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OD 
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Min¹³ rok 2020, trudny rok dla nas wszystkich. 

Pandemia nie odpuszcza, a my staramy siê ¿yæ w miarê 

normalnie. Jest to bardzo trudne, ale przecie¿ musimy! 

Swiadectwem naszej determinacji jest obecny numer 

„Nieregularnika…”

Kochani, postarajcie siê wg³êbiæ w treœæ poszczegól-

nych artyku³ów. Starsi przypomn¹ sobie tamte lata, 

m³odzi dowiedz¹ siê o czasach, w których ¿yli ich 

dziadkowie i rodzice, a wszyscy znajdziemy nowe, 

zupe³nie nowe informacje historyczne a na os³odê 

trochê humoru...

¯yczê mi³ej lektury. A w Nowym 2021 Roku powrotu 

normalnoœci i du¿o zdrowia.

redaktor naczelna
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HISTORIA CMENTARZA 
w POLANICY-ZDROJU do 1945 r.
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Mówi¹c o pocz¹tkach cmentarza w Polanicy, nale¿y nad Bystrzyc¹ Zielon¹, potem tak¿e Neu Heide, by³ 

wzi¹æ pod uwagê, ¿e przed 1945 r. miejscowoœæ mia³a koœció³ w starszej i lepiej rozwiniêtej wsi Szalejów 

dwa cmentarze, znajduj¹ce siê wówczas na jej obrze- Górny. Koœció³ ten zbudowano jeszcze przed 1269 r., 

¿ach: cmentarz katolicki, istotnie poszerzony, istniej¹cy a wiêc na sto lat przed pierwsz¹ wzmiank¹ na temat 

do  dz is ia j jako  komuna lny oraz  ewange li ck i osady Heide (1347 r.). Koœció³ pw. œw. Jerzego by³ 

w dzielnicy Wiesenhäuser (nazwa polska, nieu¿ywana wielokrotnie przebudowywany, a w XV w. w okresie 

poza mapami i w³aœciwie zapomniana to Siemków). najazdów husyckich dodatkowo otoczony murem 

Ten drugi zosta³ za³o¿ony w 1924 r.; by³ zdewastowany obronnym. 

po II wojnie œwiatowej i przywrócony do pamiêci przez 

utworzenie lapidarium z ocala³ych nagrobków. Pierwsz¹ kaplicê na terenie dzisiejszej Polanicy 

urz¹dzili w swoim kolegium na Klasztornym Wzgórzu 

Te kilka s³ów poœwiêcê cmentarzowi katolickiemu (póŸniejszym sierociñcu) jezuici, lecz po rozwi¹zaniu 

przy ul. K³odzkiej, przed wojn¹ by³a to Schwedel- zakonu w 1773 r. przestano z niej korzystaæ. Dopiero 

dorferstrasse (ul. Szalejowska). Wspomnê tak¿e o lu- po przeniesieniu tam sierociñca ze Szczytnej, kaplicê 

dziach, którzy zostali na nim pochowani, a ich groby s¹ tê odnowiono i 28 lipca 1862 r. k³odzki proboszcz Ignatz 

zachowane. Herzig w asyœcie 16 duchownych dokona³ jej poœwiê-
2cenia . W niedziele i œwiêta przybywa³ regens Langer 

z K³odzka, aby odprawiæ tu mszê. Gdy cztery lata 

póŸniej rozwi¹zano sierociniec w K³odzku, tamtejsza 

prze³o¿ona siostra Augustina von Douallier przyby³a 
3do Polanicy z 20 dzieæmi . Jednak w okresie 

Kulturkampfu, wojny pañstwa pruskiego z Koœcio³em 

katolickim w latach 1878-1892 sierociniec zosta³ 

zamkniêty. Szalejowski proboszcz Franz Pragal 

uzyska³ w 1892 r. zezwolenie na ponowne otwarcie 

„Sierociñca i Domu Ratunku”. 

Koœció³

W 1906 r. powo³ano fundacjê budowy koœcio³a, 

a w paŸdzierniku 1907 r. panna Agnes Wanke 

z K³odzka podarowa³a proboszczowi Willê Caritas jako Altheide/Polanica

mieszkanie dla ksiêdza i sióstr. W 1909 r. ustanowiono Polanica, a w³aœciwie Altheide, jeszcze w 1885 r. liczy³a 
1 w Polanicy filiê parafii w Szalejowie Górnym. Do pracy 560 mieszkañców, w 1910 r. ju¿ 1538 , w 1933 r. 3436 

przyst¹pili wybitni fachowcy. Projekt koœcio³a stworzy³ i w 1939 r. 3953. Pod wp³ywem rozkwitu uzdrowiska 

Ludwig Schneider (1855-1943) œl¹ski architekt, twórca miejscowoœæ dynamicznie siê rozwija³a. Status miasta 

licznych koœcio³ów, przedstawiciel historyzmu, i choæ uzyska³a na progu polskiej obecnoœci, dopiero 1 lipca 

projektowa³ przede wszystkim obiekty w stylu 1945 r.

neogotyckim, nie gardzi³ realizacjami w stylu neorom-

añskim oraz neobarokowym. Proboszcz parafii w W zwi¹zku z rozwojem miejscowoœci i wzrostem liczby 

Szalejowie Górnym Paul Theuner wybra³ 11 kwietnia kuracjuszy, a co za tym idzie liczby mieszkañców, 
4  1911 r. pierwsz¹ ³opatê na budowie koœcio³a . Wielki œci¹gaj¹cych tutaj w nadziei na znalezienie pracy, 

dziekan k³odzki pra³at dr Edmund Scholz z Gorzanowa a tak¿e za³o¿enie w³asnych firm, dotychczasowa 
5kaplica w sierociñcu przesta³a wystarczaæ. W tym 10 czerwca po³o¿y³ kamieñ wêgielny . Teraz posz³o ju¿ 

miejscu nale¿y przeœledziæ historiê sprawowania kultu z kopyta. Architekt i mistrz murarski Andreas Ernst 

katolickiego w Altheide, ma on bowiem œcis³y zwi¹zek (1861-1929), twórca k³odzkiej secesji, który kilka lat 

z za³o¿eniem cmentarza. wczeœniej na zlecenie radcy Georga Haasego, w³aœci-

Od wieków siedzib¹ parafii katolickiej dla wioski Heide ciela uzdrowiska, wybudowa³ nowy Dom Zdrojowy, 
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w ci¹gu roku postawi³ piêkny koœció³ w stylu neobarok- nazwaæ odszkodowaniem, a kiedy to nie wystarczy³o, 
9owym z charakterystyczn¹ cebulow¹ wie¿¹. Kszta³t prze³ama³ opór podwajaj¹c sumê do 10 000 marek . 

wie¿y, tak¿e inne detale archtektoniczne, znacznie W 1917 r. zgodnie ustalono, ¿e cmentarz zostanie 

odbiega³y od oryginalnego projektu Schneidera. Przed umiejscowiony przy drodze do Szalejowa, przy 

up³ywem piêciu miesiêcy, 9 listopada 1911 r. mistrz Schwedeldorferstrasse (dzisiejszej ulicy K³odzkiej). 

blacharski Gellrich z K³odzka móg³ zwieñczyæ wie¿ê Jednak w³adze koœcielne we Wroc³awiu dalej sprzeci-

koœcieln¹. wia³y siê budowie cmentarza ze wzglêdu na jego 

W nastêpnym roku, 22 kwietnia 1912 r., odby³o siê niewystarczaj¹c¹ wielkoœæ, bior¹c pod uwagê gwa³-

poœwiêcenie dostarczonych przez firmê Bierling z Dre- townie rosn¹c¹ populacjê. Spowodowa³o to chwilowy 
6zna pierwszych dzwonów  Pawe³, Maria, Józef, drugi impas. 

by³ darem proboszcza Theunera. 8 lipca 1912 r. koœció³ Notatka w „Glatzer Zeitung” informuje, ¿e radni gminy 

uroczyœcie poœwiêci³ sufragan arcybiskupi (biskup Altheide na posiedzeniu rady 21 lipca 1918 r. jedno-
10pomocniczy) z Pragi, Václav Frind (1843-1932). g³oœnie zdecydowali, aby przekazaæ trzy morgi  przy 

Poœwiêcenie koœcio³a odby³o siê w bardzo podnios³ej dzisiejszej ul. K³odzkiej w nadziei na rych³e urucho-
11atmosferze, po czym w jadalni Domu Zdrojowego odby³ mienie cmentarza . Tak wiêc równie¿ gmina podarowa-

12siê uroczysty obiad. ³a parafii grunt z przeznaczeniem na  cmentarz . Teren 

cmentarza mia³ jednak nieforemny kszta³t, ograniczony 

przez ogrodnictwo. Z pomoc¹ ponownie przyszed³ Cmentarz

Franz Wittwer, w³aœciciel kilku szlifierni, a wkrótce nowo Od pokoleñ mieszkañcy Polanicy i Nowej Polanicy 
13powsta³ej Huty Szk³a Kryszta³owego , który od ogrod-chrzczeni byli w Szalejowie Górnym, tam te¿ przystê-

nika i miejscowego inspektora ogrodów Josefa powali do pierwszej komunii i bierzmowania, grzebani 
147 Misterka  zakupi³ czêœæ ogrodnictwa, specjalnie byli na tamtejszym cmentarzu . Teraz, kiedy wierni 

2mogli ju¿ braæ udzia³ w nabo¿eñstwach w swoim wybran¹ dzia³kê o powierzchni 682 m  i tê 2 lipca 

w³asnym koœciele, pomyœlano o tym, aby i miejscowi 1919 r. podarowa³ parafii. Teraz ju¿ cmentarz uzyska³ 
15zmarli mogli byæ grzebani w pobli¿u, a nie jak dot¹d na prostok¹tny kszta³ .

cmentarzu przy górnoszalejowskim koœciele, równie Za³o¿enie cmentarza musia³o byæ formalnie zatwier-

starym jak koœció³ i równie¿ otoczonym murem obron- dzone przez w³adze koœcielne i pañstwowe. Cmentarz 

nym. Zreszt¹ najstarszy zachowany nagrobek na katolicki zosta³ formalnie utworzony po zatwierdzeniu 

tamtejszym cmentarzu to piêkny Anio³ stoj¹cy na grobie planu budowy cmentarza 10 paŸdziernika 1919 przez 

rodziny Schaar z Altheide. Kilka lat temu przy likwidacji wielkiego dziekana k³odzkiego ks. Edmunda Scholza, 

najstarszych grobów zosta³ przeniesiony w pobli¿e oraz zezwoleniu rz¹du pruskiego z 24 paŸdziernika 
8kaplicy cmentarnej . 1919 r. 

Szalejowska parafia katolicka uzyska³a pozytywn¹ Na zebraniu 21 grudnia 1919 r. w gospodzie Zum 
16 17opiniê lekarza powiatowego i w 1914 r. naby³a na Schwarzen Adler  w Neu Heide (Nowej Polanicy)  

w³asnoœæ dzia³kê w Polanicy na za³o¿enie miejscowego prowadzonym przez proboszcza Paula Theunera 
18cmentarza. Postanowiono tak¿e zbudowaæ kaplicê z Szalejowa Górnego i wikariusza Bennona Taubitza , 

cmentarn¹. W 1916 r. zakupiono kolejn¹ dzia³kê prze- katolicy z tej oddzielnej jeszcze przez 10 lat gminy 

znaczon¹ na cmentarz, po³o¿on¹ na zachód od podjêli uchwa³ê o przyst¹pieniu do polanickiej filii parafii 
19Wzgórza Klasztornego. Lokalizacja cmentarza w po- szalejowskiej . Oznacza³o to, ¿e równie¿ i oni s¹ 

bli¿u koœcio³a wydawa³a siê oczywista. Tu jednak zainteresowani nowym cmentarzem. 
wkroczy³ w³aœciciel uzdrowiska radca handlowy Georg Przed stu laty, 28 listopada 1920 r., cmentarz zosta³ 
Haase, który bardzo mocno sprzeciwi³ siê takiemu poœwiêcony przez proboszcza Theunera z Szalejowa 
rozwi¹zaniu. Obawia³ siê po prostu negatywnego Górnego. W ten sposób rozpoczêto przygotowania 
wp³ywu wód podskórnych z terenu cmentarza na wody w kierunku przekszta³cenia dotychczasowej filii parafii 
Ÿródlane. Dziœ wiemy, ¿e polanicka woda mineralna Polanica w samodzieln¹ parafiê. Ledwie w tydzieñ 
sp³ywa spod Gór Sto³owych i nale¿y do tzw. wód póŸniej, 7 grudnia 1920 r., ten wielki mecenas i budo-
wg³êbnych, po³o¿onych poni¿ej warstw nieprzepusz- wniczy koœcio³a w Polanicy zmar³. 
czalnych. Spory miêdzy parafi¹, uzdrowiskiem i gmin¹ 7 stycznia 1921 r. na nowym cmentarzu polanickim 
przed³u¿a³y siê. Obdarzony zmys³em handlowym przy drodze do Szalejowa Górnego odby³ siê pierwszy 
Haase siêgn¹³ po argumenty natury finansowej. pogrzeb. Pochowany zosta³ 60-letni Pius Opitz, 
Zaproponowa³ parafii kwotê 5000 marek, co mo¿na woŸnica z Nowej Polanicy. Tak wiêc za kilkanaœcie dni 
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minie okr¹g³e stulecie tego wydarzenia, oznaczaj¹cego stwa okupuj¹ce Niemcy, w drodze na punkt zborny 

kolejny etap rozwoju m³odego uzdrowiska. Od tej chwili w Finanzamt w K³odzku (wczeœniej tzw. Neue 

zmarli mieszkañcy Polanicy zostaj¹ chowani niedaleko Kasernen/Nowe koszary, obecnie tzw. „czerwona 

miejsca zamieszkania swoich bliskich. szko³a”), przechodzili ko³o cmentarza  a ciche spojrze-

W ten sposób rozpoczêto przygotowania w kierunku nia na praw¹ stronê drogi, na groby najbli¿szych oraz 

przekszta³cenia dotychczasowej filii parafialnej w Pola- za siebie, na koœció³ na Klasztornym Wzgórzu, ozna-

nicy w parafiê samodzieln¹. Musia³ byæ te¿ spe³niony, cza³y po¿egnanie z Polanic¹. Wszyscy, którzy po 

a wywodz¹cy siê jeszcze ze œredniowiecza wymóg  latach odwiedzali star¹ ojczyznê, swoje kroki kierowali 

otó¿ patroni, w³aœciciele maj¹tków rycerskich z Sza- do domu rodzinnego, koœcio³a i szko³y. Kolejn¹ wizytê 

lejowa Górnego, baron Hilmar von Münchausen z Sza- sk³adali na cmentarzu. 

lejowa Dolnego i z Wolan Hugo Sternberg, musieli 

wyraziæ zgodê na usamodzielnienie filii wspólnoty 

koœcielnej w Polanicy. Zgodzili siê pod warunkiem, ¿e Upamiêtnienie

nie bêd¹ zobowi¹zani do wype³niania ¿adnych obo- W Œwiêto Wniebowziêcia Marii Panny 15 sierpnia 

wi¹zków wynikaj¹cych z patronatu. 1 paŸdziernika 2002 r. na cmentarzu komunalnym w Polanicy wmu-

1923 r. Polanica Zdrój sta³a siê parafi¹, a dotychcza- rowano tablicê upamiêtniaj¹c¹ mieszkañców Altheide/ 
20 Polanicy zmar³ych przed wysiedleniem. Zosta³a ona sowy wikariusz ks. Benno Taubitz  mianowany zosta³ 

ufundowana przez dawnych niemieckich mieszkañ-pierwszym proboszczem. W³adze pañstwowe za¿¹da³y 

ców. Tablicê poœwiêci³ ks. pra³at Antoni Kopacz w obec-jednak po³¹czenia gmin, których obszar obejmowa³a 

noœci dawnych polaniczan, którzy odwiedzili swoj¹ parafia, w jedn¹. 1 kwietnia 1929 r. wioski Altheide 

dawn¹ ojczyznê, oraz licznych polskich mieszkañców. i Neuheide zosta³y po³¹czone na wspólny wniosek rad 

Wœród nich obecni byli: ks. dziekan Josef Heisterkamp obu gmin, a 25 czerwca 1925 r. nast¹pi³a urzêdowa 

z   Harsewinkel, burmistrz Grzegorz Jung, przewodni-zmiana nazwy  z Altheide na Altheide Bad. Trzeba 

cz¹cy Rady Miejskiej Tomasz Lipiñski, rzecznicy jednak wspomnieæ, ¿e pierwszym przejawem samo-

zwi¹zku by³ych mieszkañców Altheide Georg Wenzel, dzielnoœci by³o utworzenie ju¿ w 1877 r. przez gminy 

Friedrich Goebel i Georg Pohl. Ksi¹dz Kopacz mówi³ Altheide i Neuheide (Polanica i Nowa Polanica) 

o tym, ¿e rozumie ból wypêdzonych i ich pamiêæ oraz nowego obwodu szkolnego, niezale¿nego od 

przypomnia³, ¿e ma w swojej parafii wielu wiernych, Szalejowa.

którzy kiedyœ musieli opuœciæ swoj¹ ojczyznê we Cmentarz w 1928 r. zosta³ poszerzony i przebudowany. 

wschodniej Polsce. G. Wenzel powiedzia³: W tym Przedsiêbiorca budowlany Josef Frieben wybudowa³ 

miejscu zatrzymaliœmy siê na krótko, aby po¿egnaæ kaplicê przedpogrzebow¹, otoczy³ cmentarz murem 

groby przodków, krewnych, przyjació³ i znajomych. Dla z budynkiem bramnym z przelotow¹ bram¹ wejœciow¹ 

wiêkszoœci by³o to po¿egnanie na zawsze. […] Dziêki (do dziœ zachowa³a siê ozdobna krata) oraz dwie 

tej tablicy  przywrócono godnoœæ tym zmar³ym, którzy kaplice grobowe. Przy 

jako mieszkañcy Altheide z czasów niemieckich drugiej alei powy¿ej bramy 

znaleŸli tu miejsce swojego ostatniego spoczynku. g³ównej zosta³a umiesz-

S³owa ks. proboszcza na jêzyk niemiecki, a Georga czona piaskowcowa rzeŸba 
24ukrzy¿owanego Chrystusa, Wenzla na polski, t³umaczy³a Erna Biegus , która po 

25przy której umieszczono wojnie pozosta³a w Polanicy .

cytat z Ewangelii wed³ug W 2011 r. Towarzystwo Mi³oœników Polanicy zleci³o 

œw. Jana: Ich bin die rekonstrukcjê drewnianych zabytkowych krzy¿y, 

Auferstehung und das upamiêtniaj¹cych pochowanych tam Ernsta Engela 

Leben (pol. „Ja jestem (1863-1921) i jego ¿ony Anny Engel (1870-1943). 

zmartwychwstaniem i ¿y- Groby ju¿ nie istniej¹, ale krzy¿e s¹ obecnie wyj¹tkow¹ 
26ciem”, J 11:2526). Zadanie ozdob¹ cmentarza . Intryguj¹ca jest zwi¹zana z t¹ 

pielêgnacji alejek i zieleni par¹ historia rodzinna. Ernst Engel by³ od 1 grudnia 

cmentarnej otrzyma³ Her- 1888 nauczycielem w polanickiej szkole, wczeœniej 
21mann Siegert , który za- w Chocieszowie. D³ugo mieszka³ w skromnym 

22mieszka³ nieopodal cmentarza . nauczycielskim mieszkaniu w starym, i zaledwie przez 

Gdy w latach 1945-1946 niemieccy polaniczanie byli 5 lat w nowym budynku szko³y po jego wybudowaniu 

wysiedlani do stref administrowanych przez mocar- we wrzeœniu 1915 r. Jednak dzieci przybywa³o i kiedy 
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w 1921 r. utworzono szóst¹ klasê, musia³ ponownie Ocala³e groby to groby polanickich proboszczów.

przenieœæ siê na poddasze starej szko³y, gdzie zmar³. Rodzina Schaar (rzeŸba Anio³a na cmentarzu w Sza-
27 lejowie Górnym). Niewykluczone, ¿e od ich nazwiska Jego syn Georg urodzony 3 marca 1893 r.  by³ 

32pocz¹tkowo równie¿ nauczycielem, ale z wojny wróci³ wziê³a siê nazwa Schaarberg , zalesionego wzgórza 

jako porucznik. W Niemczech, a szczególnie w Pru- za Wzgórzem Marii. £¹ki pod nim nazywano Am 
33sach, pozycja oficera by³a na tyle presti¿owa, ¿e Schaarberg , dzisiaj Osiedle na Stoku. Anton Schaar 

mê¿czyŸni do koñca ¿ycia byli tytu³owani oficerami by³ w³aœcicielem tzw. górnego m³yna, który kupi³ 
34rezerwy niezale¿nie od  ich stanowiska. Gdy wzrós³ w 1845 r. , nazywanego od jego nazwiska m³ynem 

35jego status, zosta³ zaaprobowany i 28 lipca 1918 r. Schaara . W rêkach jego rodziny m³yn pozostawa³ 
zarêczy³ siê z ulubion¹ córk¹ Franza Wittwera przez 50 lat. W 1894 r. przej¹³ go syn poprzedniego 

36Gertrud¹, „oczkiem w g³owie” tatusia, swoj¹ rówieœnic¹, w³aœciciela, równie¿ o imieniu Anton . Dwa lata póŸniej 
urodzon¹ 28 wrzeœnia 1893 r. I prawdopodobnie w³aœcicielami m³yna by³o ju¿ ma³¿eñstwo Ludwigów, a 
kole¿ank¹ szkoln¹. Ona wprowadzi³a go teraz w trudn¹ m³yn 25 kwietnia 1896 r. zosta³ przymusowo zlicytowa-

37sztukê ksiêgowoœci; pobrali siê dok³adnie rok póŸniej, ny . Z nadarzaj¹cej siê okazji skorzysta³ w³aœciciel 
28 lipca 1919 r. Wkrótce po œlubie zosta³ prokurentem Huty Kryszta³ów Pangratz w Lasówce i otworzy³ tam 

28
38firmy Wittwer ; która dwa lata póŸniej wybudowa³a hutê znan¹ szlifierniê szk³a . W 1919 r. szlifierniê Pangratza 

39szk³a kryszta³owego. 14 sierpnia 1928 r. wybrano go wydzier¿awi³ od jego córki Franz Wittwer , który mia³ 
tak¿e skarbnikiem stowarzyszenia „Katolicki Dom ju¿ w³asn¹ szlifierniê ko³o dworca. Adres Pangratz-
Rzemieœlnika w Polanicy Zdroju”. Gdy po d³ugich piêciu schleife Franz Wittwer doskonale znany jest polani-
latach 11 kwietnia 1924 r. urodzi³ siê ich syn Klaus czanom, to ul. D¹browskiego 1a1d.

Benno Taubitz (1878-1940), urodzi³ siê w Nowej 

Bystrzycy, 8 kwietnia 1912 r. przyby³ jako kap³an do 

nale¿¹cej do Szalejowa Górnego, za³o¿onej w 1909 r. 

filii parafii w Polanicy. Nowo 

wybudowany koœció³ zosta³ 

poœwiêcony trzy miesi¹ce 

wczeœniej. Dzie³o ks. Taubitza, 

to zorganizowanie nowej pa-

rafii, dysponuj¹cej wszelkim 

wyposa¿eniem. By³ zwierz-

chnikiem sierociñca, w którym 

pod opiek¹ 6 sióstrod œw. 

Engel, Franz Wittwer oszala³ i sprawi³ prezent ca³emu Jadwigi przebywa³o 40 sierot 

miastu. Z okazji narodzin wnuka ufundowa³ bowiem i 30 wychowanków opieki spo-
29nowy podœwietlany zegar na wie¿ê koœcio³a  zamówio- ³ecznej. Dokona³ odbudowy 

ny w firmie  A. Eppner & Co. w Srebrnej Górze, co sierociñca po po¿arze w 1923 r. W 1924 r. sp³on¹³ 
30 równie¿ lazaret i szpital uzdrowiskowy. W ramach kosztowa³o go jedyne 800 marek w z³ocie . W sierpniu 

odbudowy dom ten powiêkszono o dobudówkê z prze-2002 r. dr med. Klaus Engel zamówi³ mszê w pola-

znaczeniem na szpital. By³ prezesem Katolickiego nickim koœciele pw. Wniebowziêcia NMP w intencji 

Zwi¹zku Czeladników, zakupi³ Haus Hohenzollern (ob. zmar³ych cz³onków rodziny Engel-Wittwer i z okazji 

Hotel Polonia). Wyposa¿y³ koœció³ w organy, konfesjo-jego z³otych godów. Wszystkich uczestników wycieczki 

na³, drogê krzy¿ow¹, w 1927 r. ponownie zakupi³ dawnych polaniczan do starej ojczyzny zaprosi³ 

dzwony (poprzednie zarekwirowano w czasie I wojny natomiast na wieczorny poczêstunek do Panoramy 
31 œwiatowej.). Spoczywa na polanickim cmentarzu. Jego przy ul. Mariañskiej . 

grób, jak i grób jego nastêpcy uda³o siê dziêki datkom 

Zmarli Niemcy pochowani na cmentarzu komu- polaniczan w 1986 r. doprowadziæ do takiego stanu, na 

nalnym jaki zas³uguj¹.

Ogromn¹ wiêkszoœæ nagrobków z czasów niemieckich 

usuniêto, niektóre wykorzystano ponownie. W zwolnio- Franz Filla (1883-1945), urodzony w St. Sio³kowicach 

nych kwaterach grzebano nowych mieszkañców. Grn. na Œl¹sku Opolskim. W paŸdzierniku 1933 r. 
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Zosta³ regensem konwiktu w K³odzku i równoczeœnie przeds iêb iorca Josef 

nauczycielem w k³odzkim gimnazjum. Na jednej z lek- Goebel . W Polanicy 

cji skrytykowa³ antysemickie mieszkali  te¿ bracia 

ustawy norymberskie. Kiedy Anny, Josef i August, 

o tym doniesiono, dr Filla mu- i kilkoro dalszych cz³on-

sia³ opuœciæ klasê w trakcie ków  rod zin y poc ho-

lekcji i 19 paŸdziernika 1935 r. dz¹cych z Broumova, 

wyprowadziæ siê z konwiktu. i ka¿de z nich by³o 
40 w³aœcicielem  pen-Otrzyma³ posadê kuratusa  

42sjonatu . Po wojnie w Nowej Wsi w powiecie bys-

Kolossa nie wyjecha³ trzyckim. Sz³a za nim opinia 

powo³uj¹c siê na swoje „karnie  przeniesionego”. 

czechos³owackie oby-W 1940 r. przej¹³ parafiê w Po-

watelstwo, jednak kino lanicy-Zdroju. Niedomaga³ ju¿ 

zosta³o upañstwowio-wczeœniej, teraz stan jego zdrowia siê pogorszy³. Na 

ne. Przed wojn¹ wspó³-dzieñ przed swoimi urodzinami, 15 stycznia 1945 r., ks. 

w³aœciciel, po wojnie do Filla zmar³ i zosta³ pochowany na cmentarzu w Polanicy 
43Zdroju. 1947 r. , a starsi mieszkañcy Polanicy  pamiêtaj¹, ¿e 

jeszcze ok. 1960 r. pracowa³ w kinie jako bileter. 

G³ównie jednak zajmowa³ siê przewozem ró¿nych 

materia³ów swoim konnym wozem, jego ¿ona dorabia³a 

jako krawcowa. Musia³ te¿ opuœciæ wygodne mieszka-

nie w gmachu kina, zamieszka³ przy ul. Fabrycznej, 

u wylotu ul. £¹kowej. Zachowa³a siê relacja Polki, jego 

s¹siadki, która pisze: „Mój ojciec gra³ z nim w szachy;   

obaj prowadzili d³ugie rozmowy. Pan Kollossa bardzo 

cierpia³ z powodu tego, co sta³o siê z jego maj¹tkiem. 

Do Altheide Bad przyjecha³ z Mazur, czu³ siê Polakiem, 

ciê¿ko pracowa³, by kupiæ grunt w Polanicy i spe³niæ 

marzenie o zbudowaniu kina. Jednak polskie w³adze 
44wszystko mu odebra³y” . W Polanicy znajduje siê jego 

Prof. Heinrich Schlecht (1881-1953), kardiolog, grobowiec, w którym spoczywa z ¿on¹ Ann¹. 

naczelny lekarz Polanicy-Zdroju przed 1945. Przyczyni³ 

siê do rozwoju oœrodka kardiologicznego, posiada³ Inni mieszkañcy Altheide, którzy po 1945 r. pozostali 

powa¿ny dorobek naukowy. Po 1945 poprosi³ o mo¿li- w Polanicy i zostali pochowani na cmentarzu komu-

woœæ pozostania w Polanicy, kontynuuj¹c pracê w uz- nalnym; z pewnoœci¹ ich lista jest niepe³na. Ich status 

drowisku. Nauczyciel wczeœniej niemieckich, póŸniej narodowoœciowy by³ ró¿ny: byli to Niemcy, Polacy, 

polskich lekarzy. Na Domu Zdrojowym widnieje tablica Œl¹zacy polskiego lub niemieckiego pochodzenia. Ich 

jego pamiêci ods³oniêta w 2004 r. Polanicki cmentarz groby dot¹d istniej¹.

jest miejscem jego wiecznego spoczynku i zmar³ej 

Jadwiga Bartsch (1900-1985); Klara Broja (1900-nieco wczeœniej jego ¿ony, malarki Luise Schlecht 

1958), Ryszard Broja (1893-1974), twórca s³ynnego (1898-1951). Grób zosta³ odnowiony w 2001 r. Stara-

Gniazdka, polanickiej atrakcji lat 60. i 70. XX w., chêtnie niem w³adz miasta.

odwiedzanej przez wycieczki; Ida Deinert (1866-1962), 

Henryk Kolossa (1891-1966), Anna Kolossa (1880- Elfriede Deinert (1889-1969), córka Idy; Klara 

1967). Co najmniej formalnie Anna Kolossa z d. Gold- Duchatsch (1900-1992); Józef Leschnik (1895-1977)  

mann by³a w latach 1936-1945 w³aœcicielk¹ kina Union- polski Œl¹zak, ratownik w Domu Zdrojowym, 

Theater przy Bahnhofstraße (po wojnie kino Œwiatowid prawdopodobnie jego pierwsza ¿ona Gertruda 
41przy ul. Zdrojowej 5)  na 448 miejsc, które w 1929 r. Leschnik (1890-1963) i druga Maria Leschnik (1910-

wybudowa³ jej m¹¿ Henryk Kolossa wed³ug projektu 1976); Margareta Planetorz (1931-2015), córka Jadwigi 

architekta Kretschmera. Wykonawc¹ by³ polanicki Bartsch; Josef Tschöke (1895-1980)  elektryk, Emma 
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oddzielne gminy; obie pod wzglêdem koœcielnym nale¿a³y do Tschöke (19061986), ¿ona Josefa; Jadwiga Wycisk 
parafii szalejowskiej. Granica Neu-Heide zaczyna³a siê w górnej 

(1894-1989), Henryk Wycisk (1907-1966); Josef Zylla czêœci parku Zdrojowego. 
18   Odmiana imienia Benno wg Poradni jêzykowej Instytutu Filologii (1899-1973), hydraulik, Herbert Zylla (1929-1980), syn 

Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 
Josefa, kolega szkolny G. Wenzla, Hildegarda Zylla www.ilij.ujk.edu.pl/poradnia-jezykowa/trudna-odmiana-imienia-

benno/. Dostêp 2020-12-02.(1903-1981), ¿ona Josefa. 19   Wenzel, Historia s. 374.
20   Benno Taubitz (1878-1940), od 8 kwietnia 1912 r. wikariusz 

za³o¿onej w 1909 r. filii parafii w Polanicy nale¿¹cej do parafii 
    w Szalejowie Górnym. Budowa parafii pod wzglêdem 

organizacyjnym i duchowym to jego dzie³o. 
21   Georg Wenzel, Es geschah in Altheide, w: „Altheider Autor artyku³u bêdzie wdziêczny Czytelnikom „Nieregu-

Weihnachtsbrief“, Ausg. 12, 2008. S. 195.
22   Hermann Siegert, Friedhofsgärtner. kath. Friedhofsgärtnerei, Bad larnika”, którzy zechc¹ podzieliæ siê uwagami na tematy 

Altheide w: Die Grafschaft Glatz - Einwohnerbuch 1937, S. 30
poruszane w powy¿szym artykule (adres mailowy 23   Np. „Tylko, gdy na widoku, przy szosie ukaza³ siê cmentarz 

katolicki, niejedno oko zwilgotnia³o od ³ez i przes³aliœmy ostatnie polanica@op.pl, poprzez Facebooka, lub na adres 
pozdrowienie grobom, o które nie mog³y ju¿ zadbaæ rêce 

redakcji), a zw³aszcza wspomnieniami o wymienionych kochaj¹cych bliskich”. Henny Rabe, 9 marca 1946 r. w Polanicy 
Zdroju. Wspomnienia., w: Polanica Zdrój, dz. cyt., s. 528.osobach lub jeszcze innych mieszkañcach przedwo-

24   Erna Biegus, z domu Tschöke (ur. 17 stycznia 1929), jest ostatni¹ 
jennego Altheide, których groby zachowa³y siê na niemieck¹ polaniczank¹, która jeszcze w Altheide chodzi³a do 

szko³y. Jej ojcu Josefowi nie pozwolono wyjechaæ do Niemiec, cmentarzu komunalnym. Ponadto ma nadziejê, ¿e 
poniewa¿ by³ jedynym elektrykiem, który potrafi³ obs³ugiwaæ

znajd¹ siê osoby, które ocali³y w pamiêci postaci     i naprawiaæ windy, elektrowniê i rozmaite urz¹dzenia w 
uzdrowisku. Ona sama wysz³a za m¹¿ za polskiego lekarza 

    i zosta³a. 
25   Georg Wenzel, Poœwiêcenie tablicy upamiêtniaj¹cej mieszkañców 

Polanicy zmar³ych przed wysiedleniem, w: Polanica, dz. cyt., s. 
1   563564.Dane na podstawie: Michael Rademacher. Deutsche   

26   Edward Wojciechowski, Uratowane krzy¿e, w: „Nieregularnik Verwaltungsgeschichte Schlesien, Kreis Glatz, 2006.
2   Polanicki” nr 2(20) z 2011, s. 6.Georg Wenzel, Hedwigschwestern in Altheide, w: „Altheider 

27   Altheider Pressespiegel, w: „Altheider Weihnachtsbrief“, Ausg. 19, Weihnachtsbrief” Ausg. 17, 2013, S. 62.
3   2015. S. 98, za: „Echo des Heuscheuer- u. Mense-Gebirges“. Nr. S. Augustina von Douallier by³a jedn¹ z pierwszych czterech 

27, Sonnabend, 8. Juli 1893.jadwi¿anek ze Zgromadzenia Sióstr Œwiêtej Jadwigi za³o¿onego 
28   Alfons Wittwer, Firma Alfons Wittwer, w: Polanica, dz. cyt., s. 247.we Wroc³awiu przez ks. Roberta Spiskego, które 14 czerwca 
29   

  1859 r. z³o¿y³y œluby zakonne. Georg Wenzel. Historia koœcio³a, w: Polanica, dz. cyt., s. 377.
4   30   

Franz Klose. Ze wspomnieñ polanickiego lekarza Wenzel, Es geschah in Altheide, w: „Altheider Weihnachtsbrief“, 
uzdrowiskowego, w H. Grzybowski, G. Wenzel (red.), Polanica Ausg. 18, 2014. S. 134.

31   Zdrój wczoraj i dziœ. Tom 1 (1347-1946), Nowa Ruda-Polanica Georg Wenzel, Relacja z wyjazdu Zwi¹zku Polaniczan do 
Zdrój, 2006, s. 200. Polanicy w dniach 916 sierpnia 2002 r., w: Polanica, dz. cyt., s. 

5   Pra³at Edmund Scholz (1835-1920)  od 1886 r. proboszcz w 550. Klaus Engel zmar³ w 2004 r. w Kleve miesi¹c po swoich 80. 
Gorzanowie, od 1909 r. wielki dziekan k³odzki, w latach 19091920 urodzinach.

32   wikariusz arcybiskupi dla wiernych hrabstwa ³odzkiego, wreszcie Altheide Bad, Pharus Plan, wyd. Pharus Verlag, Berlin 1925.
33   od 1920 wikariusz generalny nowo utworzonego wikariatu Schaarberg, por. przyp. red. do: Alfons Töpler, Wyznanie mi³osne 

generalnego hrabstwa k³odzkiego. Jeden z inicjatorów wydawania dla Polanicy w: Polanica, dz. cyt., s. 457.
34   kwartalnika historycznego „Vierteljährschrift für Geschichte und Eduard Wagner, Z historii miasta. M³yn Pietschów, w: Polanica, 

Heimatkunde der Grafschaft Glatz”. dz. cyt., s. 265.
6   35   Ju¿ po kilku latach, w 1917 r. w czasie I w. œw., za wyj¹tkiem Georg Hoffmann, Polanica Zdrój  informator zarz¹du uzdrowiska, 

trzeciego co do wielkoœci, zosta³y one, podobnie jak piszcza³ki w: Polanica, dz. cyt., s. 94.
36   organowe, zarekwirowane na potrzeby wojenne.  Altheider Pressespiegel, w: „Altheider Weihnachtsbrief“, Ausg. 19, 

7   Georg Wenzel. Historia koœcio³a i parafii katolickiej w Polanicy 2015. S. 104, za: „Echo des Heuscheuer- u. Mense-Gebirges“. 
Zdroju, w: Polanica  dz. cyt., s. 371. Nr. 2, Sonnabend, 13. Januar 1894. Anton junior móg³ byæ 

8   O zwi¹zkach rodziny z Polanic¹ w dalszej czêœci. wnukiem pierwszego w³aœciciela.
9   37   Wenzel. Historia, s. 375. Altheider Pressespiegel, w: „Altheider Weihnachtsbrief“, Ausg. 19, 
10   Morga, dawna jednostka miary powierzchni gruntu, stosowana 2015, S. 120 za: „Echo des Heuscheuer- u. Mense-Gebirges“. Nr. 
    w Niemczech do pocz¹tku XX w. Morga pruska ma³a czyli 10, Sonnabend, 7. März 1896.

38    magdeburska, mia³a 25,532 ara. Obrazowo mówi¹c, jest to Wenzel, Es geschah in Altheide w: „Altheider Weihnachtsbrief”, 
kwadrat o boku 50,5 m. Ausg. 10, 2006, S. 157.

11    39    Altheider Pressespiegel, „Altheider Weihnachtsbrief” Ausg. 17, Dr Elisabeth Pangratz, w³aœcicielka huty szk³a w Lasówce 
2013, S. 56, za: „Glatzer Zeitung” Nr 60, pi¹tek, 26 lipca 1918 r. za³o¿onej w 1662 r. przez Adama Peterhansela, od 1853 r. 

12    Trzeba te¿ dodaæ, ¿e radni zdecydowali tak¿e, ¿e podobna     W posiadaniu Pangratzów. Por. przyp. Do: Wittwer, Firma Alfons 
pomoc zostanie udzielona parafii ewangelickiej, która przy Wittwer dz. cyt. s. 247.

40    zakupie gruntu pod cmentarz otrzyma pomoc finansow¹ Kuratus (kurat), duchowny zarz¹dzaj¹cy parafi¹.
41    adekwatn¹ do liczby parafian. a. Historyczna Baza Kin D. Œl¹sk www.historiakina-

13    Georg Wenzel, W³aœciciel fabryki Franz Wittwer (18681942), dolnyslask.eu/cinemas/list/; b. Kino-Wiki www.hifi-
    w: Polanica dz. cyt., s. 443. archiv.info/Kinowiki/index.php?title=1941-Schlesien, dostêp 14-
14    Josef Misterek wynajmowa³ te¿ pokoje dla letników w swoim 12-2020.

42    pensjonacie Johannahof (ob. Villa Tilia na rogu ul. K³odzkiej i Michael Popovic, Familienforschung Hofmann Altheide Bad, 
Lipowej).     W: „Altheider Weihnachtsbrief“, Ausg. 19, 2015. S. 166170. Anna 

15    Alfons Wittwer, Firma Alfons Wittwer, w: Polanica, dz. cyt. s. 250. mia³a pensjonat Vier Jahreszeiten, ul. D¹browskiego 4, Henryk 
Po tym nabytku cmentarz mia³ powierzchniê 0,834 hektara. Franz Wilhelmine ul. Chopina 3.

43    Wittwer (1868-1942) by³ szczodrym mecenasem: za³o¿y³ Popovic, dz. Cyt.
44        i utrzymywa³ Stra¿ Po¿arn¹ i orkiestrê zak³adow¹. Natalia Hawryszków, Aufgefrischte Erinnerungen aus meiner 

16   Nieistniej¹ca gospoda na skrzy¿owaniu DK-8 i ul. Zdrojowej Kindheit in Altheide Bad und Polanica Zdrój, w: „Altheider 
(powy¿ej Hotelu Alpejskiego). Weihnachtsbrief”, Ausg. 21, Dezember 2017, S. 45. T³um. H. 

17   Do po³¹czenia 1 kwietnia 1929 r. Altheide i Neuheide tworzy³y Grzybowski.
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¯YCIE NAUKOWE 
W UZDROWISKU POLANICA cz .III

To s¹ lata, gdy w poszczególnych sanatoriach, wspólnie napisa³yœmy pracê pt: „Zaburzenia rytmu 

Szpitalach Uzdrowiskowych lekarze pisali i publikowali u dzieci, obserwowane w Dzieciêcym Sanatorium Kar-

wiele prac. Przygotowywali siê i zdawali egzamin diologicznym w Polanicy-Zdroju”.

specjalizacji I i II stopnia, niektórzy gromadzili ju¿ Wyg³oszono j¹ na III Dniach Kardiologii Dzieciêcej .

materia³y do doktoratów. W 1972 roku powsta³o w Polanicy-Zdroju terenowe 

W Sanatorium Dzieciêcym rozpoczêliœmy ten okres od ko³o Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Wpisali siê 

wyjazdu do Warszawy na Zjazd Kardiologiczny, gdzie do niego prawie wszyscy lekarze z Ziemi K³odzkiej. 

mieliœmy referaty w kilku sekcjach. Dr nauk humanis- Najpierw z Zespo³u Uzdrowisk K³odzkich, wiêc 

tycznych, Stanis³aw Zawistowski, mia³ referaty pt. Polanicy, Dusznik i Kudowy a potem lekarze z Oœ-

„Psychika dzieci z przewlek³ym uszkodzeniem uk³adu rodków Zdrowia, z tych miast: z Wojewódzkiego 

kr¹¿enia z punktu widzenia postêpowania rehabilita- Szpitala Chirurgii Plastycznej w Polanicy i ze Szpitala 

cyjnego” i „Szko³a sanatoryjna, zagadnienie wyboru Powiatowego w K³odzku. Przewodnicz¹cym zosta³ 

odpowiedniego zawodu oraz rozwijanie ukierunkowa- doc. dr hab. Micha³ Krauss, wiceprzewodnicz¹cym dr 

nych zainteresowañ u dzieci z wadami serca”. Wies³aw Malka, sekretarzem dr Krystyna Jazienicka-

Wytyczak, skarbnikiem dr Janina Zawistowska.

Dr Henryka Maciejczyk - pediatra, która pracowa³a 

u nas, ale i w Oœrodku Zdrowia i w szkole podstawo-

wej, przez lata bada³a dzieci i widzia³a narastaj¹cy 

problem skrzywieñ krêgos³upa. Na materiale 430 

dzieci leczonych w Sanatorium z powodu wad serca Inauguracyjne zebranie PTL odby³o siê w listopa-

i takiej samej grupy dzieci bez zaburzeñ uk³adu dzie 1972 r., uœwietni³ je profesor Antoni Falkiewicz 

kr¹¿enia ze Szko³y Podstawowej nr 2 w Polanicy, z II Kliniki Chorób Wewnêtrznych we Wroc³awiu. Jego 

uda³o siê autorce pracy uchwyciæ bardzo ciekawe piêkny wyk³ad na temat humanitaryzmu lekarza 

wyniki i wysun¹æ dobre wnioski. wywo³a³ ¿yw¹ dyskusjê t³umnie zgromadzonych 

W nastêpnych latach obserwowano leczone w Sa- lekarzy.

natorium Dzieciêcym dzieci, u których wystêpowa³y Odt¹d nasze zebrania odbywa³y siê co miesi¹c i sta-

zaburzenia rytmu. Ka¿da z nas (J. Zawistowska, raliœmy siê o prelegentów z ró¿nych dziedzin, jako ¿e 

J. Moczulska, H. Maciejczykowa i ja) bada³a swoich i my mieliœmy ró¿ne specjalizacje. Przez ponad 20 lat 

pacjentów i notowa³a wyniki obserwacji, czêsto w cza- istnienia naszego Ko³a, któremu po wyjeŸdzie profe-

sie kilku pobytów dzieci w Sanatorium. Nastêpnie sora Kraussa do Warszawy, przewodniczyli w latach 

siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych dr W. Malka, 

a w dziewiêædziesi¹tych dr B. Rozwadowski, zaprosi-

liœmy kilkudziesiêciu profesorów, docentów z Klinik 

Wroc³awia, Warszawy, £odzi, Poznana, Krakowa 

i Katowic. Byli nimi m.in.: I. Smolska, A. Chroœcickki, 

S. Kotlarek-Haus, K. Orzechowska-Juzwenko, 

B. Gerczuk-Kowal, A. Kowalisko, T. Chruœciel, 

L. Palys-Plamieniak, O. Haus, O. Bader, J. Moll, 

2/2020NieregularnikNieregularnik PolanickiPolanickiZ ¯YCIA MIASTA

W œrodku doc. dr Micha³ Krauss



11

W. Musia³, B. Halawa, S. Gruszka, B. Lazarkieicz, przeszkody. Egzamin w Ministerstwie Zdrowia z an-

T. Petelenc, G . Straburzyñski, R. Smolik, K. Wrabec, gielskiego i rozmowa z urzêdnikiem, po co tam jadê, 

i wielu innych goœci, tak¿e zagranicznych, przedstawi- potem egzamin pisemny i ustny w British Consul, 

cieli firm farmaceutycznych, którzy opisywali nam zamawianie lotu, na d³ugo przed otrzymaniem pasz-

dzia³anie nowych leków. portu i codzienne telefony, czy ju¿ jest paszport, 

wreszcie odbiór jego w Ministerstwie, na 2 godziny Pocz¹tkowo ko³o nasze liczy³o ponad 80 cz³onków, 

przed odlotem.w latach dziewiêædziesi¹tych ub. w. Iloœæ ta zaczê³a 

siê zmniejszaæ.    W Londynie pilnie uczêszcza³am do klinik, uczy³am 

siê kardiologii a w Warszawie po powrocie musia³am 

to przekazaæ lekarzom kardiologom i kardiochirurgom, 

nie by³o ³atwo. Wszêdzie spotyka³o mnie jednak 

¿yczliwe przyjêcie i pomoc. Tu muszê te¿ opowie-

dzieæ, gdy w rok potem, przyjecha³ do Polanicy na 

moje zaproszenie chirurg z Londynu dr John Piper, 

docent Krauss pokaza³ mu szpital i kilka zabiegów, 

które ju¿ wtedy robili tutejsi chirurdzy plastycy. Dr 

Piper nie móg³ siê nadziwiæ, jak w tak ma³ej miejsco-

woœci i w tak ma³ym i biednym szpitalu mo¿na wyko-

nywaæ tak trudne operacje.

Docent Stanis³aw Maciejczyk, znaj¹cy dobrze angiel-

ski, w ramach pomocy kole¿eñskiej przeznaczy³ wiele W czasie IV Dni Kardiologii Dzieciêcej w 1984 roku 

godzin popo³udniowych i wieczornych, by pokazaæ obchodziliœmy 25 lat dzia³alnoœci Sanatorium Dzieciê-

goœciom Kotlinê K³odzk¹.cego, a na nasz wniosek Miejska Rada Narodowa 

przyzna³a naszemu zas³u¿onemu konsul tatowi  Potem przez kilka miesiêcy, a nawet lat, by³o g³oœno 

Profesorowi dr med.  Antoniemu Chroœcickiemu w prasie londyñskiej i wœród ich chirurgów  jak wysoki 

godnoœæ Honorowego Obywatela Miasta Polanica- jest poziom chirurgii w Polsce, jak wielkie operacje 

Zdrój. wykonuje siê w ma³ej miejscowoœci, w Polanicy.

Myœlê, ¿e ktoœ z dawnych lekarzy Szpitala napisze 

o sukcesach ich, ich uczniów, bo szkoda, by tak 

wspania³e osi¹gniêcia naukowe pozosta³y tylko w ich 

anna³ach i archiwach.

   Czêœæ lekarzy w Uzdrowisku zaczê³a odchodziæ na 

emeryturê, do Sanatorium Dzieciêcego przyby³ m³ody 

pediatra Marek Turkiewicz, a nastêpnie dr Katarzyna 

Iwañska, po¿egnaliœmy zaœ dr Janinê Zawistowsk¹.

 W tym czasie odbywa³a siê te¿ w Polanicy 

Konferencja Towarzystwa Kardiologów Polskich, Zjazd 

Chirurgów Plastyków, wiec bankiet po³¹czony 

z kolegami chirurgami i kardiologami doros³ymi by³ 

huczny i liczniejszy ni¿ na pozosta³ych naszych 

zjazdach „mêska dru¿yna”, pozwoli³a na tañce do 

bia³ego rana...

W latach 70. ub. w. nie tylko drgnê³a, ale i poszerzy³a 

siê o Uzdrowiska sprawa kontaktów i wizyt do krajów 

Europy Zachodniej. V Dni Kardiologii Dzieciêcej odbywa³y siê w maju 1988 

   Jako jedna z pierwszych zosta³am wytypowana i do roku w Polanicy, a tematem ich by³y: ”Odleg³e wy-

dziœ pamiêtam wszystkie po drodze pokonywane niki leczenia operacyjnego wad wrodzonych serca 

Z ¯YCIA MIASTANieregularnikNieregularnik PolanickiPolanicki2/2020 NieregularnikNieregularnik PolanickiPolanicki Z ¯YCIA MIASTA

Przemawia prof F. Iwañczak
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u dzieci”. Magdalena Sajnach zorganizowa³a VII Dni Kardiologii 

Dzieciêcej w roku 2000, a pomaga³a jej wtedy, ju¿ ¯egnaliœmy profesora Chroœcickiego, dziêkuj¹c mu 

kilka lat pracuj¹ca dr Katarzyna Iwañska. i by³o to za 30 lat pracy, a witaliœmy znacznie m³odszego 

bardzo udane spotkanie, ale ¿egnaliœmy ju¿ wtedy kardiologa z Wroc³awia profesora dr hab. Franciszka 

wielu kolegów na zawsze.Iwañczaka. 

Muszê wspomnieæ o profesorze Chroœcickim, który Docent dr hab. Zbigniew Religa, który by³ honorowym 

wiele lat po odejœciu na emeryturê interesowa³ siê goœciem wyg³osi³ wyk³ad pt: „Perspektywy rozwoju 

Sanatorium Dzieciêcym, przyje¿d¿a³. na zjazdy, kardiochirurgii w Polsce, z uwzglêdnieniem kardiochi-

a w wieku 90 lat by³ w Warszawie na promocji mej rurgii dzieciêcej”.

ksi¹¿ki o Sanatorium.   VI Dni Kardiologii Dzieciêcej odby³y siê w Polanicy 

`W Sanatorium Kardiologicznym dla doros³ych, w czerwcu 1995 r. z tematem: „Ocena nowych metod 

w którym po profesorze S. Lukasiku, konsultantem by³ wizualizacji serca i naczyñ krwionoœnych”. Wyk³ad 

prof. Krzysztof Wrabec by³y te¿ czêste zjazdy nau-inauguracyjny opracowany przez docent Wandê 

kowe, konferencje Polskiego Towarzystwa Kardiolo-Kawalec i docenta Bohdana Maruszewskiego pt. 

gicznego. oraz Sympozja Rehabilitacji Kardiolo-„Diagnostyka echokardiograficzna - czy mo¿na unik-

gicznej.n¹æ b³êdów?” wywo³a³ ¿yw¹ dyskusjê, podobnie jak 

referaty w poszczególnych sesjach naukowych. Korci mnie, by jeszcze krótko napisaæ o piêknej 

i œwietnie zorganizowanej przez dr med. Joannê Zainteresowanie wywo³a³a te¿ wystawa najnowszego 

Szyszkowsk¹-Styczyrz uroczystoœci - setnej rocznicy sprzêtu zakupionego dla Klinik Dzieciêcych przez 

powstania i nieprzerwanej pracy Sanatorium Kardio-Wielk¹ Orkiestrê Œwi¹tecznej Pomocy - Jerzego Ow-

logicznego w Polanicy.siaka, któr¹ demonstrowa³ doc. Bohdan Maruszewski 

z Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Warszawie. Po wzruszaj¹cej czêœci oficjalnej wyg³oszono referat 

poœwiêcony historii sanatorium z omówieniem pracy 

obecnych, ale i wszystkich poprzednich lekarzy, 

profesorów, konsultantów na przestrzeni tych lat. 

Nastêpnie Rektor Akademii Medycznej we Wroc³awiu, 

profesor R. Andrzejak wyg³osi³ wyk³ad inauguracyjny, 

póŸniej uczestnicy Zjazdu przeszli do Sanatorium 

Kardiologicznego, gdzie zwiedzano wystawê poœwiê-

con¹ dzia³alnoœci tej placówki.

   Ta uroczystoœæ w czerwcu 2009 roku, spiê³a jak 

klamra 100 lat dzia³alnoœci jednego z Sanatoriów 

Polanicy, poprzez pracê jego dyrektora profesora 

Henryka Schlechta, a od roku 1945 - prace polskich 

lekarzy.

Opisany przeze mnie okres jest odleg³y i biedny, ale 

ciekawy przez to, ¿e wszyscy zach³annie siêgaliœmy 

po wiedzê, s³uchaliœmy swych profesorów, szanowa-Nie bêdê pisaæ o póŸniejszych latach, gdy nadal 

liœmy wszystkie autorytety i wzorce etyczne. U siebie toczy³o siê ¿ycie naukowe w Uzdrowisku, a ja by³am 

docenialiœmy kole¿eñstwo i chêæ niesienia pomocy.ju¿ na emeryturze, bo myœlê, ¿e inni zrobi¹ to jeszcze 

dok³adniej. Powiem tylko, ¿e moja nastêpczyni dr 
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TEATR W CZASIE PANDEMII
Rok 2020 chyba dla nikogo nie by³ ³atwym rokiem. 

Nikt z nas przecie¿ nie spodziewa³ siê pandemii COVID-

19, przymusowej izolacji i zdalnej pracy. Mimo wszystko 

Teatr Zdrojowy w Polanicy-Zdroju prê¿nie krzewi³ 

kulturê, organizuj¹c szereg wydarzeñ artystycznych.

szerokiej grupie odbiorców. Ca³oœæ wzbogaci³y wiersze 

czytane przez cz³onków Klubu Literackiego „Helikon” 

dzia³aj¹cego przy Towarzystwie Mi³oœników Polanicy. 

Dziêki dofinansowaniu ze œrodków Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego pochodz¹cych z Funduszu 

Promocji Kultury w ramach programu „Muzyka”, 

zrealizowaliœmy Festiwal „Muzyczne Parkowanie - 

Letnie Spotkania z Kultur¹”. To plenerowe zadanie mia³o 

miejsce na malowniczym terenie Parku Zdrojowego 

w Polanicy-Zdroju, a jego ide¹ by³o nawi¹zanie do 

tradycji kurortów europejskich takich jak Baden czy 

Bath. W ramach Festiwalu odby³o siê 5 kameralnych 

koncertów „Muzyczne parkowanie” w wykonaniu 

œwiatowej s³awy muzyków. W Muszli Koncertowej 

wyst¹pili m.in. Atom String Quartet - jeden z najbardziej 

intryguj¹cych kwartetów smyczkowych na œwiecie, 

Organizacja tego typu Festiwalu z ca³¹ pewnoœci¹ laureat wielu presti¿owych nagród; Kwartet Œl¹ski - 

podnios³a rangê oferty kulturalnej miasta, a tak¿e czo³owy polski zespó³ kameralny, istniej¹cy nieprzer-

przyczyni³a siê do kultywowania wielowiekowego wanie od 1978 roku, koncertuj¹cy po ca³ym œwiecie; 

dziedzictwa kulturowego polskiej i œwiatowej muzyki. Sognando Quartet - wyj¹tkowy zespó³ tworzony przez 

Niemal w ka¿d¹ niedzielê w polanickim parku pobrzmie-m³ode studentki Akademii Muzycznej we Wroc³awiu. Dla 

wa³y walce Straussa, uwertury Czajkowskiego, kompo-dzieci odby³y siê 4 warsztaty pn. „Muzyczne Zygzaki”. 

zycje Pendereckiego, utwory Vivaldiego, Armstronga Doœwiadczeni muzycy, pedagodzy i animatorzy prze-

i wielu innych. Ka¿dy z modu³ów znalaz³ swoich fanów prowadzili relaksacyjne zajêcia przy subtelnych tonach 

i melomanów. Odbiorcami cyklu byli bowiem nie tylko gongów i mis, zajêcia umuzykalniaj¹ce (teoria muzyki 

mieszkañcy Polanicy-Zdroju, lecz równie¿ mieszkañcy przekazywana interaktywnymi metodami z elementami 

ziemi k³odzkiej, goœcie, turyœci i kuracjusze z ca³ej Polski rytmiki i tañca) zintegrowane ze œwiadom¹ nauk¹ 

odwiedzaj¹cy Uzdrowisko. Wszystkie koncerty i ani-s³uchania wspó³czesnej muzyki powa¿nej. Du¿ym 

macje  dla  dzieci  by³y  bezp³atne. Kolejnym wydarze-zainteresowaniem cieszy³y siê spotkania pn. "Œniadanie 

niem na terenie Parku Zdrojowego by³y Pejza¿e na trawie”. Podczas tych spotkañ m³odzi artyœci, 

Qlinarne Polanicy. Podczas tegorocznej edycji nie tylko uczniowie szkó³ muzycznych z Bystrzycy K³odzkiej, 

mo¿na by³o skosztowaæ rozmaitych specja³ów, ale tak¿e mieli okazjê do zaprezentowania swoich talentów 

Muzyczne Parkowanie - Atom String Quartet

Muzyczne Zygzaki

Œniadania na trawie - organizatorzy
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obejrzeæ popisowe pokazy live coocking w wykonaniu: pszczelarskiej. Goœcinnie wyst¹pi³ folklorystyczny 

Pauliny Foremny - MasterChefa Junior, Micha³a zespó³ Janicki i Moises Bethencourt z hiszpañskimi 

Fabiszewskiego  MasterChefa, Patryka Burnickiego - rytmami. Podczas imprezy zosta³a przeprowadzona 

szefa kuchni restauracji Magdy Gessler „U Fukiera”. zbiórka pieniêdzy na leczenie Julii Kucza³y - mieszkanki 

Niezwykle ciekawe okaza³y siê równie¿ pokazy parzenia Radkowa. 

herbaty i kawy przez Czajowniê i Etno Cafe. Tradycj¹ Dziêki wspó³pracy i wsparciu finansowemu Oœrodka 

Festiwalu jest pojedynek polanickich Szefów Kuchni. Pomocy Spo³ecznej w Polanicy-Zdroju uda³o nam siê 

O tytu³ „Najlepszej Polanickiej Restauracji 2020 roku” zorganizowaæ wyj¹tkowe „Wakacje w mieœcie”. Na-

zaciêcie walczy³y: La Nonna, Nowy Zdrój, Medical szym celem by³o stworzenie urozmaiconego programu, 

Sensus, Polanica-Resort & SPA oraz Bukowy Park. gdzie ka¿dy móg³ znaleŸæ idealn¹ dla siebie formê 

W tym roku presti¿owa statuetka trafi³a do Restauracji relaksu i rekreacji w trudnym, pandemicznym okresie. 

Bukowa i jej Szefa Kuchni - Krzysztofa Mielcarka. W ofercie znalaz³o siê mnóstwo atrakcji. Dla najm³od-

szych warsztaty artystyczno-manualne: kurs na rytm  

gra na bêbnach djembe i dzwonkach; podstawy moto-

ryki i dynamiki; nauka tañca wspó³czesnego; Akademia 

DŸwiêku i Ciszy; spektakle plenerowe (Teatr Wyobra-

Ÿni, Teatr Lalki i Aktorki); cotygodniowe Kino Bambino 

z bajkami. Dla starszych oraz doros³ych wycieczki po 

okolicznych górach „Ahoj, przyrodo” w ramach edukacji 

leœnej (przy wspó³pracy z Nadleœnictwem Zdroje); 

spacery z kijkami Nordic Walking, a tak¿e krajoznawcze 

wycieczki rowerowe po okolicach  Tour de Polanica. 

Ponadto turyœci i kuracjusze mogli poznawaæ Polanicê-

Zdrój z przewodnikiem „Spacerkiem po kurorcie” 

i zwiedzaæ obiekt teatru. Du¿¹ popularnoœci¹ cieszy³y 

siê wieczorki taneczne pod gwiazdami prowadzone 

Pokazy kulinarne przeplatane by³y koncertami przez instruktora tañca. 

w Muszli Koncertowej, podczas których wyst¹pi³y W sumie zrealizowaliœmy: 20 spacerów oraz wycie-

zespo³y ludowe m.in. z Kartuz, zespó³ Super Trio oraz czek pieszych i rowerowych. Pokonaliœmy 220 km, 

Moises Bethencourt i Bart³omiej Hudziec. Na tego- 85 aktywnych godzin, 265 uczestników, 10 miejsco-

roczny Festiwal zaproszeni zostali goœcie z Kartuz  woœci, 10 szlaków, 3 zamki i pa³ace, 2 koœcio³y, 1 mauzo-

miasta partnerskiego Polanicy-Zdroju. Burmistrzowie leum, 1 lapidarium, 5 osobliwoœci przyrodniczych, 

obydwu miejscowoœci stanêli w kulinarne szranki. 2 gin¹ce wioski, 2 zabytki techniki (XVIII wiek), 1 szlak 

Spotkanie to by³o równie¿ okazj¹ do poznania lokalnych sakralny, 1 oœrodek hodowli lasu szkó³ka.

tradycji kulinarnych Kaszub oraz porównania ró¿nic Oprócz tego uda³o nam siê zorganizowaæ 24. Lato 

w kuchniach obu regionów. Przez ca³y czas trwania Filmowe w Hrabstwie K³odzkim (cykl czterech bezp³a-

imprezy mo¿na by³o równie¿ spróbowaæ produktów tnych filmów dla koneserów ambitnego, niszowego kina) 

regionalnych oraz zapoznaæ siê z twórczoœci¹ rêko- i cykliczny Kalejdoskop Filmowy.

dzielników, a wszystko utrzymane by³o w konwencji Na swoim koncie mamy wiele wydarzeñ sportowych: 

biofood oraz proekologicznej „zero plastiku”. Warto Miêdzynarodowy Festiwal Szachowy im. A. Rubin-

nadmieniæ, ¿e relacja z Pejza¿y Qulinarnych znalaz³a steina, Puchar Polski Nordic Walking, Bike Maraton, 

siê w programie TVN! Super Bieg oraz Pó³maraton Górski Polanica-Zdrój 

W ramach XXVII Miêdzynarodowych Koncertów i Dziesi¹tka Staropolanki.

Muzyki Organowej i Kameralnej goœciliœmy: Mariê We wrzeœn iu zorgan izowal iœmy „II Polanickie 

Peruck¹ (skrzypce) i prof. Romana Peruckiego (org- Grzybobranie  Grzybów Zdroje”, imprezê dedykowan¹ 

any). mi³oœnikom grzybów, przetworów, nalewek i potraw 

Tradycyjnie odby³ siê tak¿e „Cud-Miód” impreza z darów lasu. Sporym zainteresowaniem cieszy³y siê 

promuj¹ca loka lnych pszczelarzy i ich wyroby. konkursy na najpiêkniejsze okazy grzybowe oraz na 

W ramach wydarzenia mia³y miejsce liczne wyk³ady najlepsz¹ nalewkê z owoców leœnych. Ciekawostk¹ by³y 

i warsztaty zarówno dla dzieci i doros³ych o tematyce prelekcje o grzybach jadalnych i niejadalnych. Live 

Pejza¿e Qulinarne
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fontanna, prestigitator, Ÿdziebe³ko, fajfy, borowina, 

absztyfikant, traszka, szachownica, szlafmyca oraz 

kurdybanek. Muzykê skomponowa³ £. Borowiecki, 

A. Andrusowi towarzyszy³y: J. Ko³aczkowska i H. Œle-

szyñska.

cooking z udzia³em MasterChefów ostatnich edycji 

kulinarnych programów TV przyci¹gn¹³ wielu obserwat-

orów. Szefowie kuchni polanickich pensjonatów 

i restauracji przygotowali potrawy, które mo¿na by³o 

z przyjemnoœci¹ degustowaæ. Na stoiskach ka¿dy móg³ 

zaopatrzyæ siê na zimê w suszone i marynowane 

grzybki, soki z aronii, konfitury z malin oraz wina Podczas XVIII edycji Krakowskiego Salonu Poezji 
z owoców leœnych. Najm³odsi chêtnie wziêli udzia³ goœciliœmy Adama Woronowicza z monodramem 
w grze terenowej „Szlakiem polanickiego niedŸwiadka". opartym na fragmentach „Pamiêtnika z powstania 

Festiwal Marii Czubaszek „Ca³y Kazio”, który warszawskiego” Mirona Bia³oszewskiego.
przyci¹ga do malowniczej Polanicy-Zdroju koneserów Ponadto uruchomiliœmy „Pocztê Kulturaln¹” i na 
polskiej muzyki, inteligentnego s³owa i humoru, w tym swoich stronach internetowych umieszczamy linki 
roku z powodu wprowadzonych przez rz¹d obostrzeñ z propozycjami zajêæ dla dzieci i m³odzie¿y. Natomiast 
epidemicznych odby³ siê tylko jednego dnia. Zdo³aliœmy starszych odbiorców regularnie informujemy o cieka-
zorganizowaæ prelekcjê o mediach muzycznych oraz wych wydarzeniach online ze œwiata kultury i sztuki, 
prawach autorskich (wyk³ad poprowadzi³ Hirek Wrona), m.in. zwiedzanie muzeów, oper, galerii. 
koncert Artura Andrusa w Muszli Koncertowej oraz Z utêsknieniem czekamy na lepsze, bezpieczniejsze 
videodancing z Kaziem i pokaz kolorowej fontanny. czasy i mo¿liwoœæ otwarcia Teatru Zdrojowego z jeszcze 
Wa¿nym dla polaniczan wydarzeniem podczas bardziej interesuj¹cym i szerokim wachlarzem kultu-
Festiwalu by³a premiera piosenki „Przebój-Zdrój”  ralnym. Mamy nadziejê, ¿e Nowy Rok pozwoli nam 
„Panna Fontanna”. Pocz¹tkiem wrzeœnia wraz z Radiem wszystkim powróciæ do normalnoœci, czego i sobie, 
Wroc³aw og³osiliœmy konkurs dla internautów i s³uchacz- i Pañstwu ¿yczymy.
y, którzy wysy³a-j¹c swoje propozycje s³ów, jakie kojarz¹ 

im siê z Polanic¹, stali siê wspó³twórcami piosenki o 

naszym Uzdrowisku. Ostatecznego wyboru dokona³ 

sam autor tekstu, Artur Andrus. Oto wielka dziesi¹tka: 

Festiwal Marii Czubaszek  - koncert Artura Andrusa
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Teatr Zdrojowy - Centrum Kultury i Promocji
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Grzybów-Zdroje, czyli Polanickie grzybobranie
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KSI¥¯KA W CZASACH COVIDU 
W 1985 roku Gabriel Garcia Marquez wyda³ jedn¹ siê w Polanicy, ze skromn¹ pomoc¹ organizacyjn¹ 

ze swoich najlepszych powieœci Mi³oœæ w czasach naszej biblioteki. Nie wiadomo na razie, kiedy wrócimy 

zarazy. Nie chcia³am tego tytu³u parafrazowaæ dok³- do tego pomys³u.

adniej, ¿eby nigdy nikomu polanicka biblioteka nie 

kojarzy³a siê z zaraz¹, chocia¿ z mi³oœci¹  jak najbar-

dziej. W powieœci bohaterowie doznaj¹ spe³nienia 

swoich uczuæ dopiero po ponad 50 latach. Mam 

nadziejê, ¿e z covidem bêdzie inaczej,  opuœci nas 

niebawem i nie wróci nigdy.  

   Potem zacz¹³ siê covid i funkcjonowanie w bardzo 

ograniczonych ramach. Biblioteka by³a dwukrotnie 

zamykana dla u¿ytkowników: od po³owy marca do 

koñca maja i 2 tygodnie w listopadzie. Musieliœmy 

dostosowaæ siê do zaleceñ Biblioteki Narodowej, która 

rekomendowa³a zamkniêcie. Ten czas pracownicy 

   Rok 2020 zapowiada³ siê dobrze, ale i dla mnie i dla biblioteki wykorzystali na obowi¹zkowe prace przy 

biblioteki, by³ inny ni¿ wszystko, co by³o przedtem. Na ksiêgozbiorze  ubytkowanie przestarza³ych ksi¹¿ek 

prze³omie roku 2019 i 2020 uda³o nam siê zorganizo- i wymagan¹ raz na 5 lat pe³n¹ inwentaryzacjê zbiorów. 

waæ 3 ciekawe spotkania, które by³y dope³nieniem Jak ten rok wygl¹da od strony statystycznej, zawsze 

wczeœniejszej cyklicznej imprezy Poeci bez granic. bardzo dla bibliotek wa¿nej?

Chcieliœmy pokazaæ naszym Czytelnikom inne aspekty Zmniejszy³a siê liczba czytelników: z 1654 w 2019 do 

literatury, dlatego zaprosiliœmy znan¹ m³od¹ t³umaczkê 1129 obecnie (stany na dzieñ 1 grudnia br.). Jest to 

literatury czeskiej Juliê Ró¿ewicz (wnuczkê Tadeusza), oczywiste, tym bardziej, ze 45,2 % naszych czytelników 

jednoczeœnie w³aœcicielkê wydawnictwa AFERA to osoby powy¿ej 45 roku ¿ycia. Mimo ¿e by³o mniej 

z Wroc³awia, które specjalizuje siê w popularyzacji odwiedzin, czytelnicy wypo¿yczyli proporcjonalnie 

wspó³czesnej prozy czeskiej. Nastêpnie goœciliœmy znacznie wiêcej ksi¹¿ek ni¿ w roku ubieg³ym: 2019  

Krystynê Œmigielsk¹, pisz¹c¹ ksi¹¿ki dla dzieci, ale te¿ 31 482, 2020  25 793. Myœlê, ¿e w trudnych czasach 

dla doros³ych. Autorka promowa³a u nas swoj¹ naj- sprawdzi³a siê nasza „biblioteczna filozofia”: ¿e 

nowsz¹ powieœæ Pokurcz, reprezentuj¹c¹ literaturê najwa¿niejszy jest dostêp do nowej ksi¹¿ki i tego 

obyczajow¹, która próbuje spor tretowaæ  polsk¹ naszym Czytelnikom nie ¿a³owaliœmy. Kupiliœmy ju¿ 

rzeczywistoœæ ostatnich lat. Pod koniec stycznia br. ³¹cznie 2320 ksi¹¿ek, a wiêc nasza oferta umo¿liwi³a 

ponownie spotkaliœmy siê z profesorem Edwardem dostêp do tego, co na rynku ksiêgarskim by³o najwa¿-

Bia³kiem znanym germanist¹ z Uniwersytetu Wroc³aw- niejsze. Nie by³o to ³atwe  wydawnictwa ograniczy³y 

skiego, który przedstawi³ nam zredagowan¹ wspólnie zakres publikacji, bankrutowa³y hurtownie. I my 

z Dariuszem Lewer¹ (dr. nauk medycznych) publikacjê musieliœmy z bólem zmieniæ wieloletniego sprawdzo-

Lekarz jako autor i bohater literacki. S¹ to zebrane nego dostawcê  warszawskiego Azymuta na krakow-

referaty z konferencji naukowej, bêd¹cej jednym z kilku skie Ateneum. Od 2019 roku zaczêliœmy abonowaæ 

odbytych i planowanych na przysz ³oœæ spotkañ dostêp do bazy e-booków i audiobooków firmy Legimi, 

poœwiêconych szeroko pojêtym zwi¹zkom medycyny która oferuje ok. 100 tysiêcy tytu³ów. Na czas epidemii 

z literatur¹ i sztuk¹. Nastêpna konferencja mia³a odbyæ okaza³o siê to przydatn¹ alternatyw¹, która pozostanie 
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Spotkanie z T. Duszyñskim

Od lewej J. Ró¿ewicz

Foto: D. Og³oza

Foto: J. K³oœiñski
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27 sierpnia 2020 roku polanicka biblioteka zorganizo- ¿e to spotkanie bêdzie mog³o siê ju¿ odbyæ na terenie 

wa³a spotkanie z Tomaszem Duszyñskim. Odby³o siê biblioteki. Tomasz Duszyñski jest zwi¹zany z Dolnym 

ono na wolnym powietrzu w Parku Zdrojowym. Œl¹skiem  pracowa³ jako dziennikarz we Wroc³awiu, 

mieszka na sta³e z rodzin¹ w Strzelinie, a miejscem 

akcji swoich dwóch najpopularniejszych ksi¹¿ek uczyni³ 

K³odzko i jego malownicze okolice. S¹ to krymina³y 

o bardzo ciekawie skonstruowanej intrydze. Dziêki 

temu, ¿e autor jest z zawodu historykiem, ksi¹¿ki maj¹ 

rzetelnie przedstawione t³o historyczne, ich topografia 

jest do tego stopnia precyzyjna, ¿e w K³odzku myœli siê 

ju¿ o stworzeniu szlaku turystycznego, inspirowa-

nego fabu³¹ krymina³ów Duszyñskiego. Naszych 

Czytelników serdecznie zapraszamy do lektury tych 

pasjonuj¹cych ksi¹¿ek, tym bardziej ¿e temat k³odzki 

rzadko pojawia siê we wspó³czesnej literaturze polskiej. 

   Poniewa¿ od 2 grudnia biblioteka wróci³a do w miarê 
Tematem spotkania by³a promocja najnowszej ksi¹¿ki 

normalnej dzia³alnoœci i jest znów czynna od ponie-
Duszyñskiego Glatz. Kraj Pana Boga. Oficjalna 

dzia³ku do pi¹tki w godzinach 10.00 - 17.00, serdecznie 
premiera ksi¹¿ki, wydanej przez krakowskie wydaw-

do nas zapraszamy. Z okazji œwi¹t Bo¿ego Narodzenia 
nictwo Sine Qua Non, mia³a miejsce 3 czerwca br. Jest 

i Nowego Roku wszystkim Pañstwu ¿yczymy zdrowia, 
to druga czêœæ planowanego na kilka tomów cyklu, 

pomyœlnoœci i odpornoœci na stres, który pewnie nam 
którego akcja dzieje siê w okresie miêdzywojennym na 

tak ³atwo nie odpuœci.
terenie hrabstwa k³odzkiego. Na wiosnê 2021 roku 

autor planuje wydanie trzeciej czêœci. Mamy nadziejê, 

PATRIOTYCZNE WYDARZENIA 
W NASZYM MIEŒCIE

01.09.2020r. 

81. ROCZNICA WYBUCHU DRUGIEJ WOJNY 

ŒWIATOWEJ

 

W 81. rocznicê wybuchu II wojny œwiatowej, pod 

Pomnikiem Ofiar Wo³ynia, na polanickim Cmentarzu 

Komunalnym, zosta³y z³o¿one kwiaty i zapalono znicze. 

Upamiêtnieni zostali w ten sposób wszyscy polegli i 

walcz¹cy o wolnoœæ naszej Ojczyzny. 

W uroczystoœci udzia³ wziêli przedstawiciele 

w³adz samorz¹dowych, duchowieñstwa, cz³onkowie 

Towarzystwa Mi³oœników Polanicy, spo³ecznoœci 

szkolne oraz polaniczanie.

Foto: J. K³oœiñski
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17.09.2020 r.

OBCHODY ŒWIATOWEGO DNIA SYBIRAKA

 

 mieszkañcy Polanicy-

Zdroju

11.11.2020 r.

Wojciechowski i wiceprezes Anna Stêpek, z³o¿yli 

wi¹zanki kwiatów pod tablicami pami¹tkowymi 

upamiêtniaj¹cymi 102 rocznicê odzyskania przez 

Polskê Niepodleg³oœci. 

Pamiêtamy o tych, którym zawdziêczamy wolnoœæ! 17 wrzeœnia, w 81. rocznicê agresji sowieckiej na 
Ludzie, wydarzenia, historia s¹ dla nas niezwykle Polskê, obchodziliœmy Œwiatowy Dzieñ Sybiraka. 

wa¿ne, dlatego przekazujemy wiedzê i pielêgnujemy W uroczystoœci wziê³y udzia³ przedstawicielki rodzin 
pamiêæ.zes³anych na Syberiê, w³adze miejskie, przewo-

dnicz¹ca Rady Miejskiej, przedstawiciele organizacji 

pozarz¹dowych, dyrekcje i m³odzie¿ polanickich 

placówek oœwiatowych oraz

. Ho³d pomordowanym na wschodzie, z³o¿yli 

cz³onkowie pocztów sztandarowego i recytuj¹ce 

wiersze uczennice ze Szko³y Podstawowej nr 2 

im. ¯o³nierzy z Monte Cassino. Pomimo up³ywaj¹cych 

lat pamiêtamy o wa¿nych wydarzeniach z historii 

naszej Ojczyzny. 

102 ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKÊ 
NIEPODLEG£OŒCI

W³adze miasta, burmistrz Mateusz Jellin i zastêp-

ca burmistrza Agata Winnicka oraz przewodnicz¹ca 

Rady Miejskiej Marlena Runiewicz-Wac, a tak¿e 

przedstawiciele Zarz¹du TMP - prezes Edward 

 REKLAMA REKLAMA REKLAMAREKLAMA REKLAMA REKLAMA  REKLAMA REKLAMA REKLAMAREKLAMA REKLAMA REKLAMA 

Tekst i foto: wiceprezes TMP
Anna Stêpek
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KASZUBI W POLANICY
Ju¿ po raz kolejny, latem tego roku, goœciliœmy TMP oraz przedstawicielami Urzêdu Miejskiego i Rady 

naszych przyjació³ z Kartuz. Miejskiej, poznaj¹c historiê i dzieñ dzisiejszy naszego 

Na kilka piêknych, s³onecznych dni, od 16 do 20 miasta.

lipca, uœwietniaj¹c imprezê „Pejza¿e Qulinarne I jeszcze jedna krótka, sierpniowa wizyta cz³onków 

Polanicy”, przyjecha³ do nas Burmistrz Kartuz pan TMK w Polanicy-Zdroju. Pañstwo Zofia i Tadeusz Hein, 

Mieczys³aw Grzegorz Go³uñski, z wyj¹tkowymi goœæmi. wypoczywaj¹c w okolicach Wa³brzycha, bêd¹c tak 

Mieliœmy okazjê poznaæ uzdolnione panie Izabelê blisko, nie mogli nie odwiedziæ przyjació³ z TMP.   

Bli¿niewsk¹ i Gra¿ynê Mi³osz oraz pana Marcelego 

£abudê z Regionalnego Zespo³u Pieœni i Tañca 

„Kaszuby” z Kartuz oraz mistrza kucharskiego pana 

Kazimierza ¯o³nowskiego. Po raz kolejny odwiedzili 

nas równie¿: Dariusz Las  kierownik Wydzia³u Pro-

mocji i Wspó³pracy z Organizacjami Pozarz¹dowymi 

i Waldemar Bertling  pracownik tego wydzia³u.

   Dziêki wizytom naszych kaszubskich przyjació³, 

ludzi m¹drych i ciep³ych, lato nabra³o kolorów i sma-

ków. Wspólnie spêdzony czas min¹³ szybko, pozosta³y 

wspomnienia i nadzieja na kolejne spotkania.

   I jeszcze coœ! Kilka dni po swoim wyjeŸdzie goœcie 

przys³ali nam podziêkowania, wspominaj¹c w nich 

burmistrz Agatê Winnick¹ i burmistrza Mateusza 

   Goœcie zechcieli siê z nami podzieliæ swoj¹ tradycj¹ Jellina, przewodnicz¹c¹ Rady Miejskiej Marlenê 

i pasj¹. Prezentacja muzyki i œpiewu w  Muszli Runiewicz  Wac i przewodnicz¹c¹ Annê Walczuk, 

Koncertowej wzbudzi³a zainteresowanie, aplauz i za- prezesa Edwarda Wojciechowskiego, Annê Walentynê 

chwyt. Poznaliœmy kaszubskie stroje i oryginalne Kubik, Annê Stêpek, dyrektor Teatru Zdojowego 

instrumenty  burczybas i diabelskie skrzypce, którym Justynê Kuban, Romana Szymañskiego i Andrzeja 

towarzyszy³ akordeon i tradycyjne skrzypce. Nadratowskiego, który wielokrotnie goœci³ Kaszubów 

Zaraz obok, pod specja lnie przygotowanym w Art Cafe. Zrobili nam wielk¹ niespodziankê i praw-

namiotem, swoje umiejêtnoœci kulinarne i kaszubskie dziw¹ radoœæ! DZIÊKUJEMY!

smaki zaprezentowa³ mistrz kucharski Kazimierz Z kronikarskiego obowi¹zku  nale¿y jeszcze 

¯o³nowski. Zupa rybna w sosie miêtowym z warzywami wspomnieæ, ¿e kontakty z miastem partnerskim 

by³a doprawdy wyœmienita.    Polanicy-Zdroju  Kartuzami, rozpoczê³y siê 4 lata temu 

   Nie minê³o wiele dni, gdy na pocz¹tku sierpnia 16 paŸdziernika 2016 roku.  Umowê partnersk¹ 

miel iœmy przy jemnoœæ powitaæ ko lejnych goœci , podpisali burmistrzowie Mieczys³aw Grzegorz Go³uñski 

naszych przyjació³ z Towarzystwa Mi³oœników Kartuz. i Mateusz Jellin w dniu 15 czerwca 2019 roku. Efekty tej 

Postanowili oni tegoroczny wypoczynek spêdziæ wspó³pracy to nie tylko kontakty w³odarzy i cz³onków 

w Polanicy-Zdroju. Panie: Boles³awa Ciachowska, TMP, ale przede wszystkim dzieci  i m³odzie¿y, 

Anna Wo³czecka, Urszula Moryñ oraz Tadeusz Moryñ - emerytów, sportowców i zespo³ów artystycznych.

przewodnicz¹cy TMK, spêdzili czas, spaceruj¹c po Liczymy na kolejne spotkania i wymianê partnersk¹!

Parku Zdrojowym i okolicy, pij¹c wodê z polanickich DO ZOBACZENIA!

Ÿróde³, poznaj¹c smaki szefów kuchni w naszych 

restauracjach, a w czasie spotkañ z nami, cz³onkami 

W paku przed Muszl¹ Koncertow¹

W siedzibie TMP

Tekst i foto: wiceprezes TMP
Anna Stêpek
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120. LECIE URODZIN DOKTORA 
JÓZEFA MATUSZEWSKIEGO

W ten s³oneczny wrzeœniowy dzieñ uczciliœmy Dlatego my, mieszkañcy naszego miasta, pielêg-

pamiêæ doktora Józefa Matuszewskiego. W uroczys- nuj¹c pamiêæ o ludziach i wydarzeniach, budujemy 

toœci wziêli  udz ia³ : zastêpca burmistrza Agata nasz¹ przysz³oœæ, czerpi¹c z doœwiadczeñ i m¹droœci 

Winnicka, prezes Towarzystwa Mi³oœników Polanicy naszych przodków.

Edward Wojciechowski i cz³onkowie TMP, uczniowie 

klasy 8 polanickiej „Dwójki” jako sztandarowi i asysta 

dla Sztandaru Szko³y Podstawowej nr 2 im. ¯o³nierzy 

z Monte Cassino, i Sztandaru by³ego Gimnazjum im. 

dra Józefa Matuszewskiego, dyrekcje obydwu szkó³ - Krótka biografia dr. Józefa Matuszewskiego

Teresa Pitu³a, Irena £uczko, Dariusz K³onowski, oraz Józef Matuszewski urodzi³ siê 9 wrzeœnia 1900 roku 

prezesi Uzdrowisk K³odzkich w Polanicy-Zdroju - w miejscowoœci Jezierna w dawnym województwie 

£ukasz Sura¿yñski i £ukasz Czech. tarnopolskim. Studiowa³ na Wydziale Lekarskim Uni-

wersytetu Jana Kazimierza we Lwowie uzyskuj¹c, 

w roku 1930, dyplom doktora wszechnauk lekarskich. 

Po wojnie zamieszka³ w Polanicy, gdzie w 1954 roku 

zosta³ powo³any na stanowisko Naczelnego Lekarza 

Uzdrowiska Polanica. 

Doktor Józef Matuszewski, równolegle z prac¹ 

zawodow¹, prowadzi³ dzia³alnoœæ naukow¹. By³y to 

badania nad profilaktyk¹ mia¿d¿ycy i zawa³u miêœnia 

sercowego, leczenia schorzeñ przewodu pokar-

mowego oraz badania nad w³aœciwoœciami mleczka 

pszczelego i  zastosowania go w lecznictwie.

Doktor Józef Matuszewski uczestniczy³ równie¿ 

czynnie w ¿yciu spo³ecznym i kulturalnym Polanicy-

Zdroju. W roku 1973 by³ cz³onkiem za³o¿ycielem 

Przed tablic¹ upamiêtniaj¹c¹ miejsce, w którym i pierwszym prezesem Towarzystwa Mi³oœników 

mieszka³ Doktor, uczestników powita³ Prezes TMP, Polanicy.

wys³uchaliœmy krótkiej biografii przedstawionej W opinii osób, które zna³y go osobiœcie, by³ 

przez uczennicê i z³o¿yliœmy kwiaty. Nastêpnie cz³owiekiem czynnym od œwitu do nocy, obowi¹zko-

udaliœmy siê na Cmentarz Komunalny i na grobie wym i odpowiedzialnym. Po dniu pracy w uzdrowisku 

dr. Matuszewskiego zapaliliœmy znicze. przyjmowa³ codziennie pacjentów, a pod jego domem 

mo¿na by³o zobaczyæ samochody z rejestracjami 

z ca³ego niemal kraju, a nawet z zagranicy. 

   Spo³ecznoœæ Polanicy-Zdroju uczci³a tego wybitnego 

cz³owieka nadaj¹c ulicy, przy której mieszka³, jego imiê, 

a w 2004 roku uczniowie polanickiego gimnazjum 

przyjêli go za swego patrona, nadaj¹c szkole imiê 

dra Józefa Matuszewskiego. Szko³a Podstawowa 

nr 2 im. ¯o³nierzy z Monte Cassino, przejê³a sztandar 

gimnazjum, kontynuuje jego tradycje i kultywuje pamiêæ 

o tym wybitnym naukowcu i wspania³ym cz³owieku.

Choæ ¿yj¹ jeszcze osoby, które pamiêtaj¹ i wspo-

minaj¹ Doktora, polanicka m³odzie¿, poznaje go z kart 

ksi¹¿ek, wspomnieniowego filmu i opowiadañ. Praca 

i ¿ycie Doktora Józefa Matuszewskiego mog¹ byæ dla 

Jak powiedzia³ Jan Pawe³ II „Naród, który nie zna nich wzorem, z którego czerpi¹ dla siebie na 

swojej przesz³oœci, umiera: nie buduje przysz³oœci”. przysz³oœæ!

Tekst i foto: wiceprezes TMP
Anna Stêpek
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LEKCJA POLSKIEJ HISTORII
50 lat temu zgin¹³ w Szczecinie pochodz¹cy z Polanicy pochowaæ je wœród swoich, w rodzinnej Polanicy, 

m³ody nauczyciel Roman Ku¿ak. starania o wydanie zgody trwa³y a¿ do lutego 1971 

roku. W gabinecie kolejnego decydenta, sekretarza 

Zaczê³o siê od tego, ¿e 12 grudnia wprowadzono Prezydium MRN, odchodz¹ca od zmys³ów matka 

podwy¿kê cen detalicznych miêsa i przetworów zabitego Katarzyna Ku¿ak upad³a na kolana b³agaj¹c 

miêsnych. Ludzie, którym p³aca ledwo starcza³a na o pomoc. Prokurator Stanis³aw Kolarz kluczy³, nie 

utrzymanie, zbierali siê na wiecach, domagaj¹c siê chc¹c podj¹æ decyzji. 

cofniêcia podwy¿ek cen, a kiedy to nie pomog³o, 

rozpoczêli strajk i wyszli na ulice. Dosz³o do  staræ Ostatecznie Romana Ku¿aka pochowano po raz drugi 

ulicznych z milicj¹.  w Polanicy 28 lutego 1971 roku. Na jego pogrzeb 

przyby³y t³umy. Specjalnie swój wyjazd opóŸnili o kilka 

Tak by³o w Gdañsku, Szczecinie, Gdyni i Elbl¹gu. dni przebywaj¹cy tu w sanatorium pracownicy stoczni. 

W³adze PRL wyda³y rozkaz u¿ycia broni palnej prze-

ciwko demonstruj¹cym. Zginê³o prawie 50 osób, a jed-

nym z nich by³ pochodz¹cy z Polanicy m³ody szczeciñ-

ski nauczyciel wychowania fizycznego. Zgin¹³ jako 

jeden z pierwszych 17 grudnia 1970 roku od rany 

postrza³owej klatki piersiowej pociskiem oko³o godziny 

17.00 na placu ¯o³nierza Polskiego w Szczecinie, 

przed Komend¹ Wojewódzk¹ Milicji Obywatelskiej. By³ 

lubianym nauczycielem i pe³nym pomys³ów koleg¹. 

Mia³ zaledwie 23 lata i ca³e ¿ycie przed sob¹. 

Pogrzeby ofiar, trwaj¹ce ca³¹ noc, organizowano 

w œcis³ej tajemnicy. Nie informowano o nich nawet 

pracowników cmentarza. Teren cmentarza obstawiali 

milicjanci wyposa¿eni w broñ d³ug¹. Nagie cia³a 

chowali w nocy do pi¹tej rano grabarze przywiezieni Na cmentarzu w Polanicy Zdroju nietrudno odnaleŸæ 

przez MO. Niektóre zw³oki poœpiesznie ubierano. grób Romana Ku¿aka. Sektor VIII, rz¹d pierwszy, 

Zabitych chowano w grobach w dwóch, oddalonych od czwarty grób  a na nim napis: „By³em m³ody chcia³em 

siebie rzêdach, raz w jednym, raz w drugim. W tym ¿yæ”. Grobem zajmuj¹ siê siostry. Œmieræ brata przy-

pogrzebie Romana Ku¿aka nie uczestniczy³ nikt nios³a podkopanie zdrowia niemog¹cego siê z ni¹ 

z rodziny, co wiêcej, nikt o niczym nie wiedzia³. Syn mia³ pogodziæ ojca, który zmar³ za³amany w nastêpnym 

przyjechaæ do rodzinnego domu w Polanicy-Zdroju roku.

przy ul. K³odzkiej na œwiêta Bo¿ego Narodzenia. 

Na Sylwestra umówiony by³ ju¿ z Boles³awem Polanicki cmentarz jest miejscem wielu patriotycznych 

Jaœkiewiczem i dziewczynami. Nie dotar³. Rodzina, uroczystoœci. Tylko o tej ofierze polskiej historii ma³o siê 

mocno zaniepokojona wypadkami na Wybrze¿u, tu do niedawna pamiêta³o. Jakiœ czas temu do polanic-

wiedzia³a jedynie to, co podawa³a ofcjalna prasa kiego urzêdu nadesz³a proœba prezydenta Szczecina 

i telewizja. Po œwiêtach bliscy Romana udali siê na o upamiêtnienie postaci. W polanickich szko³ach nie 

komisariat MO w Polanicy i zg³osili zaginiêcie syna. mówi³o siê o tym nawet kilku s³ów. A to wa¿ne. Dziêki tej 

W styczniu 1971 r. nadszed³ list, a w nim informacja pamiêci mo¿liwe by³y negocjacje przy Okr¹g³ym stole

od przyjaciela syna o jego œmierci. Siostra zabitego i porozumienie w 1989 roku. Jeszcze kilka miesiêcy 

potwierdzi³a j¹, dzwoni¹c do prokuratury wojewódzkiej. temu mog³o siê zdawaæ, ¿e to odleg³a historia. 

Wraz z ojcem natychmiast przyjecha³a do Szczecina. 

Zastali nieoznaczony grób, bez ¿adnej informacji o tym, Pewnego pogodnego wrzeœniowego dnia w 2017 roku 

kto jest w nim pochowany. by³em w Szczecinie, szuka³em œladów Romka Ku¿aka. 

Kiedy rodzina chcia³a ekshumowaæ cia³o syna, aby Chcia³em zobaczyæ szko³ê, w której pracowa³ i internat, 

Grób Romana Ku¿aka
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do którego szed³ (by³ jego opiekunem) po zajêciach 

w szkole. A tak¿e miejsca, gdzie trafi³a go kula, przy-

padkowa, bo on sam nie bra³ udzia³u w demonstracji, 

po prostu znalaz³ siê w niew³aœciwym miejscu i czasie. 

Tak bywa, gdy w³adza reaguje œlep¹ przemoc¹. 

Szuka³em odpowiedzi w Centrum Dialogu „Prze³omy”, 

w pawilonie Muzeum Narodowego w Szczecinie. 

Mieœci siê pod ziemi¹, na powierzchni znajduje siê 

Pomnik Ofiar Grudnia 1970. Niedaleko stoi nowy 

futurystyczny  gmach  Filharmonii Szczeciñskiej. 

Jeszcze raz przeczyta³em relacje. Ku¿ak zosta³ 

postrzelony przy ul. Ma³opolskiej, obok skweru 

z basenem przeciwpo¿arowym. To zaledwie 30 m od 

muzeum i nieca³e 100 m od Filharmonii. Naprzeciwko 

jest gmach Komendy Wojewódzkiej Policji, wtedy MO. 

To w³aœnie stamt¹d strzelali ¿o³nierze  z trzeciego piêtra i Towarzystwa Mi³oœników Polanicy w imieniu spo³ecz-

budynku. Na rozkaz dowódcy oddali salwê w kierunku noœci miasta z³o¿yli kwiaty na grobie Romana Ku¿aka. 

demonstrantów przed gmachem. 

Kwiaty po³o¿yliœmy na trawie obok zbiornika.

17 grudnia 2020 roku, w 50. rocznicê œmierci, na 

polanickim cmentarzu przedstawiciele w³adz miasta 

Sk³adanie wieñca na grobie od lewej A. Jellin z TMP, 

A. Winnicka wice burmistrz Polanicy-Zdroju, po prawej 

siostry Romana Ku¿aka.

Henryk Grzybowski

NOWY ZARZ¥D TMP 
W KADENCJI 2020-2024

W sobotê, 19.09.2020 roku, odby³o siê Walne 

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Towarzystwa 

Mi³oœników Polanicy. Zosta³o przyjête sprawozdanie 

przedstawione przez Prezesa i udzielono Zarz¹dowi 

absolutorium. Wybrano równie¿ nowy Zarz¹d. 

Z A R Z ¥ D  T O W A R Z Y S T WA  M I £ O Œ N I K Ó W  

POLANICY w kadencji 2020-2024

Prezes  Edward Wojciechowski  

Wiceprezes  Anna Stêpek

Wiceprezes  Jan Stypu³a

Wiceprezes  Robert Serafin

Sekretarz      Barbara Œpiewak

Skarbnik       Barbara Witu³a

Cz³onek        Jan Klimowicz

Cz³onek        ks.  Antoni Kopacz KOMISJA REWIZYJNA

Cz³onek        Walentyna Anna Kubik Przewodnicz¹cy  Andrzej Jellin

Cz³onek        Janusz Olearnik Wiceprzewodnicz¹cy  Henryk Grzybowski

Cz³onek        Gra¿yna Redmerska Sekretarz  El¿bieta ̄ yliñska

2/2020NieregularnikNieregularnik PolanickiPolanickiZ ¯YCIA MIASTA / TMP
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Cz³onek     Edward Futoma   5. Rozpoczêto zbieranie funduszy na rzeŸbê-stolik 

Cz³onek     Wies³aw Lewicki upamiêtniaj¹cy prof. Zbigniewa Horbowego 

Poni¿ej przedstawiamy materia³y ilustruj¹ce dzia³al-       i dr. Wies³awa Malkê.

noœæ Towarzystwa w ca³ej kadencji, sprawozdanie   6. Otwarto szlak wspinaczkowy (Wspólnie z Nadleœ-

z dzia³alnoœci w ostatnim roku, jak równie¿ Uchwa³y nictwem „Zdroje” i Fundacj¹ „Ska³ka”). 

i Wnioski z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-   7. Zorganizowano konkurs plastyczny dla przedszko-

Wyborczego. laków  „Polanica - moje miasto”.

Sprawozdanie                                          8  .   Z  o  r  g  a  n  iz  o  w   a  n  o    w  y  s  t a  w   y :                                      

Szanowni zebrani.      a) „Genera³ Haller i jego ¿o³nierze” z Muzeum 

Zamykamy dzisiejszym zebraniem Kadencjê 2016-            Niepodlegoœci i MBP.   

2020. Materia³y dotycz¹ce wykonania zadañ w latach      b)  Prac malarskich Marii M¹dry.

2016-2020 do chwili obecnej, zosta³y Pañstwu   9. Wykonano tablice na obiekty zabytkowe.

przedstawione w specjalnym opracowaniu. W po- 10. W ramach dzia³alnoœci Klubu „Helikon” 

szczególnych latach odbywaliœmy zebrania spra- zorganizowano 4 spotkania poetyckie i warsztaty 

wozdawcze prezentuj¹ce dokonania, rozliczenia literacki oraz Konkurs poetycki o „Laur Polanicy”.

finansowe, otrzymywaliœmy absolutorium. Odniesiemy 11. W³¹czono siê w organizacjê Miedzynarodowego 

siê zatem dzisiaj, przede wszystkim, do ostatniego roku Festiwalu Poetyckiego „Poeci bez granic” 

2019, gdy¿ ten, zgodnie ze statutem, powinien byæ i spotkania polaniczan. 

rozliczany na dzisiejszym zebraniu. 12. Kontynuowano aktywn¹ wspó³pracê z Towarzys-

W analizowanym okresie Zarz¹d TMP powinien twem Mi³oœników Kartuz  uczestnictwo w podpi-

wykonywaæ swoje obowi¹zki w nastêpuj¹cym sk³adzie: saniu umowy partnerskiej w Polanicy, rewizyta 

prezes Edward Wojciechowski, wiceprezesi  Gra¿yna w Kartuzach z okazji 30-lecia TMK.

Redmerska, jednoczeœnie redaktor naczelna Niere- 13. Zorganizowano szereg uroczystoœci patriotycz-

gularnika Polanickiego, Robert Serafin, Jan Stypu³a, nych: rocznicê wybuchu i zakoñczenia II wojny 

sekretarz Walentyna Anna Kubik, skarbnik Danuta œwiatowej, Dzieñ Sybiraka i pierwszej wywózki, 

Rewiñska, cz³onkowie Zarz¹du: Edward Futoma, £ucja RzeŸ Wo³yñska, Dzieñ Niepodleg³oœci, rocznica 

Gola, Jan Klimowicz, ks. Antoni Kopacz, o. Zdzis³aw wydarzeñ grudnia 1970 (R. Ku¿ak).

Œwiniarski, Barbara Witu³a, El¿bieta ¯yliñska. Funkcjê 14. Wyst¹piono z wnioskiem o przyznanie statuetki 

ksiêgowej pe³ni³a Edyta Tomczak. Niestety, nie „Polanickiego NiedŸwiedzia” Nadleœnictwu 

wszyscy cz³onkowie Zarz¹du, z ró¿nych przyczyn, „Zdroje”, MBP, ZRERiI.

okazywali oczekiwan¹ aktywnoœæ. 15. Poparto wniosek o przyznanie medalu „Zas³u¿ony 

Zarz¹d w roku 2019 odby³ 7 zebrañ oficjalnych, dla Miasta Polanica” Jerzemu Terleckiemu oraz 

przeprowadzono tak¿e, w zwi¹zku z bie¿¹cymi tytu³u „Honorowy Obywatel Polanicy” 

sprawami, kilka zebrañ zbiorowych oraz pojedynczych       J. Michalczukowi  a tak¿e podziêkowañ za 

konsultacji (w tym telefonicznych). Na posiedzeniach osi¹gniêcia artystyczne  Walentynie Annie Kubik 

przyjêto 11 uchwa³ zwi¹zanych z codziennym i Dariuszowi Og³ozie.

funkcjonowaniem, analiz¹ wykonywanych zadañ, Szanowni zebrani!

proponowaniem przysz³ych zamierzeñ itp. Powy¿sze wyliczenia nie wyczerpuj¹ wszystkich 

W omawianym roku zrealizowano nastêpuj¹ce dzia³añ podejmowanych przez Zarz¹d. Uczestniczy-

zadania: liœmy bowiem w wielu wydarzeniach ró¿nego typu 

  1. Wydano 2 numery „Nieregularnika Polanickiego”. odbywaj¹cych siê w naszym mieœcie: uroczystoœciach, 

  2. Wydano kolejn¹ edycjê „Kalendarza Polanickiego konferencjach i innych organizowanych przez TZCKiP, 

2020” poœwiêcon¹ pamiêci profesora Zbigniewa ZRERiI, placówki oœwiatowo-wychowawcze.

Horbowego i Jerzego Zenki. Utrwalamy i dokumentujemy, a tak¿e populary-

  3. Pozyskiwano szk³o artystyczne profesora zujemy nasze miasto, publikuj¹c artyku³y w „Niere-

Zbigniewa Horbowego i innych twórców zwi¹za- gularniku Polanickim”, czy te¿, jak Klub Literacki 

nych z Hut¹ „Barbara”. „Helikon”, w Gazecie Prowincjonalnej „Brama”. Promu-

  4. Wspó³organizowano wystawê otrzymanego i zaku   j¹c dzia³alnoœæ miasta i TMP przekazujemy ró¿nym 

pionego szk³a (wspólnie z MBP). œrodowiskom materia³y m.in. „Kalendarz Polanicki”. 
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Nasza dzia³alnoœæ, jak s¹dzimy, jest dostrzegana przez 3. Koszty  36.647 z³.

polaniczan oraz goœci miasta. Œwiadczy o tym 4. Zród³a dochodu:

chocia¿by odpowiedŸ na apel o zbiórce szk³a - dotacje Urzêdu Miejskiego  27.000 z³.

artystycznego, czy te¿ wzrost, w tym roku, liczby - reklama w „Kalendarzu Polanickim” 2.000 z³.

cz³onków o 3 osoby. Œwiadczy o tym tak¿e chêæ - darowizny i inne  6.700 z³.

rozszerzenia wspó³pracy z nami Towarzystwa Mi³oœ- 5. Najwa¿niejsze wydatki:

ników Kartuz, czy te¿ odnowienie stosunków ze - „Kalendarz Polanicki 2020”  8.900 z³

Stowarzyszeniem Polanica  Telgte. - „Nieregularnik Polanicki  5.000 z³.

Myœlê, ¿e dostrzegaj¹ i doceniaj¹ nas w³adze Oznakowanie obiektów zabytkowych  2.400 z³.

miasta przyznaj¹c m.in. w wyniku rozstrzygniêæ Zakup szk³a artystycznego  8.000 z³.

konkursowych, znaczne œrodki na nasz¹ dzia³alnoœæ Wydanie ksi¹¿ki „Polanicki ogród sztuk”  7.200 z³.

i wyra¿aj¹c zgodê na dalsze u¿ytkowanie lokalu Szanowni zebrani!

Towarzystwa. Tak przedstawia siê nasza dzia³alnoœæ finansowa. 

Szanowni zebrani! Oceniamy j¹ pozytywnie. 

Robiliœmy co w naszej mocy, aby realizowaæ Nie uda³oby siê pozyskaæ pieniêdzy i zrealizowaæ 

wysuwane przy ró¿nych okazjach postulaty. Problemy programu bez wspó³pracy ze znacz¹c¹ liczb¹ 

dotycz¹ce w³adz miejsk ich,  przekazujemy wg sojuszników: by³ym burmistrzem Jerzym Terleckim, 

kompetencji. by³ym przewodnicz¹cym Rady Miejskiej Romanem 

Realizuje siê m.in. projekt budowy „œciany pamiêci” Szymañskim, by³¹ przewodnicz¹c¹ Komisji Kultury 

na miejscowym cmentarzu (prace wstêpne), co bardzo Ann¹ Stêpek oraz aktualnymi w³adzami  burmistrzem 

wa¿ne w obliczu zbli¿aj¹cego siê 100-lecia powstana Mateuszem Jellinem, wiceburmistrz Agat¹ Winnick¹, 

nekropolii.  przewodnicz¹c¹ Rady Miejskiej Marlen¹ Runiewicz-

Podejmowane s¹ próby znalezienia pomieszczeñ Wac i radnymi, przewodnicz¹c¹ Komisji Kultury Ann¹ 

na eksponaty muzealne (pomieczszenia w MPB lub Walczuk, a tak¿e z parafi¹ p.w. WNMP, zakonem 

w obiekcie Huty „Barbara”). sercanów, TZCKiP, ZRERiI, MZK, MBP, Nadleœnic-

Wystawiane jest szk³o artystyczne w holu biblioteki. twem „Zdroje” i innymi firmami dzia³aj¹cymi na terenie 

Nie uda³o siê, jak na razie wyremontowaæ schodów naszego miasta  sponsorami m.in. „Kalendarza 

przy ul. Parkowej. Polanickiego”, firm¹ p. A. Nadratowskiego, jak równie¿ 

NieŸle funkcjonuje op³acalnoœæ sk³adek, chocia¿ nie z placówkami oœwiatowo-wychowawczymi: Szko³¹ 

jest z tym najlepiej. Podstawow¹ nr 2, Szko³¹ Stowarzyszenia „Edukator”, 

Poszerzamy archiwa o zdjêcia i inne materia³y, RST, Specjalnym Oœrodkiem Szkolno-Wychowawczym 

prowadzona jest na bie¿¹co kronika. W dalszym ci¹gu sióstr Józefitek, przedszkolami - Publicznym Nr 1, 

wymaga uwagi solidne prowadzenie dokumentacji. Gromadk¹ NiedŸwiadka,  Weso³ym Przedszkolem 

Mimo znacznych osi¹gniêæ widzimy potrzebê w Bajkowej Krainie. Wspieraj¹ nas tak¿e osoby 

wiêkszej aktywnoœci ze strony wielu cz³onków, w tym prywatne. 

tak¿e, Zarz¹du. Mo¿na osi¹gn¹æ znacznie wiêcej, przy Wszystkim wymienionym i niewymienionym, którzy 

mniejszym wysi³ku, gdyby uda³o siê roz³o¿yæ pracê na nas w ca³ej kadencji, w tym równie¿ w analizowanym 

wiêcej osób. To zadanie ci¹gle przed nami. Musimy to roku 2019 wspomagali, serdecznie dziêkujemy.

równie¿ uwzglêdniæ przy wyborze w³adz nowej Jako Prezes dziêkujê równie¿ cz³onkom ustêpuj¹-

kadencji. cego Zarz¹du i Komisji Rewizyjnej oraz wszystkim 

Szanowni zebrani! cz³onkom TMP. Dobrze przys³u¿yliœmy siê naszemu 

Zaprezentowaliœmy realizacjê zadañ wykonanych Stowarzyszeniu i naszej ma³ej ojczyŸnie.

w 2019 roku. Zrobiliœmy to w wymiarze rzeczowym. Szanowni zebrani!

Oczywiœcie do ich realizacji potrzebne by³o zabez- To by³ pracowity rok. Nie zamyka on jednak ca³ej 

pieczenie finansowe. kadencji 2016-2020. Wliczaj¹ siê tak¿e do niej 

Oto jak przedstawia siê dzia³alnoœæ finansowa miesi¹ce (6) roku 2020. 

w analizowanym okresie (2019): Oto co uda³o nam siê zrealizowaæ w okresie od 

1. Przychody z dzia³alnoœci statutowej  35.700 z³. stycznia do czerwca br. Pamiêtajmy o wy³¹czonych 

2. Sk³adki  1472 z³. 3 miesi¹cach z powodu pandemii Covid-19.

2/2020NieregularnikNieregularnik PolanickiPolanickiZ ¯YCIA TMP
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1. Wyst¹piliœmy z wnioskiem o przyznanie statuetki z dzia³alnoœci w roku 2019 oraz sprawozdanie 

„Polanickiego NiedŸwiedzia” dla Teatru Zdrojowe- finansowe obejmuj¹ce bilans i rachunek zysków 

go, Centrum Kultury i Promocji i strat oraz szczegó³owe sprawozdanie z wyko-

2. Wyst¹piliœmy z wnioskiem o nadanie (poœmiertnie) nania przychodów i kosztów.”

tytu³u „Zas³u¿ony dla Miasta Polanicy-Zdroju” Nr  2. W sprawie udzielenia absolutorium:

Jerzemu Zence.           „Walne Zebranie udziela absolutorium 

3. Zorganizowaliœmy uroczystoœci rocznicy pierw- Zarz¹dowi   TMP z wykonania obowi¹zków 

szych wywózek na Sybir. w 2019 roku.”

4. Wspó³uczestniczyliœmy w uroczystoœci poœwiêconej Po dyskusji walne zebranie przyjê³o przez aklamacjê 

Œwiêtu Konstytucji 3 Maja. nastêpuj¹ce wnioski co do dalszej dzia³alnoœci 

5. Opublikowaliœmy ksi¹¿kê o twórcach artystycznych TMP:

Polanicy-Zdroju „Polanicki ogród sztuk”. 1. Celowe by³oby stworzenie sekcji m³odzie¿owej 

6. Klub Literacki „Helikon” odby³ spotkanie poetyckie w TMP, aby przyci¹gn¹æ i wykorzystaæ mo¿liwoœci 

w K³odzku oraz zaprezentowa³ poezjê Gra¿yny ludzi m³odych (wniosek Leszka Majewskiego).

Pacho³ek i wystawê prac malarskich Marii M¹dry. 2. Mo¿na rozwa¿yæ nawi¹zanie kontaktów z muzeum 

Opublikowano tak¿e 6 artyku³ów o dzia³alnoœci Bo¿eny Nemcowej, czeskiej pisarki i dzia³aczki z 

Klubu w „Gazecie Prowincjonalnej”. Czeskiej Skalicy (ewentualnie wydanie na nowo 

7. Og³oszono konkurs na zdjêcia do „Kalendarza ksi¹¿ki „Babiczki” Bo¿eny Nemcowej (Leszek 

Polanickiego” 2021 „Polanica noc¹”. Majewski).

8. Rozpoczêto prace nad przeprowadzeniem 3. Warto wykonaæ i rozpowszechniæ miniaturow¹ 

konkursów dla przedszkolaków  „Polanica moje odznakê TMP, jako rodzaj identyfikatora i pami¹tki 

miasto” i dla dzieci i m³odzie¿y szó³ polanickich (Henryk Grzybowski).

„Wiem wszystko o Polanicy”. 4. Celowe by³oby wyró¿nienie Henryka Czai, 

9. Opublikowano 1 numer „Nieregularnika Polanic- aktywnego w wielu polanickich sprawach, prezesa 

kiego”. Polanickiej Izby Gospodarczej (Henryk 

Szanowni zebrani! Grzybowski).

Przed nami nowa kadencja, nowe w³adze, nowe 5. Nale¿y wspieraæ rozwa¿an¹ wczeœniej ideê 

wyzwania. Liczymy, ¿e w trakcie naszego spotkania remontu lub/i przebudowy obecnie zamkniêtych 

pojawi¹ siê uwagi dotycz¹ce nie tylko sprawozdania za schodów ³¹cz¹cych ulicê Parkow¹ z ulic¹ 

2019 r., ale ca³ej kadencji. Pojawi¹ siê równie¿ nowe Kamienn¹ na wzgórzu koœcielnym. Poprawi³oby to 

propozycje programowe, które, mamy tak¹ nadziejê, atrakcyjnoœæ tego miejsca dla turystów, a tak¿e 

wspólnie Zarz¹d i wszyscy cz³onkowie i sympatycy, usprawni³o komunikacjê mieszkañcom. 

mi³uj¹cy nasz¹ ma³¹ ojczyznê, podejmiemy i zreali- Pocz¹tkiem dzia³añ mog³oby byæ opracowanie 

zujemy. koncepcji przebudowy i studium wykonalnoœci.

Kochajmy Polanicê! 6. W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê 100-leciem 

cmentarza katolickiego przy ul. K³odzkiej 

Protokó³ Komisji Uchwa³ i Wniosków w Polanicy-Zdroju warto znaleŸæ sposób godnego 

walnego zebrania sprawozdawczego Towarzystwa upamiêtnienia tej okolicznoœci (Henryk 

Mi³oœników Polanicy Grzybowski).

w dniu 19-09-2020 r. 7. Mo¿na rozwa¿yæ przet³umaczenie z jêzyka 

niemieckiego interesuj¹cego dokumentu 

Komisja Uchwa³ i Wniosków dzia³aj¹ca w sk³adzie: historycznego „Polanicki Przegl¹d Prasy 1870-

Janusz Olearnik, Zbigniew Puchniak, Anna Stêpek 1938” (Henryk Grzybowski).

stwierdza, i¿ Walne Zebranie przyjê³o w wyniku 8. Nale¿y ustanowiæ now¹ formê wyró¿nienia 

jednomyœlnego g³osowania dwie uchwa³y: zas³u¿onych dla TMP oraz Polanicy-Zdroju  „Ró¿ê 

Nr 1. W sprawie przyjêcia sprawozdania Zarz¹du Wdziêcznoœci”.

z dzia³alnoœci TMP za rok 2019: 

„Walne Zebranie przyjmuje do wiadomoœci 

i zatwierdza sprawozdanie Zarz¹du TMP 
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MIÊDZYPRZEDSZKOLNY 
KONKURS PLASTYCZNY  „POLANICA JESIENI¥”

Nasze miasto jest piêkne o ka¿dej porze roku, co w III miejsce - Samuel KuŸnicki

swoich pracach plastycznych, w konkursie og³oszonym              praca pt. „Park Szachowy” - Przedszkole

przez Towarzystwo Mi³oœników Polanicy pokaza³y              Niepubliczne „Gromadka NiedŸwiadka”,

bardzo zdolne przedszkolaki.  wyró¿nienie - Julia Iwan

Regulamin konkursu opracowa³y panie Joanna                        praca pt. „Polanica Jesieni¹: Park   

Haczek i Agnieszka Bañska-Mora. Szachowy” - Oddzia³y  Przedszkolne 

W dniu 24.11.2020 roku komisja w sk³adzie: Walentyna przy Szkole Podstawowej nr 2 im. 

Anna Kubik, Maria M¹dry, Jan Stypu³a, rozstrzygnê³a ¯o³nierzy z Monte Cassino w Polanicy-

Miêdzyprzedszkolny Konkurs Plastyczny „Polanica Zdroju.

jesieni¹”. 

Oto wyniki konkursu: KATEGORIA: Prace zbiorowe

Po wnikliwej analizie prac plastycznych ma³ych   I miejsce - Tosia Trojnar, Marcel Kalita, Krystian

artystów, bior¹c pod uwagê pomys³owoœæ w tworzeniu                    Dziewi¹tkowski,Tosia Grad 

prac oraz trudnoœæ w realizacji zadania, a tak¿e                    praca pt. „Wiewiórka” -  Przedszkole przy 

pracoch³onnoœæ wykonania,  zespó³  jurorów Szkole Podstawowej 

zdecydowa³ siê przyznaæ nagrody w nastêpuj¹cych Stowarzyszenia„Edukator”,

kategoriach: piêciolatki, szeœciolatki, prace zbiorowe.  II miejsce - Tosia Grad, £ucja Skrzypek, Helenka

                   Wysocka, Nikola Wawrzynowicz,

KATEGORIA: Piêciolatki                    Hanna Kozanowska, Marcel Kalita

  I miejsce - Aleksander Herbowski                    praca pt. „Park” -  Przedszkole przy

      praca pt. „Park Leœny z NiedŸwiedziem” -                    Szkole Podstawowej Stowarzyszenia

Przedszkole Publiczne nr 1,                    „Edukator”,

 II miejsce - Iga Borówka III miejsce - Maja Myd³owska, Krystian 

              praca pt. Park  „Fontanna Kula” -                    Dziewi¹tkowski, Hanna Kozanowska,

Przedszkole Publiczne nr 1,                    Marcel Kalita          

III miejsce - Maria Szynkiewicz                    praca pt. „Sowa” -  Przedszkole przy

                   praca pt. „NiedŸwiedŸ na skale” -                    Szkole Podstawowej Stowarzyszenia

Przedszkole Publiczne nr 1,                    „Edukator”.

Wyró¿nienie - Elena Luba

                       praca pt. „Dywany kwiatowe” -     Wielkie gratulacje i podziêkowanie dla m³odych 

Przedszkole Niepubliczne „Gromadka artystów plastyków, ale równie¿ wyrazy uznania dla 

                       NiedŸwiadka”, pañ nauczycielek za opiekê artystyczn¹.

Wyró¿nienie - Pawe³ Walczyk 4 lata

                       praca pt. „Polanicki Miœ” - Przedszkole  1. Przedszkole Publiczne nr 1  panie Katarzyna

Niepubliczne „Gromadka NiedŸwiadka”.      Polak,  Joanna Haczek, Ma³gorzata Czerniak,

2. Przedszkole Niepubliczne „Gromadka

KATEGORIA: Szeœciolatki      NiedŸwiadka”  panie Iwona Bigos, Natalia

 I miejsce - Laura Kuœ      Dobrowolska,

   praca pt. „Polanica Jesieni¹: Fontanna” -  3. Przedszkole przy Szkole Podstawowej 

Oddzia³y  Przedszkolne przy  Szkole      Stowarzyszenia „Edukator”  pani Ewa Krzesiñska,

Podstawowej nr 2 im. ¯o³nierzy z Monte 4. Oddzia³y Przedszkolne przy Szkole Podstawowej

Cassino w Polanicy-Zdroju,      nr 2 im. ¯o³nierzy z Monte Cassino  panie El¿bieta

II miejsce - Filip Æwik³a      D¿end¿era, Gabriela Tyburska, Lilianna Babiñska.

                   praca pt. „Polanica Jesieni¹: NiedŸwiadek”                   

Oddzia³y  Przedszkolne przy Szkole Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali okolicznoœ-

Podstawowej nr 2 im. ¯o³nierzy z Monte ciowe dyplomy i drobne upominki.

Cassino w Polanicy-Zdroju,
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W imieniu organizatora Towarzystwa Mi³oœników 

Polanicy, dziêkujê za udzia³ w konkursie.

KALENDARZ POLANICKI
2021

   Drodzy Przyjaciele Polanicy, jak co roku 

przedstawiamy Wam nasz kalendarz. Oznacza to, 

¿e czas nieub³aganie biegnie do przodu i w³aœnie 

siê zbli¿a kolejny rok  to ju¿ 2021. Mamy nadziejê, 

¿e przyniesie on nam wszystkim kochaj¹cym 

Polanicê wiele dobrych i przyjemnych prze¿yæ, 

a Naszemu Miastu  dalszy wspania³y rozwój.

   W tym kalendarzu motywem wiod¹cym s¹ dzikie 

zwierzêta, wolno ¿yj¹ce poœród wód i lasów, w œwiecie 

bez wirusów i codziennych ludzkich uci¹¿liwoœci. Tam 

jest prawdziwa wolnoœæ - taka, o której wielu z nas 

marzy. Spogl¹daj¹c na ten kalendarz, mo¿na poczuæ 

powiew takiej wolnoœci w œwiecie przyrody. Ktoœ mo¿e 

zapytaæ: a có¿ w tym jest polanickiego? Otó¿ 

ca³kowicie polanicki jest autor prezentowanych 

w kalendarzu fotografii, to Dariusz Og³oza, postaæ 

wybitna w œwiecie fotografików, autor ogromnej liczby 

fotografii przyrodniczych, w tym na najwy¿szym, 

œwiatowym poziomie.

Fragment wprowadzenia do Kalenarza Polanickiego 

2021
Kalendarz jest do nabycia w punkcie promocji w Parku 

Zdrojowym
Janusz Olearnik

II m. - Edukator - Park

II m. - SP2 - Nied¿wiadek

Z ¯YCIA MIASTANieregularnikNieregularnik PolanickiPolanicki2/2020 NieregularnikNieregularnik PolanickiPolanicki Z ¯YCIA MIASTAZ ¯YCIA MIASTANieregularnikNieregularnik PolanickiPolanicki2/2020 NieregularnikNieregularnik PolanickiPolanicki Z ¯YCIA TMP

Tekst i foto: wiceprezes TMP
Anna Stêpek
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Ta publikacja prezentuje wa¿ny fragment polanic-

kiej poezji, a mówi¹c dok³adniej  dzia³alnoœæ Klubu 

Literackiego Helikon oraz jego owoce.

Bohaterem tej ksi¹¿ki jest poezja, obok niej  

Polanica-Zdrój, ten magiczny ogród twórców, a dalej  

sami poeci. Maj¹ oni ró¿ne style i temperamenty, ale s¹ 

po³¹czeni mi³oœci¹ do tego zak¹tka, jakim jest 

Polanica-Zdrój. Ta mi³oœæ, uzupe³niona o podziw, 

zachwyt, czasem zatroskanie, wy³ania siê z prezen-

towanych utworów, widaæ j¹ te¿ w licznych oryginal-

nych projektach Helikonu, które opisano w tej ksi¹¿ce. 

Poznajemy poetów, kochamy Polanicê, bo to jest 

prawdziwy „zdrój piêknych s³ów”.

„Nieregularnik Polanicki” od wielu lat wspó³pracuje 

z Towarzystwem Mi³oœników Krosnowic i jego 

prezesem Franciszkiem Piszczkiem.

Staram siê uczestniczyæ w koncertach towarzysz¹cych 

Miêdzynarodowemu Festiwalowi im. Ignacego 

Reimanna, który istnieje w Krosnowicach od 19 lat.

W roku 2020 przypad³a 200 rocznica urodzin Ignacego 

Reimanna.

Mi³o mi donieœæ, ¿e pomimo pandemii COVID-19 do 

r¹k czytelników, trafi³a kolejna publikacja firmowana 

przez Towarzystwo Mi³oœników Krosnowic, sfinan-

sowana ze œrodków Urzêdu Marsza³kowskiego 

Województwa Dolnoœl¹skiego, „Fascynacje s³owem 

i nut¹ pisane. Liryczne muzykowanie. ”Jest to zestaw 

utworów poetyckich laureatów Ogólnopolskiego 

Konkursu Poetyckiego: o Z³ot¹ Nutê I. Reimanna 

w uk³adzie chronologicznym, pocz¹wszy od roku 2011  

pierwszej edycji konkursu. Do publikacji do³¹czona jest 

p³yta, któr¹ autorzy nazwali audiobookiem poetyckim. 

Wybór utworów nie jest przypadkowy. Wiersze tworz¹ 

poetyck¹ ilustracjê etapów ¿ycia Ignacego Reimanna.

Prezes TMK F. Piszczek we wstêpie napisa³: „… 

Chcia³oby siê rzec, ¿e w odrobinie Kraju Pana Boga - 

w Krosnowicach, tradycja ponadnarodowego muzyko-

wania inspiruje i utwierdza, ¿e mo¿liwe s¹ spotkania 

ludzi bez wzglêdu na status spo³eczny, narodowoœæ, 

czy wyznanie…”

ZDRÓJ
PIKNYCH 

S£ÓW

2/2020NieregularnikNieregularnik PolanickiPolanickiZ ¯YCIA TMP / U NASZYCH S¥SIADÓW

Zarz¹d TMP

KROSNOWICE

G. R.
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Naprzeciw „Lewiatana” na Soko³ówce ul. ¯eromskiego Albrechta Pruskiego. Ich ma³¿eñstwo wymuszone 

2 stoi kamienica, któr¹ wzniesiono w 1909r . Przed II  politycznie trwa³o oko³o dwudziestu lat. Marianna 

wojn¹ œwiatow¹ by³ to pensjonat   „ORANIENBURG”. urodzi³a piêcioro dzieci, z których dwoje zmar³o 

Od strony ulicy mo¿na zobaczyæ ozdobny kartusz z w pierwszych tygodniach ¿ycia. Po rozwodzie 

dat¹, a od strony dworca mo¿na by³o odczytaæ kiedyœ Marianna przez prawie trzydzieœci lat zwi¹zana by³a 

zatarty dziœ napis „ORANIENBURG”.   Nie wiem, kto z Johannesem van Rossum, Holendrem, z którym 

wybudowa³ kamienicê i jakie by³y jego zwi¹zki mia³a syna Johannesa Wilhelma. Urodzi³a go, gdy 

z rodzin¹ królewsk¹, ale komuœ zale¿a³o, ¿eby mia³a 39 lat. ¯y³ tylko dwanaœcie lat, a pa³ac w Kamieñ-

zaakcentowaæ ten zwi¹zek i podziw dla jej dokonañ cu Z¹bkowickim  budowany by³ z myœl¹ o nim. Jego 

w tym rejonie. œmieræ by³a wielkim ciosem … „ To ju¿ rok odk¹d 

Kilka lat wczeœniej na zlecenie królowej Marianny przeszed³ ko³o nas twardy cios, a rana jest równie 

Orañskiej w Kamieñcu Z¹bkowickim ukoñczono œwie¿a, jakby dzisiaj by³a zadana. Czas nie wype³ni³ 

budowê monumentalnego pa³acu neogotyckiego pustki, któr¹ pozostawi³o nam dziecko.(...) ¿yjê tylko 

w stylu szkockim, z elementami mauretañskimi wg jeszcze wspomnieniami o tych dwunastu latach, które 

projektu wybi tnego architekta Karla Schinkla. mu zajê³am. - Mogê jedynie spokojnie umieraæ, a czas, 

Za³o¿enia tarasowo - ogrodowe zaprojektowa³ w 1858 który mi tu podarowano potrzebujê na to, bym zrobi³a 

r. Peter Joseph Lenne, generalny dyrektor Ogrodów tyle dobrego, ile mogê.” Wracaj¹c do Kamienicy 

Pruskich. Marianna Orañska od 1840 r. w³aœcicielka „Oranienburg”, jest jeszcze jedno odniesienie . Otó¿ 

Miêdzygórza i okolicznych dóbr  z wielk¹ energi¹ zwi¹zki rodzinne miêdzy Domem Orañskim, a Hohen-

przekszta³ca³a te tereny, jej wp³yw na Kotlinê K³odzk¹ zollernami siêga³y siedemnastego wieku. Fryderyk 

jest ogromny. „ Co do budowy górnego tarasu przed Wilhelm Pruski (1620 - 88) poœlubi³ w 1646 roku 

tutejszym pa³acem, który wed³ug planu dyrektora Ludwikê Henr iet tê.  To na  je j czeœæ nazwano 

generalnego Lenne powinien byæ wykonany, zezwalam nowe, po³o¿one na pó³noc od Berl ina miasto 

przeznaczyæ na czas do 1 lipca 1859 r sumê 4000 ORANIENBURG.

talarów. Przesadzenia drzew i krzewów przez 

ogrodnika dworskiego Brauna powinny siê jeszcze tej 

jesieni zacz¹æ, ale budowa murów wiosn¹ ”.

  

Marianna, Kamieniec, 24 wrzeœnia 1858r.

W 1873 r. z okazji œlubu syna Albrechta przekaza³a mu 

zarz¹d nad ca³oœci¹ dóbr œl¹sko - k³odzkich. Ogrom 

i przepych za³o¿enia spowodowa³ zakoñczenie prac 

oko³o 1900 r. Równie¿ jej wnuk Fryderyk Henryk dziê-

ki za³o¿onej przez siebie fundacji, na zboczu Miê-

dzygórza  w 1911 roku wybudowa³ kamienny pseudo 

romañski koœció³ ewangelicki, kontynuuj¹c dzia³alnoœæ 

Babki. Za czasów Marianny (1810-1883) powy¿ej 

progu wodospadu „Wilczki” urz¹dzono ma³y park Dworzec w Altheide Bad (Polanica-Zdrój) mia³ wiele 

z fontann¹. Powsta³y œcie¿ki, k³adki, tarasy widokowe. po³¹czeñ miêdzynarodowych, napis ORANIENBURG 

Przy drodze nad kaskad¹ „Wilczki” prowadz¹cej od móg³ byæ przyjaznym powitaniem dla kuracjuszy 

strony Bystrzycy K³odzkiej w 1871roku wzniesiony przyje¿d¿aj¹cych z Berlina.

zosta³ ksi¹¿êcy hotel- pensjonat „Pod Pstr¹giem” - dziœ Obecnie na Ziemi K³odzkiej pojawia siê coraz wiêcej 

„Dom nad Wodospadem”. miejsc upamiêtniaj¹cych dzia³alnoœæ Marianny 

Pensjonat „Oranienburg” jest uk³onem w stronê Orañskiej. S¹ nazwy: Ró¿owa, Zielona i Bia³a 

Królewny, córki króla Niderlandów, by³ej ¿ony króla Marianna. Jest Droga Marianny i te¿ Droga Albrechta 

ORANIENBURG 
MARIANNA ORAÑSKA NA SOKO£ÓWCE 

Dworzec kolejowy w Polanicy-Zdroju l. 20. ub.w.

Z ¯YCIA MIASTANieregularnikNieregularnik PolanickiPolanicki2/2020 NieregularnikNieregularnik PolanickiPolanicki Z ¯YCIA MIASTAZ ¯YCIA MIASTANieregularnikNieregularnik PolanickiPolanicki2/2020 NieregularnikNieregularnik PolanickiPolanicki WYSZPERANE
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ko³o Miêdzygórza. Mariañskie Ska³y na ¯mijowcu - 

grzbiecie ci¹gn¹cym siê miêdzy Œnie¿nikiem a Czarn¹ 

Gór¹. Pojawi³y siê tablice pami¹tkowe w schronisku 

PTTK „Na Œnie¿niku” i w Miêdzygórzu. Gimnazjum  

w Stroniu Œl¹skim przyjê³o Imiê Marianny Orañskiej 

i ufundowa³o g³az pami¹tkowy. Zosta³ wyemitowany 

przez Wroc³awski Oddzia³ TVP3 film o charakterze 

biograficzno - krajoznawczym. Odbywaj¹ siê te¿ co 

roku Rajdy Królewny Marianny, organizowane przez 

Oddzia³ PTTK im. Mieczys³awa Or³owicza. W Wójto-

wicach - Góry Bystrzyckie dzia³a Stowarzyszenie 

Sympatyków Marianny Orañskiej. W L¹dku-Zdroju 

zainicjowano Wielkie Bale Marianny Orañskiej. 

W K³odzku Jaros³aw Radomski wykona³ relief g³owy 

królewny, znalaz³ siê w sprzeda¿y jako lokalna 

pami¹tka. Kto wie mo¿e w Polanicy te¿ znajdzie siê 

jakaœ inicjatywa, zw³aszcza, ¿e jest punkt zaczepienia - 

ORANIENBURG na Soko³ówce. 

Gra¿yna Tamara Matusiak

                                                             
Literatura:
1. Mi³oœæ i dramaty królewny Marianny. Krzysztof R.Mazurski. 
2. Polanica-Zdrój . Spojrzenie w przesz³oœæ.  Zbigniew Franczukowski.
 -  Soko³ówka  dzielnica Polanicy-Zdroju

Dom przy ul. ¯eromskiego 2 
(od strony stacji - na górze, od strony ulicy - na dole)

Fortuna ko³em siê toczy, ko³o m³yñskie te¿ mo¿e siê obecnym mieszkañcom. Gospoda ju¿ w XIX s³ynê³a 

przetoczyæ. I tak siê zdarzy³o, ¿e ko³o m³yñskie s³u¿¹ce  z wybornej maœlanki i uwzglêdniona by³a w pierwszym 

kiedyœ do œcierania zbo¿a na m¹kê z miejsca przewodniku po uzdrowisku z 1888 r . Dziœ na posesji 

sk³adowania pod dawn¹ leœniczówk¹ przetoczy³o siê pelargonie w doniczce stoj¹ na wkopanym do po³owy 

w rejon dawnego zajazdu (Kruczkowskiego 14), który kamieniu m³yñskim. Dziêki temu mamy zabytek. 

dziœ nie pe³ni¹c od dawna swych funkcji, s³u¿y  Oczywiœc ie  piaskowiec czerpano ze  znanego 

wszystkim kamienio³omu, który dziœ swym piêknem 

wzbudza zachwyt. Dawna leœniczówka w 1909 r. 

przekszta³cona zosta³a we wzorcowy oœrodek 

wypoczynkowy dla rodzin  RZEMIEŒLNIK. Od dwóch 

lat miejsce to bardzo podupada, stoi puste, zamkniête. 

Dooko³a teren zaniedbany i zapuszczony. Gdyby tam 

zrobiæ oddzia³ Urzêdu Miasta...Pod lasem z wyjœciem 

na szlaki turystyczne uœwiêcone tradycj¹?  Droga œw. 

Huberta, obecna  ulica Kruczkowskiego,  s³ynê³a z ele-

ganckich domów goœcinnych, np. dom  pod nr.7, gdzie 

ka¿dego zadziwia wielki ozdobny kartusz na fasadzie. 

Równie¿ pami¹tk¹ dawnej œwietnoœci jest ³aweczka na 

jednej z posesji firmy BYARUM, z fantazyjnie 

M£YÑSKIE KO£O NA SOKO£ÓWCE

2/2020NieregularnikNieregularnik PolanickiPolanickiWYSZPERANE

foto: www.polska-org.pl
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wyprofilowanym oparciem. S¹ te¿ krzese³ka ogrodowe oddalona od g³ównego kompleksu zabudowañ, ca³kiem 

powszechnie u¿ywane przed wojn¹ w ogródkach zapomniana. A jest pami¹tk¹ wspania³ych czasów, 

przydomowych i letnich restauracjach, ale te¿ usta- których dewiz¹ by³y  s³owa wypisane  w Parku 

wiano je dla letników i kuracjuszy wokó³ basenu odkry- Zdrojowym pod rzeŸb¹ z br¹zu przedstawiaj¹c¹ 

tego, gdzie nawet odbywa³y siê ró¿ne zawody. W cza- nagiego m³odzieñca z czar¹ wody Ÿródlanej w d³oni, 

sie jednego z remontów za spraw¹ wspólnoty  symbolizuj¹cej walory lecznicze Polanicy.* Napis 

mieszkaniowej trafi³am na wystawion¹ wanienkê mo¿na przywróciæ i powinno siê to uczyniæ jako wa¿ne 

z dawnych czasów firmy CONSTANTIA - te¿ przes³anie << POMAGANIE LUDZIOM JEST 

ciekawostka historyczna z Soko³ówki. Z mojego NAJPIÊKNIEJSZYM OBOWI¥ZKIEM >>.Obecnie 

rozeznania ma³o kto wie, ¿e tam, gdzie jest klasztor o.o. w tym miejscu stoi oryginalna altana, gdzie mo¿na 

sercanów, przed 1921 r by³ luksusowy zajazd napiæ siê wody mineralnej.

z krêgielni¹ , fontann¹ i piêknie utrzymanym parkiem. 

Znakiem miejsca by³ sokó³ w gnieŸdzie - czyli 

Soko³ówka. Z dawnych czasów zachowa³a siê o dziwo 

altanka widokowa,  zaroœniêta i ma³o widoczna, 

Tekst i foto: Gra¿yna Tamara Matusiak

*  legenda g³osi, ¿e twarz m³odzieñca przypomina 
   Georga Haasego w³aœciciela uzdrowiska w l.1904 - 1931

PARNAS W KOTLINIE

Kiedyœ ju¿ wspomina³em, ¿e mimo peryferyjnego Ale równie¿ mniejsze formy obcowania z kultur¹ 

po³o¿enia i malutkiej populacji, Polanica w tamtych by³y obecne na co dzieñ w licznych obiektach uzdro-

latach by³a miejscem czêsto odwiedzanym przez wiskowych i wypoczynkowych. Dziœ mówi siê, ¿e 

najwiêksze postacie kultury, gwiazdy mediów czy  poprzez kulturê ówczesna w³adza stara³a siê odwracaæ 

mówi¹c dzisiejszym jêzykiem  celebrytów high level. uwagê obywateli od polityki i k³opotów codziennoœci. 

Warto tak¿e podkreœliæ, ¿e wówczas tych gwiazd Bo¿e, jakbym chcia³ dziœ takiej propagandy, która 

by³o znacznie mniej a ich popularnoœæ du¿o wiêksza. by³aby aktywna niemal codziennie, a nie 2-3 razy 

Odbywa³y sie tutaj tak¿e imprezy cykliczne, które w miesi¹cu!

w okreœlonych porach roku gwarantowa³y pobyt Pojawianie siê w naszym miasteczku tuzów kultury, 

i wystêpy rozmaitych gwiazd. nie koñczy³o siê jedynie na uczestnictwie w wyku-

Jednym z takich wydarzeñ by³ festiwal filmów pionym koncercie, spektaklu itp. Norm¹ by³y „spotkania 

amatorskich „Pol-8”, który odbywa³ siê przez 40 lat! autorskie”, podczas których mo¿na by³o porozmawiaæ 

Wielk¹ strat¹ jest brak tej imprezy w naszych czasach, i zadaæ wiele intryguj¹cych pytañ panu Klossowi, pani 

gdy mo¿liwoœci tworzenia „filmów” s¹ tak powszechne I. Santor, panu M. Foggowi czy innym; otrzeæ siê o te 

a najrozmaitsze ich formy stanowi¹ treœæ wielu astralne, bajkowe postacie.

najwiêkszych serwisów spo³ecznoœciowych œwiata. W odró¿nieniu od dzis iejszych skomercjal izo-

Jedynie dziêki wysi³kowi grupy prywatnych osób, wanych „ludzi kultury”  nierzadko ledwie œredniego 

w „Vi lli  Fil mow iec ”, zac how ywa ne s¹ obi ekt y poziomu  nawet Ci najwiêksi bez problemów rozdawali 

techniczne z tego festiwalu i wspomnienia (w tym swe autografy i fotografowali siê z ka¿dym chêtnym 

zdjêcia) o jego twórcach, organizatorach i uczest- wielbicielem.

nikach. O czêœci wartoœciowej historii naszego miasta. ...

Mieliœmy wówczas równie¿ szeroki kontakt z kultur¹ 

Polanica by³a równie¿, dziêki swojemu teatrowi, przez mniejsze „k”, daj¹cy mo¿liwoœci edukacyjne 

miejscem prezentacji wielu przedstawieñ scenicznych nawet dzieciom. Pamiêtam  jako uczeñ wiejskiej 

z udzia³em czo³owych gwiazd Melpomeny przez szko³y w Nowym Wielis³awiu  wyprawy klasowe raz na 

ponad 40 lat. 2-3 miesi¹ce do teatru na ró¿ne spektakle.

Tutaj odbywa³y siê te¿ prezentacje poezji zwi¹zane W parkowej muszli, w okresie letnim, odbywa³y siê 

z K³odzk¹ Wiosn¹ Poetyck¹. koncerty co niedzielê a miasto mia³o swoje kino!
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Wielu artystów mo¿na by³o spotkaæ w pijalni, na 

parkowej promenadzie czy zwyk³ej ulicy.

Muzy chodzi³y wœród nas.

S³owniczek:

„tamte lata” - okres PRL, w którym ponoæ nic nie

                      istnia³o;

„kino” -  miejsce, gdzie ogl¹da³o sie na du¿ym  takie 

             filmy jak dziœ w Netflixie;

„filmy amatorskie”  -  takie filmy jak dziœ robi sie 

                                  iPhonem tylko na taœmie 

                                  z celuloidu;

„poezja” -  nieznana dziœ prawie rymowana forma  

                 wypowiedzi artystycznej.
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Wanda Polañska - œpiewaczka operetkowa, aktorka

M. Æwikliñska w Teatrze Zdrojowym 

Wystêp œpiewaczki operowej 

Wystêpuj¹: Bohdan £azuka, Jacek Fedorowicz 
i Piotr Szczepanik.

Jan Machulski - aktor (i  autor artyku³u - Dariusz Milka) 
przed teatrem; XXXIII Pol-8 w 2000 r.

Dariusz Milka

foto: arch. Autora
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STARY ALBUM cz. III

Jerzy Waldorff - pisarz, publicysta, krytyk muzyczny

Mieczys³aw Fogg Uczestnicy i organizatorzy 41 Pol-8; 2008 r.

Irena Kwiatkowska  aktorka
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   W czwartek 3 grudnia na polanickim cmentarzu 

po¿egnaliœmy Henryka Czajê  cz³owieka, który zostawi³ 

wyj¹tkowe œlady w Polanicy-Zdroju, in¿. budownictwa, 

autora wielu inicjatyw spo³ecznych, z czego najbardziej 

znana jest prowadzona od powodzi 1998 roku dyskusja 

o kszta³cie Ma³ego Rynku. Bra³ udzia³ w projektowaniu 

kszta³tu polanickiego deptaka. By³ radnym Rady 

Miejskiej w latach 19941998, a od 1998 roku prezesem 

Polanickiej Izby Gospodarczej.

   Dla upamiêtnienia jego sylwetki i przypomnie-

nia dokonañ przedstawiam poni¿ej zarys biografii, 

z pewnoœci¹ niewyczerpuj¹cej, a tak¿e osobistej, bo 

PAMIÊCI HENRYKA CZAI 
(1938-2020)

WYSZPERANE / IN MEMORIAM

  Przedstawiam Pañstwu kolejne zdjêcia ze starego Dzisiaj prezentujê Pañstwu pracowników Rozlewni  

albumu do rozpoznania. Dziêkujê za pomoc przy i Ogronictwa. Tym razem zdjêcia s¹ bardzo wyraŸne. 

zdjêciach z poprzedniego numeru gazety. Wszyscy A wiêc Kochani do dzie³a!

pracownicy Kawiarni „Zdrojowa” widoczni na zdjêciu 

zostali rozpoznani,  dziêkujê za to paniom Adamowicz Kontakt z Redakcj:
tel. 793 661 668i Juraszek. Dzieci z przedszkola  jeszcze nie wszystkie 
e mail: 

zosta³y rozpoznane, wszystko przed nami.
nieregularnik.tmp@wp.pl

Gra¿yna Redmerska
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wzbogaconej o garœæ wspomnieñ. Firlewiczów, Rozwadowskich i Kuncewiczów, zbudo-

wa³ w Polanicy w³asny dom przy ul. Brzozowej. Za 

Henryk Czaja urodzi³ siê 30 marca 1938 r. we wsi domem w g³êbokim obni¿eniu p³ynie Lipnicki Potok, 

Ka³ek w powiecie koniñskim, wtedy jeszcze w woj. a za nim rozpoœciera siê kraina ³¹k i lasów. Potem by³ 

³ódzkim. Ta przynale¿noœæ by³a jeszcze pozosta³oœci¹ pomys³odawc¹ i organizatorem corocznego Œwiêta 

pozaborow¹, gdy¿ kilkanaœcie kilometrów na zachód Ulicy Brzozowej, swoistego festynu mieszkañców tej 

przez ponad sto lat przebiega³a granica miêdzy ulicy i zaproszonych przez nich goœci. Zaciera³y siê 

zaborem rosyjskim i pruskim. Ju¿ nastêpnego dnia ca³y ró¿nice œrodowiskowe, wszyscy byli ju¿ znajomymi, 

powiat  przeniesiono do woj. poznañskiego. Ale odt¹d liczy³y siê dobros¹siedzkie kontakty. Parê lat 

okolicznym centrum by³a miejscowoœæ Wyszyna, ze temu zamieszka³ na obrze¿u Polanicy, przy ul. Wiej-

szko³¹ i koœcio³em parafialnym; teraz te pobliskie, skiej, jeszcze bli¿ej natury. 

odleg³e o trzy kilometry miejscowoœci, przedzieli³a 

autostrada A2 i granica powiatu. Wkrótce po wojnie,    Po KPB nadzorowa³ budowy we wszystkich dolno-

jako oœmiolatek zosta³ mieszkañcem Wroc³awia, œl¹skich uzdrowiskach, pracuj¹c dla wroc³awskiego 

zamieszkuj¹c przy ul. Walecznych na O³binie. Maturê oddzia³u Biura Projektów „Balneoprojekt” w Warsza-

zda³ w s³ynnym Liceum Ogólnokszta³c¹cym nr 1 przy wie, bêd¹cego jednostk¹ Zjednoczenia „Uzdrowiska 

ul. Poniatowskiego, mieszcz¹cym siê w dawnej Polskie”. PóŸniej, gdy wyjazdy sta³y siê ju¿ zbyt 

Victoriaschule (szkole œredniej dla dziewcz¹t im. Cesa- uci¹¿liwe, ograniczy³ siê do nadzorów w trzech kuror-

rzowej Wiktorii), której absolwentk¹ by³a Edyta Stein. tach podleg³ych polanickiemu Zespo³owi Uzdrowisk 

Rozpocz¹³ studia na Wydziale Budownictwa L¹dowego K³odzkich. Jako kierownik budowy, inspektor nadzoru, 

Politechniki Wroc³awskiej, gdzie w 1962 r. uzyska³ a niekiedy projektant  by³ wspó³twórc¹ renowacji kilku 

dyplom magistra in¿yniera. Jednym z jego mistrzów, polanickich obiektów, budowy kilkudziesiêciu domów 

nieraz o tym wspomina³, by³ póŸniejszy profesor, i warsztatów pracy, m.in. punktów ma³ej gastronomii. 

dziekan i rektor Politechniki, Jan Kmita, w owym czasie Inwestorzy ufali jego doœwiadczeniu, licz¹c tak¿e na 

projektant strunobetonowych mostów z betonu jego „szczêœliw¹ rêkê” oraz dobre, wyrobione i przy-

sprê¿onego przez Nysê K³odzk¹ w K³odzku (most jazne kontakty w instytucjach decyduj¹cych o odbiorze. 

Forteczny, dawniej 15-lecia PRL) w 1958 r. i Mostu Pracuj¹c tyle lat wyrobi³ sobie dobr¹ markê. Budowa³ 

Pokoju we Wroc³awiu w 1959, które przesz³y do historii i remontowa³ w Polanicy, pod Bystrzyc¹ K³. i w okolicy 

techniki.  Wambierzyc oraz setkach miejsc Ziemi K³odzkiej. 

Kiedy wyje¿d¿a³ „w teren”, nie by³o go dla nikogo. 

Œlad pierwszy. W kamieniu D³ugo nie dawa³ siê przekonaæ do telefonu komórko-

   Pierwsz¹ pracê in¿. Czaja podj¹³ we Wroc³awskim wego  mawia³, ¿e nie chce byæ psem na uwiêzi. 

Przedsiêbiorstwie Budownictwa Ogólnego, sk¹d dosta³  Wszyscy go przekonywali, a ma³o kto to wtedy rozu-

delegacjê do Zgorzelca. W 1967 r., ponad piêædziesi¹t mia³. Szczególnie upodoba³ sobie gminê Radków, 

lat temu, przyjecha³ do Polanicy, wys³any s³u¿bowo a i inwestorzy z tego terenu chêtnie go wybierali. 

w okresie, kiedy jego firma przejê³a pa³eczkê po W weekendy, jeszcze po siedemdziesi¹tce, nieraz tych 

Wroc³awskim Przedsiêbiorstwie Budownictwa Prze- budów dogl¹da³ na rowerze, kilka razy towarzyszy³em 

mys³owego Nr 1, buduj¹c bloki osiedla mieszkaniowe- mu w ramach rekreacji i poznawania okolicy. Po 

go na polach i ³¹kach przy dzisiejszej ul. £¹kowej. kilkudziesiêcioletniej pracy w bran¿y budowlanej by³ 

Przyjecha³ i, jak wielu innych przed nim i po nim, je¿d¿¹c¹ na rowerze encyklopedi¹. I przyznaæ trzeba, 

urzeczony miastem i uzdrowiskiem, Parkiem Zdro- ¿e mia³ naprawdê dobr¹ kondycjê. Ten œlad w kamieniu  

jowym, wartko tocz¹c¹ siê rzek¹, widokiem na koœció³ budowanych domów pozosta³ do dzisiaj. 

na Klasztornym Wzgórzu, górami na horyzoncie  

zakocha³ siê i zosta³. Œci¹gn¹³ ¿onê, na œwiat przyszed³ Œlad drugi. Kszta³t miasta

syn i córka. Budowê osiedla kontynuowa³ na prze³omie Jeszcze jedno trzeba mu oddaæ. Mia³ zmys³ i œwiado-

lat 60. i 70. w wydzielonym z WPBO K³odzkim moœæ urbanisty. Jak niewielu rozumia³, czym s¹ 

Przedsiêbiorstwie Budowlanym. dzia³ania inwestycyjne, czym mo¿e byæ dla przysz³oœci 

Tam te¿, w pierwszym zbudowanym bloku, by³o tak¿e miasta zabudowa pewnych fragmentów, i czym grozi 

jego pierwsze polanickie mieszkanie. PóŸniej w grupie zaniechanie w dzia³aniu. Jego biuro prowadzi ³o 

pierwszych 45 prywatnych inwestorów, którzy w 1972 r. przebudowê deptaka po 1990 r. To w nim wykuwa³ 

otr zym ali  poz wol eni a na  bud owê , ob ok m .in . siê kszta³t tej wizytówki Polanicy, w dyskusjach 

IN MEMORIAM
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z architektami Henrykiem Grycem i Ann¹ Œliwak- przy koœciele na Soko³ówce. Pielgrzymie szlaki wio-

Fortas, ale tak¿e póŸniej po katastrofalnej powodzi w d³y najpierw do Czarnej Madonny na Jasn¹ Górê 

1998 r. Znany mostek wenecki i schody do rzeki to w Czêstochowie, potem do Rzymu i dalej w œwiat 

efekt tych dzia³añ. Nie sposób w tym miejscu nie sanktuariów maryjnych w ca³ej Europie: francuskich  

wspomnieæ o d³ugoletniej debacie o kszta³t magicz- Lourdes, La Sallet, Saintes-Maries-de-la-Mer, Fatima 

nego miejsca w centrum miasta, wielokrotnie maj¹cej w Por tugali i, Mar iazell  w Aus tri i, Medziugor je 

niemal postaæ „wojny o Ma³y Rynek” z ró¿nymi zwro- w Hercegowinie, Ostra Brama w Wilnie. W koñcu 

tami akcji, z debatami z udzia³em urbanistów, ze przyszed³ czas na Ziemiê Œwiêt¹: Jerozolimê, Betlejem 

zbieraniem 800 podpisów mieszkañców przeciwnych i Nazaret. Przy okazji zwiedzano oczywiœcie nie tylko 

zabudowie tego placu i z publikacj¹ artyku³u w prasie sanktuaria. Ca³kiem prywatnie ju¿ zwiedzi³ m.in. 

ze zdjêciem Henryka Czai z zaciœniêt¹ piêœci¹ Wietnam i Kaliforniê (zaproszony przez jedn¹ z klientek 

w towarzystwie burmistrza, a ostatecznie zakoñczonej jego biura).

z korzyœci¹ dla wizerunku Polanicy jako miejsco-

woœci turystycznej i uzdrowiskowej. Polanicka Izba    Te sp³ywy i pielgrzymki Henryk Czaja opisa³ w kilku 

Gospodarcza wystêpowa³a tak¿e z wnioskiem o rewa- rozdzia³ach 2. tomu ksi¹¿ki Polanica - Zdrój wczoraj 

loryzacjê malowniczych schodów z ul. Kamiennej na ul. i dziœ. A tak¿e historiê polanickiego rzemios³a od 

Parkow¹, a nawet by³a gotowa pomóc w projektowaniu kolebki do du¿ych firm wykonawczych. Pokusi³ siê 

oraz partycypowaæ w kosztach inwestycji. To zadanie tak¿e o historiê polanickiego sportu. Sam by³ pasjo-

czeka na szczêœliwszy fina³. Ostatnie z dzia³añ podej- natem koszykówki, gra³ w dru¿ynie Œlêzy Wroc³aw, 

mowanych jeszcze w tym roku, to prowadzony z radn¹ nastêpnie by³ wspó³za³o¿ycielem sekcji koszykówki 

mgr Jolant¹ Bachry projekt budowy nowego domu mê¿czyzn w KS Turów Zgorzelec. Nie mog¹c siê 

przedpogrzebowego, czy zwo³ana na kilka dni przed rozstaæ ze sportem, ju¿ po przeprowadzce do Polanicy 

zdiagnozowaniem u niego powa¿nej, jak siê okaza³o jeŸdzi³ na treningi do K³odzka. Te jego przeniesione na 

œmiertelnej choroby, narada w sprawie rysuj¹cej siê papier i opublikowane wspomnienia to trzeci œlad  

mo¿liwoœci stworzenia polanickiego muzeum, bêd¹- pisany dla potomnych.  

cego jednoczeœnie muzeum szk³a ziemi k³odzkiej, na 

zwo³anie której nalega³a mgr in¿. Anna Nowak z d. Œlad czwarty. Polanicka Izba Gospodarcza

Januchta, jedna z pierwszych mieszkanek Polanicy, Choæ zawodowo zwi¹zany by³em z Polanic¹ ju¿ od 

wtedy jeszcze Puszczykowa, bo od sierpnia 1945 r. To 1991 r., in¿yniera Czajê pozna³em dopiero na jednej 

jego starania doprowadzi³y do tego, ¿e ¿yjemy w takim, z sesji Rady Miejskiej w listopadzie 1997 r. By³ tam 

a nie innym otoczeniu. I to jest jego spuœcizna, i drugi jednym z kilku radnych, którzy uzyskali mandat 

œlad. z poparciem Polanickiej Izby Gospodarczej, Pamiêtam, 

¿e dopytywa³ mnie, sk¹d pochodzê, a kiedy w koñcu 

Œlad trzeci. Ksi¹¿ka powiedzia³em, ¿e dawno temu mieszka³em w Koninie, 

   Starszym cz³onkom polanickiej spo³ecznoœci da³ siê a w mieœcie i okolicach mia³em liczn¹ rodzinê ze strony 

poznaæ równie¿ jako pasjonat i wspania³y organizator mamy, okaza³o siê, ¿e mamy wspólne korzenie. 

legendarnych sp³ywów kajakowych, najpierw Nys¹ Byliœmy nawet w tym samym dekanacie koniñskim, 

K³odzk¹, a w 1976 r. ekstremalnego sp³ywu na póŸniej parafia w Wyszynie by³a podleg³a dziekanowi 

Dunajcu, potem przez wiele lat sp³ywów s³u¿by zdrowia z Ko³a, który to urz¹d w pewnym okresie sprawowa³ 

na rzece E³k. By³ to  malowniczy szlak wiod¹cy przez rodzony brat mojej babki ks. pra³at Julian Olejnik. 

liczne jeziora. Po trzech kolejnych zwyciêstwach Pierwsze lody zosta³y wiêc korzystnie prze³amane.

kajakarze z Polanicy zdobyli piêkny puchar, jednak 

zapraszano ich dalej, a oni wci¹¿ zdobywali laury. Kiedy po powodzi w 1998 roku nale¿a³o skrzykn¹æ 

Zaliczyli równie¿ sp³ywy Czarn¹ Hañcz¹, Krutyni¹ na przedsiêbiorców w celu wspólnego wyst¹pienia 

Mazurach, jeziorami Ostródzkimi, Kana³em Elbl¹skim. z wnioskami o pomoc w usuwaniu skutków katastrofy, 

W 1981 r. p³ynêli trudn¹, ale piêkn¹ Draw¹ z Czaplinka sta³o siê to pod egid¹ PIG. Zaufali mu budowlañcy, 

do Krzy¿a, i nastêpnie Obr¹ od S³awy Œl¹skiej do kupcy, restauratorzy i hotelarze i tak w sierpniu 1998 r. 

Miêdzyrzecza. in¿. Henryk Czaja zosta³ prezesem PIG, której prze-

wodzi³ przez ponad 20 lat. Integrowa³ œrodowisko. By³o 

   Henryk Czaja by³ równie¿ uczestnikiem nieformalne- to potrzebne, a cz³onkowie PIG wymieniali pogl¹dy 

go stowarzyszenia pielgrzymkowego zgrupowanego i doœwiadczenia, spotykali siê z przedstawicielami 

IN MEMORIAM

36



Z ¯YCIA MIASTANieregularnikNieregularnik PolanickiPolanicki2/2020 NieregularnikNieregularnik PolanickiPolanicki Z ¯YCIA MIASTAZ ¯YCIA MIASTANieregularnikNieregularnik PolanickiPolanicki2/2020 NieregularnikNieregularnik PolanickiPolanicki

w³adz samorz¹dowych, Urzêdu Skarbowego i ZUS, patriotycznych) i taneczne oraz tañce. Kilka razy 

brali udzia³ w szkoleniach. Pielgrzymkowe doœwiad- w roku cz³onkowie Izby, wraz z goœæmi, spotykali siê 

czenia przyda³y siê Henrykowi Czai przy w organizo- przy takich okazjach jak spotkanie poœwi¹teczno-

waniu wyjazdów studyjnych Polanickiej Izby Gospo- przednoworoczne, œledz ik, walne  zgromadzen ie, 

darczej z wizyt¹ do izb przemys³owo-handlowych rozmaite koncerty, a na Sylwestra otwieranie szam-

w kolejnych krajach. Zaczê³o siê w 2007 r. od niemiec- panów i strzelanie fajerwerków, równie¿ przez profe-

kiego Kassel, gdzie delegacja PIG by³a podejmowana sjonalne firmy,. Do legendy przesz³y organizowane 

przez licz¹c¹ kilka milionów cz³onków Hesk¹ Izbê przez PIG weso³e obchody Nocy Œwiêtojañskiej, 

Przemys³owo-Handlow¹ i goœci³a u potentata w bran¿y w których bra³o nieraz udzia³ nawet tysi¹c mieszkañ-

kot³ów grzewczych firmy Viessmann, dalej Drezno ców i przyjezdnych, a zdarza³o siê, ¿e wystêpowali 

i miasto partnerskie Polanicy, Telgte, w Nadrenii Pó³n.- soliœci opery wroc³awskiej. Rada PIG z udzia³em 

Westfalii. By³y kontakty z izbami czeskimi, s³owackimi, zainteresowanych odbywa³a siê co miesi¹c, lub co 

a przy okazji k¹piele w termach w Beszeniowej, kilka miesiêcy i nie zdarzy³o siê, by skoñczy³o siê tylko 

Tatralandii, Pieszczanach na S³owacji, w Tropical na dyskusji. Takie wydarzenia równie¿ integrowa³y 

Islands w Brandenburgii i w Büku na Wêgrzech. œrodowisko polanickie. I to jego kolejny wyraŸny 

W 2013 r. cz³onkowie Izby odwiedzili Trzy stolice: i trudny do zasypania œlad.

Wilno, Rygê i Tallinn. By³ Gdañsk i Kaszuby, Mo³dawia 

i w koñcu Gruzja. Pod wodz¹ prezesa cz³onkowie Œlad pi¹ty. Dyskusje i rozmowy

PIG wizytowali Wystawy Œwiatowe Expo: w Hanowerze Henryk Czaja lubi³ wymieniaæ pogl¹dy przy drugim 

w 2000 i Mediolanie w 2015 r. W czasie degustacji œniadaniu w swoim biurze, dok¹d chêtnie zaprasza³, 

mo³dawskich win, dojrzewaj¹cych w ci¹gn¹cych siê lub przy obligatoryjnej kawie, na t¹ oko³o po³udnia 

kilometrami piwnicach, gospodarze po przedstawieniu udawa³ siê do Gospody Altheide, a ostatnio do kawiarni 

historii winiarstwa i technologii wytwarzania wina, Art Café, jednoczeœnie siedziby Towarzystwa 

chcieli poznaæ wra¿enia  i pytania uczestników Mi³oœników Polanicy, któremu tak¿e trochê pomóg³ przy 

wycieczki. In¿. Czaja, którego oczy od pewnego czasu jej adaptacji. Lubi³ pogawêdki z ludŸmi, mieszkañcami 

skierowane by³y w górê, zada³ wiêc najbardziej Polanicy i przyjezdnymi, ciekaw by³ ich opinii o mieœcie. 

oczywiste pytanie:  A jak zbudowany jest ten strop? Chcia³ braæ udzia³ nawet w takich wydarzeniach, jak 

przekazanie Wies³awowi Lewickiemu ksi¹¿ki ze 

Jego pomys³em i sukcesem by³o stworzenie, teraz specjaln¹ dedykacj¹ od noblistki Olgi Tokarczuk. 

bardziej zwyczajowej, siedziby PIG z zaniedbanej Umówiliœmy siê wszyscy 11 sierpnia w Bohema Caffe 

i zasypanej po sufit szlak¹ piwnicy w lokalu, gdzie obok pijalni. In¿ynier nie pojawi³ siê, nie przeczuwa-

dzisiaj dzia³a restauracja Gospoda Altheide. liœmy jednak nic z³ego. Nastêpnego dnia dotar³a 

informacja o pobycie w polanickim SCM-ie, kilka dni 

Od kampanii wyborczej do samorz¹du w 2002 r. póŸniej o powa¿nej chorobie. Gdy wyszed³ ze szpitala, 

Polanicka Izba Gospodarcza przeprowadza³a publicz- nie umia³ siedzieæ bezczynnie, nawet w domu. 

ne debaty kandydatów na burmistrza i radnych, Odszed³, robi¹c to, co lubi³, konsultuj¹c projekty 

urz¹dzane w du¿ych salach, teatrze i kinie. By³y i problemy wykonawcze budów i remontów. Zmar³ 28 

z zaciekawieniem œledzone przez mieszkañców miasta listopada 2020 r. w otoczeniu rodziny. 

i cieszy³y siê bardzo du¿¹ frekwencj¹. 

Georg Wenzel, urodzony w Polanicy prezes niemiec-

W tym okresie Polanicka Izba Gospodarcza zaczê³a kiego banku, autor Heimatbuchu poœwiêconego historii 

te¿ obchodziæ Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci 11 lis- niemieckiego Altheide, wspomina ¿yczliwoœæ, z jak¹ 

topada, co wówczas nie by³o jeszcze powszechn¹ zawsze wita³ go in¿. Czaja, widz¹c go na nowo 

praktyk¹. Zawsze by³o to spotkanie towarzyskie w Polanicy. Wiele osób na Facebooku  to znak czasów  

po³¹czone z przypomnieniem historii dochodzenia do podkreœla³o jego zaanga¿owanie w sprawy miasta. I to 

niepodleg³oœci, i ludzi z tym zwi¹zanych. Od 10 lat na pewno nie ostatni œlad, w ludzkich umys³ach 

przyjê³a siê nowa formu³a po³¹czona ze spo¿ywaniem i sercach. 

gêsiny, ale mocno zwi¹zana ze starym zwyczajem Dnia 

Œw. Marcina. Oprócz powagi, by³y te¿ konkursy na 

fraszki o gêsinie, wystêpy instrumentalne, wokalne 

(z obowi¹zkowym jednak wykonaniem zestawu pieœni 

Henryk Grzybowski

IN MEMORIAM
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  KALENDARIUM  KALENDARIUM

LATO JESIEÑ

1,2 - Spotkanie z T. Duszyñskim w Parku Zdrojowym.           13 -  Festiwal Marii Czubaszek  Artur Andrus 

        Promocja ksi¹¿ki „Glatz. Kraj Pana Boga”.                   w Muszli Koncertowej

3,4 - Spotkanie w MBP z Juli¹ Ró¿ewicz (wnuczk¹ 14,15,16 -  Miêdzyprzedszkolny Konkurs Plastyczny.

        Tadeusza), t³umaczk¹ literatury czeskiej.           17 -  120. Rocznica urodzin dr. J. Matuszew-

   5 - Muzyczne parkowanie  Atom String Quartet.                    kiego  uroczystoœæ przed domem Doktora

   6 - Sognando Quartet- zespó³ tworzony przez           18 -  Dzieñ Sybiraka  uroczyste z³o¿enie

        studentki wroc³awskiej Akademii Muzycznej.                    kwiatów przed obeliskiem

   7 - Kaszubi w Polanicy,  pan K. ¯o³nowski gotuje.     19, 20 -  100. Rocznica powstania polanickiej

   8 - Wystêpy w Muszli Koncertowej                    nekropolii  listopad 2020 
   

   9 - Pejza¿e Qulinarne

     10 - Na deptaku
   

 11 -  „Sniadanie na trawie”  koncert

 12 - Spektakl dla dzieci w Parku Zdrojowym

Foto: 
1,2 - J. K³oœiñski; 3,4 - D. Og³oza; 5,6,8,9,12,13 - Teatr Zdrojowy;
7,14,15,16,17,18 - A.Stêpek, 11 - arch. TMP;19,20 - J. Redmerski
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