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HISTORIA CMENTARZA
w POLANICY-ZDROJU po 1945 r.
W lutym 1945 roku, w Ja³cie, Wielka Trójka
[prezydent USA - F. D. Roosevelt, premier Wielkiej
Brytanii - W. Churchill i przywódca ZSRR - J. Stalin]
uzgodni³a podzia³ terytorialny przysz³ej Europy. To
wtedy Polska utraci³a m. in. Kresy Wschodnie i dosta³a
siê w obszar dominacji sowieckiej.
„…Dzieñ 9 maja 1945 roku og³oszony kapitulacj¹
Niemiec i przerwaniem dzia³añ wojennych w Europie
na morzu, l¹dzie i w powietrzu by³ te¿ pamiêtn¹ dat¹
dla Ziemi K³odzkiej. 59 Armia Radziecka pod dowództwem gen. p³k. Iwana Korownikowa, wchodz¹ca
w sk³ad I Frontu Ukraiñskiego, zdoby³a te ziemie bez
walk, bez zniszczeñ, co mia³o wielkie znaczenie dla
póŸniejszego ich zasiedlenia i zagospodarowywania…„ (cyt. z II t. „Ksiêgi pami¹tkowej 1945-2005
Polanica-Zdrój wczoraj i dziœ ”).
Miasto liczy³o wtedy 4800 Niemców i ponad 4000
osób ludnoœci nap³ywowej. Wœród nich byli te¿ Polacy
wywiezieni podczas wojny na tzw. roboty przymusowe
do niemieckich gospodarstw rolnych, do fabryk itp.

W listopadzie 2020 roku minê³o 100 lat od
za³o¿enia polanickiej nekropolii. Historiê tego faktu
dok³adnie opisa³ H. Grzybowski w numerze 2/37/2020
„Nieregularnika Polanickiego”.
Sto lat istnienia cmentarza to jest historia 25 lat (19201945), kiedy Polanica-Zdrój by³a czêœci¹ Niemiec i do
zakoñczenia II wojny œwiatowej nazywa³a siê Altheide
Bad. Nastêpne 75 lat to ju¿ historia polskiego
cmentarza.
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18 czerwca 1945 roku oficjalnie zalegalizowa³a siê
polska administracja. Pierwszym polskim burmistrzem zosta³ Kazimierz D¹browski, jego zastêpc¹ Mieczys³aw Pokorski. Sekretarzem pocz¹tkowo by³a
Halina Pastuszkiewicz, po niej Stanis³aw Klause.
Urzêdnikami pozostawali nadal Niemcy z burmistrzem
Altheide Bad w³¹cznie. Urz¹d rozpocz¹³ dzia³alnoœæ.
Ka¿da historia cmentarza nieroz³¹cznie wi¹¿e siê
z histori¹ danej miejscowoœci, czy miasta. Tak te¿ jest
z histori¹ cmentarza w Polanicy-Zdroju po 1945 roku.
Do miasta zaczêli masowo przybywaæ wysiedleñcy
z Kresów wschodnich, by³y to ca³e transporty
kolejowe, czasem ca³e wsie. Wracali do kraju przez
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Pol ani cê wiê Ÿni owi e obo zów kon cen tra cyj nyc h,
przybywali zes³añcy wywiezieni na Sybir, warszawiacy
ze spalonej stolicy i mieszkañcy innych zbombardowanych polskich miast. Powracali z frontu polscy
¿o³nierze. Zatrzymywa³y siê te¿ osoby, które chcia³y
pozostaæ anonimowe dla nowych w³adz pañstwowych.
Sta³ymi mieszkañcami miasta zosta³y równie¿ romskie
rodziny Paw³owskich i Gumanów, grób seniora rodu
Paw³a Paw³owskiego - barona cygañskiego i jego ¿ony
Rozalii znajduje siê w starej czêœci cmentarza. To byli
pierwsi mieszkañcy powojennej Polanicy, swoista wie¿a Babel.

Miasto pozosta³o takie, jakie by³o przed wojn¹. By³y
gotowe zak³ady pracy, szko³a, szpital, budynki uzdrowiska, pensjonaty wczasowe, koœció³ katolicki i cmentarz. Niezniszczone domy mieszkalne. Nowi mieszkañcy zasiedlali przydzielone im mieszkania, byli nadal
niepewni jutra. By³ych mieszkañców stopniowo
wysiedlano. Przez jakiœ czas zmuszeni byli jednak
mieszkaæ razem. Dla obu stron by³o to trudne.
Rozpocz¹³ siê nowy rozdzia³ w ¿yciu miasta i uzdrowiska. Chocia¿ wszystko by³o inne, inni s¹siedzi, inny
akcent chocia¿ jêzyk polski, Polacy musieli przyzwyczaiæ siê i zaakceptowaæ te ró¿nice.
Katolicki pogrzeb w pierwszych latach po wojnie
wygl¹da³ zupe³nie inaczej ni¿ to ma miejsce obecnie.
Miasto posiada³o karawan, nie uda³o mi siê ustaliæ, czy
by³ w³asnoœci¹ prywatn¹, czy te¿ nale¿a³ do miasta.
Doskonale jednak pamiêtam jak wygl¹da³. By³a to
czarna drewniana zadaszona platforma na ko³ach
ozdobiona u góry czarnymi koronkowymi falbankami,
zaprzê¿ona w dwójkê koni, równie piêknie przyozdobionych w pióropusze, nakrycia i eleganckie uzdy.
WoŸnica siedz¹cy na koŸle w czarnej pelerynie i czarnym cylindrze dodawa³ szyku. Gdy orszak pogrzebowy
kroczy³ przez miasto, po drodze wszystkie okoliczne
dzieciaki z otwartymi ustami przygl¹da³y siê tej
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ceremonii. Wœród nich by³am i ja. Karawan przetrwa³
chyba do koñca lat 50. ub. w. Uda³o mi siê ustaliæ, ¿e
gara¿owa³ przy ul. K³odzkiej w podwórzu dawnego
m³yna.
Na ty³ach koœcio³ a do pocz¹tk u lat 60.ub.w.
mieœci³a siê tzw. kostnica, sk¹d przed pogrzebem
trumnê ze zmar³ym wnoszono do koœcio³a, po czym po
mszy œw. w procesji pogrzebowej udawano siê na
cmentarz. Pocz¹tkowo trumnê wióz³ karawan, póŸniej
samochód ciê¿arowy z tzw. przyczep¹ wy³o¿on¹
dywanem (samochód wypo¿yczano z Uzdrowiska lub
huty szk³a). Czêsto orszakowi towarzyszy³a orkiestra
dêta. W tamtych latach uroczystoœci pogrzebowe
trwa³y kilka godzin.
Nie uda³o mi siê ustaliæ jak¹ funkcjê podczas
pogrzebu pe³ni³a w tamtych latach kaplica cmentarna.
Czy trumnê z karawanu wnoszono do kaplicy, a potem
kondukt formowa³ siê do grobu? Czy po œmierci ze
wzglêdu na ciasnotê mieszkaniow¹, trumnê ze
zmar³ym przechowywano tam do dnia pogrzebu?
Wiem, ¿e istnia³a te¿ taka forma pochówku, ¿e
kondukt pogrzebowy formowa³ siê z domu zmar³ego
do koœcio³a, a potem udawa³ siê na cmentarz. Obecne
przepisy sanitarne zmieni³y diametralnie warunki
pochówku.
Szuka³am daty i nazwiska pierwszego Polaka
pochowanego po 9 maja 1945 roku. Tutaj nie ma
zgodnoœci w dostêpnych dokumentach. W archiwach
Zak³adu Pogrzebowego „Concordia” w PolanicyZdroju jest zapis, ¿e pierwszy Polak pochowany zosta³
pod dat¹ 26 marca 1945 roku, to Robert Tronczyk. Byæ
mo¿e by³ to robotnik przymusowy tutaj wywieziony,
bli¿szych danych nie posiadam. Natomiast w ksiêgach
parafialnych polanickiego koœcio³a katolickiego widnieje wpis, ¿e 13 sierpnia 1945 roku odby³ siê pogrzeb
Leonarda Paprockiego milicjanta, ur. 27 sierpnia 1927
roku w £odzi. Natomiast w Urzêdzie Stanu Cywilnego
sprawa by³a bardziej skomplikowana, poniewa¿ w ich
ksiêgach zapisywane by³y (i nadal tak siê dzieje)
wszystkie zgony, które nast¹pi³y na terenie miasta
i w tutejszym szpitalu. Wspólnie z kierownikiem
Urzêdu Adamem Potockim ustaliliœmy, ¿e pierwszym
zmar³ym Polakiem w Polanicy-Zdroju by³o nowo
narodzone 5 listopada 1945 roku dziecko, ¿y³o
zaledwie 5 godzin. Nie widnieje w dokumentacji zapis,
czy zosta³o pochowane na polanickiej nekropolii.
Mija³y lata, Polanica sta³a siê s³awnym uzdrowiskiem. Na leczenie przyje¿d¿ali kuracjusze z ca³ej
Polski. Ordynowa³ przecie¿ tutaj s³awny przedwojenny
kardiolog prof. Henryk Schlecht. Naczelnym lekarzem
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uzdrowiska by³ ju¿ ogólnie znany dr Józef Matuszewski (obaj spoczywaj¹ w starej czêœci cmentarza),
a do poszczególnym sanatoriów w ramach patronatu
przyje¿d¿a³y s³awy profesorskie z klinik Warszawy,

Wroc³awia i innych miast uniwersyteckich. Do nich
nale¿a³ prof. Jerzy Jakubowski - kardiolog, szef ¿ycia
naukowego w Uzdrowisku Polanica, a¿ do œmierci
w 1967 roku. Na swoj¹ proœbê pochowany zosta³
w Polanicy-Zdroju. Spoczywa w starej czêœci cmentarza. Oryginalny nagrobek z p³askorzeŸb¹ Profesora
zwraca uwagê przechodz¹cych alej¹.

Na leczenie kardiologiczne przyby³ tutaj w roku
1952 mjr Józef Szerwiñski - Szef Sztabu L¹dowej
Obrony Wybrze¿a w 1939 r. Zmar³ w sanatorium 12
lutego 1952 r. Pochowany zosta³ na polanickiej
nekropolii. Jego grób znajduje siê w starej czêœci
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cmentarza.

Mieszkañcy Polanicy zaaklimatyzowali siê, ros³o
nowe pokolenie, dla których miasto by³o ich „ma³¹
ojczyzn¹”. Stopniowo cmentarz zacz¹³ siê zape³niaæ
powojennymi mieszkañcami. Odprowadzaliœmy tam
cz³onków rodziny, s¹siadów, naszych nauczycieli,
lekarzy, przyjació³, z czasem te¿ naszych kolegów.
Odchodzili najstarsi mieszkañcy - Ojcowie za³o¿yciele
Polanicy-Zdroju. Ludzie, którzy dali pocz¹tek naszego
¿ycia w Polanicy-Zdroju. O wielu z nich mo¿ecie
pañstwo przeczytaæ w kronice miasta „Polanica-Zdrój
wczoraj i dziœ. Tom II Ksiêgi Pami¹tkowej 1945-2005”
oraz we wczeœniejszych numerach, Nieregularnika
Polanickiego”, gdzie w tytu³ach: Sk¹d przybyliœmy,
Polaniczanie i In Memoriam przedstawialiœmy poszczególne postaci naszych mieszkañców.
{www.nieregularnikpolanicki.ziemiaklodzka.pl}
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Grobów przybywa³o i z czasem zrobi³o siê ciasno
w starej czêœci cmentarza. Dotar³am do archiwalnej
dokumentacji dot. poszerzenia cmentarza. Z treœci
pierwszego dokumentu wynika, ¿e korespondencja
w sprawie poszerzenia cmentarza trwa³a kilka lat.
W piœmie Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego, Architektury i Nadzoru Budowlanego

Z ¯YCIA MIASTA

w Wa³brzychu z dnia 12 sierpnia 1980 r. czytamy o decyzji ostatecznej udzielonej Urzêdowi Miejskiemu
w Polanicy-Zdroju o pozwoleniu na budowê cmentarza
komunalnego oraz budynku pogrzebowego na terenach (dzia³ce) po³o¿onej w Polanicy-Zdroju przy ul.
K³odzkiej. I jak zwykle w takich sytuacjach rozpoczê³y
siê tzw. „schody”. Korespondencja pomiêdzy Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Urzêdem
Miejskim w Polanicy-Zdroju i Przedsiêbiorstwem
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w PolanicyZdroju (administratorem cmentarza) trwa³y d³ugo.
Nale¿a³o sprecyzowaæ i wykonaæ narzucon¹ przez
Wojewódzk¹ Stacjê Sanitarno - Epidemiologiczn¹
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dokumentacjê. W piœmie Przedsiêbiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowj z dnia 30 czerwca
1981 roku skiero wanego do Urzêdu Miejsk iego
w Polanicy-Zdroju czytamy: „….zachodzi koniecznoœæ
uruchomienia jeszcze w tym roku bie¿¹cym nowej
kwatery na cmentarzu komunalnym przy ulicy
K³odzkiej. Na kwaterze D-1 na dokonanie pochówku
w roku 1981 pozosta³o jeszcze tylko 30 wolnych
miejsc…”. Sytuacja by³a alarmuj¹ca. Rozpoczêto
budowê nowej kwatery. Sytuacja zosta³a opanowana,
ale na krótki czas, bowiem w 1998 roku zosta³a
przeg³osowana Uchwa³a Rady Miejskiej w PolanicyZdroju w sprawie zmiany w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego miasta PolanicaZdrój obejmuj¹cej teren o pow. 2.911 ha w granicach
dzia³ek nr 29, 30, i 32 A M obrêb Centrum, ul. K³odzka.

œwiatowej powo³anego jako generalnego sekretarza
delegacji polskiej na konferencjê pokojow¹ w Pary¿u.
1 wrzeœnia przed grobem mjr. Józefa Szerwiñskiego

Teren okreœlony w & 2 niniejszej uchwa³y przezna-

dowódcy L¹dowej Obrony Wybrze¿a we wrzeœniu
1939 r. Tego dnia m³odzie¿ zapala znicze na grobach
by³ych ¿o³nierzy I i II wojny œwiatowej, w tym na grobach Kawalerów Orderu Virtuti Militarii.

czono pod budowê cmentarza komunalnego.
W roku 2001 Burmistrz Polanicy-Zdroju otrzyma³
z Zak³adu Us³ug Inwestorskich „Rewaloryzacja”
w K³odzku decyzjê o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegaj¹cej na
rozbudowie cmentarza komunalnego przy ul. K³odzkiej. Termin wa¿noœci decyzji ustalono do dnia 30
czerwca 2005 roku. Nale¿a³o wiêc jak najszybciej
uzyskaæ decyzjê o pozwoleniu na budowê w Starostwie Powiatowym w K³odzku, bowiem teren pod
budowê cmentarza mia³ kilku w³aœcicieli. Trwa³o to
kolejne kilka lat, a¿ wreszcie Powiatowy Inspektor
Sanitarny w K³odzku Decyzj¹ z dnia 02.10.2008 r. po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.08.2008 r. Gminy
Miejskiej w Polanicy-Zdroju, wyda³ pozwolenie na
czêœciowe (bez domu pogrzebowego i kolumbarium)
u¿ytkowanie cmentarza komunalnego, rozbudowanego w Polanicy-Zdroju przy ul. K³odzkiej na dzia³kach
nr 27, 29, 30, 32 obrêb Centrum. ¯ycie toczy³o siê
dalej, ludzie rodzili siê i umierali. Po kilku latach
ponownie pojawi³ siê temat wolnych miejsc na
pochówek.
W luŸnych rozmowach mieszkañców naszego
miasta pojawi³ siê temat obowi¹zkowej kremacji zw³ok
jako jedyne wyjœcie z problemem pochówku. Nawet
niektórzy znaleŸli miejsce na zbudowanie kolumbarium (wzd³u¿ ogrodzenia na nowej czêœci cmentarza
od ul. K³odzkiej).
Od szeregu lat z inicjatywy Towarzystwa Mi³oœników
Polanicy na terenie cmentarza odbywaj¹ siê ró¿ne
uroczystoœci patriotyczne z udzia³em w³adz miasta,
stowarzyszeñ lokalnych, m³odzie¿y szkolnej, parafii
i mieszkañców. 11 listopada od wielu lat przed grobem
dr. Stanis³awa Kozickiego - po zakoñczeniu I wojny
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We wrzeœniu 2013 roku mia³a miejsce podnios³a
uroczystoœæ ods³oniêcia pomnika pamiêci pomordowanych na Wo³yniu i Kresach Wschodnich Polaków
w 1942 r. Pomys³odawc¹ i inicjatorem budowy
pomnika jest Wies³aw Lewickiwo³yniak. ¯yj¹cy
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czêœæ 2,17 ha a najnowsza 0,47 ha). Wczeœniej
administracj¹ cmentarza zajmowa³o siê Miejskie
Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Zak³ad prowadzi stronê internetow¹, gdzie
mo¿emy zapoznaæ siê z histori¹ i aktualnymi
wydarzeniami polanickiego cmentarza.

jeszcze œwiadkowie tej rzezi ich dzieci i wnukowie
- mieszkañcy Polanicy-Zdroju, dawni kresowiacy, posiadaj¹ wreszcie miejsce, gdzie mog¹ zapaliæ znicz
i zmówiæ modlitwê za zmar³ych swoich bliskich, którzy
nie posiadaj¹ swoich grobów. W roku 2018 w podstawê pomnika wmurowano urnê z ziemi¹ z pierwszej
- mogi³y na Wo³yniu mjr. Jana Kiwerskiego dowódcy
27 Wo³yñskiej Dywizji Piechoty AK.

Spaceruj¹c po polanickiej nekropolii, teraz gdy od
kilku lat mieszkam we Wroc³awiu, czytaj¹c nazwiska
na nagrobkach, przenoszê siê w czasie. Widzê tych
ludzi, których spotyka³am na ulicy, w pracy, na
spacerze. Widzê siebie jako ma³¹ dziewczynkê i ju¿
doros³¹ kobietê. Widzê moje rodzinne miasto, trochê
inne ni¿ teraz. Uœmiecham siê, jestem w Polanicy
tamtych lat. W mojej pamiêci miasto ¿yje, a ja mam
najpiêkniejsze wspomnienia.
Gra¿yna Redmerska

Niniejszy artyku³ - wspomnienia nie powsta³by bez
¿yczliwoœci i pomocy wielu osób.

Od 1 kwietnia 1994 roku polanicki cmentarz
administruje Zak³ad Pogrzebowy „Concordia”. Cmentarz zajmuje 2,64 ha powierzchni (w tym stara i nowa

Bardzo dziêkujê pani Joli Surmiñskiej-Rudnickiej (ju¿
by³ej sekretarz UM) za zrozumienie i cierpliwoœæ, za
wyszukanie w archiwach UM pomimo pandemii
COVID-19 i udostêpnienie do wgl¹du dokumentacji
dot. rozbudowy cmentarza.
Ksiêdzu Pra³atowi Antoniemu Kopaczowi - proboszczowi tutejszej parafii dziêkujê za wyszukanie i zeskanowanie z Ksi¹g Parafialnych pierwszego polskiego pochówku.
Panu Adamowi Potockiemu kierownikowi Urzêdu
Stanu Cywilnego dziêkujê za poœwiêcenie dla mnie
czasu, penetracji starych ksi¹g i cennych uwag.
Pani Renacie Urbaniak z Zak³adu Pogrzebowego
„Conkordia” w Polanicy Zdroju za pomoc w poszukiwaniach i ¿yczliwoœæ.
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XIX-WIECZNY STAW
w Piekielnej Dolinie
Historia

Mirkiem, który jako przedstawiciel Lasów Pañstwo-

Dziêki staraniom Nadleœnictwa „Zdroje”, we

wych, ale jednoczeœnie pasjonat historii Ziemi

wspó³pracy z Towarzystwem Mi³oœników Polanicy, po

K³odzkiej, przekaza³ dalsz¹ inicjatywê zarówno

wielu latach zosta³o przywrócone do ¿ycia malownicze

zbadania, jak i póŸniejszej odbudowy stawu do

miejsce usytuowane na turystycznej trasie wokó³

gospodarza terenu, czyli Nadleœnictwa ”Zdroje”.

Polanicy-Zdroju. Mowa tu o XIX-wiecznym stawie

Przywrócony do ¿ycia leœny staw na nowo

„pstr¹gowym" w Piekielnej Dolinie, nieopodal sana-

uatrakcyjnia polanickie szlaki. Romantyczny drew-

torium „Malwa" w Górach Bystrzyckich. Wybudowany

niany mostek na jego krawêdzi oraz piêkna kilku-

przez braci Mielert by³ z pewnoœci¹ wspania³ym

metrowa kaskada wodna spadaj¹ca wprost do

miejscem rekreacji i wypoczynku dla ówczesnych

Rogoziñca dope³niaj¹ uroku tego miejsca. Swoj¹

kuracjuszy, turystów i goœci przybywaj¹cych do

magi¹ wzbudza zainteresowanie wielu wêdrowców

polanickich wód. Jako kurortowa atrakcja staw

przemierzaj¹cych pobliskie tereny. Zanim na nowo

wspomniany ju¿ zosta³ w pierwszym polanickim

pojawi¹ siê tu legendarne pstr¹gi, w miesi¹cach gdy

przewodniku „Uzdrowisko Polanica" z 1888 roku

lód skuwa okolicê, pluskaj¹ siê w nim „Szalone

autorstwa dr. Georga Hoffmana. W 2012 roku, dziêki

Morsy", czyli cz³onkowie lokalnego klubu morsów

wydawnictwu Press-Forum, pojawi³a siê jego polsko-

dzia³aj¹cego w Polanicy-Zdroju i okolicy.

jêzyczna, piêknie oprawiona wersja.

Ten historyczny obiekt zosta³ odbudowany dziêki
staraniom Nadleœnictwa „Zdroje” w ramach programu
„Ma³ej retencji", wspieraj¹cej projekt wzmacniania
œrodowiska naturalnego.

Odbudowa stawu w ramach programu
„Ma³a retencja"
Zagro¿enia zwi¹zane ze zmianami klimatu, których
doœwiadczamy coraz czêœciej, zmuszaj¹ nas wszystkich, ale leœników szczególnie, do zweryfikowania
swojego podejœcia w stosunku do wody. Pomys³em na
wzmocnienie odpornoœci lasów, ograniczenie nega„Staw Pstr¹gowy” z okresu jego powstania

Przys³owiowa podró¿ w czasie celem odkrycia na
nowo niezwyk³ego miejsca z przesz³oœci rozpoczyna
siê w 2014 roku. Wówczas to Jan Stypu³a, konsultant
ds. turystyki regionalnej w Polanicy-Zdroju, posi³kuj¹c
siê (inspiruj¹c siê wspomnianym przewodnikiem),
wyrusza na Piekieln¹ Dolinê i odnajduje w terenie
nik³e œlady stawu pstr¹gowego. Wyniki pierwszej
eksploracji w postaci zdjêæ mo¿na zobaczyæ na portalu
historycznym www.polska.org pod has³em „Staw
pstr¹gowy - dawny".
Swym odkryciem podzieli³ siê m.in. z Piotrem
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których skutkiem s¹ tak groŸne, szczególnie dla
miejscowoœci górskich powodzie, jest ma³a retencja.

S³owo „ma³a” jest tu o tyle kluczowe, ¿e rozumiemy
je jako sieæ wielu inwestycji rozsianych po ca³ym
terenie, maj¹cych na celu gromadzenie wody i spowolnienie jej odp³ywu na niewielkich ciekach górskich

Odbudowa ma³ych zbiorników, budowa zastawek

zanim woda po gwa³townych opadach nabierze

i piêtrzeñ na ciekach przyczynia siê m.in. do zwiêk-

niszczycielskiego pêdu, po wyschniêtej w okresie

szenia mo¿liwoœci retencyjnych, odtworzenia cennych

suszy glebie.

ekosystemów naturalnych terenów leœnych, co ma

Jednym z siedmiu realizowanych obecnie zadañ
by³o odtworzenie znalezionego na starych fotografiach

pozytywny wp³yw na ochronê ró¿norodnoœci biologicznej.

i w opisach tzw. „Pstr¹gowego Stawu" na potoku

Ca³a modernizacja z pewnoœci¹ wzbogaci turys-

Rogoziniec, przy uczêszczanym i dobrze znanym

tycznie rejon i przyczyni siê do wzrostu œwiadomoœci

„serduszkowym szlaku turystycznym". Zbiornik nie jest

spo³ecznej, jak istotn¹ rolê pe³ni woda w œrodowisku

du¿y, ma zaledwie 8 arów, ale jego lokalizacja i oto-

i naszym ¿yciu. Koszt zadañ realizowanych w latach

czenie mo¿e zachwyciæ niejednego spacerowicza.

2020 2023 w skali naszej jednostki wyniesie ok 3,5

Staw pe³ni nie tylko funkcjê retencyjn¹, ale jest

mln z³ i jest wspó³finansowany z funduszy unijnych

równie¿ miejscem odpoczynku dla strudzonych wê-

oraz œrodków wypracowanych przez Nadleœnictwo

drowców wyruszaj¹cych w Góry Bystrzyckie (Masyw

„Zdroje”.

Wolarza) z Polanicy-Zdroju. W tym roku planujemy
uzupe³niæ otoczenie stawu o wypoczynkow¹ wiatê,
a tak¿e tablicê opisuj¹c¹ historiê, przyrodê i rolê wody.

Opracowanie:
Jan Stypu³a, Piotr Mirek
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POLANICKA BIBLIOTEKA
podczas pandemii
Przepisy sanitarne spowodowa³y, ¿e od 29 marca do
4 maja 2021 roku biblioteka ponownie zosta³a
zamkniêta dla czytelników. By³o to na pewno dokuczliwe
ograniczenie, ale musieliœmy zastosowaæ siê do
rekomendacji Biblioteki Narodowej. W pierwszym dniu
otwarcia 5 maja, po d³ugim weekendzie, odwiedzi³o nas
207 czytelników, oddaj¹c prawie 1000 ksi¹¿ek. Taki
wzmo¿ony ruch utrzymywa³ siê jeszcze przez 2
tygodnie. Nasze rega³y z nowoœciami ksi¹¿kowymi,
które na bie¿¹co uzupe³niamy, po prostu by³y prawie
puste. Ksi¹¿ki oddawane nadal podlegaj¹ 3-dniowej
kwarantannie i s¹ przechowywane w czytelni, która do
koñca roku pozostanie zamkniêta dla czytelników.
Przepisy ograniczaj¹ce czas przebywania w bibliotece,
nakaz dezynfekcji r¹k i noszenia maseczki nadal
obowi¹zuj¹.
Czas zamkniêcia biblioteki wykorzystaliœmy na
porz¹dkowanie ksiêgozbioru, przesadzanie kwiatów,
które zdobi¹ biblioteczne pomieszczenia i inne
niezbêdne prace porz¹dkowe. Najwa¿niejsze, ¿e
pracownicy biblioteki Panowie Józef K³osiñski
i Przemys³aw Majewski - wykonali samodzielnie nowy
6-czêœciowy rega³ dla dzia³u dzieciêcego, w którym
mo¿na pomieœciæ ok. 1400 ksi¹¿ek. Jest to dla nas
bardzo wa¿ne, poniewa¿ w tym dziale rocznie przybywa
ponad 1000 nowych ksi¹¿ek. Rynek wydawniczy ksi¹¿ki
dzieciêcej jest w Polsce teraz bardzo atrakcyjny, w przeciwieñstwie do literatury dla doros³ych nie dotknê³y go
¿adne ograniczenia pandemiczne. Szkoda by nam by³o,
¿eby polanickie dzieci i m³odzie¿ nie mog³y z tego w pe³ni
korzystaæ. Z corocznych raportów Biblioteki Narodowej
dotycz¹cych poziomu czytelnictwa w Polsce, a nie jest
to optymistyczna lektura, wynika, ¿e powolny wzrost
czytelnictwa spowodowany jest przede wszystkim
aktywizacj¹ ludzi m³odych. Rodzice s¹ œwiadomi
wartoœci, które dziecko wynosi z kontaktu z dobr¹
ksi¹¿k¹ i tego pilnuj¹. Do biblioteki zapisywane s¹ coraz
m³odsze roczniki. W Polanicy wiêkszoœæ dzieci w wieku
przedszkolnym i szkolnym jest zapisana do naszej
biblioteki i aktywnie z niej korzysta.
Zawieszeni e dzia³alnoœ ci biblioteki w zakresie
organizowania ró¿nego rodzaju spotkañ autorskich,
lekcji bibliotecznych czy innych wydarzeñ edukacyjnych
i kulturalnych, nie wp³ynê³o na pogorszenie bibliotecznych statystyk. Po prostu ksi¹¿ka siê obroni³a,
zw³aszcza w czasach, gdy praktycznie ca³a aktywnoœæ
kulturalna zosta³a zredukowana tylko do uczestnictwa
w wirtualnej rzeczywistoœci. Nasi czytelnicy nadal mog¹
korzystaæ ze zbioru e-booków Legimi (ponad 100 tys.
tytu³ów w bezp³atnej bazie). Do tej pory wypo¿yczono
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ponad tysi¹c tytu³ów.

W poprzednim roku nie zd¹¿yliœmy Pañstwa
poinformowaæ, ¿e nasza biblioteka osi¹gnê³a bardzo
dobre wyniki za 2020 rok. W dorocznym rankingu
bibliotek, org anizowanym prz ez dziennik Rzeczpospolita i Instytut Ksi¹¿ki, zajêliœmy pierwsze miejsce
w województwie dolnoœl¹skim, 14. w klasyfikacji
ogólnej, z tym ¿e w kategorii biblioteka w gminie
miejskiej otrzymaliœmy trzecie miejsce w Polsce po
znakomitych bibliotekach w Oœwiêcimiu i Cieszynie.
Jest to dla nas mi³e wyró¿nienie i motywacja do dalszej
pracy dla mieszkañców Polanicy. Biblioteki oceniane s¹
wed³ug ró¿norakich kryteriów (dotycz¹cych ksiêgozbioru, wyposa¿enia, powierzchni czy dostêpnoœci).
Wszystkie te kryteria spe³niamy w sposób ponadstandardowy, a w kategorii aktualizacji ksiêgozbioru
i poziomu zakupu nowoœci ksi¹¿kowych w przeliczeniu
na 1000 mieszkañców jesteœmy najlepsi. W Polanicy
wskaŸnik ten wyniós³ 408 ksi¹¿ek na 1000 mieszkañców, nastêpna w kolejnoœci biblioteka osi¹gnê³a
poz iom 331 ksi ¹¿e k (Kê pic e w woj ewó dzt wie
pomorskim), a plasuj¹ca siê na pozycji 34. biblioteka
gminy wiejskiej K³odzko wykazuje zakup nowoœci na
poziomi 98 ksi¹¿ek na 1000 mieszkañców.
W tym roku zmierzamy poszerzyæ swoj¹ dzia³alnoœæ
rozbudowuj¹c dzia³ regionalny, który byæ mo¿e w przysz³oœci bêdzie zal¹¿kiem ma³ego miejskiego muzeum.
W zwi¹zku z powy¿szym zamieszczamy apel Pana
Burmistrza i nasz o przekazywanie do biblioteki
dokumentów i pami¹tek zwi¹zanych z Polanic¹.
Liczymy na Pañstwa wspó³pracê i mamy nadziejê, ¿e
podobnie jak wystawa Polanickie szk³o, bêdzie to nasz
kolejny wspólny sukces.
Iwona Mokrzanowska
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ŒWIATOWY DZIEÑ PSZCZO£Y
Przedszkolaki z Weso³ego Przedszkola w Bajkowej
Krainie bardzo hucznie obchodzi³y tegoroczny
Œwiatowy Dzieñ Pszczo³y, przypadaj¹cy na 20 maja.

Dzieci wraz z rodzicami oraz nauczycielami wziêli
udzia³ w spo³ecznej akcji Greenpeace „Adoptuj
Pszczo³ê”, podczas której zbierali fundusze na pomoc
owadom zapylaj¹cym. Uda³o im siê przysposobiæ a¿
155 wirtualnych pszczó³, buduj¹c tym samym Polskê
przyjazn¹ zapylaczom. Ponadto w przedszkolu
zorganizowano spotkanie z zaprzyjaŸnionymi pszczelarzami, którzy zaznajomili dzieci z prac¹ przy
pasiece, procesem powstawania miodu oraz umo¿liwili
dzieciom jego skosztowanie. Odby³y siê równie¿
warsztaty z wykonywania poide³ek dla pszczó³, tak
wa¿ne w aglomeracjach miejskich, gdzie owady maj¹
s³aby dostêp do wody. Najwiêksz¹ atrakcj¹ by³a
jednak mo¿liwoœæ przyjrzenia siê prawdziwym okazom
pszczó³, które w specjalnym ulu równie¿ odwiedzi³y
tego dnia Weso³e Przedszkole.
Dla dzieci, które tego dnia swoim ¿ó³to-czarnym
strojem, nawi¹zuj¹cym do wygl¹du pszczó³, ten dzieñ
by³ niew¹tpliwie nie lada wydarzeniem.
Dagmara Szeffler i Joanna B³aszczyk
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Uwa¿am za s wój obowi¹ zek wyrazi æ g³êbokie

epizodów wojen husyckich by³a wspólna polsko-

ubolewanie z powodu okrutnej œmierci zadanej Janowi

czeska wyprawa na Pomorze przeciwko Zakonowi

Husowi oraz g³êbokiej rany, jaka w jej nastêpstwie

Krzy¿ackiemu. Krzy¿acy ³ami¹c traktaty w 1431 naje-

otwar³a siê w umys³ach i sercach Czechów, staj¹c siê

chali i spustoszyli Kujawy, ziemiê dobrzyñsk¹ oraz

przyczyn¹ konfliktów i podzia³ów (...) œw. Jan Pawe³ II.

Wielkopolskê. Strona polska zobowi¹za³a siê wyp³aciæ

Od czasu najazdu tatarskiego w pierwszej po³owie

Czechom odpowiedni ¿o³d, zapewniæ prowiant, broñ,

XIII w. Œl¹sk nie prze¿y³ podobnego kataklizmu.

sukno, a n awet... buty. Sprzymierzeniec Zakonu

W grudniu 1425 r. taboryci uderzyli na ziemiê k³odzk¹,

Krzy¿ackiego - król Zygmunt Luksemburski - w piœmie

któr¹ spustoszyli. Oko³o 1428 r. kolejne oddzia³y

do miast Rzeszy z 12 paŸdziernika 1432 roku

husyckie uderzy³y z Czech na ziemiê k³odzk¹ od

ostrzega³, i¿:

Nachodu przez Lewin K³odzki i przez Miêdzylesie.
Dwukrotnie podejmowali bezskutecznie próby opa-

„Polacy z Czechami ca³kiem siê zjednoczyli i po³¹czyli

nowania K³odzka. W grudniu

pr ze ci w ws zy st ki m, a sz cz eg ól ni e pr ze ci wk o

na równinie miêdzy

Szalejowem a Starym Wielis³awiem za³o¿ono warowny

niemieckim jêzykom, z wyj¹tkiem Wêgier (...)”.

obóz doskonale zabezpieczony licznym taborem oraz
artyleri¹. Zatrzymali siê tu na kilkanaœcie dni, w tym
czasie spustoszyli okoliczne miejscowoœci. Czesi
kontrolowali przeprawy przez rzeki Bystrzyca Dusznicka i Wielis³awê oraz za³ogê K³odzka. W pobli¿u
Starego Wielis³awia dosz³o do walki z armi¹ Œl¹ska,
która zaatakowa³a pozycje husytów.. Atak ciê¿kozbrojnego rycerstwa œl¹skiego zakoñczy³ siê zupe³n¹
katastrof¹. Si³a ognia husyckich armat by³a olbrzymia.
Szacuje siê, ¿e ³¹cznie poleg³o oko³o 650 Œl¹zaków,
których pochowano póŸniej w K³odzku, Szalejowie
i Starym Wielis³awiu. Po zwyciêstwie pod Starym Wielis³awiem ca³a ziemia k³odzka sta³a przed husytami
otworem. Ich oddzia³y szturmem wziê³y Bystrzycê
K³odzk¹. Pad³y te¿ Nowa Ruda, Miêdzylesie, Lewin

Wracaj¹c do kuli, któr¹ ustawi³am na trawniku

i Radków. L¹dek by³ dwukrotnie zdobywany, na skutek

w zak¹tku NiedŸwiadka. Analizuj¹c ryciny z czasów

czego zosta³ ca³kowicie zrujnowany. Wiêkszoœæ wsi

wojen husyckich wypatrzy³am Hufnicê broni¹c¹ taboru

w Kotlinie spalono, ca³e pozostawiono jedynie

i le¿¹ce trzy kule kamienne. Tak to wygl¹da³o

miejscowoœci na trasie K³odzko - Nachod, gdy¿ s³u¿y³y

w praktyce. Armaty by³y na proch oczywiœcie. Ale

husytom jako bazy ¿ywnoœciowe. Po zajêciu Kotliny

u¿ywano te¿ pocisków kamiennych.

K³odzkiej wojska husyckie ruszy³y na pó³noc w g³¹b
Œl¹ska. Przez Ziêbice, Przeworno, Brzeg dotar³y do

Gra¿yna Tamara Matusiak

O³awy. Pod koniec stycznia 1429 roku wojska w liczbie 8 tys. ludzi wraz z taborem licz¹cym 500 wozów
podesz³y pod Œwidnicê. Dzia³ania wojenne na
£u¿ycach i Œl¹sku przybra³y na sile w pierwszych
miesi¹cach1430 r. Jednym z wa¿niejszych dla Œl¹ska
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Wojny Husyckie na Sl¹sku, £u¿ycach i Pomorzu. Seria Militarne
sekrety. Autorzy - Robert Primke, Maciej Szczerepa, Wojciech
Szczerepa. Wyd. Technol 2007
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POLANICKIE SMACZKI…
Jak obiecaliœmy kilka numerów „Nieregularnika”
wczeœniej, od czasu do czasu bêdziemy publikowaæ
polanickie smaczki sprzed lat. Systematycznie
przeszukuj¹c niezmierzone czeluœci internetu mo¿na
natkn¹æ siê na atrakcyjn¹ przedwojenn¹ fotografiê czy
- co rzadziej - ciekawy tekst z pocz¹tków polskoœci na
tych ziemiach. I taki w³aœnie, nied³ugi artyku³, mamy
dla Pañstwa. Ukaza³ siê on w „Trybunie Robotniczej”
12 lipca 1947 r., a wiêc zaledwie dwa lata po
zakoñczeniu wojny. Oprócz opisu miejscowoœci,
znajdziecie w nim ciekaw¹ relacjê z zebrania dyrekcji
uzdrowiska z kuracjuszami. Zapraszamy do lektury.
Robert Serafin

Uzdrowiska dolnoœl¹skie.
Dla choruj¹cych na serce.

Foto: D. Og³oza

Polanica-Zdrój (dawniej Puszczyków-Zdrój, jeszcze
dawniej Bad Altheide), Rozleg³a dolina rzeki Bystrzycy,
lasy œwierkowe i liœciaste, w ogrodzie uzdrowiskowym
mnóstwo starych lip, tuje, jakieœ ozdobne krzewy.
Zieleni¹ otoczone s¹ wille, zieleni¹ siê góry, œwiat
tu siê zdaje spokojny, zielony, ³agodny, jak klimat
os³aniany od wiatrów.
Psychoterapia wp³yw otoczenia na psychikê cz³owieka, lecznicze dzia³anie piêkna przyrody. Ale nie
tylko to Polanica jest przede wszystkim zdrojowiskiem,
nie stacj¹ klimatyczn¹.
Wielka Pieniaw a
szczawa alkaicz no-ziem na,
Ÿród³o odznaczaj¹ce siê wielk¹ wydajnoœci¹, bo
daj¹ce trzy czwarte miliona litrów na dobê. Wszyscy
chorzy z ca³ej Polski na serce mogliby j¹ codziennie
pijaæ i jeszcze by starczy³o. •ród³o oczywiœcie jest
obmurowane i woda zda siê wyp³ywaæ z potê¿nego
s³upka, a wszystk o razem ujête jest potê¿ny m
budy nkie m, usta wion ym doko ³a Pien iawy, któr a
zna jdu je s iê w ogr omn ym j ak h ala fab ryc zna
oszklonym pasa¿u. Po bokach mieszcz¹ siê w nim
sklepy ze s³odyczami, owocami i pami¹tkami. Na
przodzie hala rozrywkowo, koncertowa.
W Polanicy jest te¿ kilka innych Ÿróde³, które

jednak wobec wielkoœci g³ównego, zosta³y zapomniane.
W ogrodzie nikogo nie ma np. przy „Goplanie", po
której powierzchni p³ywa ruda rdza (na skutek du¿ej
zawartoœci ¿elaza).
Zwiedzam y zak³ad przyrodo lecznicz y. £azienki
do k¹pieli mineralnych i borowinowych - jasne,
nowoczesne, przyjemne; wziewalnie, w których ka¿¹
cz³owiekowi przytkn¹æ rurki do nosa i oddychaæ
powietrzem przesyconym miêt¹, œwierkami czy te¿
innymi lekami, potem urz¹dzenia do hydroterapii,
elektroterapii, helioterapii; urz¹dzenie dla g³êbokiego
p³ukania jelit; nowoczesne urz¹dzenia diagnostyczne.
Bardzo tu nowoczeœnie i skomplikowanie dla przeciêtnego œmiertelnika, który bêd¹c po raz
Foto:pierwszy
J. K³oœiñski
usi³uje wszystko zrozumieæ.
Tak na przyk³ad. „Klatka Darsenwala”. Najpierw
musisz zostawiæ pielêgniarce zegarek (¿eby siê nie
zepsu³), potem ta¿ sama pielêgniarka zamyka ciê
w klatce, nastêpnie przekrêca jakiœ kontakt, a wszystko razem podobno, wspaniale dzia³a na nerwy. Od
chwili zamkniêcia znajdujesz siê bowiem pod
tajemniczym dzia³aniem pola magnetycznego.
W czêœci diagnostycznej budynku okazuje siê, ¿e
mo¿na robiæ kinowe zdjêcia serca, a elektrokardiograf
to przyrz¹d, który notuje dok³adnie uderzenia pulsu.
Z wykresu specjalista mo¿e wyczytaæ, co w jakim
zakamarku niedomaga.
W Polanicy-Zdroju mo¿na wykonywaæ przesz³o
2000 zabiegów dziennie. Wykonuje siê oko³o 600.
Park jest „zaludniony". Na ka¿dej ³awce co najmniej
jedna zakochana para. Dancing ma powodzenie,
w kawiarni stolika wieczorem dostaæ nie mo¿na. To
wszystko utrapieñcy zdrojowisk - wczasowicze. Z udzi,
którzy tu przebywaj¹, leczy siê jedna trzecia.
W Polanicy zaproszono nas na ciekawe zebranie
dyrekcji z kuracjuszami. Niech skorzystaj¹ z obecnoœci
prasy, niech siê wy¿al¹ okazja zaiste szalona. Ale
kuracjusze, jak na z³oœæ, nie chcieli siê skar¿yæ,
siedzieli jak grzeczne dzieci, a gdy jedna z pañ
nieœmia³ym g³osikiem wnios³a za¿alenie o wiêksz¹
iloœæ jarzyn do obiadu, zosta³a poskromiona przez
kolegê - pacjenta uwag¹, ¿e sprawa jarzyn nale¿y
do dro bia zgó w, b³ê dów, któ re mo¿ na za³ atw iæ
wewnêtrznie.
Zachêc ona przyk³ adem odwagi poprze dniczk i,
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zabra³a g³os ob. Rogowska z Warszawy, stwierdzaj¹c, ¿e nie wszystkie k¹pielowe s¹ uprzejme (bol¹czka wszystkich uzdrowisk niewykwalifikowany personel), a ob.
Korecka z Rozwodowa za¿¹da³a
wyjaœnienia dlaczego „Carmen”,
z pensjonatów zdrojowych, który
mia³ byæ traktowany na równi z sanatorium, jest jednak upoœledzony
- coœ tam nie jest tak, jak powinno.
Okaza³o siê, ¿e „Carmen" jest
w stadium reorganizacji i za dwa
dni bêdzie wszystko w porz¹dku.
Potem dyrektor naczelny uzFoto: J. K³oœiñski
drowisk dolnoœl¹skich ob. Wac³aw
Lenga na pró¿no uœmiecha³ siê
czaruj¹co, a¿ pot rzêsisty osiad³
mu na ³ysinie nikt nie chcia³ mówiæ,
wiêcej ¿alów nie by³o.
Wreszcie in¿. Linkiewicz z Warszawy wyg³osi³ kilka serdecznych
s³ów pod adresem kierownictwa
jako sta³y pacjent porówna³ rok
ubieg³y z bie¿¹cym, zwróci³ uwagê
na ogromne postêpy, otrzyma³
huczne oklaski. I to by³o wszystko.
Dyrekcja mia³a wiêcej pretensji. ¯e kuracjusze zaœmiecaj¹
ogród... ¯e ³ami¹ kwiaty... ¯e serca
wyrzynaj¹ na drzewkach (od razu
poznaæ na co choruj¹)... ¯e by³ taki
ktoœ, kto wy³owi³ karpie z sadzawki!
Zebranie jednak zakoñczy³o siê spokojnie, do
rêkoczynów nie dosz³o, a z wytworzonej atmosfery
serdecznoœci, zrodzi³ siê nawet doœæ oryginalny, jak na
dzisiejsze czasy pomys³, ¿eby za³o¿yæ „Ko³o Polan",
czyli tych, co siê leczyli w Polanicy. Jeszcze jeden
zwi¹zek, prezes, sekretarz, sekretarka sekretarza
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i towarzyskie herbatki! Ano, cz³owiek jest „zwierzêciem
stad nym" , jak, ktoœ kied yœ powi edzi a³. Zaws ze
prz yje mni ej w gro mad zie , ni¿ sam emu zno siæ
dolegliwoœci sercowe.
M. K.
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O PARKU ZDROJOWYM
czyli powrót do Ÿród³a.
Dziœ kilka refleksji o naszym Polanickim parku. Bez
w¹tpienia jest najwiêkszym i najstarszym spoœród
uzdrowisk Ziemi K³odzkiej, a g³owê dam, ¿e naj³adniejszym w krajowych kurortach.
Za³o¿enie parkowe jest koncepcj¹ Georga Berlita
dyrektora uzdrowiska przez 41 lat - i siêga roku 1906.
Szczególnie wa¿ne i cenne z perspektywy ju¿ ponad
stulecia okaza³o siê nie tylko staranne przemyœlenie
koncepcji w chwili budowy pierwszych elementów
parku, ale zaplanowanie kierunków oraz zasad jego
rozbudowy przez kolejne dziesiêciolecia. Nies³ychanie
istotne by³o tak¿e wyj¹tkowo konsekwentne podporz¹dkowanie wszelkich dzia³añ dla unowoczeœnienia
czy rozbudowy miasta - planom i zasadom funkcjonowania uzdrowiska, w tym parku.
Planowano szereg koncepcji na lata do przodu, a ich
konsekwentna realizacja nie poddawa³a siê rozmaitym
naciskom. ¯aden z w³aœcicieli nieruchomoœci nie móg³
swobodnie planowaæ jej przekszta³ceñ; wszystko
wymaga³o uwzglêdnienia wizji rozwoju kurortu w tym
parku i uzyskania zgody Zarz¹du Uzdrowiska.
Spójrzmy na parê obrazów z ró¿nych lat i popatrzmy,
jak zmienia³ siê i rozrasta³ Park Zdrojowy. Mo¿na
zauwa¿yæ, ¿e ju¿ powstanie pierwszego sanatorium
(dziœ Wielka Pieniawa) by³o zwi¹zane z urz¹dzeniem
znacznej wielkoœci otoczenia parkowego, które
docelow¹ wizjê swych projektantów osi¹gnê³o dopiero
po kilkudziesiêciu latach.
Tworzenie parku harmonijnie ³¹czy³o w sobie
przygotowanie terenu, planowanie alejek parkowych,
ciekawy wzór nasadzeñ starannie dobranych roœlin
i odpowiednich dla nich lokalizacji. Do tego dochodzi³o
oœwietlenie oraz rozmaite elementy architektury
parkowej od ³awek po pami¹tkowe g³azy i pomniki.
W okresie powojennym generalnie utrzymano tê
starannoœæ i planowanie przy przebudowach, rozszerzaniu i modernizowaniu obszarów parkowych. Niestety, nie obesz³o siê bez kilku powa¿nych dzia³añ
destrukcyjnych, z których czêœæ usi³uje siê w ostatnich
latach naprawiæ.
By³a to powolna degradacja terenów dzisiejszego
Parku Szachowego i ca³kowite usuniêcie kortu
tenisowego u zbiegu ulic Matuszewskiego i Parkowej.
Dziœ przywrócono urok temu miejscu, które wieñczy
zamykaj¹ca park glorieta.
I najpowa¿niejsze chyba, i kompletnie niezrozumia³e

szkody, jakimi by³y: likwidacja Ÿród³a „Józef” oraz
usuniêcie pami¹tkowej ska³y (kamienia) ksiê¿nej
Charlotty!
Dziœ, gdy ju¿ park wygl¹da coraz okazalej, a jego
liczne zakamarki wype³niaj¹ wykonane z br¹zu postacie
upamiêtniaj¹ce wa¿ne dla miasta osoby pora by wróciæ
do Ÿród³a ... Ÿród³a „Józefa”.

Dariusz Milka

1905 - rejony uzdrowiska.

1905 - Kurhaus.

1907 - oœwietlenie

Zdjêcia do artyku³u str.27
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STARY ALBUM CZ. IV
Zapewne zauwa¿yliœcie pañstwo w poprzednich numerach gazety, ¿e P.P. Uzdrowisko Polanica, to nie tylko
lecznictwo uzdrowiskowe, sanatoria, Zak³ad Przyrodoleczniczy, Rozlewnia Wody Mineralnej, ale to tak¿e du¿e
zaplecze us³ugowe. Tym razem prezentujê do rozpoznania pracowników Dzia³u Technicznego.
Mo¿e ktoœ rozpozna postaci na zdjêciach?
Gra¿yna Redmerska
Czekam na kontakt:
tel. 793 661 668
e-mail: nieregularnik.tmp@wp.pl
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POLANICCY POECI UDOSKONALENI
Wierszokleta i poeta
Wielu ludzi pisze wiersze. Trzeba jednak postawiæ
pytanie o to, kiedy stajesz siê poet¹, rzec mo¿na prawdziwym poet¹? Czy sam to poczujesz? Czy musisz
czekaæ na jakiœ certyfikat albo na opinie autorytetów?
Czy w ogóle to nast¹pi?
Jedno jest pewne poeta to nie jest wierszokleta.
Wyjaœnijmy, ¿e wierszokleta to ten, który wiersze „kleci”
nieudolnie, czasem poœpiesznie, niezgrabnie dobieraj¹c treœci, s³owa i ich melodiê. Wierszokletów jest
niestety o wiele wiêcej ni¿ poetów. Prawdziwi poeci maj¹
dwie wyj¹tkowe cechy. Pierwsz¹ jest wra¿liwoœæ na
wszystko, co nas otacza, to jest sztuka widzenia wiêcej
ni¿ inni, dostrzegania niezwyk³ych rzeczy tam, gdzie inni
widz¹ tylko powietrze. Drug¹ cech¹ poety jest warsztat,
to szczególne umiejêtnoœci operowania s³owem,
budowania nastrojów, opisywania zjawisk i uczuæ w taki
sposób, by czytelnik pomyœla³ z satysfakcj¹: „piêknie
napisane, sam bym tego lepiej nie uj¹³”.

Poeta i jego warsztat
Dziœ zatrzymajmy siê w³aœnie na warsztacie poety.
Czasem s³yszymy: „masz niedostatki warsztatowe,
musisz poprawiæ swój warsztat”. Oznacza to, ¿e nasza
twórczoœæ nie jest doskona³a pod wzglêdem formy,
a mo¿e i doboru treœci lub ich wyra¿ania. Jeœli s³yszymy
to z ust osoby z autorytetem, to pora wzi¹æ siê do pracy
nad poprawieniem swojego warsztatu.
W jaki sposób poeta mo¿e doskonaliæ warsztat? Po
pierwsze
musi czytaæ i czytaæ, najlepiej utwory
uznanych poetów. Po drugie musi konfrontowaæ swoj¹
twórczoœæ z innymi, poddawaæ j¹ ocenie adresatów
i krytyków. Po trzecie powinien od czasu do czasu
odbyæ specjalistyczne zajêcia z fachowcami od poezji,
aby usun¹æ swoje mankamenty warsztatowe, aby
nauczyæ siê nowego spojrzenia na poezjê. Takie
specjalistyczne zajêcia nazywaj¹ siê warsztatami
poetyckimi.

Warsztaty poetyckie Helikonu
Polanicki Klub Literacki „Helikon” przy wsparciu
Towarzystwa Mi³oœników Polanicy zorganizowa³ z koñcem maja 2021 roku 3-dniowe warsztaty. Celami
pracowitego spotkania by³o udoskonalenie rozumienia
dobrej poezji, a tak¿e zweryfikowanie i poprawienie
warsztatu poetyckiego ka¿dego z uczestników

cz³onków Helikonu.
Jakie sprawy by³y wa¿ne dla osi¹gniêcia takich celów?
Przede wszystkim - wybór miejsca, które dawa³oby
mo¿liwoœæ izolacji od pokus i problemów codziennoœci,
a umo¿liwia³oby skupienie siê na poezji. Dlatego Helikon
uciek³ z Polanicy, zaszywaj¹c siê w górach, w przepiêknie po³o¿onym Konradowie, w goœcinnych agroturystycznych progach Marioli i Jana Bubaków. Trzy dni
z dala od rzeczywistoœci, telefon ledwo dzia³a³, internet prawie wcale, ¿ony, mê¿owie, wnuczêta - gdzieœ
w oddali, mo¿e i bezradni, ale có¿ - to by³ czas dla
poetów, dla nich zarezerwowany.
Oprócz miejsca równie wa¿ny jest program, musia³ byæ
prosty, ale zapewniaj¹cy konkretne efekty w krótkim
trzydniowym czasie. Program mia³ umo¿liwiæ postêpy
w dwóch sprawach: jak tworzyæ lepsze wiersze? jak
prezentowaæ swoje wiersze? Oprócz tego by³y epizody
daj¹ce chwilê odpoczynku od skupionej pracy nad
warsztatem, to by³y krótkie wycieczki górskie, wieczorne
pogawêdki przy aromatycznych nalewkach, a nawet
konkurs jednego wiersza, który wygra³a Gra¿yna
Pacho³ek.
Kluczem do zrealizowania programu zawsze w takich
sytuacjach s¹ ludzie. Warsztaty opiera³y siê na dwóch
filarach o najwy¿szej fachowoœci. Pierwszy to Kazimierz
Burnat, znany poeta, krytyk, t³umacz poezji, dzia³acz
w œrodowisku literackim - prezes Dolnoœl¹skiego Oddzia³u Zwi¹zku Literatów Polskich, cz³onek Prezydium
Zarz¹du G³ównego oraz Przewodnicz¹ cy Komisji
Kwalifikacyjnej Zwi¹zku Literatów Polskich, wroc³awianin, przyjaciel Polanicy-Zdroju i Helikonu, krótko
mówi¹c osobistoœæ w œwiecie poezji. To w³aœnie on
prowad zi³ warszt aty twórcz e, bezlit oœnie wytyka ³
mankamenty w wierszach, hojnie udziela³ wskazówek
i rad, poeci stali siê lepsi i pozostali z nadziej¹ na
kontynuacjê takiej pracy. Drugim filarem warsztatów
by³a Joanna Sychniak-Paterek - wicedyrektor Miejskiego Domu Kultury w Zduñskiej Woli, animator kultury,
instruktor teatrów amatorskich, która prowadzi³a
warsztaty prezentacji wierszy. Przekaza³a umiejêtnoœci
niezwykle wa¿ne dla poetów, którzy zazwyczaj skupiaj¹
siê na napisaniu wiersza, a przecie¿ trzeba go jeszcze
nastrojowo wyrecytowaæ, a to czêsto jest s³ab¹ stron¹
twórców.
Dla powodzenia warsztatów wa¿ny jest jeszcze jeden
element. Jest to nastawienie uczestników, a w³aœciwie
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ich gotowoœæ do przyjêcia uwag, czêsto krytycznych od
ekspertów i od kolegów. Dla w³asnego rozwoju nie ma
nic gorszego od zadufania w swoj¹ wspania³oœæ.
Przeciwieñstwem tego jest pokora i otwartoœæ na dobre
rady oraz na zmiany. Rzadko kiedy udaje siê nam
udoskonaliæ ca³kowicie samodzielnie, przewa¿nie
osi¹gamy postêp dziêki innym ludziom. Dlatego
warsztaty poetyckie musia³y byæ zespo³ow¹ prac¹ grona
ludzi o otwartych g³owach.
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od tematyki do interpunkcyjnych detali, a nawet recytacji
wiersza, by³ przedmiotem zajêæ warsztatowych.
I w ka¿dym z tych elementów poeci odebrali wielce
po¿yteczn¹ lekcjê. Teraz ich wiersze bêd¹ jeszcze
³adniejsze.
Janusz Olearnik

Co udoskonalono?

Informacje formalne o warsztatach:

W³aœciwie to tajniki warsztatu literackiego nie
obchodz¹ czytelnika, dla niego liczy siê gotowy utwór
wiersz czy ksi¹¿ka. Ale warto tu przy okazji opowiedzieæ
trochê, jakie konkretne elementy sk³adaj¹ siê na
warsztat poetycki i jego ulepszanie.
Otó¿ zazwyczaj wydaje siê, ¿e wiersze powstaj¹
w mgnieniu oka, jako efekt b³yskotliwego natchnienia,
impresji, porywu chwili. Mo¿e tak bywa u tych najdoskonalszych poetów. Pozostali musz¹ przechodziæ pe³ny
cykl twórczy. U nich wiersz powstaje najpierw jako
pierwowzór, jest robocz¹ wersj¹, która wymaga obróbki.
Warsztaty poetyckie ods³aniaj¹ tajniki i sposoby takiej obróbki. Trzeba wtedy sprawdziæ ka¿de s³owo
w wierszu, ka¿de brzmienie, tak¿e ca³¹ melodiê i rytm
wiersza. Trzeba obejrzeæ konstrukcjê, odczytaæ treœæ
wiersza, jego przekaz, tak¿e tytu³, pocz¹tek i koniec.
Ukszta³towaæ odpowiednio interpunkcjê, sprawdziæ
kolejny raz gramatykê i ortografiê, spróbowaæ
wyrecytowaæ ten wiersz. Mo¿e bêdzie ju¿ gotowy?
Zazwyczaj nie jest i wymaga „le¿akowania”, jak m³ode
wino, z t¹ ró¿nic¹, ¿e wiersz mo¿na w trakcie tego
le¿akowania poprawiaæ, szlifowaæ detale. Trwa to
tygodniami, a czasem i d³u¿ej. Potem warto wiersz
pokazaæ komuœ, jak mamy szczêœcie, to mo¿na to
uczyniæ podczas warsztatów. Wówczas wiersz mo¿e
byæ testowany i udoskonalony. Po tym dopiero mo¿na
zaprezentowaæ go œwiatu.
A co z recytacj¹? Ona te¿ jest wa¿na. Podczas warsztatów poeci mieli niezwyk³¹ okazjê, aby wys³uchaæ
jednego swojego wiersza w czterech - piêciu ró¿nych
interpretacjach, po kolei, jedna po drugiej. Có¿ za
emocjonuj¹ce doznania! Recytacje ods³ania³y mnogoœæ
i rozmaitoœæ interpretacji, ale tak¿e niedostatki samych
recytatorów. Czasem bywa tak, ¿e wiersz przeczytany
i wiersz us³yszany daj¹ ca³kowicie odmienne prze¿ycia,
to ciekawa lekcja dla poetów.
Wszystko to dzia³o siê w Konradowie w maju. Ka¿dy
z powy¿ej wskazanych elementów procesu twórczego:

Organizatorem przedstawionych warsztatów by³ Klub
Literacki Helikon w Polanicy-Zdroju, przy wsparciu
Towarzystwa Mi³oœników Polanicy. Koncepcja i kierownictwo projektu - Walentyna Anna Kubik.
Miejscem warsztatów by³ Oœrodek „KoñRadów” Mariola
i Jan Bubak, w Konradowie k. L¹dka-Zdroju.
Termin warsztatów: 28-30 maja 2021 roku
Prowadz¹cy zajêcia: Kazimierz Burnat (wiersze)
i Joanna …. (recytacje)
Uczestnicy: Walentyna Anna Kubik - prezes Helikonu,
Agata Bieñ-Sadowska, Maria M¹dry, Gra¿yna
Pacho³ek, Janusz Olearnik, Jan Stypu³a, Prezes Towarzystwa Mi³oœników Polanicy Edward Wojciechowski.
Zarys programu:
- Analiza wierszy uczestników warsztatów ocena i wskazówki.
- Warsztaty prezentacji wierszy.
- Swobodne rozmowy o poezji.
- Prezentacja i wymiana ksi¹¿ek tomików poetyckich.
-Turniej jednego wiersza.
- Biesiada literacka.
-Wycieczki w góry i spacery
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Kazimierz Burnat wrêcza Agacie Bieñ-Sadowskiej dyplom
wyró¿nienia w Turnieju Jednego Wiersza.
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Walentyna Anna Kubik wrêcza Kazimierzowi Burnatowi
krytykowi, podziêkowanie za prowadzenie warsztatów
literackich.

Przygotowanie do wrêczenia nagród w Turnieju
Jednego Wiersza.
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Podziêkowania od Helikonu za prowadzenie
warsztatów literackich.

Edward Wojciechowski gratuluje Gra¿ynie Pacho³ek
(w œrodku miêdzy krytykami) zdobycia pierwszego
miejsca w Turnieju Jednego Wiersza.

W pszerwie miedzy zajêciami, wycieczki w góry po³¹czone ze spacerami
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PO¯EGNANIE ERNY BIEGUS (1929-2021)
Znaliœmy j¹ wszyscy
jako osobê ciep³¹,
szczer¹ i sk³onn¹ do
¿artów. Ale by³a tak¿e symbolem, który
³¹czy³ historiê Altheide
i historiê Polanicy, po¿eg nal iœm y bow iem
jak mówi poeta ³¹cznika „miêdzy dawnymi
a nowymi czasy”.

To, ¿e zosta³a w Polanicy by³o splotem dwóch
czynników, niezale¿nego od niej i zale¿nego.
Niezale¿ny to ten, ¿e polskie w³adze zatrzyma³y
w Polanicy jej ojca Josefa Tschökego, którego
wszyscy nazywali Czeki, bo tylko on, po wyjeŸdzie
innych Niemców, jako fachowiec-elektryk i prawdziwa
„z³ota r¹czka” zna³ siê na obs³udze urz¹dzeñ
uzdrowiska. A czynnik zale¿ny, to jej œwiadomy wybór
i decyzja o pozostaniu z rodzicami, w jej ojczyŸnie,
choæ ca³a reszta jej rodziny i wszyscy niemal znajomi
wyjechali za now¹ niemieck¹ granicê.

Urodzi³a siê w Polanicy-Zdroju 17 stycznia 1929 roku, która wtedy dopiero
od niedawna, po po³¹czeniu Atheide i Neuheide,
nazyw a³a siê Althe ide-B ad. Do szko³ y chodz i³a
w przedwojennych i trudnych wojennych czasach.
Pamiêta³a Uzdrowisko Altheide z lat jego œwie¿ej
nowoczesnoœci, by³o to bowiem najbardziej nowoczes ne uzdr owis ko we wsch odni ch Niem czec h,
w którym wiêkszoœæ budynków, z Domem Zdrojowym
i pijalni¹, teatrem i dwoma koœcio³ami, katolickim
i ewangelickim, pachnia³a jeszcze œwie¿oœci¹. By³a
osob¹, która osobiœcie zna³a d³ugoletniego niemieckiego dyrektora i twórcê uzdrowiska Georga Berlita,
dyrygenta orkiestry uzdrowiskowej Albina Eschricha,
pastora Gerharda Scholza, ale tak¿e pierwszego
polskiego dyrektora uzdrowiska Puszczyków-Zdrój in¿.
Mariana Starkiewicza. Pani Erna by³a u niego
pokojówk¹. Spotka³a tam tak¿e biskupa kieleckiego
Czes³awa Kaczmarka, który by³ goœciem dyrektora.

Znaliœmy j¹ jako osobê pogodn¹ i dowcipn¹. Ale
gdzieœ g³êboko nosi³a w sobie traumê, zwi¹zan¹ z
tym, ¿e na jej oczach wszystko siê zmieni³o. Wyjechali
ludzie, których od dzieciñstwa zna³a, potem odeszli ci,
którzy pozostali, zmieni³y siê nazwy ulic i szyldy. Kiedy
kilka lat temu zasugerowa³em urodzonemu w Polanicy-Zdroju re¿yserowi i scenarzyœcie Micha³owi
Majerskiemu zrobienie filmu dokumentalnego z Pani¹
Ern¹, po rozmowie z ni¹ i pytaniach, zdecydowa³, ¿e
nie mo¿e tego zrobiæ, poniewa¿ od¿y³y w niej stare,
wci¹¿ bolesne, wspomnienia. NajwyraŸniej g³êboko to
ukrywa³a. Zwykle siê uœmiecha³a.

Przez kilka lat pracowa³a w kawiarni „Zdrojowa”. Od
1951 r. by³a pielêgniark¹ w P.P. Uzdrowisko - Polanica.
W 1956 r. zda³a egzamin pañstwowy i zost a³a
pielêgniark¹ oddzia³ow¹. W 1963 r. wysz³a za m¹¿ za
Polaka, lekarza wojskowego, por. lotn. Leona Biegusa
i wyjecha³a do Ogrodzieñca ko³o Zawiercia w Zag³êbiu
D¹browskim. W latach 1968-1991 (do emerytury) pracowa³a znów w Polanicy jako pielêgniarka. Ale jeœli
ktokolwiek pomyœli, ¿e nudzi³a siê na emeryturze,
naprawdê siê myli.
Erna Biegus mieszka³a w Polanicy od urodzenia 92
lata minus 5 lat w Ogrodzieñcu. Gdy zmar³ m¹¿,
powróci³a do ukochanej Polanicy. Ten rekord
nieprêdko zostanie pobity.
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I tak j¹ zapamiêtamy: jako serdeczn¹, sk³onn¹ do
pomocy osobê, i tak¹
jak brzmia³ kiedyœ tytu³
programu telewizyjnego zwyczajn¹ niezwyczajn¹.
Pogrzeb, poprzedzony msz¹ odprawion¹ przez ks.
pra³ata Antoniego Kopacza w intencji zmar³ej i dla
grona wielu jej polanickich znajomych, przeprowadzi³
13 kwietnia na polanickim cmentarzu pastor k³odzkiej
parafii Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w RP
ks. Robert Sitarek. On tak¿e odczyta³ po¿egnanie
wystoso wane przez Heimatg emeinsc haft Altheid e
(Zwi ¹zek Pola nicz an) podp isan e prze z prze wodnicz¹cych Georga Pohla i Georga Wenzla. Ukaza³o
siê ono tak¿e w „Grafschafter Bote”, miesiêczniku
dawnych mieszkañców ziemi k³odzkiej. W skromnej
uroczystoœci udzia³ wziêli przedstawiciele w³adz
miasta, Towarzystwa Mi³oœników Polanicy i mieszkañcy.
Henryk Grzybowski
Szersze omówienie sylwetki i dzia³alnoœci Erny Biegus
uka¿e siê w kolejnym wydaniu „Nieregularnika”.
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"Tak ³atwo byæ ¿yczliwym. Naprawdê ³atwo."
Pan Tushman
„Cudowny ch³opak” R. J. Palacio

... Ktoœ bêdzie siê liczy³ zawsze...

PAMIÊCI PANI DYREKTOR TERESY PITU£Y
(1959-2021)
Tak niespodziewanie,
szybko i nieodwo³alnie
potoczy³y siê wydarzenia!
Myœli goni¹ jedna za
drug¹! Trudno zacz¹æ
pisaæ, oj trudno!
Pani Teresa Pitu³ a,
z domu Barañska, urodzi³a siê w 1959 roku
w Polanicy-Zdroju. Najpierw z rodzicami i braæmi, a potem z mê¿em Mariuszem i dwoma synami,
Rober tem i G rzego rzem, ca³e ¿ ycie m ieszk a³a,
pracowa³a i dzia³a³a w Polanicy-Zdroju.
Edukacjê rozpoczê³a w Szkole Podstawowej nr 1
im. Karola Œwierczewskiego w Polanicy-Zdroju. Nastêpnie ukoñczy³a Prywatne Liceum Ogólnokszta³c¹ce
Sióstr Niepokalanek im. b³. Marceliny Darowskiej
w Wa³brzychu. Szko³a wy¿sza, to Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wroc³awiu (mgr in¿.),
Wy¿sza Szko³a Bankowa we Wroc³awiu - studia
podyplomowe i Uniwersytet Wroc³awski we Wroc³awiu
- studia podyplomowe.
Po ukoñczeniu studiów pierwsz¹ pracê podjê³a
w PKS-ie, w K³odzku, na samodzielnym stanowisku.
Karierê zawodow¹ jako nauczyciel rozpoczê³a
w „swojej” podstawówce w 1992 roku, uczy³a
matematyki, a w okresie póŸniejszym by³a równie¿
wicedyrektorem tej placówki.
W 1999 roku zosta³a dyrektorem Gimnazjum
w Polanicy-Zdroju - szko³y, która powsta³a w miejsce
„Jedynki” - i by³a nim, a¿ do 2017 roku. Przez dwa
lata, do wygaszenia klas gimnazjalnych, by³a jeszcze
wicedyrektorem Szko³y Podstawowej nr 2 im. ¯o³nierzy z Monte Cassino w Polanicy-Zdroju i w roku
2019 przesz³¹ na emeryturê.
Pod kierownictwem Pani Teresy Pitu³y „nasze”
Gimnazjum by³o znaczac¹ placówk¹ na mapie szkó³

w powiecie, a uczniowie odnosili sukcesy w wielu
dziedzinach.
M³odzie¿ by³a dla niej najwa¿niejsza! Troska o jej
wykszta³cenie, rozwój i osi¹gniêcie sukcesu na miarê
mo¿liwoœci, to cel, do którego zawsze d¹¿y³a.
Dawa³a przestrzeñ dla nuczycieli - do rozwoju
i twórczej pracy - zachêca³a do poszerzania wiedzy
i uzupe³niania wykszta³cenia.
Coroczne Festyny Rodzinne, przygotowywane
przez m³odzie¿ gimnazjaln¹, wpisa³y siê na sta³e
w kalendarz imprez polanickich. Projekty realizowane
przez uczniów i nauczycieli wielu przedmiotów,
dotycz¹ce Polanicy i okolicy, krajoznawcze rajdy
piesze, to formy pracy z m³odzie¿¹, dziêki której
m³odzi polaniczanie poznawali swoj¹ ma³¹ ojczyznê,
rozwijali pasje, poszerzali wiedzê i uczyli siê ¿ycia.
Efektem rzetelnej pracy dydaktycznej by³ udzia³
m³odzie¿y, z sukcesami, w konkursach na poziomie
powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.
Za jej kadencji, 19 czerwca 2004 roku, Patronem Szko³y zosta³ wielki polaniczanin, dr Józef
Matuszewski.
Doceniaj¹c Jej pracê, w roku 2012, Dolnoœl¹ski
Kurator Oœwiaty przyzna³ Pani Teresie Pitule Nagrodê
Kuratora, a póŸniej otrzyma³a równie¿ Wyró¿nienie
Dolnoœl¹skiego Kuratora Oœwiaty.
Teraz moj e oso bist e wsp omni enia zwi¹ zane
z Teres¹.
Pozna³yœmy siê w roku 1992, w Szkole Podstawowej nr 1, gdzie pracowa³am jako nauczyciel
nauczania pocz¹tkowego. W tym czasie Teresa
podjê³a pracê jako nauczyciel matematyki.
Pamiêtam to nasze pierwsze spotkanie uœmiech,
energia i wielka chêæ do pracy ze strony nowej
kole¿anki! Opowiada³am jej o uczniach „mojej” klasy
trzeciej, która po wakacjach mia³a byæ „jej” klas¹
czwart¹.
Mimo i¿ od 1999 roku uczy³yœmy w ró¿nych
szko³ach, nasza znajomoœæ trwa³a nieprzerwanie
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przez 28 lat. Zawodowo wspó³pracowa³yœmy bardzo
owocnie - przy okazji wielu przedsiêwziêæ. Z okresu
wspó³pracy samorz¹dowej najbardziej zapamiêtam Jej
wyj¹tkowe kompetencje jako dyrektora i troskê o przysz³oœæ nauczycieli w burzliwym okresie przemian
w oœ wia cie . Ba rdz o mi ³o w spo min am r ówn ie¿
prywatne spotkania u wspólnych znajowych, nauczycielskie œwiêta i imprezy.

sobie sprawê, kto siê liczy, kto nie liczy³ siê nigdy, kto
ju¿ liczy³ siê nie bêdzie, a kto liczy³ siê bêdzie zawsze.
I poznajesz kto udaje, kto jest szczery, kto jest
prawdziwy i kto zaryzykuje dla Ciebie wszystko...”
Autor nieznany
Dla Pani Teresy liczyli siê ludzie, nieustaj¹co
i niezmiennie.
Pani Teresa by³a szczera i prawdziwa!

Jaka by³a Pani Teresa?
Jako cz³owiek - uœmiechniêta, ciep³a i ¿yczliwa.
Jako dyrektor - profesjonalna, serdeczna i opiekuñcza.
Jako nauczyciel - kompetentna, systematyczna i konsekwentna.
Jako moja bliska znajoma - spokojna, otwarta
i radosna.

Wszyscy
Nauczyciele, Wspó³pracownicy, M³odzie¿, Rodzice Uczniów, W³adze Miasta, a tak¿e my,
Zarz¹d i Cz³onkowie Towarzystwa Mi³oœników Polanicy, bêdziemy j¹ ¿yczliwie i ciep³o wspominaæ.
Anna Stêpek
nauczyciel w Polanicy-Zdroju
Wiceprezes TMP

„Kiedyœ przychodzi taki czas w ¿yciu, gdy zdajesz

Dr nauk medycznych
WIES£AW PRASTOWSKI
lekarz i poeta (1937-2021)
Urodzi³ siê 2 stycznia
1937 roku w £uniñsku
na Polesiu, a na Podlasiu spêdz i³ nastê pne
lata dzieciñstwa i lata
szkolne, w czasie wojny, okupacji sowieckiej
i niemieckiej. Po wojnie
zda³ maturê i rozpocz¹³
st ud ia na Ak ad em ii
Medycznej w Bia³ymstoku . Dypl om uko ñczenia wydzia³u lekarskiego w 1961 r. uzyska³ na Akademii Medycznej we
Wroc³awiu.
Swoje pasje naukowe realizowa³ jako pracownik
naukowy w Instytucie Immunologii Doœwiadczalnej
PAN, im. L. Hirszfelda we Wroc³awiu. Jednoczeœnie
pracowa³ w I Klinice Chorób Wewnêtrznych, gdzie
uzyska³ specjalizacjê I i II stopnia z interny i doktorat
w roku 1970.
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W latach 1980-1982 pracowa³ w Misuracie w Afryce
Pó³nocnej.
Od 1987 roku a¿ do przejœcia na emeryturê by³
ordynatorem Oddzia³u Chorób Wewnêtrznych i Angiologii Szpitala Wojewodzkiego im. J. Babinskiego we
Wroc³awiu. Zosta³ te¿ Specjalist¹ Wojewódzkim
w dziedzinie interny.
Pod jego kierunkiem kilkudziesiêciu lekarzy uzyska³o
specjalizacje I i II stopnia z Interny. By³ autorem
i wspó³autorem wielu publikacji z dziedziny farmakologii i chorób wewnêtrznych w fachowej prasie
polskiej i zagranicznej.
Dr Prastowski by³ cz³onkiem wielu towarzystw
naukowych: Polskiego Towarzystwa Lekarskiego,
gdzie pe³ni³ funkcje sekretarza oddzia³u internistycznego, w spó³za ³o¿yci elem Po lskieg o Towarzystwa
Angiologicznego i cz³onkiem Komisji Rewizyjnej. Przez
szeœæ lat piastowa³ tytu³ viceprzewodnicz¹cego
Stowarzyszenia Lekarzy Dolnoœl¹skich i Wychowanków Medycyny.
Po przejœciu na emeryturê pracowa³ jeszcze
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w Akademii Medycznej we Wroc³awiu, prowadz¹c
wyk³ady z anatomii i patofizjologii oraz w przychdniach
we Wroc³awiu, Rawiczu i Trzebnicy.
Po przeprowadzce do Polanicy, pracowa³ od 2016
roku w Sanatorium „Sensus.”
Odznaczony wieloma medalami i nagrodami Z³ot¹
Odznak¹ za Wzorow¹ Pracê w S³u¿bie Zdrowia,
Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, otrzyma³ odznaczenie
„Zas³u¿ony - Polskie Towarzystwo Lekarskie”, odznaki
za leczenie i opiekê nad ludŸmi walcz¹cymi zbrojnie
w czasie okupacji, otrzyma³ krzy¿ „Semper Fidelis”,
przyznawany przez Zwi¹zek Solidarnoœci Polskich
Kombatantow Obroñców Ojczyzny, mia³ te¿ odznaczenia: ”Zas³u¿ony dla Dolnego Œl¹ska” i „ Zas³u¿ony
dla miasta Wroc³awia” oraz „ Medal honorowy „Jana
Mikulicza- Radeckiego”.
Dr Prastowski czêsto mawia³, ¿e medycyna jest jego
legaln¹ ¿ona, a poezja - kochank¹. Po³¹czenie literatury, znane od prawieków, wydaje siê te¿ naturalne dla
niego, bo lekarz stara siê poznaæ do g³êbi cz³owieka,
ale dotrzeæ do jego myœli, uczuæ mo¿e tylko poeta.
Zbiory wierszy Wies³awa Prastowskiego publikowane
by³y nie tylko w Polsce, ale i Australii, Nowej Zelandii
i na Ukrainie.
Zostawi³ po sobie 11 tomików wierszy i esejow:
„Zostawiæ œlad” (1996 r.), „Wejœæ w ciszê” (1999),
„Cz³owiek potrzebuje cz³owieka” (2001), „Miêdzy
œwitem, a zmierzchem” (2003), „Dotyk muzy” (2005),
„Sm ako wan ie cza su” (20 07) , „Ob raz y s³o wem
malowane” (2009), „Ars longa, vita brevis” (2015),
„Zmys³y œpiewa³y” (2017), „Optimus et Maximus”
(2017), „Cisza przemijania” (2019) oraz eseje: „O ¿yciu i medycynie - wyznania lekarza i refleksje poety”
zamie szczo ne w ksi¹¿ ce „Zdró j piêkn ych s³ów”
wydanej przez Towarzystwo Mi³oœników Polanicy
w 2020 r.
Jego poezja jest zapisem refleksji lekarza nad
prze¿ywaniem rzeczywistoœci, odczuwaniem przemijania, poszukiwaniem sensu istnienia, zadum¹ nad
ludzkim losem. Jest liryczna.
Zrzeszony by³ w Zwi¹zku Literatów Polskich i Polskiej
Unii Lekarzy Pisarzy. W 2020 roku odby³ siê benefis
dokto ra Prast owski ego, otrzy mal dyplo m „Virtu ti
Medicinali” w dowód uznania zas³ug dla rozwoju
neuropsychologii poprzez poezjê Na zadane pytanie:
„Co nas uleczy?” jako lekarz i poeta odpowiedzia³:
„Sztuka i mi³oœæ do piêkna mo¿e uleczyæ nasze cia³o
i duszê”.
W Polanicy nale¿a³ do Ko³a Poetów „Helikon”.
Od pocz¹tku pobytu bra³ czynny udzia³ w zebraniach
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Towarzystwa Mi³oœników Polanicy, gdzie czyta³ swe
wiersze i eseje, czyta³ je te¿ na zebraniach Ko³a
Emerytów i Seniorów, na zebraniach cz³onków
Polanickiej Izby Gospodarczej i uczniom starszych
klas szkó³ w Polanicy. Prowadzi³ bardzo ciekawe
zebrania, gdzie podk³adem muzycznym by³y dzie³a
F. Chopina, a z wrodzon¹ swad¹ czyta³ poezje
polskich wieszczów, dodawa³ komentarze i swoje
przemyœlenia.
W lipcu 2018 roku, gdy odbywa³o siê wmurowanie
urn y z zie mi¹ , z pie rws zej mog i³y mjr. Jan a
Kiw ers kie go na Wo³y niu w pod sta wê pom nik a
wzniesionego dla upamiêtnienia rzezi wo³yñskiej,
odczyta³ swój smutny, ale piêkny wiersz, poœwiêcony
inicja torowi pomnik a na cmenta rzu w Polani cyWies³awowi Lewickiemu: „Tak cicho po rzezi na
Wo³yniu”, który koñczy:
„Tylko zagubione groby mówi¹ po polsku.
Tak cicho po tym, co by³o na Wo³yniu.
Mo¿e orze³ bia³y przelatuj¹c pe³ni stra¿
pamiêci
Nad tym co siê wydarzy³o.
Nie mo¿na tego zapomnieæ,
Ale trzeba wybaczyæ.”
Miejsce na swój ostatni dom wybra³ w okolicy
spokojnej i zadrzewionej, bo kocha³ przyrodê, drzewa
i zieleñ.
Cieszy³ siê tym c odzienn ie. By³ p racowit y,
obowi¹zkowy i du¿o pomaga³ w prowadzeniu domu,
przyjmowaniu odwiedzin rodziny, przyjació³ i znajomych. Razem z ¿on¹ tworzyli doskona³¹ parê
rzeczników m¹drej prasy, ksi¹¿ek, dyskusji na tematy
nauki, sztuki, kultury. Zachwyca³ siê sw¹ ¿on¹, zarówno jej prac¹ naukow¹, któr¹ kontynuowa³a w Wy¿szej
Szkole Medycznej w K³odzku, jak i ciê¿k¹, fizyczn¹
prac¹ jej w ogrodzie. Ona, towarzysz¹c mu we
wszystkich poczynaniach i wystêpach, by³a jego
pierwsz¹ s³uchaczk¹, partnerem za¿artych dyskusji,
by³a jego muz¹. Dope³niali siê, bo i kochali bardzo,
kochali swoje rodziny, swoje zwierzêta, swój dom
i ogród.
W ostatnim roku zauwa¿y³am, ¿e Wiesiek nieco
wolniej chodzi, niczego ju¿ nie dŸwiga, a jego wiersze
s¹ smutniejsze.
Nie doczeka³ w tym roku, by zakwit³y jego ulubione
hortensje i jaœmin.
Krystyna Jazienicka Wytyczak
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