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SPOTKANIA I WYSTAWY W MBP
2019 rok zacz¹³ siê dla biblioteki bardzo przyjaŸnie,
bowiem otrzymaliœmy od Towarzystwa Mi³oœników
Polanicy statuetkê Polanickiego NiedŸwiedzia z okazji
70-lecia powstania Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Odby³o siê to w Teatrze Zdrojowym na spotkaniu
noworocznym, zorganizowanym przez w³adze Polanicy.
Wrêczenie poprzedzi³a laudacja odczytana przez
Przewodnicz¹c¹ Rady Miejskiej Marlenê RuniewiczWac. W bibliotece jesteœmy ju¿ przyzwyczajeni do
¿yczliwoœci, jak¹ na co dzieñ okazuj¹ nam mieszkañcy
miasta, jednak laudacja w tym wzglêdzie przesz³a nasze
oczekiwania i teraz dopiero czujemy, jak bardzo trzeba
siê staraæ, ¿eby nigdy dobrej opinii instytucji nie utraciæ.
Samo 70-lecie okaza³o siê jednak kontrowersyjne.
Dolnoœl¹ska Biblioteka Publiczna we Wroc³awiu, która
zajmuje siê z urzêdu histori¹ podleg³ych jej dawniej
placówek bibliotecznych, uzna³a przed wielu laty, ¿e
biblioteka w Polanicy rozpoczê³a dzia³alnoœæ w styczniu
1949 roku. Jednak w samej Polanicy wiele osób,
interesuj¹cych siê pierwszymi powojennymi latami
miasta, uwa¿a, ¿e dzia³alnoœæ biblioteczna by³a
prowadzona ju¿ od 1945 roku. Nie jest to na razie
udokumentowane, a jedynie oparte na przekazach
ustnych, nie ma te¿ ju¿ z oczywistych powodów osób,
które mog³yby to poœwiadczyæ, ale je¿eli uda siê nam
zdobyæ jakikolwiek dokument, to z przyjemnoœci¹ za
rok bêdziemy œwiêtowaæ 75-lecie dzia³alnoœci. Z tego
te¿ powodu na razie nie planujemy uroczystych
obchodów, a codziennoœæ wygl¹da tak, ¿e staramy siê
utrzymaæ wysoki poziom czytelnictwa w Polanicy. Stale
uzupe³niamy ksiêgozbiór o nowoœci ksi¹¿kowe.
W pierwszym pó³roczu wydaliœmy na ten cel ponad
25 tys. z³, kupuj¹c 1200 nowych ksi¹¿ek, w tym ponad
500 dla dzieci i m³odzie¿y.

Prelekcja Jana Engelgarda
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Doros³ych czytelników zapraszamy do obejrzenia
wystawy planszowej Genera³ Józef Haller i jego ¿o³nierze, przygotowanej przez Muzeum Niepodleg³oœci
w Warszawie. Autorem scenariusza jest Jan Engelgard,
obecnie kierownik Muzeum X Pawilonu Cytadeli
Warszawskiej, który kilkakrotnie goœci³ ju¿ ze swoimi
wyk³adami w naszej bibliotece, a tak¿e prezentowa³
swoje ksi¹¿ki. Wystawa poœwiêcona B³êkitnej Armii
Hallera jest jedn¹ z form upamiêtnienia setnej rocznicy
odzyskania przez Polskê niepodleg³o œci, ale dla
polanic zan mo¿e mieæ te¿ zabarwi enie bardzie j
osobiste. Spora czêœæ mieszkañców naszego miasta
to potomkowie repatriantów z dawnej Galicji (z przedwojennych województw lwowskiego, tarnopolskiego
czy stanis³awowskiego), a to ich dziadkowie i pradziadowie trafiali w czasie I wojny œwiatowej do armii
austriackiej, a nastêpnie jako jeñcy wstêpowali do nowo
formowanych we Francji polskich si³ zbrojnych.

Wystawa. Stoj¹ od lewej J. Engelgard, E. Wojciechowski,
A. Jellin

Wystawa w ujêciu chronologicznym przedstawia
dzieje B³êkitnej Armii, sk³ada siê z unikatowych, rzadko
publikowanych materia³ów archiwalnych, jest opatrzona zwiêz³ym komentarzem, dlatego serdecznie
zapraszamy do jej obejrzenia, tym bardziej ¿e historia
hallerczyków nigdy nie sta³a siê g³ównym tematem
niepodleg³oœciowej narracji. Wystawa bêdzie czynna
do koñca czerwca 2019 roku.
Ciekawym wydarzeniem w naszej bibliotece by³o
kwietniowe spotkanie autorskie z m³od¹ dziennikark¹
Sylwi¹ Winnik, która opublikowa³a ju¿ 2 ksi¹¿ki:
Dziewczêta z Auschwitz. G³osy ocalonych kobiet
(Wydawnictwo „Muza”) oraz Tylko prze¿yæ. Prawdziwe
historie rodzin polskich ¿o³nierzy (Wydawnictwo „Znak”).
Obie ksi¹¿ki maj¹ formê wywiadów. W pierwszym
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Spotkanie autorskie z Sylwi¹ Winnik

przypadku z wiêŸniarkami Auschwitz, które albo urodzi³y
siê w obozie, albo trafi³y tam z rodzicami jako ma³e dzieci

- same nie pamiêta³y obozowego koszmaru, podzieli³y
siê jedynie zapamiêtanymi relacjami swoich matek.
Druga z ksi¹¿ek przedstawia z perspektywy ¿on i dzieci
historie polskich ¿o³nierzy, odbywaj¹cych s³u¿bê na
zagranicznych misjach, g³ównie w Afganistanie. Nie jest
to temat nowy w polskiej literaturze dokumentalnej, kilka
lat wczeœniej pisa³a o tym Magdalena Rigamonti
w wydanej przez PWN ksi¹¿ce Straty. ¯o³nierze
z Afganistanu. Jednak po raz pierwszy mamy mo¿liwoœæ
zobaczyæ z bliska jak traumatycznym prze¿yciem by³o
i jest to dla rodzin ¿o³nierzy, nawet je¿eli udaje siê im
bez szwanku wróciæ z misji. Obie ksi¹¿ki posiadamy
w naszych zbiorach i zachêcamy do ich lektury. Autorka
od kilku lat mieszka w nieodleg³ych Go³og³owach i mam
nadziejê, ¿e bêdziemy j¹ jeszcze wielokrotnie goœciæ
w naszej bibliotece.
Iwona Mokrzanowska

WIZYTA Z KARTUZ
Dzieñ 15 czerwca 2019 r. na sta³e zapisze siê na
kartach historii Polanicy-Zdroju. W tym dniu dosz³o
do historycznego wydarzenia: podpisania umowy
partnerskiej z Kartuzami stolic¹ Kaszub. To czwarte
miasto partnerskie dla Polanicy, ale pierwsze w Polsce.
Z tej okazji goœciliœmy w Polanicy-Zdroju delegacjê
z Kar tuz: Miec zys³ awa G rzeg orza Go³u ñski ego
Burmistrza Kartuz, cz³onka Towarzystwa Mi³oœników
Kartuz, Mariusza Tredera Przewodnicz¹cego Rady
Miejskiej w Kartuzach, Piotra Fikusa - wicestarostê
kartuskiego, Miros³awa Szutenberga - wiceprzewodni-

Przekazanie statuetki Województwa
Pomorskiego

cz¹cego Rady Powiatu Kartuskiego, Danutê Rek
Przewodnicz ¹c¹ Komisji Nauki, Edukacji, Kultury
i Sportu Sejmiku Województwa Pomorskiego, cz³onkiniê
TMK, Barbarê K¹kol Dyrektor Muzeum Kaszubskiego,
Kazimierê Sochê Dyrektor Biblioteki, Dariusza Las
kierownika Wydzia³u Promocji i Wspó³pracy z Organizacjami Pozarz¹dowymi, Waldemara Bertlinga
inspektora Wydzia³u Promocji i Wspó³pracy z Organizacjami Pozarz¹dowymi, Piotra Smoliñskiego podinspektora Wydzia³u Promocji i Wspó³pracy z Organizacjami Pozarz¹dowymi, tak¿e cz³onka Towarzystwa
Mi³oœników Kartuz, Tadeusza Morynia Przewodnicz¹cego Towarzystwa Mi³oœników Kartuz, Boles³awê
Ciachowsk¹ Sekretarz TMK, Annê Wo³czeck¹ profesor muzyki, pedagog w Szkole Muzycznej w Kartuzach,
cz³onkiniê TMK, Witolda Kolkê cz³onka TMK oraz
Urszulê Moryñ cz³onkiniê Towarzystwa Mi³oœników
Kartuz.
Z ramienia Polanicy-Zdroju goœci przywitali: Mateusz
Jellin Burmistrz Miasta wraz z zastêpc¹ Agat¹ Winnick¹,
Marlena Runiewicz-Wac Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej, Anna Walczuk Przewodnicz¹ca Komisji Edukacji,
Kultury, Sportu i Turystyki, Edward Wojciechowski
Prezes Towarzystwa Mi³oœników Polanicy, Jan
Klimowicz Prezes Zwi¹zku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów, Mariusz Winiarz - Kierownik Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej, Justyna Kuban Dyrektor Teatru

23

Z ¯YCIA MIASTA
Zdrojo wego, cz³onk inie TMP Anna Stêpek oraz
Walentyna Anna Kubik.
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w Mistrzostwach Œwiata w Pi³ce No¿nej Oldboyów,
a tak¿e w uroczystym ods³oniêciu drogowskazu do
Kartuz, który umieszczony zosta³ na ró¿y wiatrów na
Deptaku.
Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w PolanicyZdroju dnia 15 czerwca br. zosta³a podjêta uchwa³a
o nawi¹zaniu wspó³pracy oraz podpisanie umowy
partnerskiej przez W³odarzy obu miast.

Na spacerze w parku przy pomniku
dr J. Matuszewskiego

W czasie kilkudniowego pobytu w Polanicy nasi
kartuscy przyjaciele mieli okazjê poznaæ nie tylko nasze
uzdrowisko, ale równie¿ zwiedziæ okolice: K³odzk¹
Twierdzê, Wambierzyce oraz Z³oty Stok. Delegacja
z Kartuz odwiedzi³a Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹ oraz
Urz¹d Miejski w Polanicy-Zdroju, wziê³a udzia³

Podpisanie umowy partnerskiej. Od lewej:
M. Runiewicz-Wac, M. Treder,
M. G. Go³uñski, M. Jellin

Jesteœmy przekonani, ¿e w ten piêkny, czerwcowy
dzieñ zawi¹za³a siê naprawdê piêkna wspó³praca, która
zaowocuje licznymi dzia³aniami w ró¿nych dziedzinach
¿ycia spo³ecznego i samorz¹dowego. Kartuzanie s¹
wspania³ymi, otwartymi ludŸmi, bardzo szybko wiêc
zaczê³y rodziæ siê pomys³y dotycz¹ce wspólnych
projektów, które przynios¹ korzyœci przede wszystkim
mieszkañcom obu miast.
Jesteœmy dumni, ¿e uda³o siê sfinalizowaæ tê od
dawna oczekiwan¹ umowê partnersk¹. To pocz¹tek
owocnej wspó³pracy oraz kontynuacja piêknej przyjaŸni
miêdzy samorz¹dami i spo³ecznoœci¹ Polanicy i Kartuz.
Ods³oniêcie drogowskazu do Kartuz. Od lewej:
M. Jellin, M. G. Go³uñski, E. Wojciechowski

Agata Winnicka
zastêpca burmistrza Polanicy-Zdroju
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KRÊTA DROGA DO POLANICY
Tadeusz Zawicki urodzi³ siê
27 paŸ dzi ern ika 190 6 r.
w Warszawie. Jego ojciec by³
œlusarzem-mechanikiem. Ze
wzglêdu na I wojnê œwiatow¹
pocz¹tkow¹ naukê pobiera³
w domu. Dopiero w 1919 r.
zos ta³ ucz nie m Pañ stw owego Gimnazjum w P³ocku,
sk¹d w 1924 r. trafi³ do
Pañstwowej Szko³y Budowy
Maszyn i Elektrotechniki im.
H. Wawelberga w Warszawie. Szko³a ta cieszy³a siê
du¿ym uznaniem w ca³ym kraju. Niestety, z powodu
z³ych warunków materialnych zmuszony by³ przerwaæ
naukê. W latach 1925-27 oraz 1929-33 pracowa³ jako ksiêgowy w Wytwórni Karoserii Samochodowych
w P³ocku. Dwuletnia przerwa spowodowana by³a
odbyciem s³u¿by wojskowej. Nadal stara³ siê pog³êbiaæ
wiedzê i uda³o mu siê ukoñczyæ oœmioklasowe gimnazjum tzw. starego typu ze œwiadectwem maturalnym.
W P³ocku te¿ pozna³ swoj¹ przysz³¹ ¿onê Janinê, z któr¹
26 grudnia 1929 r. zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski.
PóŸniejsze swoje ¿ycie zwi¹za³ z lubelszczyzn¹.
W 1937 r. urodzi³ siê syn Andrzej. W latach 1933-38
pracowa³ jako sekretarz zarz¹du gminnego m.in. w Sobiborze i Hañsku, w powiecie w³odawskim, a nastêpnie
do 1941 r. na podobnym stanowisku w Ostrowie
Lubelskim.
W obronie ojczyzny
Niemal od pocz¹tku II wojny œwiatowej Tadeusz Zawicki
w³¹czy³ siê w dzia³alnoœæ konspiracyjn¹. Pod koniec
1939 r. w Ostrowie za³o¿ona zosta³a placówka Zwi¹zku
Walki Zbrojnej, która z czasem przekszta³ci³a siê
w jedn¹ z komórek Armii Krajowej. Za³o¿ycielem by³
ppor. rezerwy Antoni Jakuszko ps. Wierny. Zebranie
organizacyjne odby³o siê w mieszkaniu kierownika
miejscowej szko³y Jana Delorma. Na czele tworz¹cej siê
ZWZ stan¹³ Tadeusz Zawicki. W pierwszym okresie
zajêto siê werbowaniem osób i gromadzeniem broni.
Istotn¹ czêœci¹ dzia³alnoœci by³o werbowanie swoich
ludzi do pracy w wa¿nych urzêdach i instytucjach
w mieœcie. Wiele spraw przechodzi³o przez magistrat,
w którym pracowali T. Zawicki i W. Kowal. Do konspi-

racyjnych zadañ magistratu nale¿a³o m.in. wyrabianie „lewych” dokumentów dla osób ukrywaj¹cych siê.
Szeregi organizacji szybko siê powiêksza³y i na pocz¹tku 1941 r. liczy³a ona 81 ¿o³nierzy.
Obozowe piek³o
23 marca 1941 r. w Ostrowie i Na³êczowie pojawi³o siê
gestapo. Organizacja zosta³a zdemaskowana i Niemcy
aresztowali siedmiu cz³onków kierownictwa ZWZ,
wœród których by³ Tadeusz Zawicki. Najpierw osadzony
zosta³ w wiêzieniu w Radzyniu, a nastêpnie w zamku
w Lublinie. Kolejnym etapem by³ obóz w Oœwiêcimiu,
w którym przebywa³ do 30 czerwca 1942 r. jako wiêzieñ
polityczny. Mia³ obozowy numer 14287, mieszka³
w bloku nr 24. 1 lipca 1942 r. zosta³ przewieziony pod
Hamburg do obozu koncentracyjnego w Neuegamme,
w którym przebywa³ do 29.04.1945 r.

W pocz¹tkowym okresie funkcjonowania obozu
w Oœwiêcimiu wiêŸniowie wyposa¿ani byli w tabliczki
z obozowym numerem i adresem domowym.
Dopiero póŸniej zamiast tabliczek byli tatuowani.

To co póŸniej wydarzy³o siê w ¿yciu Tadeusza
Zawickiego i jego rodziny mog³oby pos³u¿yæ za gotowy
scenariusz filmowy. Pod koniec wojny, dziêki staraniom
Szwedzkiego Czerwonego Krzy¿a, uda³o siê w ramach
akcji humanitarnej tworzyæ tzw. bia³e autobusy. Dziêki
negocjacjom wiêŸniowie mogli wyjechaæ do Szwecji.
Jednak zanim trafili do punktu ewakuacyjnego, przeszli
swoisty marsz œmierci. By³ on tak uci¹¿liwy, ¿e tysi¹ce
wiêŸniów zmar³o w drodze. Na tym nie koniec gehenny.
Grupa ponad 9200 wiêŸniów, w której by³ m.in. Tadeusz
Zawicki, zosta³a za³adowana na trzy niemieckie statki
SS Cap Arcona, SS Triebleck i SS Athen. W wyniku
niemieckiej dezinformacji, lotnictwo alianckie, spodziewaj¹c siê zagro¿enia niemieckim atakiem, zbombardowa³o statki. Nalot prze¿y³o jedynie 2400 osób,
w tym Tadeusz. Po przybyciu do Szwecji trafi³ do obozu
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przejœciowego, a nastêpnie do szpitala. Wiêkszoœæ
ocala³ych wiêŸniów skorzysta³a z mo¿liwoœci pozostania na Zachodzie. Tadeusz Zawicki wróci³ do kraju
po wyzdrowieniu jednym z pierwszych transportów,
jesieni¹ w 1945 r. Tu¿ przed wyjazdem, 5 paŸdziernika
wys³a³ do rodziny telegram, w którym zawar³ trzy s³owa:
„Jestem w Szwecji zdrów”. By³a to pierwsza informacja
od prawie dwóch lat. Tak ten okres opisa³a w swoich
wspomnieniach Janina Zawicka: „By³y to rozpaczliwe
lata, jednoczeœnie ¿yliœmy nadziej¹ i jej brakiem. Kiedy
w 1944 r. wojska polskie i radzieckie przekroczy³y
granicê Bugu, nie dochodzi³y od mê¿a ju¿ ¿adne
wiadomoœci. Wiedzia³am tylko, ¿e z Oœwiêcimia zosta³
przewieziony do Neuengamme. Po wojnie nie wiedzia³am gdzie jest. Dopiero 5 paŸdziernika razem z synkiem dostaliœmy wiadomoœæ, ¿e ¿yje, jest w Szwecji
i wraca najszybciej jak bêdzie móg³.
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nia 1952 r. zmuszeni byli przenieœæ siê na Ziemie
Zachodnie, a konkretnie do Polanicy-Zdroju. Przyczyn¹
by³a Ÿle widziana w ówczesnej rzeczywistoœci jego
przynale¿noœæ do ZWZ. Nie wystarcza³ fakt, ¿e cztery
lata przebywa³ w niemieckich obozach koncentracyjnych. Dziêki porêczeni u m.in. Edwarda OsóbkiMorawskiego, który wówczas pe³ni³ funkcjê naczelnego

Dyrektor Zawicki pracowa³ równie¿ w zaciszu domowym

Tym telegramem wys³anym 5 paŸdziernika 1945 r. Tadeusz
Zawicki poinformowa³ rodzinê, ¿e ¿yje i wraca ze Szwecji

Spotkanie po latach nast¹pi³o 27 paŸdziernika, w dniu
imienin Tadeusza. Janina Zawicka pisa³a dalej: „Po
mszy œw., gdy ludzie opuœcili koœció³, zosta³am sama
z synkiem, aby siê jeszcze w cichoœci pomodliæ do Matki
Bo¿ej. Us³ysza³am kroki, ktoœ usiad³ za nami. Nauczona
nie odwracaæ siê w koœciele, nie odwróci³am siê. Zrobi³
to jednak synek, uœmiechn¹³ siê i zrobi³ to jeszcze raz,
choæ naturalnie nie pozna³ ojca. Ale m¹¿ wtedy odezwa³
siê do mnie Janiu. Podeszliœmy blisko o³tarza, aby
Najœwiêtszej Pannie podziêkowaæ”.
Nowy rozdzia³
Niemal natychmiast po powrocie do kraju, 15 listopada
1945 r., podj¹³ pracê jako g³ówny ksiêgowy w Spó³dzielni
Rolniczo-Handlowej w Na³êczowie. Po kilku latach nast¹pi³ kolejny zwrot w ¿yciu rodziny Zawickich. 1 wrzeœ-
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Z Polanic¹ Zdrój od 1952 r. zwi¹zana by³a aktorka
Mieczys³awa Æwikliñska. Przyje¿d¿a³a tu na kuracjê
oraz do teatru, który ju¿ wówczas nosi³ jej imiê.
W 1969 r. Wystawiona zosta³a premiera sztuki
Alejandro Casony „Drzewa umieraj¹ stoj¹c”.
Po spektaklu Tadeusz Zawicki osobiœcie podziêkowa³
aktorce za znakomity wystêp

dyrektora Uzdrowisk Polskich, unikn¹³ powa¿niejszych
represji okresu stalinowskiego.
W 1952 r. Tadeusz Zawicki obj¹³ stanowisko zastêpcy
dyrektora ds. administracyjno-gospodarczych Przedsiêbiorstwa Pañstwowego „Uzdrowisko Polanica”
w Polanicy-Zdroju. Funkcjê tê piastowa³ do 1959 r.
W Polanicy, w 1958 r. w zwi¹zek ma³¿eñski z Wies³aw¹
wst¹pi³ syn Andrzej. Przez kolejne 10 lat pe³ni³ funkcjê
dyrektora uzdrowiska Szczawno-Zdrój, by w 1969 r.
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czowie, dzia³a³ w Towarzystwie Rozwoju Ziem Zachodnich, Zwi¹zku Bojowników o Wolnoœæ i Demokracjê,
a po przejœciu na emeryturê przewodniczy³ ko³u Zwi¹zku
Emerytów i Rencistów w Polanicy-Zdroju. By³ radnym
miejskim i powiatowym. Dba³ o rozwój ¿ycia kulturalnego uzdrowisk. Z dokumentów, jakie siê zachowa³y,
wynika, ¿e Tadeusz Zawicki by³ niezwykle cenionym
pracownikiem i organizatorem pracy, uczciwym, o wysokiej kulturze osobistej, szanowanym i lubianym przez
pracowników. Otrzyma³ wiele dowodów uznania ze
strony zwierzchników: dyplomów, medali i wysokich
odznaczeñ. Jako m¹¿, ojciec, dziadek i teœæ pozosta³
w pamiêci jako cz³owiek niezwykle pogodny i pe³en

Tadeusz Zawicki przeszed³ na emeryturê
w 1971 r. ¿egnany przez swoich przyjació³
i wspó³pracowników

Tadeusz Zawicki z ¿on¹ Janin¹ i synem Andrzejem

Moment odejœcia na emeryturê uwieczni³ w formie
satyrycznego rysunku karykaturzysta A. Mazurek.
Tadeusz Zawicki przekaza³ symboliczn¹ pa³eczkê
m³odszemu nastêpcy

ponownie wróciæ do Polanicy, ale tym razem ju¿ na
stanowisko dyrektorskie. W 1971 r. przeszed³ na
emeryturê. Przez ca³e zawodowe ¿ycie by³ oddanym
spo³ecznikiem. Anga¿owa³ siê w wiele akcji i inicjatyw
spo³ecznych. M.in. pe³ni³ funkcjê przewodnicz¹cego
Komitetu Opiekuñczego Szko³y Spó³dzielczej w Na³ê-

energii. Ze swoj¹ ¿on¹ Janin¹ tworzyli kochaj¹ce siê
ma³¿eñstwo, stanowi¹c wzór dla ca³ej rodziny. A¿
niewiarygodne, ¿e tak¹ ¿ywotnoœæ zachowa³ w sobie
ktoœ, kto w ¿yciu prze¿y³ tak wiele ciê¿kich chwil. Nigdy
nie straci³ wiary w cz³owieka. Zmar³ 29 marca 1989 r.
Zosta³ pochowany na cmentarzu w Polanicy-Zdroju.
Dwa lata póŸniej, obok niego spoczê³a Janina Zawicka.
Syn Andrzej zmar³ 2 kwietnia 2017 r. w G³ogowie.
Synowa Wies³awa oraz wnukowie Krzysztof i Wojciech
mieszkaj¹ w G³ogowie.
Wies³awa i Krzysztof Zawiccy
Foto: Arch. Rodzinne
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SPOTKANIE PO LATACH
W zwi¹zku z pozytywnym przyjêciem przez
czytelników moje go artyku³u pt. Sy n Leœniczego
wspomnienia… zamieszczonego w „Nieregularniku
Polanickim” Nr 2(33)2018, oraz proœbami przyjació³
i znajomych postanowi³em napisaæ kolejny artyku³,
dotycz¹cy wspomnieñ z prze³omu XX i XXI wieku.
Zatytu³owa³em go „Spotkania po latach”, jest on logiczn¹
kontynuacj¹ poprzedniego artyku³u, ale dotyczy ju¿
innych osób i póŸniejszego czasu. Tytu³em przypomnienia wyjaœniam, ¿e urodzi³em siê w rodzinie
leœniczego w 1952 roku w Polanicy - Zdroju, a mój Tato,
in¿. W³adys³aw Szczepanowicz, od pocz¹tku swojej
dzia³alnoœci zawodowej zwi¹zany by³ z leœnictwem.
1 marca 1951 roku obj¹³ stanowisko Nadleœniczego
Nadleœnictwa Szczytna Œl¹ska z siedzib¹ na Wolanach
Nr 104 (Polanica Górna). Budynek nadleœnictwa znajdowa³ siê na skrzy¿owaniu dróg Polanica-Zdrój, Wambierzyce, Szczytna, K³odzko. Po skoñczeniu oœmioklasowej szko³y podstawowej w 1967 r. wyjecha³em
z Polanicy, gdy¿ 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. W miarê up³ywu czasu coraz czêœciej
wraca³em wspomnieniami do szczêœliwych lat
dzieci nnych s pêdzon ych w Po lanicy. Do szko³y
podstawowej mia³em ok. 2 km, ale bardzo rzadko
spóŸnia³em siê na lekcje, gdy¿ do Polanicy mia³em
z górki, a Pan Kierownik Andrzej Chodo³a bardzo
dzielnie sta³ na stra¿y ³adu, porz¹dku i dyscypliny
w Szkole. SpóŸnienia natomiast wystêpowa³y w drodze do domu na obiad, gdy¿ mia³em ju¿ „pod górê”
i mija³em na zakrêcie sklep spo¿ywczy „Zachêta”
z dobr¹ oran¿ad¹, ciastkami i lodami.

Przedstawione zdjêcie klasowe z zakoñczenia roku
szkolnego w 1967roku zosta³o zrobione z ty³u sali
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gimnastycznej i pokazuje ca³¹ klasê oraz wiêkszoœæ
nauczycieli, którzy nas uczyli. Nauczyciele, których
mo¿na rozpoznaæ na zdjêciu, to: od lewej Pani Maryla
Ziembiewicz - W-F, Pani Wiktoria Wegrzyn - nauczanie
pocz¹tkowe, Pani Zofia Majewska (Jagucka ) - historia,
Pani Jadwiga Sasu³a - muzyka i œpiew, Pan Andrzej
Chodo³a Kierownik 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.
W 2011 roku z inicjatywy Bogusi Baron-Niedbally
zapad³a wspólna decyzja, aby zorganizowaæ spotkanie absolwentów naszej klasy z okazji 45 rocznicy jej
ukoñczenia. Organizatorami Zjazdu
Absolwentów
w dniach 16-17 czerwca 2012 roku w Polanicy-Zdroju
byli: Bogda Baron-Niedballa, Jan Barañski, Alicja
Seweryn-Moszyñska, Wanda Krasoñ i Jolanta JaksimKorzeniowska.
Z zaproszonych nauczycieli, którzy zaszczycili swoj¹
obecnoœci¹ nasze spotkanie by³y Panie: Krystyna
Dubiel-Korecka, Maryla Ziembiewicz, Krystyna Guzik
i Jadwiga Bujalska-Sasu³a.
Na zjazd przybyli dawni absolwenci: Alicja SewerynMoszyñska, Jan Barañski, Kazimierz Wasilniak,
Tadeusz
Olszewski,
Józef
Ma³ecki,
Lucyna
Ciepierska -Jurek, Izabela Szczepaniak-Leœniak, Jan
Szczepanowicz,
Krzysztof
Zawistowski,
Irena
Zaw ist ows ka- Mar cin iak , Wand a Kra soñ , Rom an
Hrachowina, Jadwiga Kowalska - Lubos, Jola JaksimKorzeniowska, Ewa G³adysz, Jan Dêbosz, Boles³aw
Kupiec, Bogda Baron -Niedballa.
Program spotkania obejmowa³; zwiedzanie szko³y,
obiad w Restauracji EUROPA, udzia³ we mszy œw.
w koœciele parafialnym p.w.WNMP w intencji absolwentów i grona pedagogicznego oraz z³o¿enie kwiatów na grobach zmar³ych uczniów i nauczycieli.
W koœciele tym wielu z nas by³o ochrzczonych, przyjê³o pierwsz¹ komuniê œw., a niektórzy równie¿ brali
œlub. Na drugi dzieñ pojechaliœmy do sma¿alni „Pod
Z³ot¹ Rybk¹” na Wolany, gdzie nad piêknym stawem
by³o ognisko, grillowanie i sma¿enie pstr¹gów, tañce,
œpiewy i wspólne spêdzenie wolnego czasu na
pogawêdkach o minionych i wspó³czesnych czasach.
Zwiedzanie szko³y by³o du¿ym prze¿yciem dla nas
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wszystkich, równie¿ nauczycieli. Pierwszym problemem
do rozwi¹zania by³o „ rozpoznanie siebie ” po tylu latach
roz³¹ki. Dominowa³o jedno zapytanie: „ Czy Ty to Ty?”.
Pierwsza Lekcja po latach odby³a siê w jednej z klas,
Pani Krystyna Dubiel-Korecka odczyta³a listê obecnoœci, a ka¿dy z przyby³ych absolwentów musia³ powiedzieæ, co robi³ przez 45 lat od ukoñczenia szko³y.
Odpowiedzi by³ych uczniów by³y d³u¿sze i krótsze,
weso³e i smutne, czêsto ciekawe i fascynuj¹ce. Czêœæ
z nas osta³a w Polanicy, czêœæ rozjecha³a siê po Polsce
i œwiecie, a niektórzy nie doczekali siê naszego zjazdu. Z wypowiedzi mo¿na by³o wysnuæ podstawowy wniosek, ¿e praca w³o¿ona w nasz¹ edukacjê
i wychowanie nie posz³a
na marne i wielu z nas
osi¹gnê³o za³o¿one cele
w ¿y ci u za wo do wy m
i osobistym - za co serdecz nie n aszy m nau czycielom dziêkujemy
Czêœæ nieoficjalna zjazdu odby³a siê w Restauracji EUROPA. Po przywitaniu wszystkich goœci,
nauczycieli i uczniów przez Bogusiê BaronNiedballê, która odczyPani Maryla Ziembiewicz
ta³a opracowanie dotynauczycielka WF
cz¹ce historii naszej
szko³y, powsta³ej 13 paŸdziernika 1879 roku. Restauracja EUROPA zaserwowa³a nam bardzo dobry
obiad, wykwintne trunki adekwatne do wieku i upodobañ goœci, oraz znakomity tort ze zdjêciem naszej klasy
i fajerwerkami. Spotkanie trwa³o do póŸnych godzin

Pierwsza lekcja po 45 latach przerwy prowadzona przez
Pani¹ Krystynê Koreck¹ - Dubiel.
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nocnych.

Otwarcie czêœci nieoficjalnej przez Bogusiê Baron-Niedballê

Ze szczególnym wzruszeniem wspominam spotkanie
w sma¿alni „Pod Z³ot¹
Rybk¹”, na Wolanach,
gdzie wszyscy uczestnicy wiedz¹c, ¿e muszê
ju¿ wracaæ do Lublina,
odœ pie wal i dla mni e
pi os en kê
An dr ze ja
Cierniewskiego „Tu jest
twoje miejsce, Tu jest
twój ciasny, ale w³asny
k¹t ”.
Kolejne spotkanie absolwe ntów zorga nizowa ne pr ze z B og dê
Baron-Niedballê odby³o Nauczycielski Tort stoj¹ Panie:
siê w dniach 7-9 czerw- Jadwiga Bujalska-Sasu³a, Krystyna
Korecka-Dubiel i Krystyna Guzik
ca 2015 roku równie¿

Wspólne zdjêcie klasowe z Pani¹ Krystyn¹
Koreck¹-Dubiel
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Wspólne zdjêcie autora artyku³u z Pani¹
Krystyn¹ Guzik i Krystyn¹ Koreck¹-Dubiel

Z³o¿enie kwiatów na grobie Kierownika Szko³y
Pana Andrzeja Chodo³y

Biesiada „Pod Z³ot¹ Rybk¹” na Wolanach.

w Restauracji EUROPA. Na spotkanie przyby³o jedenastu absolwentów naszej klasy.
Nie zapraszaliœmy nauczycieli, gdy¿ by³o to spotkanie,
zorganizowane spontanicznie, „na telefon”. Atmosfera
by³a bardzo fajna, takie kameralne spotkanie przy
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Wspólne zdjêcie absolwentów

Krzysiek Zawistowski, Izabela Szczepaniak-Leœniak,
Janek Barañski

obiedzie, kawie, ciastku i winie.
Ostatnie oficjalne spotkanie absolwentów z okazji 50
lecia ukoñczenia Szko³y Podstawowej Nr 1 w Polanicy
zorganizowane przez Bogdê Baron- Niedballê odby³o
siê w dniach 16-17 czerwca 2017 r. - tak¿e w Restauracji
EUROPA. Z uwagi na prawdopodobne mniejsze
zainteresowanie ze strony absolwentów, pad³a propozycja, aby wzi¹æ ze sob¹ na spotkanie nasze „drugie
po³ówki”. Tak te¿ siê sta³o, co widaæ na niektórych
zdjêciach. W programie by³o spotkanie w Kawiarni
„Zdrojowa” z cz³onkami Towarzystwa Mi³oœników
Polanicy, przeja¿d¿ka kolorow¹ „Ciuchci¹ ” po okolicy
oraz piknik na terenie obecnego Hotelu Polanica Resort&Spa przy ul. Górskiej 2. Zabawa by³a znakomita
przy muzyce, tañcach i œpiewie a´ capella piosenek z lat
naszej m³odoœci. Iloœæ absolwentów uczestnicz¹cych
w tym spotkaniu by³a mniejsza ni¿ w 2012 roku, ale
pojawili siê nowi np. Zbyszek Bieliñski z Czêstochowy
i Ala Kutyniak mieszkaj¹ca w Niemczech.
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Na spotkanie przyby³a nasza nauczycielka Pani
Krystyna Dubiel-Korecka wraz z ma³¿onkiem Panem
Kazimierzem Koreckim, który bardzo ciekawie opowiada³ nam o swoim ¿yciu, rodzinie, pracy zawodowej
oraz czasach wspó³czesnych.
Trudno przewidzieæ czy odbêd¹ siê kolejne zjazdy
absolwentów, gdy¿ ka¿dego z nas dosiêga nieub³agany
PESEL, który skutecznie os³abia zarówno duszê, jak
i cia³o. Myœlê, ¿e ka¿dy z nas pomimo up³ywu czasu,
wraca myœlami do dzieciñstwa, bez wzglêdu na to jakie
ono by³o, co siê w ¿yciu osi¹gnê³o i wydarzy³o. Myœlê
tak¿e, ¿e indywidualne spotkania na pewno bêd¹ siê
odbywaæ bez wzglêdu na czas i pogodê, bo chêæ spotkania i rozmowy s¹ bardziej osobiste i ciekawsze ni¿
rozmowa telefoniczna, na Skypie czy Whats App-ie. Na
pewno Zjazd Polaniczan organizowany corocznie ju¿
od piêciu lat przez Pana Jaros³awa Michalczuka bêdzie
równie¿ sprzyja³ takim zjazdom absolwentów naszej
i innych szkó³ w Polanicy. Po tylu latach mo¿na zauwa¿yæ pewn¹ symboliczn¹ zmianê miejsca, czasu i wydarzeñ historycznych, polegaj¹c¹ na tym, ¿e gdy koñczyliœmy szko³ê podstawow¹ w 1967 r. pojêcie EUROPA
by³o kojarzone na lekcji geografii z nazw¹ kontynentu,
paszportami trudnymi do zdobycia i „¿elazn¹ kurtyn¹”.
Natomiast w 2012r. (zorganizowanie zjazdu absolwentów w Restauracji EUROPA) mogliœmy mówiæ ju¿o
EUROPIE w kontekœcie UNII EUROPEJSKIEJ kojarzonej z wolnoœci¹ spo³eczn¹, ekonomiczn¹ i polityczn¹ naszego kraju.
Chcia³bym serdecznie podziêkowaæ Bogusi BaronNiedballe, która pomimo swoich problemów ¿yciowych
znalaz³a czas i ochotê
na zainicjowanie i organizacjê dotychczasowych spotkañ absolwentów naszej
klasy. Pomimo, ¿e
minê³y ju¿ 52 lata od
ukoñczenia szko³y
podstawowej, to do
dnia dzisiejszego
utrzymujê pozytywne
relacje i sta³y kontakt
telefoniczny z kolegami i kole¿ankami
z tamtych lat: Janem
Barañskim, Tadeuszem Olszewskim, Krzysztofem
Zawistowskim, Wand¹ Krasoñ, Jol¹ JaksimKorzeniowsk¹, Janem Dêboszem, Bogd¹ Baron-
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Niedballa i Zbyszkiem Bieliñskim.
Chcia³bym równie¿ dodaæ, ¿e jestem w sta³ym kontakcie telefonicznym z dawn¹ nauczycielk¹ Pani¹ Krystyn¹
Dubiel-Koreck¹. Pani Krystyna pomimo up³ywu lat
ci¹gle jest pozytywnie nastawiona do ¿ycia i otaczaj¹cych j¹ ludzi. Wspiera swoj¹ wiedz¹ i doœwiadczeniem
pedagogicznym œrodowiska oœwiatowe w Polanicy
i okolicy. Pomaga jej w tym dzia³aniu ma³¿onek, który
jako dawny ¿o³nierz LWP i by³y pracownik Kuratorium
Oœwiaty w Wa³brzychu, stara siê odwa¿nie przedstawiaæ wœród kombatantów, na uroczystoœciach patriotycznych, miejskich i powiatowych oraz w publikacjach
prasowych historiê okresu II i III RP bez zniekszta³ceñ,
niedomówieñ i pó³prawd.

Miejmy nadziejê, ¿e nasze spotkania w kolejnym
100 - leciu po odzyskaniu niepodleg³oœci bêd¹ sprzyja³y
podtrzymywaniu przyjaŸni i pozytywnemu nastawieniu do ¿ycia. Bêd¹ poœwiêcone wspomnieniom lat
minionych oraz przekazywaniu nastêpnemu pokoleniu
uniwersalnych wartoœci etycznych, moralnych i patriotycznych które nabyliœmy w Szkole Podstawowej Nr 1
w Polanicy-Zdrój.
Opracowa³ : Jan Szczepanowicz
z wykorzystaniem materia³ów
Bogusi Baron-Niedbally
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MÓJ 50 LETNI „ROMANS ZE SZK£EM”
W KOTLINIE K£ODZKIEJ
Do Polanicy-Zdroju przyby³em 28 lipca 1968 roku.
Skorzys ta³em z propozycji zatrudnienia w Hucie Szk³a „SUDETY”
w Szczytnej, z³o¿onej mi
przez ówczes nego dyrektora - Pana Kazimierza
Jêczenia i Jego z-cy Kaz imi erz a
Dro ¿d¿ a.
By³em wtedy pracownikiem Zjednoczenia Przemys³u Szklarskiego
w Sosnowcu. Wydzia³ Szk³a i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej ukoñczy³em w 1966 roku, a pracê
dyplomow¹ pisa³em na temat szkie³ produkowanych
w hucie szk³a w Zawierciu.
Wybór kierunku studiów nie by³ przypadkowy. Chcia³em
podtrzymaæ w trzecim pokoleniu tradycje szklarskie. Mój
dziadek od 1910 do 1921 roku by³ dyrektorem technicznym huty szk³a w Petersburgu. Po powrocie z Rosji
by³ dyrektore m „Polskiej Szklarni" w Sosnowcu.
Zakoñczy³ dzia³alnoœæ zawodow¹ w Przedsiêbiorstwie
„Polcargo", zajmuj¹c siê odbiorami jakoœciowymi szk³a
p³askiego przeznaczonego na eksport. Zmar³ prze¿ywszy 82 lata w 1972 roku. Mój ojciec po ukoñczeniu
szko³y handlowej w 1936 roku pracowa³ w hucie szk³a
okiennego w Z¹bkowicach Bêdziñskich, gdzie ja siê
urodzi³em w 1942 roku (w s³u¿bowym mieszkaniu
Huty), a po II wojnie œwiatowej wraz z dyrektorem
K. Jêczeniem organizowali Zjednoczenie Przemys³u
Szklarskiego w Piotrkowie Trybunalskim (przeniesione
w latach 50-tych do Sosnowca).
Zawsze chcia³em pracowaæ w „SUDETACH”, poniewa¿
by³o tu produkowane naj³adniejsze w Polsce szk³o
kolorowe, bêd¹ce w bardzo ciekawych formach i asortymencie.
W 1968 roku Przedsiêbiorstwo HSG „SUDETY” sk³ada³o siê z 4 zak³adów: huta i szlifiernia kryszta³ów
w Szczytnej, szlifiernia szk³a kryszta³owego w Batorowie, szlifiernia kryszta³ów w Dusznikach-Zdroju oraz
huta produkuj¹ca baloniki ¿arówkowe i pó³fabrykaty
szk³a laboratoryjnego w Polanicy-Zdroju. Zatrudnionych
by³o wtedy 1500 pracowników. Wszystkie agregaty do
wytopu szk³a opalane by³y gazem wytwarzanym z wêgla
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kamiennego. Œrednio zu¿ywa³o siê ok. 20 ton wêgla/
dobê w Polanicy i tyle¿ samo w Szczytnej.
W lutym 1969 roku zosta³em powo³any na stanowisko
naczelnego in¿yniera huty - z-cê dyrektora ds. technicznych.
Pierwsz¹ moj¹ myœl¹ po objêciu stanowiska by³o, ¿eby
dokonaæ zmiany technologii opalania pieców szklarskich. W 1972 roku uda³o siê zgazyfikowaæ huty.
Dziêki pomocy pracowników Zjednoczenia w Sosnowcu oraz dobrej wspó³pracy z dyrektorem Januszem
Przyby³owiczem z gazowni w K³odzku powsta³ projekt
gazoci¹gu K³odzko Szczytna z odga³êzieniem na
Polanicê. Projekt techniczny wykona³o Biuro Projektów
Gazownictwa w Zabrzu. Nitkê gazoci¹gu zrealizowa³y
ekipy Przedsiêbiorstwa Budowy Gazoci¹gów z francuskich rur zaimportowanych ze œrodków Zjednoczenia
Przemys³u Szklarskiego w Sosnowcu.
Maj¹c nowoczesne paliwo do wytopu szk³a mo¿na by³o
pomyœleæ o budowie wanienki zmianowej do ci¹g³ego
wytopu szk³a o³owiowego do produkcji pó³fabrykatów,
z których powstawa³y ro¿ne asortymenty szk³a kryszta³owego w szlifierniach H.S. „Sudety”. Wanienkê o pojemnoœci 3,5 tony szk³a wybudowaliœmy wg. patentu
Instytutu Szk³a i Ceramiki w Krakowie. Jestem jednym
z wspó³autorów tego patentu.
W 1973 roku na skutek intensywnego dzia³ania dyrektora naczelnego huty mgr. in¿. Jana Nowaka (od 1972r.)
zmodernizowaliœmy polerowanie chemiczne kryszta³ów
- instaluj¹c pierwsz¹ w Polsce automatyczn¹ liniê do
polerowania szk³a kryszta³owego Firmy Achtal z Niemiec.
W tym¿e roku 1973 pojawi³ siê projekt wykorzystania
znakomitych umiejêtnoœci pracuj¹cych w Szczytnej
hutników dmuchaczy szk³a, którzy potrafili wykonaæ
najbardziej skomplikowane projekty dzbanków, pater,
kieliszków ,wazonów oraz szkie³ unikatowych, realizowanych na stanowisku hutniczym z autorem projektu.
Ich wieloletnie doœwiadczenie przy realizacji wzorów dla
centrali handlu zagranicznego „Minex” nale¿a³o odpowiednio wykorzystaæ.
Zainspirowa³ nas do tego dr Eugeniusz Guba³a dyrektor
Zjednoczonych Hut Szk³a Gospodarczego i Technicznego „Vitropol” w Sosnowcu, który by³ twórc¹ jedynego
jak do tej pory Muzeum Szk³a w Zamku Sieleckim w Sosnowcu. Powsta³ projekt uruchomienia pierwszej w Pol-

1/2019

Nieregularnik Polanicki

POLANICZANIE

sce Huty Szk³a Artystycznego w ramach Huty Szk³a
„SUDETY”.
Lokalizacja ta by³a uzasadniona obecnoœci¹ we Wroc³awiu Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Sztuk Plastycznych
maj¹cej WYDZIA£ PROJEKTOWANIA SZK£A, którego
dziekanem by³ prof. Zbigniew Horbowy wtedy docent,
a jednoczeœnie kierownik Dzia³u Wzornictwa Huty Szk³a

Szk³o Z. Horbowego na wystawie w Gdyni

Budowa Huty „Barbara” rok 1974

„SUDETY”.
Ja od 1969 roku wyk³ada³em technologiê szk³a dla
studentów Wydzia³u Szk³a PWSSP we Wroc³awiu (do
1977 roku).
W rozmowach o uruchomieniu huty artystycznej
uwzglêdnialiœmy mo¿liwoœæ realizacji dyplomów
studentów Wydzia³u Szk³a PWSSP / obecnie Akademia
Sztuk Piêknych.
Dr Guba³a powierzy³ mi zajêcie siê realizacj¹ tego
projektu.
Rozpoczêliœmy dzia³ania jako dyrekcja Huty Szk³a
„SUDETY" w sprawie przejêcia od P.P. Uzdrowisko
Polanica huty Szk³a” Barbara” w Polanicy - Zdroju, która
produkowa³a butelki 0,33 l - dla rozlewni wód mineralnych w Polanicy.
Do koñca I kwarta³u 1974 roku zabezpieczy³em dla
potrzeb rozlewni dostawy butelek z huty szk³a
w Jaros³awiu. Zniknê³a wiêc zasadnicza przeszkoda do
przejêcia huty „Barbara”.
Przejêcie nast¹pi³o 1 kwietnia 1974 roku. Projekt
techniczny zleciliœmy Pracowni Projektowej firmy
„Szk³obudowa” w Sosnowcu, której kierownikiem by³
in¿. Eugeniusz Smolik.
Równolegle z projektem rozpoczê³y siê roboty budowlane. Ekipa "Szk³obudowy” pracowa³a na dwie zmiany:

od 6:00 do 22:00, dziêki temu 18 grudnia 1974 roku
odby³o siê uroczyste uruchomienie Huty Szk³a Artystycznego w Polanicy - Zdroju.
Obecni byli:
- Generalny Dyrektor Przemys³u Szklarskiego Ryszard Prz¹czak,
- Rektor PWSSP we Wroc³awiu -Tadeusz Forowicz,
- Dyrektor "Vitropolu"w Sosnowcu - dr Eugeniusz
Guba³a, w³adze Powiatu K³odzkiego,
- Dyrekcja huty Szk³a „Sudety” i pracownicy.
W tym dniu podpisano porozumienie o wspó³pracy
pomiêdzy "Vitropolem" w Sosnowcu a PWSSP we
Wroc³awiu, dziêki której studenci mogli realizowaæ
dyplomy z projektowania szkie³ w hucie w Polanicy-

Produkcja kolorowego szk³a

Zdroju.
Pierwsze „ustawienie technologiczne” zestawów szkie³
kolorowych, parametrów wytopu i odprê¿ania szkie³
opracowa³em osobiœcie. PóŸniej technologi¹ zajmowali
siê in¿ynierowie: Jerzy Hepner i Zbigniew Tomaszewski.
Formowaniem wyrobów szklanych zajêli siê najlepsi
majstrowie wraz ze swoimi zespo³ami: Tadeusz
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Podleœny, Rudolf Rosinek, Juliusz Kucharzewski,
Zyg mun t Kol man , któ rzy pop rze dni o pra cow ali
w Szczytnej przy produkcji szk³a kolorowego.
Powsta³o te¿ studio projektowe pod kierunkiem prof.
Zbigniewa Horbowego, w którym realizowali swoje
prace absolwenci PWSSP: Lucyna Pijaczewska,
Ma³gorzata Dajewska, Janusz Robaszewski, Ewa
Gerczuk, Stefan Sadowski, Czes³aw Zuber i inni. Wielu z nich zrobi³o miêdzynarodowe kariery.
Technologi¹ produkcji szkie³ artystycznych w Polanicy
zainteresowa³ siê odpowiednik Zbigniewa Horbowego
z Akademii Sztuk Piêknych w Tunisie - profesor Tlili.
Na Jego zaproszenie pojechaliœmy z prof. Horbowym
do Tunisu. Tam na miejscu, w ci¹gu kilku dni opracowa³em koncepcje huty szk³a kolorowego.
Huta zosta³a zrealizowana przez W³ochów, a hutnicy
z Polanicy produkowali i uczyli tunezyjskich hutników
(w ramach swoich urlopów) produkcji szkie³ artystycznych.
Lata siedemdziesi¹te ubieg³ego wieku, to znakomity
okres dla przemys³u szklarskiego i to zarówno na rynku
krajowym, jak i w realizacji zamówieñ eksportowych.
Zainteresowanie polskim szk³em i kryszta³ami by³o
ogromne w Europie, Australii, w obu Amerykach. Od
1.04.1977 roku zosta³em Z-c¹ Dyrektora ds. Technicznych Zjednoczonych Hut Szk³a Gospodarczego
i Technicznego „Vitropol” w Sosnowcu. „Vitropol” zrzesza³ wtedy 29 hut szk³a w Polsce.
Swoje nowe stanowisko wykorzysta³em do podjêcia
decyzji przez dyrekcjê „Vitropolu” dotycz¹c¹ realizacji
inwestycji rynkowej polegaj¹cej na uruchomieniu
w zak³adzie w Polanicy-Zdroju - w miejsce produkcji
baloników ¿arówkowych i pó³fabrykatów szk³a technicznego automatycznej produkcji kieliszków i szklanek
na niemieckiej linii firmy "SORG" w 1979 roku.
Pierwotnie instalacja by³a projektowana do budowy
w Hucie Szk³a "Hortensja" w Piotrkowie Trybunalskim.
Inwestycjê tê nadzorowa³ ówczesny dyrektor techniczny
huty "Sudety" - in¿ynier Wies³aw Kuczerski. Powsta³
nowoczesny zak³ad produkcyjny z nowoczesnym
œwietnie wyposa¿onym zapleczem technicznym.
Kolekcje wzorów do produkcji automatycznej zaprojektowa³ prof. Z. Horbowy.
Hutnicy z Polanicy, którzy rêcznie produkowali szk³o
techniczne i baloniki ¿arówkowe, przeniesieni zostali do
Szczytnej i uzupe³nili zespo³y produkuj¹ce szk³o sto³owe
i pó³fabrykaty szk³a kryszta³owego.
W 1982 roku wróci³em z Sosnowca, powierzono mi
kierowanie zak³adem produkcji automatycznej w Polanicy. Dla poprawienia jakoœci produkcji przeprojektowa-
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liœmy formy na czarki kieliszków, zbli¿aj¹c je w swoich
kszta³tach do naturalnej kropli, dziêki czemu wzros³a
produkcja osi¹gaj¹c w przypadku kieliszka 35 gramowego roczn¹ iloœæ 3 mln szt. Wprowadziliœmy zdobienie
wyrobów z automatycznej produkcji. Szefow¹ dzia³u

Huta Szk³a w Polanicy po wygaszeniu produkcji

zdobienia by³a Halina Kilijanek.
W 1982 roku zak³ad w Polanicy zatrudnia³ 180 osób
znakomitych operatorów automatów takich jak np. Jan
Kapliñski, Jan Rusa³owski oraz s³u¿by konserwacyjne:
elektryków, automatyków, elektroników pod kierownictwem in¿. Marka Wietrzykowskiego, zaplecza mechanicznego, którego kierownikiem by³ Jerzy Szygulski.
Obsada linii produkcyjnej zorganizowana by³a w brygadach, których hutmistrzami byli: W³odzimierz
Deptuch, Jan Czarnecki, Jerzy Gondek. Praca odbywa³a siê w systemie czterobrygadowym. Ciekawostk¹
techniczn¹ by³o to, ¿e kropla szk³a wpadaj¹ca do formy
musia³a mieæ zachowan¹ tolerancjê wagi 1 gram i max.
1 stopieñ Celsjusza temperatury, przy temperaturze
formowania ok.1100 stopni.
Nastêpnie powierzono mi w dyrekcji w Szczytnej
odpowiedzialnoœæ za produkcjê i eksport ca³ego przedsiêbiorstwa Huty „Sudety".
W 1984 roku zosta³em wybrany na Przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju i cz³onkiem Zarz¹du
Miasta.
W wyniku wygranego konkursu z dniem 1 czerwca 1988
roku zosta³em powo³any na stanowisko Dyrektora
Sanatorium Uzdrowiskowego „Malwa” w PolanicyZdroju. W tym czasie w³aœcicielem Sanatorium by³
Wojewódzki Zwi¹zek Gminnych Spó³dzielni „Samopomoc Ch³opska” w Wa³brzychu z siedzib¹ w Œwidnicy.
Przepracowa³em na tym stanowisku 22,5 roku i przeszed³em na emeryturê.
W³odzimierz Trojan
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POLANICA LAT 50-TYCH
(czêœæ 3)
Koñcz¹c ten ma³y cykl 3 artyku³ów o Polanicy
sprzed blisko 70 lat, przedstawiam ostatni¹ partiê
fotografii, które z wielu wzglêdów s¹ interesuj¹ce.
Zdjêcia te wykona³ mój Ojciec na pocz¹tku lat 50.
ubieg³ego wieku. To zdjêcia z codziennoœci parkowej
i uzdrowiskowej, na których i on sam siê znalaz³.
Patrz¹c na obraz miasta z przesz³oœci, starajmy siê
dostrzec nie tylko sielankowe ujêcia minionej ju¿
rzeczywistoœci, ale pomyœlmy te¿ chwilê, ¿e to by³y
realia. Realia codziennego ¿ycia mieszkañców
Polanicy, którzy nie przebierali siê w historyczne stroje
do promocyjnych zdjêæ i nie jeŸdzili po mieœcie konikami
ku uciesze turystów. Te obrazy, to tak¿e œwiadectwo
nie³atwych czêsto aspektów codziennego ¿ycia,
mo¿liwoœci komunikacyjnych czy transportowych,
a tak¿e dostêpnoœci rozmaitych dóbr w socjalistycznym
pañstwie.
Kilka z przedstawionych tu obiektów niestety zniknê³o
ju¿ bezpowrotnie, a szereg innych jest w nie najlepszym
stanie technicznym. Warto jednak je przywróciæ do
stanu œwietnoœci, aby nadal, w kolejnym stuleciu, czyni³y
Polanicê rozpoznawaln¹ i atrakcyjn¹ - po spojrzeniu
zaledwie na jedn¹ czy drug¹ fotografiê.
Swoj¹ drog¹ to zdumiewaj¹ce, ¿e w tak ma³ym
miasteczku jak Polanica znajduje siê tyle ciekawych,
oryginalnych, a czêsto wrêcz piêknych obiektów. Nawet
po kilku dniach turystycznego pobytu ci¹gle jest co
ogl¹daæ.
Warto te¿ przy okazji robienia zdjêæ rodzinnych, czy
okolicznoœciowych poœwiêciæ chwilê na uwiecznienie
samych obiektów, ich zespo³ów czy uk³adów roœlinnych
w parku. Po latach takie dokumenty stanowiæ bêd¹
nieocenione Ÿród³o informacji. Czasem dla odnowienia,
a czasem ju¿ tylko dla wspomnienia, ¿e by³y...

Przeja¿d¿ka saniami

Pod sztuczn¹ grot¹ w g³êbi muszla koncertowa

Dariusz Milka
Foto: Arch. Dariusza Milki
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMAREKLAMA
REKLAMAR
EKLAMAREKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Teatr im. Mieczys³awy Æwikliñskiej
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Polanica-Zdrój,Ÿrod³o „Józef”
Polanica-Zdrój ul. Zdrojowa

Wejœcie do parku

¯³obek przy ul. Matuszewskiego 10
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Polanica „Gniazdko”

Sierpieñ 1951 - Sanatorum nr 1
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Ciekawe kim byli?
Sierpieñ 1951

Sala Koncertwa miejsce pracy mojego ojca
Pijalnia lipiec 1951

REKLAMA
REKLAMAREKLAMA
REKLAMAREKLAMAREKLAMA
REKLAMAREKLAMAREKLAMA
REKLAMAREKLAMA
REKLAMA

Pijalnia sierpieñ 1951
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OTWARCIE LEŒNEGO
SZLAKU WSPINACZKOWEGO
W dniu 21 marca 2019 r w godzinach przedpo³udniowych, na polanickim Corso, przy œciance wspinaczkowej odby³o siê uroczyste otwarcie Leœnego
Szlaku Wspinaczkowego. Szlak powsta³ dziêki staraniom i wspó³pracy kilku podmiotów dzia³aj¹cych
w naszym regionie tj. Lasów Pañstwowych Nadleœnictwo „Zdroje” (z siedzib¹ w Szczytnej), Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki „WSPINKA”,
Towarzystwa Mi³oœników Polanicy, Gminy Polanica reprezentowanej przez Teatr Zdrojowy Centrum Kultury
i Promocji.
W otwarciu szlaku udzia³ wziêli: Burmistrz Miasta
Polanica-Zdrój Mateusz Jellin, wiceburmistrz - Agata
Winnicka, przedstawiciele Nadleœnictwa „Zdroje”
w osobach nadleœniczego Przemys³awa Zwaducha
oraz Piotra Mirka (specjalisty ds. ochrony przyrody).
Obecni byli równie¿: nowy naczelnik Grupy Wa³brzyskoK³odzkiej GOPR-u £ukasz Pokorski, Cz³onkowie
Zarz¹du Towarzystwa Mi³oœników Polanicy, reprezentanci Teatru Zdrojowego - Centrum Kultury i Promocji,
przedstawiciele mediów lokalnych, mieszkañcy miasta
oraz goœcie.
Uczestników spotkania przywita³ prezes Towarzystwa
Mi³oœników Polanicy - Edward Wojciechowski, który
przypomnia³, ¿e œcianka wspinaczkowa na polanickim
Corso wraz z pomnikiem ludzi gór zwi¹zanych
z Polanic¹ jest najlepszym miejscem, by tu rozpoczyna³ siê szlak. To w³aœnie przy œciance wspinaczkowej
na Corso w 2016 roku ods³oniêty zosta³ pomnik pamiêci
ludzi gór: Stanis³awa Frausa oraz Jana Franczuka alpinistów, himalaistów. Wymienieni polaniccy wspinacze w trwa³y sposób wpisali siê w górsk¹ historiê
regionu.
Podczas uroczystoœci g³os zabrali przedstawiciele
Nadleœnictwa „Zdroje” (czo³owi autorzy projektu LSW).
Piotr Mirek podkreœli³ piêkno i walory krajobrazowe,
które czekaj¹ wêdruj¹cych Leœnym Szlakiem Wspinaczkowym z Polanicy-Zdroju w kierunku „Zamku
Leœna” Ska³a na Szczytniku. Przemys³aw Zwaduch
zwróci³ uwagê na istniej¹c¹ od pewnego czasu potrzebê powstania szlaku wspinaczkowego, o który zwraca³o siê m.in. œrodowisko wspinaczkowe. Skutkiem
wieloletnich dzia³añ w otulinie Parku Narodowego Gór
Sto³owych na pó³nocnej œcianie Piekielnej Doliny,
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w gminie Polanica i Szczytna, powsta³ Leœny Szlak
Wspinaczkowy, a uwieñczeniem wspólnej pracy jest
dzisiejsze jego otwarcie.

Od lewj nadlesniczy Przemys³aw Zwaduch,
Jan Franczuk, Klaudia Fraus, Mateusz Jellin

Anna Kubik (przedstawicielka poetyckiego Klubu
„Helikon” dzia³aj¹cego przy TMP), odczyta³a wiersz
autorstwa Jana Stypu³y (TMP) opiewaj¹cy przyrodê
i urok Piekielnej Doliny.
Przed ods³oniêciem tablicy otwieraj¹cej szlak g³os
zabra³ Jerzy Franczuk, brat Jana - himalaisty.
Podziêkowa³ polaniczanom za pamiêæ o górskiej
dzia³alnoœci Jana, jednoczeœnie przybli¿y³ pocz¹tki
fascynacji Jana górami i wspinaczk¹, które rozpoczê³y
siê na ska³ach Piekielnej Doliny, pomiêdzy Polanic¹
a Szczytn¹. Klaudia Fraus córka Stanis³awa podziêkowa³a wszystkim, którzy wci¹¿ pamiêtaj¹ Stanis³awa
Frausa - wspó³za³o¿yciela Grupy Wa³brzysko - K³odzkiej
GOPR-u, taternika, aktywnego alpinisty a przede
wszystkim cz³owieka mocno oddanego sprawom
Polanicy-Zdroju.
Burmistrz Polanicy-Zdroju Mateusz Jellin w swoim
wyst¹pieniu podkreœli³ urok Polanicy-Zdroju oraz
wa¿noœæ miasta jako istotnego miejsca na turystycznych szlakach. Zwróci³ te¿ uwagê, ¿e Leœny Szlak
Wspinaczkowy sta³ siê naturalnym po³¹czeniem
turystycznym z poblisk¹ miejscowoœci¹ Szczytna.
Jan Stypu³a
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I RAJD
LEŒNYM SZLAKIEM WSPINACZKOWYM
4 maja 2019 roku odby³ siê I Rajd Leœnym Szlakiem
Wspinaczkowym. Na polanickim Corso, gdzie szlak
bierze swój pocz¹tek, zebra³o siê 26 uczestników rajdu.
Kuracjusze i turyœci oraz polaniczanie zostali przywitani
przez burmistrza Polanicy-Zdroju Mateusza Jellina,
który pojawi³ siê na rozpoczêciu rajdu, odprawiaj¹c
wêdrowców w góry. Nastêpnie szlakiem czarnym
uczestnicy ruszyli wzd³u¿ pó³nocnej œciany Piekielnej
Doliny stanowi¹cej jeden z bardziej malowniczych
zak¹tków po³udniowo - wschodniej czêœci Gór
Sto³owych. Trasa przebiega³a przez wzgórze „Góralka”

Kaplica w Zamku na Szczytniku

certyfikat oraz materia³y promocyjne Nadleœnictwa
„Zdroje”. Entuzjazm i pogoda dopisywa³y tego dnia

Podejœcie na Góralkê

oraz „Z³oty Widok” z platform¹ widokow¹ na PolanicêZdrój. Nastêpnie wzd³u¿ ska³ek wspinaczkowych na
wzniesieniu „Garncarza” w kierunku „Wysokiego
Kamienia”, gdzie usytuowany jest kamienio³om piaskowca. Dalsza trasa wiod³a poprzez Piekieln¹ Prze³êcz w stronê zespo³u ska³ek „Kruk”, sk¹d rozpoœcieraj¹
siê niezwyk³e widoki na Góry Bystrzyckie m.in. Wolarz
i Kamienn¹ Górê. Tak¿e tu znajduje siê osobliwie
wygl¹daj¹cy zespó³ ska³kowy skalnych grzybów.
Punktem kulminacyjnym wyprawy by³a platforma
widokowa w okolicy zamku „Leœna Ska³a” z widokiem
na Góry Sto³owe i Bystrzyckie oraz spacer wokó³
samego zamku. O historii, legendach wymienionych
miejsc oraz walorach przyrodniczych Piekielnej Doliny,
opowiadali prowadz¹cy rajd; Jan Stypu³a z Polanickiego Teatru Zdrojowego oraz Centrum Kultury i Promocji i TMP oraz Piotr Mirek - inspektor ds. ochrony
przyrody z Nadleœnictwa „Zdroje”. W zespole asystuj¹cym wyprawie znaleŸli siê wolontariusze: Barbara
Œpiewak, w roli fotoreportera rajdu, Dariusz Dêbowski koordynator grupy na trasie.
Punktem koñcowym rajdu by³ powrót uczestników
szlakiem ¿ó³tym do polanickiego Parku Zdrojowego,
gdzie w Punkcie Informacji Turystycznej, przy Parku
Szachowym ka¿dy z uczestników otrzyma³ pami¹tkowy

Ska³ki na Szczytniku

Ska³ki na Szczytniku, w œrodku J. Stypu³a

wszystkim. Po zakoñczonym rajdzie pytano o kolejne
wyprawy w piêkne okolice Polanicy-Zdroju.
Jan Stypu³a
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DR ZENON BENTKOWSKI
(1923-2019)
Zenon Bentkowski, doktor medycyny, po studiach w Warszawie i Wroc³awiu swoje ¿ycie
zawodowe zwi¹za³ z Polanic¹Zdrój, póŸniej z £odzi¹. W Polanicy mieszka³ w latach 19521967. Pracowa³ w sanatorium
nr 1, tak¿e w miejscowym szpitalu. Mia³ trzy specj aliza cje:
internê, radiologiê i balneologiê.
Prowadzi³ te¿ prywatn¹ praktykê
dla pacjentów z miasta i okolicznych miejscowoœci.
Lata polanickie wspomina³ zawsze jako najszczêœliwszy okres swojego ¿ycia. By³ to czas wype³niony prac¹
zawodow¹ ale i ¿yciem rodzinnym. Przenosz¹c siê do
£odzi ze wzglêdu na podrastaj¹ce dzieci i wybór szkó³

dla nich, pozostawi³ w Polanicy swoich najlepszych
przyjació³ i wielu pacjentów. Przez lata utrzymywa³
z nimi kontakt, choæ z czasem by³o ich coraz mniej.
Zawsze kierowa³ siê jasn¹ zasad¹ - Primum non nocere.
S³owa przypisywane Hipokratesowi - Po pierwsze nie
szkodziæ - stosowa³ nie tylko w ¿yciu zawodowym ale
zawsze i wobec wszystkich. Do koñca ¿ycia by³ czynny, swoim ¿yciowym doœwiadczeniem wspiera³ bli¿sz¹
i dalsz¹ rodzinê, znajomych, czêsto nieznajomych. Dla
osób, które Go zna³y pozostanie jako cz³owiek wyj¹tkowy, z zupe³nie innej epoki, osob¹ jak¹ obecnie trudno
spotkaæ.
Zmar³ w Zamoœciu 28 maja 2019 r., spocz¹³ na tamtejszym cmentarzu.
W³odzimierz Bentkowski (syn)

PROF ZBIGNIEW HORBOWY
(1935-2019)
Artysta-plastyk zajmuj¹cy siê
wzornictwem przemys³owym,
szk³em unikatowym i u¿ytkowym, profesor na Wydziale
Ceramiki i Szk³a oraz rektor
Akademii Sztuk Piêknych we
Wroc³awiu, uwa¿any za czo³owego polskiego projektanta
szk³a u¿ytkowego i twórcê
w³as nej szko ³y wzor nicz ej,
zwi¹zany przez lata z Polanic¹-Zdrój. Honorowy Obywatel naszego miasta, laureat
nagrody „Polanickiego NiedŸwiedzia”, a tak¿e tytu³u
„Zas³u¿ony dla Miasta Polanica-Zdrój”.
Pracê dyplomow¹ zrealizowa³ w 1959 r. w Hucie Szk³a
„Sudety” w Szczytnej, wykonuj¹c pe³ny zestaw naczyñ
u¿ytkowych ze szk³a (jako pierwszy student tej uczelni).
W hucie tej podj¹³ tak¿e pierwsz¹ pracê po studiach,
jako projektant w Oœrodku Wzornictwa, którym w póŸniejszych latach równie¿ kierowa³.
Zbigniew Horbowy by³ laureatem wielu nagród i wyró¿nieñ za szczególne osi¹gniêcia w zakresie projektowania szk³a u¿ytkowego. W latach 1999-2005 rektor
Akademii Sztuk Piêknych we Wroc³awiu. Jednym z najwa¿niejszych przedsiêwziêæ tego okresu by³a realizacja
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rozbudowy i modernizacji budynków przy uczelni przy
pl. Polskim i ul. Modrzewskiego oraz przy ul. Traugutta.
Wspólnie z Katarzyn¹ Karpiñsk¹ zaprojektowa³ „Przerwane organy” na zewnêtrznej œcianie gmachu wroc³awskiej filharmonii. Jest te¿ autorem przeszkleñ we
wnêtrzach wroc³awskiej Wytwórni Filmów Fabularnych
oraz Zak³adu Ozonowania Wody w MPWiK we Wro- - Przez 15 lat wspó³pracowa³ ze Zjednoczonymi
c³awiu.
Zak³adami
Gospodarczymi INCO we Wroc³awiu:
organizacja studia szklarskiego przy ul. Obornickiej we
Wroc³awiu, pe³ni³ tam funkcjê szefa rady artystycznej,
czego zwieñczeniem jest Nagroda Miasta Wroc³awia.
W 1974 r. zainicjowa³ uruchomienie Huty Sz k³a
Artystycznego „Barbara” w Polanicy - Zdroju, w której
pe³ni³ funkcjê kierown ika Zak³adu ds. Artysty cznych. Jego prace znajduj¹ siê w zbiorach muzeów
polskich (m.in. Muzeum Narodowego we Wroc³awiu,
Muzeum Zamkowego w Malborku, Muzeum Narodowego w Gdañsku), a tak¿e w specjalizuj¹cych siê
w szkle artystycznym na ca³ym œwiecie (m.in. we Francji, w USA). Uhonorowany srebrnym i z³otym orderem
Gloria Artis.
Zmar³ 17 czerwca 2019 r. w Polanicy-Zdroju. Spocz¹³ na
cmentarzu w Kargowej, w rodzinnym grobowcu.
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JERZY ZENKA - WSPOMNIENIE
(1950-2019)

By³ artyst¹ malarzem, chocia¿ sam siebie nazywa³
rzemieœlnikiem. Stworzy³ w³asn¹ szko³ê „pisania” ikon,
które znane s¹ na ca³ym œwiecie. Odszed³ po dwóch
latach cierpieñ.
Poznaliœmy siê w 1969 roku i spotykaliœmy siê przez
pó³ wieku. ¯egnam go i wspominam… Szczególnego
cz³owieka zarazem twórczego i gniewnego, spokojnego i agresywnego, mi³uj¹cego ludzi i ustawicznie
walcz¹cego z ludŸmi przez ich brak woli tworzenia
nowego. Cz³owieka niespokojnego, ci¹gle poszukuj¹cego, kolorowego ptaka, pe³nego sprzecznoœci charakterystycznych dla twórców. Ikony Jerzego i jego dynamiczne ¿ycie bêd¹ trwa³ym elementem pamiêci wszystkich przyjació³. Mojej pamiêci.
Jerzy Zenka ¿y³ i tworzy³ w Polanicy-Zdroju. Nigdy nie
zapomnê kilkudziesiêciu ikon, jakimi ozdobi³ œciany
najpiêkniejszej polanickiej kawiarenki „Krokus”, która
by³a miejscem spotkañ artystów, poetów i wszystkich
ludzi Polanicê kochaj¹cych. Odwiedza³a j¹ sama
Mieczys³awa Æwikliñska, odwiedza³ Bogus³aw
Kaczyñski, odwiedza³ profesor Jerzy Bralczyk… Klimat
tego magicznego miejsca tworzyli jego w³aœciciele: Pani
Joanna Kleniewska i jej syn Witold. Podawali tam
znakomit¹ kawê i pyszne domowe wypieki. W³aœnie
w ich kawiarence pozna³em Jurka. Równie¿ jego ikony
tworzy³y tamtejszy klimat. On sam natomiast „dyrygowa³” tam wieloma procesami polanickiego ¿ycia, które
w³aœnie w tej ma³ej kawiarence siê skupia³y.

Jerzy Zenka by³ zawsze wolnym cz³owiekiem. Pracowa³
od pi¹tej rano a¿ do zapomnienia. Swiate³ko przy
sztaludze informowa³o, ¿e tworzy ikony, zamawiane
przez admiratorów jego sztuki mieszkaj¹cych w ró¿nych
krañcach Europy. Jego niezwyk³e dzie³a goszcz¹
w wielu domach w Polsce, w Szwecji, w Niemczech.
Zdobi¹ tak¿e koœcio³y i pa³ace Watykanu, dok¹d
przekaza³ je arcybiskup metropolita wroc³awski Henryk
Gulbinowicz.
Od lat 50. przyje¿d¿am w lipcu i sierpniu do PolanicyZdroju. Przynajmniej raz w roku zatem spotyka³em siê
z Jerzym i gawêdzi³em z nim o ¿yciu, o ciekawych
zak¹tkach w Polsce i na œwiecie, o architekturze,
o malarstwie, tak¿e surrealistycznym, którego mistrzem
Salvadorem Dali by³ zafascynowany, a nawet…
o mechanice precyzyjnej i mechatronice samochodowej. Przede wszystkim jednak o ikonach, które
„pisa³” przez ponad 50 lat. Obserwowa³em go przy
pracy. Jak obliczam, spêdzi³em z nim ponad 1500
godzin, które z niezwyk³¹ wprost dok³adnoœci¹ utrwali³y
siê w mojej pamiêci, bo nie mogê zapomnieæ rozwa¿añ
Jerzego na temat urzekaj¹cego i tajemniczego œwiata
ikon: zasad i technik ich tworzenia, w³asnego autorskiego instrumentarium, które temu tworzeniu s³u¿y³o.
Poszukiwania w ca³ej Europie odpowiednich farb,
starych desek, wy³awianych z morza i rzek, znajdywanych w wyludniaj¹cych siê wioskach i miasteczkach w starych, zrujnowanych domach i obejœciach…
Jurku! O œwiecie ikon, ikonografii, bogactwie sztuki
wiedzia³eœ chyba wszystko. Stworzy³eœ w³asn¹ szko³ê
„pisania” ikon. Wybra³eœ w³asna drogê ¿ycia drogê
ustawicznych poszukiwañ. ¯y³eœ w ci¹g³ej sprzecznoœci: nazywano ciê „Diab³em”, a malowa³eœ najpiêkniejsze anio³y, by³eœ twardy i nieraz ostry, a mi³owa³eœ
ludzi. By³eœ zmienny, ale nieodmiennie bardzo twórczy.
¯egnam Ciê patrz¹c na Twoje dzie³a ¿ycz¹c Ci twórczego ¿ycia w Niebie. I mam nadziejê, ¿e w Polanicy
powstanie Twoje muzeum, dla którego, jak siê dowiadujê, 40 ikon ze swoich zbiorów gotów jest przekazaæ
miejscowy proboszcz…
Janusz Moos
dyrektor
£ódzkiego Centrum Doskonalenia
Nauczycieli i Kszta³cenia Praktycznego
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KALENDARIUM
MARZEC
1 - Otwarcie Leœnego Szlaku Wspinaczkowego przy Corso.
Od lewej J. Franczuk, P. Zwaduch, P. Mirek, M. Jellin,
£. Pokorski, A. Winnicka, J. Kuban.
2 - J. Franczuk i K. Fraus ods³aniaj¹ tablicê informacyjn¹
szlaku wspinaczkowego
3, 4, 5 - M.B.P. otwarcie wystawy: „Genera³ Józef Haller i jego
¿o³nierze”
MAJ
4 - Burmistrz M. Jellin otwiera I Rajd Leœnym Szlakiem
Wspinaczkowym
5 - Uczestnicy rajdu na szlaku
CZERWIEC
8 - Podpisanie umowy partnerskiej przez burmistrza Kartuz
M. G. - Go³uñskiego i burmistrza Polanicy-Zdroju
M. Jellina

9, 10 - Ods³oniêcie drogowskazu do Kartuz przez Burmistrzów
Obu miast
11, 12 - V Zjazd Polaniczan
13, 14 - G³ogów - przekazanie TMP przez W. i K. Zawickich
albumow zdjêciowych i dokumentów po by³ym dyrektorze
Uzdrowiska Polanica -T. Zawickim. Na zdjêciu z red. N.P. G. Redmersk¹
15 - Nowe sklepy w dawnym budynku banku PKO BP
16 - Nowy parking przed budynkiem Urzêdu Miasta
17 - Lato na Ma³ym Rynku
18 - Rossmann w dawnym budynku kina

Foto: arch. „Nieregularnik Polanicki”
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Powsta³a piêkna idea utworzenia
w Polanicy muzeum szk³a.
W wielu domach stoj¹ na pó³kach,
a czasem gdzieœ w piwnicach egzemplarze szk³a artystycznego powsta³e
w Hucie „Barbara”.
Miasto za poœrednictwem Towarzystwa Mi³oœników Polanicy rozpoczyna
akcjê pozyskiwania tego szk³a. Mo¿na
je ofiarowaæ na potrzeby przysz³ego
muzeum, w grê wchodzi te¿ jego
odkupienie.
Towarzystwo Mi³oœników Polanicy
zwraca siê z apelem, aby skontaktowaæ siê celem przekazania lub
odsprzeda¿y posiadanych egzemplarzy polanickiego szk³a artystycznego. Czekamy w Polanicy na ul.
Zdrojowej 13 (Kawiarnia Art Cafe),
mo¿na te¿ wys³aæ email
prezes.tmp@gmail.com.
Lista ofiarodawców bêdzie wyeksponowana w przysz³ym muzeum.

