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w numerze

OD 
REDAKCJI

Pisz¹c te s³owa nie jestem pewna, czy gazeta uka¿e siê 

w lipcu tak, jak dotychczas.

Od miesi¹ca marca jesteœmy odizolowani i ¿yjemy 

w nowych, nieznanych nam do koñca warunkach 

z powodu panuj¹cej pandemii COVID-19 jaka nawie-

dzi³a œwiat i Polskê. Wszystko jest inne, nowe … i wci¹¿ 

siê zmienia.

„Nieregularnik …” ukazuje siê od 2001  roku, prowa-

dz¹c sta³e tytu³y, sta³ siê kronik¹ miasta, uzdrowiska 

i ludzi tutaj mieszkaj¹cych. Gazetê redaguj¹ miesz-

kañcy Polanicy  obecni i byli. W tym numerze równie¿ 

znajdziecie Pañstwo wachlarz wspomnieñ bardziej lub 

mniej odleg³ych w czasie. Aktualnych informacji nie ma 

za du¿o, bowiem wszystko „krêci siê” wokó³ pandemii. 

O niej kiedyœ ktoœ napisze, mo¿e nawet opisze ¿ycie 

polaniczan w czasie jej trwania. Teraz przeniesiemy siê 

w lata nie tak znowu odleg³e dla starszego pokolenia, 

kiedy Polacy po 1945 r. uk³adali tutaj swoje i miasta 

¿ycie.

¯yczê mi³ej lektury.

redaktor naczelna
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SPOTKANIE  NOWOROCZNE
W poniedzia³ek, 27 stycznia 2020 r., w Teatrze - Andrzej Ciewiertnia - za promowanie miasta 

Zdrojowym im. M. Æwikliñskiej w Polanicy-Zdroju poprzez upowszechnianie dalekowschodnich sztuk 

odby³o siê II Spotkanie Noworoczne Burmistrza walki. Nagrodê Polanickiego NiedŸwiedzia otrzyma³ 

Polanicy-Zdroju - Mateusza Jellina. Licznie zgroma- Teatr Zdrojowy - Centrum Kultury i Promocji za 

dzeni goœcie wys³uchali wyst¹pienia Burmistrza, który ogromny wk³ad w rozwój kultury i promocji miasta.

podsumowa³ miniony rok 2019 oraz mówi³ o bogatych Poœmiertnie tytu³ „Zas³u¿ony dla Polanicy” otrzyma³ 

w inwestycje planach na rok 2020. wybitny pisarz ikon - Jerzy Zenka, zaœ Honorowymi 

Swoje spotkanie Mateusz Jellin rozpocz¹³ od Obywatelami zostali: Jacek Szymañski - zwi¹zany 

wspomnienia wielkich polaniczan: prof. Zbigniewa z Festiwalem Filmów „Pol-8”, organizator Zimy 

Horbowego, prof. Czes³awa P. Dutki oraz Jerzego Filmowej i Lata Filmowego, a tak¿e wybitna postaæ 

Zenki. Przedstawiony zosta³ wstêpny projekt pomnika polskiej sceny muzycznej, pomys³odawca i organizator 

poœwiêconego pamiêci prof. Horbowego - serdeczne Festiwalu Marii Czubaszek „Ca³y Kazio” - Hirek 

podziêkowania dla prof. Macieja Albrzykowskiego oraz Wrona. Warto nadmieniæ, ¿e swoj¹ obecnoœci¹ 

prof. Gra¿yny Jaskierskiej-Albrzykowskiej z Akademii zaszczyci ³ nas równie¿ znany po lsk i jazzman  

Sztuk Piêknych we Wroc³awiu za opracowanie Wojciech Karolak. Nagrody i wyró¿nienia wrêczali: 

projektu. Burmistrz podziêkowa³ wszystkim Partnerom, Mar lena Run iew icz -Wac  Przewodni cz¹ca Rady 

którzy przyst¹pili do Programu „Polanicka Karta Miejskiej, Mateusz Jellin  Burmistrz Polanicy-Zdroju, 

Seniora”. Kartê uprawniaj¹c¹ do zni¿ek i rabatów na Anna Walczuk Przewodnicz¹ca Komisji Edukacji, 

terenie ró¿nych punktów us³ugowych bezp³atnie mo¿e Kultury, Sportu i Turystyki oraz Edward Wojciechowski  

otrzymaæ ka¿dy mieszkaniec Polanicy, który ukoñczy³ Prezes Towarzystwa Mi³oœników Polanicy.

60. rok ¿ycia. Mo¿na j¹ pobraæ w Teatrze Zdrojowym.

Spotkanie noworoczne stanowi przepiêkn¹ oprawê do 

wrêczenia corocznych nagród i wyró¿nieñ. W tym roku 

wyró¿nienia otrzymali:

- El¿bieta Koncka - za wdro¿enie Programu „E-Su-

dety” oraz promowanie elektromobilnoœci;

- Agnieszka i Marcin Lemañscy - GolfSpa Golfowa 

Wioska - za integracjê spo³ecznoœci lokalnej i promo-

cjê zdrowia; 

- Remigiusz Piotrowski - za promowanie zdrowego 

stylu ¿ycia poprzez m.in. prowadzenie zajêæ Nordic 

Walking;

- Robert Ziêterski - za integracjê osób niepe³no-

sprawnych i dzia³alnoœæ sportow¹;

Swoje podziêkowania i s³owa gratulacji z³o¿yli goœcie: 

Stanis³aw Jurcewicz - Radny Sejmiku Wojewodztwa 

Dolnoœl¹skiego, Zbigniew £opusiewicz - Przewo-

dnicz¹cy Rady Powiatu K³odzkiego, Mieczys³aw 

Grzegorz Go³uñski - Burmistrz Kartuz, Jerzy Król- 

Burmistrz Szczytnej oraz Leonarda Bogdan - wielo-

letni cz³onek Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku OSP RP.

Spotkanie uœwietni³ wystêp taneczny wroc³awskiej 

grupy „Al - Mara”.

Hirek Wrona - pomys³odawca i organizator
Festiwalu Marii Czubaszek

foto: Ignatow £.

Od lewej: M Runiewicz-Wac, E. Wojciechowski, 
J. Kuban, M. Jellin, A. Walczuk

foto: portal Doba.pl

Agata Winnicka

Wiceburmistrz Polanicy-Zdroju
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STYPENDIA  
PROMESY DLA M£ODYCH SPORTOWCÓW

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 29 stycznia 2020 r. 

wiceburmistrz Agata Winnicka wrêczy³a promesy 

m³odym sportowcom z Polanicy- Zdroju, którzy 

otrzymali stypendia Burmistrza Miasta za wysokie 

osi¹gniêcia sportowe. Wœród wyró¿nionych osób 

znaleŸli siê:Malwina Grudysz, Kornelia WoŸniak 

i Amelia Boos z Uczniowskiego Klubu Sportowego 

"Orlica" w Dusznikach-Zdroju za osi¹gniêcia w dzie-

dzinie wrotkarstwa; Mateusz Bielawski reprezentuj¹cy 

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Herakles Fight 

Club" w K³odzku (kickboxing);Kamil Ogonowski i Jan 

Lebda z Uczniowskiego Klubu Sportowego "Znicz" 
- Liga Obrony Kraju - 4 000 z³;

w K³odzku (wrotkarstwo); £ukasz Sidorowicz - Klub 
- Klub Sportowy Stary Wielis³aw - 5 000 z³;

Sportowy AZS AWF Katowice (biathlon); Maciej 
- RNB Team Polanica - 3 000 z³;

Zaczyk - Wroc³awski Klub Snowboardowy (snow-
- SOSPPiN „Edukator” - 21 000 z³;

board). Gratulujemy m³odym stypendystom i ich 
- Polskie Stowarzyszenie „Haidong Gumdo” - 7 000 z³;

Rodzicom i ¿yczymy dalszych sukcesów. Na sesji 
- Klub Sportowy Polanica - 77 000 z³;

promesy odebrali równie¿ przedstawiciele organizacji 
- Klub Sportowy Team „Kolarz Polanica” - 8 000 z³;

pozarz¹dowych. 
- Fundacja „Szansa„ - 18 000 z³;

W dziedzinie upowszechnienia kultury i dziedzictwa 

narodowego promesy otrzymali:

- SOSPPiN „Edukator” - 6 000 z³ na projekt dot. zajêæ 

plastycznych oraz 21 000 z³ na projekt „Galeria 

dŸwiêku i tañca”;

- Towarzystwo Mi³oœników Polanicy - 17 000 z³;

- Polanicka Izba Gospodarcza- Polanickie Rusa³ki - 

  3 000 z³;

- Fundacja „Szansa” - 6 000 z³. 
W dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i spor-

 
tu promesy otrzymali:

Gratulujemy i ¿yczymy wielu sukcesów.

- Stowarzyszenie „Klub Golfistów” w Szczytnej - 

   4 000 z³; 

- Polski Zwi¹zek Wêdkarski - 3 000 z³;
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OGRÓD SZTUK
Jest to ksi¹¿ka o ludziach, którzy odzwierciedlaj¹ 

kulturalne oblicze Polanicy-Zdroju. Ich liczna obec-

noœæ oraz dokonania pozwalaj¹ dziœ okreœliæ Pola-

nicê-Zdrój jako miasto twórców. Pokazana w ksi¹¿ce 

dzia³alnoœæ artystyczna obejmuje ró¿norodne zak¹tki 

tego niezwyk³ego miejsca, które tutaj nazwano 

polanickim ogrodem sztuk. Bogata, kolorowa warstwa 

ilustracyjna pozwala obejrzeæ próbki lub fragmenty 

utworów malarskich, graficznych, fotograficznych, 

literackich i innych, a tak¿e poznaæ bli¿ej ich autorów. 

O ka¿dym z nich mo¿na œmia³o powiedzieæ, ¿e jest 

polaniczaninem, czasem od kilku pokoleñ, czasem od 

niedawna, czasem mentalnie, a tak¿e i to, ¿e mo¿na 

Jego czy J¹ spotkaæ w polanickich parkach. Kochajmy 

naszych twórców i razem z nimi zagl¹dnijmy do 

polanickiego ogrodu sztuk. 

O dostêpnoœci prezentowanej ksi¹¿ki powiadomimy 

Pañstwa w najbli¿szej przysz³oœci.                                                                                               

Janusz Olearnik

ZE SKALPELEM 
PO ŒWIECIE

Towarzystwo Mi³oœników Polanicy  informuje, ¿e na 

rynku wydawniczym ukaza³a siê wydana przez 

Uniwersytet Medyczny we Wroc³awiu publikacja pt. 

„Ze skalpelem po œwiecie”. Zawiera ona wspomnienia 

i relacje prof. dr. hab.n. med., dr h. C. Kazimierza 

Kobusa z wizyt medycznych w ró¿nych krajach 

œwiata: Europy, Ameryki, Afryki, Azji.

Nie zabrak³o w niej tak¿e  i tych zwi¹zanych ze 

szpitalem Chirurgii Plastycznej w Polanicy Zdroju, 

którego dyrektorem Profesor by³ przez wiele lat. 

Szczególnie tych dotycz¹cych nowego obiektu. Autor 

nie tylko pisze o swoich kontaktach ze œrodowiskiem 

medycznym, ale tak¿e w barwny sposób opisuje m.in. 

historiê i obyczaje krajów, w których przebywa³. 

Towarzystwo Mi³oœników Polanicy serdecznie zachêca 

do zakupu i lektury tej ciekawej pozycji autorstwa 

wybitnego chirurga plastyka, zas³u¿onego dla promo-

cji naszej ma³ej ojczyzny, honorowego obywatela 

Polanicy.

Ksi¹¿ka do nabycia drog¹ internetow¹ pod adresem 

 

W niedalekiej przysz³oœci planowane jest spotkanie 

autorskie z prof. dr hab. n. med. dr h.c.  Kazimierzem 

Kobusem, o którego czasie i miejscu poinformujemy 

zainteresowanych.

https://medbook.com.pl

Edward Wojciechowski
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23 maja 2020 roku, w 110 rocznicê urodzin gen. Bryg. i Leszek Bobula (przewodn. Rady Powiatowej 

Jana Wojciech Kiwerskiego ps. Oliwa, dowódcy 27 Dolnoœl¹skiej Izby Rolniczej), w mundurze u³añskim 

Wo³yñskiej Dywizji Armii Krajowej, na polanickiej swojego Dziada ¿o³nierza Genera³a Kiwerskiego.

nekropolii, przy tablicy pami¹tkowej Genera³a mia³a 

miejsce kameralna uroczystoœæ. Kwiaty z³o¿yli i zapalili 

znicze: Wies³aw Lewicki  kustosz pamiêci Wo³yniaków 

ROCZNICA W CZASIE PANDEMII

Redakcja
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¯YCIE NAUKOWE 
W UZDROWISKU POLANICA cz .II

1/2020NieregularnikNieregularnik PolanickiPolanickiZ ¯YCIA MIASTA

W 1950 roku Ministerstwo Zdrowia wraz z Instytutem W 1968 roku powo³ano Dolnoœl¹ski Oddzia³ Pol-

Balneologicznym stworzy³y mo¿liwoœci powo³ywania skiego Towarzystwa Balneo-Klimatycznego i Medy-

Oœrodków Naukowo Badawczych (ONB) na terenie cyny Fizykalnej. Powsta³y na bazie istniej¹cego od lat 

uzdrowisk, w celu ustalania w³aœciwych wskazañ, miêdzywojennych Polskiego Towarzystwa Balneo-

metod leczenia, kontroli wyników, kszta³cenia lekarzy logi cznego. Pierwszym przewodn icz¹cym zosta³ 

do uzyskania specjalizacji. profesor dr med. Zdzis³aw Wiktor, kierownik Kliniki 

Kierownikami ONB mogli zostaæ tylko samodzielni Nefrologicznej we Wroc³awiu. Wiceprzewodnicz¹cym 

pracownicy naukowi, najlepiej kierownicy Klinik. zosta³ dr med. Józef Matuszewski, a z Kudowy - doc. 

Tak wiêc oprócz zaraz powo³anego ONB Kliniki Leszek Warszylewicz, sekretarzem zosta³ dr Stefan 

Gastroenterologicznej w Warszawie, pod kierunkiem Bielak. Dni Balneologiczne wnet zamieni³y siê w Spot-

profesora L. Plockera, jako nastêpny powsta³ ONB II kania Naukowo-Balneologiczne, odbywa³y siê w uz-

Kliniki Chorób Wewnêtrznych w £odzi, pod kierunkiem drowiskach dolnoœl¹skich, z udzia³em lekarzy z ONB 

pro f. d r med. Jerzego  Jakubowsk iego, d la I I i zaproszonych goœci. Tematyka zebrañ by³a szeroka, 

Sanatorium Kardiologicznego, dot¹d kierowanego, a niezapomniane by³y wyk³ady profesorów: Z. Wiktora, 

przez profesora H. Schlechta. A. Falkiewicza, E. Szczeklika, J. Kaniaka. Po œmierci 

W Sanatorium Dzieciêcym profesora Z. Wiktora, przewodnicz¹cym zosta³ dr med. 

dopiero w 1958 roku Insty- Józef Matuszewski, a po jego rezygnacji ze stano-

tut Matki i Dziecka z War- wiska Lekarza Naczelnego Uzdrowiska Polanica, 

szawy, obj¹³ swym protek- oddzia³ przesta³ dzia³aæ.

toratem dzieci chore na Rok 1964 by³ dla m³odych lekarzy dosyæ pamiêtny, bo 

serce, a na konsultacje piêcioro z nas otrzyma³o, po odbyciu sta¿u w klinice 

przyje¿d¿a³ docent, potem chorób wewnêtrznych, miesi¹ca w klinice Chorób P³uc 

profesor Antoni Chroœcicki. i GruŸlicy, miesi¹ca w Szpitalu ZakaŸnym, zdaniu 

Przyjazdy profesorów i ich kolokwium z krwi i jêzyka obcego, mo¿noœæ przyst¹-

badanie by³o dla nas leka- pienia do egzaminu I stopnia. Zdaliœmy chwalebnie 

rzy nie tylko poszerzaniem przed Komisj¹ we Wroc³awiu w listopadzie.

naszych wiadomoœci , ale i pomoc¹ w ustalaniu Zaraz potem wyjechaliœmy autokarem naszej Rady 

dalszego leczenia chorych. Wszyscy te¿ korzystaliœmy Zak³adowej do Krynicy na Ogólnokra jowy Zjazd 

z mo¿liwoœci uzyskiwania specjalizacji w dziedzinie Balneologiczny.

interny, pediatrii, balneologii. Co miesi¹c byliœmy Do³¹czyli do nas lekarze z Dusznik i Kudowy i, co nie 

odpytywani z zadanego materia³u, mogliœmy wyjechaæ by³o takie czêste, nasi kierownicy specjalizacji profe-

do kliniki na sta¿ i w odpowiednim terminie, po sorowie: Jerzy Jakubowski i Antoni Falkiewicz.

napisaniu pracy, zdawaæ egzamin przed specjaln¹ To by³ œwietnie zorganizowany, ogromny zjazd, a mi-

Komisj¹. mo premiery, nasze doniesienia by³y ciep³o przyjête, 

Jak pisze dr Stefan Bielak w swej pracy o Uzdrowisku: a dyskusje ciekawe.

„Ogarn¹³ nas wszystkich lekarzy, amok kszta³cenia siê 

na wszelkie mo¿liwe sposoby. Od paŸdziernika do 

koñca marca spotykaliœmy siê dwa razy w miesi¹cu 

w gabinecie szefa laboratorium mgr. Kaczora, potem 

w salce Oœrodka Zak³adowego Informacji Uzdrowis-

kowej, którym kierowa³a Maria Runiewicz. W spotka-

niu aktywnie uczestniczyli lekarze przebywaj¹cy 

w ONB, ale i przebywaj¹cych tu kuracjusze. Spotka-

nia zainicjowa³ mgr Marian Kaczor, póŸniej prowadzi³ 

je Stefan Bielak, zakoñczy³a Krystyna Wytyczak.”

W Polanicy organizowano tez Dni Balneologiczne 

Ziemi K³odzkiej, odby³o siê ich dziewiêæ.
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Z Sanatorium Dzieciêcego w Polanicy referaty o By³y to Dni Kardiologii Dzieciêcej, na które, do 

leczeniu chorych na serce dzieci, a szczególnie Polanicy przyje¿d¿ali lekarze z ca³ej Polski, pediatrzy, 

rehabilitacji po zabiegach kardiochirurgicznych u dzie- ju¿ chc¹cy specjalizowaæ siê w kardiologii. Byli to 

ci z wrodzonymi wadami serca przeprowadzonych póŸniejsi profesorowie, kierownicy Klinik Kardio-

w klinikach Warszawy, £odzi, Gdañska i Krakowa, by³y logicznych jak: profesor Jadwiga Burdziñska, Barbara 

dla s³uchaczy szczególnie ciekawe, bo to by³y pierw- Dêbiec, Krystyna Dymnicka, Lili Goldstein, Franciszek 

sze doniesienia o postêpach polskiej kardiochirurgii Iwañczak, Krystyna Kubicka,  Maria Markowa, 

dzieciêcej. Jadwiga, Jacek Moll, Jan Pellar, Jerzy Œwiderski.

Dodaæ muszê, ¿e ten referat, jako jedyny, po³¹czony Wœród profesorów zasiadali czêsto w prezydium 

by³ z filmem amatorskim, nakrêconym ma³¹ kamer¹, kardiolodzy i kardiochirurdzy: Jan Moll, W³odzimierz 

(8) pokazuj¹cym æwiczenia dzieci . Musia³, Tadeusz Petelentz, Zbigniew Religa.

Dziœ wydawa³by siê bardzo naiwny, komentarz ma³o Tematem Pierwszych Dni Kardiologii Dzieciêcej by³y 

naukowy, ale wtedy zosta³ bardzo dobrze oceniony, wskazania i przeciwwskazania do kierowania dzieci 

a po wypo¿yczaniu lepszej kamery i krêceniu na 16, na leczenie w Polanicy, w czasie II Dni, ju¿ oceniano 

by³  pok azy wan y ni e ty lko  na w iel u Zj azd ach  wyniki 10. letniego leczenia rehabilitacyjnego i komen-

Kardiologicznych w Polsce, ale i w Europie, a nawet towano doniesienia wszystkich zg³oszonych referatów. 

w Azji. Pomys³odawc¹, operatorem, re¿yserem by³ dr By³y to zawsze 2 - dniowe zjazdy po³¹czone z wy-

Marian Wytyczak, a kamerê wypo¿ycza³ ze Szpitala cieczkami w piêkne okolice naszego miasta i zwie-

Chirurgii Plastycznej w Polanicy. dzaniem Sanatorium Dzieciêcego.

Nie mogê siê powstrzymaæ, by nie napisaæ jak wielki 

by³ w tych latach wk³ad tej instytucji kierowanej przez 

docenta, potem profesora dr. Micha³a Kraussa na 

s³awê i rozwój ¿ycia naukowego w Polanicy. Nie 

zosta³am jednak upowa¿niona i o Szpitalu na pewno 

ktoœ inny napisze.

Wszystkich lekarzy dotknê³a bardzo œmieræ profesora 

Jerzego Jakubowskiego, naszego nauczyciela, opie-

kuna, zw³aszcza, ¿e ku wielkiemu zdziwieniu jego 

wspó³pracowników i uczniów z £odzi, gdzie o wiele 

d³u¿ej dzia³a³ i leczy³, kaza³ siê pochowaæ w Polanicy. 

Przyjecha³o co prawda stamt¹d mnóstwo ludzi i by³o 

wiele przemówieñ, ale dla nas 

wa¿na by ³a  mowa doc.  

Fenigsena, który wspomnia³ 

ca³e bogate w wydarzenia W tym momencie muszê wspomnieæ o pracy m³odego 

¿ycie Profesora i jego zas³ugi wtedy absolwenta polonistyki i pedagogiki specjalnej 

jako nadzwyczajnego lekarza, mgr. Stanis³awa Zawistowskiego, który ju¿ w 1957 

diagnosty, dydaktyka, jednego roku osiedli³ siê w Polanicy, o¿eni³, a przy Sanatorium 

z najlepszych internistów i Dzieciêcym zorganizowa³ Szkolê Specjaln¹ dla dzieci 

kardiologów, Cz³owieka wiel- tu lecz¹cych siê. Oprócz swej pracy nauczycielskiej, 

kiego ducha i serca. rozpocz¹³ zbieranie materia³ów i pisanie pracy 

Wszyscy to docenialiœmy, doktorskiej pt. „Gaudialne metody nauczania dzieci 

a szczególnie lekarze z Sana- z chorobami serca”.

torium Kardiologicznego, którzy pod kierunkiem By³a to pierwsza praca doktorska w naszym Uzdro-

profesora Jerzego Jakubowskiego pisali prace wisku.

naukowe. Prac z Sanatorium Dzieciêcego by³o w omawianym 

W Sanatorium Dzieciêcym z pocz¹tkiem 1968 roku czasie dziewiêæ, wszystkie wyg³oszone na Zjazdach, 

rozpoczêto przygotowania do II Ogólnopolskiego wydrukowane w czasopismach naukowych.

Zjazdu Kardiologów Dzieciêcych, który odbywa³ siê 

pod protektoratem Polskiego Towarzystwa Pedia-

trycznego i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. C.d.n.

 Krystyna Jazienicka-Wytyczak

 Obiad w sali jadalnej Sanatorium Dzieciêcego
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TEMPORA MUTANTUR … 
at nos mutamur in illis

Mamy piêkny pocz¹tek lata 2020 w Polanicy. W czerwcu minê³a pierwsza rocznica œmierci 

Rododendrony kwitn¹ jak sza lone, zaczê³y  siê profesora Zbigniewa Horbowego. By³y msze, wystawy 

spóŸnione matury. Min¹³ kolejny rok. Ukaza³y siê nowe (m.in. we Wroc³awiu, Polanicy, Kargowej, Kaliszu), 

numery  „Nieregularnika”, ujrza³ œwiat³o dzienne katalogi, nagrody, ma byæ pomnik, ale najwa¿niejsze 

„Polanicki Ogród Sztuk”, zaatakowa³ koronawirus.  jest to, co zostaje w naszych wspomnieniach, co 

Mo¿emy wspominaæ odlegle, mo¿emy myœleæ o przy- utrwalimy i przeka¿emy innym.

sz³oœci. Mia³am  za -

Ja jednak proponujê krótkie, roczne spojrzenie szczyt znaæ te trzy 

wstecz. Mo¿e z innej, spokojniejszej, bardziej reflek- Osoby osobiœcie. 

syjnej perspektywy. Niebawem rocznica œmierci pani Co je ³¹czy³o? £¹-

Danuty Wojciechowskiej, a chwilê póŸniej - Jerzego czy³o je to, ¿e byli 

Zenki. p o l a n i c z a n a m i  

z wyboru i ¿e tego 

samego  roku 

opuœcili Polanicê 

na zawsze. Nie-

zaprzeczalnie byli 

dla wielu symbola-

mi naszego mia-

sta.

Pani Danuta 

by³a moj¹ nau-

czycielk¹ i wy-

c h o w a w c z y n i ¹  

w szkole podsta-

wowej, byliœmy Jej 

pierwszym polanickim rocznikiem. Chyba trochê 

czupurnym. W póŸniejszych latach bywa³a pacjentk¹ 
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mojej Mamy, a nastêpnie 

przejê³a, jakoby od mojej 

Mamy,  pa³eczkê w d³ugodys-

tansowej walce z rakiem. 

Obie by³y bardzo wytrwa³ymi, 

dzielnymi i skromnymi ko-

bietami. Bardzo ¿a³ujê, ¿e nie 

zrealizowa³am mojego ostat-

niego spotkania z pani¹ 

Danusi¹. 

Od kiedy zna³am Profesora 

Horbowego i Diab³a nie wiem, 

od zawsze. Byli integraln¹ 

czêœci¹ Polanicy. 

Czy to zbieg okolicznoœci, ¿e Panów, jamnik i park lub 

mówi siê o kimœ, ¿e jest ikon¹ kawiarnia.  To mamy  

czegoœ? zobaczyæ w formie po-

Dlaczego  Profesor Horbowy mnika. 

zosta³ w publikacji TMP We wrze œniu z e-

„Polanicki Ogród Sztuk” nazwany jako jedyny spoœród sz³ego roku Profesor 

ponad 40 twórców Polanick¹ Ikon¹? Ho rb ow y zo st a³  po -

Mo¿e Jerzy Zenka jako wybitny pisarz ikon œmier tnie odznaczony 

odpowiedzia³by nam najlepiej, chocia¿ mog³abym te¿ Nagrod¹ Kul tura ln¹ 

us³yszeæ ¿artobliwe:  „Odczep siê, nie jestem od Œl¹ska  Kraju Zwi¹z-

filozofowania”. A mo¿e powiedzia³by, ¿e ikony pisane ko we go  Do ln a Sa k-

s¹ przez wybranych o wybranych.  sonia. Nagroda ta by³a 

Profesorowi, którego pozwolê sobie tak nazywaæ miêdzynarodowym do-

w dalszej czêœci, poœwiêcê najwiêcej miejsca w tym cenieniem Jego artys-

tekœcie, ale liczê, ¿e mo¿e ktoœ uzupe³ni mnie, pisz¹c tycznych  osi¹gniêæ.  

o pani Danusi Wojciechowskiej i Jerzyku Zence. Do³¹czy³a  do najwy¿-

Mamy bowiem jako miasto ca³¹ ikonografiê obejmu- szych odznaczeñ pañ-

j¹c¹ zarówno ludzi, jak i miejsca. stwowych i resortowych 

Z bardzo licznych publikacji, wywiadów telewizyj- otrzymanych w Polsce. 

nych i radiowych znamy mniej wiêcej bogat¹ biografiê Kilkudziesiêciu znajomych i przyjació³ z Polski by³o na 

Profesora. Niektórzy mieli okazjê wys³uchaæ niesa- uroczystoœci w Teatrze Lessinga w Wolfenbuttel. 

mowitych wspomnieñ Jerzego Antkowiaka i licznych Do³¹czyli do goœci uhonorowanego równie¿ nagrod¹ 

Przyjació³ Profesora na Jego po¿egnaniu we Wroc³a- Helmuta Goebela, wywodz¹cego siê z Ziemi K³odzkiej 

wiu. Dominuj¹ca tam atmosfera mi³oœci i szacunku Niemca, który z pasj¹ i oddaniem od kilku ju¿ dziesiê-

ukaja³a stratê. Bardzo licznie przybyli goœcie, na cioleci odnajduje i  restauruje pomniki, kapliczki oraz 

stoj¹co, gdy¿ zabrak³o krzese³, s³uchali z powag¹ inne, najczêœciej sakralne, obiekty w Szalejowie 

kolejnych wyst¹pieñ. Zabrak³o tam, niestety, pana Dolnym i okolicy. 

Wies³awa Lewickiego, wiernego przyjaciela i powier- 28  paŸdziernika 2019 r., w dniu urodzin, Profesor 

nika  Profesora w os tatn ich polan icki ch la tach . otrzyma³ poœmiertnie tytu³ Honorowego Obywatela 

Regularnie spotykali siê na mêskie rozmowy, najczêœ- Kargowej. Miejscowoœci w lubuskim, gdzie mieszka³ 

ciej w Kawiarni Wiedeñskiej w polanickiej palmiarni, na z rodzin¹, chodzi³ do szko³y podstawowej, gdzie 

tle witryny sklepu ze szk³em pana Paleja. Pan Wies³aw pozna³ Jerzego Antkowiaka, który namówi³ Go na 

pamiêta ka¿dy dzieñ ostatniego roku. £¹czy³o ich studia plastyczne i z którym chodzili po Wolsztynie, 

bardzo wiele, miêdzy innymi kresowe korzenie. pytaj¹c, co to w³aœciwie jest ta kompozycja? Kargowej, 

Kilka lat wczeœniej zabrak³o na zawsze dra w której zosta³ pochowany w rodzinnym grobowcu.

Wies³awa Malki, z którym przyjaŸñ Profesora stwo- Poœmiertnie powsta³y te¿ w zesz³ym roku w sier-

rzy³a rytua³ w ukochanej Polanicy-Zdroju: dwóch pniu, w Leœnej Hucie, pana Henryka £ubkowskiego 
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w Szklarskiej Porêbie realizacje ostatnich projektów odwiedzaj¹cych cieszyli siê w³aœnie oni, wieloletni 

Profesora: Wazony Katarzyna, Anetta, Krystyna, wspó³pracownicy Profesora, z którymi mo¿na by³o 

œwieczniki, karafki, kieliszki, dzbanki i figury dekora- porozmawiaæ i powspominaæ, a mo¿e nawet poma-

cyjne. Produkowane by³y przez Jego najbli¿szych rzyæ. 

wspó³pracowników z Artystki, czyli Huty Barbara 

w Polanicy-Zdroju.

Ufam, ¿e i dla nas znajdzie siê czas i miejsce 

i wymienimy  kiedyœ  hutników i innych pracowników 

Huty Barbara, ¿e uwiecznimy, choæby na papierze, 

unikatowe ju¿ wspomnienia i opowieœci pana Jana 

Kasprowicza, Zbigniewa Tomaszewskiego, Leszka 

Kulawiaka czy Bogdana D¿end¿ery. Bo szklarstwo to 

prawdziwy klan, a Profesor by³ niez³ym wodzem. On 

i Jego szk³o byli jedyni i niepowtarzalni. By³ wyj¹t-

kowym po³¹czeniem artysty i menad¿era, nie mece-

nasa czy marszanda, w³aœnie menad¿era. Uniwer-

salizm Jego stylu potwierdzaj¹ nadal choæby coraz 

wy¿sze estymacje Jego szkie³ na aukcjach Desy czy 

innych œwiatowych domów aukcyjnych. Doceñmy i my. 

          

                    Škoda, že se tyto èasy nevrátí, Profesore.                                                                                                             

                                                                                   

                

W trakcie promocji tych szkie³ na targach designu 

w Poznaniu (to ju¿ 2020) najwiêksz¹ estym¹ wœród 

 Klaudia Fraus Budzyñska

* Czasy siê zmieniaj¹ i my zmieniamy siê wraz z nimi - t³um. z ³ac.

 REKLAMA REKLAMA REKLAMAREKLAMA REKLAMA REKLAMA  REKLAMA  REKLAMA  REKLAMAR EKLAMA  REKLAMA  REKLAMA  
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ZBIGNIEW HERBERT W „COLOMBINIE”
„ … Moim jedynym i prawdziwym miastem jest oczy- zachêta do zamykania siê w wie¿y z koœci s³oniowej, 

wiœcie Lwów. Wszystkie inne (...) przysz³y daleko a ta postawa te¿ jest mi najzupe³niej obca. Idzie 

póŸniej. (...) Lwów, Florencja, Ateny, Jerozolima, o przeciwstawienie siê tyranii podzia³ów dychotomicz-

Rzym, Ravenna, Bayonne, Monachium, Siena, Piza... nych, tn¹cych skomplikowan¹ ludzk¹ rzeczy-wistoœæ.

„ Podkreœla³, ¿e nie mo¿na uto¿samiaæ podzia³ów 

   Studiowa³ ekonomiê, prawo, filozofiê i zaj¹³ siê ideologicznych z estetycznymi, ¿e genialne dzie³a 

literatur¹. Biblioteki, muzea w Europie dope³niaj¹ mog¹ wynikaæ tak¿e ze skrajnie konserwatywnych, 

nieustanne kszta³cenie. Intensywnie twórczo pracuje mówi¹c jêzykiem innej epoki: „wstecznych” postaw, co 

i publikuje. ¯eni siê z Katarzyn¹ Dzieduszyck¹ w 1968 wiêcej, ¿e podpieranie siê przez artystê polityk¹, 

r. Znany w Europie i  równie¿ w Ameryce. W Polsce poniek¹d próba szanta¿owania odbiorców s³usznoœci¹ 

dopiero „Pan Cogito” czyni go powszechnie znanym swych racji jest ,,karygodna”. Polityka zreszt¹ jest 

i cenionym, zw³aszcza w stanie wojennym. coraz czêœciej tylko gr¹, przesta³a byæ „czynieniem 

W dniach 21-23 wrzeœnia 1972 r. bra³ udzia³ w IX miejsca dla ludzkiej inicjatywy i dzielnoœci”. Tym 

K³odzkiej Wioœnie Poetyckiej, której tematem by³o: bardziej zatem - uwa¿a Herbert, uczeñ Elzenberga - 

„Poeta wobec wspó³czesnoœci”. Dyskusja toczy³a siê trzeba jasno stwierdziæ: „Sfer¹ dzia³ania poety (...) nie 

w klubie Funduszu Wczasów Pracowniczych „Colom- jest wspó³czesnoœæ, przez któr¹ rozumiem aktualny 

bina”. Goœæmi festiwalu byli m.in.: Ryszard Krynicki stan wiedzy spo³eczno - politycznej i naukowej - ale 

oraz Adam Zagajewski. Festiwal odbywa³ siê nied³ugo rzeczywistoœæ, uparty dialog cz³owieka z otaczaj¹c¹ 

po wydarzeniach na Wybrze¿u, a doœwiadczenia go rzeczywistoœci¹ konkretn¹, z tym sto³kiem, z tym 

Marca !968 oraz Grudnia 1970 stwarza³y szczególnie bliŸnim, z t¹ por¹ dnia, kultywowanie zanikaj¹cej 

gor¹cy klimat. Oczekiwano od literatury reakcji, umiejêtnoœci kontemplacji. A przede wszystkim 

obna¿ania k³amstw jakie pada³y ze szpalt gazet i try- budowanie wartoœci, budowanie tabli c wartoœci, 

bun. Zbigniew Herbert w imieniu Zarz¹du G³ównego ustalanie ich hierarchii, to znaczy œwiadomy, moralny 

Zwi¹zku Literatów Polskich otworzy³ obrady i wyg³osi³ ich wybór z wszystkimi ¿yciowymi i artystycznymi 

swój nied³ugi referat. Jak wspomina Karasek: „… konsekwencjami, jakie z tym s¹ zwi¹zane”.  

o przejrzystoœci wiersza, dla nas, „pistoletów” wypo-  Spoœród „starszych poetów” wyg³aszali referaty tak¿e: 

wiedŸ jego (...) wydawa³a siê nie z tego œwiata”. Edward Balcerzan,  Jacek £ukasiewicz oraz Jan 

Szkic ten jest najpe³niejsz¹ wypowiedzi¹ poety na B³oñski, ale to wypowiedŸ Herberta,  najkrótsza, 

temat: „Poeta wobec wspó³czesnoœci”, ukazuj¹c¹ sformu³owana te¿ w jêzyku najmniej akademickim, 

wybór poetycki oraz sposób rozumienia przez niego wzbudzi³a najwiêksze emocje. Poza tym wypowiada³ 

zadañ literatury. Zaczyna³ zatem od wyznania, ¿e siê poeta, a nie krytyk, jego s³owa mia³y zatem 

temat dyskusji wzbudzi³ jego „reakcjê negatywn¹ doœæ wiêksz¹ wagê. Powo³any do ¿ycia warszawski 

natrêtnym skojarzeniem z ja³owymi pseudodysku- miesiêcznik „Nowy Wyraz”, opublikuje wkrótce relacjê 

sjami z okresu realizmu socjalistycznego”, z ca³¹ obc¹ z imprezy, opatruj¹c j¹ tytu³em „Spór o now¹ sztukê”.

mu „poetyk¹ normatywn¹”. „Poeta to jest sam rdzeñ rzeczywistoœci, serce bólu, 

Na szczêœcie niewielu ju¿ jest takich (...), którzy by zmaganie siê ze z³em w ka¿dej postaci, niezgoda na 

bronili zarozumia³ej i skompromitowanej tezy o poezji, „jakoœ takoœ, byle do wiosny, grunt, ¿ebyœmy zdrowi 

która przekszta³ca œwiat i dokonuje nag³ych prze- byli” - Zbigniew Herbert.

wrotów w œwiadomoœci spo³ecznej, i o poezji, której 

zadaniem jest zaanga¿owanie po jedynej s³usznej Na podstawie lektury Andrzeja Franaszka - „HERB-

stronie tak zwanej barykady. ERT Biografia I NIEPOKÓJ”, „HERBERT Biografia II  

Historia nie zna ani jednego przyk³adu, aby sztuka Pan Cogito”. Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2018 r.

czy artysta (...) zdo³ali wywrzeæ bezpoœredni wp³yw na 

losy œwiata  i z tej smutnej prawdy wyp³ywa wniosek, 

¿e powinniœmy byæ skromni, œwiadomi swej ograni-

czonej roli i si³y. Brzmi to jak wyznanie estety, jak 

Gra¿yna Tamara Matusiak

NieregularnikNieregularnik PolanickiPolanicki1/2020 WYSZPERANE

23



CZAS PRÓBY
W Ÿród³ach historycznych czy wspó³czesnych dawne, zarzucone wydarzenia co przed laty elektry-

dokumentach znaleŸæ mo¿na relacje o rozmaitych zowa³y rozmaite œrodowiska czy grupy ludzi sztuki. 

plagach, które nawiedza³y nasze miasto, wywo³uj¹c Dziœ nie ma z³ych pomys³ów na rozwój, s¹ tylko 

niszcz¹ce skutki o ró¿nych rozmiarach. W tym  pomys³y niewykorzystane!

wydaj¹ce siê wielu laikom nieprawdopodobne w gó- Tote¿ zamieszczaj¹c zdjêcia, w tym przypadku 

rach - powodzie. Ale nie ma ¿adnych zapisów doty- z³amiê formu³ê dotychczasowego prezentowania 

cz¹cych Polanicy, nawet w czasach najwiêkszych odrêbnie przesz³oœci i teraŸniejszoœci. W obecnym 

zaraz w Europie. czasie zdjêcia z minionego czasu i wspó³czesnoœci 

A teraz w³aœnie, dziœ jeszcze, doœwiadczamy tego niech przenios¹ nas do przysz³oœci; równie atrakcy-

strasznego wydarzenia. Choæ na szczêœcie nie jest to jnej, t³umnej i radosnej jak kiedyœ. A osi¹ prowa-

zaraza na miarê apokaliptycznych skali Œredniowie- dz¹ca jest nie czas ale ludzie; ich mnogoœæ i bez

cza, to jej niszcz¹ca si³a daje skutki porównywalne troska w byciu razem

jeœli nie wiêksze. Niech Polanica ZNÓW zachwyca!

A jeszcze ani to koniec, ani wszelkie reperkusje 

zewnêtrzne siê nie ujawni³y. Kiedy bêdzie faktyczny 

fina³ wszelkich ograniczeñ? Jaka jest sumaryczna 

skala strat miasta i mieszkañców? Jakie konsek-

wencje na przysz³e lata (inwestycje, remonty, pro-

gramy rozwojowe) da utrata przychodów w roku 

bie¿¹cym? Czy skala odwiedzin i ruchu turystycznego 

wróci do poprzedniego poziomu? I wreszcie najwa¿-

niejsze  czy czeka nas druga fala epidemii?

Te wszystkie pytania czekaj¹ na swoj¹ odpowiedŸ. 

Ale ju¿ dziœ trzeba z optymizmem podj¹æ wszelkie 

dzia³ania, promuj¹ce nasze miasto, jego walory i uni-

kalne otoczenie. Ten ciê¿ki czas to tak¿e okazja do 

zaprezentowania Polanicy jako alternatywy dla 

greckich wysp, Chorwacji czy Kanarów.

Myœl¹c w tym optymistycznym duchu, pragnê 

zaprezentowaæ nieco fotografii, pokazuj¹cych ¿e 

Polanica jest FAJNA, ¿e zawsze by³o tu i BÊDZIE 

gwarnie i weso³o, a tysi¹ce ludzi bawi³o siê tu œwietnie 

i wywozi³o st¹d niezapomniane wspomnienia swego 

¿ycia.

W tym kurorcie zawsze du¿o siê dzia³o, odbywa³y 

siê cykliczne imprezy czy festiwale, œci¹gaj¹ce widzów 

czy uczestników z ca³ego kraju. Niezliczone grupy 

m³odzie¿y, kuracjuszy czy wczasowiczów przecha-

dza³y siê po parkowej promenadzie, za¿ywaj¹c 

s³onecznych k¹pieli i popijaj¹c Staropolankê.

Teatr, sala koncertowa, kawiarnie i restauracje 

zawsze oferowa³y coœ ciekawego i pe³ne by³y goœci. 

Spacerowano od rana do póŸnych godzin wieczor-

nych, a w niektórych lokalach niemal do œwitu roz-

brzmiewa³y dŸwiêki tanecznych orkiestr.

Konieczne jest nie tylko przywrócenie tych wszyst-

kich atrakcji, które co rok w utartym rytmie dostarcza³y 

rozrywki przyjezdnym, ale siêgn¹æ trzeba i po te 

Jeszcze bêdzie przepiêknie,

Jeszcze bêdzie normalnie,

Jeszcze bêdzie przepiêknie!
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STARY ALBUM

Dziêkujemy za pomoc 

w rozpoznaniu kilku osób na 

prezentowanych w poprzednim 

numerze zdjêciach, pracow-

ników ¿³obka i œwietlicy szkolnej.

W tym numerze prezentujemy 

pracowników  kawiarni „Zdro-

jowa” oraz dzieci i pracowników 

przedszkola.

Jestem pewna, ¿e uda nam siê 

zarchiwizowaæ nazwiska osób, 

które pracowa³y lub korzysta³y 

z us³ug P.P. ”Uzdrowisko Pola-

nica” w latach 1952-1959. 

Kontakt z Redakcj¹:

 

tel:

 793 661 668

e.mail: 

nieregularnik.tmp@wp.pl

                             Gra¿yna Redmerska
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HISTORIA NIEZNANEJ 
POLANICKIEJ PIJALNI

Tu¿ przed budynkiem przy ulicy Parkowej 7 mieœci³ przypadkach bywa³y groŸne, pomaga³y zwykle jednak 

siê sklep spo¿ywczy. Jest tam do dzisiaj, choæ tylko na krótk¹ chwilê.

wygl¹da nieco inaczej. Pó³ wieku temu królowa³ w nim Na szc zêœ cie  wkr ótc e nad cho dzi ³a wio sna . 

pan kierownik Kaczorowski. By³ to wysoki, przystojny B³yskawicznie zazie lenia ³ siê i piêkn ia³ zawsze 

brunet , zawsze nienagannie ostrzy¿ony, zawsze zadbany sanatoryjny park, a z nim, nic mu nie ustêpu-

w bia³ym fartuchu z nieod³¹cznym o³ówkiem zwyk³ym j¹c, przysklepowy gaik. Dziœ stoi tam, nie wiadomo 

lub kopiowym, ulokowanym miêdzy jego g³ow¹ dlaczego, ukoœnie, wielkie gmaszysko. Postawi³ je 

a uchem, jego uchem. W pracy wspomaga³y go jedna ktoœ nie znaj¹cy historii, roli i wartoœci tego Miejsca. 

czy dwie sklepowe, by sam móg³ zaj¹æ siê przyjêciem Gaik ten by³ bowiem w owym czasie Wa¿nym 

towaru, przemieszczaniem go z i do magazynu czy Miejscem. Tworzy³y go niema³e drzewa, gêste krzaki 

niecierpi¹cymi zw³oki wa¿nymi rachunkami. i chaszcze, zas³aniaj¹ce przed wœcibskim okiem 

 W sklepie mo¿na by³o kupiæ wszystko do ¿ycia - trotuarowych przechodniów wydeptany w g³êbi placyk. 

chleb, m¹kê, mas³o, przyprawy, sól, napoje, ciastka To tam w³aœnie wczesnopopo³udniow¹ por¹, po 

i cukierki, a dla ma³ych smakoszy pojawia³ siê czasem wizycie w sklepie, pojawia³a siê klasa robotnicza 

blok. w liczbie dwóch, trzech czy czterech osobników. 

Przy ladzie sta³y konwie z zawieszon¹ na nich Dzieci okolicznych domów by³y ju¿ po szkolnych 

specjaln¹ chochl¹, s³u¿¹c¹ do przelania z nich mleka lekcjach (w owym czasie lekcje koñczy³y siê znacznie 

w przyniesion¹ przez klienta kankê. Bli¿ej jesieni wczeœniej ni¿ dzisiaj) i urzêdowa³y na podwórku 

pojawia³a siê tam beczka z kiszon¹ kapust¹. w s¹siedztwie  gaika. Ta koegzystencja okazywa³a siê 

Majestatyczna postaæ pana Kaczorowskiego z re- wkrótce wa¿na, bo nieodwo³alnie pojawia³a siê proœba:  

gu³y królowa³a za lad¹. Tu¿ przed nim le¿a³a sterta „Ch³opczyku (dziewczynko) zapytaj mamusiê czy nie 

pociêtego wczeœniej szarego papieru, s³u¿¹cego do ma szklaneczki". Grzeczne, dobrze wychowane dzieci 

zwyk³ego pakowania towaru, ale tak¿e do zwijania za³atwia³y sprawê w mig. Wiadomo by³o, ¿e w domu 

tutek, mieszcz¹cych póŸniej wszystkie sypkie towary. specjalnie na tê okolicznoœæ przygotowana jest umyta 

Wierzchni papier by³ miejscem sumowania wydatków musztardówka. Panowie nie tak jak dzisiaj (o tempora, 

kupuj¹cego, na nim to w³aœnie pan Kaczorowski, po o mores !) nigdy nie pili z butelki, z regu³y mieli 

energicznym podkreœleniu sk³adowych cen, b³yska- zak¹skê z domowych kanapek, a ca³oœæ przyjêcia 

wicznie ustala³ ³¹czn¹ wartoœæ zakupu. Papier ten nie lokowana by³a na du¿ym, p³askim kamieniu. 

marnowa³ siê, bo za chwilê s³u¿y³ do pakowania 

kolejnego zakupu.

Beczka z kapust¹ oznacza³a zbli¿aj¹cy siê trudny 

czas dla kierownika. Oto bowiem jedyny odp³yw wody 

z p³askiego dachu sklepu zatyka³ siê jesiennymi liœæmi. 

Trzeba by³o pracowicie tzw. ¿mijk¹ przewiercaæ mokre 

liœciuchy, a chwila niedopatrzenia i wczesny mróz 

potrafi³ nagle œci¹æ wodê na ca³ym dachowym stawie. 

Ten kierowniczy k³opot oznacza³ radoœæ dla okolicznej 

dziatwy. Zaopatrzona w ³y¿wy i inne wykombinowane 

urz¹dzenia ³atwego poœlizgu, hurmem zwala³a siê na 

sklepowy dach, czyni¹c okropny ha³as przenikaj¹cy 

strop i docieraj¹cy swym ogromem do uszu kierownika Tu¿ po dostawie musztardówki zza sklepowego 

i wszystkich klientów. Jego interwencje w takich muru s³ychaæ by³ odg³os spotkania piêœci z denkiem 
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butelki. Celebruj¹cy tê czynnoœæ by³ bacznie obser- S³ownik terminów minionych.

wowany przez pozosta³ych, trochê zazdrosnych, 

a z ca³¹ pewnoœci¹ zawsze przekonanych o przewa- O³ówek kopiowy - o³ówek pozostawiaj¹cy trwa³y 

dze w³asnych umiejêtnoœci w tej mater ii. Biada œlad, wa¿ny zw³aszcza w dokumentach ksiêgowych 

nieszczêœnikowi (i nie tylko jemu, o czym za chwilê), mo¿liwych dziêki niemu do skopiowania na specjalnej 

gdy trzeba by³o korek zmieszaæ z przecudn¹ zawar- bibule, dla u¿ycia wymaga³ obfitego poœlinienia,

toœci¹ butelki. Sklepowa - z regu³y kobieta, wyposa¿ona w bia³¹ 

 Zostawmy panów, pozwólmy im delektowaæ siê przepask¹ na g³owie zabezpieczaj¹c¹ w³osy

zakupionymi p³ynami, by wróciæ tam po ich odejœciu. przed pomieszaniem ze sprzedawanymi wiktua³ami, 

Zaznaczyæ trzeba, ¿e nigdy nie by³o tak, by którykol- dziœ zwana handlowcem lub w najgorszym wypadku 

wiek z nich pozosta³ na placu boju z³o¿ony wielk¹ ekspedientk¹ czy sprzedawc¹,

niemoc¹ czy zalega³ tam z innej, niewyjaœnionej Konwia - du¿y metalowy pojemnik wyposa¿ony w po-

przyczyny. Spotkania klasy robotniczej odbywa³y siê krywê na zawiasie ze skomplikowanym mechanizmem 

od wczesnej wiosny do póŸnego lata, z pewnym docisku,

nasileniem w upalne dni i - co wa¿ne dla okolicznych Blok - s³odka, twarda substancja o niewiadomym 

dzieci - pozostawa³y po nich butelki. Te po ka¿dej sk³adzie,

biesiadzie by³y skrzêtnie zbierane i poddawane Kanka - ma³y metalowy pojemnik wyposa¿ony w po-

dalszej obróbce. Najpierw moczono je w wannie by krywkê luzem i z r¹czk¹ do noszenia, g³ównie mleka 

umyæ i pozbawiæ wszelkich nalepek. PóŸniej nale¿a³o lub zup, 

oskrobaæ lak i ewentualnie usun¹æ korek ze œrodka, Trotuar - miejsce ruchu pieszego ludnoœci, a z uwagi 

co stanowi³o szczególnie uci¹¿liw¹ czynnoœæ. Tak na s¹siednie po³o¿enie Wa¿nego Miejsca przeszka-

przygotowany towar wieziony by³ przez niema³¹ ekipê dzaj¹cego w spokojnej konsumpcji,

udzia³owców interesu do Skupu Butelek otwieraj¹cego Tutka - sto¿kowo zwiniêty szary papier s³u¿¹cy do 

swe podwoje w okolicach dworca kolejowego. Œrodek pakowania sprzedawanych na wagê towarów, dziœ 

transportu stanowi³ po¿yczony gdzieœ wózek, minia- nieopatrznie zastêpowany foliow¹ torebk¹,

turka konnego, wiejskiego drewnianego wozu z oku- Musztardówka - naczynie z grubego szk³a o pojem-

tymi ko³ami. Flaszki w skupie by³y skrzêtnie spraw- noœci oko³o 150 mililitrów misternie zdobione malow-

dzane, musia³y byæ ca³e, niewyszczerbione gdziekol- niczo roz³o¿onymi zgrubieniami i zakoñczone p³askim 

wiek, umyte do czysta bo mia³y s³u¿yæ kolejnemu obrze¿em (a nie gwintem podobnie jak s³oje Wecka), 

transportowi tej samej zawartoœci do spragnionych ust zamykane  denkiem z nieznanego ju¿ dziœ tworzywa,

odbiorcy. Po zliczeniu iloœci nastêpowa³a wyp³ata. S³oje Wecka - te nie s¹ przedmiotem niniejszej pracy 

Ca³a czereda wraca³a, a kto nie kto móg³ byæ nawet naukowo-historycznej, a dociekaj¹cych ich istoty 

wieziony na opró¿nionym wózku. Nieod³¹czny by³ odsy³am do starych encyklopedii,

oczywiœcie postój przy saturatorze czekaj¹cym Lak - twarda, ciemnobr¹zowa substancja umiesz-

codziennie z regu³y na skrzy¿owaniu ulic Zdrojowej i czona zwykle nie wiedzieæ czemu na flaszce w okolicy 

Bystrzyckiej. W przyp³ywie pobutelkowego bogactwa korka, niezmiernie trudna do usuniêcia, 

udzia³owcy biznesu mogli pozwoliæ sobie nawet na Skup Butelek - organizacja po¿ytku publicznego 

wodê z sokiem! dzia³aj¹ca w obszarze ochrony œrodowiska,

 Tak to wiêc wygl¹da³o przed laty, a dowodem Flaszka - s³owo pochodzenia niekoniecznie w Pola-

ca³oœci jest przedstawiona Pañstwu kolekcja nalepek. nicy obcego, a oznaczaj¹ce butelkê,

Pozostaje przeprosiæ za ich jakoœæ, nie jest to bowiem Saturator - ruchoma wytwórnia wód gazowanych, 

kolekcja albumowych niestemplowanych znaczków, wzbogacaj¹ca sw¹ ofertê o wodê z sokiem, bêd¹c¹  

a jedynie w trudzie odzyskanych, w wodzie odmoczo- praprababk¹ nieznanej w owym czasie Coca Coli.

nych nalepek.  

W³odzimierz Bentkowski
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Dr Leszek Barg urodzi³ siê Pracê naukow¹ rozpocz¹³ w 1952 roku studiami nad 

w 1924 roku w Rozyskach, histori¹ Polanicy, co by³o w ramach badañ dziejów 

w woj. tarnopolskim, w rodznie uzdrowisk dolnoœl¹skich.

nauczycielskiej. Od 1932 roku O tym mieœcie mawia³ „moja druga ojcowizna”, bo 

uczêszcza³ do Szko ³y Po- przypomina³a mu Jaremcze i okolice, gdzie siê urodzi³. 

wszechnej w Jaremczu, a do W Polanicy bywa³ te¿ czêsto u swego stryja, który by³ 

Gimnazjum w Stanis³awowie. tu pierwszym po wojnie i bardzo cenionym probosz-

Po wojnie kontynuowa³ naukê czem.

w szkole œredniej w Tarnowie, Praca doktorska Leszka Barga pt. ”Polanica. 

Bielsku Bia³ej, a zakoñczy³ eg- Monografia wsi dolnoœl¹skiej ze szczególnym 

zaminem dojrza³oœci w K³odzku. uwzglêdnieniem ¿ycia prawnego ch³opstwa w schy³-

W 1946 roku rozpocz¹³ studia na Wydziale Prawa kowym feudalizmie” rozpoczyna³a historiê Polanicy od 

Uniwersytetu Wroc³awskiego, które ukoñczy³ w 1950 1347 roku. W zwi¹zku z dysertacj¹ napisa³ te¿ pracê 

roku z tytu³em magistra. w których omówi³ dalsze dzieje Polanicy, która dziêki 

Pierwsze dwa lata pracowa³ w Bibliotece Unwersy- wodom mineralnym przekszta³ci³a siê w uzdrowisko, 

teckiej we Wroc³awiu, a nastêpnie profesor Zdzis³aw monografie lekarzy profesora H. Szlechta i doktora 

Wiktor zaproponowa³ mu stanowisko kustosza w Bi- J. Matuszewskiego, a tak¿e lekarza - Polaka 

bliotece Akademii Medycznej. W 1968 roku zda³ Aleksandra Ostrowicza dzia³aj¹cego w XIX wieku 

egzamin dla kandydatów na bibliotekarzy dyplomowa- w L¹dku-Zdroju.

nych, a od 1972 roku pracowa³ jako kustosz starszy · W 1957 roku by³ jednym z za³o¿ycieli oddzia³u 

dyplomowany. By³ te¿ cz³onkiem Senatu i Rektorskiej Polskiego Towarzystwa Histor ii  Medycyny we 

Komisji Wydawniczej w latach 1958-1991, cz³onkiem Wroc³awiu i pe³ni³ w nim kolejno funkcje skarbnika, 

Senackiej Rektorskiej Komisji Bibliotecznej Akademii sekretarza i wiceprzewodnicz¹cego a¿ do 1989 roku.

Medycznej w latach 1958-84, a od tego roku W tym czasie napisa³ szereg prac bibliograficznych, 

Przewodnicz¹cym Kolegium Dyrektorów Bibliotek przedstawiaj¹c sylwetki: profeso rów: Zdzis³ awa 

Szkó³ Wy¿szych we Wroc³awiu i cz³onkiem Komisji do Wiktora, Eugeniusza Rogalskiego, Zofii Kowarzyk, 

Spraw Bibliotek Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego Hugona Kowarzyka, Wiktora Brossa, Józefa Kaniaka, 

1967-1969.Od 1980 roku by³ cz³onkiem zwyczajnym nastêpnie opublikowa³ wraz prof. Lazarkiewiczem 

Wydzia³u V Nauk Lekarskich Wroc³awskiego Towa- ksiêgê pami¹tkow¹ doktorów honoris causa Akademii 

rzystwa Naukowego. Medycznej we Wroc³awiu.

Prowadzi³ zajêcia dydaktyczne z zakresu historii Dzie³em jego ¿ycia jest ksi¹¿ka pt. „Teodor Tomasz 

medycyny, dziejów ksi¹¿ki medycznej i bibliografii Weichardt - konsy liarz  Jego Królewskie j Moœci  

lekarskiej dla studentów II i III roku medycyny, kursy Stanis³awa Augusta, Akademii Rzymsko Cesarskiej 

informacji i dokumentacji naukowej w medycynie dla towarzysz” - o powo³anym na katedrê Akademii 

uczestników Studium Doktoranckiego, szkolenie dla Krakowskiej, jednego z najbardziej znakomitych 

studentów kó³  naukowych, szkolenie s ³uchaczy  lekarzy polskiego Oœwiecenia. Zbieranie materia³ów 

Studium Bibliotekarskiego. Kontynuowa³ dzia³alnoœæ do tej monografii w archiwach i bibliotekach Polski 

naukow¹ swych poprzedników prof. dr. Witolda i Niemiec zajê³o doktorowi Bargowi oko³o 20 lat. Kto 

Ziemnickiego i prof. dr. Zdzis³awa Wiktora. przeczyta³ tê ksi¹¿kê, potrafi to zrozumieæ i doceniæ!

Dr nauk prawnych LESZEK BARG
Historyk medycyny

Dyrektor Biblioteki G³ównej Akademii Medycznej 
we Wroc³awiu
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Ostatnia praca historyczno - medyczna L. Barga to: Gratuluj¹c dr Bargowi tych honorów, spostrzeg³am, ¿e 

„Rêkopiœmienna ksi¹¿ka medyczna w œredniowiecznej p³acze ze wzruszenia, powita³am wiêc nie tylko 

Polsce”. Pokaza³ w niej, ¿e nauka i nauczanie w XIV zas³u¿onego,  m¹drego cz³owieka, ale i bardzo 

i XV wieku i wykszta³cenie lekarzy praktykuj¹cych na wra¿liwego. I przez 20 nastêpnych lat nigdy nie 

Dolnym Œl¹sku by³y na europejskim poziomie. zmieni³am tej opinii. Poznawaliœmy siê bli¿ej dziêki 

£¹cznie dr Barg opublikowa³ ponad 70 prac z historii listom i d³ugim rozmowom, a zw³aszcza gdy pisa³am 

medycyny, historii prawa, bibliografii, biblioznawstwa. Ksiêgê Pami¹tkow¹ Polanicy obejmuj¹c¹ lata 1945-

Ma tez znaczny dorobek jako redaktor, wspó³redaktor 2005 i czêsto o pomoc prosi³am œwietnego fachowca. 

licznych wydawnictw i to te¿ po odejœciu na emery- Nie odmówi³ jej nigdy, chocia¿ czasem przyznawa³, ¿e 

turê , wspó ³pracuj¹c z profesorem Waldemarem jakiœ temat go meczy czy nudzi. Mia³am wra¿enie, ¿e 

Ko¿uszkiem. niejednokrotnie pracowa³ ponad swe si³y z niezwyk³¹ 

Gdy przejmowa³ Bibliotekê Akademii Medycznej skrupulatnoœci¹.

w 1958 roku, mia³a ona 693 m. kw. powierzchni Opowiada³ ciekawie dzieje swej ca³ej rodziny jeszcze 

u¿ytkowej i zatrudnia³a 17 pracowników, gdy odchodzi³ z Kresów, obecnej wroc³awskiej z du¿ym uczuciem, 

z niej na emeryturê w 1991 roku, mia³a ju¿ 1113 m.kw. ³atwo wiêc by³o wyobraziæ sobie jakim by³ œwietnym 

i zatrudnia³a 46 pracowników i co najwa¿niejsze, kompanem wypraw turys tycznych, górsk ich, jak 

ksiêgozbiór z 48000 woluminów zwiêkszy³ siê do doskona³ym ojcem, dziadkiem i opiekunem na co 

200050, a liczba korzystaj¹cych z tego pocz¹tkowo dzieñ.

11000 czytelników rocznie wzros³a do 35000. Czyta³ wiele, rozmawiaæ z nim mo¿na by³o na ró¿ne 

Za sw¹ 33. letni¹ pracê w Bibliotece Akademii tematy, bo interesowa³ siê wszystkim: bie¿¹c¹ poli-

Medycznej otrzyma³ wiele odznaczeñ i nagród, m. in. tyk¹, ekonomi¹, kosmologi¹. W dziedzinie prawa i me-

Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny dycyny by³ mistrzem.

i Z³oty Krzy¿ Zas³ugi, Srebrny Medal za Zas³ugi dla Bystroœæ i jasnoœæ swego wielkiego rozumu zachowa³ 

Obronnoœci Kraju oraz 30 nagród rektorskich za pracê do ostatnich dni. Zmar³ w dniu 02.02.2020 w domu 

naukow¹ i organizacyjn¹. rodzinnym wœród najbli¿szych.

Rada Miejska miasta Polanica nada³a mu tytu³ W dzis iejszych czasach, gdy t racimy wszelkie 

Honorowego Obywatela Polanicy. autorytety, wzorce etyczne - pamiêæ o Cz³owieku tej 

Uroczystoœæ ta mia³a miejsce 27 listopada 2000 roku miary, powinna byæ szczególnie wa¿na, a dla nas, 

i po³¹czona by³a z równoczesnym przyznaniem polani-czan, niezwykle serdeczna.

Honorowego Cz³onka Towarzystwa Mi³oœników Pola-

nicy.

10 stycznia br. zmar³ prof. prezydent  RP nada³ mu tytu³ profesorski. Pocz¹wszy 

Czes³aw P. Dutka  znany od 1977 roku Profesor by³ zwi¹zany jako wyk³adowca 

polaniczanin, honorowy oby- z ró¿nymi uczelniami wy¿szymi. Wa¿nym etapem jego 

watel Polanicy-Zdroju . By³  kariery uniwersyteckiej by³a praca w Instytucie Filologii 

absolwentem filologii polskiej Polskiej Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Zielonej 

na Uniwersytecie Wroc³aw- Górze (obecnie Uniwersytet Zielonogórski), gdzie 

skim, gdzie równie¿ ukoñczy³ stworzy³ Zak³ad Teorii Literatury i by³ prodziekanem do 

studia doktoranckie i przepro- spraw nauki Wydzia³u Humanistycznego. Zwieñcze-

wadzi³ habilitacjê. W 2000 r. niem jego dzia³alnoœci dydaktycznej by³a organizacja 

 Profesor CZES£AW P. DUTKA 1936 - 2020
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w 1999 roku Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej na spektakle wroc³awskich teatrów, przyje¿d¿aliœmy 

im. Angelusa Silesiusa w Wa³brzychu, której by³ te¿  do polanickiego k ina , gdzie  by³  lek torem 

pierwszym rektorem do 2008 roku. Profesor by³ Dyskusyjnego Klubu Filmowego. Profesor by³ te¿ 

autorem wielu publikacji dotycz¹cych teorii literatury jednym ze wspó³organizatorów s³ynnych K³odzkich 

i wybranych zagadnieñ z historii  literatury polskiej. Wiosen Poetyckich, które faktycznie odbywa³y siê 

Interesowa³ siê g³ównie literatur¹ polsk¹ pocz¹wszy od w Polanicy. Pamiêtam, ¿e w 1974 roku zorganizowa³ 

romantyzmu do czasów wspó³czesnych. Szczególnie nam w szkole spotkanie z poet¹ Adamem Wa¿ykiem, 

by³o to widoczne w jego znakomitej pracy doktorskiej jednym z najwybitniejszych przedstawiciel i poezji 

poœwiêconej postawom romantycznym bohaterów awangardowej. Profesor du¿o od swoich uczniów 

polskiej prozy powojennej. Wszystkie jego póŸniejsze wymaga³, jego lekcje by³y szko³¹ nieza le¿nego 

dokonania naukowe i twórczoœæ recenzencka czy myœlenia. Nie ogl¹daj¹c siê na panuj¹c¹ ówczeœnie 

krytyczno-literacka  mia³y Ÿród³o w tej fascynacji. Na ideologiê  i dosyæ powszechne donosi cie lstwo,  

prze³omie lat 60. i 70. XX w. polonistyka wroc³awska Profesor czêsto mówi³ nam o wybitnych pisarzach, 

otworzy³a  zaoczne humanistyczne studia doktoranc- których publikowanie by³o w PRL-u zakazane z powo-

kie. Profesor by³ ich uczestnikiem, jego opiekunem dów politycznych. Dzisiaj te czasy wydaj¹ siê nam 

naukowym by³ ówczesny dyrektor Zak³adu Teorii zabawne i niegroŸne, takie jak w komediach Barei, 

Literatury  prof. dr Jan Trzynadlowski, w ramach tych gdzie czas jazdy poci¹giem skraca³ czas podró¿y 

studiów profesor napisa³ swoj¹ pracê doktorsk¹. kolej¹, ale faktycznie mimo bezpieczeñstwa socja-

W tym czasie mieszka³ na sta³e w Polanicy, a pra- lnego by³ to okres skutecznego wyja³awiania umys-

cowa³ m. in. w k³odzkim Liceum Ogólnokszta³c¹cym. ³ów, a najbardziej fetowanymi pisarzami wcale nie byli 

By³am jedn¹ z wielu Jego uczennic i zapamiêta³am Go Mi³osz, Herbert czy Herling-Grudziñski, ale Putrament, 

jako niezwyk³ego nauczyciela  pasjonata, erudytê Czeszko czy Kawalec. Tylko kto o nich dzisiaj pa-

i jednoczeœnie bardzo nowoczesnego dydaktyka, który miêta, poza historykami literatury… Profesor zadba³, 

naucza³ literatury i jêzyka polskiego w sposób krañ- ¿ebyœmy od pocz¹tku wiedzieli, co w literaturze 

cowo odmienny od panuj¹cego jeszcze wówczas i w ¿yciu jest naprawdê wa¿ne. Za to my uczniowie 

powszechnie gombrowiczowskiego modelu, wyœmia- pozostaniemy zawsze wdziêczni.

nego w Ferdydurce. Profesor traktowa³ nauczanie 

jêzyka polskiego jako przygotowanie do œwiadomego 

uczestnictwa w kulturze. Wymaga³ od nas czytania 

czasopism literackich, systematycznie jeŸdzi³ z nami 

  KALENDARIUM  KALENDARIUM

  
   LUTY    CZERWIEC

     1. Spotkanie noworoczne Burmistrza Polanicy 18-22. Powolny powrót do normalnoœci, nastêpuje
         Zdroju            powolne odmra¿anie gospodarki, zaczynamy

           siê przemieszczaæ, sanatoria wznawiaj¹ swoj¹
     2. Wystêp taneczny wroc³awskiej grupy „Al-Mara”,            dzia³alnoœæ... 
         który uœwietni³ spotkanie

   MARZEC, KWIECIEÑ, MAJ

3-17. Polanica-Zdrój w czasie pandemii. Wszyscy
 foto: (1-2) - doba.pl, (3-17) - Robert Serafin, (18-22) - Jan Stypu³a         zostaliœmy w domu, miasto i uzdrowisko

         Opustosza³o

NieregularnikNieregularnik PolanickiPolanicki1/2020 IN MEMORIAM

Iwona Mokrzanowska
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