdroju - Jerzy Terlecki,
przewodnicz¹cy Rady Miejskiej - Roman Szymañski.
Prezes TMP - Edward Wojciechowski, duchowieñstwo:
proboszcz i dziekan polanicki ks. pra³at Antoni
Kopacz, wikariusz ks. Mateusz Matusiak, prezes
honorowy Zarz¹du Rejonowego Zwi¹zku ¯o³nierzy
Wojska Polskiego, córka Eugeniusza Rachwalskiego,
ofiarodawcy ziemi z grobu Genera³a dr Lucyna
Koœcielniak, Kresowianie, mieszkañcy Polanicy.

Uczestnicy spotkania wys³uchali fragmentu ksi¹¿ki
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Eugeniusza Rachwalskiego - „Kartki wydarte z ¿yciorysu”, mówi¹cej o têsknocie za piêknem utraconej ziemi wo³yñskiej. Fragmenty z ksi¹¿ki odczyta³a uczennica Natalia Bilska.
Nastêpnie odczytano ¿yciorys genera³a Jana
Wojciecha Kiwerskiego. Urnê z ziemi¹ poœwiêci³ ks.
pra³at Antoni Kopacz.
Aktu umieszczenia urny w podstawie pomnika dokonali: Wies³aw Lewicki - inicjator sprowadzenia ziemi wraz
z Jakubem Sadko - przedstawicielem m³odego pokolenia polaniczan. Ceremonii towarzyszy³a pieœñ/
modlitwa AK: „Bo¿e, któryœ jest na niebie”.
Istotnym punktem uroczystego spotkania by³o odznaczenie Wies³awa Lewickiego „Z³otym Krzy¿em Zas³ugi
z Gwiazd¹” przyznane go przez Radê G³ówn¹
Stowarzyszenia ¯o³nierzy Wojska Polskiego. Aktu
dekoracji dokona³ p³k. Kazimierz Korecki. W swoim
wyst¹pieniu Wies³aw Lewicki m.in. powiedzia³: (…)
„Meldujê pos³usznie p. poruczniku Rachwalski PS.
Kotwica, ¿e pañski dar ziemi, któr¹ Pan pobra³ z mogi³y swojego dowódcy gen. J. W. Kiwerskiego na
wszystki e czasy sp ocznie u p odstawy P omnika
w Polanicy-Zdroju. Salutujê Panu Porucznikowi i oddajê nale¿ne mu honory.”

Nastêpnie zwróci³ siê do m³odych uczestników uroczystoœci: „Poczty sztandarowe to elita waszych szkó³.
Jestem przekonany, ¿e poniesiecie w ich mury, do
swoich rodzin wiedzê o Polsce Kresowej. Wy, m³odzi
przyjaciele ¿yjecie w czasie pokoju, w wolnej Polsce. To
wy kiedyœ bêdziecie mieli szansê i powinnoœæ pracowania dla Ojczyzny. ¯yczê wam, byœcie nigdy nie
doznali tu³aczych losów, jakie nam Kresowianom
zgotowa³o ¿ycie.”
Podczas II wojny œwiatowej polska ludnoœæ Wo³ynia
dozna³a ogromnych strat. Po 17 wrzeœnia 1939 r.
w³adze sowieckie deportowa³y do wiêzieñ i ³agrów
dziesi¹tki tysiêcy Polaków. W latach 1939-1944 bandyci spod znaku OUN i UPA wymordowali na Wo³yniu

Z ¯YCIA MIASTA
i w Ma³opolsce Wschodniej
oko³o 130 tysiêcy Polaków.
Mimo terroru i represji, przez
czas okupacji, ludnoœæ polska na Wo³yniu prowadzi³a
walkê z ukraiñskimi nacjonalistami i z Niemcami.
Powsta³y oœrodki samoobrony, zorganizowano 9 oddzia³ów partyzanckich dla obrony
ludnoœci. W styczniu 1944 r.
na Wo³yniu KG AK zdecydowa³a o rozpoczêciu planu
„Burza”. Akcja zak³ada³a walkê z Niemcami wszystkimi
si³ami Podziemnego Pañstwa Polskiego. Celem by³o
zademonstrowanie prawa Polski do Kresów, gdy front
sowiecki wkroczy na tereny Rzeczypospolitej. Z istniej¹cych oddzia³ów konspiracyjnych i partyzanckich
zorganizowano 27 Wo³yñsk¹ Dywizjê Piechoty Armii
Krajowej licz¹c¹ 6,5 tysiêcy ¿o³nierzy. W jej ramach
utworzono dwa ugrupowania: „Kowalskie” i „W³odzimierskie” licz¹ce w sumie 9 batalionów piechoty,
2 szwadrony kawalerii, pododdzia³y ³¹cznoœci, saperów, rozpoznania, kwatermistrzostwa, s³u¿by zdrowia
(2 szpitale polowe), ¯andarmerii i duszpasterstwa.
11 lutego 1944 r. przyby³ z Warszawy i obj¹³ dowództwo legendarny pp³k. Jan Wojciech Kiwerski PS.
„Oliwa”.
Po pocz¹tkowych sukcesach partyzanckiego charakteru nast¹pi³y najciê¿sze boje o charakterze frontowym
tzw. „operacja kowalska”. Dywizja, maj¹c przed sob¹
doborowe jednostki niemieckie, wsparte ogniem
artylerii i lotnictwa oraz s³abo lub celowo Ÿle wspierana
przez wojska sowieckie, popad³a w okr¹¿enie. 18 kwietnia poleg³ Dowódca pp³k. Jan W. Kiperski, mia³ 34 lata.
Straty Dywizji to ok. 650 zabitych i 700 rannych.
W 1989 r. zw³oki dowódcy zosta³y ekshumowane i pochowane w Koœciele Garnizonowym w Warszawie.
Nastêpnie 21 kwietnia 1990 r. z³o¿ono je na Cmentarzu
Wojskowym na Pow¹zkach, w Kwaterze Harcerskiego
Batalionu AK „Zoœka”, wraz z dwoma ¿o³nierzami
poleg³ymi podczas odbijania jego zw³ok.
20 kwietnia 1990 r. Prezydent RP W. Jaruzelski awansowa³ pp³k. Jana W. Kiwerskiego na stopieñ genera³a
brygady. Genera³ J. W. Kiwerski jest jednym z najbardziej zapomnianych dowódców Armii Krajowej.
Gra¿yna Redmerska
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FESTIWAL POEZJI W POLANICY
W dniach 15-18 listopada b.r. odby³ siê w PolanicyZdroju XV Miêdzynarodowy Festiwal Poezji „Poeci bez
granic”. Zarz¹d Okrêgowy ZLP postanowi³, dla
uczczenia pamiêci twórcy Festiwalu, nadaæ mu imiê
Andrzeja Bartyñskiego.
Oficjalne otwarcie Festiwalu odby³o siê w Teatrze
Zdrojowym, gdzie powitali goœci przedstawiciele w³adz
miejskich, jak równie¿ wrêczono statuetkê Polanickiego
NiedŸwiedzia za promocjê miasta, prezesowi ZLP Kazimierzowi Burnatowi.
W zwi¹zku z 15 - leciem Festiwalu, Zarz¹d Okrêgowy
ZLP wyró¿ni³ specjalnymi statuetkami osoby, które
wnios³y swój najwiêkszy wk³ad w organizacjê tej
Miêdzynarodowej imprezy. Statuetki otrzymali: burmistrz Polanicy-Zdroju - Jerzy Terlecki, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej - Roman Szymañski, dyrektor
Centrum Kultury i Promocji - Justyna Kuban, prezes Towarzystwa Mi³oœników Polanicy - Edward
Wojciechowski oraz pomys³odawca Festiwalu
Zbigniew Puchniak.

3. Krystyna Bartyñska - cz³onek
Jury przyzna³o polaniczanom:
Pierwsze miejsce nie przyznano
Drugie miejsce god³o Œlepowron Gra¿yna Pacho³ek
Trzecie miejsce - god³o Wojtek muzyk Wojciech
Walasek (Uczeñ SP nr 2)
Wyró¿nienia:
god³o Sikora - Janusz Olearnik
god³o Arbuz - Walentyna Anna Kubik

Od lewej: burmistrz J. Terlecki, K. Burnat, K. Bartyñska,
burmistrz elekt M. Jellin, E. Janowska

Kazimierz Burnat ze statuetk¹ „NiedŸwiedzia”. Od lewej
burmistrz elekt - M. Jellin, A. Stêpek, E. Wojciechowski

W programie artystycznym wyst¹pi³y dzieci przedszkolne, szkolne oraz m³odzie¿ z recytacj¹ wierszy oraz
muzycznym recitalem. Rozstrzygniêto II Powiatowy
Konkurs Literacki adresowany do m³odzie¿y szkó³
ponadpodstawowych powiatu k³odzkiego oraz VII
Polanicki Konkurs Poetycki dla mieszkañców miasta.
Odby³y siê równie¿ lekcje poetyckie w szko³ach w Polanicy, K³odzku i Nowej Rudzie.
Jury w sk³adzie:
1. Kazimierz Burnat - przewodnicz¹cy (Dolnoœl¹ski
Oddzia³ ZLP)
2. Zbigniew NiedŸwiecki-Rawicz - cz³onek (Dolnoœl¹ski Oddzia³ ZLP
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Konkursy zaowocowa³y ksi¹¿k¹ - almanachem literackim pt. „Pod innym niebem”. Nagrody wrêczono na
scenie teatru. W programie Festiwalu by³ poetycki
Hyde Park w kawiarni Bohema, Noc Poetów, Biesiada
Artystyczna oraz panele dyskusyjne w hotelu Bukowy
Park.
Organizatorami Festiwalu s¹: Dolnoœl¹ski Zwi¹zek Literatów Polskich we Wroc³awiu, Narodowe Centrum
Kultury w Warszawie, Teatr Zdrojowy - Centrum Kultury
i Promocji w Polanicy-Zdroju, Towarzystwo Mi³oœników
Polanicy. Mecenat - Rada Miejska i Burmistrz PolanicyZdroju.
wak
Foto: J. Stypu³a
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OBCHODY 100-LECIA NIEPODLEG£OŒCI
Obchody stulecia Niepodleg³oœci w dniu 9 listopada
2018 r. w Polanicy Zdroju, rozpoczêto Polonezem na
100 par w Parku Zdrojowym, wykonanym przez
uczniów szkó³ polanickich, przy akompaniamencie
muzycznym. By³ to niezwykle widowiskowy, wzruszaj¹cy i malowniczy widok, w d³oniach bia³e i czerwone
ró¿e.

nadl eœni czy Nadl eœni ctwa Zdro je - Prze mys³ aw
Zwaduch i przewodnicz¹cy Zwi¹zku Zawodowego
Leœników - Piotr Mirek oraz prezes Towarzystwa
Mi³oœników Polanicy - Edward Wojciechowski.
W Teatrze Zdr ojo wym odb y³ siê Kon cer t „dl a
Niepodleg³ej” pieœni patriotyczne, piêknie i wzruszaj¹co œpiewa³ polanicki chór Bel Canto.
11 listopada w koœciele pw. WNMP odprawiono
celebrowan¹ przez ks. pra³ata - Antoniego Kopacza,
mszê œw. za Ojczyznê.

Foto: J. Stypu³a

Przed muszl¹ koncertow¹ zgromadzi³y siê t³umy
m³odzie¿y i doros³ych, tak¿e dzieci przedszkolnych,
które barwn¹ gromad¹ przyby³y na uroczystoœæ.
Ws zy sc y ze br an i od œp ie wa li hy mn na ro do wy.
Zadziwia³o, ¿e przedszkolaki tak piêknie i donoœnie
potrafi¹ œpiewaæ.

Foto: G. M. £awniczak

Nastêpnie z³o¿ono kwiaty pod obeliskiem i na grobie
Stanis³a wa Kozickie go - sekretar za generaln ego
delegacji polskiej na Konferencjê Pokojow¹ w Pary¿u
w 1919 r.
G³ówne uroczystoœci odby³y siê w Teatrze Zdrojowym,
ubarwia³y je wystêpy artystyczne dzieci i m³odzie¿y
z polanickich placówek oœwiatowo - wychowawczych.
W godzinach popo³udniowych tego dnia œpiewano
pieœni patriotyczne. Dope³nieniem obchodów by³a
prezentacja znanych przedwojennych filmów fabularnych.
Polanica godnie œwiêtowa³a setn¹ rocznicê Odzyskania Niepodleg³oœci.
wak

Foto: P. Mirek

Kolejnym punktem programu by³o posadzenie Dêbu
Pamiêci i ods³oniêcie tablicy upamiêtniaj¹cej to
wydarzenie. D¹b jest prezentem od
Lasów
Pañstwowych. W uroczystym posadzenia dêbu
uczestniczyli m.in. wiceburmistrz - Dariusz Kupiec,
burmistrz elekt - Mateusz Jellin, dziekan i proboszcz
polanicki - Antoni Kopacz, prezes Uzdrowisk K³odzkich - Wojciech Maj, wiceprezes - £ukasz Sura¿yñski,
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DLA NIEPODLEG£YCH W SETN¥ ROCZNICÊ
ODZYSKANIA NIEPODLEG£OŒCI
Historia Polanickiego Biegu TrzeŸwoœci siêga 16 lat.
Na pocz¹tku towarzyszy³o mu has³o: "Pokonaj Samego
Siebie", póŸniej bieg sta³ siê sta³ym lokalnym elementem ogólnopolskiej kampanii "Zachowaj TrzeŸwy
Umys³". Do dzisiaj has³o to towarzyszy wszystkim
imprezom profilaktycznym organizowanym przez
Gminn¹ Komisjê Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Polanicy-Zdroju. Tegoroczne has³o biegów
wzbogacone zosta³o o elementy patriotyczne w zwi¹zku
z 100 rocznic¹ Odzyskania Niepodleg³oœci.

XVI Polanicki Bieg TrzeŸwoœci rozpocz¹³ siê 2 paŸdziernika 2018 r. o godz. 10.00 na nowo otwartym

polanickim Ma³ym Rynku. Uroczyst¹ czêœci¹ imprezy
by³a Flaga Polska, któr¹ utworzy³y dzieci i m³odzie¿
z polanickich szkó³ (wszyscy ubrani w koszulki bia³oczerwone i trzymaj¹cy w rêku chor¹giewki) i odœpiewanie Hymnu. Nastêpnie g³os zabra³ p. E. Wojciechowski prezes Towarzystwa Mi³oœników Polanic y, który
nawi¹za³ do obchodów 100 rocznicy odzyskania przez
Polskê Niepodl eg³oœci . Kolejny mi mówcami byli:
Burmistrz Miasta p. Jerzy Terlecki i p. Mariusz Winiarz.
Po of ic ja ln ym ot wa rc iu i k om un ik ac ie "D LA
NIEPODLEG£YCH W SETN¥ ROCZNICÊ
ODZYSKANIA NIEPODLEG£OŒCI” rozpoczê³y siê
biegi wg. kategorii rocznika i dystansach dla klas szkó³
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Dodatkowym elementem imprezy by³o podsumowanie
lokalnych dzia³añ kampanii "Zachowaj TrzeŸwy Umys³"
i wrêczenie nagród laureatom konkursów profilaktycznych.
Organizatorami imprezy byli:
1. Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych w Polanicy-Zdroju,
2. Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Polanicy-Zdroju,
3. Towarzystwo Mi³oœników Polanicy.
4.Teatr Zdrojowy - Centrum Kultury i Promocji
w Polanicy-Zdroju.
5. Nauczyciele wychowania fizycznego polanickich
placówek oœwiatowych.

Informacja:
Mariusz Winiarz
Kierownik OPS
w Polanicy-Zdroju
Ambasador kampanii
"Zachowaj TrzeŸwy Umys³”
w Polanicy-Zdroju
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HISTORIA POWSTAWANIA ILUSTROWANEGO
TOMIKU POEZJI „SEZONOWE PRZYJAZNIE”
Pomys ³ wydan ia ksi¹¿ ki „Sezo nowe Przyj aŸnie ”
narodzi³ siê na Liternecie, w trakcie publikowania moich
kolejnych wierszy o zwierz¹tkach z mojego dzieciñstwa.
Liternet jest wroc³awsk¹ stron¹ poetyck¹ na Internecie,
gdzie ka¿dy mo¿e opublikowaæ swoje prace i ka¿dy
mo¿e je skomentowaæ. Chcia³am, aby publikuj¹cy tam
artyœci, zrobili ilustracje do moich wierszy i wspólnie
wydalibyœmy ksi¹¿eczkê „Liternet dzieciom” Niestety,
mimo d³ugich dyskusji na ³amach Strony, nic z tego nie
wysz³o.
Z doros³ymi nie uda³o mi siê dogadaæ, pomyœla³am
o dzieciach. Zwróci³am siê do Pani Dyrektor Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Polanicy-Zdroju z propozycj¹
wydania przeze mnie ksi¹¿eczki z udzia³em ilustratorskim dzieci. Pomys³ siê spodoba³. Obieca³a siê tym
zaj¹æ i zorganizowaæ warsztaty rysunkowe dla dzieci.
Wkrótce okaza³o siê, ¿e remont biblioteki uniemo¿liwi
wykonanie tego zadania. Zosta³a mi polecona Pani
Anna Stêpek prowadz¹ca
Bibliotekê w Szkole
Podstawowej nr 2. Zwróci³am siê emailowo do Pani
Anny, przedstawiaj¹c zarys projektu, pomys³ siê
spodoba³. Otrzyma³am emaila do Dyrektora Szko³y,
poniewa¿ to On musia³ wyraziæ zgodê na wdro¿enie
przedsiêwziêcia. By³a zima, mimo moich paru emailii,
nie otrzyma³am odpowiedzi. Na wakacje
do Rodziców jak zwykle przylecia³am z Nowego Jorku do Polanicy. Pewnego dnia,
podczas s¹siedzkiej rozmowy przez p³ot,
podzieli³am siê moim pomys³em z Pani¹
Barbar¹ Walasek, matk¹ Wojtka. Pomyœla³a, Wojtek na pewno ma kolegów… i od
tej pory wszystko ruszy³o „z kopyta”. Do
mojego powrotu do USA zosta³o kilka
tygodni. Czas nagli³. Pani Barbara wziê³a
na siebie ca³¹ koordynacjê, zapewniaj¹c,
¿e jako stara harcerka, poradzi sobie. Pani
Iwona Mokrzanowska dyrektor Miejskiej
Biblioteki Publicznej od razu zgodzi³a siê
na udostêpnienie mi programu wydawniczego i co najwa¿niejsze zobowi¹za³a
swojego pracownika Józefa K³osiñskiego,
aby s³u¿y³ mi fachow¹ pomoc¹. Nieraz musia³am z tej
pomocy korzystaæ. Pan Józek na wstêpie zarezerwowa³
dla mnie jeden z komputerów, wgra³ program graficzny
i sam zeskanowa³ wszystkie rysunki z takim kontrastem, ¿e póŸniej mia³am niewiele pracy przy obróbce

indywidualnego zdjêcia. Ksi¹¿ka od a do z powsta³a w
polanickiej Miejskiej Bibliotece Publicznej. Pomyœla³am
sobie, ¿e skoro ca³y projekt ca³kowicie zwi¹zany jest z
lokaln¹ spo³ecznoœci¹, to muszê znaleŸæ lokalnego
drukarza. Tak trafi³am do Pana Arkadiusza Pacana,
który prowadzi serwis kopiarki w MBP. Do ostatniego
dnia nie by³o jednak wiadomo, czy uda siê wydrukowaæ
tomik przed moim wyjazdem. Uda³o siê. Ksi¹¿ka zosta³a
przyjêta przez dzieci i ich rodziców z wielk¹ radoœci¹.
Uroczyste rozdanie i podpisywanie ksi¹¿ek odby³o siê
w polanickim Parku Zdrojowym przed Muszl¹ Koncertow¹ dnia 12 sierpnia 2017 r. Pomimo, ¿e z dnia na
dzieñ ustalonej daty spotkania i trwaj¹cych jeszcze
wakacji, uda³o siê zaprosiæ przedstawicielki Teatru
Zdrojowego i Klubu Literackiego „Helikon”. Wysz³o
wspani ale. Dzieci potrak towa³y projek t z misj¹.
Terminowe wype³nienie obietnic, piêkne, pe³ne uczucia
rysunki. Tomik ³adnie wydrukowany w intensywnych
kolorach. Poniewa¿ ca³oœæ sfinansowana zosta³a
przeze mnie autorkê wierszy, rodzice ilustratorów
musieli zap³aciæ za ksi¹¿kê, któr¹ dziecko otrzyma³o na
pami¹tkê.
Tu nale¿y podkreœliæ, ¿e Pan Arkadiusz by³ œwiadomy
wa¿noœci tego dzie³a i da³ mi trochê ni¿sz¹ cenê ni¿ inni

drukarze z K³odzka czy z Nowej Rudy, gdzie równie¿
wycenia³am ksi¹¿kê.
Nastêpnego dnia uda³am siê do Urzêdu Miasta, aby
porozmawiaæ z Burmistrzem o dotacji na wydruk
egzemplarzy przeznaczonych dla bibliotek oraz
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instytucji kulturalnych w Polanicy-Zdroju. Trafi³am na
zastêpcê Burmistrza. Ksi¹¿ka siê spodoba³a i obieca³
poparcie. Ustaliliœmy kwotê, która obejmowa³a równie¿
darmowe egzemplarze dla uczestników projektu. Tyle,
¿e trzeba by³o z tym poczekaæ do wrzeœnia, bowiem
wtedy rozpatrywane s¹ takie sprawy i ponownie zjawiæ
siê z formalnym wnioskiem. Wraca³am do New Yorku,
wiêc w takiej sytuacji musia³am podaæ konkretn¹ osobê,
która bêdzie to pilotowaæ. Trudno by³o mi znaleŸæ tak¹
osobê w Klubie „Helikon” i w Towarzystwie Mi³oœników
Polanicy. Po moim wyjeŸdzie spraw¹ dotacji na ksi¹¿ki
zajê³a siê wspomniana ju¿ wczeœniej moja s¹siadka
Pani Barbara Walasek. Okaza³o siê jednak, ¿e prywatna
osoba nie mo¿e otrzymaæ pieniêdzy od Gminy. Musi to
byæ instytucja. Pani Barbara „puka³a” wiêc do ró¿nych
drzwi i ostatecznie Pani Anna Stêpek podjê³a siê
doprowadzenia sprawy do koñca. Ksi¹¿ka jednak
„czeka³a” na dodruk do mojego ponownego przyjazdu
do Polanicy w 2018 r.
W tym miejscu pragnê serdecznie podziêkowaæ
wszystkim mieszkañcom Polanicy-Zdroju za otrzymane
granty, s¹ to przecie¿ pieni¹dze spo³eczne.
Na spotkaniu autorskim, które odby³o siê 18 czerwca
2018 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej, Pani Anna
Stêpek jako przedstawicielka Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, wrêczy³a dyplomy i ksi¹¿ki dzieciom.
12 lipca 2018 r. równie¿ w Miejskiej Bibliotece
Publicznej poprowadzi³am warsztaty poetyckie dla
dzieci. Podczas warsztatów bawiliœmy siê s³owotwórstwem i rymami. Przedstawi³am gromadce
dzieci nastêpny mój pomys³ wydania tomiku z ich
wierszami. Pomys³ ten dojrza³ ju¿ w ubieg³ym roku,
niejako za ciosem pierwszego sukcesu. Jednak
istotnym jego elementem by³o przeprowadzenie
identycznego projektu „Sezonowe PrzyjaŸnie” w szkole
jêzyka polskiego w Nowym Jorku. To te¿ siê uda³o!
Ksi¹¿eczka w wersji polonijnej zosta³a wydrukowana
równie¿ przez Pana Arkadiusza Pacana w lipcu 2018 r.,
jest dostêpna w obu bibliotekach: miejskiej i szkolnej. Ja
natomiast wróci³am do USA z pokaŸnym materia³em do
nastêp-nej ksi¹¿eczki z wierszami.
Przypominam, ¿e wci¹¿ jest jeszcze czas na dostarczenie mi wierszy. Zbieram je do lutego 2019 r. Mo¿na je
przysy³aæ e mailowo. Adres poczty e mail podany jest na
ostatniej stronie w tomiku „Sezonowe PrzyjaŸnie”.
Przygoda z „Sezonowymi PrzyjaŸniami” jest i pozostanie niepowtarzaln¹ koli¹ z diamentami na niezniszczalnej nitce. Jest radoœci¹ i dum¹, za co bardzo gor¹co dzieciom i rodzicom dziêkujê.
Beata Wycza³ek
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O sobie:
Jestem polaniczank¹ w trzecim pokoleniu.. Po ukoñczeniu studiów na Wydziale Mechanicznym Politechniki
Wroc³awskiej wraz z rodzin¹ mieszkam w Nowym
Jorku.
Piszê wiersze odk¹d nauczy³am siê pisaæ. Wyda³am
trzy tomiki wierszy, jestem laureatk¹ wielu konkursów
poetyckich w Polsce i USA. Aktywnie dzia³am na
internetowych stronach poetyckich, g³ównie na
Liternecie.
Jestem wspó³za³o¿ycielk¹ Klubu Literackiego „Helikon”
dzia³aj¹cego przy Towarzystwie Mi³oœników Polanicy.
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KOLEJNY ROK WYDARZEÑ KULTURALNYCH
Polanicki Teatr Zdrojowy - Centrum Kultury i Promocji
zamyka kolejny rok wydarzeñ kulturalnych, sportowych.
Zacznijmy zatem do pocz¹tku. Tradycj¹ sta³o siê to, ¿e
w pierwszy dzieñ stycznia organizowany jest karnawa³owy koncert operowo - operetkowy, i tym razem nie
zawiedliœmy, poniewa¿ w szampañskich nastrojach
otworzyliœmy worek imprez, rozpoczynaj¹c je od Wielkiej Gali Noworocznej z udzia³em solistów scen poznañskich. W ferie zimowe, ka¿dy móg³ znaleŸæ coœ dla
siebie. Z oferty Centrum Kultury mog³y skorzystaæ
zarówno dzieci, jak i doroœli. By³o spotkanie z iluzjonist¹,
bal karnawa³owy, warsztaty geologiczne, poranki
filmowe dla najm³odszych i wieczory w kinie dla nieco
starszych oraz spotkania ze znanymi podró¿nikami
m.in. z Micha³em Cessanis wicenaczelnym National
Geographic Traveler oraz redaktorem naczelny portalu
podró¿niczego NaWalizkach.com.pl.
W lutym dostarczyliœmy wra¿eñ zarówno melomanom
jak i mi³oœnikom teatru. Na polanickiej scenie wyst¹pi³
Ray Wilson. By³y wokalista GENESIS zaprezentowa³
podczas koncertu zarówno najwiêksze przeboje tej
legendarnej grupy, jak i autorski materia³, w tym kompozycje ze swoich najnowszych albumów. Spektakl
„Ostra jazda“ to brawurowa komedia Norma Fostera
z nieoczekiwan¹ point¹ i znakomit¹ obsad¹ - Katarzyna
¯ak, Julia Kamiñska, Miros³aw Baka, Jan Jankowski
i Przemys³aw Sadowski rozbawili widzów do ³ez.
Zarówno na koncert Raya Wilsona, jak i na spektakl
bilety wyprzeda³y siê jak œwie¿e bu³eczki, a publicznoœæ d³ugo wspomina³a te dwa wydarzenia.
Kobietovnia to marcowe wydarzenie dedykowane
kobietom z okazji ich œwiêta. Motywem przewodnim V
ju¿ edycji by³ œwiat filmu z lat 20. By³ konkurs na najlepsz¹ stylizacjê w stylu lat 20, ruletka, poczêstunek,
porady kosmetyczne, zabawy taneczne prowadzone
przez wodzireja i quiz dotycz¹cy gwiazd Hollywood oraz
projekcja filmu. Pogodê w marcu mo¿na porównaæ do
kalejdos kopu, wiêc IV Miêdzyna rodowy Festiwal
Twórczoœci Kalejdoskop Talentów czas by³o rozpocz¹æ.
Jest to przegl¹d twórczoœci g³ównie dzieciêcej i m³odzie¿owej, zatem przez cztery dni mieliœmy okazjê
zobaczyæ przeró¿ne formacje taneczne, wokalistów,
recytatorów z Polski, Ukrainy, Rosji, Bia³orusi, £otwy
i W³och.Wiosna zwiastujê mi³oœæ, wiêc koncert pt „Czy
mi³oœæ Ci wszystko wybaczy?” dobrze wpisa³ siê
w kwietniow¹ aurê. Historie mi³osne œpiewaj¹co opowiedzia³a Iryna Zhytynska mezzosopranistka, która
œpiewa³a na wielu wa¿nych scenach Europy, m.in.

w Pary¿u, Madrycie i Bilbao, a w Polsce wystêpowa
-³a w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej, Operze Wroc³awskiej i Teatrze Wielkim w Poznaniu. Na fortepianie
towarzyszy³a jej œwietna pianistka Tatiana Dranchuk.
„Kobieta i mê¿czyzna, czyli powiedz mi, jak mnie
kochasz…” - by³o kolejnym mi³osnym tematem. Tym razem Dariusz Jakubowski (aktor znany szerszej publicznoœci jako dr Dariusz Wójcik z serialu „Na dobre
i na z³e”) wraz z muzykami Katarzyn¹ Thomas i Piotrem
Szafrañcem zabra³ nas w poetycko-muzyczn¹ podró¿
w poszukiwaniu spe³nienia w mi³oœci.
Us³yszeliœmy mi³osne tematy w poezji - od biblijnej,
zmys³owej Pieœni nad Pieœniami, przez szekspirowskie Sonety, po wspó³czesne utwory Szymborskiej czy
Baczyñskiego.
Grzegorz Halama by³ pie rwszym goœciem, który
rozpocz¹³ Wielk¹ Polanick¹ Majówkê. Swoimi zabawnymi opowieœciami o dietach i fitness klubach œwietnie
wpisa³ siê w atmosferê aktywnoœci sportowych, które
zazwyczaj przy majowym weekendzie rozpoczynamy.
Bo w Polanicy akurat maj obfitowa³ w wydarzenia
sportowe: mogliœmy wzi¹æ udzia³ w Pieszym Rajdzie
Turystycznym na Wolarz, Bike Maratonie oraz Super
Biegu. By³o w tym miesi¹cu du¿o dla cia³a, ale organizatorzy nie zapomnieli o czymœ dla ducha. Na deskach
polanickiego teatru wyst¹pi³ znany i lubiany zespó³ Raz,
Dwa, Trzy. Koncert cieszy³ siê bardzo du¿ym powiodzeniem o czym mog³a œwiadczyæ kolejka po bilety,
która konkurowa³a z t¹ po polanickie gofry. Swoje
æwieræwiecze w Dzieñ Matki obchodzi³o kolejne
cykliczne wydarzenie, czyli XXV Regionalny Przegl¹d
Orkiestr Dêtych OSP.
Koñcówka maja to Zjazd Polaniczan. Spotkanie
dawnych i obecnych mieszkañców Polanicy-Zdroju
uœwietni³ koncert Ani Rusowicz, która swoim ¿ywio³owym wystêpem, wprowadzi³a s³uchaczy w klimat lat
60-tych i 70- tych.
Pierwszy czerwca nale¿a³ do dzieci, z okazji Miêdzynarodowego Dnia Dziecka organizatorzy postarali siê
o wiele atrakcji - pokazy artystyczne grup Teatru Zdrojowego, spektakl interaktywny „Klauniaki”, wystêp iluzjonisty Romana S³omki - pó³finalisty programu „Mam
Talent”, animacje i zamek dmuchany. Z tego wszystkiego bezp³atnie móg³ skorzystaæ ka¿dy, kto pojawi³ siê
tego dnia w Parku Zdrojowym. Du¿o starsze dzieci te¿
mia³y coœ dla siebie - spektakl „Dwie po³ówki pomarañczy” dedykowany doros³ym, to zabawna historia, grana
przez lubianych aktorów Jacka Rozenka, Olgê Borys,
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Urszulê Dêbsk¹, Gra¿ynê Zieliñsk¹. Czerwcowy d³ugi
weekend zakoñczyliœmy koncertem z cyklu: Œniadanie
na trawie (akurat aura w tym dniu nieco nam pokrzy¿owa³a plany), ale koncert o niezmienionej formule ze
s³odkim poczêstunkiem i œwie¿o parzon¹ kaw¹ przenieœliœmy do teatru. W czerwcu rozpocz¹³ siê równie¿
26. Miêdzynarodowy Koncert Muzyki Organowej i Kameralnej, podczas którego odby³o siê piêæ koncertów
z udzia³em wyœmienitych muzyków z kraju i zagranicy.
Wakacje rozpoczêliœmy I edycj¹ zupe³nie nowej imprezy - Pejza¿e Kulinarne Polanicy. Targi po³¹czone
z degustacjami produktów regionalnych i pokazami
kulinarnymi, wyk³ady o zdrowym ¿ywieniu, koncerty
oraz pokazy filmów kulinarnych. Nie zabrak³o nawet
pojedynku szefów kuchni polanickich restauracji.
Lipiec otworzyliœmy ogólnopolsk¹ imprez¹ zrzeszaj¹c¹
wielbicieli chodzenia z kijkami, Puchar Polski Nordic
Walking przyci¹gn¹³ wielu zawodników z ró¿nych
zak¹tków naszego kraju. Rozpoczêliœmy te¿ wakacyjne
animacje dla dzieci, czyli coroczne Zyg-Zaki. Do
naszego miasta zawita³o Stare Dobre Ma³¿eñstwo,
najbardziej rozpoznawalny zespó³ z krêgu piosenki
poetyckiej, od przesz³o trzech dekad prowadzony przez
Krzysztofa Myszkowskiego - charyzmatycznego pieœniarza, kompozytora i autora tekstów. Fani kina mieli
okazjê uczestniczyæ w kolejnym Lecie Filmowym
w Hrabstwie K³odzkim, na którym prezentowane s¹
wybrane dzie³a œwiatowej kinematografii.
Sierpieñ to miesi¹c przeró¿nych wydarzeñ kulturalnosportowo-kulinarnych. Mieliœmy koncert zespo³u
góralskiego Janicki, koncert Orkiestry Dêtej z Nowej
Soli, by³y dwa wernisa¿e - Anny Ró¿yckiej rzeŸba oraz
polaniczanki Oliwii Ennis - grafika. W tym miesi¹cu
miasto opanowali sportowcy z ca³ego œwiata: szermierze oraz szachiœci. Ci ostatni ju¿ po raz 54 spotkali siê
na Miêdzynarodowym Festiwalu Szachowym im. Akiby
Rubinsteina. Na mapie polanickich wydarzeñ pojawi³o
siê kolejne nowe Cud Miód, czyli spotkanie zrzeszaj¹ce polanickich pszczelarzy, okraszone wystêpami
lokalnych zespo³ów ludowych, pokazów, wyk³adów na
temat drogocennych w³aœciwoœci miodu, animacji dla
dzieci
We wrzeœniu odby³ siê najbarwniejszy z polanickich
festiwali, czyli 19. Miêdzynarodowy Festiwal Spó³dzielczych Zespo³ów Artystycznych „Têcza Polska”.
W tym roku zaprezentowa³o siê 25 zespo³ów, w tym
jeden z Bia³orusi.
Wieczór wspomnieñ: filmy z Wojciechem Pokor¹ oraz
Dancing z Kaziem, prowadzany przez najstarsz¹ djke
w Polsce, czyli DJ Vikê, to wydarzenia otwieraj¹ce
Ca³ego Kazia, czyli Festiwal Marii Czubaszek. Wielka
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kulturalna feta, która ma ogólnopolski zasiêg odbywa
siê zazwyczaj na pocz¹tku paŸdziernika. Imprezie
towarzysz¹ liczne spotkania z artystami, kluby ksi¹¿ki,
turniej scrabble z udzia³em festiwalowych gwiazd, lista
przebojów Trójki. G³ównymi punktami tegorocznego
Ca³ego Kazia by³ Kabareton z udzia³em Jacka
Fedorowicza, recital Artura Andrusa i Koncert Galowy,
na którym wyst¹pili: Magda Umer, Barbara Wroñska,
Organek, Kuba Sienkiewicz. Wieczór poprowadzi³:
Artur Andrus, a jego goœæmi specjalnymi byli Wojciech
Karolak i Jacek Fedorowicz. Festiwal zakoñczyliœmy
dwoma mocnymi akcentami: Salonem literackim, na
którym historiê powstania swoich s³awnych Dzienników
prezentowa³ Jacek Fedorowicz - czym rozbawi³ do ³ez
publicznoœæ. Na fina³ festiwalu koncert zagra³ Organek,
który dla swoich fanów przygotowa³ nie lada niespodziankê poniewa¿ artysta do wspólnego grania zaprosi³ Wojciecha Karolaka.
Listopad to czas obchodów 100-lecia odzyskania przez
Polskê Niepodleg³oœci. Co prawda uroczystoœci upamiêtniaj¹ce tê rocznice zaczêliœmy ju¿ we wrzeœniu,
ale tu nast¹pi³a kumulacja. Jednym z punktów programu by³o odtañczenie Poloneza na 100 par w Parku
Zdrojowym. Nad uk³adem pod opiek¹ nauczycieli
pracowali uczniowie wszystkich polanickich szkó³.
Kulminacj¹ obchodów by³y uroczystoœci w Teatrze
przygotowane przez polanickie szko³y i przedszkola
oraz Wieczornica Patriotyczna gdzie, przy akompaniamencie gitary mogliœmy poœpiewaæ patriotyczne
utwory, powspominaæ, porozmawiaæ o tym, czym dla
ka¿dego jest wolnoœæ.
Listopad to w Polanicy œwiêto poezji. 15. Miêdzynarodowy Festiwal Poezji „Poeci bez Granic”. Podczas
uroczystego otwarcia festiwalu, nadano mu imiê jego
pomys³odawcy Andrzeja Bartyñskiego, który odszed³
od nas w czerwcu tego roku.
Ostatni dzieñ listopada zakoñczyliœmy Festiwalem
Twórczoœci Osób Niepe³nosprawnych „Spotkania
Radoœci¹ Malowane”
W grudniu nie zwolniliœmy tempa, zorganizowaliœmy
w Teatrze spotkanie warsztatowe „Id¹ Œwiêta”, gdzie
zarówno dzieci, jak i doroœli, mogli wykonaæ œwi¹teczne ozdoby, oraz koncert po³¹czony z wyk³adem o leczniczej roli muzyki z udzia³em Steve'a Kindlera- wirtuoza
unikatowych 9 strunowych skrzypiec.
Przez ca³y rok w ramach Kalejdoskopu Filmowego
w teatrze w œrodowe wieczory mo¿na obejrzeæ dzie³a
œwiatowej kinematografii. Zorganizowaliœmy równie¿
pokazy wspomnieniowe - zrekonstruowane cyfrowo
polskie filmy prezentowane w latach 80-tych w cyklu:
” W starym kinie”.
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Rok zakoñczymy Koncertem Zimowym zrealizowanym
w ramach Dolnoœl¹skiego Festiwalu Muzycznego, na
polanickiej scenie bêdziemy goœciæ: Magdalenê
Cornelius - mezzosopran, Rados³awa Pujanek - skrzypce, Thomasa Corneliusa - fortepian.
Wymienione imprezy to nie wszystko to, co odbywa³o
siê tego roku w Polanicy-Zdroju. Nie sposób wymieniæ
wszystkich spotkañ, warsztatów, wernisa¿y. Mamy
nadziejê, ¿e nastêpny rok te¿ przyniesie nam wachlarz

Z ¯YCIA MIASTA
kulturalnych doznañ. A pierwsze miesi¹ce ju¿ to
zapowiadaj¹.

Emilia Janowska
Teatr Zdrojowy - Centrum Kultury i Promocji
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POLANICA ZACHWYCA!
Dziœ chcia³bym odejœæ nieco od konwencji moich
artyku³ów i przerzuciæ most miêdzy przesz³oœci¹
a przysz³oœci¹.
Zapewne niewiele spoœród wielu osób lubi¹cych czy
wrêcz kochaj¹cych Polanicê, zastanawia³o siê g³êbiej
nad genez¹ tych uczuæ. A tak¿e nad tym, czemu
Polanica zdecydowanie wyprzedza popularnoœci¹ inne
uzdrowiska Kotliny K³odzkiej; czemu zachwyca.
Otó¿ nasze miasto charakteryzuje siê dwoma
niedoœcignionymi atutami, pieczo³owicie kultywowanymi na przestrzeni dziesi¹tków lat swego rozwoju. To
przemyœlana w najmniejszych drobiazgach, na lata do
przodu, koncepcja rozwoju i zabudowy oraz ¿elazna
konsekwencja w jej realizacji, bez najmniejszych nawet ustêpstw wobec najwiêkszych nawet w³aœcicieli nieruchomoœci.
W czasie do 1945 roku uda³o siê to osi¹gn¹æ dziêki
wieloletniemu zarz¹dzaniu uzdrowiskiem przez Georga
Berlita, s³yn¹cego ze swojej konsekwencji i egzekwowania wymaganych norm urbanistycznych. Za jego
cz as ów z du ¿y m wy pr ze dz en ie m pl an ow an o
poszczególne etapy i fazy rozwoju oraz rozbudowy
uzdrowiska. Opracowywane by³y koncepcje funkcjonowania Badu dostosowane do wyobra¿eñ i idei, a nie

tylko bie¿¹cych mo¿liwoœci.
W³asnoœæ gruntu czy budynków mia³a jedynie
znaczenie s³u¿ebne i podporz¹dkowane wspólnemu
celowi - optymalnemu rozwojowi kurortu.
Korzystne i wielce szczêœliwe okaza³o siê dla
Polanicy to, ¿e z nastaniem w³adzy ludowej nie
zniszczono i nie rozszabrowano zasobów miasta. Nie
by³ to ju¿ okres rozwoju czy planowania d³ugofalowych
inwestycji, ale te¿, mimo upañstwowienia zarówno
uzdrowiska jako ca³oœci, jak i co atrakcyjniejszych
obiektów, dbano o nie na miarê ówczesnych mo¿liwoœci. Zaœ samo uzdrowisko by³o obiektem - jak byœmy
dziœ powiedzieli - intensywnego marketingu i dzia³ania
PRL.
W sumie przez ca³y okres PRL miasto mia³o
szczêœcie do nieg³upich sekretarzy i rozs¹dnych,
nieniszcz¹cych funkcji uzdrowiska dzia³añ inwestycyjnych.
By³y te¿ wpadki, jak choæby przebudowa Sanatorium Nr I, pozbawiaj¹ca je charakterystycznych elementów stylu architektonicznego czy koncepcja budowy
ul. Tranzytowej i usytuowania tam dworca PKS.
Równie¿ bloki w rejonie ulicy £¹kowej czy Wojska
Polskiego stanowi³y smutne zwyciêstwo elementarnych
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potrzeb mieszkañców nad estetyk¹ i jednolitoœci¹
urbanistyczn¹ miasta.
Ale by³a to cena nieunikniona - ostatecznie, nie tak
wysoka. W mieœcie, które do dziœ jest wszak nie tylko
kurortem, ale (o czym pisa³em swego czasu) tak¿e
przestrzeni¹ pracy i zwyk³ego ¿ycia, maj¹cych swe
potrzeby mieszkañców Polanicy, nie bêd¹cych przecie¿
na wczasach.
Du¿o gorzej, niestety, obesz³a siê z Polanic¹ tak
zwana „transformacja”. Wybierane demokratycznie
w³adze nie zawsze da³y rady, nie potrafi³y, a czasem nie
chcia³y zapobiec degradacji niektórych obiektów - na
przyk³ad FWP - czy dziwnym inwestycjom.
Przestano dbaæ o zachowanie stylu czy koncepcji
rozwoju, preferuj¹c wrêcz - obce niczym nowotwór rozwi¹zania oparte o „nowoczesnoœæ” w wydaniu: stal,
szk³o, aluminium i plastik. Zbudowane wówczas
wielorodzinne domy mieszkalne strasz¹ nie tylko tu;
by³yby brzydkie nawet w Bangladeszu.
Zaœ w ostatnich latach, niemal¿e niekontrolowana
pe³zaj¹ca ekspansja najdziwniejszych sklepików czy
restauracji, prawie ¿e zadusi³a tak charakterystyczny
od 100 lat odcinek ulicy Zdrojowej w okolicy by³ego kina.
Ostatni¹ erupcj¹ tego chaotycznego procesu by³a
budowa, w stylu wielkiego inspektu na pomidory,

obiektu przy ulicy Zdrojowej.
Jednoczeœnie wielu prywatnych inwestorów czu³o
i dostrzega³o presjê historii oraz tej niezwyk³ej lokalizacji miasta, aby odnawiaæ zapomniane obiekty, daj¹c im
nowe ¿ycie i funkcje - jak Villa „Filmowiec” - czy te¿
wznosiæ nowe, ale ca³kowicie zintegrowane z materialnym dorobkiem historycznym Polanicy konstrukcje.
Dlaczego tak siê melancholijnie i refleksyjnie nad
tym skoncentrowa³em? Bo w³aœnie w mieœcie rozpoczêli sw¹ kadencjê nowy burmistrz i rada.
To od nich, ich dalekowzrocznoœci, konsekwencji ale
te¿ poszanowania dla historii zale¿eæ bêdzie pozycja
Polanicy za lat 10, 20 i 100.
Pora, aby wdra¿aj¹c swoje obietnice w ¿ycie, czêœci
uzdr owis kowa i wcza sowa mias ta prze kroc zy³y
Rubikon ulic K³odzkiej i Wojska Polskiego, kieruj¹c
rozwój tak¿e na pó³noc, ku Soko³ówce.
A wiele nowych inwestycji niech wreszcie w pe³ni
zintegruje w jedn¹ ca³oœæ wszystkie obszary miasta,
nios¹c now¹ aktywnoœæ i nadaj¹c dynamikê ekspansji
na wzór lat 1920-1930.
Mateusz, obieca³eœ!

•ród³o „Józef” kiedyœ i dziœ

Villa „Filmowiec” kiedyœ i dziœ
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Charakterystyczne sgrafitto kiedyœ i dziœ

„Biedronka”
To te¿ polanicki kurort ul. Czarnieckiego
z zabytkow¹ kolumn¹

„Wielka Pieniawa” czyli „Sanatorium I” we wspó³czesnej szacie

Nowoczesnoœæ przy ul. Zdrojowej 8 w trakcie budowy

Bloki przy ul. £¹kowej po latach

Dzisiejsza ul. Tranzytowa
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POLANICKIE MIKO£AJKI
8 grudnia 2018 r. o godzinie 15:00, na dachu
budynku WATRA, przy polanickim deptaku, pojawi³ siê
œw. Miko³aj, sk¹d donoœnym g³osem powita³ czekaj¹c¹
na niego gromadê dzieciaków z opiekunami, lub bez
nich, kilkunastu wolontariuszy i zwyk³ych kibiców. Tak
rozpoczê³y siê Miko³ajki, zorganizowane przez grupê
taneczn¹ RUSA£KI z Polanickiej Izby Gospodarczej.
W³aœciciel WATRY p. Józef Dzi¹sko, bez chwili wahania wyrazi³ zgodê na t¹ imprezê, za co organizatorzy
sk³adaj¹ Mu serdeczne podziêkowania .

Miko³aj przywióz³ ze sob¹ trzysta paczek, które w iloœci
260 szt., powêdrowa³y do obdarowywanych dzieciaków. Pozosta³e trafi¹ przez Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej do innych dzieci, nieobecnych w tej
sobotniej imprezie. Poza paczkami i kolorow¹ miko³ajkow¹ czapeczk¹ na rozœpiewane i rozbiegane dzieci

czeka³y: owoce, s³odycze oraz dwie fontanny, z których
wyp³ywa³a czekolada, s³u¿¹ca do kreatywnego tworzenia przeró¿nych smako³yków.

Z tego miejsca organizatorzy sk³adaj¹ najserdeczniejsze podziêkowania wszystkim sponsorom - pomocnikom œw. Miko³aja .
Na sali pojawi³a siê liczna grupa osób bezdzietnych,
a wœród nich piêciu by³ych lub obecnych radnych,
obecny by³ kandydat na burmistrza. Byli równie¿ goœcie
i dzieci, które pokona³y gminn¹ granicê miêdzy Szczytn¹, a Polanic¹ i wynios³y cenne dary miko³ajowe, nie
p³ac¹c c³a na granicy. Najm³odsz¹ uczestniczk¹
spotkania z Miko³ajem by³a obchodz¹ca swoj¹ „studniówkê” (urodzona 3 miesi¹ce temu z hakiem) panna
Zosia Niewiadomska , a najstarszym obecnym okaza³
siê prezes Polanickiej Izby Gospodarczej. Paczki od
Miko³aja nie dosta³, ale z czerwonej czapeczki bardzo
siê ucieszy³ .
W zupe³nie innej, bardziej twórczej atmosferze przebiega³o równoleg³e w czasie spotkanie z Miko³ajem
w Polanickim Teatrze. Tam dzieci skupi³y siê przy
sto³ach, gdzie odbywa³y siê warsztaty, miêdzy innymi
dekorowania pierników, czy robienia stroików bo¿onarodzeniowych. Nad wszystkim czuwali pracownicy
Teatru Zdrojowego - Centrum Kultury i Promocji.
Pokonuj¹c fragment deptaka, co sprawniejsi m³odzi
polaniczanie zaliczyli zarówno warsztaty w teatrze jaki
i paczki i smako³yki w „Watrze” .
Henryk Czaja
Foto: arch. PIG

16

2/2018

Nieregularnik Polanicki

Z ¯YCIA MIASTA

NOWE W£ADZE MISTA
W wyborach samorz¹dowych 2018 mieszkañcy
Polanicy-Zdroju dokonali wyboru nowych w³adz
samorz¹dowych. W drugiej turze wyborów na stanowisko burmistrza wybrano pana Mateusza Jellina. Na
zastêpcê burmistrza powo³ano pani¹ Agatê Winnick¹.
Sk³ad osobowy nowej Rady Miasta i sk³ad Komisji
podajemy poni¿ej:
1. KOZIO£ Gra¿yna El¿bieta
2. RUNIEWICZ-WAC Marlena Beata (przwodnicz¹ca Rady Miejskiej)
3. FIBICH Marcin Roman
4. WALCZUK Anna
5. BACHRY Jolanta Stanis³awa
6. BISKUPSKI Tadeusz Miros³aw (z-ca przwodnicz¹cego Rady Miejskiej)
7. KOŒCIELSKA Anna Irena
8. CIECIUCH Maciej
9. GROSZEK Dorota Ewa
10. STÊPEK Anna Maria
11. BILAN Zbigniew
12. BABIÑSKA Lilianna Katarzyna
13. CZAJA-DOROSZUK Katarzyna
14. ?
15. ?
Uzupe³nienie sk³adu Rady Miejskiej nast¹pi po wyborach uzupe³niaj¹cych w wyniku których mieszkañcy
polanicy dokonaj¹ wyboru cz³onków Rady w miejsca
p.p. Mateusza Jellina wybranego na funkcjê burmistrza
Polanicy-Zdroju oraz Agaty Winnickiej powo³anej na
stanowisko wiceburmistrza
Sk³ad osobowy sta³ych Komisji Rady Miejskiej
w Polanicy-Zdroju:
Komisja Bud¿etu i Mienia Komunalnego
w sk³adzie:
1) Dorota Groszek
2) Marcin Fibich - Przewodnicz¹cy Komisji
3) Tadeusz Biskupski
4) Anna Koœcielska - Z-ca Przewodnicz¹cego Komisji
5) Anna Walczuk
6) Marlena Runiewicz-Wac
7) Gra¿yna Kozio³
8) Zbigniew Bilan
9) Lilianna Babiñska

10) Jolanta Bachry
11) Katarzyna Czaja-Doroszuk
12) Anna Stêpek
Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
w sk³adzie:
1) Marlena Runiewicz-Wac
2) Maciej Cieciuch
3) Anna Walczuk - Przewodnicz¹ca Komisji
4) Katarzyna Czaja-Doroszuk - Z-ca Przewodnicz¹cej Komisji
5) Gra¿yna Kozio³
6) Dorota Groszek
7) Marcin Fibich
8) Anna Koœcielska
9) Tadeusz Biskupski
10) Zbigniew Bilan
11) Lilianna Babiñska
12) Jolanta Bachry
13) Anna Stêpek
Komisja Uzdrowiskowa i Spraw Spo³ecznych
w sk³adzie:
1) Anna Walczuk
2) Jolanta Bachry
3) Gra¿yna Kozio³ - Przewodnicz¹ca Komisji
4) Anna Stêpek
5) Tadeusz Biskupski - Z-ca Przewodnicz¹cej Komisji
6) Maciej Cieciuch
7) Anna Koœcielska
8) Katarzyna Czaja-Doroszuk
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w sk³adzie:
1) Marcin Fibich - Z-ca Przewodnicz¹cego Komisji
2) Zbigniew Bilan - Przewodnicz¹cy Komisji
3) Liliana Babiñska
Komisja Rewizyjna w sk³adzie:
1) Maciej Cieciuch - Przewodnicz¹cy Komisji
2) Anna Koœcielska
3) Dorota Groszek - Z-ca Przewodnicz¹cego Komisji

Panu Burmistrzowi i Cz³onkom Rady Miejskie sk³adamy
gratulacje i ¿yczymy sukcesów w dzia³alnoœci na rzecz
Polanicy-Zdroju i jej mieszkañców.
G.R.
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WYSTAWA MALARSKA
Jagody Piernikarskiej - Cichockiej
W Towarzystwie Mi³oœników Polanicy w kawiarni Art
Cafe w lipcowy wieczór, zosta³a otwarta wystawa
malarska polanickiej malarki, Jagody PiernikarskiejCichockiej. Przebiega³a w mi³ej atmosferze, przy
muzycznym akcencie Danusi Szczepankiewicz, która
umila³a gr¹ na pianinie ogl¹danie piêknych kolorowych
obrazów artystki, s¹ to pejza¿e i kwiaty. Wystawione
obrazy malowane akwarel¹ i farb¹ olejn¹. W 1989 r.
Jagoda zosta³a przyjêta do Zwi¹zku Artystów Malarzy
we Wroc³awiu. Wystawia³a swoje prace w Weiburgu,
Berlinie Zachodnim, w Brukseli, we Wroc³awiu i K³odzku.
Malarka ma wykszta³cenie prawnicze, jednak serce
sk³ania siê do malarstwa. Interesuje siê filozofi¹,
przyrod¹, rozwojem duchowym. Jednak malarstwo
nade wszystko.
Pojawi³a siê te¿ nowa pasja projektowanie ogrodów, co
pozwala malarce utrzymaæ œwie¿oœæ myœli, radoœæ
ducha i przek³ada siê na wra¿liwoœæ w spojrzeniu na

Od lewej: A. W. Kubik i J. Piernikarska-Cichocka

otaczaj¹cy i niepoznawalny do koñca otaczaj¹cy Œwiat.
Mottem ¿yciowym artystki jest przys³owie chiñskie,
stosowane przy uprawie ogrodów: „W ¿yciu nale¿y
czyniæ du¿o dobra, aby dla chwastów z³a, miejsca nie
zostawa³o”.
Walentyna Anna Kubik

POLANICKI POETA W SZKOCJI
Wies³aw Prastowski cz³onek Towarzystwa Mi³oœników
Polanicy, poeta z Klubu Literackiego HELIKON zosta³
zaproszony do Szkocji.
Dla czytelników Emito.net w Szkocji, ukaza³y siê informacje: Towarzystwo Mi³oœników Polanicy w Polsce
zaprasza na cykl spotkañ muzyczno-poetyckich
w Szkocji. Podczas spotkañ, przy akompaniamencie
muzyki Chopina, recytowane bêd¹ wiersze wybrane
dr. nauk medycznych Wies³awa Prastowskiego z tomiku „Zmys³y œpiewa³y”.

emigracji przypomnieæ, ¿e wielki kompozytor i wirtuoz
Fryderyk Chopin koncertowa³ w trakcie pobytu na
wygnaniu w Szkocji.

WAK - Jak to siê sta³o, ¿e Pan z poezj¹ w Szkocji?
Wies³aw Prastowski - Prezentowa³em z ramienia
TMP w polanickiej kawiarni Art Cafe muzykê Chopina,
czytaj¹c te¿ swoje wiersze. Przebywaj¹cy w Polanicy
Pan Marek Goszcz - polski Szkot, by³ s³uchaczem
tego koncertu. Spodoba³ mu siê program i zaproponowa³ mi cykl spotkañ w Szkocji, dla Polonii. Pomyœla³, ¿e
warto tê inicjatywê wykorzystaæ, aby Polakom na
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Chopina, gdzie mo¿na by³o us³yszeæ utalentowanego
wêgierskiego muzyka Roberta Johanna Schrof, który
na fortepianie towarzyszy³ sopranistce Magdalenie
Durant - ukoñczy³a studia dyplomowe na Akademii
Muzycznej we Wroc³awiu, swoim rodzinnym mieœcie,
a nastêpnie studia podyplomowe w Niemczech,
wyst¹pi³a na wielu scenach europejskich oraz Japonii
i Stanach Zjednoczonych. Koncertom towarzyszy³
równie¿ utalentowany siedemnastoletni pianista
Szymon Komar, który pasjami grywa utwory Chopina.
Ja prowadzi³em te spotkania i czyta³em swoje wiersze.

Z ¯YCIA TMP
widaæ dba³oœæ o porz¹dek.
W czasie wolnym od spotkañ, zwiedziliœmy miejsca
pamiêci poœwiêcone ¿o³nierzom polskim, przebywaj¹cym w czasie wojny 1942-1945 r. w Szkocji, zw³aszcza
dywizjony lotnictwa myœliwskiego, tam zginêli i zostali
pochowani. Mogi³y s¹ otoczone opiek¹ w³adz miasta.

WAK Z jak¹ poezj¹ Pan wyst¹pi³?
W. Prastowski - Moja poezja jest zapisem wra¿liwoœci
lekarza i prze¿ywania rzeczywistoœci, odczuwania
przemijania, poszukiwania tajemnicy bytu, sensu
istnienia, wzajemnych relacji zdarzeñ z przesz³oœci
i teraŸniejszoœci, jest zadum¹ nad ludzkim losem.
WAK Ile spotkañ odby³o siê i gdzie?
W. Prastowski - Odby³o siê dziewiêæ spotkañ w
bardzo krótkim czasie. Wystêpowaliœmy w ró¿nych
miejsco-woœciach: Livingston, Wishaw, Glasgow, Alloa,
Dundee, Stirling, Inverness, Edinburgh, Falkirk,
wielokroæ bardzo oddalonych od siebie, by³y to sale
przykoœcielne pod wezwaniem œwiêtych, koœció³ oraz
„Dom Polski Sikorski”, „Sala Communion Center Scot
Cresc”, „Albert Hall”.
WAK Jakich s³uchaczy mieliœcie na prezentacjach?
W. Prastowski - By³y to spotkania z Poloni¹ zamieszkuj¹c¹ te miejscowoœci w Szkocji, ale równie¿ byli
rodowici Szkoci. Po spotkaniach by³y interesuj¹ce
rozmowy dotycz¹ce emigracji oraz ¿ycia poza Polsk¹.
WAK Jakie wra¿enia podczas pobytu?
W. Prastowski - Do Szkocji pojecha³em z ¿on¹, towarzyszy³a mi we wszystkich spotkaniach i wspiera³a.
Oboje jesteœmy pod wra¿eniem tego kraju i zachwyceni krajobrazem, zw³aszcza intensywnoœci¹ zieleni,
iloœci¹ kwitn¹cych rododendronów i ¿arnowców, przy
drogach szybkiego ruchu i autostradach. Na ³¹kach
pas³a siê niezliczona iloœæ owiec, krów i koni.
Pozosta³o równie¿ du¿e wra¿enie jednolitoœci architektury w stylu wiktoriañskim, a w miastach i osiedlach

Miœ „Wojtek” maskotka II Korpusu Wojska Polskiego

WAK Pogoda by³a przychylna?
W. Prastowski - Szkocja jest szczególnym krajem o
bardzo dynamicznej i zmiennej pogodzie, przelotne
deszcze z przeb³yskami s³oñca, a przeciêtna temperatura wynosi³a 13-18 st.
WAK Czy jesteœcie zadowoleni z wyjazdu?
W. Prastowski - Przekazaliœmy pozdrowienia od
Prezesa i Zarz¹du Towarzystwa Mi³oœników Polanicy
i uzyskaliœmy informacjê o mo¿liwoœci zacieœnienia wspó³pracy ze Szkocj¹, przy uzgodnieniach
z prezesem TMP E. Wojciechow skim i Panem
M. Goszczem.
Dodam, ¿e jesteœmy pod ogromnym wra¿eniem kraju,
ludzi i atmosfery.
Pozostanie to na zawsze w naszej pamiêci.
Rozmawia³a: Walentyna Anna Kubik
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WSPOMNIENIE
O DR JANINIE ZAWISTOWSKIEJ
Przeczyta³am moje poprzednie wspomnienie o Jance
i ¿al mi siê zrobi³o, ¿e przedstawi³am j¹, co prawda
w najlepszym œwietle, ale jakoœ za sucho, za krótko....
A przecie¿ prze¿y³yœmy ze sob¹ wiele lat w bliskoœci
i szczerej przyjaŸni. Mówi³yœmy sobie o wszystkim,
radzi³yœmy siê nawzajem, stale opowiada³yœmy sobie
o naszych pacjentach, naszych prywatnych dzieciach,
o rodzicach. Czêsto planowa³yœmy wiele rzeczy razem.
Pracowa³yœmy w jednym budynku, mieszka³yœmy przy
tej samej ulicy 58 lat!
Nie pamiêtam, byœmy by³y kiedykolwiek sk³ócone lub
obra¿one na siebie, a gdy traci³yœmy kontakt z powodu wyjazdu, nadrabia³yœmy go gadaniem, gadaniem....
Œmia³yœmy siê, ¿e podobnie jak w anegdotce o dwóch
wiêŸniarkach, które w jednej celi siedzia³y 25 lat, po
zwolnieniu jeszcze usiad³y pod bram¹ wiêzienn¹, by to
omówiæ... My te¿ mia³yœmy sta³e tematy do rozmów. Nie
tylko codzienne sprawy, ale problemy lecznicze,
naukowe, dotycz¹ce pacjentów, naszych rodzin, miasta
i kraju.
Dr Marian Wytyczak, mój m¹¿, pracowa³ ju¿ od roku na
pó³ etatu w Sanatorium Dzieciêcym i Janka zna³a nasze
problemy, kibicowa³a nam, ale i tak, chocia¿ zgodzi³a siê
na nasze zamieszkanie na poddaszu tego sanatorium,
gdy zobaczy³a mnie z tapczanem, eta¿erk¹, dwoma
krzes³ami i stert¹ ksi¹¿ek, unios³a w swym typowym
geœcie paluszek i powiedzia³a: „Mo¿ecie tu chwilowo
pobyæ, dopóki nie bêdzie choroby zakaŸnej, bo to
pomieszczenie na kwarantannê”. To by³y œciête,
mansardowe dwa pokoiki, ciemne i ch³odne i pomyœla³am, ¿e tu nawet tygodnia nie wytrzymam, a tymczasem mieszkaliœmy tam z dwojgiem dzieci 22 lata.
Okaza³o siê wnet, ¿e rozwój Szpitala Chirurgii
Plastycznej i praca w nim, nie tylko poch³onê³a mego
mê¿a, ale i Jankê, która musia³a (choæ w³aœciwie
chcia³a) tam organizowaæ Oddzia³ Dzieciêcy. W zwi¹zku z tym przesz³a tam na ca³y etat, a w sanatorium
pracowa³a na pó³ etatu. Mieszkanie na poddaszu sta³o
siê kart¹ przetargow¹: „Mo¿e pani tu mieszkaæ pod
warunkiem, ¿e zostanie tu pani na ca³ym etacie i to jako
dyrektor”. By³am ju¿ w drugiej ci¹¿y, ba³am siê tej
odpowiedzialnoœci, ale w³aœnie Janka namawia³a mnie
do tego i zgodzi³am siê na próbê. Wytrwa³am w tym 37
lat.
Pocz¹tkowo Janka dzieli³a siê ze mn¹ swoim doœwiadczeniem, potem ju¿ razem pisa³yœmy prace, jeŸdzi³yœ-
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my na szkolenia, na Zjazdy Pediatrów, Kardiologów,
urz¹dza³yœmy w naszym Sanatorium Ogólnokrajowe
Dni Kardiologii Dzieciêcej.

Dni Kardiologii Dzieciêcej. W œrodku prof. Chroœcicki,
prof. Moll, nad nimi dr Religa

To by³y trudne czasy dla zdobywania specjalizacji dla
lekarek, zw³aszcza dla m³odych matek, bo wymaga³y
wyjazdów na praktyki do szpitali powiatowych, na sta¿e
do klinik, pisania prac, wyg³aszania ich na zjazdach, ale
my pomaga³yœmy sobie nawzajem. By³yœmy chêtne do
zdobywania wiedzy, odpowiedzialne, dobrze zorganizowane, ale przede wszystkim by³yœmy m³ode.
Janka! Czy pamiêtasz nasze zmartwienie, gdy kazano
nam jechaæ w po³owie czerwca na kurs do Warszawy
na 2 tygodnie, a mia³am ju¿ podpisany urlop? Dobrze,
¿e podzieli³aœ siê ze mn¹ mieszkaniem u Twoich
rodziców na Bonifraterskiej, ale i tak w niemi³osierny
upa³, s³uchaj¹c niezbyt ciekawych wyk³adów, a w przerwie chodz¹c po warszawskim bruku, by³yœmy bardzo
roz¿alone. Dopiero wyjazd do Garwolina, do Zespo³u
Sanatoriów dla dzieci upoœledzonych umys³owo, tamta
bieda, ekstremalne przypadki, spowodowa³y, ¿e postanowi³yœmy, ¿e ju¿ nigdy nie bêdziemy narzekaæ!
A pamiêtasz nasze „czwartki pediatryczne” we Wroc³awiu, gdy po ca³odziennych wyk³adach i pokazach
ciekawych przypadków, ledwo ¿ywe kupowa³yœmy coœ
dla dzieci, najczêœciej stoj¹c w d³ugich kolejkach po
cytryny? Czasem zdobywa³yœmy jakieœ nowoœci
w Empiku.
Przyjazdy naszego konsultanta naukowego, profesora
Chroœcickiego z Warszawy by³y dla nas prawdziwym
œwiêtem. Ch³onê³yœmy wtedy du¿o nowin o medycynie,
ale te¿ i klinikach, a nawet polityce. Zajmuj¹ce równie¿
by³y d³ugie badania najciê¿szych naszych pacjentów,
plan ich leczenia i postêpowania z nimi, omawianie
potrzeb naszego sanatorium, wreszcie wieczorem
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wspólne wyjœcie do naszego ulubionego kina. I tak nam
to wesz³o w krew, ¿e chodzi³yœmy potem dwa razy
w tygodniu na seanse filmowe, zapisa³yœmy siê do
Klubu Dyskusyjnego, bra³yœmy udzia³ w Pol 8 i ze
zdziwieniem patrzy³yœmy na spo³eczeñstwo polanickie,
które przesta³o sie interesowaæ filmami tak dalece, ¿e
na filmie Wajdy pt.„Katyñ” siedzia³yœmy tylko w grupce
szeœciu osób.
Jeszcze wci¹¿ by³y czêste tak zwane prywatki, g³ównie
imieninowe i chocia¿ by³o ciasno nieraz, to i tak zawsze
weso³o, a ka¿dy dom s³yn¹³ z jakichœ niespodzianek.
Trochê za wczeœnie posz³aœ Janko na emeryturê, ale
chcia³aœ pomóc córce, gdy urodzi³a Oleñkê.
W œrodku J. Zawistowska, obok pielêgniarki: p.p. Kwiatkowska,
Sobi³o, siedz¹: p.p. Grzechowa, Makuchowska, Ko³odziej.
Stoj¹ od l. Dr Wytyczakowa, R. Dereñ, Z. Gucwa, G. Bury,
K. Wêgliñska, K. Zarychta, o. Paszkiewicz, D. Pazdan, E. So³tan

wiara, wyniesiona z domu rodzinnego. Wszak Twój
ojciec by³ cz³onkiem III Zakonu Dominikañskiego, a Ty
poszerza³aœ jego naukê na Dniach Skupienia, bêd¹c
w sta³ym kontakcie z Koœcio³em.

D. Kaczorowska, St. Zawistowski, J. Zawistowska

Kiedy wróci³aœ z Warszawy, znowu mia³yœmy mnóstwo
nowych spraw do omówienia, Marian znalaz³ w Tobie
pokrewn¹ duszê do s³uchania „baroku” w muzyce ,
a potem jeszcze d³ugi czas bawi³ Ciê tym po Twej
operacji. Podziwia³am wtedy Twoje opanowanie,
cierpliwe znoszenie bólu, rezygnacjê z wielu rzeczy.
Jeszcze bardziej, gdy nagle zmar³ Twój m¹¿ i by³aœ
w domu sama, chocia¿ nigdy samotna. Nie pozwala³y
na to Twoje dzieci, coraz bardziej doros³e wnuki i œwietni
s¹siedzi. Potrafi³aœ ¿yæ problemami wszystkich krewnych, znajomych. To wielka sztuka tak ¿yæ, zachowuj¹c do koñca swych dni ¿yczliwoœæ dla wszystkich
i pogodê ducha.
Myœlê, ¿e najbardziej pomocna by³a Twoja g³êboka

Dr J. Zawistowska

Myœlê, ¿e sentencja: „Ci co ¿yj¹ nadziej¹, widz¹ dalej,
co ¿yj¹ mi³oœci¹, widz¹ g³êbiej, a ci co ¿yj¹ wiar¹, widz¹
wszystko w innym œwietle”, u Ciebie siê sprawdzi³a.
Nie wiem, czy na pewno wszystko widzia³aœ w czasie
swego pogrzebu. Powiem Ci jedynie, ¿e by³o du¿o ludzi.
Wzruszy³a mnie obecnoœæ prawie wszystkich naszych
pielêgniarek, nauczycieli, wszystkich Twoich s¹siadów,
obecnoœæ ca³ej rodziny, a najbardziej widok zbitych
w gromadkê, bardzo skupionych Twoich prawnuków....
Krystyna Jazienicka-Wytyczak
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Wielki Jubileusz Szko³y Podstawowej nr 2 im.
¯o³nierzy z Monte Cassino w Polanicy-Zdroju w 60-t¹
rocznicê powstania szko³y i w 20-t¹ rocznicê nadania
szkole imienia i wrêczenia sztandaru.
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Polskiego, namalowan¹ przez artystê malarza
Henryka Szypu³ê. Obok namalowanej mapy znalaz³y
swoje miejsce dwie postacie - ¿o³nierz i niedŸwiedŸ.
Dlaczego oni?
To w³aœnie niedzwiadek Wojtek towarzyszy³ uczniom

Rocznice i jubileusze sk³aniaj¹ do tego, aby choæ na
chwilê zatrzymaæ siê, przypomnieæ sobie momenty
szczególne.
Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy szko³y, uczniowie i rodzice, chwile wyj¹tkowe prze¿ywali w piêkny
majowy poranek 18 maja 2018 roku.
Ca³a spo³ecznoœæ szkolna spotka³a siê na placu
apelowym. Odœwiêtne stroje, maki symbol bitwy pod
Monte Cassino przypiête na sercu ka¿dego ucznia,
nauczyciela i goœcia, dŸwiêki fanfar, przy których
uroczyœcie wprowadzono poczty sztandarowe zaprzyjaŸnionych szkó³ i uroczyste wci¹gniêcie na maszt flagi
pañstwowej przy odœpiewanym hymnie pañstwowym.
Henryk Szypu³a, Aileen Orr

szko³y przez ca³y miniony, jubileuszowy rok, tak jak
towarzyszy³ polskim ¿o³nierzom na szlaku bojowym od
Iranu przez Irak, Syriê, Palestynê, Egipt do W³och, a po
demobilizacji - do Wielkiej Brytanii i Edynburga w Szkocji. Nasz goœæ specjalny, pani Aileen Orr, przypomnia³a
ca³emu œwiatu niezwyk³¹ postaæ niedŸwiedzia Wojtka
w ksi¹¿ce „NiedŸwiedŸ Wojtek. Niezwyk³y ¿o³nierz
Armii Andersa”.

Krótkie przemówienie dyrektora szko³y Dariusza
K³onowskiego. Powitanie szczególnych osób, goœcia
specjalnego ze Szkocji, pani Aileen Orr i wieloletniego
pracownika i przyjaciela szko³y pana Henryka Szypu³y.
To oni, przy dŸwiêkach odegranego na tr¹bce przez
Jakuba Sadko Hejna³u Mariackiego, ods³onili malowid³o
œcienne. Mapê szlaku bojowego II Korpusu Wojska

22

Kolejne wydarzenie tego dnia, to uroczysta Msza
Œwiêta w koœciele parafialnym pod wezwaniem WNMP
w Polanicy-Zdroju, któr¹ odprawi³ ksi¹dz biskup Ignacy
Dec. Poczty sztandarowe, piêkna oprawa muzyczna,
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dary z³o¿one przez najm³odszych uczniów, to chwile
podnios³e i wzruszaj¹ce. Po Mszy Œwiêtej, jej uczestnicy, formuj¹ szyk i udaj¹ siê do polanickiego Teatru
Zdrojowego. Tam uczniowie szko³y zaprezentowali
program artystyczny. Przypomniano w nim bogat¹
historiê szko³y, uroczystoœæ nadania szkole imienia oraz
wrêczenia uczniom sztandaru. Podczas uroczystoœci
pop³ynê³y ¿yczenia od przedstawicieli w³adz, organizacji, placówek oœwiatowych i parlamentarzystów. To
dowód uznania i szacunku dla wszystkich, którzy przez
60 lat zwi¹zani byli z polanick¹ „Dwójk¹”. Ca³oœæ
uroczys toœci zwieñcz y³y chwile szczegó lne. Pan
dyrektor Dariusz K³onowski wrêczy³ by³ym i obecnym
pracownikom szko³y, goœciom i przyjacio³om szko³y
specjalnie na tê uroczystoœæ przygotowane medale.
Chwilom tym towarzyszy³o wzruszenie, duma, radoœæ i
szczêœcie, ale równie¿ pamiêæ o ¯o³nierzach spod
Monte Cassino, których imiê nosimy i pamiêæ z dum¹
kultywujemy.
Dzieñ kolejny, sobota, to „Wielka Majówka Przyjació³
Szko³y” i festyn integracyjny, w czasie którego rozdano
nagrody w ogólnopolskich i wewn¹trz szkolnych
konkursach, zorganizowanych w ramach obchodów
jubileuszowych. Ca³e rodziny mog³y równie¿ skorzystaæ

Z ¯YCIA SZKÓ£
z proponow anych zabaw z K³odzkim Bractwem
Rycerskim i wzi¹æ udzia³ w szalonych animacjach
z uczniami Regionalnej Szko³y Turystycznej. By³o „Coœ
dla cia³a i dla duszy”, sportowe wyczyny, pami¹tkowe
zdjêcia, pyszne s³odkoœci.
Ca³oœæ obchodów zakoñczy³o spotkanie autorskie z pani¹ Aileen Orr. Na spotkanie w szkolnej bibliotece
przyszli uczniowie, nauczyciele i wielu polaniczan.
Chwile, w których z ³ezk¹ w oku, s³uchaliœmy szkockiej
historii „naszego” misia Wojtka, na zawsze pozostan¹
w naszej pamiêci.
Przygotowuj¹c nasz Wielki Jubileusz, w tañcu, pieœni,
wierszu, rzeŸbie i rysunku przypominaliœmy historiê,
pielêgnowaliœmy przyjaŸñ, sk³adaliœmy ho³d, a wszystko to maj¹c za patrona br¹zowego kud³acza, czupurnego, charakternego, czu³ego, oddanego, zupe³nie
takiego samego jak uczniowie Szko³y Podstawowej nr 2
im. ¯o³nierzy z Monte Cassino w Polanicy-Zdroju.

Anna Stêpek
bibliotekarz
Szko³y Podstawowej nr 2
im. ¯o³nierzy z Monte Cassino
w Polanicy-Zdroju
Foto: B. Rozwadowska

TMP - PRZYJACIELEM
REGIONALNEJ SZKO£Y TURYSTYCZNEJ
W Polanicy-Zdroju
Dla Regionalnej Szko³y Turystycznej w PolanicyZdroju od momentu powstania, ogromn¹ wartoœci¹ jest
popularyzowanie zainteresowania histori¹ Polski i regionu. W szkole dba siê i pielêgnuje rozbudzanie szacunku do tradycji narodowych i lokalnych, co skutkuje
w nawi¹zywaniu wspó³pracy z pracodawcami i lokalnymi patriotami. W naszej ma³ej ojczyŸnie takich
niezwyk³ych, a zarazem zwyk³ych ludzi z pasj¹ i instytucji nie brakuje. Wœród nich jest wieloletni przewodnik
sudecki, cz³onek TMP pan Leszek Majewski i Towarzystwo Mi³oœników Polanicy.
W chwili historycznej dla naszego narodu i pañstwa,
w dniu 9 listopada 2018 roku podczas uroczystego
apelu z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskê
niepodleg³oœci dyrektor RST pani Beata Dreszer na

rêce prezesa TMP pana Edwarda Wojciechowskiego
i pana Leszka Majewskiego wrêczy³a Tytu³ Przyjaciela
Szko³y. Uzasadniaj¹c przyznanie tytu³u Przyjaciela
Szko³y dla TMP pani Dreszer powiedzia³a o dzia³alnoœci
tej organizacji pozarz¹dowej na rzecz kultywowania
tradycji, historii i inicjowania wszelkich dzia³añ z udzia³em i dla uczniów RST. Podziêkowania dla TMP za
dotychczasow¹ wspó³pracê z³o¿yli: p. Barbara Szeliga,
p. Barbara Terlecka, p. Magdalena Strychaniecka,
p. Edyta Zarzycka-Koœciesza, p. Danuta DroŸdzik
i uczennica szko³y Emilia Czarkowska. Przyjaciele
szko³y w dowód przyjaŸni i uznania otrzymali pami¹tkowe statuetki, dyplomy i czerwon¹ ró¿ê.
Regionalna Szko³a Turystyczna przed kilkunastoma laty rozpoczê³a wspó³pracê z Towarzystwem
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Mi³oœników Polanicy i od tamtego czasu Towarzystwo
konsekwentnie upowszechnia wœród uczniów wiedzê
o naszej „ma³ej ojczyŸnie”. Prezes i jego cz³onkowie s¹
nieocenionym Ÿród³em wiedzy, doœwiadczenia i stra¿nikami pamiêci histor ycznej poprzednich po koleñ
i wsp ó³c zes nyc h mie szk añc ów Pol ani cy- Zdr oju .
Zaanga¿owanie TMP na rzecz Regionalnej Szko³y
Turystycznej jest systematyczne i bezinteresowne.
Towarzystwo pomaga nam w realizacji wielu dzia³añ,
przedsiêwziêæ i projektów edukacyjnych, które uatrakcyjniaj¹ pracê nauczycieli i wp³ywaj¹ na rozwój umiejêtnoœci patriotyczno-obywatekskich, wœród m³odych
Polaków, uczniów naszej szko³y. Doceniamy ¿yczliwoœæ
i przyjaŸñ p³yn¹c¹ ze wspó³pracy z TMP. Towarzystwo
dba, aby w ramach darów bibliotecznych systematycznie i nieodp³atnie przekazywane by³y szkole lokane publikacje historyczne i „Nieregularnik Polanicki”.
Zawsze mo¿emy liczyæ na dostêp do archiwalnej dokumentacji opisowej i fotograficznej, niezbêdnej do pozyskiwania wiedzy z zakresu historii regionu.
Towarzystwo Mi³oœników Polanicy publicznie
wspiera i popularyzuje dzia³ania szko³y, wp³ywaj¹c na jej
pozytywny wizerunek i promocjê w œrodowisku lokalnym oraz wœród swoich cz³onków. TMP jest pomys³odawc¹ wielu szlachetnych idei, np. nadania sali
historycznej imienia pana Stanis³awa Kozickiego.
Towarzystwo od lat wspó³pracuje ze szko³¹ w ramach
wydarzeñ, których celem jest kultywowanie tradycji,
kultury i integrowanie spo³ecznoœci lokalnej. Towarzystwo Mi³oœników Polanicy aktywnie uczestniczy
w wa¿nych uroczystoœciach szkolnych. Inicjuje i organizuje dla m³odzie¿y wystawy tematyczne oraz udzia³
w miejskich wydarzeniach rocznicowych, prelekcjach,
wyk³adach, pokazach i spotkaniach z ciekawymi ludŸmi.
TMP nigdy nie odmawia nam pomocy kiedykolwiek o ni¹
poprosimy. Jest prawdziwym przyjacielem naszej
szko³y. Dziêki wieloletniemu wsparciu TMP mo¿emy
uczniom Regionalnej Szko³y Turystycznej zaoferowaæ
naukê na wysokim poziomie. Jesteœmy wdziêczni za
okazywan¹ pomoc, udzielanie cennych wskazówek,
zrozumienie i ¿yczliwoœæ na co dzieñ.
Idea przyznawania tytu³u Przyjaciela Regionalnej
Szko³y Turystycznej jest wpisana w tradycjê szko³y od
roku 2016. Tym honorowym tytu³em nagradzane s¹
osoby lub instytucje, które w szczególny sposób
przyczyni³y siê do podniesienia jakoœci i uatrakcyjnienia
kszta³cenia zawodowego w RST oraz podnoszenia
presti¿u i promowania szko³y. Regionalna Szko³a
Turystyczna ma ju¿ 10 honorowych przyjació³ szko³y. Do
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grona wyró¿nionych nale¿¹: Promy Pasa¿erskie Unity
Line, Hotel Jõkull Hõfer z Islandii, pani Teresa Nowickanauczycielka przedmiotów hotelarskich w RST, Hotel
Spa Dr Irena Eris, Biuro Podró¿y Rainbow, pan Piotr
Sowiñski-firma Unity Line, pani Aleksandra WodzyñskaWójcik z Rainbow, pani Irena Eris, pan Leszek Majewski
i TMP. Jako szko³a jesteœmy zaszczyceni i dumni, ¿e
mamy tylu wspania³ych przyjació³, na których mo¿emy
liczyæ, razem realizowaæ nowe projekty i osi¹gaæ
sukces. Henry Ford w³aœciciel firmy Ford Motor
Company mawia³: ,,Po³¹czenie si³ to pocz¹tek, pozostanie razem to postêp, wspólna praca to sukces”.
Wierzymy w moc tych s³ów, bo razem jest ³atwiej i bli¿ej
do celu.
Tekst: Danuta DroŸdzik nauczyciel RST
Foto: W. Œwiniañska

Dyrektor szko³y pani B. Dreszer wrêcza prezesowi
TMP statuetkê i dyplom przyjaciela RST

Pami¹tkowe zdjêcie Przyjació³ Szko³y z dyrekcj¹ RST
i uczniami bior¹cymi udzia³ w przedstawieniu s³ownomuzyczno- medialnym pod nazw¹ „Dziêkujemy za
niepodleg³oœæ”.
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SYN LEŒNICZEGO - WSPOMNIENIA …
Bêd¹c 24 lipca 2018 r. w Polanicy-Zdroju w ramach
nie reg ula rne go
odw ied zan ia moj ego mie jsc a
urodzenia, spotka³em siê po raz kolejny z moj¹ dawn¹
wychowawczyni¹ z ósmej klasy ze Szko³y Podstawowej Nr 1 Pani¹ Krystyn¹ Dubiel-Koreck¹. Wspominaj¹c przy kawie i lodach dawne czasy przekaza³a mi
w prezencie „Nieregularnik Polanicki”. Opowiedzia³a mi
jego genezê powstania i tematykê, jaka jest tam poruszana. Bardzo spodoba³o mi siê to pismo, gdy¿ ka¿dy
mo¿e znaleŸæ w nim coœ dla siebie, jest czytelne,
merytoryczne i estetycznie wydawane. „Nieregularnik
Polanicki” stanowi nie tylko Ÿród³o encyklopedycznych informacji, wydarzeñ historycznych, kulturalnych
i oœwiatowych, ale równie¿ daje dawnym i obecnym
mieszkañcom mo¿liwoœæ wspomnieñ lat dziecinnych
i m³odzieñczych spêdzonych w Polanicy. Umieszczane
tam artyku³y informuj¹ nie tylko o przesz³oœci, ale mówi¹
równie¿ o teraŸniejszoœci i przysz³oœci mieszkañców
miasta. Po powrocie do Lublina postanowi³em coœ
równie¿ napisaæ. Jak ju¿ na wstêpie wspomnia³em,urodzi³em siê w Polanicy-Zdroju, w 1952 roku,
w rodzinie leœniczego. Mój tato, in¿. W³adys³aw
Szczepanowicz urodzi³ siê w Stryju (obecnie Ukraina)
i od pocz¹tku swojej dzia³alnoœci zawodowej zwi¹zany
by³ z leœnictwem. W 1951r. obj¹³ stanowisko Nadleœniczego Nadleœnictwa Szczytna Œl¹ska z siedzib¹

Dawna siedziba Nadleœnictwa Szczytna Œl¹ska

na Wolanach Nr domu 104 (poczta Szalejów Górny).
Budynek nadleœnictwa znajdowa³ siê na skrzy¿owaniu
dróg Polanica-Zdrój Wambierzyce, Szczytna K³odzko.
Skrzy¿owanie bardzo niebezpieczne (równie¿ i teraz).
Piêkny widok z okna mojego pokoju na Polanicê-Zdrój
do dzisiaj mam w pamiêci. Dom nadleœnictwa by³
dwupiêtrowy z dwustronnie spadzistym dachem. W

budynku tym mieszkali równie¿ inni pracownicy
nadleœnictwa. Nasza rodzina zajmowa³a mieszkanie
czteropokojowe (na parterze i pierwszym piêtrze).
Wejœcie do biur nadleœnictwa znajdowa³o siê od frontu
budynku, po przejœciu przez werandê (dzisiaj ju¿
nieistniej¹ca). Ojciec wchodzi³ do kancelarii biura prosto
z pokoju na parterze, co mia³o dobre i z³e strony, gdy¿
bêd¹c pracoholikiem, wiêcej czasu przebywa³ w biurze ni¿ w domu. Za to zaoszczêdza³ na dojazdach do

Narada leœniczych w Nadleœnictwie Szczytna

pracy. Odpowiedzialny by³ za zarz¹dzanie ludŸmi
i maj¹tkiem Nadleœnictwa przed Dyrekcj¹ Okrêgowych Lasów Pañstwowych mieszcz¹c¹ siê we Wroc³awiu. Z tego co pamiêtam, to leœniczówki, które mu
terytorialnie podlega³y mieœci³y siê: na Wolanach (pan
Dêbski), w Kar³owie (pan Ciupaga), w Borowinie (pan S³atyñski), w Batorowie (pan Chajewski),
w Szczytnej (pan Krêcichwost) i w Polanicy (pan
Dêbosz). Czêsto organizowa³ narady z leœniczymi, na
których m.in. omawiano dzia³ania zwi¹zane z planami
pozyskania drewna, bezpieczeñstwem pracowników,
sprawy ochrony lasu przed szkodnikami, transportu
leœnego i sprawy kadrowe. W tamtym okresie nie by³o
komputerów i internetowych przelewów zarobków na
konta pracowników, pensje dla leœniczych i podleg³ych
im pracownikom leœnym trzeba by³o rozwoziæ
samochodem. Dlatego Nadleœnictwo Szczytna dosta³o
samochód osobowo-towarowy marki Warszawa
Pick-up, który s³u¿y³ miêdzy innymi jako przewoŸna
kasa je¿d¿¹ca od jednego do drugiego leœnictwa.
Raz w miesi¹cu mia³em mo¿liwoœæ zabierania siê
z pani¹ kasjerk¹ i kierowc¹ do objazdu z wyp³at¹ dla
pracowników Nadleœnictwa Szczytna, zapewne jako
„ochrona konwoju”. Oczywiœcie by³a to bezp³atna

25

WYSZPERANE

Chwila odpoczynku w pracy

wycieczka turystyczno-krajoznawcza w ramach
usprawiedliwionej nieobecnoœci w szkole. Zapach
spalin samochodowych, kurzu i paruj¹cego asfaltu
pamiêtam do dzisiaj (siedzia³em na pace), ale czego nie
robi siê dla przyjemnoœci jazdy samochodem, gdy jest
siê m³odym mi³oœnikiem motoryzacji. W rodzinie
Szczepanowiczów by³em najm³odszym dzieckiem,
mia³em dwie starsze siostry El¿bietê i Wiesiê. Moja
mama Irena zajmowa³a siê domem. Wiesia po skoñczeniu szko³y dla po³o¿nych we Wroc³awiu wyjecha³a do
Warszawy a El¿bieta po ukoñczeniu Liceum Ogólnokszta³c¹cego w K³odzku wyjecha³a do Lublina i tam
pracowa³a do emerytury w lubelskim KRUS-ie. Do
pierwszej komunii œw. przyst¹pi³em 28 maja 1961r.
udziela³ mi j¹ ks. dr Zygmunt Barmiñski. Pami¹tkowym
œwiadectwem by³ obrazek przez niego podpisany
a prezentem z tej
okazji od rodziców
by³ nowy rower
m³odzie¿owy prosto ze sklepu, zakupiony w K³odzku. Opiekê lekarsk¹ mieliœmy zapewnion¹ dziêki dr. Józefowi
Matuszewskiemu,
który wielokrotnie,
bezp³atnie udziela³
nam porady lekarskiej.
Do Szko³y Podstawowej Nr 1 przy
ul. Zdrojowej w
Polanicy-Zdroju
po raz pierwszy
Rodzina przed wejœciem do pijalni
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poszed³em dnia 1 wrzeœnia 1959 r. Z domu do szko³y
mia³em oko³o dwa kilometry. Droga by³a asfaltowa,
z drobnymi dziurami, bez poboczy i chodników. W zimie by³o trochê œlisko, gdy¿ droga rzadko by³a
posypywana piaskiem. Po drodze id¹c na skróty ko³o
masarni ( nie istniej¹cej ju¿) mija³em dwie kapliczki: œw.
Wawrzyñca i Najœwiêtszej Marii Panny. Przed „ ostrym
zakrêtem ” funkcjonowa³ sklep spo¿ywczy „Zachêta",
w którym mo¿na by³o kupiæ podstawowe artyku³y
spo¿ywcze, co skrzêtnie wykorzystywa³em kupuj¹c
lizaki i znakomit¹ oran¿adê.
W Polanicy Górnej mia³em rówieœników, z którymi
chodzi³em do szko³y. Stanowiliœmy zgran¹ grupê do
nauki i zabawy. Podstawowe zabawy w okresie letnim,
to miêdzy innymi gra w kolarzy (pstrykanie w kapsle na
narysowanej kred¹ na asfalcie trasie Wyœcigu Pokoju),
podchody w lesie, gra w pi³kê no¿n¹ i siatkow¹, gra
w klasy, palanta, pañstwa miasta, gra planszowa
w Chiñczyka, domino, warcaby, szachy, tak¿e budowanie sza³asów w lesie i k¹piele na basenie przy ul.
Zdrojowej. W szkole mo¿na by³o zapisaæ siê do zespo³u
muzycznego i ZHP. Smartfonów, laptopów i I padów
jeszcze w owym czasie uczniowie w szkole nie posiadali
i dziêki temu by³a dobra komunikacja miêdzy uczniami,
nauczycielami i rodzicami.
Natomiast zajêcia w zimie, to by³a jazda na nartach
w w¹wozie znajduj¹cym siê za budynkiem pani
Domañskiej (Polanica Górna) lub na„ „Góralce” (dla
zaawansowanych narciarzy) oraz jazda na ³y¿wach
i lepienie ba³wanów. Pierwsze narty z heblowanej,
œwierkowej deski zrobi³ mi Tato. Nastêpne narty by³y
poniemieckie, znalezione na strychu, te¿ drewniane ze
specyficznymi noskami, wiêksze i z lepszego gatunku
drewna (elastyczne). Mia³y wyfrezowany „rowek”.
Wi¹zania by³y zrobione z pasków skórzanych, które po
przemokniêciu ulega³y rozci¹gniêciu i trzeba by³o
szukaæ „kolejnej dziurki” w pasku. W przeciwnym
wypadku narty kierowa³y narciarzem, a nie odwrotnie.
£y¿wy standardowe z okresu lat szeœædziesi¹tych
ubieg³ego wieku by³y dwojakiego rodzaju. Jedne mia³y
„¿abki” z przodu i z ty³u, a drugie mia³y „¿abki” z przodu,
a z ty³u metalowy trzpieñ, który wchodzi³ w obcas przy
obrocie buta (lub ³y¿wy). W tym przypadku trzeba by³o
zrobiæ dziurê w obcasie i przykrêciæ blaszki z otworami,
które by³y mocowanim dla tego trzpienia. Wielk¹
„tragedi¹” by³o zgubienie kluczyka do ³y¿ew, poniewa¿
dorobienie lub kupno nowego klucza wymaga³o czasu
i œrodków finansowych, a zima nie czeka³a. Naszymi
najbli¿szymi s¹siadami przez drogê do Wambierzyc
byli Pañstwo Stefania i Jan Lewiccy. Pan Jan by³
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kierownikiem masarni w Polanicy (bardzo dobry
i uczynny cz³owiek), a jego ¿ona zajmowa³a siê domem
i wychowywaniem trójki dzieci: Gra¿yny z mojego roku
(i klasy), która po ukoñczeniu szkó³ pracowa³a
w sekto rze banko wym PKO. Wojtk a, który po
ukoñczeniu studiów na Politechnice Wroc³awskiej,
projektuje i buduje drogi oraz autostrady oraz Krzyœka,
który pracowa³ w dziale technicznym w Uzdrowisku.
Zarówno rodzice, jak i dzieci ¿yliœmy w przyjaŸni i czêsto
byliœmy zapraszani na obiady i ogl¹danie telewizji.
Pañstwo Lewiccy jako pierwsi w okolicy mieli telewizor (marki WAWEL) i zapraszali nas na ogl¹danie
programów telewizyjnych dla dzieci. Z uwagi na du¿¹
iloœæ dzieci chêtnych do ogl¹dania, Pani Stefania wyci¹ga³a czasami deskê do prasowania, aby wszyscy
mogli siedzieæ i ogl¹daæ bajki: „Jacek i Agatka”, „Bolek
i Lolek” oraz filmy w odcinkach „Bonanza” i „Zorro”.
W niedzielê „po mszy dla dzieci” chodzi³em do kina
„Œwiatowid” na poranki, a gdy trochê podros³em, to na
hity filmowe; „Winnetou”, „Siedmiu Wspania³ych” i „Rio
Bravo”. Po drugiej stronie ulicy mieszkali Pañstwo
Marta i Jan Piœniakowscy. Pan Jan by³ „z³ot¹ r¹czk¹"
i umia³ naprawiaæ ró¿ne rzeczy z hydrauliki, mechaniki, spawalnictwa, budowy maszyn, konstrukcji
drewnianych, a tak¿e zna³ siê na rolnictwie. Bardzo
czêsto moi rodzice prosili Pana Jana o pomoc w drobnych naprawach domowych, za które nie pobiera³
¿adnej zap³aty. Pani Marta o ³agodnym usposobieniu
zajmowa³a siê domem. Pañstwo Piœniakowscy mieli
trzech synów; Heñka najstarszego, pracuj¹cego
w zak³adach „K³omet” w Szczytnie Œl¹skiej, produkuj¹cych wózki dla dzieci, Karola, pracuj¹cego
w górnictwie na Górnym Œl¹sku oraz najm³odszego
Leszka s³u¿¹cego kiedyœ w bazie lotniczej Ludowego
Wojska Polskiego w jednostce pod Wroc³awiem. Przed
domem mieli kawa³ek ³¹ki, na której czêsto pas³a siê
krowa, a my graliœmy obok niej w pi³kê no¿n¹ do jednej
bramki (po³¹czone dwa s³upy drewniane energetyczne
w kszta³cie litery V, o szerokoœci u podstawy ok.1 m.).
Gra by³a bardzo zaciêta, a czasami równie¿ zabawna,
zw³aszcza wtedy, gdy ktoœ wpad³ na „ minê" postawion¹
przez ³aciat¹ krowê. Tu¿ za budynkiem Nadleœnictwa
by³ ju¿ las po jednej jak i po drugiej stronie drogi do
Wambierzyc. Id¹c t¹ drog¹, dochodz¹c do pierwszego
³agodnego zakrêtu mo¿na by³o zejœæ w lewo na drogê
leœn¹ prowadz¹c¹ do miejsca zwanego „Spaleniskiem”.
Chodzi³em tam „pod przymusem" zbieraæ czarne jagdy i czerwone borówki. Mo¿na by³o te¿ skrêciæ w prawo
do w¹wozu, gdzie bi³o i bije coraz s³abiej Ÿróde³ko
z krystaliczn¹ wod¹. Bardzo czêsto wielu mieszkañców
Polanicy Górnej chodzi³o po wodê do tego Ÿróde³ka,
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poniewa¿ czêsto siê zdarza³o, ¿e wody nie by³o
w domowych kranach, zarówno w okresie letnim jak,
i zimowym. Zawsze pierwszym moim krokiem po
przybyciu do Polanicy jest pójœcie pod rodzinny dom
i przejœcie do Ÿróde³ka, do którego mam wielki sentyment. Bardzo mile wspominam Œwiêta Bo¿ego
Narodzenia. Zawsze by³a choinka z jod³y i wigilia
z dwunastoma potrawami. Na drugi dzieñ by³a wêdlina
swojska oraz dziczyzna upolowana przez leœniczych.
Po znakomity chleb, pieczony w piekarni na Wolanach
jeŸdzili równie¿ i inni mieszkañcy Polanicy Górnej. Jego
smak, kolor, œwie¿oœæ i zapach gwarantowa³y zdrowy
posi³ek dla ca³ej rodziny przez ca³e œwiêta. Ubieranie
choinki, to by³ rytua³. Rozpoczyna³o siê od zaczepiania
kolorowych elektrycznych lampek, zawieszania kolorowych bombek, a koñczy³o siê na podwieszaniu
owoców (jab³ek i fig), „zimnych ogni ” oraz s³odyczy
(w kszta³cie sopli, ciastek i cukierków czekoladowych).

Zdjêcie zbiorowe uczniów i nauczycieli na zakoñczenie
roku szkolnego w 1967r.

Choinkê ozdabia³o siê równie¿ rêcznie wykonanymi
ozdobami (³añcuchy), wykorzystuj¹c miêdzy innymi
papier kolorowy i srebrne opakowania z czekolady.
Pomarañcze w papierowych, pachn¹cych serwetkach
i cytryny by³y rarytasem, ale czasami, niestety, nie
zd¹¿y³y przyp³yn¹æ do Polski na Œwiêta Bo¿ego
Narodzenia. Przejœcie na Pasterkê do koœcio³a w Polanicy po skrzypi¹cym œniegu i przy gwiaŸdzistym niebie
pamiêtam do dnia dzisiejszego. Zdjêcie klasowe z zakoñczenia roku szkolnego zosta³o zrobione na ty³ach
sali gimnastycznej. Pokazuje ono ca³¹ nasz¹ klasê oraz
wiêkszoœæ nauczycieli, którzy uczyli nas w okresie
pob ytu w szk ole . Wyc how awc zyn i (ta uro cza
blondynka), to Pani Krystyna Dubiel, która stoi obok
dyrektora szko³y - Andrzeja Chodo³y. Z Pani¹ Wychowawczyni¹ mam kontakt do dnia dzisiejszego.
Inni nauczyciele, których mo¿na rozpoznaæ na zdjêciu
od lewej strony to: Pani Maryla Ziembiewicz ( W-F),
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Pani Wiktoria Wegrzyn (nauczanie pocz¹tkowe), Pani
Zofia Majewska (Jagucka) - historia, Pani Jadwiga
Sasu³a muzyka i œpiew, Pan Andrzej Chodo³a Dyrektor
szko³y, Pani Krystyna Dubiel - nauczanie pocz¹tkowe,
biologia, jêzyk rosyjski, Pan W³adys³aw Borek - fizyka,
Pani Helena Prymak - nauczanie pocz¹tkowe, Pani
Czes³awa Adamowska - nauczanie pocz¹tkowe, Pan
Jerzy Bartosz - W-F, Pani Alicja Wszo³ek - jêzyk rosyjski.
Dziêki pracy naszych nauczycieli mieliœmy szanse
zdobyæ podstawow¹ wiedzê i umiejêtnoœci z ró¿nych
dziedzin nauki, sztuki i wychowania, co pozwoli³o nam
w przysz³oœci na sukcesywne osi¹ganie zak³adanych
celów ¿yciowych i zawodowych. Po skoñczeniu szko³y
wiêkszoœæ z nas szuka³a swojej drogi ¿yciowej. Szko³y
œrednie zawodowe i ogólnokszta³c¹ce znajdowa³y siê
w K³odzku. Czêœæ kolegów i kole¿anek wyjecha³a
z Polanicy do innych czêœci Polski lub Europy (Niemcy).
Czêœæ zosta³a w Polanicy, pozak³ada³a rodziny i pracowa³a do emerytury. Ja te¿ mia³em dylemat co robiæ
dalej i do jakiej szko³y pójœæ, aby kontynuowaæ naukê
daj¹c¹ dobry zawód. W klasie mia³em dobrego kolegê
Janka Dobosza, którego ojciec by³ leœniczym
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nieopo dal szko³y, w któryc h napraw iano sprzêt
radiol okacyj ny i radiow y u¿ywan y w pojazd ach
wojskowych wykorzystuj¹cych ³¹cznoœæ bezprzewodow¹. Od momentu wyjazdu do Czernicy k/Wroc³awia
polubi³em jazdê poci¹giem i stacjê kolejow¹ PolanicaZdrój, poniewa¿ powrót do domu, po paromiesiêcznej
roz³¹ce z rodzin¹ zawsze by³ wielk¹ radoœci¹. Po
ukoñczeniu szko³y nasze drogi ¿yciowe rozesz³y siê.
Janek Dêbosz wróci³ do Polanicy, sukcesywnie podnosi³ swoje kwalifikacje zawodowe zwi¹zane z napraw¹ sprzêtu radiowo telewizyjnego (wesz³y do u¿ytku
ró¿nego typu telewizory kolorowe) i zosta³ zatrudniony
w FWP, w dziale technicznym obs³uguj¹cym sprzêt
radiotechniczny w domach wczasowych Funduszu
Wczasów Pracowniczych na terenie Polanicy, Dusznik
i Kudowy.

Spotkanie Janków po latach w Polanicy - 2017r

Nasi rodzice na balu sylwestrowym w Kawiarni Zdrojowa

w Polanicy. Nasi rodzice równie¿ siê przyjaŸnili,
uczestniczyli w spotkaniach towarzyskich w Kawiarni
„Zdrojowa” czy w Teatrze Zdrojowym. Po skoñczeniu
szko³y podstawowej powsta³ problem, do jakiej szko³y
wys³aæ swoich synów. Doszliœmy wspólnie do wniosku,
¿e najlepszym rozwi¹zaniem bêdzie znalezienie szko³y
o profilu radiowo telewizyjnym, gdy¿ bêdzie to zawód
z przysz³oœci¹. Z uwagi na to, ¿e w K³odzku takiej szko³y
nie by³o musieliœmy wyjechaæ do Czernicy k/Wroc³awia.
By³a tam szko³a kszta³c¹ca w zawodzie monter
aparatury radiowo telewizyjnej. Zamieszkaliœmy pocz¹tkowo na prywatnej stancji, a póŸniej w internacie
szkolnym. Warsztaty mieliœmy w Wojskowych
Zak³adach Radiotechnicznych znajduj¹cych siê
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Po rozwi¹zaniu struktur FWP za³o¿y³ prywatny zak³ad
naprawy telewizorów, który funkcjonuje do dzisiaj. Ja po
skoñczeniu szko³y nie wróci³em ju¿ do Polanicy. Tato
w 1969 roku przeszed³ na emeryturê i musia³ opuœciæ
mieszkanie s³u¿bowe w dawnym Nadleœnictwie.
Rodzice wyjechali do Lublina a ja razem z nimi. Tutaj
cho dzi ³em dal ej do szk ó³, za³ o¿y ³em rod zin ê,
pracowa³em w oœwiacie na ró¿nych stanowiskach, a na
emeryturê nauczycielsk¹ przeszed³em w 2007 roku,
bêd¹c st. wizyt atore m w Wydzi ale Kszta ³ceni a
Zawodowego i Ustawicznego Kuratorium Oœwiaty
w Lublinie. W miarê up³ywu czasu coraz czêœciej
wracam wspomnieniami do szczêœliwych lat dziecinnych spêdzonych w Polanicy. W wolnych chwilach
staram siê corocznie odwiedzaæ znajome miejsca,
spotykaæ siê z przyjació³mi z tamtych lat i wspominaæ
zdarzenia oraz ludzi, których ju¿ nie ma wœród nas.
Jan Szczepanowicz
Foto: arch. autora tekstu
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IN MEMORIAM

Janina z Kwapiszewskich Zawistowska
1925-2018
Janina z Kwapiszewskich
Zawistowska urodzi³a siê 13
wrzeœnia 1925 roku w Dubnie, niewielkim miasteczku
nad rzek¹ Ikw¹, na Wy¿ynie
Wo³yñskiej, gdzie spêdzi³a
pierwszych kilka lat ¿ycia. Do
szko³y podstawowej i gimnazjum uczêszcza³a w Zamoœciu, potem rodzice przeprowadzili siê do Krakowa i tam
zda³a maturê,a potem w czasie okupacji uczy³a siê
w Technikum Chemicznym i na tajnych kompletach. Po
wojnie rozpoczê³a studia medyczne na Uniwersytecie
Jagielloñskim, które ukoñczy³a w 1950 roku jako
absolwentka pierwszego powojennego rocznika. Od
pocz¹tku studiów interesowa³a siê pediatri¹, dlatego
za³o¿y³a studenckie Ko³o Pediatryczne, którego by³a
przewodnicz¹c¹. Na sta¿ przyjecha³a do Polanicy
Zdroju, do Domu Dziecka, objêtego protektoratem
ówczesnego zarz¹du Domów Dziecka z siedzib¹
w Krakowie. Bardzo spodoba³a siê jej uzdrowiskowa,
pe³na uroku miejscowoœæ i praca, któr¹ zaczê³a tam
wykonywaæ. Nied³ugo po przyjeŸdzie pozna³a swojego
przysz³ego mê¿a, dlatego postanowi³a tam zostaæ.
Po kilku latach Dom Dziecka sta³ siê w³asnoœci¹
Ministerstwa Zdrowia z siedzib¹ we Wroc³awiu, a w roku 1957 przeszed³ ju¿ jako Sanatorium Dzieciêce pod
zarz¹d Uzdrowiska Polanica. Wtedy to zaczê³y przyje¿d¿aæ tam dzieci z chorob¹ reumatyczn¹ i jej powik³aniami. Poznanego na kursie balneologicznym docenta
Antoniego Chroœcickiego zainteresowa³a tym problemem i ju¿ wspólnie w 1958 roku zorganizowali
I Dni Kardiologii Dzieciêcej, by rozs³awiæ to sanatorium
i przyjmowaæ wszystkie dzieci, nawet z wrodzonymi
wadami serca. Kolejnym krokiem by³o ustalenie
bezturnusowego systemu przyjêæ i to nie tylko z pobliskich województw, ale z ca³ej Polski. Wraz ze swym
mê¿em wynajêli dodatkowy budynek, gdzie mgr
Stanis³aw Zawistowski organizowa³ szko³ê sanatoryjn¹,
by dzieci, które na leczeniu przebywa³y od 2 do 3,
miesiêcy nie mia³y zaleg³oœci w nauce. Dr Janina
Zawistowska do roku 1962 pe³ni³a funkcjê dyrektora
Sanatorium Dzieciêcego.
Zaczê³a równie¿ pracowaæ w miejscowym szpitalu,

przekszta³conym niebawem w Szpital Chirurgii
Plastycznej. Wskutek nap³ywu coraz wiêkszej iloœci
pacjentów, utworzono w nim Oddzia³ Dzieciêcy, w którym doktor rozpoczê³a swoj¹ lekarsk¹ praktykê.
Jak napisze potem ówczesny dyrektor Szpitala
Chirurgii Plastycznej, docent Micha³ Kraus: „Dr
Zawistowska zajê³a siê tym z zaanga¿owaniem,
wykazuj¹c wielkie zdolnoœci organizatorskie”. Z czasem, kiedy pracy tam przybywa³o i stawa³a siê coraz
ciekawsza, doktor Janina przesz³a do szpitala na ca³y
etat, natomiast Sanatorium Dzieciêce przekaza³a swej
m³odszej kole¿ance, pracuj¹c w nim jednak nadal
w wymiarze 2 godzin dziennie. Nadal interesowa³a siê
kardiologi¹ dzieciêc¹, pisz¹c prace naukowe, uczestnicz¹c w konsultacjach profesora Chroœcickiego,
je¿d¿¹c na Zjazdy Kardiologów.
W tym cza sie prac owa³a te ¿ w obu Sz ko³ach
Podstawowych w Polanicy jako lekarz szkolny, udzielaj¹c wskazówek do prowadzenia dzieci specjalnej
troski, zalecaj¹c æwiczenia koryguj¹ce u dzieci ze
skrzywieniem krêgos³upa, oty³oœci¹, wszêdzie stosuj¹c
oœwiatê sanitarn¹.
Natomiast od lat siedemdziesi¹tych dwudziestego
wieku prowadzi³a w Duszpasterstwie Rodzin Poradniê
Rodzinn¹ dla wielu m³odych osób wstêpuj¹cych
w zwi¹zki ma³¿eñskie. By³o to dla niej tak wa¿ne, ¿e
prace te prowadzi³a do póŸnych lat. Nawet gdy nie
mog³a ju¿ przychodziæ do sali parafialnej, przyjmowa³a
m³ode pary w swoim mieszkaniu.
Dr Zawistowska mia³a wiele zainteresowañ. Lubi³a
czytaæ literaturê piêkn¹, s³uchaæ muzyki powa¿nej,
chodziæ do teatru i kina, œledz¹c najnowsze filmy. Dla
wielu m³odych, nie tylko lekarzy, by³a autorytetem. Do
póŸnych lat swego ¿ycia leczy³a rodzinê, s¹siadów,
znajomych, interesowa³a siê ich ¿yciem i stara³a siê
ka¿demu udzielaæ porad i pomocy.
13 paŸdziernika 2018 roku, na cmentarzu w Polanicy,
po¿egnaliœmy najstarsz¹ i jedn¹ z najm¹drzejszych
lekarek w naszym mieœcie. Wzruszy³am siê, widz¹c jak
wiele osób, przysz³o wyraziæ jej nale¿yty szacunek,
szczer¹ sympatiê i ciep³e uczucia.

Krystyna Jazienicka-Wytyczak
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KALENDARIUM
WRZESIEÑ
1, 2 - Okolicznoœciowy medal, wydany z okazji 60 lecia Szko³y
Podstawowej nr 2 im. ¯o³nierzy z Monte Cassino
3 - P³k. Kazimierz Korecki wrêcza Wies³awowi Lewickiemu
Z³oty Krzy¿ Zas³ugi z Gwiazd¹, przyznany przez Radê
G³ówn¹ Stowarzyszenia ¯o³nierzy Wojska Polskiego
4, 5 -17 wrzeœnia 2018 r. uroczystoœæ przed pomnikiem
Sybiraków
6 -19 Miêdzynarodowy Festiwal Spó³dzielczych Zespo³ów
Artystycznych „Têcza Polska”
7, 8 - Bieg m³odzie¿y „Dla Niepodleg³ej W Setn¹ Rocznicê
Odzyskania Niepodleg³oœci”
9 - Jubileusz Prof. El¿biety Koœcik, konsultantki kroniki
„Polanica-Zdrój wczoraj i dziœ”, autorki cyklu artyku³ów
historycznych, które ukazywa³y siê w „N.P.”. Konferencja
w Sali Oratorium Marianum U. Wr.
Prof. E. Koœcik i red. G. Redmerska

10 - Jubilatka i rektor U. Wr. Prof. Adam Jezierski
11 - Uczestnicy Festiwalu Marii Czubaszek Ca³y Kazio
12 - Magda Umer i Artur Andrus
LISTOPAD
13, 14 - 100-lecie Odzyskania Niepodleg³oœci uroczystoœci
w Parku Zdrojowym
15 - 15-lecie Miêdzynarodowego Festiwalu Poezji „Poeci
bez granic”, jego uczestnicy przed Teatrem Zdrojowym
16, 17 - Dyplom i Statuetka „Przyjaciel Regionalnej Szko³y
Turystycznej”, przynana Towarzystwu Mi³oœników
Polanicy
18 - „Drogi do Niepodleg³oœci”, wyk³ad dr Jana Engelgarda.
Od l. E. Wojciechowski, D. Drozdzik, dyrektor
B. Dreszer, dr J. Engelgard, A. Stêpek, D. K³onowski
19 - Otwarcie Gabinetu Historycznego im. Stanis³awa
Kozickiego w Regionalnej Szkole Turystycznej
GRUDZIEÑ
20, 21, 22 - Miko³ajki w Polanicy
Foto: arch. „Nieregularnik Polanicki”
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