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„Kultura ka¿dej spo³ecznoœci jest tak d³ugo ¿ywa,
jak d³ugo przesz³oœæ ma wp³yw na teraŸniejszoœæ
i przysz³oœæ. Odwo³ujemy siê czêsto do historii, ale
nie po to, by zatrzymaæ jej bieg, lecz po to, by
móc traktowaæ j¹ jako „nauczycielkê ¿ycia” magister
vitae, a znane dziêki niej najlepsze tradycje
kultywowaæ w przysz³oœci. W ten sposób próbujemy
zrozumieæ to wszystko, co zdarzy³o siê dawniej i co
ukszta³towa³o nasz¹ wspó³czesnoœæ, tak¿e tu …
w Polanicy-Zdroju”.1
Od pierwszego numeru „Nieregularnik Polanicki” kieruje siê t¹ myœl¹. Uda³o siê ju¿ nam zgromadziæ m.in.
wspomnienia osadników, pierwszych mieszkañców
Polanicy po 1945 r. Przypomnieæ nieistniej¹ce ju¿
zak³ady pracy i cykliczne imprezy, które równie¿ s¹
ju¿ przesz³oœci¹. Powiêksza nam siê archiwalna ikonografia.
W tym numerze przeczytacie Pañstwo m.in. wspomnienia dotycz¹ce pracowników Uzdrowiska: „¯ycie
naukowe w Uzdrowisku Polanica w latach 1945-1951”,
„Zenon Bentkowski - polanicki lekarz”, „Córka £azienek”.
¯yczê przyjemnej lektury.

IN MEMORIAM
24 - Pamiêci Danuty Wojciechowskiej
POLANICA-ZDRÓJ W KARYKATURZE
redaktor naczelna

26 - Polanica okiem architekta
1

Maciej £agiewski Wroc³aw Wêdrówka przez wieki Wroc³awskie Wydawnictwo EMKA
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POLANICKIE SZK£O - WYSTAWA
14 wrzeœnia 2019 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Polanicy-Zdroju zosta³a uroczyœcie otwarta wystawa szk³a u¿ytkowego i artystycznego, dedykowana
pamiêci zmar³ego w czerwcu br. Zbigniewa Horbowego.
Nazwisko Profesora, pewnie nie ostatni raz, œci¹gnê³o
na wernisa¿ t³umy ludzi, zreszt¹ zainteresowanie wystaw¹ nadal nie ustaje.

Wystawa zosta³a zorganizowana w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa (EDD). Biblioteka pocz¹wszy od
2011 roku bierze systematycznie udzia³ w tym programie, propaguj¹c w miarê swoich mo¿liwoœci lokalne
dziedzictwo kulturowe. Temat i okolicznoœci zwi¹zane
z wystaw¹ Polanickie szk³o idealnie wpasowa³y siê
w idee EDD, bowiem wystawa ma byæ zal¹¿kiem
przysz³ego polanickiego muzeum, w którym bêd¹

gromadzone wszelkiego typy pami¹tki i archiwalia
zwi¹zane z histori¹ miasta. Jednym z elementów tej
inicjatywy by³o podpisanie przez trzech obecnych na
spotkaniu burmistrzów (Mateusz Jellin Polanica-Zdrój,
Dariusz Chromiec Stronie Œl¹skie, Jerzy Król Szczytna)
listu intencyjnego w sprawie zachowania dziedzictwa
przemys³u szklarskiego na terenie ich gmin.

4

Na razie, dopóki idea polanickiego muzeum, czy regionalnej izby pamiêci lub domu historii, jak zwykle nazywa
siê takie dzia³ania, nie znalaz³a jeszcze konkretnej
lokalizacji, zajê³a siê tym biblioteka, udostêpniaj¹c
swoje pomieszczenia na wystawê. Wysz³o chyba nieŸle,
co g³ównie jest zas³ug¹ w³adz miasta, które umo¿liwi³y
zakup niezbêdnego sprzêtu ekspozycyjnego, i cz³onków Towarzystwa Mi³oœników Polanicy, zbieraj¹cych
szk³o na wystawê.

Jaka jest ta wystawa? Oczywiœcie zapraszamy do
odwiedzenia jej i wyra¿enia w³asnej opinii, ca³y czas
trwa te¿ zbiórka szk³a. Wracaj¹c do tematu nie jest to
wystawa muzealna, która istnieje w oparciu o sta³y
scenariusz. Ca³y czas dok³adamy do gablot szklane
eksponaty, które przynosz¹ mieszkañcy, teraz najczêœciej nasi czytelnicy. Nie kierujemy siê ani chronologi¹,
ani d¹¿eniem do uzyskania jakiejœ wyimaginowanej
kompletnoœci zbioru, bo jest to po prostu dla nas
niemo¿liwe, a te¿ dla ogl¹daj¹cych niekoniecznie
potrzebne. Skoncentrowaliœmy siê na tym, co w przypadku szk³a jest najbardziej oczywiste, mianowicie na
jego naturalnym piêknie, które obroni siê nawet
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w skromnych warunkach. Dziêki hojnoœci naszych
ofiaroda wców mamy kilka bardzo wartoœci owych
egzemplarzy szk³a artystycznego, s¹ równie¿ rzadziej
ju¿ spotykane formy u¿ytkowe, dawniej wytwarzane
w du¿ych iloœciach w miejscowych hutach, dzisiaj ju¿
wyt³uczone lub rozsprzedane. Wystawa ma te¿ aspekt
socjologiczny du¿o mówi o naszych gustach, zami³owaniach, sposobie organizowania przestrzeni domowej.
Od kilku lat zainteresowanie polskim szk³em ci¹gle
roœnie, dotyczy to równie¿ innych sfer wytwórczoœci
i designu lat powojennych. Taka jest kolej rzeczy:
najpierw po zmianie ustrojowej dla samej zasady
odrzucaliœmy wszystko, co wi¹za³o siê z PRL-em,
chocia¿ sztuka, wzornictwo przemys³owe czy tkanina
bywa³y na bardzo wysokim, czêsto œwiatowym poziomie. Teraz, po okresie czyœæca, odkrywamy te rzeczy na
nowo. W przypadku szk³a jest tak samo najpierw
irytowa³y nas czerwone dzbanki i wazony, które latami

zbiera³y kurze na wiórowych mebloœciankach, teraz
widzimy w tym piêkno i szlachetn¹ prostotê, a mo¿e te¿
nasz¹ dawn¹ m³odoœæ. Bez wzglêdu na to, co tê modê
spowodowa³o, na pewno warto by³o pokazaæ na nowo
polanickie szk³o. Zapraszamy do obejrzenia wystawy
i wzbogacania naszych zbiorów. Szk³o bêdzie obecne
w bibliotece przez najbli¿sze dwa, trzy lata. Dysponuj¹c
profesjonalnym wyposa¿eniem, bêdziemy chcieli te¿
pokazaæ zbiory ró¿nych kolekcjonerów szk³a czy prace
m³ody ch twórc ów, absol wentó w Akade mii Sztuk
Piêknych we Wroc³awiu, specjalizuj¹cych siê w projektowaniu szk³a i ceramiki. Mam nadziejê, ¿e uda nam siê
w najbli¿szym czasie zorganizowaæ wystawê indywidualn¹ Stefana Sadowskiego, którego szk³a w niewielkim wyborze s¹ równie¿ na obecnej wystawie.
Iwona Mokrzanowska
foto: J. K³osiñski

¯YCIE NAUKOWE W UZDROWISKU POLANICA
w latach 1945-1951
Zastanawia³am siê, czy aby ten tytu³ nie jest zbyt
górnolotny na tak ma³¹ miejscowoœæ i tak niewiele
zaanga¿owanych osób, ale postaram siê dowieœæ, ¿e
uzasadniony.
W 1945 roku w sposób pokojowy przekazano w Polanicy w³adzê, administracjê, a tak¿e klucze od biur
i urz¹dzeñ uzdrowiska. Szczególnie pozytywne by³o to,
¿e w Sanatorium Kardiologicznym pozosta³ profesor
dr med. Heinrich Schlecht, jego dotychczasowy w³aœciciel i ordynator.
Studia medyczne ukoñczy³ on w 1905
roku w Monachium, nastêpnie by³
asystentem w Klinice we Wroc³awiu.
Po I wojnie œw. przyznano mu tytu³
profesora nadzwyczajnego w Kolonii,
a do Polanicy przeniós³ siê w 1934
roku, gdzie rozpocz¹³ badania nad
dzia³aniem k¹pieli kwaso-wêglowych
na ustrój chorego na serce.
Z pocz¹tkiem 1946 roku do Polanicy
przyby³ dr Józef Matuszewski, absolwent medycyny na
Uniwersytecie we Lwowie, który pierwsz¹ pracê zacz¹³
w Delatyniu, ma³ej miejscowoœci w Karpatach, gdzie by³
kierownikiem zak³adu solankowo-inhalacyjnego, a potem przeniós³ sw¹ dzia³alnoœæ do Jaremcza, w którym

zbudowa³ w latach 1936-1937 nowoczesny zak³ad balneologiczny, wyposa¿ony w 20 kabin k¹pielowych.
Pozosta³ tam do koñca 1944 roku jako
lekarz oœrodka zdrowia. Po pobycie
w obozie dla uchodŸców pod Budapesztem, powróci³ do Polski i przeniós³ siê do Polanicy.
Spotkanie obu ju¿ bardzo doœwiadczonych lekarzy, jak siê okaza³o tytanów pracy, wiernych wyznawców przysiêgi Hipokratesa i bliskich sobie
etycznie i duchowo, by³o znowu momentem opatrznoœciowym dla Uzdrowiska, wszystkich chorych i nas.
Pocz¹tkowo znacznie m³odszy i nie znaj¹cy uzdrowiska
w Polanicy dr Matuszewski, oprócz oczywistego szacunku dla Profesora, chêtnie s³ucha³ jego uwag, co do
w³aœciwoœci wód i mo¿liwoœci leczenia nimi, podobnie
wszyscy polscy lekarze przyje¿d¿aj¹cy tutaj równie¿
polegali na wskazówkach profesora Schlechta.
Przybywa³o zarówno chorych do leczenia balneologicznego, jak i ludzi osiedlaj¹cych siê i wszêdzie
wspó³praca lekarzy by³a po¿¹dana.
Gdy dr Matuszewski zosta³ lekarzem zdrojowym,
przekona³ profesora Schlechta, by pozosta³ w Polsce,
w Polanicy, w dawnym swoim sanatori um jako
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konsultant w chorobach uk³adu kr¹¿enia. Podobne
zapatrywania, czêste rozmowy i konsultacje przerodzi³y
siê w wielk¹ przyjaŸñ.
Obaj podchodzili do ka¿dego pacjenta z uwag¹, ale
i uczuciem, trosk¹ i nawet w gabinetach prywatnych
czêsto przyjmowali chorych bez op³aty.
Wiele czasu poœwiêcali na kontynuowaniu prac naukowych.
Jasne, ¿e Profesor d³u¿ej tym siê para³ i wy³o¿y³ swe
pogl¹dy, na wskazania, dawkowanie i mechanizm
dzia³ania k¹pieli, podaj¹c w³asn¹ metodê leczenia
k¹pielami czêœciowymi. Stosowa³ je (koñczyny górne
i dolne równoczeœnie lub oddzielnie) u chorych, którzy
ze wzglêdu na niedomogê uk³adu kr¹¿enia, nie mogli
braæ k¹pieli ca³kowitych.
Po wojnie, mimo trudnoœci, otrzymywa³ literaturê
fachow¹, móg³ wiêc kontynuowaæ sw¹ dzia³alnoœæ
naukow¹ i publikowa³ swe prace w RFN i NRD. By³y one
z dziedziny leczenia nadciœnienia, choroby wieñcowej,
a tak¿e wystêpuj¹cej eozynofilii w chorobach alergicznych.

Ostatni¹ sw¹ pracê o leczeniu chorych z uszkodzonym
uk³adem kr¹¿enia, zamieœci³ w 1951 roku ju¿ w „Balneologii Polskiej.”
Dr Matuszewski w latach 1946-1949 obserwowa³,
póŸniej udowodni³, ¿e kuracja pitna s³abo zmineralizowanej Wielkiej Pieniawy daje dobre wyniki w chorobie
wrzodowej ¿o³¹dka i dwunastnicy, jak równie¿ w schorzeniach jelit. Badania podj¹³ na miarê prowincjonalnych mo¿liwoœci uzdrowiskowego laboratorium, które
prowadzi³o ma³¿eñstwo mgr mgr El¿bieta i Marian
Kaczórowie z Akademii Medycznej w £odzi.
W pracy, któr¹ równolegle prowadzi³, i w 1947 roku
przedstawi³ dzia³anie bezwodnika wêglowego w kuracji
k¹pielowej na skórê, co przez rozszerzenie naczyñ
w³osowatych, prowadzi³o do zmniejszenia nadciœnienia,
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lepszego ukrwienie naczyñ wieñcowych serca.
Wyniki pierwszej z prac zaowocowa³y tym, ¿e w styczniu 1950 roku, otwarto w Polanicy Sanatorium Gastrologiczne, pod naukowym kierunkiem profesora
1
Plockera z Warszawy. Wyniki dalszych badañ i obserwacji na chorych w tym sanatorium ju¿ 6 lat potem
przedstawiono na ZjeŸdzie Balneologicznym w L¹dku
Zdroju.
Badania podjête w Polanicy nad uzdrowiskow¹ profilaktyk¹ i leczeniem mia¿d¿ycy, ³¹cznie z wynikami
leczenia zawa³u miêœnia sercowego zosta³y przedstawione w kilkunastu pracach rozpoczêtych na prze³omie
lat 40/50 ubieg³ego wieku i przedstawianych potem na
zjazdach internistów, balneologów.
Dr Matuszewski swe spostrze¿enia zawar³ w nastêpnych pracach nad badaniem wp³ywu leczenia uzdrowiskowego na lipidy i glikoproteiny we krwi, a tak¿e u pacjentów z zawa³em miêœnia sercowego, powik³anym
cukrzyc¹.
Wielk¹ pasj¹ doktora by³a hodowla pszczó³, przy czym
wszystko dla pasieki wykonywa³ sam, ³¹cznie z produkcj¹ mleczka pszczelego. W pocz¹tkach lat 50. w prasie
œwiatowej zaczyna³y siê ukazywaæ doniesienia o mleczku pszczelim i jego w³aœciwoœciach. Nasz doktor do
wielu spostrze¿eñ dochodzi³ sam. Zauwa¿y³, ¿e regularne stosowanie ma³ych dawek mleczka pszczelego
poprawia si³y, wzmacnia organizm, przyspiesza
przemianê materii, dobrze wp³ywa na uk³ad kr¹¿enia
ludzi starszych. Podejrzewa³, ¿e oprócz ustalonego ju¿
sk³adu mleczka pszczelego jak woda, bia³ka, t³uszcze,
cukry, sole mineralne, witaminy i hormony wchodz¹
nieznane jeszcze substancje i w³aœnie one dzia³aj¹
wybiórczo na tkankê podœcieliskow¹. Ulega ona
przekrwieniu i od¿ywia komórki aktywizuj¹c kwasy
nukleinowe i enzymy, przyspiesza procesy ¿yciowe
w komórkach ustroju. Zdolnoœæ do normalizacji zaburzeñ czynnoœci narz¹dów ustroju, czyli zdolnoœæ do
immunoregulacji, uwa¿a³ doktor za g³ówn¹ zaletê
mleczka.
Do 1950 roku pacjenci z chorobami uk³adu kr¹¿enia
stanowili ok.80% kuracjuszy. W tych latach Polanica
nazywana by³a Per³¹ Uzdrowisk Polskich, a zawdziêcza³a to profesorowi Heinrichowi Schlechtowi i dr.
Józefowi Matuszewskiemu.
Krystyna Jazienicka Wytyczak
cdn.
1

Plocker (Plockier, P³ocker, P³ockier) Leon, pseud. dr Kazimierz (1888-1968), lekarz,
profesor i kierownik katedry i kliniki gastrologii Akademii Medycznej, póŸniej Studium
Doskonalenia Lekarzy w Akademii Medycznej w Warszawie, dzia³acz spo³eczny.
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KULTURALNY ROK
Min¹³ kolejny rok wydarzeñ zarówno kulturalnych, jak
i sportowych. Teatr Zdrojowy-Centrum Kultury i Promocji
zadba³ zarówno o bogat¹ ofertê dla mieszkañców i goœci
Polanicy-Zdroju. Tradycyjnie pierwszy dzieñ Nowego
Roku powitaliœmy z niezwyk³¹ elegancj¹. KARNAWA£OWA GALA NOWOROCZNA z udzia³em solistów
Teatru Wielkiego w £odzi - sopranistki Aleksandry
Borkiewicz i tenora Dawida Kwieciñskiego, którym
towarzyszy³ zespó³ muzyczny Bogna Band i tancerze
³ódzkich scen baletowych, przyci¹gnê³a mi³oœników arii
operowych i operetkowych. W feryjnym programie
znalaz³y siê propozycje dla dzieci, jak i doros³ych. Dzieci
mog³y wzi¹æ udzia³ w licznych zajêciach teatralnych,
tanecznych, plastycznych i sportowych. Czas zimowego
odpoczynku rozpoczêliœmy od spektaklu dedykowanego m³odym widzom „Matka Natura i jej niesforny goœæ”
po³¹czonego z warsztatami teatralnymi, a 2 lutego starsi
widzowie mogli podziwiaæ na scenie gwiazdorskie trio.
Andrzej Grabowski, Jan Peszek i Miko³aj Grabowski
swój kunszt aktorski zaprezentowali w spektaklu
„Scenariusz dla trzech aktorów”. Luty up³yn¹³ nam te¿

pod znakiem dobrego filmu. Zima Filmowa w Hrabstwie
K³odzkim zgromadzi³a licznych kinomaniaków, w ramach Kalejdoskopu Filmowego (odbywaj¹cego siê
w ka¿d¹ œrodê) mo¿na by³o zobaczyæ filmy o mi³oœci.
Marzec to czas kobiet. W naszym teatrze kobiety
œwiêtowa³y bardzo d³ugo. Zaczêliœmy spektaklem „Jak
nie oszaleæ z facetem”. Licznie zgromadzone na widowni kobiety (i nie tylko, bo mê¿czyzn te¿ nie brakowa³o)
bawi³ do ³ez Piotr Prêgowski, któremu towarzyszy³y
znane te¿ szerszej publicznoœci aktorki z serialu
„Ranczo”: Dorota Chotecka-Pazura, Beata Olga
Kowalska, Dorota Nowakowska, Anna Iberszer. Drugi
dzieñ kobiecego œwiêtowania by³ wype³niony spotka-

niami z niezwyk³ymi Paniami. Pod has³em KOBIETOVNIA mogliœmy skorzystaæ z licznych warsztatów
rozwojowych, które prowadzi³y mieszkanki naszego
regionu. By³y warsztaty treningów motywacyjnych
i samorozwoju, makija¿u, robienia „selfie”, opowieœci
himalaistki, wyk³ady o zdrowej skórze, dietach.
Pierwsze dni wiosny powitaliœmy barwnie, wielokulturowo, wielowymiarowo, bowiem pod koniec marca
goœciliœmy uzdolnion¹ m³odzie¿, która prezentowa³a
swoje umiejêtnoœci i pasjê podczas Miêdzynarodowego
Festiwalu „Kalejdoskop Talentów”. W kwietniu byliœmy
organizatorami XXII Spotkañ Tradycji Wielkanocnych
na Ziemi K³odzkiej. Uroczystoœci towarzyszy³ kiermasz

piêknych ozdób œwi¹tecznych i pysznych potraw
wielkanocnych przygotowanych przez Ko³a Gospodyñ
Wiejskich. W trakcie imprezy odby³y siê wystêpy artystyczne oraz prelekcje o tradycjach wielkanocnych Ziemi
K³odzkiej. Maj obfitowa³ nam zarówno w wydarzenia
sportowe i artystyczne. W pierwszomajowe popo³udnie
w Muszli Koncertowej bawi³ nas Andrzej Grabowski,
3 maja zaœ wyst¹pi³a Katarzyna Groniec. Kolejny
weekend dedykowany by³ fanom dwóch kó³ek i biegów
górskich. Zawodnicy Bike Maratonu stanêli w szranki na
dystansach: GIGA (75 km, 1700 m przewy¿szenia),
MEGA (51 km) i MINI (w Polanicy 26 km). Superbieg by³
w tym roku bardzo trudny, pogoda nie rozpieszcza³a,
by³o dosyæ zimno i deszczowo, ale to nie przeszkodzi³o
mi³oœnikom biegów, stan¹æ na starcie i mierzyæ siê
z b³otem i trudnymi górskimi szlakami, pokonuj¹c trasy
na 10 i 21 km. Pó³maraton Górski Polanica-Zdrój
i Dziesi¹tka Staropolanki odby³y siê po raz 3 i z roku na
rok liczba uczestników roœnie. Ciekaw¹ propozycj¹ by³
wernisa¿ wystawy prac S³awomira £uczyñskiego polskiego rysownika, karykaturzysty i ilustratora.
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Gatunkiem uprawianym przez rysownika jest satyra
obyczajowa, której tematyka obejmuje mechanizmy
w³adzy, codziennoœæ w spo³eczeñstwie. Dzieñ Matki
w tym roku zgra³ siê z XXI Regionalnymi Spotkaniami
Zespo³ów Artystycznych OSP. Podczas tego popo³udnia odby³a siê prezentacja amatorskich zespo³ów
artystycznych Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych RP
w muszli koncertowej. W malowniczej scenerii parkowej mieliœmy okazjê pos³uchaæ i poogl¹daæ: Orkiestry
Dêtej OSP z Pcimia, Chóru So³tysów im. Piotra Æwichu³y
z K³odzka, Zespo³u Folklorystycznego „Wrzosowianie” z Wrzosowa
i Zespo³u Tañca Artystycznego „Miniatury”
z Krynicy-Zdroju, ten
ostatni zabra³ nas do
magicznego œwiata tañca, prezentuj¹c najpiêkniejsze fragmenty
baletowe œwiatowego
dorobku kompozytorów
muzyki klasycznej. M³ode artystki zachwyci³y
ró¿norodnoœci¹ strojów
oraz niezwykle dopracowanymi uk³adami tanecznymi. Zespó³ Future Folk wraz z energetycznym
wokalist¹ Stanis³awem Karpielem-Bu³eck¹ rozgrza³
publicznoœæ bardziej ni¿ czerwcowe s³oñce. To w³aœnie
ten znany polski zespó³ otworzy³ szereg wydarzeñ
podczas Zjazdu Polaniczan. Bawi³ nas Kabaret
Skeczów Mêcz¹cych, uroczyœcie obchodziliœmy Noc
Kupa³y, by³o wspólne wyplatanie wianków i parada
œwiêtojañska oraz koncert folkowej grupy Korjen, która
zaprezentowa³a siê w miêdzynarodowym sk³adzie.
Zaingurowany zosta³ Miêdzynarodowy Festiwal Muzyki
Organowej i Kameralnej, na który z³o¿y³o siê 6 letnich
koncertów. Swoje œwiêto mieli te¿ mi³oœnicy zwierz¹t,
na drug¹ edycjê Zwierzoo-zdroju przybyli licznie ze
swoimi pupilami. Na czerwonym dywanie prezentowa³y
siê psy, koty, ¿ó³wie, œwinki morskie, by³y porady
weterynaryjne i ciekawe prelekcje. Czerwcowe propozycje zamknê³a Kapela Alegancka, która zabra³a nas
w œwiat miêdzywojennej Warszawy.
Aktywnie wkroczyliœmy w wakacje, bowiem otworzyliœmy je Pucharem Polski Nordic Walking. Sportowcy
stanêli w szranki na trasie 5, 10 i 21 km. Komu by³o ma³o
sportowych wra¿eñ, móg³ po po³udniu ponownie stan¹æ
na linii startu w I Polanickim Biegu NiedŸwiedzia, który
by³ istn¹ nowoœci¹, a zyska³ w oczach biegaczy, którzy
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chwalili trasê i zapowiadali starty w przysz³ym roku.
W lipcowym kalendarzu znalaz³y siê Pejza¿e Kulinarne
Polanicy. To druga edycja festiwalu, która w tym roku
zosta³a poszerzona o bitwy szefów kuchni polanickich

restauracji, degustacje, koncerty, wyk³ady. By³ te¿ live
cooking, podczas którego konkurowal i ze sob¹
Burmistrz Polanicy-Zdroju i Janek Sowiñski uczestnik
programu Masterchef Junior. Pierwszy miesi¹c wakacji
zamknêliœmy Latem Filmowym i tu nowoœæ: na plenerowy pokaz przenieœliœmy siê tym razem do Parku
Szachowego. Ca³oœæ zwieñczy³ koncert w rytmach
reggae zespo³u Szuszmiszmegele.
Sierpieñ up³yn¹³ nam w towarzystwie muzyki klasycznej
odby³y siê 2 koncerty organowe i jeden w ramach
Dolnoœl ¹skiego Festiwa lu Muzyczn ego. Mogliœm y
zachwyciæ siê piêknymi tancerkami podczas wieczoru,
w którym prezentowa³y tañce z ró¿nych stron œwiata.
„Cud miód” to impreza, która te¿ na sta³e wpisa³a siê
w wakacyjn¹ ofertê i tu nie zabrak³o wyk³adów na temat
leczniczych w³aœciwoœci miodu, warsztatów dla dzieci,
koncertów zespo³ów ludowych.
Koniec letniego odpoczynku to czas najstarszego
szachowego œwiêta. 55. Festiwal Szachowy im. A.
Rubinsteina znów przywia³ do naszego miasta z ró¿nych
stron kraju i œwiata wielbicieli tej królewskiej gry.
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jest Festiwal Marii Czubaszek „Ca³y Kazio”, który to
po raz 6 odbywa³ siê w Polanicy. Alicja Majewska,
Joanna Ko³aczkowska, Dorota Barova, W³odzimierz
Korcz, B³a¿ej Król, Krzysztof Zalewski, Zbigniew
Zamachowski, Kabaret Fifa Rafa, Artur Andrus, Hirek
Wrona zespó³ Lao Che to gwiazdy, które wyst¹pi³y
podczas tegorocznej edycji. Nie zabrak³o imprez
towarzysz¹cych: Klubu Ksi¹¿ki Rozumnej, Turnieju
Scrabbli z udzia³em gwiazd, Salonu Poezji. Nale¿y
dodaæ, ¿e bilety wyprzeda³y siê na d³ugo, d³ugo przed…
Listopad to czas Festiwalu Poezji. Na Miêdzynaro-

Nie lada gradk¹ dla mi³oœników gier planszowych
i dla tych, którzy chcieli poznaæ œwiat fantazji, przygód
i magii by³ Stark Expo - czyli pierwszy konwent gier
planszowych w Teatrze Zdrojowym, który trwa³ 4 dni.
Wrzesieñ to oczywiœcie czas najbarwniejszego polanickiego festiwalu.W tym roku obchodziliœmy 20-lecie
Miêdzynarodowego Festiwalu Spó³dzielczych Zespo³ów Artystycznych „Têcza Polska”. Oczywiœcie barwne
wystêpy zespo³ów sprawi³y, ¿e teatr pêka³ w szwach.
Jesienny czas przyniós³ nam dwie nowe imprezy:
Streetball-Zdrój, czyli pierwsze zawody w streetballa.
W zamierzeniu streetball powinien byæ rozgrywany na
nawierzchni asfaltowej, jednak pogoda uniemo¿liwi³a
zorganizowanie turnieju w Parku Zdrojowym. Zawody
przeniesiono do hali przy SP2. DJ-em imprezy by³
Hirek Wrona, a za komentarze odpowiada³ dziennikarz
Canal+ Micha³ £opaciñski. Drug¹ nowoœci¹ by³o Grzybów-Zdroje, czyli I polanickie grzybobranie. Imprezie
towarzyszy³a rodzinna gra miejska: W poszukiwaniu
„Czerwonego Kapturka”. By³y pokazy life cooking,
prelekcje na temat grzybów, warsztaty rêkodzie³a
leœnego, konkursy: na nalewkê z owoców leœnych

dowym Festiwalu Poezji Poeci bez Granic im.
Andrzeja Bartyñskiego goœcili poeci z Polski, Grecji,
Bangladeszu, Ukrainy, Wietnamu i USA.
W grudniu te¿ nie zwalnialiœmy tempa. W teatrze
odbywa³y siê liczne jase³ka przygotowane przez
polanickie szko³y, by³o Spotkanie z Miko³ajem dedykowane najm³odszym dzieciom, oczywiœcie Kalejdoskop Filmowy zwi¹zany z tematyk¹ œwi¹teczn¹. „Id¹
Œwiêta. II Polanickie Kolêdowanie” to impreza, która na
sta³e wpisa³a siê w grudniowe wydarzenia. Nie zabrak³o
na niej warsztatów rêkodzie³a, nauki lepienia pierogów
wraz z polanickim Klubem Seniora, wystêpów uczniów
z polanickich szkó³, koncertów. Kropkê nad i w 2019 r.
postawiliœmy koncertem kolêd wraz z ludowym
zespo³em Tarnawiczanki ze Starego Waliszowa.

Emilia Janowska
foto: TZ-CKiP
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i naj³adniejsze okazy grzybowe. To wszystko we
wspó³pracy z Nadleœnictwem „Zdroje”.
Nie da siê ukryæ, ¿e imprez¹, na któr¹ wszyscy czekaj¹,
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PANI MIECIA PONOWNIE
w Polanickim Teatrze
W listopadzie 2019 roku minê³o pó³ wieku kiedy
wype³niona po brzegi sala polanickiego Teatru
Zdrojowego im. Mieczys³awy Æwikliñskiej gromko
oklaskiwa³a patronkê obiektu w sztuce Alejandro
Cassony „Drzewa umieraj¹ stoj¹c”. Po piêædziesiêciu
lat ach pol ani cka pub lic zno œæ pon own ie mog ³a
podziwiaæ Pani¹ Mieciê.
Jako to siê zaczê³o?
Od 1951 roku przy zespole artystycznym Zwi¹zku
Zawodowego Pracowników S³u¿by Zdrowia w PolanicyZdroju istnia³a sekcja dramatyczna, która zaczê³a
aktywnie dzia³aæ na scenie teatru. Za³o¿ycielem grupy
by³ instruktor kulturalno-oœwiatowy, z zawodu aktor,
Franciszek Hollik-Hollikowski. Widz¹c perspektywy
dalszego rozwoju sceny poprosi³ Mieczys³awê
Æwikliñsk¹, z któr¹ znali siê jeszcze z czasów
miêdzywojennych o objêcie patronatu nad polanickim
zespo³em dramatycznym. Patronat znanej aktorki nie
by³ jedynie czcz¹ formalnoœci¹. Æwikliñska wielokrotnie
przebywa³a latem w Polanicy na kuracjach, wtedy
chêtnie spotyka³a siê z zespo³em, s³u¿¹c mu rad¹
i pomoc¹ w opracowywaniu repertuaru. Z polanickimi
amatorami gra³a wielokrotnie. W roku 1953 kreowa³a
tytu³ow¹ postaæ w „Moralnoœci pani Dulskiej”, rok póŸniej
w „O¿enku” rolê Fiok³y, by w 1955 roku wzbudziæ aplauz
jako Podstolina w „Zemœcie”. Nie by³o jej obojêtne, jaki
poziom reprezentuje Teatr im. Æwikliñskiej. Poza tym ten
amatorski teatr zaspakaja³ w jakiejœ mierze jej g³ód ról
scenicznych.

Trochê o „Drzewach…”
W listopadzie 1969 roku na polanickiej scenie
Mieczys³awa Æwikliñska zachwyci³a swoj¹ kreacj¹
w sztuce „Drzewa umieraj¹ stoj¹c”. W spektaklu tym gra
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Babkê, któr¹ w ¿yciu spotka³o wielkie rozczarowanie.
Wnuk nade wszystko kochany i przez dziadków
wychowywany uciek³ z domu jeszcze w ch³opiêcym
wieku, by przez lat dwadzieœcia siê nie pojawiaæ
w domu. Babka ma jednak kochaj¹cego mê¿a a ten
widz¹c rozpacz ¿ony, w ci¹gu tych d³ugich lat wrêcza jej
listy pochodz¹ce jakoby od ch³opca i zapewniaj¹ce
o jego mi³oœci. To szlachetne k³amstwo poci¹ga za sob¹
jednak, jak ka¿de k³amstwo, konsekwencje. Autor
ukazuje nam Babkê w najbardziej dramatycznej chwili
jej ¿ycia, gdy po prze¿yciu wielkiej radoœci, zmuszona
jes t prz e¿y æ okr utn e roz cza row ani e: zob acz yæ
prawdziwego wnuka, ³otra i rzezimieszka, w niczym
niepodobnego do obrazu jaki stworzy³a sobie z fikcyjnych listów.

Ta zagrana ponad 1000 razy przez Æwikliñsk¹ rola,
pomimo up³ywu lat nic nie straci³a na wartoœci, prawdy
w niej zawarte s¹ ponadczasowe, a Babka grana przez
Pani¹ Mieciê wci¹¿ zachwyca.
Po wielomiesiêcznych rozmowach z archiwum Telewizji
Polskiej uda³o siê pozyskaæ kopiê nagranego w 1968 r.
dla Teatru Telewizji spektaklu „Drzewa umieraj¹ stoj¹c”,
w re¿yserii Jerzego Gruzy. 27 listopada 2019 r. sala
Teatru zape³ni³a siê wielbicielami talentu Pani Mieci jednej z najwa¿niejszych polskich aktorek teatralnych
i filmowych. I znów, jak piêædziesi¹t lat temu nie oby³o siê
bez wzruszeñ i gromkich oklasków.
A dla wszystkich, którym nie uda³o siê dotrzeæ w tym
czasie do Teatru, kolejny pokaz „Drzew…” odbêdzie siê
podczas VI Zjazdu Polaniczan w czerwcu 2020 roku.
Robert Serafin
foto: arch. TMP
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MOJE CZTERY ŒWI¥TECZNE DNI
W tym roku œwiêtowanie sto pierwszej rocznicy
odzyskania niepodleg³oœci roz³o¿y³o siê na cztery dni: od
pi¹tku do poniedzia³ku.
W pi¹tkowe póŸne popo³udnie w teatrze polanickim
zaprezentowa³ siê polanicki chór BEL CANTO z repertuarem pieœni patriotycznych. Kilkanaœcie pañ oraz
trójka panów, wszyscy w strojach koloru czarnego, dla
doœæ licznie zgromadzonej widowni odœpiewali wiele
polskich pieœni patriotycznych, pod batut¹ kapelmistrza
Roberta Wajlera.
Czêœæ s³own¹, skromn¹, acz wyczerpuj¹c¹, poprowadzi³ z wrodzon¹ sobie zrêcznoœci¹ pan Marek
Mazurkiewicz, bêd¹cy jednoczeœnie mocnym mêskim
g³osem chóru. Na koniec nie odby³o siê bez bisów, by po
godzinnym wystêpie artyœci zniknêli za kurtyn¹.
Dziêki temu, ¿e ze sceny pop³ynê³y g³osy artystów
niewzmacniane elektronik¹, co w przestrzeni teatru
maj¹cego œwietn¹ akustykê jest czêsto nadu¿ywane,
prze¿y³em relaksuj¹ce wejœcie w okres czterodniowego
œwiêtowania.
Dzieñ drugi œwiêtowania
W sobotê 9 listopada lokalny klub golfowy w Szczytnej zaprosi³ swoich cz³onków, sympatyków i kibiców na
IX Turniej Golfa Niepodleg³oœci Polski 2019 r.

u ich podnó¿a zabudowañ Szczytnej i Dusznik.
Doœæ szybko powróci³em do ciep³ej kawiarenki, gdzie
przy znakomitej kawie, w towarzystwie szefowej klubu
Agnieszki Lemañskiej jej Taty oraz Stanis³awa Czarnika
przewodnicz¹cego Rady Miejskiej w Szczytnej, wyszukiwaliœmy pozytywnych elementów funkcjonuj¹cego od
19 lat tego sportowego obiektu. W mojej ocenie pan
Lemañski, który wypatrzy³ i zainwestowa³ w to miejsce,
trafi³ w dziesi¹tkê. Obiekt mimo „dojrza³ego” wieku
znany jest tylko nielicznym zapaleñcom golfa. Nie
namawiam do masowego rzucania siê na gonitwê za
pi³eczk¹ od do³ka do do³ka, ale podpowiadam ró¿nym
decydentom, ¿e jest to jedno z atrakcyjniejszych miejsc
na Ziemi K³odzkiej. Tak jak od czasów historycznych
znana jest trasa spacerowa z Polanicy do Piekie³ka,
polecana przez lekarzy kuracjuszom, tak dostrzegam
drug¹ mo¿liwoœæ trasy spacerowej z polanickiego
zdroju, zarówno dla mieszkañców, kuracjuszy i wczasowic zów. Pocz¹ tek trasy od Leœni czówk i przy
ul. Wiejskiej przez ul. Dêbow¹ w Szczytnej wprost
na golfowisko.
Pani Agnieszka ma ju¿ w planie otwarcie wejœcia,
a mo¿e nawet wjazdu od ul. Dêbowej w Szczytnej.
Wówczas droga do zawsze czynnej kawiarenki na Polu
Golfowym (w odró¿nieniu od tej na Piekie³ku) by³aby
niewiele d³u¿sza, a mo¿e nawet krótsza, od bardziej
znanego szlaku przez Piekie³ko na Szczytnik. W tym
miejscu apel do decydentów: na trasie od szpitala
w Polanicy do Piekie³ka i dalej na Szczytnik nie
spotka³em ani jednej ³aweczki!
W trzecim dniu œwiêtowania
W niedzielne popo³udnie Polanicka Izba Gospodarcza zaproponowa³a swoim cz³onkom i sympatykom

foto: A. Lemañska

Wczesnym porankiem nad Polanic¹ zaœwieci³o
s³oneczko. Dobry znak dla golfistów. Gdy oko³o godziny
1100 dotar³em w roli kibica na teren golfiska, to po s³oñcu
nie by³o ani œladu. W doœæ gêstej mgle z trudnoœci¹
rozpoznawa³em sylwetki cz³onków klubu. O wypatrzeniu
lotu pi³eczki nie by³o mowy, a zawodnicy tracili jej
parabolê po kilkumetrowym locie.
Przy tym wia³ silny, wilgotny wiatr ods³aniaj¹c, tylko
chwilami wspania³e widoki Gór Bystrzyckich i le¿¹cych

foto: W. Heliñski
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A
spotkanie integracyjne w lokalu „Smaki na Szlaku”
pt. „Gêœ po Polsku”
Program przywidywa³ w pierwszej ods³onie wystêp
zespo³u „Hejszovina” z Kudowy-Zdroju, po³¹czony
okolicznoœciowymi tekstami s³ownymi.
W czêœci drugiej
biesiadnej zaproponowano
degustacjê gêsiny oraz œpiewy i muzykê mniej dostojn¹.
Hejszovina to zespó³ renomowany, znany nie tylko
regionalnie, ale te¿ wystêpuj¹cy za granic¹ da³,
znakomite widowisko. Du¿e brawa po ka¿dej pieœni, a
najwi êksze wtedy, gdy solow o zaœpi ewa³a by³a
polaniczanka Dominika Radwan.
Kierownik artystyczny Maciej Kieres wyg³osi³ krótkie CV
zespo³u, objaœni³ tak¿e, co przedstawiaj¹ kolorowe
hafty na bia³ych sukniach pañ, s¹ to kwiaty k³odzkich ró¿
(Pe³nik Europejski) - symbol Ziemi K³odzkiej.
Drugim s³ownym akcentem by³ wystêp dr. Wies³awa
Prastowskiego, na pocz¹tku z felietonem o Œwiêcie
Niepodleg³oœci (mia³o byæ 10 minut z hakiem, trwa³o pó³
godziny, ale s³uchacze wytrzymali), a póŸniej
dwukrotnie z w³asn¹ poezj¹.
Gdy zespó³ zaœpiewa³ „Polskie kwiaty co w polu ros³y”,
Wies³aw podsun¹³ mi swój wiersz do odczytania pt.
„Wrzesieñ” a w nim taki werset: „w polanickich lasach
kwitn¹ wrzosowiska” - bo to te¿ s¹ polskie kwiaty,
zaznaczy³.
Kolejnym przerywnikiem s³ownym by³o odczytanie
przez Mirkê Kusociñsk¹-Wadas wiersza poety œ.p.
Andrzeja Bartyñskiego pt. „Moja Ojczyzna”, poprzedzony krótk¹ informacj¹ kim by³ A. Bartyñski.
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Wiersz bardzo stosowny na tak¹ uroczystoœæ. Tym
razem znowu na scenê wkroczy³ poeta Wies³aw
i odc zyt a³ swó j utw ór pt. „Po eci e And rze jow i
Bartyñ skiemu Home rowi naszyc h cza sów”, podkreœlaj¹cy rangê literack¹ Honorowego Obywatela
Polanicy.
Po przerwie nast¹pi³a czêœæ biesiadna przy wystêpie
artystycznym zespo³u ONYX z Polanicy, z solistk¹
Dominik¹ Mierzw¹, a gastronomicznie gêsina po polsku.
Zespó³ w pe³ni zadowoli³ zebranych, mo¿e momentami
by³o za g³oœno jak na tak ma³¹ salê, ale podobno jest
teraz takie zapotrzebowanie publicznoœci.
Trochê gorzej wypad³a zbyt twarda gêsina, ale to ju¿
zmartwienie wizerunkowe w³aœcicieli lokalu. Muzyka
i tañce trwa³y do ciszy nocnej obowi¹zuj¹cej ze wzglêdu
na przebywaj¹cych nad nami goœæmi hotelowymi.
A dzieñ czwarty?
Czystym niebem i ciep³ym s³oñcem powitaliœmy na
Ziemi K³odzkiej czwarty, ten najwa¿niejszy dzieñ
œwiêtowania.
Tym razem za spraw¹ radia i telewizji „uczestniczy³em”
w wielu uroczystoœciach odbywaj¹cych siê w ró¿nych
czêœciach kraju. Do polanickiego teatru, gdzie odbywa³y
siê przeró¿ne wystêpy, uda³a siê moja rodzinna
delegacja, by podziwiaæ miêdzy innymi uczniowskie
zespo³y polanickich szkó³ i przedszkoli .
Henryk Czaja
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HELIKON NA FESTIWALU POEZJI
W dniach 15 - 16 listopada 2019 r. odby³ siê XVI
Miêdzynarodowy Festiwal Poezji „Poeci bez granic”
im. Andrzeja Bartyñskiego.
Organi zatora mi Festiw alu byli: Kazimi erz Burnat
prezes Dolnoœl¹skiego Oddzia³u ZLP we Wroc³awiu,
Mateusz Jellin burmistrz Polanicy-Zdroju, Marlena
Runiewicz-Wac przewodnicz¹ca Rady Miejskiej
w Polanicy-Zdroju, Justyna Kuban dyrektor Teatru
Zdrojowego Centrum Kultury i Promocji, Edward
Wojciechowski prezes Towarzystwa Mi³oœników
Polanicy, Zbigniew Puchniak wspó³twórca Festiwalu.
Hotel „Bukowy Park” rozbrzmiewa³ poezj¹ w ró¿nych
jêzykach. To coroczny festiwal poezji w Polanicy-Zdroju.
W programie Festiwalu wziêli udzia³ poeci z Klubu
Literackiego HELIKON. Zaproszeni do wziêcia w nim
udzia³u zostali przez patrona klubu Kazimierza Burnata prezesa Dolnoœl¹skiego Oddzia³u ZLP we Wroc³awiu.

Pacho³ek, Wies³aw Prastowski, Jan Stypu³a, Leszek
Szczurek, Artur Chabrowski. Ozdob¹ muzyczn¹ programu Helikonu by³ m³ody muzyk Wojtek Walasek
(nagradzany na ogólnopolskich festiwalach i konkursach pianistycznych). Wspó³pracuje z klubem od jego
powstania, jest uczniem VI kl. SP nr 2 oraz Szko³y
Muzycznej I st. w K³odzku.

Na Festiwalu nasz klub zosta³ zauwa¿ony i doceniony,
otrzyma³ pozytywne opinie od miêdzynarodowej
widowni i prezesa Zwi¹zku Literatów Polskich
Kazimierza Burnata.
Jak co roku w ramach festiwalu, poeci z Klubu
Literackiego HELIKON prowadzili warsztaty poetyckie
w polanickich szko³ach.

Prezentacjê poprowadzi³ Janusz Olearnik. Swoje
wiersze czytali: Agata Bieñ-Sadowska, Walentyna
Anna Kubik, Krystyna Ming, Janusz Olearnik, Gra¿yna

Podczas tych spotkañ rozmawiano z m³odymi twórcami
o wierszach i ich pisaniu. Dzielono siê swoimi doœwiadczeniami. Cieszy du¿a wra¿liwoœæ m³odych ludzi i ciekawe spojrzenie literackie.
Walentyna Anna Kubik
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ROZSTRZYGNIÊTO KONKURS LITERACKI
O „LAUR POLANICKIEGO ANIO£A”
Organizatorami konkursu na ma³¹ formê poetyck¹ by³o
Towarzystwo Mi³oœników Polanicy i Klub Literacki
HELIKON w Polanicy-Zdroju. Zaproszenie do wziêcia
udzia³u w konkursie skierowane by³o do mieszkañców
Polanicy i okolicznych miejscowoœci niezale¿nie od
wieku. Tematem by³a Polanica i o niej pisano wiersze,
fraszki i dowcipne wierszyki.
W Konkursie uczestniczy³o 21 osób.
Powo³ane jury w sk³adzie:
Anna Andrych - sekretarz ZLP w Poznaniu, poetka.
Bogus³awa G³owania przewodnicz¹ca - emerytowana
polonistka polanickich szkó³,
Anna Stêpek - nauczycielka, bibliotekarka w SP nr2,
cz³onek TMP, oceni³o zestawy wierszy i tak:
I miejsce przyznano Walentynie Annie Kubik - god³o
„Stokrotka”,
II miejsce - Januszowi Olearnikowi - god³o „Skowronek”,
III miejsce - Janowi Stypule - god³o „Gedeon”,
IV miejsce - Agacie Bieñ-Sadowskiej - god³o „Sowa”.

Wyró¿nienia otrzymali: Gra¿yna Pacho³ek - god³o
„Kalia”, Leszek Szczurek - god³o „Aron”, Sylwia
Grzybowska - god³o „Pieniawa”.
Uroczystoœæ wrêczenia „Anielskich” nagród odby³a siê
5.12.2019r. w siedzibie TMP - kawiarnia Art Cafe przy ul.
Zdrojowej 13. Imprezie towarzyszy³o otwarcie wystawy
malarskiej oraz recital Marii M¹dry, która zaprezentowa³a obrazy przedstawiaj¹ce przyrodê i architekturê
Kanady, gdzie mieszka³a. Wystawê mo¿na ogl¹daæ do
koñca stycznia 2020 r. W trakcie wernisa¿u Pani Maria
œpiewa³a romantyczne piosenki ze swoimi tekstami, do
których muzykê skomponowa³ jej nie¿yj¹cy m¹¿
Stanis³aw Mulik.
Równie¿ goœcinnie wyst¹pi³ Jan Ma³olepszy - muzyk ,
gitarzysta. Zaœpiewa³ piosenki poetów polskich
Walentyna Anna Kubik

Poni¿ej drukujemy nagrodzony pierwszym miejscem
utwór:

Przechwa³ka
Polanica piêkna
Polanica zdrowa
przyj¹æ wielu goœci
zawsze jest gotowa.
Kiedy ju¿ wyjad¹
z ulg¹ wrêcz oddycha
ulice s¹ puste
park zaœ têsknie wzdycha
do t³umów barwnych
radoœci dzieciaków
par zakochanych
- niech zazdroœci Kraków.
Walentyna Anna Kubik
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ZENON BENTKOWSKI
polanicki lekarz (1923-2019)
Zenon Bentkowski urodzi³ siê w Czarno¿y³ach
w powiecie wieluñskim. Przed wojn¹ kszta³ci³ siê
w gimnazjach w Kêpnie i Wieluniu. Szesnastoletniemu
ch³opcu okres nauki przerwa³a wojna. Jak wiele polskich
rodzin, zabrany przez rodziców, prze¿y³ ucieczkê przed
frontem we wrzeœniu 1939 roku i powrót do domu wobec
wojennej klêski. Poniewa¿ zna³ jêzyk niemiecki,
zatrudniany by³ jako urzêdnik okupacyjnej administracji
, czêsto te¿ jako t³umacz. Mo¿e dziêki temu unikn¹³
deportacji. By³ œwiadkiem wielu okropnoœci wojny,
zw³aszcza w czasie przemarszu armii radzieckiej.
W starszym wieku wspomina³ swoje prze¿ycia z okresu
wojny, prze¿ycia które na tym pokoleniu odcisnê³y
g³êbokie piêtno. Choæby to, ¿e jakiœ folksdeutch uratowa³ go przed œmierci¹, gdy niemieccy ¿o³nierze
zobaczyli go w mundurze, a by³ to po prostu mundurek
gimnazjalisty, czy kiedy rosyjscy ¿o³nierze pod luf¹
karabinu zabrali mu zegarek i buty.
Tu¿ po wojnie zda³ egzamin maturalny i dosta³ siê
na studia medyczne w Warszawie. Medycynê ukoñczy³
we Wroc³awiu w 1952 roku. By³ cenionym studentem,
mia³ propozycje, by zostaæ na uczelni, jednak warunki
materialne zmusi³y go do podjêcia pracy. Z jej nakazem w roku 1953 trafi³ do Polanicy. Wraz z ma³¿onk¹
Aleksandr¹, poœlubion¹ w 1952 roku, zamieszkali przy
ul. Parkowej 7 na pierwszym piêtrze.

Widok z tarasu sklepu

rentgenem. Czêsto wspomina³ swoj¹ wspó³pracê z prof.
Henrykiem Schlechtem, doskona³ym lekarzem, nauczycielem i wspania³ym cz³owiekiem.

Personel medyczny Sanatorium nr 1.
W œrodku dr Z. Bêtkowski

Podj¹³ pracê w Sanatorium nr 1 i tak¿e w polanickim
szpitalu. Ze specjalizacj¹ internisty i rentgenologa
zajmowa³ siê pacjentami sanatorium, i tamtejszym

W tym czasie pojawi³o siê tam wielu lekarzy, jego
rówieœników, którzy z czasem stali siê bliskimi przyjació³mi. Pañstwo Krauss, Krotochwilowie, Niepokojowie,
Zawistowscy, Kaczorowscy, Rozwadowscy, Malkowie,
Moczulscy czy Pêdziwiatrowie to osoby i rodziny,
z którymi kontakt trwa³ nawet po opuszczeniu Polanicy.
Dr Bentkowski mia³ te¿ prywatn¹ praktykê, gabinet
przy Parkowej i wielu pacjentów w i wokó³ Polanicy. Pod
jego czêst¹ opiek¹ i z regu³y bez honorarium by³y SS.
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Borom euszk i, SS. Karme litan ki Dz. Jezus , SS.
Jadwi¿anki czy zakonnicy z Soko³ówki, podobnie, na tej
samej zasadzie, cz³onkowie lokalnej spo³ecznoœci
Romów.
Oczywiœcie powiêkszy³a siê rodzina, w 1953 roku
urodzi³a siê Ewa, w 1957 - W³odek. Dzieci uczêszcza³y
do szko³y nr 2, a ca³y czas wolny spêdza³y na podwórku
domu przy Parkowej w towarzystwie licznej czeredy
dzieci s¹siadów - pañstwa Rozwadowskich, Rohr,
G³uszczenko, i innych, równie¿ z dalszego s¹siedztwa.
Praca zajmowa³a dr. Bentkowskiemu wiêkszoœæ czasu,
a jedynie niedziele by³y okazj¹ do czynnego wypoczynku na bli¿szych i dalszych wycieczkach po turystycznych szlakach kotliny k³odzkiej.
Czas p³yn¹³ nieub³agani e, podrastaj¹c e dzieci
musia³y kontynuowaæ naukê w szko³ach ponadpodstawowych, co sta³o siê przyczyn¹ decyzji o przeniesieniu
do wiêkszego oœrodka. Wybór pad³ na £ódŸ i w 1968
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nast¹pi³a tam przeprowadzka. Ze swoj¹ trzeci¹ specjalizacj¹ w balneologii i fizykoterapii dr Bentkowski podj¹³ pracê w przychodni rehabilitacyjnej na Widzewie.
Pracowa³ tam do emerytury,w póŸniejszym czasie nie
traci³ kontaktu z zawodem, du¿o czyta³, a w sprawach
zdrowotnych pomocny by³ rodzinie i przyjacio³om.
W 2005 roku ze wzglêdu na stan zdrowia ma³¿onki
i swój tak¿e starszy wiek podj¹³ decyzjê o przeniesieniu
do Zamoœcia, gdzie od 1982 roku mieszka³ jego syn.
Pomimo swoich lat by³ ci¹gle czynny, zawsze zajêty
ksi¹¿kami, bie¿¹c¹ polityk¹ i stale utrzymywa³ kontakty
z polaniczanami. To tam by³ najpiêkniejszy okres jego
¿ycia, m³odoœæ, przyjaciele, zajmuj¹ca praca, rodzina,
okres zawsze wspominany z nostalgi¹. Ma³¿onka
Aleksandra zmar³a w 2012 roku, on sam w 2019 i oboje
pochowani zostali w Zamoœciu.
W³odzimierz Bentkowski

KRÓTKIE CHWILE ZE ZBYSZKIEM HORBOWYM
W okresie I kadencji Rady Miejskiej przewodniczy³em komisji mieszkaniowej. Do prac komisji zapraszaliœmy cz³onków spo³ecznych. Zbigniew Horbowy nie
uchyla³ siê od takich propozycji. Poza posiedzeniami
w magistracie, przeprowadzaliœmy wizje w lokalach
o trudnych warunkach mieszkaniowych. Jedn¹ z bardziej zapamiêtanych wizyt, by³a w mieszkaniu wielodzietnej rodziny, w wielorodzinnej kamienicy. Ciasnota
w mieszkaniu by³a okropna, umeblowana w piêtrowe
³ó¿ka.
Po wyjœciu na podwórkowy dziedziniec, ch³on¹c
ch³odniejsze rzeœkie powietrze, wyraziliœmy smutne
uwagi o trudnej sytuacji mieszkaniowej tej rodziny.
Zbyszek w zupe³nie innym nastroju powiedzia³: „Wiecie
pañstwo, a mnie siê tam podoba³o, na kredensach
i szafkach zobaczy³em kilkanaœcie moich hutniczych
eksponatów”.

Wszyscy znamy fragment deptaka, który skrêca
w pobli¿u hotelu EUROPA, gdzie tarasowymi schodami mo¿na zejœæ do rzeki.
Na etapie projektowania deptaka po pamiêtnej powodzi
w 1998 r., razem ze wspó³autork¹ tego pomys³u Ol¹
Staniszewsk¹ przekonywaliœmy przyby³¹ z pracowni
konserwatorskiej w Wa³brzychu pani¹ architektkê
o celowoœci zaprojektowania tego elementu w miejscu
wyrwy, gdzie przed powodzi¹ sta³ kiosk z dobrymi
wypiekami, a najlepszy z nich by³ sernik. Schody uda³o
siê zrealizowaæ, obecnie spe³niaj¹ wiele funkcji. Kiedy
opow iedz ia³e m Zbys zkow i kont rowe rsyj n¹ opin iê
konserwatorki, zaproponowa³: „Zróbmy kiedyœ takie
ma³e przedstawienie. W nurcie rzeki ustawimy stolik,
si¹dziemy przy nim z szachownic¹ i przy kibicuj¹cych
przechodniach bêdziemy matowaæ siê wzajemnie”.
Ogromnie ¿a³ujê, ¿e nigdy nie uda³o mi siê zagraæ ze
Zbyszkiem w tê królewsk¹ grê.
W Gospodzie ALTHEIDE Polanicka Izba Gospodarcza
od czasu do czasu organizuje spotkania z ciekawymi
ludŸmi.
Parê lat temu zaproponowa³em Profesorowi Zbyszkowi
Horbowemu spotkanie, na które poza cz³onkami i sympatykami PIG, zaprosimy dawnych, dziœ w wiêkszoœci
emerytowanych polanickich i szczytniañskich hutników.
Pan Zbigniew na to: „Sk¹d weŸmiemy tych hutników,
mo¿e znalaz³oby siê raptem dwóch lub trzech”. Nie
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dosz³o do tego spotkania.
Poza ledwo tl¹cymi siê piecami w hucie BARBARA
i stoj¹cym w szczerym polu kominem w Szczytnej, po
tych wspania³ych hutach nie ma nawet œladu.
Mo¿e w przysz³oœci zaistnieje Muzeum Hutnictwa na
Ziemi K³odzkiej, po spe³nieniu siê deklaracji, któr¹
og³osili niedawno burmistrzowie Stronia Œl¹skiego,
Szczytnej i Polanicy-Zdroju.
Bywaj¹c sporadycznie we Wroc³awiu niemal zawsze,
choæ na chwilê zahacza³em o Rynek. Je¿eli czas
pozwala³, wpada³em na kawê do nietypowego lokalu
„POD GRYFEM”. Jest to nietypowy lokal, bowiem
schodz¹c w dó³ z parteru mo¿na znaleŸæ przytulny stolik
na jednym z trzech poziomów piwnicznych.
Ma³o tego, czêœæ lokalu biegnie pod nawierzchni¹ rynku
w kierunku ratusza.
Co to ma wspólnego ze Zbyszkiem Horbowym, wówczas jeszcze rektorem Akademii Sztuk Piêknych we
Wroc³awiu? Widywa³em go tam przy stoliku, gdy popija³
kawê w towarzystwie w³aœciciela lokalu.
Wnêtrze tego lokalu by³o dla mnie inspiracj¹, gdy
wspólnie z Paw³em Neumanem wpadliœmy na pomys³
stworzenia podobnych wnêtrz w piwnicach pod kamienic¹ przy ul. K³odzkiej 1, jest to dzisiejsza Gospoda
ALTHEIDE.
W latach póŸniejszych, gdy Zbyszek by³ ju¿ emerytem,
spotyka³em GO, najczêœciej w towarzystwie dr.
Wies³awa Malki, na „ma³ej czarnej” w którymœ z ogródków na deptaku. Rzadko udawa³o mi siê do nich przy-
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si¹œæ, by choæ parê zdañ zamieniæ. Ci¹gle by³em
w niedoczasie, prowadz¹c swoj¹ firmê „PRONAD”.
Z mojego okna biurowego mam widok na cztery
kawiarniane ogródki, z zazdroœci¹ podgl¹da³em, ¿e ONI
maj¹ ju¿ wolny emerycki czas, a ja, nadal pó³ - emeryt,
pó³ - zatrudniony, urzêdujê przy biurku.
Teraz, gdy dwaj wielcy polanicz anie - Wies³aw
i Zbigniew - wyemigrowali i nie powróc¹ ju¿ wiêcej,
wypracowujê sobie ma³¹ pauzê na po³udniow¹ kawê, by
w towarzystwie przyjaznej mi osoby testowaæ kolejne
kawiarenki, które rozsia³y siê na polanickim deptaku.
Wolny od obowi¹zków firmowych czas spêdzam
w swojej willi po³o¿onej na skraju Polanicy, przy turystycznym szlaku do PIEKIE£KA.
Przez wiele minionych lat widywa³em siê tam ze
Zbyszkiem, gdy w towarzystwie swego s¹siada Adama
Skoba³y, odbywa³ zdrowotne spacery na trasie ze Zdroju
do Piekie³ka. Krótkie rozmowy przy p³ocie koñczy³y siê
zawsze zapewnieniem, ¿e nastêpnym razem skorzystaj¹ z zaproszenia na ma³¹ kawê lub du¿e piwo na
tarasie naszego domku.
Wymawiali siê. Dzisiaj to mo¿e nie, ale nastêpnym
razem na pewno.
Tego nastêpnego razu ju¿ nie by³o i nie bêdzie.

Nie odwlekajmy wspólnej „ma³ej czarnej” z przyjació³mi,
bo mo¿e nagle wydeleguj¹ nas w nieznane, sk¹d nie ma
ju¿ powrotu.
Henryk Czaja

STEFAN SADOWSKI - WSPOMNIENIA
Do Polanicy-Zdroju sprowadzi³em siê pod koniec 1970 r.
Do tego czasu - od wrzeœnia 1968 r. mieszka³em
w Szczytnej, gdzie podj¹³em pracê w hucie HSG
„Szczytna” jako projektant (po otrzymaniu absolutorium). Dyplom uzyska³em w 1969 r. w Pañstwowej
Wy¿szej Szkole Sztuk Plastycznych, obecna ASP we
Wroc³awiu. Pracê magistersk¹ z zakresu malarstwa,
grafiki, fotografii i projektowania szk³a zrealizowa³em,
pracuj¹c w Szczytnej. W hucie w Szczytnej dyrektorem
by³ wówczas œp. pan Kazimierz Jêczeñ, cz³owiek bardzo inteligentny i zas³u¿ony dla przemys³u szklarskigo
o nieco rubasznym usposobieniu.
Wiosn¹ 1969 r. poleci³ mi wykonanie dwóch projektów

za st aw st o³ ow yc h na Mi êd zy na ro do we Tar gi
Poznañskie - 69. Jedn¹ zastawê wykonano w szkle
¿ó³cieni chromowej, nota bene radioaktywnej, ale
bardzo ³adnej. Wkrótce zakazano jej produkcji, bo na
terenie pieca hutniczego wzros³a radioaktywnoœæ. Od
tego czasu do koñca swojej pracy w hucie w Szczytnej,
póŸniejszej Hucie Szk³a Gospodarczego „Sudety”, co
roku projektowa³em zastawy na Miêdzynarodowe Targi
Poznañskie, a póŸniej na Miêdzynarodowe Targi we
Frankfurcie nad Menem.
Do roku 1974 kierownikiem oœrodka wzornictwa w hucie
by³ Zbigniew Horbowy. W 1975r . rozpoczêto produkcjê
w Zak³adzie Szk³a Artystycznego w Polanicy-Zdroju,
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gdzie Zbigniew Horbowy za³o¿y³ studio projektowe
z³o¿one z pracowników Pañstwowej Wy¿szej Szko³y
Sztuk Plastycznych we Wroc³awiu. W sk³ad tego studia
weszli: Ludwik Ferens, Kazimierz Krawczyk, Lucyna
Pijaczewska i Czes³aw Zuber. Ten ostatni zrobi³
znakomit¹ karierê w dziedzinie szk³a artystycznego we
Francji, dok¹d wyemigrowa³ w roku 1982.
Ja od roku 1975 obj¹³em kierownictwo Oœrodka
Wzornictwa w „Sudetach”. PóŸniej do zespo³u do³¹czy³a Ewa Gerczuk. Z kolegami ze Studia Projektowego
w Polanicy utrzymywaliœmy za¿y³e stosunki, a¿ do
likwidacji tego studia w roku 1982.
W Szczytnej produkowano szk³o w ró¿nych kolorach
i te¿ na bazie selenu, i kadmu „tycjan”, w ró¿nych
odcieniach czerwieni. Technologiem by³ in¿. A. Dzia³o.
Równie¿ od roku 1989 rozpoczêto produkcjê szk³a
„antico”, którego technologiê opracowali D. Wysocki,
in¿. W. Kuczerski i J. DoŸdzik, a polega³a ona na
produkcji szk³a z pêcherzykami.
Moja praca w HS „Sudety” uk³ada³a siê pomyœlnie.
W roku 1975 z inicjatywy dyrektora Zjednoczenia
Przemys³u Szklarskiego dyr. Eugeniusza Guba³y zosta³a zorganizowana wystawa szk³a artystycznego w Biurze Wystaw Artystycznych w Katowicach, (kolejne by³y
w latach 1977 i 1979). Ówczesny dyrektor huty „Sudety”
Jan Nowak doszed³ do wniosku, ¿e w zwi¹zku z tym, ¿e
przy organizacji wystawy w BWA Katowice uczestniczy³a Ewa Gerczuk, to jej obecnoœæ tam jako
przedstawicielki huty jest wystarczaj¹ca. Jakie¿ by³o jego zdziwienie, gdy dyr. Guba³a poleci³ mu telefonicznie
„dostarczenie” mnie osobiœcie na godz. 12 w dniu
wernisa¿u. Nie powiedzia³ jednak, ¿e w tym dniu bêdê
odznaczony. Pojecha³em wiêc z dyr. Nowakiem prosto
z pracy „tak jak sta³em” w prochowcu. Wygl¹da³em jak
s³ynny por. Colombo. Omal mnie nie wpuszczono na
wernisa¿ z braku ”galowego” stroju.
W 70-tych latach nast¹pi³ regres HSG „Sudety” ze
wzglêdu na wadliwe zarz¹dzanie. Zakup jednej linii
produkcyjnej do automatycznej produkcji kieliszków
w hucie szk³a gospodarczego w Polanicy by³ chybiony.
Przez dwa miesi¹ce produkowano jeden asortyment,
tzn. kieliszki do wódki, a nastêpnie przez dwa miesi¹ce
kieliszki do wina itd. Klienci chcieli kupowaæ ca³e
zestawy, tzn. kieliszki do wódki, wina bia³ego,
czerwonego i szampana. Przy panuj¹cym systemie
produkcji musieliby czekaæ na ca³y zestaw ca³y rok.
Dosz³o do tego, ¿e magazyny by³y „zawalone”
kieliszkami, których nikt nie chcia³ kupiæ.
Du¿ym mankamentem pracy w hucie „Sudety” by³o to,
¿e zmuszano mnie do wykonywania tzw. propagandy
wizualnej. Stara³em siê unikaæ tych „prac”. Niestety,
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sekretarz POP PZPR nie odpuszcza³ i musia³em
wykonywaæ du¿o prac w tym zakresie. W zwi¹zku
z powy¿szym jako projektant i kierownik Oœrodka
Wzo rni ctw a by³ em na naj ni¿ sze j sta wce p³a c
wynikaj¹cej z taryfikatora.
W czasie „Solidarnoœci”, a póŸniej w stanie wojennym
nast¹pi³o dalsze ekonomiczne za³amanie huty. Huta
Szk³a Artystycznego w Polanicy zosta³a sprzedana. Jej
w³aœci ciel przest a³ realiz owaæ szk³o artyst yczne.
Realizowa³ zwyk³e szk³o sodowe na potrzeby firmy
niemieckiej. Dalsze koleje huty w Polanicy, która ju¿
figurowa³a pod nazw¹ Huta Barbara s¹ ogólnie znane.
Szczegó³owe informacje o mojej pracy twórczej mo¿na
znaleŸæ w Wikipedii oraz na mojej stronie internetowej:
www.stefan-sadowski.pl oraz na stronie Zarz¹du
Okrêgu ZPAP we Wroc³awiu. W opracowaniach na mój
temat wypow iadal i siê: prof. Andrz ej Klimc zakDobrzaniecki, kustosz Lucyna Œwist i nieod¿a³owanej
pamiêci Maja Dzier¿yñska.

Stefan Sadowski z ¿on¹ Agat¹

Stefan Sadowski
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WYSZPERANE

STARY ALBUM
W ostatnim numerze Nieregularnika Polanickiego
/Nr 1(34)2019/ ukaza³ siê artyku³: „Krêta droga do
Polanicy” autorstwa Wies³awy i Krzysztofa Zawickich.
W artykule tym poznaliœmy sylwetkê, przebieg pracy
zawodowej i spo³ecznej Tadeusza Zawickiego by³ego
dyrektora Uzdrowiska Polanica.
Pan Krzysztof Zawicki wnuk Tadeusza przekaza³ na
moje rêce Towarzystwu Mi³oœników Polanicy albumy,
dyplomy, dokumenty i inne luŸne zdjêcia, które by³y
w³asnoœci¹ Dziadka, a które ilustruj¹ i dokumentuj¹
Jego ¿ycie, pracê zawodow¹ i spo³eczn¹.
Obs³uga i korzystaj¹cy ze œwietlicy szkolnej

Pracownicy ¿³obka

lata 50. XX w.

Ogl¹daj¹c te czarno-bia³e zdjêcia, cofamy siê w przesz³oœæ o ponad 60 lat. Widzimy na zdjêciach uœmiechniête twarze i czujemy tamt¹ atmosferê, zupe³nie jak
w starym kinie.
Po zeskanowaniu zdjêæ z albumu, który otrzyma³
T. Zawicki od swoich pracowników na po¿egnanie
swojej pracy w Uzdrowisku Polanica 27 wrzeœnia
1959 r., postanowi³am cyklicznie, w kolejnych numerach

gazet, przedstawiaæ Pañstwu poszczególne strony
albumu. Ka¿da strona to dzia³y Przedsiêbiorstwa,
zak³ady us³ugowe i inne jednostki przynale¿ne do PPU
Polanica. Na zdjêciach pozuj¹ dzieci, pracownicy na tle
budynków, które dzisiaj wygl¹daj¹ inaczej. Zarówno
osoby na zdjêciach, jak i budynki musimy rozpoznaæ
i nazwaæ. Gdy to siê nam uda, to bêdziemy posiadaæ
opisany kawa³ek historii naszego miasta.
Wszystkich, którzy odnajd¹ na zdjêciach siebie, lub
kogoœ ze swojej rodziny lub s¹siadów czy znajomych,
rozpoznaj¹ budynki lub ich fragmenty zapraszam do
wspó³pracy.
Prezentacjê zdjêæ rozpoczynamy od ¿³obka, przedszkola i œwietlicy szkolnej Uzdrowiska.
Z góry dziêkujê za zrozumienie i pomoc, serdecznie
zapraszam do wspó³pracy.
Gra¿yna Redmerska
Proszê kontaktowaæ siê ze mn¹ pod tel. 793 661 668
e-mail: nieregularnik.tmp@wp.pl
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CÓRKA £AZIENEK
Urodzi³am siê w Polanicy-Zdroju w 1952 roku. Moja
mama Ró¿a Baron by³a masa¿ystk¹ w Zak³adzie
Przyrodoleczniczym P. P. Uzdrowisko Polanica.
Chodzi³am do zdrojowego ¿³obka, potem do uzdrowiskowego przedszkola (willa „Pod Œwierkami”), a póŸniej
do zak³adowej œwietlicy. Te czasy, od przedszkola
pamiêtam dok³adnie. Najbardziej to, ¿e w drodze
powrotnej z przedszkola do domu musia³am wst¹piæ do
³azienek, do mamy, która wrêcza³a mi „rybaka” (5z³),
abym mog³a kupiæ sobie s³odycze w eleganckim sklepie
przy ul. Parkowej (obecnie w tym miejscu mieœci
siê sklep Delikatesy Centrum). Tak¿e po zajêciach
szkolnych z tornistrem na plecach bieg³am do £azienek,
do mamy.
Czu³am tam typowy dla ³azienek zapach, inny by³ na
k¹pielach, inny na borowinie, a jeszcze inny na natryskach. Zna³am wszystkie panie zabiegowe i ich dzieci,
ca³e ³azienki to by³a jedna wielka rodzina. Wszystkie
troski i k³opoty by³y ogólnie znane. W tamtym czasie
pracowa³o 4 masa¿ystów: Jan Koptiuch, Franek Wach,
Ania Szulc i Ró¿a Baron. Moja mama kocha³a nasze
³azienki i swoich pacjentów. Pamiêtam pana technika,
bez niego nic siê nie dzia³o. Gdy by³a winda zepsuta, gdy
nie by³o wody na k¹pielach, pan technik skromny,
pracowity wszystkie problemy rozwi¹zywa³.
Na zabiegi chodzili
kuracjusze i wczasowicze z sanatoriów PPU i domów
wczasowych Funduszu Wczasów Pracowniczych - czasem
na korytarzach by³o
a¿ "czarno" od t³umu
zgromadzonych tam
ludzi. Zabiegi ustalane by³y w "planowaniu". Za³atwia³y to
dwie planistki i siostra
Maria , któr¹ zapamiêta³am w czepku
i z rurk¹, w której tkwi³
zawsze dymi¹cy paPo prawej moja mama Ró¿a Baron
pieros.
W roku 1978 zmar³a moja mama, mia³a 55 lat. Ja
w tym czasie koñczy³am szko³ê pielêgniarsk¹. Po jej
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ukoñczeniu wróci³am
do Polanicy. Do pracy
w Uzdrowisku przyjmowa³a mnie siostra
Lusia. Po paru latach
wraca³am tam, gdzie
wszystko siê zaczê³o
i wróci³am do "³azienek".
Pracowa³am w sanatorium IV, a moim dyrektorem by³ wspania³y cz³owiek i lekarz
- dr Adam Mazurek.
Ju¿ jako pielêgniarka
nosi³am do planowania karty zabiegowe. W mojej
pamiêci pozostali Ci, którzy przez ca³e moje ¿ycie tam
pracowali.

Niestety, moje szczêœcie nie trwa³o d³ugo, w 1981 roku
wyjecha³am z Polski na sta³e do Niemiec. Po latach
przyjecha³am z mê¿em na kuracjê do "Wielkiej
Pieniawy". Ile radoœci mia³am, kiedy chodzi³am po
korytarzach ³azienek, gdzie spotyka³am znajomych,
którzy jeszcze tam pracowali. I znowu przypomnia³ mi
siê zapach korytarzy. Jestem ju¿ na emeryturze i co roku
przyje¿d¿amy do Polanicy-Zdroju i zawsze idê do
"³azienek" na zabiegi, czy na basen. W ³azienkach
wszystko siê zmieni³o, to ju¿ jest bardzo nowoczesny
europejski zak³ad typu SPA. W moich wspomnieniach
jednak pozostanie tamten zapach ³azienkowych
korytarzy.

Bogus³awa Baron-Niedziella
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POLANICKIE FENG-SHUI
Przedœwi¹teczny rzut oka na Polanicê chcia³bym
skupiæ na kilku wêz³owych punktach, pokazuj¹cych
a w³aœciwie konstytuuj¹cych wyj¹tkowoœæ za³o¿eñ
miasta i uzdrowiska.To one w³aœnie nadaj¹ Polanicy te
specyficzne cechy i piêkno, które robi¹ niezapomniane
wra¿enie na ka¿dym kto tu przybêdzie choæby raz.
Urbanistyka, planowanie przestrzenne czy architektura to dziedziny wiedzy opisuj¹ce jak winny byæ
tworzone obszary zamieszkiwane przez ludzi i przestrzeñ wype³niana budowlami.
Jednak same regu³y i zasady nie wystarcz¹ konieczni s¹
jeszcze ludzie, którzy nie tylko z nich skorzystaj¹ ale
nadto mieæ bêd¹ dalekosiê¿ne wizje i konsekwencjê
w dzia³aniu.
Polanica mia³a to szczêœcie, ¿e jej koncepcja zabudowy i rozwoju kszta³towana by³a z du¿¹ determinacj¹
przez jednego praktycznie cz³owieka Georga Berlita.
Bêd¹c dyrektorem uzdrowiska przez 40 lat, obmyœla³
i skutecznie wdra¿a³ w ¿ycie za³o¿enia i plany kszta³tuj¹ce wizerunek naszego miasta na dziesiêciolecia.
Te g³êboko przemyœlane i precyzyjnie zrealizowane

dzia³ania tak¿e co do zasad i regu³ planowania na
przysz³oœæ da³y niezwyk³e efekty.
Mimo niewielkich zaburzeñ i potkniêæ architektonicznych w latach nie tak nam odleg³ych (parê „gargameli”
i obiektów rodem z Dzikiego Zachodu), charakter
uzdrowiska nie uleg³ zmianie a obecnie praktycznie
powrócono do kierunku i wizji, które leg³y u podstaw
rozwoju kurortu ponad 100 lat temu.
Ka¿dy b³yskawicznie odszuka kilka magicznych miejsc,
które z jednej strony nie uleg³y istotnym zmianom
z drugiej zaœ, od razu przyci¹gaj¹ uwagê ka¿dej nowo
przyby³ej osoby tak, ¿e bez w¹tpienia w domowych
zbiorach znalaz³o by siê zdjêcie z tych w³aœnie miejsc.
To nie cud radiestezji i „¿y³ wodnych” ale doskona³e
wymodelowanie przestrzeni i funkcji spo³ecznej tych
obiektów czy miejsc, nadaj¹ce im ten ponadczasowy,
magiczny charakter doskona³ych kompozycji œrodowiskowych. To nasze Feng-shui.

Dariusz Milka
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S£ODKA HERBATA Z PLASTERKIEM CYTRYNY1
wspomnienia o Pani Profesor

DANUCIE WOJCIECHOWSKIEJ
(1947-2019)
S³owa w tytule doskonale
od da j¹ mo je ws po mn ie ni a
o Pani Danusi. Ciep³o i s³odycz
herbaty oraz cierpkoœæ cytryny.
By³a ¿yczliwa, opiekuñcza i pomocna, ale równie¿, twarda,
niez³omna i konsekwentna.
Pani
Profesor
Danuta
Wojciechowska by³a „nauczycielem pe³nym”2, pedagogiem
i wychowawc¹ m³odzie¿y przez
51 lat. Uczy³a matematyki, fizyki i chemii na poziomie
szko³y podstawowej, gimnazjum i szko³y œredniej. Wiele
pokoleñ polaniczan Jej w³aœnie zawdziêcza przyswojenie sobie wiedzy trudnej, dla wielu tajemniczej
i mrocznej, wymagaj¹cej uzdolnieñ szczególnych.
Pani Danuta swoj¹ edukacjê rozpoczê³a w Szkole Podstawowej w Strzegomiu. Nastêpnie ukoñczy³a Liceum
Pedagogiczne w Œwidnicy, Studium Nauczycielskie
w Nowym S¹czu (matematyka z fizyk¹) i Studia Wy¿sze
na Uniwersytecie Wroc³awskim, gdzie uzyska³a tytu³
magistra fizyki.
Do Polanicy-Zdroju przyby³a w roku 1980, pierwsz¹
pracê podjê³a w Œwietlicy Uzdrowiskowej przy ulicy
Matuszewskiego. Po kilku miesi¹cach by³a ju¿ nauczycielem w Szkole Podstawowej nr 1, a w latach 19811990 pe³ni³a funkcjê dyrektora tej placówki.
W latach kolejnych pracowa³a w ró¿nych placówkach,
nierzadko w kilku jednoczeœnie. Myœlê, ¿e oprócz dzieci
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ze Szko³y Podstawowej nr 1 pamiêtaj¹ j¹ uczniowie
Gimnazjum im. J. Matuszewskiego, ale równie¿ m³odzie¿ z Regionalnej Szko³y Turystycznej i z Publicznego Gimnazjum w Dusznikach Zdroju.

Pani Danuta wiele lat swojego ¿ycia poœwiêci³a harcerstwu. Równolegle z prac¹ zawodow¹, od pocz¹tku swojego pobytu w naszym mieœcie, pe³ni³a funkcjê Komendanta Hufca ZHP w Polanicy-Zdroju.
By³a egzaminatorem w Okrêgowej Komisji Egzaminacyjnej z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.
W latach dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego wieku odznaczona zosta³a Z³otym Krzy¿em Zas³ugi za osi¹gniêcia
w dziedzinie pedagogiki i Nagrod¹ Ministra Edukacji
Narodowej II stopnia.
Z Pani¹ Danusi¹ pozna³yœmy siê, gdy mia³am 13 lat
i by³am jej uczennic¹ w Szkole Podstawowej nr 1
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w Polanicy-Zdroju. Z ni¹ rozpoczyna³am moj¹ „przygodê” z fizyk¹ i chemi¹. £atwo nie by³o przedmioty
trudne, wymagania du¿e, nauczyciel nowy. Z fizyki
pamiêtam doœwiadczenia, z chemii równania i … niestety niewiele wiêcej. Za to œwietnie pamiêtam Pani¹
Danusiê: ogromna energia, ciêty humor, ¿elazna konsekwencja.
Kilka lat póŸniej, w czasie moich studiów, jako dyrektor
szko³y, przyjê³a mnie na praktyki, a po ich ukoñczeniu
mia³am przyjemnoœæ kilka lat z ni¹ pracowaæ.
W okresie póŸniejszym nasza znajomoœæ zmieni³a
charakter. Prywatne spotkania, wspólni znajomi, rozmowy i prze¿ycia zaowocowa³y mocn¹ wiêzi¹, któr¹
z dum¹ mogê nazwaæ przyjaŸni¹.
Wspominaj¹c pani¹ Danusiê mo¿na mieæ pewnoœæ, ¿e
dla niej zawsze najwa¿niejsza by³a rodzina: m¹¿, córka,
syn, wnuk, ziêæ, czyli niezwyk³e zaanga¿owanie, mi³oœæ,
radoœæ, duma i bezpieczeñstwo.
A potem by³a praca wielka znajomoœæ nauczanych
przedmiotów i pasja w przekazywaniu tej wiedzy m³odzie¿y. Nigdy nie liczy³a nadgodzin, zawsze do dyspozycji, zawsze pomocna. Wierzy³a w to, ¿e ka¿dego
mo¿na choæ trochê nauczyæ fizyki i chemii.

IN MEMORIAM
Wydaje siê, ¿e choroba by³a z ni¹ zawsze, tak d³ugo
i niez³omnie siê z ni¹ zmaga³a. Mówi³a o niej tylko trochê, zawsze z uœmiechem, zawsze z przekonaniem pokonam! A jak choroba wraca³a to co? Pokonam j¹
jeszcze raz!
Pani Danusia nauczy³a mnie, ¿e nie mo¿na siê nigdy,
przenigdy poddawaæ. Jako cz³owiek i nauczyciel czerpiê
si³ê z chwil, które spêdzi³yœmy razem. Czasem, szczególnie w gronie wspólnych znajomych, wspominamy
lata minione i nasze ostatnie spotkanie z Pani¹ Danusi¹.
S¹ to wspomnienia dobre, mimo tego, ¿e tak trudno
zaakceptowaæ fakt, ¿e odesz³a.
Mijaj¹ce dni zacieraj¹ w naszych wspomnieniach wa¿ne
chwile, niezwyk³e osoby, znacz¹ce zdarzenia, dlatego
warto wracaæ myœlami do przesz³oœci i troszczyæ siê o to,
by nigdy nie zapomnieæ o tym, co najwa¿niejsze mi³oœæ
i przyjaŸñ, szacunek i odwaga, smutek i radoœæ, wytrwa³oœæ i niez³omnoœæ.
Ale kiedy, po œmierci osób, po zniszczeniu rzeczy,
z dawnej przesz³oœci nic nie istnieje, wówczas jedynie
zapach i smak, w¹tlejsze, ale ¿ywsze, bardziej niematerialne, trwalsze, wierniejsze, d³ugo jeszcze, jak dusze
przypominaj¹ sobie, czekaj¹, spodziewaj¹ siê na ruinie
wszystkiego i dŸwigaj¹ niestrudzenie na swojej znikomej kropelce olbrzymi¹ budowlê wspomnienia.3
O Pani Profesor Danucie Wojciechowskiej na pewno
bêdziemy pamiêtaæ.
Anna Stêpek

1

„Wspomnienia to koktajl przyrz¹dzony z tego, co siê prze¿y³o i us³ysza³o, z plasterkiem
cytryny na brzegu szklanki” - Natasza Dragniæ, Ka¿dego dnia, o ka¿dej godzinie , t³um.
W. £ygaœ, Katowice 2012, Wydawnictwo Sonia Draga.
2
Serdeczne podziêkowania dla Pana Edwarda Wojciechowskiego za rozmowê i za
udostêpnienie zdjêæ ilustruj¹cych powy¿szy tekst.
3
Marcel Proust, W stronê Swanna pierwsza czêœæ cyklu powieœciowego W poszukiwaniu
straconego czasu, t³um. T. Boy-¯eleñski, Wroc³aw 2018, Wydawnictwo Siedmioróg

KALENDARIUM
MARZEC
1 - Krakowski Salon Poezji z Ann¹ Seniuk w Willi
Polanica
KWIECIEÑ
2 - Tradycje Wielkanocne Ziemi K³odzkiej w Teatrze
Zdrojowym
LIPIEC
3, 4 - Nowe inwestycje
5 - Funk Park - Plac zabaw dla dzieci i doros³ych
przy ul. K³odzkiej
WRZESIEÑ
6 - XX Miêdzynarodowy Festiwal Spó³dzielczych
Zespo³ów Artystycznych„ Têcza Polska”

7, 8 - Wizyta polanickich samorz¹dowców
w Kartuzach
9,10, 11, 12 - Wystawa - Polanickie szk³o
PADZIERNIK
13 - Grzybów-Zdroje - Life cooking
14, 15 - Ca³y Kazio 6. Festiwal Marii Czubaszek.
M. NiedŸwiecki i A. Andrus
GRUDZIEÑ
16 - „Laur Polanickiego Anio³a” - plakat

foto: J. K³osiñski, TZ-CKiP, G. Redmerska, A. Stêpek, TMP
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POLANICA-ZDRÓJ W KARYKATURZE
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