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Mi³o mi poinformowaæ drogich czytelników, ¿e
ukazujemy siê ju¿ 20 lat. We wrzeœniu br. min¹³
dwudziesty rok od ukazania siê pierwszego numeru.
Jubileusz min¹³ bez fanfar, a nawet niezauwa¿ony.
Myœlê, ¿e to jest wyra¿ny znak, ¿e ju¿ na dobre
zagoœciliœmy w Pañstwa domach.
Od pocz¹tku jestem z Pañstwem, przez pierwsze lata
jako sekretarz redakcji, a od kilkunastu lat jako
redaktor naczelna, zbieram materia³y historyczne
naszego miasta i informujê o ¿yciu bie¿¹cym.
S³ów kilka o Nieregularniku Polanickim przeczytacie
Pañstwo w artykule pt. „To ju¿ dwadzieœcia lat”.
Zapraszam równie¿ do przeczytania wspomnieñ
znanej ju¿ kilku pokoleniom polaniczan pediatry, pani
dr Jadwigi Moczulskiej - „Moje pierwsze lata w Polanicy-Zdroju”.
Pomimo trwaj¹cej pandemii COVID-19 ¿ycie naszego
miasta i Towarzystwa Mi³oœników Polanicy toczy³o siê
w miarê normalnie. Relacje z tych wydarzeñ
znajdziecie Pañstwo w tym numerze.
¯yczê mi³ej lektury.

redaktor naczelna
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Najwa¿niejsze we wspomnieniach jest to,
¿eby mieæ siê gdzie zatrzymaæ
i tam je wspominaæ.
Terry Pratchett „Blask fantastyczny”

WSPOMINAMY UROCZYŒCIE
I PATRIOTYCZNIE
Dni szybko mijaj¹, ka¿da chwila przynosi coœ

Uroczystoœci te zawsze gromadz¹ znamienitych

nowego i tak trudno zatrzymaæ siê, prz ystan¹æ,

goœci: Kombatantów i ich rodziny, poczty sztandarowe

pomyœleæ, zadumaæ... S¹ jednak miejsca wyj¹tkowe,

szkó³ i organiz acji, parlame ntarzys tów, samorz¹ -

które kieruj¹ nasze myœli ku przesz³oœci. Ju¿ nie

dowców, p rzedstawicieli w³adzy powiatu i gminy,

pêdzimy, nie gonimy. Wspominamy...

cz³onków Towarzystwa Mi³oœników Polanicy i mieszka-

W naszym mieœcie mamy kilka takich miejsc.

ñców naszego miasta.

Jednym z nich jest pomnik, umiejscowiony na
Cmentarzu Komunalnym, poœwiecony ofiarom ludnoœci
Wo³ynia oraz ¯o³nierzom 27 Wo³yñskiej Dywizji

Jedn¹ z tych uroczystoœci chcia³abym w tym
artykule przywo³aæ szczególnie.

Piechoty Armii Krajowej, innym, pomnik umiejscowiony

1 wrzeœnia, w 82. rocznicê wybuchu II wojny

w centrum miasta, poœwiecony Sybirakom, kolejnym,

œwiatowej, na Cmentarzu Komunalnym w Polanicy-

tablica w Parku Zdrojowym, upamiêtniaj¹c¹ 100-tn¹

Zdroju, przy Pomniku Wo³yñskim, odby³y siê uroczy-

rocznice Odzyskania przez Polskê Niepodleg³oœci.

stoœci upamiêtniaj¹ce tê wa¿n¹ rocznicê. Goœæmi

W tych w³aœnie miejscach godnie celebrowaliœmy

specjalnymi by³y Pani Barbara Kiwerska-Nowosad

nasze patriotyczne uroczystoœci: 10 lutego 81. roczni-

i Pani Magdalena Kuhn, córka i siostrzenica genera³a

cê pierwszych wywózek Polaków na Sybir, 11 lipca 78.

brygady Jana Wojciecha Kiwerskiego dowódcy

Roczniceê ludobójstwa na kres ach wsch odni ch,

27-Dywizji Piechoty AK walcz¹cej na Wo³yniu.

1 wrzeœnia 82. rocznice wybuchu II wojny œwiatowej,

W tym miejscu nale¿y przypomnieæ, ze 11 lipca

17 wrzeœnia 82. rocznice napaœci Zwi¹zku Radziec-

2013 roku, z inicjatywy Pana Wies³awa Lewickiego,

kiego na Polskê i 11 listopada 103. rocznicê Odzyska-

ziemia z mogi³y genera³a brygady Jana Wojciecha

nia Niepodleg³oœci.

Kiwerskiego zosta³a umieszczona na naszym polanickim cmentarzu. Pan Wies³aw Lewicki, przez wiele
lat, z ogromn¹ wytrwa³oœci¹ zabiega³ o upamiêtnienie
ofiar rzezi wo³yñskiej, budowê Pomnika Wo³yñskiego
i wizytê, mieszkaj¹cej w Kapsztadzie, córki genera³a
brygady Jana Wojciecha Kiwerskiego.
Dziêki

burmistrzowi

Polanicy-Zdroju

Panu

Mateuszowi Jellinowi, zastêpcy burmistrza Pani
Agacie Winnickiej, cz³onkom Towarzystwa Mi³oœników

Polanicy:

Panu

Prezesowi

Edwardowi

Wojciechowskiemu, Pani Wiceprezes Annie Stepek,
Panu Leszkowi Bobuli oraz Pani Dyrektor Miejskiej
Biblioteki Publicznej Iwonie Mokrzanowskiej i wielu
¿yczliwym osobom, Pani Barbara Kiwerska-Nowosad
i Pani Magdalena Kuhn mia³y okazje odwiedziæ
B. Kiwerska-Nowosad w œrodku. Od l. Burmistrz M. Jellin,
M. Kuhn, L. Bobula, przedstawiciele Instytutu Pamiêci
Narodowej we Wroc³awiu oraz przedstawiciele œrodowiska
by³ych ¯o³nierzy 27 Wo³yñskiej Dywizji Piechoty AK
we Wroc³awiu
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z K³odzka z Panem Leszkiem Bobul¹ na czele. Po
uroczystoœci goœcie zapalili znicze na grobach: p³k.
dypl. WP II RP Witolda Cieœliñskiego, majora dypl.
Józefa Szerwiñskiego - Szefa Sztabu L¹dowej Obrony
Wybrze¿a 1939 r. i majora rez. Stanis³awa Noconia.
Kolejny wa¿ny element tej niezwyk³ej wizyty to

B.Kiwerska-Nowosad, M. Kuhn, M. Jellin

s³owami je opisaæ? Wielkie emocje, radoœæ i wzruszenie, wzajemna ¿yczliwoœæ i szacunek, wspomnienia
i opowieœci. Mamy nadziejê na kolejne kontakty,
wymianie wspomnieñ, poszukiwanie i odkrywanie
Uczestnicy Uroczystoœci

nowych historii.
Drugie wydarzenie to uroczystoœæ pod Pomnikiem
Wo³yñskim. Wziêli w niej udzia³, jak zwykle, przedsta-

spotkanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej z Pani¹

wiciele w³adz i organizacji, samorz¹dowcy, poczty

Barbar¹ Kiwersk¹ - Nowosad i Pani¹ Magdalen¹ Kuhn

sztandarowe oraz mieszkañcy Polanicy-Zdroju.

poprowadzone przez Pana Jerzego Rudnickiego

Obecny by³, jak zawsze, Pan Tytus Wycza³ek ¿o³nierz

z Instytutu Pamiêci Narodowej we Wroc³awiu. Dziêki

Armii Krajowej z pocztem sztandarowym swojej

niemu mogliœmy lepiej poznaæ postaæ genera³a

formacji. Uroczystoœæ swoja obecnoœci¹ zaszczycili

brygady Jana Wojciecha Kiwerskiego.

równie¿ przedstawiciele œrodowiska by³ych ¯o³nierzy

Sk³adamy wielkie podziêkowania dla Pañ, które

27 Wo³yñskiej Dywizji Piechoty AK z Wroc³awia

zechcia³y nas odwiedziæ i podzieliæ siê z nami swoj¹

i goœcie z Instytutu Pamiêci Narodowej we Wroc³awiu.

niezwyk³¹ histori¹ rodzinn¹, która wpisuje siê

Odnotujmy równie¿ obecnoœæ grupy rekonstrukcyjnej

w historiê naszego narodu. Nie zapominajmy o tych,
którym zawdziêczamy niepodleg³¹ Polskê.
Szczególne wyrazy szacunku przekazujemy dla
Pana Wies³awa Lewickiego, który nie móg³ uczestniczyæ w uroczystoœciach, ale czuliœmy jego duchow¹
obecnoœæ.
Takie wizyty buduj¹ wiêzi, ucz¹ nasz¹ m³odzie¿
szacunku dla walcz¹cych i poleg³ych Bohaterów,
przekazuj¹ wartoœci uniwersalne takie jak Ojczyzna, honor, odpowiedzialnoœæ. Pomagaj¹ zrozumieæ
przesz³oœæ i zbudowaæ dobr¹, bezpieczn¹ przysz³oœæ.

Anna Stêpek
Foto: Zbigniew Maciuk
Kwiaty pod pomnikiem sk³adaj¹ M. Jellin i A.. Winnicka

5

Z ¯YCIA MIASTA

Nieregularnik Polanicki

2/2021

„Gin¹c, myœleli o Tobie,
¿yj¹c pamiêtaj o Nich!”

„DWÓJKA” Z POLANICY-ZDROJU
„W£¥CZY£A HISTORIÊ”
Ogólnopolska Akcja „BohaterOn w³¹cz historiê!”
We wrzeœniu 2019 roku uczniowie Szko³y
Podstawowej nr 2 im. ¯o³nierzy z Monte Cassino
w Polanicy-Zdroju przyst¹pili do ogólnopolskiej Akcji
„BohaterOn w³¹cz historiê!”, maj¹cej na celu uhonorowani e niezwy k³ych ludzi bohate rów Powsta nia
Warszawskiego.
Po zarejestrowaniu szko³y i otrzymaniu materia³ów
zosta³y one przes³ane do nauczycieli i wychowawców
i wykorzystane na lekcjach wychowawczych, jêzyka
polskiego i historii. Koordynator akcji - bibliotekarz
szkolny pani Anna Stêpek - wydrukowa³a materia³y
i przedstawi³a je na gazetce œciennej. Cieszy³a siê
ona du¿ym zainteresowaniem.
Nast êpni e pop rosz ono u czni ów o w ykon anie
papierowych kartek dla powstañców. Powstawa³y one
w domu, wykonane samodzielnie lub z pomoc¹
rodziców.
W paŸdzierniku zosta³ og³oszony konkurs dla
wszystkich uczniów w szkole. Polega³ on na - samodzielnym dzia³aniu - rozwi¹zaniu zadañ dotycz¹cych
Powstania Warszawskiego. Klasy m³odsze rozwi¹zywa³y zadanie: labirynt, ³¹czenie kropek, kolorowanka, wyjaœnienie pojêæ. Klasy starsze mia³y dokoñczyæ
komiks i odpowiedzieæ na pytania.
Do wys³anych kartek do³¹czyliœmy ¿yczenia dla
Powstañców i podziêkowania dla Organizatorów.
W roku 2020 przygotowaliœmy plakaty,
a spotkania w klasach nie odby³y siê ze wzglêdu na
pandemiê i nauczanie zdalne.
W roku 2021 nasza szko³a ju¿ po raz trzeci
w³¹czy³a siê w realizacjê tego wyj¹tkowego projektu.
W klasach 7-8 pani Anna Stêpek prowadzi³a zajêcia
przypominaj¹ce wydarzenia sprzed 77 lat. M³odzie¿
najpierw obejrza³a specjalnie przygotowany odcinek
programu „Co za historia” (kana³ na YouTube)
poœwiêcony Powstaniu Warszawskiemu, a potem
wykona³a prace, w których wykorzystano metodê
INFOGRAFIKI i metodê 5W+H. W klasach 4-6 odby³y
siê zajêcia warsztatowe, na których uczniowie poznali historiê 12- letniego Stasia, uczestnika Powstania Warszawskiego. Forma zajêæ - s³uchowisko.
W oddzia³ach przedszkolnych dzieci obejrza³y
przedstawienie teatralne, w którym dziadek opowiedzia³ wnuczce o Powstaniu Warszawskim. Po zajê-
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ciach dzieci przygotowa³y piêkne prace.
Od 24 lat patronem Szko³y Podstawowej nr 2
w Polanicy-Zdroju s¹ ¯o³nierze gen. W³adys³awa
Andersa walcz¹cy o wolnoœæ naszego kraju pod
Monte Cassino. Pielêgnujemy pamiêæ o nich, poniewa¿ „Potrzebujemy wczoraj, aby w pe³ni ¿yæ dzisiaj
i jutro”. Postanowiliœmy do³¹czyæ do grona m³odzie¿y,
która, w sposób szczególny, pamiêta tak¿e o innych
niezwyk³ych ludziach walcz¹cych w czasie II wojny
œwiatowej - Powstañcach Warszawskich. Idea, która
przyœwieca organizatorom tej ogólnopolskiej akcji,
piêknie wpisuje siê w misjê naszej szko³y. Jesteœmy
dumni z tego, ¿e nasza m³odzie¿ napisa³a piêkne,
m¹dre, serdeczne s³owa Tym, którym zawdziêczamy
godne, dobre, spokojne ¿ycie.
Powstañcom ¿yczymy zdrowia i przesy³amy Im
nasz¹ energiê i m³odoœæ, a Organizatorom akcji
dziêkujemy za piêkny pomys³, który kieruje nasze
myœli ku historii i ku ludziom niezwyk³ym, których
dzieje s¹ dla nas wzorem i inspiracj¹

Tekst i zdjêcia Anna Stêpek
Bibliotekarz SP2
Wiceprezes TMP
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70. ROCZNICA POWSTANIA
ODDZIA£U CHIRURGII PLASTYCZNEJ
3 grudnia 2021 r., w 70. rocznicê powstania
pierwszego w Polsce Oddzia³u Chirurgii Plastycznej
w Polanicy-Zdroju, ods³oniêto pami¹tkow¹ tablicê.
Wykonana w ho³dzie za³o¿ycielom, personelowi
medycznemu i pomocniczemu tablica usytuowana
zosta³a przy dawnym budynku szpitala, który znajdowa³ siê przy ul. Koœcielnej (konkretnie na górze
schodów przy trasie spacerowej nad Bystrzyc¹
Dusznick¹). Fundatorem tablicy jest miasto PolanicaZdrój wspólnie z Towarzystwem Mi³oœników Polanicy,
które wyst¹pi³o z inicjatyw¹ upamiêtnienia tej daty,
znamienitej w historii miasta, poniewa¿ w 1951 roku
powsta³ tutaj pierwszy w Polsce Oddzia³ Chirurgii
Plastycznej. By³a to prze³omowa data w historii
naszego miasta, poniewa¿ wtedy rozpoczê³a siê
dzia³alnoœæ chirurgii plastycznej w Polanicy, bardzo
skomplikowanej, która pomaga tysi¹com osób
w ca³ym kraju i za granic¹, jak równie¿ chirurgii
estetycznej, z której teraz s³yniemy. Pamiêtamy, ¿e
Polanica jest kolebk¹ chirurgii plastycznej w Polsce.
Pan profesor Kobus jest wychowawc¹ praktycznie
wszystkich chirurgów plastyków w kraju. Szkolili siê
oni pod czujnym okiem profesora Micha³a Kraussa tu,
w polanickim szpitalu. Od 1951 roku Polanica nie jest
ju¿ tylko uzdrowiskiem, ale tak¿e znacz¹cym miejscem je¿eli chodzi o medycynê na mapie Polski mówi Mateusz Jellin, burmistrz Polanicy-Zdroju.
- Dziêki profesorowi Kobusowi, jego zaanga¿owaniu,
ciê¿kiej pracy i determinacji obecnie mamy nowy
szpital. Mo¿emy siê z tego cieszyæ, bo wszystkie takie
miasteczka jak Polanica po reformach pozby³y siê
szpitali. Zosta³y one praktycznie wszêdzie zlikwidowane, a tutaj mamy prê¿nie dzia³aj¹c¹ placówkê na
miarê XXI wieku - mówi burmistrz Polanicy.
Po uroczystoœci ods³oniêcia tablicy odby³a siê,
w Miejskiej Bibliotece Publicznej, bardzo ciekawa
prelekcja prof. dr. hab. dr. h.c. Kazimierza Kobusa.
W uroczystoœciach udzia³ wziêli: rodzina prof.
K. Kobusa, przedstawiciele SCM-u, TMP, samorz¹du
lokalnego.
Warto nadmieniæ, ¿e w tym samym dniu pami¹tkow¹ tablicê ods³oniêto równie¿ w Specjalistycznym
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Centrum Medycznym im. œw. Jana Paw³a II. By³o to
jednak wydarzenie zamkniête, z uwagi na obecn¹
sytuacjê pandemiczn¹.

Ods³oniêcie tablicy pami¹tkowej w Specjalistycznym Centrum
Medycznym.Od l. Dr Henryk Szlemp, prof. dr hab. dr h.c.
Kazimierz Kobus, dr Ireneusz £êtkowski, in¿ Jerzy Dydyk,
Edward Wojciechowski.

Ods³oniêcie tablicy pami¹tkowej przy dawnym budynku szpitala.
Od l. Prof. K. Kobus w otoczeniu rodziny, delegacja pracowników
dawnego szpitala, przedstawiciele Urzêdu Miasta oraz TMP.

Uczestnicy wydarzenia na polanickim Corso na chwilê
przed ods³niêciem tablicy pami¹tkowej.

Agata Winnicka
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BIBLIOTECZNE WYDARZENIA
W drugiej po³owie 2021 roku biblioteka wróci³a do
przed pandemicznego rytmu dzia³añ. W lipcu otworzyliœmy wystawê szk³a artystycznego i u¿ytkowego
Stefana Sadowskiego. Projektant, od lat siedemdziesi¹tych XX w. mieszkaj¹cy w Polanicy, uchodzi obok
Zbigniewa Horbowego za jednego z najwybitniejszych
przedstawicieli polskiego wzornictwa w przemyœle
szklarskim. Ca³e ¿ycie zawodowe by³ zwi¹zany z Hut¹
Szk³a Sudety w Szczytnej, gdzie stworzy³ projekty
wielu naczyñ szklanych codziennego u¿ytku. Odznaczaj¹ siê one prostot¹, elegancj¹ i funkcjonalnoœci¹,
co w czasach absurdu PRL-u wcale nie by³o takie
oczywiste. Oprócz szk³a u¿ytkowego Sadowski tworzy
niepowtarzalne formy artystyczne, które w wiêkszoœci
powstawa³y w jego w³asnej pracowni Glass Studio.
Polanicka wystawa sk³ada siê ze szkie³ bêd¹cych
w wiêkszoœci w³asnoœci¹ artysty, ale te¿ z depozytów przekazanych przez kolekcjonerów prywatnych.
Biblioteka zakupi³a do zbiorów miejskich 5 najbardziej
efektownych form artystycznych: Totem, 2 obiekty
z cyklu Zimowe fantazje (2016 r.) i 2 z cyklu Forma
z wczesnych lat 90. XX wieku.
Wernisa¿ wystawy zgromadzi³ wielu kolekcjonerów
z ca³ego kraju, poniewa¿ moda na polskie szk³o wci¹¿
trwa, co te¿ nieraz w absurdalny sposób wp³ywa na
ceny tych przedmiotów. Wystawa bêdzie jeszcze
czynna do koñca stycznia 2022 roku, a nastêpnie
chcemy wróciæ do ekspozycji przedstawiaj¹cej g³ównie
Horbowego, ale tak¿e innych, trochê mniej znanych
artystów. Roboczy tytu³ to Horbowy i inni w œwiecie
polskiego szk³a.
W tym roku nasi czytelnicy mieli okazjê uczestniczyæ
w trzech spotkaniach autorskich: z Ma³gorzat¹
Starost¹, Ew¹ Formell¹ i Sylwi¹ Winnik. Dwie pierwsze autorki, nale¿¹ce do innych pokoleñ, reprezentowa³y popularne nurty literatury obyczajowej, skierowanej g³ównie do kobiet. Szczególn¹ uwagê zwraca
ciekawa twórczoœæ Ma³gorzaty Starosty z Wroc³awia,
która twórczo siêga m.in. do dorobku Joanny
Chmielewskiej, tworz¹c lekkie powieœci z w¹tkiem
kryminalnym, nasycone humorem i ironi¹. S¹ œwietne
w lekturze i zawieraj¹ wiele trafnych obserwacji
dotycz¹cych sfery obyczajowej. Zupe³nie odmienna
jest twórczoœæ najm³odszej autorki Sylwii Winnik
(32 lata), która goœci³a ju¿ w naszej bibliotece po raz
drugi. W 2019 roku prezentowa³a swoj¹ ksi¹¿kê Tylko
prze¿yæ. Prawdziwe historie rodzin polskich ¿o³nierzy.

By³ to zbiór wywiadów z rodzinami ¿o³nierzy s³u¿¹cych
na misjach. Jednak g³ównym polem reporterskiej
obserwacji Sylwii jest inna problematyka autorka
dociera do ¿yj¹cych jeszcze ofiar II wojny œwiatowej
b¹dŸ do ich najbli¿szych rodzin. Jej trzy ksi¹¿ki
poœwiêcone s¹ wiêŸniarkom Auschwitz, Majdanku
i wiêŸniom Pawiaka. S¹ to lektury wstrz¹saj¹ce.
Zadziwiaj¹ce jest równie¿ to, ¿e w problematyce, która
wydaje siê na wskroœ zbadana i opisana, autorce
udaje siê dotrzeæ do faktów jeszcze nieznanych
i gdyby nie jej dziennikarska pasja pewnie na zawsze
utraconych. Zapraszamy do lektury. Jedna z ksi¹¿ek
Sylwii - Moc truchleje. Opowieœci wigilijne 1939-1945 to zbiór wspom nieñ dotyc z¹cyc h œwi¹t Bo¿eg o
Narodzenia, spêdzonych w obozach koncentracyjnych, w ko³chozach na Syberii czy w konspiracji.
Wiosn¹ 2022 roku bêdziemy goœciæ Sylwiê z kolejn¹
ksi¹¿k¹, która niebawem uka¿e siê w wydawnictwie
Literackie. Serdecznie Pañstwa zapraszamy.
W tegorocznym rankingu bibliotek, organizowanym
przez Instytut Ksi¹¿ki i dziennik Rzeczpospolita,
zajêliœmy ósme miejsce w klasyfikacji ogólnej
(w tamtym roku 14.), ale w klasyfikacji wojewódzkiej
byliœmy dopiero drudzy, bo o 0,2 punktu wyprzedzi³a
nas biblioteka podwroc³awskiej gminy wiejskiej Borów,
z któr¹ od lat rywalizujemy i z regu³y wygrywamy, ale
jest to znakom ity przeci wnik i trudno , czasam i
trzeba ust¹piæ pola. W kategorii gmin miejskich
mamy drugie miejsce w Polsce (w poprzednim roku
trzecie). Wyprzedzi³a nas jedynie biblioteka powiatowa
w Cieszynie.

Wieczór autorski Ma³gorzaty Starosty.
Obok Agata Winnicka - wiceburemistrz
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Dyrektor Biblioteki Iwona Mokrzanowska
przybli¹¿a twórczoœæ Sylwii Winnik

Szk³o
Stefana Sadowskiego

Iwona Mokrzanowska
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ROK 2021 W TEATRZE ZDROJOWYM
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Rok 2021, podobnie jak poprzedni, chyba dla
nikogo nie by³ ³atwym rokiem. Trwaj¹ca pandemia
nadal mocno utrudnia³a nam artystyczne dzia³ania,
niemniej od maja ruszyliœmy biegiem. I to dos³ownie.
Bike Maraton i Super Bieg to dwa wydarzenia
sportowe, w których udzia³ wziêli zawodnicy z ca³ego
kraju.
W Dniu Dziecka to by³a radocha! W Parku Józefa
stanê³a Wioska Indiañska. Zielon¹ ³¹kê ozdobi³y
str zel nic e, dmu cha ñce , fot obu dka . Mo¿ na by³ o
w³asnorêcznie zrobiæ amulety, zapolowaæ na bizona,
graæ na bêbnach, puszczaæ ogromne bañki mydlane,
naucz yæ siê malow aæ twa rze, a tak¿e spotk aæ
bohaterów znanych kreskówek. Trzygodzinny piknik
da³ mnóstwo frajdy ca³ym rodzinom.
Nastêpnie w Polanicy-Zdroju pojawi³ siê Król. Dawid
Król z zespo³em. Niezwykle energetyczny koncert
przyci¹gn¹³ do Parku Zdrojowego t³umy fanów z ca³ej
Kotlin y K³odz kiej. A kilka dn i póŸni ej mogl iœmy
pos³uchaæ œwietnych brzmieñ na folkowo-rockowogóralsk¹ nutê. Gdy na scenie pojawi³ pe³ny sk³ad
kapeli ZAKOPOWER, nikt nie mia³ w¹tpliwoœci, ¿e to
bêdzie idealnie spêdzony wieczór. Tak z przytupem
powitaliœmy lato. W tym samym dniu odby³a siê inna,
niezwykle wa¿na uroczystoœæ, Koncert charytatywny
po³¹czony z licytacj¹ przedmiotów przekazanych na
rzecz wsparcia budowy rzeŸby przestrzennej upamiêtniaj¹cej postaci dwóch zas³u¿onych polaniczan: prof.
Zbigniewa Horbowego oraz dr. Wies³awa Malki. Obaj
panowie bêdê siedzieæ przy stoliku, a obok nich
znajdzie siê symboliczne wolne krzes³o… miejsce dla
przec hodni a, turys ty, kurac jusza . Proje kt tworz ¹
artyœci zwi¹zani z Akademi¹ Sztuk Piêknych we
Wroc³awiu: prof. Gra¿yna Jaskierska-Albrzykowska
i prof. Maciej Albrzykowski. Wydarzenie wspar³o wielu
darczyñców, a nad ca³oœci¹ organizacyjn¹ czuwa³
Komitet Spo³eczny: prof. Jan Twardoñ Uniwersytet
Przyrodniczy we Wroc³awiu, Mateusz Jellin Burmistrz
Polanicy-Zdroju, prof. Piotr Kielan Rektor Akademii
Sztuk Pi êknych w e Wroc³awi u, dr hab . Piotr
Oszczanowski Dyrektor Muzeum Narodowego we
Wroc³awiu, dr Maciej £agiewski Dyrektor Muzeum
Miejskiego we Wroc³awiu oraz Jacek Sutryk Prezydent Miasta Wroc³awia.
Lato w mieœcie nale¿y uznaæ za bardzo udane. Pe³ne
s³oñca, kreatywnoœci i artystycznych imprez. By³y
tradycyjne niedzielne Œniadania na trawie, podczas
kt ór yc h mi el iœ my ok az je po s³ uc ha æ wy st êp ów

utalentowanych uczniów Szko³y Muzycznej z K³odzka
i Bystrzycy K³odzkiej, studentów Akademii Muzycznej
we Wroc³awiu, a tak¿e cz³onków Klubu Literackiego
Helikon dzia³aj¹cego przy Towarzystwie Mi³oœników
Polanicy. Cyklicznie odbywa³y siê równie¿ Koncerty
Muzyki Organowej i Kameralnej, gdzie goœciliœmy
wybitnych muzyków miêdzynarodowej sceny muzyki
powa¿nej (Emanuela B¹czkowskiego, Marka
Stefañskiego, Andrzeja Chorosiñskiego, Oliviera
Elsenmanna i Verenê Steffen). Bogaty muzycznie
koncert da³a tak¿e Kapela Góralska Jaœka Kubika
z Kroœcienka nad Dunajcem i Halina Fr¹ckowiak
(utwory wokalne przeplatane poezj¹ recytowan¹ przez
aktora Micha³a Chorosiñskiego). Latem du¿ym hitem
znów okaza³y siê potañcówki w Parku Zdrojowym,
prowadzone przez instruktora tañca. Dla najm³odszych
mieliœmy szeroki wachlarz: bajki, warsztaty muzyczne
i tanec zne, plen erowe spekt akle teatr alne . 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.
Turyœci i kuracjusze mogli poznawaæ Polanicê-Zdrój
z przewodnikiem „Spacerkiem po kurorcie”. Ponadto
wspó³organizowaliœmy szereg wydarzeñ sportowych,
z czego najwiêksze to: Otwarte Górskie Mistrzostwa
Polski Nordic Walking i III Bieg NiedŸwiedzia. Wziê³o
w nich udzia³ blisko tysi¹c zawodników.
A jak lato, to Lato Filmowe w Hrabstwie K³odzkim.
Kilka bardzo dobrych, niszowych produkcji mo¿na by³o
obejrzeæ czêœciowo w plenerze, czêœciowo w Teatrze
Zdrojowym. W okresie wakacji nie zabrak³o u nas
imprez kulinarnych. Aromatyczne i smakowite Pejza¿e
Qlinarne Polanicy, które odby³y siê ju¿ po raz czwarty.
W tym roku tematem przewo dnim by³a kuchnia
ba³k añsk a. Jedn ¹ z g³ów nych atra kcji stan owi³
kapitalny wystêp zespo³u z Serbii - Marco Trnavac
Brass Band, wykonuj¹cego muzykê regionaln¹ na
instrumentach dêtych. Oczywiœcie nie zabrak³o
polanickich szefów kuchni, którzy serwowali pyszne
dania rodem z Ba³kan: Grzegorza Dudy z Nowego
Zdroju i Krzysztofa Mielcarka z Hotelu Bukowy Park.
Na ¿ywo gotowali dla nas Wies³aw Wróblewski Ba³kañskie Smaki i nie tylko - Bacówka u Wiecha oraz
Chef Lorek Vice MasterChef Polska 2018, znany
z wielu programów telewizyjnych. Pejza¿e Qlinarne
Polanicy zosta³y wyró¿nione podczas uroczystej gali
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XIII edycji Dorocznej Nagrody Starosty Ró¿y K³odzkiej. Kilka tygodni póŸniej Polanica-Zdrój op³ywa³a
dolnoœl¹skim miodem za spraw¹ Festiwalu Cud Miód,
który promowa³ ten cudowny regionalny produkt. By³a
okazja do dyskusji na temat pszczó³ i ekologii, okazja
do degustacji, okazja do uzupe³nienia domowych
spi¿arni w s³odkie i zdrowe ³akocie.
Na deser chcemy pochwaliæ siê zadaniem zorganizowanym dziêki dotacji ze œrodków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. "Teatr w Parku - ¯ywe
szachy wg poematu Jana Kochanowskiego" to projekt,
w ramach którego odby³ siê blok wydarzeñ na terenie
Parku Szachowego. G³ówn¹ osi¹ by³o plenerowe
widowisko audio-wizualne na podstawie utworu poety
„Szachy”. W spektaklu tradycyjne figury szachowe
zast¹pili m³odzi aktorzy - szachiœci. Wydarzeniami
towarzysz¹cymi by³y: spotkanie z aktorem, warsztaty
tea tra lne dla dzi eci i m³o dzi e¿y ora z kon kur s
plastyczny "Trzymam pion". Ponadto w Parku by³a
zaprezentowana wystawa fotograficzna upamiêtniaj¹ca historiê Miêdzynarodowego Festiwalu Szachowego im. Akiby Rubinsteina i przybli¿aj¹ca postaæ
najwybitniejszego szachisty polskiego. Na uwagê
zas³uguje fakt, ¿e w tym czasie w Polanicy odbywa³
siê Miêdzynarodowy Festiwal Szachowy.
We wrzeœniu zorganizowaliœmy „III Polanickie Grzybobra nie Grz ybó w Zdr oje ”, imp rez ê ded yko wan ¹
mi³oœnikom grzybów, przetworów, nalewek i potraw
z darów lasu. Jak zwykle sporym zainteresowaniem
cies zy³y siê konk ursy na najp iêkn iejs ze okaz y
grzybowe oraz na najlepsz¹ nalewkê z owoców
leœnych oraz live cooking, tym razem z udzia³em
uczniów Regionalnej Szko³y Turystycznej w PolanicyZdroju. Na stoiskach ka¿dy móg³ zaopatrzyæ siê na
zimê w suszone i marynowane grzybki, soki z aronii,
konfitury z malin oraz wina z owoców leœnych.
Najm³odsi chêtnie wziêli udzia³ w grze terenowej
„Szlakiem polanickiego niedŸwiadka" i quizie wiedzy
o lesie. Impreza by³a zorganizowana przy du¿ym
wsparciu Lasów Pañstwowych - Nadleœnictwa Zdroje
w Szczytnej i Parku Narodowego Gór Sto³owych.
Nadesz³a jesieñ, a jesieñ w Polanicy oznacza Festiwal
Marii Czubaszek „Ca³y Kazio”. Tegoroczna edycja by³a
inna ni¿ wszystkie. Zmieni³a siê te¿ nazwa Festiwalu,
poniewa¿ nie by³o ju¿ z nami ani Marii Czubaszek, ani
jej mê¿a Wojciecha Karolaka. Na tê okolicznoœæ
w pi¹tek odby³ siê koncert WSZYSTKO W PORZ¥DKU gramy dla WOJTKA, który by³ niejako
ho³dem jazzmanów z³o¿onym artyœcie. A jazzmani byli
wybitni: Zbigniew Namys³owski, Maria Rumiñska,
Pawe³ Serafiñski, Sebastian Frankiewicz, Pawe³
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Pañ ta, Jer zy Ma³ ek i Kaj eta n Gal as, Tomasz
Grzegorski, Steve Nash. Sobotni koncert by³ prawdziw¹ uczt¹ dla wielbicieli dobrej muzyki! Na scenie
pola nick iego Teatru wyst ¹pil i: Krys tyna Proñ ko,
Krzysztof Daukszewicz, Ralph Kaminski oraz Kwiat
Jab³oni. Goœciem specjalnym by³ Robert Górski, a galê
poprowadzi³ Artur Andrus. Tradycyjnie nie zabrak³o
bezp³atnych imprez towarzysz¹cych: Dancing pod
gwiazdami, Festiwalowy Turniej Scarbblowy w plenerze, Klub Ksi¹¿ki Rozumnej, a w nim: Robert Górski
i Monik a Sobie ñ-Gór ska, Viole tta Ozmin kowsk iDaukszewicz, Karolina Felberg-Sendecka. W niedzielnym Salonie Literackim tym razem zasiad³
Krzys ztof Dauks zewic z, zaœ Kabar et Moral nego
Niepokoju zwieñczy³ Festiwal. W ramach wydarzenia
odby³y siê równie¿ Jam Session, wystawa fotografii
Wojciecha Karola autorstwa Jarka Wierzbickiego,
RADIO 357 z audycjami Piotra Stelmacha „G³oœni jak
mi³oœæ” i Katarzyny Borowieckiej „Zielony ¯oliborz”
oraz Winylobranie.
W ofercie Teatru zna laz³ siê t ak¿e rewe lacyjny
plenerowy koncert Paw³a Tura oraz monodram Soni
Bohosiewicz pt. "Domówka" - zabawna, pe³na anegdot
i wzruszeñ osobista podró¿ aktorki do czasów PRL-u
oraz najwiêkszych przebojów w historii polskiej
piosenki.
Jednak naszym najwiêkszym osi¹gniêciem tego roku
by³o utworzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który
obecnie liczy a¿ 73 s³uchaczy! Ca³y program i metody
pracy nastawione s¹ przede wszystkim na spo³eczn¹
aktywnoœæ i oczywiœcie twórcze poznanie. Zajêcia
prowadz¹ wyk³adowcy z presti¿owych wroc³awskich
uczelni: Uniwersytetu Przyrodniczego, Akademii Sztuk
Piêknych, Uniwersytetu Wroc³awskiego, Akademii
Wychowania Fizycznego, Akademii Medycznej, lecz
równie¿ znawcy regionu, przewodnicy, dietetycy,
historycy, prawnicy, kulturoznawcy, kustosze, teatrolodzy, psychologowie itd. Zajêcia odbywaj¹ siê dwa
razy w tygodniu (ruchowe we wtorki i wyk³ady
w pi¹tki). Mamy na swoim koncie kilka wycieczek
(Szkó³ka Leœna w Szczytnej, Hydropolis we Wroc³awiu) i ju¿ niebawem wyjazd do Opery Wroc³awskiej na
„Sk rzy pka na dac hu” . Sem est r wio sen no- let ni
rozpoczynamy 15 lutego zapraszamy zatem wszystkich chêtnych seniorów.
Do zobaczenia w Teatrze Zdrojowym, gdzie czeka na
Pañstwa mnóstwo kulturalnych atrakcji!
Tekst i foto Teatr Zdrojowy
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Animacja dla dzieci z okazji Dnia Dziecka
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Sierpieñ - animacje dla dzieci w trakcie
imprezy Cud Miód

PaŸdziernik - Zespó³ „Kwiat Jab³oni”
Halina Fr¹ckowiak i Micha³ Chorosiñski inauguracja Miêdzynarodowych Koncertów
Muzyki Organowej i Kameralnej.

Marko Trnavac Brass Band (Serbia)
podczas Pejza¿y Qlinarnych Polanicy

PaŸdziernik - Spektakl „Domówka”
w wykonaniu Soni Bohosiewicz
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FESTIWALOWO W POLANICY
„POECI BEZ GRANIC”
Z badañ wynika, ¿e zaledwie 40 procent Polaków
siêga³o po jak¹kolwiek ksi¹¿kê w ostatnim roku. Inne
badania pokazuj¹, ¿e spoœród tych, co czytaj¹, tylko
5 procent czyta poezjê. Mo¿na by wiêc og³osiæ, ¿e
poezja jest skoñczona.
A jednak w Polanicy… jak co roku w listopadzie odby³
siê XVIII Miêdzynarodowy Festiwal Poetycki im.
Andrzeja Bartyñskiego „Poeci bez granic”. Dwie
wa¿ne obserwacje. Pierwsza taka, ¿e to ju¿ osiemnasta edycja tego Festiwalu. Oznacza to, i¿ jest on
trwa³ym i wyrazistym elementem polanickiego krajobrazu literackiego, jest powodem do naszej polanickiej
dumy. Druga obserwacja jest taka, ¿e mimo obaw
wirusowych, mimo jesiennej aury, przyjecha³o czterdziestu poetów z ca³ej Polski, w tym czo³ówka Zwi¹zku
Literatów Polskich. Jak co roku spacerowali po
polanickim parku, dyskutowali na spotkaniach, recytowali swoje wiersze, ukaza³y siê dwie ksi¹¿ki okolicznoœciowe.
Dwa s³owa o tych ksi¹¿kach. Pierwsza to „Jeszcze
zmierzch ¿arzy” (tytu³ to wyzwanie dla recytatorów!),
bêd¹ca antologi¹ utworów 62 poetów, w tym 10 zagranicznych. Druga ksi¹¿ka to „W poszukiwaniu sensu”,
przedstawia wyniki i owoce dwóch konkursów literackich: III Powiatowego (k³odzkiego) Konkursu
Literackiego dla szkó³ ponadpodstawowych oraz II
konkursu Poetyckiego „O Laur Anio³a Polanickiego”.
Festiwal „Poeci bez granic” nale¿y do najwa¿niejszych
w poetyckim œrodowisku naszego kraju i jest dowodem
na to, ¿e poezja wci¹¿ kwitnie.

by³o spotkanie „Helikonu” z poetami. Polaniczanie
przedstawili kilkanaœcie swoich utworów, przeplatanych muzyczn¹ opraw¹ grupy Adama Urbaniaka oraz
dyskusj¹ nad jakoœci¹ warsztatow¹ recytowanych
wierszy. Trzeba przyznaæ, ¿e s³uchacze festiwalowi
niczego nie owijali w bawe³nê, nie karmili „Helikonu”
pustymi komplementami, ale uwa¿nie s³uchaj¹c
prezentacji celnie punktowali s³aboœci i atuty warsztatowe.
Janusz Olearnik
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Festiwal jest wa¿ny tak¿e dla Klubu Literackiego
„Helikon”. Cz³onkowi klubu przez kilka festiwalowych
dni mog¹ siê uczyæ od najlepszych, skonfrontowaæ
swoj¹ twórczoœæ z czo³ówk¹, s³owem doskonaliæ
warsztat, a to dla rozwijaj¹cych siê poetów rzecz
bezcenna. „Helikon” mia³ w tegorocznym festiwalu
swoje mocne wejœcie. Jednym z punktów Festiwalu
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TO JU¯ DWADZIEŒCIA LAT!
We wrzeœniu 2021 roku minê³o dwadzieœcia lat od
wy da ni a pi er ws ze go nu me ru „N ie re gu la rn ik a
Polanickiego”, pisma Towarzystwa Mi³oœników
Polanicy. Dwie dekady to brzmi dumnie i jesteœmy
dumni, ¿e uda³o siê nam stworzyæ gazetê, która
znal az³a rzesz ê wier nych czyte lnik ów nie tylko
w Polanicy-Zdroju, ale na ca³ym œwiecie! Dziêki
mo¿liwoœciom wspó³czesnej techniki „NP” dociera
w najdalsze zak¹tki globu. Mamy kontakt z czytelnikami z Afryki, Australii, Nowej Zelandii.
Wszystko zaczê³o siê w 2000 roku
Pierwszy numer „Nieregularnika Polanickiego” ukaza³
siê we wrzeœniu 2001 roku, ale to luty 2000 roku jest
dat¹, gdy rozpoczêliœmy pracê nad tworzeniem
gazety. To wtedy cz³onkowie Zarz¹du TMP kadencji
1999/2003 wydali pierwszy Biuletyn Informacyjny. Na
stronie tytu³owej Biuletynu umieszczone zosta³o motto,
które do dzisiaj zdobi ok³adkê „NP”:
„Ta ziemia, To miasto
To Twój Dom.
Szanuj Go, Chroñ od z³a,
I chwal gdzie tylko mo¿esz.”
W Biuletynie umieszczone tak¿e zosta³o przes³anie
cz³onków TMP do mieszkañców Polanicy-Zdroju.
Czytamy w nim:
„Szanowni Pañstwo, Szanowni Cz³onkowie i Sympatycy Towarzystwa Mi³oœników Polanicy. Oddajemy
w Pañstwa rêce pierwszy w kadencji 1999/2003
egzemplarz „Biuletynu”. Czynimy to z wielk¹ przyjemnoœci¹ i du¿¹ nadziej¹, ¿e wspólnie na Jego ³amach
mamy mo¿liwoœæ tworzyæ to¿samoœæ naszego miasta.
Przekonani o zrozumieniu intencji i celu podjêtych
przez nas dzia³añ zapraszamy Pañstwa do wspó³pracy. Prosimy o sta³y kontakt”.
Pod apelem podpisali siê, ówczesna prezes TMP
Jolanta Bachry oraz cz³onkowie Zarz¹du.
8 lutego 2001 roku Uchwa³¹ Zarz¹du TMP zosta³
powo³any zespó³ redakcyjny. Pierwszym redaktorem
naczelnym zosta³ Konstanty Goleñ. Nastêpnie funkcjê
tê przejê³am ja Gra¿yna Redmerska i pe³niê j¹ ju¿
ponad 15 lat.
Wydawanie gazety wi¹¿e siê ze œrodkami finansowymi. Ich pozyskiwaniem przy pierwszych numerach
„NP” zajm owa³ siê ówcz esny wice prez es TMP
Zbigniew Puchniak. Od numeru 10 gazety, sta³ym

mecenasem zosta³ Burmistrz i Rada Miejska w Polanicy-Zdroju, za co jesteœmy niezmiernie wdziêczni
i dziêkujemy.
Pierwsze biuro redakcji mieœci³o siê w prywatnym
mieszkaniu i tak jest do dzisiaj. Zapewne te „domowe”
klimaty sprawiaj¹, ¿e pracujemy w przyjaznej atmosferze, z ochot¹ i pe³ni zapa³u do nowych wyzwañ.
Kilka ciekawostek na temat „NP”
Tytu³ gazety „Nieregularnik Polanicki” nie jest kwesti¹
przypadku, zosta³ stworzony rozmyœlnie. Po wielu
dyskusjach redaktor naczelny Konstanty Goleñ
stwierdzi³, ¿e bêdzie on „bezpieczny”. Nie wiedzieliœmy
jak czêsto gazeta bêdzie siê ukazywaæ; tytu³ jednoznac znie suge rowa ³, ¿e nier egul arni e. Obec nie
wydajemy dwa numery rocznie: letni i zimowy.
Osob¹, bez której nie powsta³aby gazeta jest Jolanta
Bachry, by³a prezeska TMP, wieloletnia radna miasta,
spo³ecznik i animator kultury. To Ona mia³a na tyle
odwagi, by rozbudziæ w nas chêæ stworzenia czegoœ
wyj¹tkowego dla miasta pisma, które promowa³oby
jego historiê, ludzi; integrowa³o mieszkañców i sk³ania³o ich do dzielenia siê na ³amach gazety swoimi
historiami. Dziêkujê Ci Jolu, ¿e nie podda³aœ siê
w przekonywaniu nas, ¿e amatorzy tak¿e mog¹
tworzyæ gazetê i robiæ to dobrze.
Przez lata sk³ad redakcji siê zmienia³, obecnie zasiadaj¹ w niej: Anna Stêpek (komentatorka spraw
aktualnych TMP i miasta), Jan Stypu³a (fotograf),
Krzysztof Kreizer (fotograf), Agata Winnicka (korekta).
Rdzeñ redakcji, na który zawsze mogê liczyæ.
Dziêkujê!
„Nieregularnik Polanicki” nie móg³by istnieæ bez rady
programowej, któr¹ tworz¹: dr Krystyna JazienickaWytyczak i Klaudia Fraus-Budzyñska. To dziêki ich
radom, pomys³om, gazeta wci¹¿ siê rozwija. Dziêkujê,
Dziewczyny!
Od 2005 roku (od numeru 9/2005) drukarni¹, która
drukuje „Nieregularnik Polanicki” jest drukarnia
„KONTUR” we W³oszczowej. Z cierpliwoœci¹ znosz¹
moj¹ kapryœnoœæ, s³u¿¹ rad¹. Dziêkujê!
Gazeta to ludzie
Od pocz¹tku istnienia gazety zale¿a³o nam, by pisali
do niej polaniczanie i oni tworzyli pismo. Uda³o siê!
Przez lata ukazywania siê „NP”, na jego ³amach
publikowali i publikuj¹ mieszkañcy miasta (byli
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i obecni), a tak¿e potomkowie polaniczan.
„NP” sta³ siê swoistego rodzaju periodykiem, w którym
czytelnik znajdzie informacje historyczne o mieœcie
i ludziach go zamieszkuj¹cych. Polanica-Zdrój od lat
przedwojennych mia³a szczêœcie do osób tu zamieszkuj¹cych. Mo¿emy pochwaliæ siê znanymi artystami,
lekarzami, sportowcami etc. Warto przybli¿aæ te
postaci kolejnym pokoleniom, by pamiêæ o tych, którzy
tworzyli polanick¹ spo³ecznoœæ nigdy nie usta³a.
Wci¹¿ siê rozwijamy
Obejmuj¹c stanowisko redaktora naczelnego, postanowi³am sobie, ¿e „NP” bêdzie wci¹¿ siê rozwijaæ.
Myœlê, ¿e uda³o mi siê to zamierzenie spe³niæ.
Powstaj¹ nowe dzia³y, coraz wiêcej osób chce dzieliæ
siê na ³amach gazety swoimi historiami. Uda³o mi siê
pozyskaæ do wspó³pracy: Dariusza Milkê (syna
znanego polanickiego fotografa Alojzego), który
w ka¿dym numerze pisze ciekawy artyku³ na temat
dawnych (i nie tylko) dziejów Polanicy, dodaj¹c do
tego zdjêcia z archiwum swojego ojca, czym niew¹tpliwie wzbogaca treœæ. Marcina Szczepankiewicza
(syna polaniczanki Danuty Szczepankiewicz nauczycielki muzyki), który specjalnie dla gazety tworzy
zabawne historyjki z ¿ycia miasta w karykaturze.
Cieszy mnie fakt, ¿e z gazet¹ chc¹ wspó³pracowaæ
instytucje oœwiatowe i kulturalne miasta.
Tym, co napawa najwiêksz¹ dum¹ to fakt, ¿e przez
dwadzieœcia lat „Nieregularnik Polanicki” pozyska³
sobie Was, Drodzy Czytelnicy. Czekaj¹cych z niecierpliwoœci¹ na ka¿dy kolejny numer, gratuluj¹cych treœci,
dziel¹cych siê swoimi spostrze¿eniami, uwagami.
To wszystko motywuje do jeszcze wiêkszej pracy
w rozwijaniu gazety. Dziêkujê z ca³ego serca.
Pozostañcie z nami.
Gra¿yna Redmerska
red. naczelna
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE I RZECZOWE
Z DZIA£ALNOŒCI ZARZ¥DU TMP
ZA ROK 2020
Szanowni zebrani!
Oceniamy dzisiaj dzia³ania w³adz TMP za szczególny
rok rok dominuj¹cej pandemii Covid- 19. Obostrzenia
z tym zwi¹zane mia³y tak¿e znacz¹cy wp³yw na nasze
funkcjonowanie i osi¹gniête efekty.
W analizowanym okresie dzia³a³y 2 sk³ady Zarz¹du: od
stycznia do wrzeœnia (wybory) i od tego czasu do
koñca roku 2020. Nie zmieni³ siê prezes Edward
Wojciechowski. Do sk³adu wiceprezesów (Roberta
Serafina, Jana Stypu³y) do³¹czy³a Anna Stêpek.
Opuœci³a w/w zespó³ Gra¿yna Redmerska. Funkcjê
sekretarza, na miejsce Walentyny Anny Kubik, przyjê³a
Barbara Œpiewak. Stanowisko skarbnika, za Danutê
Rewiñsk¹ Barbara Witu³a. Cz³onkami Zarz¹du zostali:
Jan Klimowicz, ks. Antoni Kopacz, Walentyna Anna
Kubik, Janusz Olearnik, Gra¿yna Redmerska. Ze
sk³ adu Zar z¹d u ode sz³ i: Luc yna Gol a, Dan uta
Rewiñska, Edward Futoma, o. Zdzis³aw Œwiniarski,
El¿bieta ¯yliñska. Trzy ostatnio wymienione osoby
wesz³y w sk³ad nowopowo³anej Komisji Rewizyjnej.
Obs³ugê ksiêgow¹ prowadzi³a i prowadzi dalej Edyta
Tomczak.
Zarz¹d w roku 2020, ze wzglêdu na obostrzenia
sanitarne, pracowa³ g³ównie zdalnie. Nie by³o mo¿liwoœci bezpoœrednich spotkañ, ale tak¿e prowadzenia
takich, które dotyczy³yby kontaktów z dopuszczaln¹
przepisami, wiêksz¹ grup¹ osób. Odbyliœmy oprócz
zebrania sprawozdawczo-w yborczego 4 spotkania
stacjonarne. Podjêliœmy 10 uchwa³. Skupialiœmy siê
g³ównie na pracy koncepcyjnej i wydawnictwach.
W omawianym roku uda³o siê zrealizowaæ nastêpuj¹ce zadania:
- wydano 2 numery „Nieregularnika Polanickiego”,
- wydrukowano kolejn¹ edycjê „Kalendarza Polanickiego” pn. „W obiektywie Dariusza Og³ozy”,
- zorganizowano konkurs plastyczny dla przedszkolaków „Polanica moje miasto”,
- opublikowano 2 pozycje wydawnicze: „Polanicki
ogród sztuk”, „Zdrój piêknych s³ów”,
- wykonano renowacjê tablic kamiennych oraz
wymieniono tablicê upamiêtniaj¹c¹ J. Franczuka i St.
Frausa.
- przeprowadzono zbiórkê pieniêdzy na leczenie Julii

Kucza³y zebrano 3 278 z³,
- kontynuowano wspó³pracê z Towarzystwem Przyjació³ Kartuz,
- prowadzono zbiórkê œrodków na budowê stolika
pamiêci prof. Z. Horbowego i dr. W. Malki (konto
TMP),
- zorgan izowan o lub wspó³o rganiz owano szereg
uroczystoœci patriotycznych:
* 10 lutego rocznica pierwszych wywózek na Sybir,
* 3 maja Œwiêto Konstytucji 3 Maja,
* 10 lipca rocznica rzezi wo³yñskiej,
* 17 wrzeœnia Dzieñ Sybiraka,
* 11 listopada Dzieñ Niepodleg³oœci,
* 17 grudnia rocznica wydarzeñ grudnia 70 roku w
Szczecinie uczczenie pamiêci polaniczanina R.
Ku¿aka.
- wyst¹piono do Rady Miejskiej o nadanie Jerzemu
Zence (poœmiertnie) tytu³u „Zas³u¿ony dla PolanicyZdroju” oraz statuetki „Polanickiego NiedŸwiedzia” dla
Teatru Zdrojowego Centrum Kultury i Promocji.
Dzia³aj¹cy przy TMP Klub Literacki „Helikon” zorganizowa³ 3 spotkania poetyckie, wspó³uczestniczy³
w projekcie Teatru Zdrojowego „Œniadanie na trawie”.
Troje cz³onków Klubu (A. W. Kubik, J. Olearnik,
G. Pacho³ek) opublikowalo tomiki w³asnej twórczoœci.
Szanowni zebrani!
Powy¿sze wyliczenia nie wyczerpuj¹ wszystkich dzia³añ podejmowanych przez Zarz¹d. Uczestniczyliœmy
w uroczystoœciach, konferencjach i innych wydarzenia
organizowanych przez ró¿ne instytucje, organizacje.
Odby³o siê ich jednak o wiele mniej ze wzglêdu na
obowi¹zuj¹cy stan sanitarny. Dokumentujemy i popularyzujemy wszystko, co wi¹¿e siê z histori¹ i dniem
dzisiejszym naszej „ma³aj ojczyzny”. S³u¿¹ temu
publikacje w „Nieregularniku Polanickim”, czy te¿, jak
to czyni „Helikon”, w Gazecie Prowincjonalnej „Brama”. Powsta³a nowa strona internetowa TMP. Na
stronie fb Towarzystwa regularnie ukazuj¹ siê informacje historyczne w cyklu „Watro pamiêtaæ. Kalendarium” i aktualnoœci dotycz¹ce TMP i miasta.
Promuj¹c dzia³alnoœæ TMP i miasta przekazujemy
ró¿nym œrodowiskom odpowiednie materia³y m. in.
„Kalendarz Polanicki” oraz wydawnictwa ksi¹¿kowe.
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przez polaniczan oraz goœci miasta. Œwiadczy chociarz o tym to, ¿e w omawianym okresie przyjêliœmy
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K³odzkiej”.
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- Druk „Polanicki ogród sztuk” 8.486 z³ (ukaza³ siê
w 2019 roku, zap³acono w 2020 roku)
- Druk „Zdrój piêknych s³ów” 4.620 z³

Szanowni zebrani!
S¹ sprawy wynikaj¹ce ze sk³adanych uwag i wniosków
zg³aszanych w czasie spotkañ i zebrañ sprawozdawczych, które w dalszym ci¹gu wymagaj¹ szczególnej
troski i nie mog¹ byæ zapomniane. Wiêkszoœæ z nich
nie mog³a byæ zrealizowana ze wzglêdu na panuj¹c¹
pandemiê. Wrócimy do nich i to, co siê da, wspólnie
z sojusznikami zrealizujemy. Poszerzamy archiwa
o zdjêcia i inne materia³y, na bie¿¹co jest prowadzona
kronika. Poprawi³o siê zdecydowanie dokumentowanie
pracy i jakoœæ czynnoœci administracyjnych. Poprawi³a
siê równie¿ op³acalnoœæ sk³adek, tak niestety niska
w 2020 roku (pandemia, zmiana skarbnika).

Szanowni zebrani!
Nie uda³oby sie pozyskaæ pieniêdzy i zrealizowaæ
programu bez wspó³pracy ze znaczn¹ liczb¹ wspomag aj¹ cyc h: bur mis trz em Mat eus zem Je lli nem ,
zastêpc¹ burmistrza Agat¹ Winnick¹, przewodnicz¹c¹
R.M. Marlen¹ Runiewicz-Wac i radnymi, przewodnicz¹c¹ Komisji Oœwiaty, Kultury, Sportu i Turystyki Ann¹
Walc zuk , a tak ¿e TZC KiP, ZER iI, MZK , MBP,
Nadleœnictwem Zdroje, Fundacj¹ „Ska³ka”, nieformaln¹ grup¹ „Detektywi przesz³oœci” i innymi firmami
dzia³aj¹cymi na terenie miasta - sponsorami, m.in.
„Kalendarza Polanickiego”, firm¹ A. Nadratowskiego,
jak równie¿ z placówkami oœwiatowo-wychowawczymi:
Szko³¹ Podstawow¹ nr 2 im. ¯o³nierzy z Monte
Ca ss in o, Sz ko ³¹ Po ds ta wo w¹ St ow ar zy sz en ia
„Edukator”, RST im. Jana Paw³a II, Specjalnym Oœrodkiem Szkolno-Wychowawczym, przedszkolami Publicznym nr 1, Niepublicznym „Gromadka NiedŸwiadka”,
Niepublicznym „Weso³ym Przedszkolem w Bajkowej
Krainie”. Wspiera³y nas tak¿e osoby prywatne.
Wszystkim wymienionym i niewymienionym, którzy
w tym trudnym 2020 roku nas wspierali, serdecznie
dziêkujemy.

Szanowni zebrani!
Tak wygl¹da realizacja zadañ w minionym roku. To
wynik rzeczowy. Do tego potrzebne by³o zabezpieczenie finansowe.
Oto jak przedstawia siê dzia³alnoœæ finansowa w analizowanym okresie:
Rachunek wyników :
Przychody 37 183 23 z³, w tym:
Sk³adki 920 z³
Inne przychody okreœlone statutem 32. 978.00 z³
Koszty realizacji zadañ statutowych 24.391.89 z³
Koszty administracyjne 2 8918.97 z³
Wynik finansowy brutto na dzia³alnoœci 9.972.37 z³
Najwa¿niejsze Ÿród³a dochodu :
- Dotacja Urzêdu Miejskiego 17.000 z³ (konkurs ofert)
- Reklama w „Kalendarzu Polanickim” 4.500 z³
- Darowizny i inne 15.000 z³. Na stolik pamiêci 5.000
z³ (2020 r.)
Najwa¿niejsze wydatki :
- Druk „Nieregularnika Polanickiego” (2 numery)
4.500 z³
- Druk „Kalendarza Polanickiego” 7.980 z³

Szanowni zebrani!
Obradujemy we wrzeœniu 2021 roku. Za nami 9 miesiêcy roku bie¿¹cego. Warto przypomnieæ, co uda³o
nam siê zrealizowaæ od pocz¹tku tego roku:
- Wydano 1 numer „Nieregularnika Polanickiego”,
- Oddano do druku „Kalendarz Polanicki” na rok 2022
„Obiekty sakralne Polanicy-Zdroju”,
- Opublikowano wydawnictwo „Polanica-Zdrój.
Pierwsze dni ... pierwsze lata ... rzecz o polanickich
pionierach”,
- Zorganizowano lub wspó³organizowano uroczystoœci
patriotyczne: 10 lutego, 3 Maja, 10 lipca, 1 wrzeœnia
z udzia³em córki i siostry gen. Bryg. J. W. Kiwerskiego
oraz 17 wrzeœnia (Dzieñ Sybiraka),
- Zainstalowano gabloty w ramach realizacji programu
„Szlakiem pomników”,
- Przyst¹piono do realizacji miêdzygminnego projektu
„Szlakiem Husytów na Ziemi K³odzkiej”,
- wykonano tabliczki na groby zas³u¿onych dla
Polanicy-Zdroju.
Klub Literacki „Helikon” zamieœci³ w „Bramie”
7 artyku³ów dotycz¹cych swojej dzia³alnoœci, odby³
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2 spotkania w ramach imprezy „Œniadanie na trawie”,
przeprowadzi³ 2 warsztaty poetyckie oraz og³osi³
konkurs „O laur polanickiego anio³a”.

Uczyñmy wszystko, ¿eby doskonaliæ nasz¹ pracê,
zrealizowaæ zamierzenia dla dobra naszego stowarzyszenia, dla dobra naszej „ma³ej ojczyzny”

Szanowni zebrani!
Przed nami nowe wyzwania, nowe zadania. Liczymy
na owocn¹ dyskusjê, ocenê naszej dzia³alnoœci,
zapewne, interesuj¹ce propozycje.

Kochajmy Polanicê!

PROTOKÓ£ KOMISJI UCHWA£ I WNIOSKÓW
WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO
TOWARZYSTWA MI£OŒNIKÓW POLANICY
W DNIU 30-09-2021R.
Komisja Uchwa³ i Wniosków dzia³aj¹ca w sk³adzie:
Janusz Olearnik, Zbigniew Puchniak, Tomasz Lipiñski
stwierdza, i¿ Walne Zebranie przyjê³o w wyniku jednomyœlnego g³osowania dwie uchwa³y:
Nr 1. W sprawie przyjêcia sprawozdania Zarz¹du
z dzia³alnoœci TMP za rok 2020: Walne Zebranie
przyjmuje do wiadomoœci i zatwierdza sprawozdanie
Zarz¹du TMP z dzia³alnoœci w roku 2020 oraz sprawozdanie finansowe obejmuj¹ce bilans i rachunek zysków
i strat oraz szczegó³owe sprawozdanie z wykonania
przychodów i kosztów.”
Nr 2. W sprawie udzielenia absolutorium:
„Walne Zebranie udziela absolutorium Zarz¹dowi TMP
z wykonania obowi¹zków w 2020 roku.”
Po dyskusji walne zebranie przyjê³o przez aklamacjê
nastêpuj¹ce wnioski w zakresie spraw bie¿¹cych do
dalszej dzia³alnoœci TMP:
1. Nale¿y powróciæ do listy wniosków z poprzedniego
zebrania sprawozdawczego TMP, które nie mog³y byæ
uwzglêdnione w warunkach ograniczeñ epidemicznych,
w szczególnoœci:
- Remontu schodów ³¹cz¹cych ulice Kamienn¹ i Parkow¹;

- Przet³umaczenia z jêzyka niemieckiego interesuj¹cego dokumentu historycznego „Polanicki Przegl¹d
Prasy 1870-1938 (Henryk Grzybowski)
2. Mo¿na rozwa¿yæ organizowanie wycieczek autokarowych 1-2 dniowych dla cz³onków TMP w cenie równej
kosztom (Krzysztof Kopytko)
Po dyskusji, zgodnie z wnioskiem Marii M¹dry, po
rozwa¿eniu kilku wariantów, Walne Zebranie podjê³o
wiêkszoœci¹ g³osów uchwa³ê w sprawie zmiany wysokoœci sk³adek cz³onkowskich w TMP, w nastêpuj¹cym
brzmieniu:
„Od dnia 1 stycznia 2022 roku ustala siê nastêpuj¹ce
kwoty miesiêcznych sk³adek cz³onkowskich w TMP: dla
osób bêd¹cych na dzieñ p³atnoœci emerytami lub
rencistami trzy z³ote; dla osób pozosta³ych piêæ
z³otych. Cz³onek TMP mo¿e dobrowolnie podnieœæ
wysokoœæ p³aconych przez siebie sk³adek.”

W imieniu Komisji
Janusz Olearnik
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KLUB LITERACKI „HELIKON” MA PIÊÆ LAT
Klub Literacki HELIKON œwiêtowa³ 5-lecie swojej
dzia³alnoœci. Warto przypomnieæ, ¿e cele Helikonu
obejmuj¹ doskonalenie, rozwój i popularyzowanie w³asnej twórczoœci literackiej cz³onków Klubu,
w szczególnoœci przez:
- organizowanie spotkañ warsztatowych w gronie
klubowym,
- przygotowywanie i organizowanie prezentacji
publicznych - imprez poetycko-muzycznych,
- popularyzowanie twórczoœci literackiej na spotkaniach autorskich, a tak¿e w wydawnictwach
i periodykach lokalnych;
- wydawanie ksi¹¿ek z wierszami;
- popularyzowanie twórczoœci literackiej organizowanie lokalnych konkursów poetyckich, a tak¿e
warsztatów literackich dla m³odzie¿y szkolnej;
- wspó³pracê ze Zwi¹zkiem Literatów Polskich i w³adzami Polanicy-Zdroju w zakresie twórczoœci literackiej, w tym udzia³ w corocznym polanickim Miêdzynarodowym Festiwalu Poezji Poeci bez granic, a tak¿e
w Œniadaniach na trawie - cyklu muzyczno-poetyckim
polanickiego Centrum Kultury i Promocji.

i obrazy namalowane przez cz³onków Klubu. By³o
poetycko, muzycznie i nastrojowo.
Uroczystoœæ zaszczycili goœcie, m.in. burmistrz Polanicy-Zdroju Mateusz Jellin i zastêpca burmistrza Agata
Winnicka, prezes Towarzystwa Mi³oœników Polanicy
Edward Wojciechowski, dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej Iwona Mokrzanowska. Goœcie oraz
cz³onkowie i sympatycy Klubu obejrzeli prezentacjê
przypominaj¹c¹ wydarzenia, które mia³y miejsce
w ci¹gu 5 lat dzia³alnoœci HELIKONU.
By³y ¿yczenia, gratulacje, podziêkowanie i s³owa
uznania, ogromny tort jubileuszowy i pami¹tkowe
zdjêcia. Nale¿y wspomnieæ, ¿e Klub dzia³a pod
opiekuñczymi skrzyd³ami Towarzystwa Mi³oœników
Polanicy, objêty jest te¿ patronatem Oddzia³u
Wojewódzkiego Zwi¹zku Literatów Polskich.

Gospodarze Jubileuszu. Stoj¹ od lewej:
E. Wojciechowski, W. A. Kubik, J. Olearnik

Ca³¹ uroczystoœæ przygotowali i poprowadzili
Walentyna Anna Kubik prezes Klubu Literackiego
HELIKON i Janusz Olearnik cz³onek Klubu.
Wypada pogratulowaæ jubileuszu oraz z³o¿yæ ¿yczenia
kolejnych sukcesów literackich i artystycznych.
Cz³onkowie Klubu Literackiego HELIKON

Anna Stêpek, Janusz Olearnik
Z okazji jubileuszu w dniu 15 paŸdziernika 2021 r.
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Polanicy-Zdroju
odby³a siê jubileuszowa impreza. Biblioteka rozbrzmiewa³a poezj¹ i muzyk¹. Razem z poetami
wyst¹pili artyœci towarzysz¹cy Klubowi przez piêæ lat:
grupa Urbaniakowie - Maria (œpiew), Adam (œpiew,
keyboard, gitara, akordeon), Agnieszka Stawowy
(skrzypce), ponadto Danuta Szczepankiewicz (œpiew
i keyboard), Wojciech Walasek (œpiew i keyboard),
Maria M¹dry (œpiew). Ozdob¹ sali by³y piêkne kwiaty,
tomiki poezji napisane przez polanickich poetów
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KONKURS POETYCKI
„O LAUR POLANICKIEGO ANIO£A”
W roku 2019 Helikon wraz z Towarzystwem Mi³oœników Polanicy zorganizowa³ pierwszy konkurs poetycki o „Laur
Polanickiego Anio³a”. Tematem konkursu by³a Polanica-Zdrój, a za³o¿eniem krótkie formy poetyckie. Przy okazji
konkursu ukaza³y siê widokówki ze zdjêciami Polanicy ilustrowane wierszami. Utwory konkursowe opublikowano
w ksi¹¿ce „Zdrój piêknych s³ów”.
W roku 2021 odby³a siê druga edycja tego konkursu, wziê³o w niej udzia³ dziesiêciu twórców walcz¹cych „O Laur
Polanickiego Anio³a”, przedstawiaj¹cych anonimowo po cztery utwory o dowolnej tematyce. Konkursowe Jury
w sk³adzie: Iwona Mokrzanowska (przewodnicz¹ca), Anna Andrych, Anna Stêpek, po przeanalizowaniu zg³oszonych prac, przyzna³o nastêpuj¹ce nagrody: 1. miejsce - Walentyna Anna Kubik, 2. miejsce Janusz Olearnik,
3. miejsce El¿bieta Wysocka, wyró¿nienie Jan Stypu³a, wyró¿nienie specjalne (poza protoko³em)
Przewodnicz¹cej Jury Sylwia Grzybowska. Wyniki Konkursu zosta³y og³oszone w dniu 15 paŸdziernika 2021 roku
podczas uroczystoœci 5-lecia Klubu Literackiego Helikon, maj¹cej formê wieczoru poetycko-muzycznego. Utwory
wyró¿nione oraz pozosta³e, zg³oszone do Konkursu, zosta³y opublikowane w ksi¹¿ce „W poszukiwaniu sensu”
wydanej w ramach XVIII Miêdzynarodowego Festiwalu Poetyckiego „Poeci bez granic”.
Janusz Olearnik

WYDAWNICTWA TMP W 2021 ROKU
Koniec roku to zazwyczaj czas podsumowañ. Wiêc
i my pokusimy siê o takowe w temacie publikacji
w³as nych wyda wnic tw. W 2021 roku nak³ adem
Towarzystwa Mi³oœników Polanicy ukaza³o siê w sumie
piêæ pozycji.
Czêœæ z nich ukazuje siê systematycznie dwa
numery Nieregularnika Polanickiego (swoj¹ drog¹ to
ju¿ jeg o dw udz ies ty r ok) ora z ko lej na e dyc ja
Kalendarza Polanickiego. Na jego kartach, przez ca³y
rok 2022, bêd¹ nam towarzyszyæ polanickie obiekty
sakralne. Wybór tego tematu jest zwi¹zany m.in.
z wznowionym przewodnikiem autorstwa Zbigniewa
Franczukowskiego „Via Polanica” opisuj¹cym ekumeniczny szlak obejmuj¹cy wszystkie znajduj¹ce siê
w naszym mieœcie obiekty maj¹ce (w przesz³oœci jak
i obecnie) znaczenie dla ró¿nych religii. A uda³o siê ich
zidentyfikowaæ ponad czterdzieœci.
Wa¿n¹ dla poznania historii naszej Ma³ej Ojczyzny
jest ksi¹¿ka „Polanica-Zdrój. Pierwsze dni..., pierwsze
lata...”. Oprócz opowieœci zawartych w wydanych
w latach dziewiêædziesi¹tych wspomnieniach pionierów „Zakochani w Polanicy”, zosta³a ona uzupe³niona
reminiscencjami o pierwszych polaniczanach, które
ukaza³y siê szeregu numerów Nieregularnika oraz
pojawi³y siê w II tomie kroniki polanickiej „Polanica-

Zdrój Wczoraj i dziœ”. Zawiera ona równie¿ rozdzia³
z artyku³ami o Polanicy-Zdroju, które ukaza³y siê
w gazetach w okresie tu¿ powojennym. Dziêki nim
mo¿emy poczuæ atmosferê pierwszych lat polskoœci
na tych ziemiach.
Kolejnym wydawnictwem jest kieszonkowy przewodnik po polanickich zabytkach i legendach. Jest to
wznowienie edycji z roku 2008 autorstwa Boles³awa
Jaœkiewicza. Obecne wydanie zosta³o uzupe³nione
o informacje, do których uda³o siê dotrzeæ przez
ostatnie kilkanaœcie lat. Zawiera ono równie¿ zaktualizowane fotografie obiektów oraz rozdzia³ z polanickimi legendami i opowieœciami.
Obecna sytuacja epidemiologiczna nie pozwala
na realizacjê wielu planowanych dzia³añ, ale obiecujemy nie zwalniaæ tempa. Ju¿ teraz trwaj¹ prace
nad uzupe³nieniem o kolejne lata wydawnictwa
„Z biegiem dni z biegiem lat 1347-2016” bêd¹cym
kompleksowym kalendarium i zbiorem informacji o naszym mieœcie. Tradycyjnie te¿, moment oddania do
druku niniejszego numeru Nieregularnika Polanickiego
jest pocz¹tkiem prac nad nastêpnym.
Robert Serafin
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MOJE PIERWSZE LATA
W POLANICY-ZDROJU
WSPOMNIENIA LEKARZA PEDIATRY
Polanicê-Zdrój pozna³am odwiedzaj¹c moich
kolegów z czasów studiów lekarzy Gra¿ynê i Bronka
Rozwadowskich, którzy zachêcali mnie, bym do nich
do³¹czy³a. Podj êli tu pracê, gdy ¿ w uzdrowisku
brakowa³o lekarzy. Nie chcia³am opuszczaæ Wroc³awia, w którym mieszka³am 11 lat.
Koñczy³ am sta¿ pediatr yczny, odwiedz i³am moj¹
ordynator dr Janinê Lewandowsk¹ u niej pozna³am dr
Janinê Zawistowsk¹, która w³aœnie ze œcis³¹ wspó³prac¹ z docentem Antonim Chruœcickim z Warszawy
organizowa³a w Polanicy-Zdroju sanatorium dla dzieci
z wadami serca przed operacj¹ i po operacji. Obie
panie przekona³y mnie do podjêcia pracy w polanickim
uzdrowisku. Ówczesny Lekarz Naczelny Uzdrowiska
dr Józef Matuszewski przyj¹³ mnie bardzo chêtnie
i zapewni³ zakwaterowanie w domu wc zasowym
„Pionier”. Obiekt ten pe³ni³ czasowo funkcjê sanatorium gastrologicznego. Moje zatrudnienie musia³
zaakceptowaæ Wydzia³ Zdrowia w K³odzku. Sprawy
administracyjne prowadzi³ wtedy starszy felczer pan
Trojniak. Wyra¿ono zgodê na zatrudnienie w Uzdrowisku pod warunkiem podjêcia dodatkowej pracy
w charakterze lekarza pediatry w Miejskim Oœrodku
Zdrowia w Polanicy-Zdroju od dnia 8 paŸdziernika
1957 roku celem rozwiniêcia poradni pediatrycznej.
Oœrodek Zdrowia mieœci³ siê przy ul. Warszawskiej
[Obecnie Praktyka Lekarza Rodzinnego „Eskulap”].
W pierwszy m dniu prac y zaskoczy ³ mnie szyl d
kieruj¹cy zainteresowanych w stronê podwórka z napisem: „Gabriel Surmaszewski. Wyrób Trumien”. By³a
to niejako antyreklama dla placówki zdrowotnej.
Kierownikiem Miejskiego Oœrodka Zdrowia by³ wtedy
lekarz internista Roman Grzela, pomaga³ mu starszy
felczer [póŸniej lekarz] Eugeniusz Martyniak pracuj¹cy
równie¿ w Oœrodku Zdrowia w Niwie.
Internistom pomaga³a pielêgniarka pani Wandzia
Zaranek. Pacjentów rejestrowa³a pani Stanis³awa
Karczewska. Gabinet ginekologiczny prowadzi³ dr
Czes³aw Œlisz z po³o¿nymi m. in. Pani¹ Gisi¹ Talm¹
i pani¹ Cholew¹.
Moj¹ poprzedniczk¹ by³a lekarz Kamila Pytka, która
po wyjœciu za m¹¿ wyjecha³a z Polanicy. W poradni
pediatrycznej pracowa³a ze mn¹ siostra Lodzia tj.
Leo kad ia Hor dyñ ska , z któ r¹ org ani zow a³y œmy
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poradniê. Poradnia obejmowa³a równie¿ punkt
szczepieñ, gdzie póŸniej pracowa³a pani Krystyna
Ch³oñ. Najd³u¿ej pracowa³a ze mn¹ pielêgniarka pani
Helena Chada³a. Przez d³ugie lata gabinet zabiegowy
prowadzi³a pielêgniarka pani Genowefa Piñska. Dzieci
by³y leczone, ale wiele z nich nie mia³o szczepieñ.
Pamiêtam tak wa¿ne akcje szczepieñ, szczególne te
wyjazdowe na wieœ. Ja bada³am dzieci, pielêgniarki
szczepi³y i zak³ada³y karty szczepieñ a w razie
potrzeby ksi¹¿eczki zdrowia. W roku 1957 by³o wiele
zachorowañ na choroby zakaŸne. W tamtym czasie
wystêpowa³y groŸne choroby zakaŸne takie jak: odra,
szkarlatyna, ró¿yczka, koklusz, ospa czêsto z powik³aniami. Zdarzy³y siê te¿ cztery przypadki choroby
Heinego Medina. Chore osoby przewiezione zosta³y
specjalnymi karetkami na specjalistyczne leczenie do
Wroc³awia. Pracy by³o du¿o, a dzieci przybywa³o.
W tamtych latach w naszym rejonie rodzi³o siê ok. 15 19 noworodków miesiêcznie. Z czasem uda³o nam siê
utworzyæ dwa gabinety pediatryczne z poczekalniami:
poradniê D dla dzieci zdrowych wraz z punktem
szczepieñ i poradniê D 1 dla dzieci chorych. Tak, jak
nas uczono na Akademii Medycznej we Wroc³awiu.
W przychodni funkcjonowa³ tak¿e gabinet stomatologiczny, w którym przyjmowa³ dr Zygmunt Orlicz
Kremer, dr Barbara Grabarczyk, dr Ewa Bitta, a pomoc¹ stomatologiczn¹ by³a Greta Planetorz.
Miejski Oœrodek Zdrowia w Polanicy-Zdroju posiada³
swój bud¿et z regulaminem. Biuro prowadzi³a pani
Henryka. Dzia³em administracyjnym zajmowa³ siê pan
Wêglorz.
W Oœrodku warunki pracy by³y doœæ prymitywne.
Budynek nie posiada³ centralnego ogrzewania, by³y
jedynie piece kaflowe. W gabinetach nie by³o bie¿¹cej
wody. Rêce my³o siê w polowych przenoœnych
umywalkach z pojemnikami na wodê i p³yn dezynfekcyjny. Jednak¿e warunki pracy stopniowo ulega³y
poprawie.
W Oœrodku dzia³a³o laboratorium, w którym wykonywano podstawowe badania takie jak: morfologia krwi,
OB i analiza moczu. W laboratorium pracowa³a pani
Kruszyna Bitta.
Równolegle pracowa³am w kardiologicznym sanatorium dzieciêcym „Leœny Ludek” przy ul. Dêbowej. Do
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sanatorium przyje¿d¿a³y dzieci z ca³ej Polski i nie
tylko. Mieliœmy w póŸniejszych latach pacjenta z odleg³ej Afryki, z Mali. By³o to w zimie, wiêc œnieg dla
niego by³ ca³kowitym zaskoczeniem. Sanatorium
dzieciêce przyjmowa³o pacjentów przed operacjami
i po operacjach wad serca. Dzieci kierowane by³y
przez Poradnie Kardiologiczne z rozpoznaniem
z poradami i zaleceniami tamtejszych lekarzy. Badania
wstêpne i koñcowe wykonywa³am sama. Niektóre
dzieci przebywa³y w sanatorium nawet przez dwa
turnusy [dwa miesi¹ce] tak, aby mog³y wróciæ do
wzglêdnie normalnego ¿ycia.
W sanatorium funkcjonowa³y równie¿ szko³a i biblioteka, prowadzi³ je dr Stanis³aw Zawistowski. Zabawy
w du¿ym ogrodzie i spacery do parku oraz pobliskiego
lasu pozwala³y na szybsz¹ rehabilitacjê. Najlepiej to
obrazowa³y wyniki prób wysi³kowych przed i po
turnusie, które wykonywa³am sama.
Lekarze uzdrowiskowi spotykali siê na spotkaniach
szkoleniowych z udzia³em profesorów Akademii
Medycznych we Wroc³awiu, £odzi, Warszawie,
Poznaniu, Krakowie, Katowicach oraz z innych
oœrodków.
Spotkania te organizowa³ niezapomniany dr Józef
Matuszewski, a póŸniej kolejni lekarze naczelni
uzdrowiska.
W sprawach bie¿¹cych
szkolenia przeprowadza³
Wydzia³ Zdrowia w K³odzku.
W Oœrodku Zdrowia i w sanatorium pracowa³am a¿ do
emerytury. Przez 15 lat by³am kierownikiem
Miejskiego Oœrodka Zdrowia, którego tradycje obecnie
przejê³a Praktyka Lekarza Rodzinnego „Eskulap” przy
ulicy Warszawskiej.
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Gra¿yna Rozwadowska i Jadwiga Moczulska

Dr Jadwiga Moczulska w gabinecie pediatrycznym

Jadwiga Moczulska

Zjazd Kardiologów Dzieciêcych

Praktyka Lekarza Rodzinnego„Eskulap”.
Dawny Miejski Oœrodek Zdrowia
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WSPOMNIENIE O PANI ERNIE BIEGUS
Pani Erna by³a, odk¹d pamiêtam, zawsze. A pamiêæ
moja, jeœli chodzi o pani¹ Ernê, siêga koñca lat 50.
ubieg³ego wieku, a mo¿e pocz¹tku lat 60. Trudno mi
podaæ dok³adn¹ datê. Do pewnych wydarzeñ, spotkañ
czy prze¿yæ nie przyk³ada siê zbyt wielkiej wagi,
zw³aszcza bêd¹c dzieckiem.

pokoju by³y schodki prowadz¹ce do pomieszczenia
znajduj¹cego siê prawdopodobnie wy¿ej od pokoju
goœcinnego. Mo¿e do sypialni? By³ to w³aœciwie rodzaj
antresoli. Pamiêtam schodki z porêcz¹ i to nadawa³o
siê znakomicie do zabawy. Oprócz tego w wy¿ej
wymienionym pokoju znajdowa³a siê przy owych
schodkach kanapka, na której siedzia³a lalka. Nie by³a
to zabawka, funkcj¹ jej by³o tylko i wy³¹cznie upiêkszenie pokoju, swego rodzaju dekoracja. Lalka mia³a
sukienkê z tiulu i koronki oraz z niebieskawego at³asu.
Do tego sznurowane buciki, czarne lakierki. Có¿ za
ró¿nica w porównaniu do lalek, które mo¿na by³o
wtedy dostaæ w sklepach zabawkowych!
Pani Erna, jak wspomnia³am wy¿ej, mia³a rodziców,
którzy mieszkali razem z ni¹. Mama, mi³a niewysoka
kobieta o niebieskich oczach mia³a warkocz upiêty
prawie na karku w ma³y kok. Ojciec pani Erny by³
równie¿ niewysoki i z jakiejœ niewiadomej mi przyczyny pamiêtam go w czapce z daszkiem.
Mo¿na go by³o czêsto spotkaæ pomiêdzy miejscem
zamieszkania a Sanatorium I.

Erna.... Dziwne imiê jak na tamte, wy¿ej wymienione
czasy. Do tej pory nie znam nikogo, kto by siê tak
nazywa³. Imiê pochodz¹ce z innej epoki, z innego
krêgu kulturowego, z innego pañstwa. A jednak
kojarzy mi siê nierozerwalnie z dzieciñstwem.
Pani Erna pracowa³a razem z moj¹ mam¹. Widocznie
darzy³y siebie sympati¹, gdy¿ moje pierwsze wspomnienie pochodzi z odwiedzin u pani Erny w mieszkaniu, do którego mama i ja zosta³yœmy zaproszone.
Nie by³yœmy nigdy u pani Irenki, u pani Hani czy u pani
Basi. Ani u Mili. Ale u Erny.
Mieszkanie jej znajdowa³o siê nad star¹ kot³owni¹
ówczesnego Sanatorium I, na ty³ach £azienek czyli
Zak³adu Przyrodoleczniczego. Dzieli³a je z rodzicami,
których nazwisko wymawiano Czeki.
I w tym w³aœnie mieszkaniu znalaz³am siê z mam¹
pewn ego popo ³udn ia. Pokó j goœc inny by³ doœæ
mroczny, ale mia³ coœ bardzo szczególnego, czego
nigdy potem i nigdy przedtem nie widzia³am.
Mianowicie na jednej z krótszych œcian czworok¹tnego
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Lata mija³y, a Erna nie zmienia³a siê z wygl¹du. Twarz
g³adka, bez zmarszcze k, du¿e, niebieski e oczy,
cie mne , póŸ nie j juz far bow ane cza rne w³o sy.
T³umaczono mi, ¿e jest autochtonk¹, ale s³owo to
budzi³o we mnie raczej strach, ni¿ wyobra¿enie o tym,
kim s¹ autochtoni.
Kiedyœ moja mama powiedzia³a: Pani Erna wyje¿d¿a.
Do Ogrodzieñca. Nazwa ta mi nic nie mówi³a i nawet
nie wiem, czy ju¿ wtedy na œwiecie by³ Rysio. Rysio
by³ synem pani Erny i jej mê¿a. To nie by³ Ryszard czy
Rysiek, tylko Rysio.
Pamiêtam, ¿e w czasie jednej z wizyt pani Erny u nas
w mieszkaniu bawi³am siê z Rysiem. Czym? Figurk¹
bo¿ka greckiego, tak zwanego Pana. Ten Pan istnieje
do dziœ, oczywiœcie jako statuetka, stoi na honorowym
miejscu na kredensie w pokoju sto³owym w Polanicy.
Ale nie ze wzglêdu na to, ¿e Rysio siê nim bawi³, tylko
dlatego, ¿e jest to bardzo stara statuetka z br¹zu,
która byæ mo¿e zdobi³a mieszkanie mojej prababci
i przetrwa³a wszelkie zawieruchy wojenne i losy
rodzinne od II po³owy XIX wieku.
Statuetka Pana by³a bardzo ciê¿ka i oczywiœcie zaraz
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nam j¹ zabrano - Bo sobie zrobicie krzywdê. Co mia³o
znaczyæ, ¿e jak Pan upadnie komuœ z nas na nogê, to
wtedy bêdzie du¿y problem.
Pani Erna lubi³a opowiadaæ. W ci¹gu ostatnich 10 lat
odwiedzi³am j¹ kilka razy z mam¹, bêd¹c w Polsce.
Zawsze mia³a coœ ciekawego do opowiedzenia.
O kocie. O pomocy s¹siadów. O kontaktach z osobami, które po 1945 roku wyjecha³y z okolic Polanicy do
Niemiec. I o wielu innych rzeczach.
A Rysio? Mój ostatni kontakt z nim, telefoniczny, by³
ok o³ o ro ku 19 89 . Za dz wo ni ³ do mn ie ch yb a
z Düsseldorfu, prosz¹c o ma³¹ przys³ugê. Przedtem,
mo¿e w roku 1973, byliœmy razem na obozie harcerskim i potem nie mia³am ju¿ z nim kontaktu.
Wyjecha³am z Polanicy, wyjecha³am z Polski.
Nie by³o internetu, nie by³o telefonów komórkowych.
Kontakty z najbli¿sz¹ rodzin¹ ogranicza³y siê do listów
i rzadkich rozmów telefonicznych.
Pani Erna odesz³a na zawsze w tym roku, maj¹c
92 lata. Prze¿y³a mê¿a i jedynego syna.
By³a ona jedn¹ z nielicznych osób, a mo¿e nawet
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ostatni¹, które urodzi³y siê jeszcze w Altheide Bad,
a zmar³y ju¿ w Polanicy-Zdroju. Bardzo aktywnie bra³a
udzia³ w procesie pojednania niemiecko-polskiego.
Barbara Grandek
Do wspomnieñ o Pani Ernie Biegus
Nazwisk o Barbara Grandek mo¿e wydawaæ siê
niektórym polaniczanom obce. Jest to jednak rodowita polaniczanka Bo¿ena Rozwadowska, córka
Bronis³awa i Gra¿yny Rozwadowskich, którzy jako
m³odzi lekarze zamieszkali w Polanicy 6 stycznia 1956
roku. Dr Bronis³aw Rozwadowski w latach 90. ub. w.
by³ przewodnicz¹cym ko³a terenowego Polskiego
Towarzystwa Lekarskiego. Bo¿ena Rozwadowska
w czasie studiów germanistycznych na Uniwersyte cie Wroc ³aws kim pozn a³a przy sz³e go mê¿a
pochod z¹cego ze Œl¹ska Opolsk iego, z którym
wyjecha³a do Niemiec. Tu z powodów praktycznych
zaczê³a u¿ywaæ imienia Barbara. Czêsto odwiedza
Polanicê, gdzie mieszkaj¹ mama i brat. Utrzymuje
kontakt z kole¿ankami ze szko³y.

10. ROCZNICA ŒMIERCI
STANIS£AWA FRAUSA (1929-2011)
Stanis³aw Fraus (ur. 30 paŸdziernika 1929 w Goduli,
zm. 12 grudnia 2011 w Polanicy-Zdroju) alpinista,
d³ugoletni gopro wiec, przewodnik, dzia³acz turystyczny. Pochodzi³ z dzielnicy Rudy Œl¹skiej. W czasie
II wojny œwiatowej uczy³ siê w niemieckiej szkole, po
wojnie w Szkole Handlowej w Chorzowie. S³u¿bê
wojskow¹ odbywa³ w kompanii sportowej, uprawiaj¹c
lekkoatletykê i szermierkê. Po wojsku zosta³ mieszkañcem Polanicy-Zdroju. By³ g³ównym ksiêgowym
i zastêpc¹ dyrektora zarz¹du Okrêgu FWP w Polanicy.
Nawi¹za³ kontakt z Zarz¹dem Oddzia³u PTTK „Ziemi
K³odzkiej”, zw³aszcza z W³odzimierzem. M³otkowskim,
Czes³awem Janiszowskim, Mieczys³awem Pokorskim,
Zbigniewem Zieliñskim, Stanis³awem Zawistowskim,
Jane m Klen iews kim, Stan is³a wem Czar kows kim
i Eugeniuszem B¹kowskim. W Polanicy by³a od
pocz¹tku siedziba oddzia³u k³odzkiego, a oni byli elit¹

PTTK. Janiszowski sta³ na czele Ko³a Polskiego
Towarzystwa Tatrzañskiego (PTT) i Ko³a Przewodników, M³otkowski mia³ legitymacjê przewodnick¹
z nr. 1.
W 1948 r. w Zakopanem po egzaminie dosta³ legitymacjê kierownika wycieczek w Tatrach, by³ cz³onkiem Polskiego Towarzystwa Tatrzañskiego i przewodnikiem tatrzañskim. Na ziemi k³odzkiej zosta³
przewodnikiem PTTK, organizowa³ piesze i narciarskie
rajdy górskie, obozy wêdrowne, wczasy lingwistyczne.
Jako prze wodn ik sude cki PTTK opro wadz i³ po
szlakach turystycznych Sudetów i K³odzczyzny oko³o
150 tysiêcy turystów. Doskonale mówi³ po niemiecku,
mia³ uprawnienia do prowadzenia takich grup, by³
cz³onkiem Glatzer Gebirgs-Verein e.V. w Brunszwiku,
kontynuuj¹cego tradycje K³odzkiego Towarzystwa
Górskiego (GGV). Towarzysz górskich wêdrówek po
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Sudetach zwi¹zanej z ziemi¹ k³odzk¹ pisarki Moniki
Taubitz.
By³ cz³ onk iem zar z¹d u Odd zia ³u PTT K „Zi emi
K³odzkiej” i d³ugoletnim przewodnicz¹cym Komisji
Górskiej, w l atach 1969-1 972 cz³onkie m Komisji
Turys tyki Górs kiej ZG PTTK . Mia³ upra wnie nia
przodownika GOT na Sudety, Tatry Polskie, Beskidy
Zachodnie i Wschodnie.
Od 1954 przez ponad 40 lat Fraus by³ ratownikiem
górskim GOPR, zosta³ cz³onkiem zarz¹du Grupy
Wa³brzysko- K³odzkie j. Wspó³za³ o¿yciel i kierowni k
Sekcji Operacyjnej K³odzko z siedzib¹ w Polanicy,
która prowadzi³a dy¿ury sta³e zim¹ w schroniskach
„Orlica”, „Na Œnie¿niku” i dy¿ury sobotnio-niedzielne
w schroniskach „Orze³” i „Spalona”, oraz w punktach
w rejonach narciarskich Duszniki-Zdrój i Dzikowiec.
W latach 1968-1972 Fraus by³ cz³onkiem Zarz¹du
G³ównego GOPR. Za szcze gólne zas³ugi zosta³
wyró¿niony tytu³em Cz³onka Honorowego GOPR.
By³ wspinaczem, uprawia³ taternictwo i alpinizm,
pocz¹wszy od Sokolika, obozów w Œnie¿nych Kot³ach,
w Tatrach, tak¿e na Kaukazie, w Hindukuszu w Mongolii, Alpach. W 1968 r. wzi¹³ udzia³ w wyprawie
Polskiego Klubu Wysokogórskiego w Wysoki Kaukaz,
zdobywaj¹c m.in. wschodni wierzcho³ek Elbrusu.
Wspina³ siê te¿ w ca³ych niemal Alpach: w Austrii,
Szwajcar ii, W³osz ech, S³ow enii oraz we Francj i.
W 1971 r. wzi¹³ udzia³ w polskiej wyprawie, maj¹cej na
celu trawers pó³nocnej œciany trzech czterotysiêczników w masywie Mont Blanc. W trakcie wejœcia
7 wrzeœnia 1971 r. na Mont Blanc, jego partner
poœlizgn¹³ siê na lodowcu i uderzy³ g³ow¹ o ska³y oraz
poci¹gn¹³ za sob¹ Frausa, z którym by³ po³¹czony lin¹.
Tamten zgin¹³, a ciê¿ko rannego Frausa helikopter
pogotowia górskiego przetransportowa³ do szpitala
w dolinie Chamonix. Wypadek na Mont Blanc wydarzy³
siê pó³tora miesi¹ca po œmierci innego polaniczanina,
Jana Franczuka w Karakorum. Ten alpejski incydent,
ale zw³aszcza powiêkszenie siê rodziny (narodziny
córki) i argumenty ¿ony, zadecydowa³y o zaprzestaniu
czynnej wspinaczki. Po wypadku Fraus zaanga¿owa³
siê jeszcze bardziej w dzia³alnoœæ przewodnick¹
i ratownicz¹.
Mia³ wiele odznaczeñ, oprócz pañstwowych tak¿e
odznaki i wyró¿nienia: „Zas³u¿ony dla Dolnego
Œl¹ska”, Honorowy Przewodnik Turystyki Górskiej,
Honorowy Obywatel Polanicy (2006), Cz³onek
Honorowy GOPR (2002), z³ote odznaki PTTK
Górska Odznaka Turystyczna, Górska Odznaka
Narciarska, GOT „Za wytrwa³oœæ”, Medale Aleksandra
Janowskiego, im. Tytusa Cha³ubiñskiego, Komisji
Turystyki Górskiej Zarz¹du G³ównego PTTK, a tak¿e
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z³ot¹ odznakê austriackiego Alpenverein.
W gronie kolegów darzony by³ szacunkiem i traktowany jak wielki autorytet. Fraus by³ cz³owiekiem
skromnym, ¿yczliwym i odpowiedzialnym. Z prawdziwym wzruszeniem w 2006 r. odebra³ tytu³ Honorowego
Obywa tela Polan icy, przyz nany mu na wnios ek
m³odszego kolegi Andrzeja Sidorowicza i Towarzystwo
Mi³oœników Polanicy (wczeœniej przez wiele lat by³
prz ewo dni cz¹ cym kom isj i re wiz yjn ej T MP) . Na
pogrzeb licznie przybyli ubrani w stroje organizacyjne
koledzy z GOPR ze sztandarem Grupy Wa³brzyskoK³odzkiej. Na trumnê zgodnie z niepisanym zwyczajem z³o¿ono czerwon¹ goprowsk¹ kurtkê opasan¹ lin¹,
do kurtki w³o¿ono czekan. By³a te¿ widoczna szarfa
GGV.
Na wszystkie wyprawy wyrusza³ z Polanicy. Za
najpiêkniejsze góry uwa¿a³ Tatry, za najpiêkniejszy
szczyt Matterhorn. Górom zawdziêcza³ wiele, by³y
zawsze szko³¹ ¿ycia, pomoc¹ w trudnych chwilach,
Ÿród³em przyjaŸni. Przez wiele lat pozostawa³ autorytetem dla nowych pokoleñ wspinaczy, przewodników i
ratowników. „Niebywa³a osobowoœæ z niepodwa¿alnym
charakterem, wiedz¹ i mi³oœci¹ do gór i przyrody”
napisa³ o nim Maciek Hawrylak.
21 paŸdziernika 2016 r. na polanickim bulwarze
nast¹pi³a ceremonia ods³oniêcia Pomnika Ludzi Gór
wykutego przez Aleksandrê Klimowicz-Wolf, dedykowane go pola nickim wspina czom. P rezes TM P
Edward Wojciechowski przywita³ obecnych, Henryk
Grzybowski przedstawi³ sylwetki alpinistów. 21 marca
2019 r. oddano do u¿ytku Leœny Szlak Wspinaczkowy.
Jego polanicka czêœæ zaczyna siê przy œciance
wspinaczkowej i pomniku wspinaczy.
Henryk Grzybowski
Tekst oparty jest na rozdziale: H. Grzybowski,
Wspomnienie polanickich ludzi gór w: XII Almanachu
Ziemi K³odzkiej. K. Oniszczuk-Awi¿eñ (red.), Oficyna
Wydawnicza Brama. K³odzko 2021, s. 33-43.
Pod notatk¹ o rocznicy œmierci S. Frausa na Facebooku pojawi³o siê kilka wspomnieñ. Zacytujmy kilka.
Dariusz Kupiec:
Wspania³y skromny cz³owiek. Bêd¹c dzieckiem
marzy³em o Alpach, patrz¹c na zdjêcia w jego pokoju.
Po latach uda³o siê to zrealizowaæ.
Aureliusz Marek Pêdziwol:
Po górach zacz¹³em chodziæ dziêki Leszkowi
Majewskiemu. Natomiast Stanis³aw Fraus wzbudzi³ we
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mnie zainteresowanie górami wysokimi. W ogólniaku
prowadzi³em szkolne ko³o PTTK i conajmniej raz
poprosi³em pana Staszka, by zrobi³ nam prelekcjê
o swoich woja¿ach po Kaukazie i Alpach. Na studiach
zapisa³em siê na kurs taternictwa jaskiniowego i tak
trafi³em do najwspanialszego œrodowiska, jakie dane
mi by³o w ¿yciu poznaæ
wroc³awskiej Sekcji
Groto³azów. I jestem w nim do dziœ. Dziêki panu
Staszkowi.
Kiedyœ, kilkanaœcie lat temu, spotka³em go na ulicy:
Czeœæ! Czyta³em twój wywiad z Wand¹ [Rutkiewicz]
w „Bergsteigerze” [niemieckojêzyczny miesiêcznik
poœwiêcony tematyce wspinaczkowej, HG], bardzo
fajny powita³ mnie. Wywiad zrobi³em ³adnych kilka lat
wczeœniej. Sprawi³ mi tymi s³owami ogromn¹ radoœæ.
Wspania³y, ciep³y, serdeczny cz³owiek.
Christian Drescher (przewodnicz¹cy GGV):
Stanis³aw Fraus by³ d³ugoletnim przewodnikiem
wycieczek autokarowych K³odzkiego Towarzystwa
Górskiego/Glatzer Gebirgs-Verein w Brunszwiku. By³
równie¿ cz³onkiem naszego stowarzyszenia.
Fred Hesprich:
Stanis³aw Fraus fascynowa³ mnie zawsze, od najm³odszych lat, kiedy uczy³ nas mi³oœci do gór i uczestniczenia w ró¿nych imprezach i rajdach pieszych,
za³o¿yliœmy nawet ma³¹ czteroosobow¹ grupê odnosz¹c¹ sukcesy w rajdach pieszych. Krystyna pozna³a
go, gdy razem pracowali w Zarz¹dzie Okrêgu FWP
i podziela³a moje zafascynowanie. ¯adne moje s³owa
nie oddadz¹ tego, jaki by³ to wspania³y cz³owiek,
przyjaciel, kompan, przewodnik, alpinista.
Szukamy osób, które ocali³y w pamiêci postaci Jadwigi
(1869-1955) i Zofii Starkiewicz (1903-1996) oraz ich
rodziny.
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MI£E ROZWA¯ANIA
PRZY PAKOWANIU KALENDARZY
Nadchodz¹ Œwiêta, a za pasem Nowy Rok. Jak co
roku wysy³am polanickie kalendarze do dawnych
polaniczan i przyjació³ Polanicy. Od nich otrzymujê
maile i kartki z ¿yczeniami.
Georg Wenzel z Lingen-Bramsche przy granicy
holenderskiej, kronikarz Polanicy, od dziesi¹tków lat
orêdownik porozumienia i pojednania, wspomina
swoj¹ m³odoœæ w Altheide.
Zim¹ i w Wigiliê Bo¿ego Narodzenia wracam myœlami
do czasów dzieciñstwa i m³odoœci, kiedy to o pó³nocy
w œniegu szliœmy do koœcio³a z Neuheide. Czêsto
by³em ministrantem. Na chórze gra³a orkiestra
zdrojowa, a Towarzystwo Œpiewacze œpiewa³o
Transeamus pod dyrekcj¹ nauczyciela Leska. Na
staroœæ wraca wiele wspomnieñ.
Jesteœ moim najlepszym ³¹cznikiem z dawn¹ ojczyzn¹
i za to Ci dziêkujê. Bardzo mnie interesuje, o czym
piszesz i gdzie publikujesz.
Neuheide (dos³. Nowa Polanica) to kiedyœ osobna
miejscowoœæ, rozci¹gaj¹ca siê od dawnej szko³y
i Parku Zdrojowego do ob. ulicy Sikorskiego, w 1929
roku po³¹czona z Altheide Bad. Transeamus usque
Bethlehem (pol. ChodŸmy do Betlejem) to œl¹skie
dzie³o chóralne nieznanego kompozytora. Tekst,
œpiewany na g³osy po ³acinie, oparty jest na biblijnej
historii Bo¿ego Narodzenia z Ewangelii £ukasza
i opowiada o pasterzach w towarzystwie anio³ów
w drodze do Betlejem. Jedn¹ z wersji znaleziono
w po³o wie XI X w. w kla sztor ze ben edykt ynów
w Broumovie. Joseph Wittig napisa³ opowieœæ bo¿onarodzeniow¹ pod tym tytu³em, dziej¹c¹ siê w hucie
szk³a na ziemi k³odzkiej. Po zakoñczeniu wojny
Transeamus sta³ siê popularny wœród Œl¹zaków
wysiedlonych do zachodnich Niemiec i jest traktowany
jak nieoficjalny hymn œl¹ski.
Eberhard Scholz z Haimhausen ko³o Monachium, syn
ostatniego pastora ewangelickiego, pisze o pierwszym
od 30 lat obchodzeniu œwi¹t w domu, z uwagi na
pandemiê i z³aman¹ w Turyngii nogê. Zwykle z Solly
spêdzali je w Alzacji, gdzie ich córka wysz³a za m¹¿,
za Francuza polskiego pochodzenia. Jest w³aœcicielem
bogatej kolekcji pocztówek z Polanicy, ziemi k³odzkiej i
Œl¹ska. Z powodu wieku musia³ rozstaæ siê ze swoj¹
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kolekcj¹ kaktusów o miêdzynarodowej renomie (sam
odkry³ w Chile nieznany gatunek kaktusa). Napisa³
o tym:
Moja kolekcja znajduje siê teraz w Eifel u ogrodnika
zajmuj¹cego siê kaktusami. Musia³em siê z ni¹ rozstaæ, choæ by³o to dla mnie trudne. Teraz mam tylko
kilka okazów, ¿eby siê zbyt szybko nie odzwyczaiæ.
Nadal chcê siê cieszyæ choæ kilkoma kwiatami! Ale
w tej chwili nie mogê te¿ wejœæ do szklarni.
Georg Pohl, z zawodu lotnik, który lata³ na niemal
wszystkich kontynentach, a niedawno z Freiburga przy
granicy szwajcarsko-francuskiej przeprowadzi³ siê na
pó³noc Niemiec, z nostalgi¹ wspomina wycieczki
altheiderów do Polanicy. Planowa³ zorganizowanie
ostatniej ju¿ wyprawy tego lata, ale có¿, wiosn¹
nadesz³a druga fala pandemii i przygotowania nale¿a³o od³o¿yæ. Bior¹c pod uwagê wiek dawnych
mieszkañców Polanicy, ich wizyta staje siê coraz
bardziej nierealna.
Zapakowa³em kalendarz dla Wolfganga Grossera
z Bonn-Beuel, gdzie odwiedzi³em go kiedyœ w domu
po³o¿onym nieopodal brzegu Renu. By³ w sta³ym
kontakcie telefonicznym ze swoj¹ kole¿ank¹ szkoln¹
Ern¹ Biegus. Zmarli w tym samym roku. Jego
pog rze b mia ³ mie jsc e w sob otê 20 lis top ada .
Przyjecha³em tam dzieñ póŸniej.
Z Manfredem Spat¹, tak¿e z Bonn-Beuel, opisuj¹cym
i wystawiaj¹cym mapy Œl¹ska (nied³ugo mo¿e kolejna
jego wystawa w Muzeum Ziemi K³odzkiej), pisz¹cym
wiele o geografii (np. o szczytach maj¹cych ponad
tysi¹c metrów) i historii K³odczyzny, spotka³em siê
w Haus Schlesien w Königswinter. Przekaza³em mu
kalendarz i ¿yczenia, a dosta³em ciekawe informacje
o wojnie bawarskiej, o które poprosi³em. Rozdzia³
o szybownictwie w L¹dku-Zdroju w „Roczniku Ziemi
K³odzkiej” nie by³by tak treœciwy bez jego pomocy.
Jerzy Micha³ So³dek, do niedawna prezes Towarzystwa Przyjació³ Na³êczowa, radny, przys³a³ nowy
numer rocznika „G³os Na³êczowa” 2021. To pismo na
wysokim poziomie: pisz¹ w nim naukowcy m.in.
prof. Stanis³aw Nicieja o Michale Andriollim, znanym rysowniku i ilustratorz e, tam mieszkaj¹cy m
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i pochowanym. To w³aœnie specyfika tego uzdrowiska, tu kurowa³o siê wielu znanych Polaków m.in.
¯e ro ms ki , Pr us , Si en ki ew ic z, Ja n Wi tk ie wi cz ,
Szelburg-Zarembina, Józef Beck. Niemal ka¿da praca
biograficzna lub krytyczna, która ich dotyczy, ma
pewien zwi¹zek z Na³êczowem.
Pozdrowienia nades³a³ dr Wolfgang Nienaber, do ub.
roku przewodnicz¹cy Stowarzyszenia TelgtePolanica.
Zawsze niezwykle dba³ o polanickich goœci, w tym
o nasz¹ m³odzie¿ w czasie Olimpiady PrzyjaŸni
w Telgte. Wspomina piêkno Polanicy i ostatni¹ wizytê
w 2015 roku, kiedy obchodziliœmy wiele rocznic, m.in.
25-lecie utworzenia gminy samorz¹dowej. Od kilku
kadencji maj¹ tam „zielonego” burmistrza, który
wygrywa w cuglach kolejne wybory.
Piêkna kartka z rêcznie wypisanymi niemal kaligrafowanymi ¿yczeniami nadesz³a z Meersburga znad
Jeziora Bodeñskiego. Pisarka i poetka Monika
Taubitz têskni za Polanic¹ i Wroc³awiem. Z powodu
pandemii nie by³a tu od dwóch lat. Tak¿e w po³udniowych Niemczech jest wiele zachorowañ, spotkania
autorskie s¹ odwo³ywane. Monika nie ustaje jednak
w wêdrówkach z s¹siadk¹ i przyjació³k¹ Ann¹ Wachter.
Du¿o czasu spêdza te¿ twórczo przy biurku. Na
wiosnê ukaza³y siê jej nowe opowiadania i dwa tomiki

wierszy. Przys³a³a mi jeden z nich Na jeden tylko ruch
powieki / Für einen Lidschlag nur, wydany po polsku
i niemiecku, pod redakcj¹ prof. Edwarda Bia³ka i dr
Katarzyny Nowakowskiej. S¹ tu wiersze o radoœci
¿ycia, wspomnieniach, Nowym Jorku i Polanicy. W tym
ostatnim, patrz¹c na b³yski œwiat³a w falach Bystrzycy
wspomina swego ojca, nauczyciela i kompozytora,
urodzonego w Altheide. Oto wiersz, który da³ tytu³
tomikowi (t³um. K. Nowakowska).
Sierpniowa noc
Wielki Wóz
zmienia kurs,
sunie po
czarnym aksamicie
letniej nocy
ku Ziemi.
Zrzuci ci
Z³oty skarb
Perseidow.
Na szczêœcie
Na jeden tylko ruch powieki
Czujnemu spojrzeniu.

Henryk Grzybowski

PAMIÊTAMY
Polan ica - Z drój g oœci³ a w lip cu 202 0 r.
KA SZ UB ÓW. Pr zy je ch al i pr ac ow ni cy Wyd zi a³ u
Promocji Urzêdu Miejskiego w Kartuzach [miasta
partnerskiego Polanic-Zdroju], znany szef kuchni oraz
cz³onkowie Zespo³u Pieœni i Tañca Kaszuby wraz ze
swoim burmistrzem p. Mieczys³awem Grzegorzem
Go³uñskim uczestniczyli w Pejza¿ach Qlinarnych.
By³a te¿ w sierpniu prezydent Gdañska - p. Aleksandra
Dulkiewicz z córk¹ Zosi¹.
Ponad dziesiêæ lat temu ks. Antoni Kopacz opracowa³
przekazane przez Jadwigê Krupê
córkê majora
Józefa Szerwiñskiego Towarzystwu Mi³oœników
Polanicy cenne materia³y, zawieraj¹ce nieznane
wczeœniej szczegó³y z obrony Kêpy Oksywskiej we
wrzeœniu 1939 r. Mjr J. Szerwiñski jako Szef Sztabu
by³ wtedy drug¹ osob¹ po p³k D¹bku. Opracowa³ plan

obrony Oksywia i wg tego planu dowodzi³. Przez
dziewiêtnaœcie dni na Kêpie Oksywskiej stoczono 110
walk. Westerplatte, Hel i Oksywie to by³y najwa¿niejsze miejsca strategiczne.
Józef Szerwiñski przyjecha³ do Polanicy-Zdroju
w 1952 r. ratowaæ zdrowie . Niestety, serce ju¿ nie
da³o rady nast¹pi³ zawa³, nie wróci³ ju¿ do Milanówka
pod Warszaw¹, gdzie mieszka³. Zosta³ tu pochowany.
Na nagrobku, w centralnym miejscu, znajduje siê
krzy¿ <<Virtuti Militari>>, po lewej stronie wyryto mapê
Kêp y O ksy wsk iej i zdj êci e m ajo ra 189 9-1 952 .
I napis <<Pamiêtamy Polaniczanie>>
W czasie mojego ostatniego pobytu w Gdyni przekaza³am egzemplarz ksi¹¿ki ks. kmdr. Zbigniewowi
Reæko proboszczowi w koœciele Marynarki Wojennej
na Oksywiu.
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Zwiedzaj¹c miasto, znalaz³am odniesienia do Dolnego
Œl¹ska: Kamienna Góra nazwa ta pojawi³a siê ju¿
w 1809 r. Przy torach kolejowych natknê³am siê na
figurê œw. Jana Nepomucena - patrona pielgrzymów
i podró¿nych. Takie figury spotykamy na ziemi k³odzkiej. Spaceruj¹c po Or³owie, odkry³am uliczkê Orañsk¹. Taka jest specyfika tego miasta, sk¹d by nie
przyjechaæ, znajdzie siê coœ wspólnego. Miasto
przyjazne ludziom. Blisko pla¿y i Bulwaru Nadmorskiego zlokalizowano Hotel Kaszubski, a przed nim
park z muszl¹ koncertow¹ - centrum towarzyskie
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letników. Jak siê to czyta, to trochê tak, jakby to by³a
siostra Polanicy -Zdroju m³odsza oczywiœcie i morska,
a nie górska.
Gra¿yna Tamara Matusiak

Materia³y:
Ks. pra³at Antoni Kopacz - ,,Obrona Kêpy Oksywskiej - Polanica
Zdrój” 2013. Wydawnictwo „Maria” Nowa Ruda.
Biuletyn Informacyjny Miasta Polanica-Zdrój 2020, grudzieñ

DARWINOWSKI MIKO£AJ
6 grudnia to wysyp wszelkich „miko³ajowoœci”
pocz¹wszy od wizerunków, poprzez s³odycze po
strojenie obiektów architektonicznych w szaty
Miko³aja. To tak¿e okazja do refleksji nad ewolucj¹
i zmianami tego ... œwiêta(?), dnia(?).
Odk ¹d pam iêt am otr zym ywa ne w tym dni u
wówczas œwiêtego Miko³aja prezenty zwi¹zane by³y
z brodatym panem w czerwonym stroju do ziemi,
podpieraj¹cym siê pastora³em.
Przystrajano wystawy sklepowe (wówczas skromnie), w kinie (wówczas by³o) wyœwietlano filmy dla
dzieci, a w wiêkszoœci polanickich zak³adów (niewielkich przecie) organizowano zabawy dla dzieci
pracowników.
Zaœ wspomniany Miko³aj (nie bêd¹cy wszak idolem
ówczesnej w³adzy) wrêcza³ prezenty finansowane
z zak³adowych pieniêdzy. Nierzadko o zgrozo nie
tylko opieraj¹c siê o pastora³, ale z za³o¿on¹ infu³¹ na
g³owie, ozdobion¹ krzy¿em. Natomiast dzieci w zamian za otrzymywane prezenty odœpiewywa³y kolêdy
b¹dŸ wyg³asza³y wierszyki o œwiêtej tematyce.
Doroœli, demonstruj¹c, ¿e przecie¿ dzieckiem jest
ka¿dy, organizowali dla siebie te¿ takie zabawy, tylko
z nieco „mocniejszymi” prezentami i cokolwiek d³u¿ej
bo do rana trwaj¹ce. Repertuar œpiewanych tam
piosenek sezonowo równie¿ ulega³ zmianie i „Przybie¿eli...” zastêpowa³o „Góralu...”.
I tak to siê latami plot³o, stanowi¹c sta³y punkt
odniesienia i oczekiwania dla dzieci oraz doros³ych.
Ani to nikomu nie przeszkadza³o, ani system nie upad³
od tego (ale zgo³a od czegoœ ca³kiem innego).
A¿ kiedyœ siê zaczê³o!
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Og³oszono wszem i wobec, ¿e mo¿e i niejaki
Miko³aj (biskup Miry) by³, ale co tam z niego za œwiêty.
A poza tym co z tymi, co prezenty chêtnie wezm¹,
a wierzyæ w nic nie chc¹?
I krok za krokiem Miko³aj (ju¿ nieœwiêty) zacz¹³
stawaæ siê krajow¹ wersj¹ Santa Clausa (ciekawe ¿e
nie Dziadka Mroza) i rozdwoi³ siê, opanowuj¹c tak¿e
Œwiêta Bo¿ego Narodzenia po wyparciu rodzimej
Gwiazdki.
A dalej ju¿ cywilizacja medialna zrobi³a swoje
brodaty pan siê zmultiplikowa³, zaœ dzieñ ten zosta³
„Miko³ajkami”, cokolwiek mia³oby to oznaczaæ. Tylko
patrzeæ, jak fala uwspó³czeœniania ogarnie mazurskie
letnisko i mieszkañcy obudz¹ siê pewnego dnia
w œwiatowych Santaklauskach.
Przegl¹dam stare filmy i zdjêcia z dzieciñstwa
mojego i moich dzieci ... i tak brzmi¹ mi w g³owie
s³owa ballady B. Okud¿awy:
„A przecie mi ¿al, ¿e jak dawniej œni¹ nam siê
Bo¿yszcza
i jakoœ tak jest, ¿e gotowiœmy czo³em im biæ.”
Ju¿ dziœ nie wszystkie wspomnienia s¹ zrozumia³e
dla naszych wnuków, te wspólne zabawy i starania
gin¹ w zawodnej pamiêci dziadków, a lokomotywa
pêdzi dalej!
Znikaj¹ chrzeœcijañskie symbole i tradycyjne
kano ny Œwi¹ t Bo¿e go Naro dzen ia oraz inny ch
urocz ystoœ ci. Tylko patrz eæ jak padni e ¿¹dan ie
barszczu têczowego i uwolnienia karpi; co do choinek
ko³o ju¿ siê obróci³o znów „lepsze” s¹ ¿ywe, choæ
wycinane, bo plastikowe œwiat nam niszcz¹.

2/2021

WYSZPERANE

Nieregularnik Polanicki

Zastanówmy siê jak nasze wnuki opowiedz¹ swoim
dzieciom o sytuacjach przedstawianych na zdjêciach
przy choince, œpiewanych kolêdach czy Wigilijnych
cudach.
Czemu takie refleksje tu, w wydawnictwie poœwiêconym Polanicy? Zastanówmy siê co napêdza i czym
¿yje typowy kurort, szczególnie taki, który funkcjonowaæ powinien w zimie.
Potrzebuje tradycji, atmosfery wyj¹tkowoœci,
cyklicznoœci wydarzeñ, ich rozmachu oraz powszechnoœci tak aby ludzie chcieli wybraæ siê ze swego,
nieraz odleg³ego, domu, aby tutaj, w niepowtarzalnej
atmosferze wspomnieñ z dzieciñstwa prze¿ywaæ
swoje Œwiêta, swoje rodzinne uroczystoœci.
Bez wzglêdu na to jak nowoczeœni bêd¹ inni,
uzdrowisko o ugruntowanej pozycji powinno dbaæ
o tradycjê i sta³oœæ oferowanych wra¿eñ, adresowaæ
ofertê do kilku pokoleñ mog¹cych wspólnie celebrowaæ swoje wspomnienia. Nie œcigajmy siê „na
postêp”.
Dariusz Milka

PS. W dalekim wyspiarskim pañstwie Kiribati jest
wyspa o nazwie Kiritimati. Dziœ nikt tam nie pamiêta
sk¹d wziê³a siê ta dziwna nazwa, a zosta³a nadana
w Wigiliê 1777 roku przez jej odkrywcê Jamesa
Cook'a tylko brzmia³a wówczas CHRISTMAS.
Obyœmy po latach twórczej ewolucji nie do³¹czyli
do narodu Kiribati, który bez w¹tpienia nie odegra
kluczowej roli w historii œwiata.
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MARIA BERNY (1932-2021)
W przeddzieñ wigilii 2021 roku
zmar³a w polanickim szpitalu
Pani Maria Berny. Wo³ynianka,
wroc³awianka i polaniczanka
tak pewnie o sobie myœla³a.
Dl a na sz ej bi bl io te ki by ³a
oso b¹ szc zeg óln ¹. Po raz
pierwszy goœciliœmy J¹ w 2012
roku, gdy po latach odwiedzi³a
Polanicê, by przypomnieæ siê dawnym przyjacio³om
i zaprezentowaæ im swoj¹ wspomnieniow¹ ksi¹¿kê
Wie¿a radoœci, w której z nostalgi¹ wspomina³a
równie¿ lata polanickie. Pozosta³a do koñca wierna
naszej bibliotece przyje¿d¿a³a na spotkania autorskie
z ka¿d¹ swoj¹ kolejn¹ ksi¹¿k¹, poleca³a te¿ nas swoim
znajomym. Dziêki niej goœciliœmy m.in. dra Krzysztofa
Wo ro ni ec ki eg o, cz y na wi ¹z al iœ my ws pó ³p ra cê
z wroc³awskim wydawnictwem ATUT, które wydawa³o
ksi¹¿ki Pani Marii. By³a zafascynowana twórczoœci¹
Zbigniewa Horbowego, z którym od lat siê przyjaŸni³a.
Zawsze namawia³ a nas, by zrobiæ w bibliote ce
chocia¿by ma³¹ ekspozycjê jego prac. By³a u nas na
otwarciu wystawy Jemu poœwiêconej w 2019 roku
i wiem, ¿e by³a bardzo szczêœliwa, ¿e wreszcie
Polanica doceni³a swojego wybitnego mieszkañca.

Z uznaniem zawsze wypowiada³a o inicjatywie
burmistrza Mateusza Jellina, by uhonorowaæ bogaty
dorobek twórczy Zbigniewa Horbowego.
Przez wiêkszoœæ swojego ¿ycia zawodowego Pani
Maria by³a zwi¹zana z ró¿nymi instytucjami kultury.
D³ugie lata prowadzi³a najpierw wroc³awski Empik,
a potem Biuro Wystaw Artystycznych, w miêdzyczasie
„zaliczy³a” Polanicê, bo przez okres 2-3 lat by³a
dyrektorem zdrojowego domu kultury, mieszcz¹cego
siê w teatrze. St¹d wziê³y siê Jej polanickie przyjaŸnie,
m. in. z doktorem Malk¹, z Wies³awem Lewickim czy
Leszkiem Majewskim. Wszyscy chêtnie przychodzili
na spotkania z Ni¹ do biblioteki. Smutne by³o to, ¿e
ka¿de kolejne spotkanie by³o naznaczone odejœciem
kogoœ z tego grona. Polanica by³a wa¿na dla Pani
Marii, mia³a tu wielu przyjació³, poza tym po prostu
lubi³a to miasto, przyje¿d¿a³a tu kilka razy na kuracjê
i gdy Jej stan zdrowia pogorszy³ siê, zadecydowa³a, ¿e
chce siê przenieœæ do polanickiego Ewamedu, gdzie
spêdzi³a ostatnie miesi¹ce swego ¿ycia. Zapamiêtamy
J¹ jako niezwyk³¹ osobê przyjazn¹, otwart¹, prostolinijn¹, zawsze ciekaw¹ œwiata i nowych ludzi. ¯egnaj,
Mario.
Iwona Mokrzanowska

PROF. DR HAB. FRANCISZEK IWAÑCZAK
(1935-2021)
Kierownik II Kliniki Pediatrii we Wroc³awiu
Konsultant naukowy Uzdrowiskowego Szpitala Kardiologicznego
dla Dzieci w Polanicy Zdroju.
Urodzi³ siê 6 wrzeœnia 1935
roku w Mykanowie ko³o Czêstochowy, w której ukoñczy³
szko lê œred ni¹ i rozp ocz¹ ³
w 1952 roku studia na Akadem ii Med ycz nej we Wroc³awiu. Dyplom lekarza uzyska³ w 1958 roku i rozpocz¹³
pracê w II Klinice Pediatrycznej we Wroc³awiu, gdzie
szybko zdawa³ egzaminy specj al iz ac yj ne na I s to pi eñ
w 1961 r. oraz na II stopieñ w 1966 r.
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W latach 1976 - 1981 Profesor Iwañczak by³ prodziekanem Wydzia³u Lekarskiego AM. Pe³ni³ te¿ w tym
czasie funkcjê konsultanta wojewódzkiego pediatrii
i higieny szkolnej dla województwa opolskiego.
Od 1984 do 2005 roku by³ konsultantem naukowym
Uzdrowiskowego Szpitala Kardiologicznego dla Dzieci
w Polanicy - Zdroju.
By³ te¿ konsultantem w Szpitalu Uzdrowiskowym
Gastroenterologicznym dla Dzieci w Kudowie-Zdroju
od 1991 do 2007 roku.
W 2000 uzyskuje specjalizacjê gastroenterologa.
Od tego te¿ roku jest Wojewódzkim Specjalist¹
w dziedzinie pediatrii dla województwa dolnoœl¹skiego.
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Profesor Franciszek Iwañczak jest autorem ponad
500 publikacji naukowych, ksi¹¿ek o tematyce
kardiologicznej u dzieci. By³ te¿ redaktorem ksi¹¿ki:
”Gastroenterologia dzieciêca”, a tak¿e redaktorem
kwartalnika - „Pediatria Wspó³czesna. Gastroenterologia, hepatologia i ¿ywienie dzieci.”
By³ te¿
promotorem 20 przewodów doktorskich
i habilitacyjnych, a pod jego kierunkiem 100 lekarzy
uzyska³o specjalizacjê.
Za swoj¹ prace zawodow¹ i naukow¹, zosta³ nagrodzony Z³otem Krzy¿em Zas³ugi, Krzy¿em Kawalerskim
Odrodzenia Polski, Z³ot¹ Odznak¹ Honorow¹, Uczelni
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i Nagrod¹ JM. Rektora oraz dwukrotnie Nagrod¹
Ministra Zdrowia.
W latach 1971-1972 by³ stypendyst¹ Rz¹du Francuskiego - Service de Cardiologie Infantile ( Pary¿ ).
Zmar³ 15 sierpnia 2021 roku. Spocz¹³ na cmentarzu
Œw. Wawrzyñca przy ul. Bujwida we Wroc³awiu.

Krystyna Jazienicka-Wytyczak

RENATE PHILIPP - KOPPEL (1931-2021)
Renate Philipp - Koppel
urodzi³a siê 13 kwietnia 1931
r. w Altheide Bad/PolanicyZdroj u i tu miesz ka³a do
podjêcia nauki szkolnej. Jej
ojciec [Rufin Klaus Koppel
projektant i grawer polanickiej
hu ty sz k³ a kr ys zt a³ ow eg o
Wittwera] z e w zglêdów
zawo dowy ch prze niós ³ siê
w 1938 r. do huty szk³a
w Jeleniej Górze. W lutym
194 5 r. w oba wie prz ed
bombardowaniem wraz
z matk¹ i siostrami wróci³a do Polanicy (Koppelowie
zachowali tutaj dom). Rodzina mieszka³a tu w okresie
kwiecieñczerwiec 1945 zaledwie szeœæ tygodni:
ostatnie trzy przed upadkiem III Rzeszy i trzy po
wkroczeniu Armii Radzieckiej i pierwszych polskich
mieszkañców. Po 40 latach Renate odnalaz³a swój
pamiêtnik, który zaczê³a pisaæ w Polanicy w 1945 r.
Opisa³a w nim prze¿ycia z tamtego trudnego okresu.
Po wojnie Renate Koppel zamieszka³a w Alfeld,
nastêpnie w Altötting, najpopularniejszej w Niemczech
miejscowoœci pielgrzymkowej, bawarskiej Czêstochowie. W 1952 r. uzyska³a dyplom grafika. Zajmowa³a siê malarstwem, grafik¹, ilustrowa³a wiele
ksi¹¿ek. Mia³a tak¿e trzy wystawy w Polsce. Ponad
dwadzieœcia obrazów Renaty namalowanych przez
ni¹ w latach 1986-2013 znajduje siê w Kaplicy £aski
(Gnadenkapelle) w Altötting i jej kru¿ganku. Jej m¹¿
Hans -Joa chim Phil ipp by³ dzie nnik arze m pras y

katolickiej. Gdy zmar³ w 1982 r., Renate szuka³a drogi
do wspólnoty zakonnej, a w 1988 r. wst¹pi³a jako
oblatka (mniszka nie sk³adaj¹ca œlubów zakonnych,
lecz przyrzeczenie, wiod¹ca dalej ¿ycie œwieckie) do
zakonu benedyktynek w klasztorze œw. Gertrudy
w Tettenweis. Dzia³a³a w spo³ecznoœci osób pochodz¹cych ze Œl¹ska i innej, wspieraj¹cej komuniê
i modlitwê osób niepe³nosprawnych i chorych.
W latach 2004-2006 mia³o miejsce kilka wystaw
poœwiêconych twórczoœci cz³onków rodziny Koppel:
m.in. w Miejskim Centrum Kultury w Polanicy - Zdroju
(2004), w pa³acu £omnica pod Jeleni¹ Gór¹ (2005),
w Alfeld w Bawarii (2006). Wystawiano malarstwo,
grafikê i rzeŸbê Rufina Klausa Koppela (ojca), Renate
Philipp-Koppel, Uty Koppel (siostry), Ursuli Philipp
i Pablo Philippa.
W kwietniu zadzwoni³em do niej, by poinformowaæ
o œmierci Erny Biegus. Rozmawialiœmy o naszych
spotkaniach w Polanicy, w Altötting, operze w budynku
Festiwali Mozartowskich w Salzburgu i odnalezionej
wspólnie córce przyjaciela ich ojca, malarza Antona
Borna-Borkowskiego z Wambierzyc, któr¹ odnalaz³em
w Berlinie.
Zmar³a 25 czerwca 2021 roku w Altötting i 3 lipca
zosta³a tam pochowana na starym cmentarzu, 250 m
od Gnadenkapelle.
Jej ojciec Rufin Klaus Koppel (18981988), pochodzi³
z Górnego Œl¹ska (z Bzia, wchodz¹cego w sk³ad
Jastrzêbia-Zdroju), gdzie do dzisiaj mieszka czêœæ
rodziny. Absolwent wroc³awskiej Szko³y Rzemios³a
Artystycznego, pracowa³ w polanickiej hucie szk³a
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kryszta³owego Wittwera jako projektant i grawer. M.in.
dziêki zaprojektowanej przez niego kolekcji kieliszków
„Wenecja” firma Wittwer sta³a siê znana na ca³ym
œwiecie. Ten komplet szk³a u¿ytkowego jeszcze dzisiaj
znajduje siê w ofercie handlowej w Niemczech i stale
jest poszukiwany w antykwariatach. Pod koniec lat 20.
R.K. Koppel zosta³ cz³onkiem nowo za³o¿onego
„Cechu Artystów Hrabstwa K³odzkiego”, bior¹c udzia³
w wystawach we Wroc³awiu, K³odzku i PolanicyZdroju. W Polanicy zamieszka³ w zbudowanym dla
siebie Domu sztuki Koppel (niem. Kunsthaus Koppel)
przy dawnej Stiller Weg, dzisiaj ul. Cicha 8. W koñcówce wojny Koppela powo³ano do Wehrmachtu, lecz
jego kariera wojskowa by³a krótka. Niemal do koñca
kwietnia 1945 r. by³ na przeszkoleniu wojskowym
w K³odzku, potem po nieca³ych dwóch tygodniach
walk trafi³ na trzy i pó³ roku do rosyjskiej niewoli, gdzie
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prze¿y³ dziêki swojej sztuce. Na zlecenie rosyjskich
oficerów malowa³ i rysowa³ portrety i obrazy za
„honorarium” (dodatkowe porcje jedzenia). Swoj¹
rodzinê spotka³ w grudniu 1948 r. w Hildesheim
i w firmie Stinnes/Ruhrglas w Essen wspó³uczestniczy³
w odbudowie dawnych „Zak³adów Szk³a Kryszta³owego Jelenia Góra Sp. z o.o.”, tam do 1963 r.
pracowa³ jako projektant-grafik. Do póŸnej staroœci by³
czynny jako rzeŸbiarz. Jego dzie³a by³y nasycone
mistyk¹, st¹d czêsto znajdowa³y siê miejscach kultu.
W sierpniu 2004 r. w Miejskim Centrum Kultury
w Polanicy-Zdroju mia³a miejsce wystawa Malarstwo
i rzeŸba R.K. Koppela, na której obecne by³y jego
córki Renate i Uta.
Henryk Grzybowski

WOLFGANG GROSSER (1929-2021)
Zmar³ dawn y mieszkan iec
Polanicy, Wolfgang Grosser
(ur. 30 kwietnia 1929 w Dusznikach-Zdroju, zm. 30 paŸdziernika 2021 w Bonn).
By³ koleg¹ szkolnym Georga
Wenzla i Erny Biegus, by³
z ni¹ w sta³ym kontakcie,
zmarli w tym samym roku.
Bardzo wspiera³ te¿ Wenzla.
Zna³em go dobrze z jego
wizyt w Polanicy. Tak¿e jego ¿onê Ullê. Odwiedzi³em
ich w 2003 roku z Henrykiem i Ani¹ Czaj¹ w Bonn nad
brzegiem Renu. Na ukos po przeciwnej stronie
Grosser widzia³ stoj¹cy tak¿e nad Renem czworobok
Ministerstwa Poczty przy Adenauerallee w dzielnicy
rz¹dowej, gdzie pracowa³, a przez wiele lat by³
dyrektorem departamentu w Bundesministerium für
das Post- und Fernmeldewesen. Jeszcze bli¿ej za
rzek¹ by³ Urz¹d Kanclerski, nieco dalej Haus der
deutschen Geschichte, muzeum historii Niemiec od
kapitulacji w maju 1945 roku.
Nagra³em wtedy ponad godzinn¹ rozmowê o dawnej
Polanicy. Wys³a³ mi tak¿e notatkê o swoim dziadku,
jednym ze znanych przedsiêbiorców polanickich,
Johannie Koeppem (1876-1945), odnosz¹cym
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sukcesy w³aœcicielu tartaku i fabrykancie mebli,
pochodz¹cym z Dobrodzienia na OpolszczyŸnie.
Znalaz³a siê w I tomie ksi¹¿ki Polanica Zdrój wczoraj
i dziœ. Przy ul. Zdrojowej blisko dyrekcji uzdrowiska
i naprzeciwko Parku Zdrojowego Koeppe przebudowa³
budynek na pensjonat Silberquelle (potem Leszczyc),
oraz wybudowa³ Emmê (mieszkanie i biura firmy)
i Darmstadt (dziœ stomatolog) z du¿ym sk³adem mebli,
gdzie za wielk¹ szklan¹ witryn¹ prowadzono sprzeda¿.
Nowoczesny tartak w Nowym Wielis³awiu, by³ wyposa¿ony w dwa traki i stolarniê. W tartaku produkowano
przede wszystkich drewno budowlane, podk³ady
kolejowe i obudowy chodników dla kopalñ, a w stolarni
meble. Jego ziêæ Bernhard Grosser, ojciec Wolfganga,
by³ w la tac h 19 34- 194 1 na cze lni kie m po czt y
w Polanicy.
Mam kilka zdjêæ z archiwum Wolfganga Grossera,
z czasów szkolnych, m.in. grupê ministrantów obok
polanickiego koœcio³a. Pamiêtam jego wizytê w maju
2003 roku, kiedy Rada Unii Europejskiej przyjê³a
traktat akcesyjny Polski do UE. Zachowa³o siê zdjêcie,
na którym z Henrykiem Czaj¹ machamy flagami
polskimi i unijnymi pod Gospod¹ Altheide.

Henryk Grzybowski
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