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GOŒCIMY UKRAIÑCÓW W NASZYM MIEŒCIE
„Cz³owiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to kim jest;
nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli siê z innymi”.
Jan Pawe³ II
Najazd Federacji Rosyjskiej na Ukrainê spe³ni³
najczarniejszy scenariusz, jakiego wiêkszoœæ z nas siê
nie spodziewa³a. Dzieñ 24 lutego 2022 r. na zawsze
ju¿ stanie siê synonimem okrucieñstwa i strachu.
Zmi eni ³ on rów nie ¿ rze czy wis toœ æ spo koj neg o,
aczkolwiek pamiêta j¹cego jeszcze nie d o koñca
wyga szon ¹ pand emiê k oron awir usa, m iast eczk a
Polanicy-Zdroju.

Pol ani cza nie ora z w³a dze sam orz ¹do we od
pocz¹tku zaanga¿owali siê w pomoc uchodŸcom.
Zorganizowana zosta³a zbiórka darów, które nastêpnie
wydawane by³y potrzebuj¹cym przez wolontariuszy
i pracowników Dziennego Domu „Senior+”. Hojnoœæ
mieszkañców Polanicy zaskoczy³a nas wszystkich:
sp³ynê³a ogromna iloœæ ubrañ, ¿ywnoœci, œrodków
higieny, kosmetyków, leków itd. (leki i œrodki opatrunkowe trafi³y te¿ na granicê polsko-ukraiñsk¹, dok¹d
uda³a siê grupa lekarzy pomagaj¹ca koczuj¹cym tam
rodzicom z dzieæmi). Dla kilkudziesiêciu osób zakupiono ze œrodków Gminy najpotrzebniejsze rzeczy
(bieliznê, buty, ubrania itd.).

foto: Hotel
Pensjonat Apart Home

Od wybuchu wojny do chwili obecnej (a artyku³ ten
powstaje 27 kwietnia) do Polanicy przyjecha³o ponad
330 uchodŸców (s¹ to osoby oficjalnie ju¿ zarejestrowane). Przewa¿aj¹ kobiety z dzieæmi. Czêœæ z nich
ulokowana zosta³a w pensjonacie „Apart Home” na
Soko³ówce - wskazanym do przyjêcia uchodŸców
przez wojewodê, natomiast zdecydowana wiêkszoœæ
znalaz³a schronienie w prywatnych domach polaniczan, a tak¿e w pensjonatach lub hotelach.
Pocz¹tkowo przybywali do nas mieszkañcy Lwowa,
Drohobycza, ale z biegiem czasu zaczêli nap³ywaæ
równie¿ uchodŸcy z terenów, na których dzia³ania
wojenne by³y mocno nasilone: z Kijowa czy z Charkowa. UchodŸców, mimo ¿e przybyli z ró¿nych
terytoriów Ukrainy, ³¹czy³o jedno: lêk i ból zapisane
w ich oczach. Wiêkszoœæ uciek³a, zostawiaj¹c dorobek swojego ¿ycia. Nierzadko przyjechali tylko
z jedn¹ torb¹, w której nie dali rady zmieœciæ nawet
podstawowych rzeczy codziennego u¿ytku.
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z nich to koncert muzyczny po³¹czony z wystêpami
dzieci szkolnych, który odby³ siê 13 marca. Podczas
tego wydarzenia mia³ miejsce równie¿ charytatywny
marsz Nordic Walking. W tym dniu mo¿na by³o
równie¿ zakupiæ ciasto czy wyroby rêkodzielnicze.
Dochód z tego wydarzenia przeznaczony zosta³ na
wsparcie uchodŸcó w. Kolejnym wydarzen iem by³
koncert solistów i tancerzy z Opery Wroc³awskiej i Krakowskiej, a tak¿e z Wroc³awskiej Akademii Baletu,
który odby³ siê 9 kwietnia. Dochód ze sprzeda¿y
biletów zosta³ przeznaczony na organizacjê kursu
jêzyka polskiego jako obcego dla doros³ych Ukraiñców. Warto wspomnieæ, ¿e artyœci zrezygnowali ze
swoich wynagrodzeñ, aby wesprzeæ tê inicjatywê. Do
Teatru Zdro jowego dzieci ukraiñskie bezp³atnie
uczêszczaj¹ równie¿ na popo³udniowe zajêcia dodatkowe.

Do polanickich szkó³ podstawowych (Szko³y
Podstawowej nr 2 im. ¯o³nierzy z Monte Cassino oraz
Szko³y Podstawowej Stowarzyszenia „Edukator”)
zapisanych zosta³o prawie 70 dzieci, do przedszkola

publicznego 7. Wszyscy uczniowie otrzymali ogromne
wsparcie od dyrektorów, nauczycieli, pracowników,
swoich szkolnych kolegów i kole¿anek oraz ich rodziców. Uczniowie w szko³ach otrzymali niezbêdne
przybory szkolne, w najbli¿szym czasie maj¹ otrzymaæ
od darczyñców stroje sportowe. W szko³ach i w przedszkolu dzieci maj¹ zapewnione posi³ki oraz dodatkowe
lekcje j. polskiego. Czêœæ przyborów szkolnych trafi³a
do nas ze Szko³y Polskiej w Monachium. Zbiórka
finans owa zosta³ a równie ¿ zorgan izowan a przez
zaprzy jaŸnio ne miasto p artner skie w Niemcz ech
Telgte.
Obecnie remontujemy obiekt gminny, w którym
docelowo planujemy umieœciæ ok. 30 uchodŸców.
Remont poch³on¹³ ju¿ kilkadziesi¹t tysiêcy z³otych.
Brakuje nam jeszcze pe³nego wyposa¿enia, ale mamy
nadziejê, ¿e ju¿ wkrótce bêdziemy mogli przyj¹æ w nim
najbardziej potrzebuj¹cych uchodŸców.
Pomoc obywatelom Ukrainy bêdzie procesem
d³ugofalowym. Dostrzegamy, ¿e obecnie s¹ ju¿ inne
potrzeby ni¿ te, które by³y najwa¿niejsze na samym
pocz¹tku. Poniewa¿ sytuacja na Ukrainie siê nie
wycisza, to wiêkszoœæ uchodŸców deklaruje chêæ
pozostania i usamodzielnienia siê w naszym mieœcie.
W tym celu rejestruj¹ swój pobyt w Urzêdzie Miejskim,
jest im nadawany numer PESEL, sk³adaj¹ wnioski
o wsparcie finansowe, ale równie¿ podejmuj¹ pracê
i szukaj¹ samodzielnego lokum dla siebie.
Nieustaj¹co pojawiaj¹ siê nowe pytania i w¹tpliwoœci. Najwa¿niejszym jest chyba: kiedy ta wojna siê
skoñczy? Ile jeszcze potrwa? Tego nie wiedz¹ nawet
najtê¿sze g³owy tego œwiata. Jedno jest jednak pewne:
bêdziemy robiæ wszystko, aby w dalszym ci¹gu
wspieraæ obywateli Ukrainy i zapewniæ im choæby
namiastkê domu na tak d³ugo, jak bêd¹ tego potrzebowali.
W tym miejscu pragnê gor¹co podziêkowaæ wszystkim mieszkañcom i mieszkankom Polanicy, pracownikom szkó³, przedszkoli, jednostek organizacyjnych,
stowarzyszeniom, Radnym, miastom partnerskim i naszym Przyjacio³om zza granicy za ogromne wsparcie
i pomoc udzielon¹ w tym trudnym czasie. Dziêki zaanga¿owaniu wielu osób uda³o siê sprostaæ wyzwaniom,
jakie przed nami stanê³y. Poczuliœmy, ¿e tworzymy
wspólnotê, a by³a to wartoœæ dodana tej trudnej
sytuacji.
Agata Winnicka
Zastêpca Burmistrza Polanicy-Zdroju

arch. H.Grzybowski

Telgte - od lewj Wolfgang Nienaber w œrodku Udo Woltering
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NIED WIADKI
W ubieg³ym roku Gmina Polanica-Zdrój wraz
z Akademi¹ Sztuk Piêknych im. Eugeniusza Gepperta
we Wroc³awiu og³osi³a konkurs dla studentów na
wykonanie rzeŸby niedŸwiadka. Zamys³em by³o
stworzenie polanickich misiów, na wzór wroc³awskich
krasnali, które ubogac¹ przestrzeñ miejsk¹. Konkurs
spotka³ siê z ogromnym zainteresowaniem studentów
i wykonanych zosta³o kilkanaœcie modeli niedŸwiadków. Chocia¿ pierwowzorem by³a rzeŸba Polanickiego
NiedŸwiedzia znajduj¹ca siê w Parku Leœnym, to
adepci sztuki podeszli do zadania bardzo kreatywnie
i wykonali misie wizerunkowo bardzo ró¿ne.

niedŸwiadków. S¹ to: Miœ z pija³k¹ oraz Misie graj¹ce

Jury, w którego sk³adzie byli m.in. Prof. Wojciech

w szachy. Modele rzeŸb zosta³y odlane z br¹zu

Pukocz - rektor ASP, Prof. Grzegorz Niemyjski -

w pracowni pana Paw³a Czekañskiego we Wroc³awiu,

dziekan Wydzia³u RzeŸby i Mediacji Sztuki, Mateusz

a do Polanicy-Zdroju trafi³y pod koniec marca br.

Jellin - burmistrz Polanicy-Zdroju oraz Agata Winnicka

Jeszcze w maju Miœ z pija³k¹ zostanie uroczyœcie

zastêpca burmistrza, wy³oni³o ostatecznie g³ówn¹

ods³oniêty, a upatrywaæ go trzeba bêdzie w okolicach

laureatkê, a jest ni¹ pani Karolina Konieczny. Jej praca

wejœcia do Pijalni Wody Mineralnej w Parku

najbardziej przypad³a do gustu cz³onkom komisji

Zdrojowym. Natomiast Misie graj¹ce w szachy znajd¹

konkursowej.

swoje miejsce w Parku Szachowym gdzie bêd¹ mieli
godne towarzystwo Akiby Rubinsteina.
Planujemy, wspólnie z pani¹ Karolin¹ Konieczny,
wprowadziæ kolejne rzeŸby niedŸwiadków i to ju¿
w najbli¿szym czasie. Jakie bêd¹ to misie i gdzie bêd¹
zlokalizowane? Niech bêdzie to niespodzianka,
zarówno dla mieszkañców, jak i turystów oraz
kuracjuszy odwiedzaj¹cych nasz kurort. Wypatrujcie
niedŸwiadków czujnie!

Pani Karolina wykona³a, na podstawie stworzonej
przez siebie koncepcji misia, kolejne modele
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POLANICKA ARKADIA
NiedŸwiedŸ to najwspanialsze i najpotê¿niejsze
zwierzê Europy, które od staro¿ytnoœci by³o w³adc¹ nie
tylko lasów i puszcz, ale i ludzkich umys³ów. Na prze³omie XI i XII straci³ na znaczeniu, jego populacja
zosta³a przetrzebiona przez cz³owieka i przenios³a siê
w wy¿sze rejony górskie. Stopniowo odda³a pola lwu,
który, aczkolwiek tu nie wystêpuje, zyskuje miano króla
zwierz¹t i staje siê symbolem w³adzy królewskiej.
Œwiêta groza zwi¹zana z niedŸwiedziem znajduje
odniesienie w mitologii greckiej. Szczególnie zwi¹zana
z ni¹ by³a Artemida, bogini ³owów, bogini p³odnoœci
i œmierci zarazem. Sk³adano jej w ofierze chore zwierzêta, ale równie¿ ludzi. Artemida by³a dziewic¹ i otacza³a siê orszakiem dziewic. Pewnego dnia Zeus
uwiód³ dziewczynê z jej orszaku. Kiedy siê to ujawni³o,
Artemida zamieni³a dziewczynê o imieniu Kallisto,
córkê króla Lykaona w niedŸwiedzicê. A jej syna
Arkasa (gr.arcos - niedŸwiedŸ) Zeus odda³ na wychowanie. Gdy dorós³, zosta³ po dziadku w³adc¹ krainy na
Peloponezie, która odt¹d nazywa siê ARKADI¥. By³a
to kraina górska i dzika, w której czczono Artemidê
z ³ukiem na ramieniu, szalej¹c¹ po borach i lasach
z nimfami. Ale te¿ Pana - bóstwo o kszta³cie pó³ cz³owieczym i pó³ - zwierzêcym, czêsto uwa¿ane za

symbol << wszystkiego >> co ugania³o siê za nimfami.
Kiedy pewnego dnia Arkas wybra³ siê na polowanie,
spotka³ swoj¹ matkê w ciele niedŸwiedzicy. Nie pozna³
jej i chcia³ j¹ zabiæ. Przeszkodzi³ mu Zeus, przenosz¹c
swoj¹ kochankê i syna na niebo jako konstelacjê
Wielkiej i Ma³ej NiedŸwiedzicy. Megali Arktos i gwiazdê
Arktur w gwiazdozbiorze WOLARZA, który pod¹¿a po
firmamencie zaraz za NiedŸwiedzic¹. W czasach
nowo¿ytnych nazwê ARKADIA wykorzystywano w celu
wywo³ania skojarzenia raju na ziemi. Panowa³a moda
na Arkadiê równie¿ w Polsce. W badaniach wspó³czesnych uto¿samia siê Artemidê ze staropolsk¹ Dziewann¹ oraz ³u¿yck¹ Dziwic¹. NiedŸwiadek Polanicki
có¿ - mo¿e siê okazaæ NiedŸwiedzic¹. Zw³aszcza, ¿e
prawie s¹siaduje z gór¹ Wolarz. NiedŸwiedzie stopniowo w kulturze europejskiej sta³y siê elementem
karczemnej zabawy. Tresowane tañczy³y a¿ w koñcu
przeobrazi³y siê w maskotki. W polskim folklorze
przetrwa³o jeszcze groŸne oblicze misia w zabawie << stary niedŸwiedŸ mocno œpi. My siê go boimy na
palcach chodzimy, jak siê zbudzi to nas zje>> . Ma³ych
polanickich misiów raczej nie trzeba siê obawiaæ.
Gra¿yna Tamara Matusiak

UNIWERSYTET TRZECIGO WIEKU
Ka¿dy wiek ma swoje piêkno - Arystoteles
W³aœnie wtedy, gdy wraz z pogarszaj¹cym siê
stanem zdrowia malej¹ si ³y, pedagogika potrzeb
i mo¿liwoœci osób starszych mówi: jednak jesteœ
dziedzicem wszystkiego. Pomoc¹ i sposobem na
¿ycie dla wielu osób w wieku emerytalnym staj¹ siê
Uni wer syt ety Trze cie go Wie ku. Ge nez y m o¿n a
dopatrywaæ siê ju¿ w staro¿ytnych pismach Platona
pochodz¹cych z IV w p n e. W dziele „Rzeczpospolita”
zaleca³ po ukoñczeniu 50. roku ¿ycia po odejœciu od
pe³nienia funkcji publicznych powrót do studiowania.
Znane s¹ z przesz³oœci uniwersytety powszechne,
ludowe, w których organizowano wyk³ady popularyzuj¹ce ró¿ne dziedziny nauki, w zale¿noœci od zainteresowañ. Pierwszy UTW powsta³ w Tuluzie we Francji
w 1979 r. Dwa lata póŸniej powsta³ Warszawski za³o¿ony przez prof. Halinê Szwarc. Obecnie UTW
dzia³aj¹ w ka¿dym województwie i liczba ich wzrasta
dynamicznie. Próbowano przekonaæ Ministerstwo
Edukacji, aby zarejestrowaæ je jako specyficzn¹ formê
instytutów, ale to siê nie uda³o. Ró¿nicuj¹ siê formy

pracy i za³o¿enia organizacyjne, ale nadal wiêkszoœæ
Uniwersytetów organizuje swoje spotkania na terenie
uczelni z udzia³em kadry zatrudnionej w szko³ach
wy¿szych. UTW powstaj¹ce spo³ecznie zdane s¹ na
aktywnoœæ si³ spo³ecznych, które dbaj¹ o ich funkcjonowanie i rozwój. Cechuje je du¿a elastycznoœæ
programowa. Znaczna czêœæ bud¿etu na op³acanie
sali i wyk³adowców pochodzi ze sk³adek s³uchaczy.
A raczej s³uchaczek, poniewa¿ 90% stanowi¹ kobiety,
istnieje Miêdzynarodowe Stowarzyszenie UTW-AIUTA
obejmuj¹ce dzia³alnoœæ w EUROPIE, USA i CHINACH. Bardzo interesuj¹c¹ inicjatyw¹ wielu uniwersytetów jest anga¿owanie pasjonatów, którzy dziel¹ siê
swoimi osi¹gniêciami i pokazuj¹ swoim ¿yciem, jak
mo¿na uczyniæ je piêknym i po¿ytecznym.
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Polanicy-Zdroju ma
siê dobrze i skupia ju¿ ponad osiemdziesi¹t osób.
Gra¿yna Tamara Matusiak
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NASZE ŒCIE¯KI PRZYRODNICZE
Na pocz¹tku marca 2022 roku Urz¹d Marsza³kowski Województwa Dolnoœl¹skiego we wspó³pracy
z: Dolnoœl¹skim Zespo³em Parków Krajobrazowych,
Karkonoskim Parkiem Narodowym, Parkiem Narodowym Gór Sto³owych oraz Dolnoœl¹sk¹ Bibliotek¹
Pedagogiczn¹ we Wroc³awiu zaproponowali wszystkim placówkom oœwiatowym województwa dolnoœl¹skiego udzia³ w konkursie plastyczno-technicznym
„Nasze œcie¿ki przyrodnicze”. Realizacja pracy konkursowej zak³ada³a pracê zespo³ow¹ ca³ej klasy.
Przedmiotem konkursu by³o opracowanie i przygotowanie œcie¿ki przyrodniczej umiejscowionej w okolicy zamieszkania uczestników konkursu.
Pracê konkursow¹ nale¿a³o wykonaæ w oparciu
o inspiruj¹ce informacje na temat walorów przyrodniczych okolic zamieszkania, znajduj¹cych siê tam
pomników przyrody, rezerwatów, parków zabytkowych,
parków krajobrazowych i narodowych przekazane
przez nauczyciela. Informacje te mia³y stanowiæ
podstawê do opracowania przez uczniów makiety
wymyœlonego obszaru chronionego, który móg³by
znajdowaæ siê w okolicy ich miejsca zamieszkania
z wytyczon¹ œcie¿k¹ edukacyjno-przyrodnicz¹.
Po przedstawieniu uczniom propozycji konkursu
wspólnie zdecydowaliœmy siê na wziêcie w nim
udzia³u. Naszej pracy nadaliœmy tytu³ „Spotkanie
z NiedŸwiadkiem”. Tytu³owego niedŸwiadka umieœciliœmy na pocz¹tku naszej wymyœlonej wêdrówki.
Oprócz g³ównego bohatera znalaz³y siê tu jeszcze:
- staw z mo¿liwoœci¹ przeskakiwania po wystaj¹cych
pniaczkach,
- labirynt skalny nawi¹zuj¹cy do rezerwatu „B³êdne
Ska³y,
- plac zabaw ze stacjami zrêcznoœciowo-si³owymi,
- œcianka wspinaczkowa z zaznaczonym obok miejscem na rodzinne ognisko,
- du¿y obszar lasów bukowo-œwierkowych z wytyczonymi œcie¿kami dla spacerowiczów i rowerzystów.
Wykonuj¹c makietê ca³y czas staraliœmy siê nawi¹zywaæ do przedstawienia na niej uroków naszego
niezwyk³ego miasta i jego okolic. Zdjêcia naszej
makiety, wraz z op isem, musi eliœmy wys ³aæ do
organizatorów. Ku naszemu mi³emu zaskoczeniu
nasza praca spotka³a siê z pozytywnym odbiorem
cz³onków Komisji. Zajêliœmy 5. miejsce wœród kilkudziesiêciu prac nades³anych z terenu ca³ego województwa. Byliœmy niezwykle zadowoleni i podekscytowani tym wyró¿nieniem.
Nagrod¹ za nasz sukces by³y dwie jednodniowe
wycieczki na teren Œnie¿nickiego Parku Krajobrazowego. Tym wiêksza by³a radoœæ, ¿e koszty wycieczek
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pokrywa³ organizator.
Z naszego osi¹gniêcia cieszy³ siê równie¿ prezes
Towarzys twa M i³oœ nikó w Pol anic y pan Edwa rd
Wojciechowski. Osobiœcie spotka³ siê z nami, aby
pogratulowaæ nam sukcesu. Wrêczy³ nam równie¿
ciekawe foldery o naszym mieœcie. Znajduj¹ siê w nich
legendy, które czytamy na lekcjach jêzyka polskiego.
Irena Sadko
Wychowawczyni klasy 3b
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PIERWSZA RZE BA NIED WIADKA
ODS£ONIÊTA
21 maja br. w Parku Zdrojowym w Polanicy-Zdroju,
tu¿ przed pijalni¹ wody mineralnej, zosta³a ods³oniêta
pierwsza rzeŸba polanickiego niedŸwiadka. Autork¹
projektu jest Karolina Konieczny - studentka Akademii
Sztuk Piêknych we Wroc³awiu. Wydarzenie mia³o
miejsce podczas Festiwalu "Na Zdrowie". RzeŸbê
ods³oni³ burmistrz Miasta Polanica-Zdrój Mateusz
Jellin wraz z Monik¹ Pyrek znan¹ polsk¹ lekkoatletk¹
oraz prezesem Towarzystwa Mi³oœników Polanicy Edwardem Wojciechowskim.
Niebawem w naszym mieœcie pojawi¹ siê kolejne
niedŸwiadki, z niecierpliwoœci¹ na nie czekamy.

Jan Stypu³a
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We wtorek, 25 stycznia 2022 roku, w siedzibie
Towarzystwa Mi³oœników Polanicy, w goœcinnych progach Art.Cafe, odby³a siê niezwykle mi³a uroczystoœæ.
Uczennica Szko³y Podstawowej nr 2 im. ¯o³nierzy
z Monte Cassino w Polanicy-Zdroju zaprezentowa³a
swoje prace.
Jako nauczyciel-bibliotekarz w szkole Weroniki i opiekun gazety szkolnej „Szkolny Duszek” pozna³am
Weronikê i jej talent, kiedy przys³a³a mi materia³y do
publikacji na ³amach naszego szkolnego pisma.
Pomyœla³am, ¿e wspaniale by³oby zorganizowaæ
dziewczynie wystawê.

Weroniki, Agata Winnicka - zastêpca burmistrza
Polanicy-Zdroju, Edward Wojciechowski - prezes TMP
oraz cz³onkowie Zarz¹du TMP, Dariusz K³onowski dyrektor Szko³y Podstawowej nr 2 im. ¯o³nierzy
z Monte Cassino w Polanicy-Zdroju, Joanna
Winiarskia - wychowawczyni Weroniki oraz nauczyciele: Beata Muziewicz, siostra Anna Korbaœ
i Damian Naryñski. Przyby³a równie¿ Justyna Kuban dyrektor Teatru Zdrojowego Centrum Kultury i Promocji, gdzie Weronika doskonali swoje umiejêtnoœci, pod
opiek¹ Bart³omieja Balcera. Byli równie¿ znajomi
i przyjaciele Weroniki, koledzy i kole¿anki.

Po raz pierwszy rozmawia³yœmy o tym pomyœle
z mam¹ Weroniki na pocz¹tku 2021 roku. Latem 2021
roku, w siedzibie Towarzysta Mi³oœników Polanicy,
mia³m okazjê poznaæ tatê Weroniki i w obecnoœci
prezesa TMP Edwarda Wojciechowskiego rozwa¿aliœmy mo¿liwoœæ zorganizowania wystawy. Rodzicom dziewczyny pomys³ prezentacji prac malarskich
córki szerszemu gronu bardzo siê spodoba³. Byli
bardzo wdziêczni za to, ¿e interesujemy siê talentem
ich córki.

W czasie uroczystoœci Weronika us³ysza³a wiele s³ów
uznania dla swojego talentu, pracowitoœci i skromnoœci. Otrzyma³a dyplomy, gratulacje i drobne
upominki. Poniewa¿ jest bardzo uzdolniona, zdobywa
nagrody w ró¿nych konkursach wojewódzkich i krajowych, byæ mo¿e malarstwo nie bêdzie jej drog¹
¿yciow¹. Jestem jednak g³êboko przekonana, ¿e
bêdzie malowaæ i zachwycaæ swoimi pracami coraz
wiêksze grono widzów.
Serdecznie gratulujê rodzicom Weroniki niezwyk³ej
córki, Weronice ¿yczê, aby realizowa³a swoje cele
¿yciowe i spotyka³a na swojej drodze wspania³ych
ludzi, aby przeciwnoœci ja wzmacnia³y, a sukcesy
„dodawa³y skrzyde³”.
Dziêkujemy wszystkim, którzy przyczynili siê do
powstania wystawy.
Weronika, choæ ma dopiero 14 lat, tworzy dojrza³e
obrazy. To wielka przyjemnoœæ i radoœæ wspieraæ i promowaæ talenty naszych mieszkañców.
Weronice jeszcze raz bardzo GRATULUJEMY i ¿yczymy sukcesów artystycznych i naukowych.

We wrzeœniu 2021 roku otrzyma³am od Weroniki kolejne prace i przedstawi³am propozycjê przygotowania
wystawy Zarz¹dowi TMP. Szanowne gremium ten
pomys³ zaaprobowa³o.
Na prze³omie listopada i grudnia zebra³yœmy materia³y
do wystawy.
Wernisarz swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili: rodzice
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Anna Stêpek
Wiceprezes Towarzystwa Mi³oœników Polanicy
Nauczyciel-bibliotekarz w Szkole Podstawowej nr 2
im. Zo³nierzy z Monte Cassino w Polanicy-Zdroju
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SPOTKANIE Z MONIK¥ TAUBITZ
Staraniami Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Polanicy-Zdroju oraz Klubu Literackiego
HELIKON w Polanicy-Zdroju w dniu 2
czerwca 2022 roku odby³a siê znacz¹ca
impreza poetycka - wieczór autorski Moniki
Taubitz, znanej pisarki niemieckiej, silnie
zwi¹zanej z Polanic¹-Zdrój. Inspiracj¹ dla
tego spotkania by³ fakt wydania w Polsce
dwóch nowych tomów jej wierszy, nak³adem
wroc³awskiego wydawnictwa ATUT: Breslau
zur Zeit der Pandemie (w jêz. Niemieckim)
i Na jeden tylko ruch powieki. Wiersze. Für
einen Lidschlag nur Gedichte (w jêz.
polskim i niemieckim).
Monika Taubitz urodzi³a siê w 1937 roku we
Wroc³awiu. Pierwsze lata ¿ycia spêdzi³a
w Borowie ko³o Strzelina, a nastepnie zamieszka³a w ¯elaŸnie na Ziemi K³odzkiej.
W 1946 roku po wysiedleniu do Niemiec,
trafi³a do Nordenham na pó³nocy Niemiec,
a w 1951 do Allgäu. Studiowa³a w Weingarten, po studiach pracowa³a jako nauczycielka. Od 1965 roku mieszka w Meersburgu nad
Jeziorem Bodeñskim.
Rodzinnie jest mocno zwi¹zana z ziemi¹
k³odzk¹. Braæmi jej dziadka byli d³ugoletni
kap³an i pierwszy proboszcz parafii w Polanicy (1913-1940) Benno Taubitz oraz
Joseph Taubitz, proboszcz parafii w Szczytnej. Ojciec pisarki Josef Taubitz (1882-1941)
urodzi³ siê w Polanicy, a przez 32 lata by³
nauczycielem w Borowie. Pisarka utrzymuje czêste
kontakty z dawn¹ ojczyzn¹ i jej obecnymi mieszkañcami, bior¹c udzia³ w wielu spotkaniach autorskich,
naukowych
regionalnych. Jest czêstym goœciem
w Polanicy-Zdroju, znajduje tu chwile odpoczynku oraz
inspiracje twórcze.
Monika Taubitz tworzy utwory poetyckie i prozê, jest
autork¹ powieœci, opowiadañ, esejów i s³uchowisk. Jej
twórczoœæ i dzia³alnoœæ spo³eczna by³y poddawane
analizie krytyczno - literackiej, by³y te¿ przedmiotem
prac magisterskich i opracowañ naukowych.
To by³o niezwyk³e wydarzenie taki goœæ, taka tematyka,
takie wiersze. Spotkanie z poetk¹ dobrze przygotowa³
Henryk Grzybowski, przedstawiano jej wiersze w jêzyku
niemieckim oraz ich polskie t³umaczenia. Nawet dla

osób, które nie znaj¹ niemieckiego, s³uchanie wierszy
w oryginalnym jêzyku Goethego, z charakterystycznym
rytmem uwypuklaj¹cym uczucia i emocje, to by³o ekscytuj¹ce. Zaœ polskojêzyczne wersje tych wierszy zachwyca³y s³uchaczy swoj¹ prostot¹ i celnoœci¹ s³owa,
a tak¿e aktualnoœci¹ tematyki, jak choæby w poni¿szym,
jak¿e poruszaj¹cym, wierszu „wojennym”. Ca³e spotkanie, jak zawsze doskonale zorganizowane przez
polanick¹ Bibliotekê Miejsk¹, odby³o siê w dobrym
nastroju, Poetka zosta³a obdarowana symbolicznymi upominkami przez prezesa TMP Edwarda
Wojciechowskiego i d³ugo po spotkaniu podpisywa³a
swoje ksi¹¿ki.
Janusz Olearnik
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Monika Taubitz

S³uchaj, ¿o³nierzu uzurpatora
S³uchaj ¿o³nierzu
Kim jesteœ?
Na chwilê nawet
nie zatrzymasz stopy
zanim przekroczysz granicê?
A rêka?
To naprawdê
twoja rêka celuje do ludzi
na nich poluje czo³giem,
bombami niszczy miasta?
Czy twoja rêka nie zadr¿y?
S³uchaj ¿o³nierzu
kim naprawdê jesteœ?
Mo¿e twoja g³owa
to tylko czerep manekina

Nieregularnik Polanicki
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a w œrodku
ktoœ inny myœli, kieruje.
To twoje oko
nie dostrzega ludzi,
a serce jak t³ok
niewzruszenie chodzi
w zwyk³ym swoim rytmie?
S³uchaj ¿o³nierzu
czy ciebie te¿
urodzi³a cz³owiecza matka
o której czêsto myœlisz?
Nawet teraz, w tej chwili!?
¯o³nierzu, a mo¿e
w rzeczywistoœci jesteœ
robotem w mundurze
przebranym za cz³owieka?
Nikogo nie us³yszysz.
Przek³ad Henryk Grzybowski

HUSYCKA WYSTAWA W TWIERDZY K£ODZKO
22 kwietnia 2022 r. w Twierdzy K³odzko odby³ siê
wernisa¿ wystawy "Husyci na Ziemi K³odzkiej”.
Wystawa ta jest kontynuacj¹ tej, w której Towarzystwo
Mi³oœników Polanicy mia³o przywilej wspó³uczestniczyæ
w roku ubieg³ym, w Polanicy-Zdroju.
Podczas otwarcia wystawy w Piwnicy Tumskiej
(œredniowieczna czêœæ k³odzkich podziemi w obrêbie
k³odzkiej twierdzy) wraz z innymi podmiotami zaanga¿owanymi w zesz³oroczny projekt otrzymaliœmy
podziêkowanie z r¹k wicedyrektora Twierdzy K³odzko Kornela Dr¹¿kiewicza. Dziêkujemy!
Wystawa ma charakter sta³ej ekspozycji, warto wiêc j¹
odwiedziæ, aby przybli¿yæ sobie wyj¹tkowy okres
z historii Ziemi K³odzkiej maj¹cy znacz¹cy wp³yw na
kszta³towanie kultury i architektury regionalnej.

Jan Stypu³a
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PAMIÊCI ROMANA KU¯AKA
Na pocz¹tku tego roku odwiedzi³ mnie w urzêdzie
pan Ireneusz Steæ Radny Osiedla Pogodno w Szczecinie, cz³onek Stowarzysze nia Spo³ecznego Grudzieñ'70 / Styczeñ'71. Rozmawialiœmy dosyæ d³ugo.
Pan Ireneusz opowiada³ o losach Romana Ku¿aka
oraz o zainteresowaniu t¹ postaci¹ do dnia dzisiejszego. Przedstawia³ zdjêcia z tragicznego okresu
zamieszek na Wybrze¿u na pocz¹tku lat 70 i opowiada³ historie z tym zwi¹zane. Mo¿na by³o wyczuæ
ogr omn e zaa nga ¿ow ani e pan a Ire neu sza ora z
towarzysz¹ce mu emocje, œwiadcz¹ce o tym, ¿e
historia polaniczanina jest mu bardzo bliska.
W trakcie rozmowy poprosi³, aby w imieniu w³adz
stowarzyszenia Grudzieñ'70 / Styczeñ'71 wrêczono
pani Zofii Skowron siostrze Romana Ku¿aka - Medal
Pro Patria przyznany przez Szefa Urzêdu ds.
Kombatantów i Osób Represjonowanych.

W uroczystoœci, która mia³a miejsce podczas
uroczystej sesji Rady Miejskiej w dniu 30 marca br.,
oprócz przedstawicieli samorz¹du lokalnego, udzia³
wziêli: pani Zofia Skowron, pani Anna Ku¿ak, pani
Genowefa Ku¿ak (siostry Romana Ku¿aka) oraz pan
Edward Wojciechowski prezes Towarzystwa Mi³oœników Polanicy. Medal zosta³ wrêczony przez
Mateusza Jellina burmistrza Miasta Polanica-Zdrój
przy udziale Marleny Runiewicz-Wac Przewodnicz¹cej Rady Miejskiej oraz Tadeusza Biskupskiego
zastêpcy przewodnicz¹cej.
Roman Ku¿ak to ofiara krwawych protestów
maj¹cych miejsce w Szczecinie w grudniu 1970 r.
Polaniczanin pracowa³ tam jako nauczyciel i zosta³
postrzelony 17 grudnia 1970 r. Mia³ wówczas jedynie
23 lata. Jego grób znajduje siê na polanickiej
nekropolii, choæ warto zaznaczyæ, ¿e spocz¹³ tu
dopiero w lutym 1971 r. Jak wspomina pan Ireneusz

Steæ: „Zosta³ zamordowany [R. Ku¿ak- dop. aut.], bo
inaczej nie mo¿na powiedzieæ, kiedy wraca³ po
lekcjach ze szko³y nr 53. Szed³ do drugiej szko³y, gdzie
dodatkowo pracowa³. Tam zosta³ przestrzelony w klatkê piersiow¹ seri¹ z karabinu. Roman Ku¿ak zosta³
pochowany w Polanicy-Zdroju, sk¹d pochodzi³. Na
Mszê œw. do koœcio³a parafialnego przyby³y rzesze
mieszkañców. Przed koœcio³em mo¿na by³o zauwa¿yæ
obserwuj¹cych ceremoniê tzw. „smutnych panów”.
Ca³y kondukt w milczeniu przechodzi³ przez miasto na
cmentarz. Tam go pochowano. Po paru dniach jak
postawiono pomnik, na którym by³o napisane jego
motto: By³em m³ody, chcia³em ¿yæ, by³o te¿ napisane,
¿e zosta³ zastrzelony przez MO w Szczecinie. P³yta
zosta³a zniszczona dwa lub trzy razy”.

Tragiczny los Romana Ku¿aka przypomina nam
nieustannie o tym, ¿e wolnoœæ nie jest dana raz na
zawsze. Od kilku lat 17, grudnia, jestem obecna na
polanickim cmentarzu, przy grobie R. Ku¿aka. S¹
wtedy zawsze jego Siostry, przedstawiciele Rady
Miejskiej, szkó³ i Towarzystwa Mi³oœników Polanicy.
W chwili ciszy odnajdujemy skupienie i refleksjê, ale
s¹ te¿ opowiadane wspomnienia, które w sercach
sióstr bêd¹ zawsze ¿ywe i bolesne.
Je¿eli ktoœ z Pañstwa bêdzie na polanickiej
nekropolii i znajdzie czas, aby odwiedziæ grób
Romana Ku¿aka (sektor VIII, rz¹d 1, grób czwarty),
proszê to zrobiæ. Oddaj¹c w modlitwie ho³d, mo¿na
uzmys³owiæ sobie, jak istotnego znaczenia nabieraj¹
s³owa Jana Paw³a II: „Wolnoœci nie mo¿na tylko
posiadaæ, nie mo¿na jej zu¿ywaæ. Trzeba j¹ stale
zdobywaæ i tworzyæ przez prawdê”.
Agata Winnicka
Zastêpca Burmistrza Polanicy-Zdroju
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W uzupe³nieniu artyku³u.
Instytut Pamiêci Narodowej Komisja Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu Oddzia³ w Szczecinie
wyda³ w roku 2020 kolorow¹ broszurê p.t: „Szczeciñski
Grudzieñ 1970. Pamiêtamy”.
W broszurze tej przeczytamy m.in. powód i historiê
zamieszek ulicznych robotników z Milicj¹ Obywatelsk¹
17 grudnia 1970 roku jak równie¿ ¿yciorysy 16
m³odych ludzi - przypadkowych ofiar tych zamieszek.
Wœród nich widnieje nazwisko Romana Ku¿aka.
Wszyscy Oni byli bardzo m³odzi, a znaleŸli siê w centrum wydarzeñ przypadkowo lub z m³odzieñczej
ciekawoœci. W tamtym czasie nie by³o przecie¿
telefonów komórkowych, internetu. Telefony stacjonarne by³y rzadkoœci¹, a rozmowê miêdzymiastow¹
trzeba by³o zamawiaæ przez centralê telefoniczn¹ (ta
informacja dot. czytelników urodzonych w XXI w.).
Broszura jest dostêpna w biurze Towarzystwa Mi³oœników Polanicy przy ul. Zdrojowej 13.
Poni¿ej przedruk z cytowanej Broszury o Romanie
Ku¿aku.
G.R.

Roman Ku¿ak lat 23
·
28.07.1947
+
17.12.1970
Urodzi³ siê i wychowa³
w Polanicy-Zdroju jako syn
Stefana i Katarzyny. Ojciec
zatrudniony by³ w Przedsiêbiorstwie Pañstwowym
„Uzdrowisko” w Polanicy.
Matka zajmowa³a siê domem i dzieæmi. Roman mia³
czwórkê rodzeñstwa Zofiê,
Tadeusza, Genowefê oraz Annê.
Szko³ê Podstawow¹ ukoñczy³ w Polanicy Zdroju. Od
1961 r. naukê kontynuowa³ w Wo³owie w Technikum
Agrotechnicznym. Zapewne wybór szko³y zwi¹zany
by³ z prowadzonym przez rodziców gospodarstwem
rolnym. Wed³ug s³ów siostry, Zofii Skowron, rodzice
pok³adali w Romanie ogromne nadzieje, poniewa¿ by³
bardzo zdolny, lubiany przez wszystkich i towarzyski.
Wspominany by³ bardzo sprawny fizycznie, dobrze
zbudowany, interesuj¹cy siê sportem. W trakcie nauki
w technikum jego ulubion¹ dyscyplin¹ sportow¹ by³a
siatkówka.
Egzamin dojrza³oœci z wynikami dobrymi i bardzo
dobrymi zda³ w maju 1966 r.
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Po ukoñczeniu technikum zdecydowa³, ¿e nie wróci do
rodzinnego domu. Zda³ egzamin do Studium
Nauczycielskiego w Szczecinie, gdzie zamieszka³ od
paŸdziernika 1966 r. Roman pocz¹tkowo mieszka³ w internacie, w póŸniejszym okresie wynaj¹³
mieszkanie. W Szczecinie przebywa³ równie¿ jego
kolega z Polanicy, Jerzy Dembski, z którym nadal
utrzymywa³ kontakt. Równoczeœnie ze studiami podj¹³
pracê w studenckiej Spó³dzielni Pracy „Bratniak”.
Studium ukoñczy³ w czerwcu 1969 r. z wynikiem
dobrym i od razu znalaz³ zatrudnienie w Technikum
Kolejowym w Szczecinie (obecnie Zespó³ Szkó³ nr 4).
Rok póŸniej, we wrzeœniu, otrzyma³ z Wydzia³u
Oœwiaty przy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej
skierowanie do pracy w Szkole Podstawowej nr 34
w Szczecinie (obecnie Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr 9) jako nauczyciel wychowania fizycznego.
Aby pomagaæ rodzicom, podj¹³ równie¿ pracê w Internacie Pañstwowego Zak³adu Wychowawczego nr 2
przy ul. Narutowicza w Szczecinie.
Do Polanicy Roman przyje¿d¿a³ w czasie wakacji oraz
ferii. Ostatni raz dom rodzinny odwiedzi³ w listopadzie
1970 r. Obieca³, ¿e przyjedzie na œwiêta Bo¿ego
Narodzenia. Jego nieobecnoœæ zaniepokoi³a rodziców,
wiedzieli bowiem, ¿e w Szczecinie dosz³o do staræ
z milicj¹. Niepokój matki wzrós³, kiedy spotka³a
przyjaciela syna, Jerzego Dembskiego, który przyjecha³ ze Szczecina do swojej rodziny mieszkaj¹cej
w Polanicy. Matka nie kry³a z³ych przeczuæ, tym
bardziej, ¿e Roman zawsze dawa³ wczeœniej znaæ
o zmianach planów. Jerzy obieca³, ¿e po przyjeŸdzie
do Szczecina ustali, dlaczego Roman nie przyjecha³
do rodziny na œwiêta.
Przyjaciel wys³a³ 3 stycznia list, w którym poinformowa³ o œmierci Romana. Matka z córk¹ Zofi¹ uda³y siê
do Szczecina. Na miejscu okaza³o siê, ¿e Roman
zosta³ pochowany jako „NN”. Rodzinie uda³o siê
ustaliæ, ¿e w dniu œmierci pracowa³ w szkole do oko³o
godz. 16.30. Po pracy uda³ siê w okolice Komendy
Wojewódzkiej MO, gdzie w rejonie basenu oko³o godz.
17.00 odniós³ ranê klatki piersiowej. Podczas pobytu
w Szczecinie matka z córk¹ rozpoczê³y starania
o przeniesienie cia³a Romana Ku¿aka do rodzinnej
Polanicy.
26 lutego 1971 r. na proœbê rodziny dokonano ekshumacji. Pochowany zosta³ z udzia³em najbli¿szych
w rodzinnym mieœcie. W toku rozprawy o odszkodowanie (1972-1974) rodzice dowiedzieli siê, ¿e
postrzelonego Romana dwóch mê¿czyzn doprowadzi³o do mieszkania pani Weroniki Cydzik, zamieszka³ej
przy ul. Wyszaka 33, sk¹d zosta³ zabrany przez
pogotowie do szpitala. Zgodnie z kart¹ informacyjn¹
leczenia szpitalnego zmar³ o godz. 20.15.
Roman Ku¿ak spoczywa na cmentarzu w PolanicyZdroju (woj. Dolnoœl¹skie).
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Jednym z wa¿niejszych powodów, dla których szukamy kontaktu z muzyk¹, jest tkwi¹ca w nas potrzeba
obcowania z piêknem. Muzyka wyra¿a najprostsze nasze uczucia, odgrywa rolê nie tylko piêknej ozdoby, ale
nabiera znaczenia z chwil¹, gdy zabieramy siê do kierowania swoimi losami. Przekazywana jest drog¹ tradycji
z pokolenia na pokolenie i rozwijana dziêki zbiorowej i indywidualnej dzia³alnoœci twórczej. Rozwój duchowy
cz³owieka zale¿y miêdzy innymi od spuœcizny spo³eczno-kulturalnej oraz dostêpu do wartoœci kultury.
(D. Szczepankiewicz Bibliografia, pkt.2)

W£ADYS£AWA SASU£A
Kiedy Redaktor Nacz el na „N ie re gu la rnik a Pola nick iego ”,
pani Gra¿yn a Redmer ska zap rop ono wa³ a mi nap isa nie
ar ty ku ³u o W³ ad ys³a wie Sas ule , pomyœla³am , ¿e w³aœciwie nic o Niej nie
wiem. Spotyka³yœmy
siê w pracy w placówkach oœwiatowych na
te re ni e
Po la ni cy Zd ro ju pr ze z c a³ e
lata. Bra³yœmy udzia³ w ró¿nego rodzaju spotkaniach
i wydarzeniach okolicznoœciowych. I nagle uœwiadomi³am sobie, ¿e nie bardzo wiem, co mog³abym
napisaæ. Zdecydowa³am jednak, ¿e spróbujê siê
zmierzyæ z tematem.
Ten artyku³ chcê poœwiêciæ Pani W³adys³awie
zwi¹zanej z muzyk¹ przez ca³e swoje ¿ycie. Dziêki
pasji, zami³owaniu do muzyki, wzbogaca³a ¿ycie swoje
oraz kolejnych pokoleñ. Pamiêæ o takich ludziach,
zobowi¹zuje nas do utrwalenia ich dokonañ. Pamiêæ
ludzka jest zawodna. Gdy siê jej nie podtrzymuje,
zaciera siê i wówczas nastêpuje to, co najgorsze.
Odchodz¹ ludzie, a z nimi ich dzia³alnoœæ i osi¹gniêcia.
Ciekawa jest droga ¿yciowa Pani W³adys³awy
Sasu³y, która przywiod³a J¹ do Polanicy-Zdroju
w latach szeœædziesi¹tych ubieg³ego stulecia.
Mieszka³a tu i pracowa³a do roku 2019.
Pani W³adys³awa z domu Bujalska, urodzi³a siê 05
wrzeœnia 1938 roku w miejscowoœci Rudki, w obwodzie lwowskim. Pochodzi³a z rodziny uzdolnionej
muzycznie. Zarówno ojciec, jak równie¿ dwie siostry:
Irena i Jadwiga oraz brat Juliusz posiadali wykszta³ce ni e mu zy cz ne . Na jm ³o ds za si os tr a Ja dw ig a
ukoñczy³a Uniwersytet Jagielloñski w Krakowie.

Pracowa³a jako nauczycielka geografii i muzyki
w Szkole Podstawowej im. Jana Paw³a II w Paczkowie. Prowadzi³a chór szkolny i scholê parafialn¹.
W 1993 roku objê³a funkcjê organisty w koœciele pw.
œw. Jana Ewangelisty w Paczkowie.
Irena, m³odsza siostra Pani W³adys³awy Sasu³y, gra³a
na pianinie. Nie wystêpowa³a publicznie. Brat Juliusz
natomiast to wielki talent muzyczny. W wieku 14 lat
gra³ toccatê i fugê d-moll J. S. Bacha. Piêknie gra na
organach. Wybra³ jednak wykszta³cenie œcis³e.
Ojciec Pawe³ Bujalski pochodzi³ z wielopokoleniowej
rodziny organistów. Przed wojn¹ ukoñczy³ studia
organistowskie u Salezjanów w Przemyœlu.
W czasie II wojny œwiatowej by³ oficerem w 14 Pu³ku
U³anów Jaz³owieckich (oddzia³ Kawalerii Wojska
Pol ski ego II R P). Z te go w zgl êdu w ok res ie
stalinowskich represji musia³ siê ukrywaæ.
Mama Maria Bujalska z d. Jêdrzejewska w³ada³a
dwoma jêzykami obcymi: francuskim i niemieckim.
Ukoñczy³a Pensjê dla Dziewcz¹t we Lwowie, prowadzon ¹ prz ez Pa nie S karb ek i B iliñ sk¹. Cele m
kszta³cenia by³o zdobywanie przez pensjonarki polotu
towarzys kiego i æwiczeni e talentów, czyli tañca,
muzyki, rysunków, wytwornych manier towarzyskich
i œwiatowych obyczajów.
Ca³a rodzina po II wojnie œwiatowej, w wyniku akcji
przesiedleñczej w 1945 roku, przenios³a siê do
Kêdzierzyna, a dwa lata póŸniej na sta³e zamieszka³a
w Paczkowie na Dolnym Œl¹sku. Na proœbê
pierwszego powojennego proboszcza Franciszka
Siekierskiego w Parafii Rzymskokatolickiej pw.
Œw. Jana Ewangelisty w Paczkowie, ojciec pani
W³adys³awy Sasu³y zosta³ organist¹. Pe³ni³ tê funkcjê
przez 42 lata. Mama natomiast zajmowa³a siê domem
i wychowywaniem czwórki dzieci.
Pani W³adys³awa Sasu³a by³a najstarsz¹ z rodzeñstwa. Nie lubi³a swojego imienia, wola³a by nazywano
J¹ Jadzi¹. Ukoñczy³a Gimnazjum w Paczkowie ,
nastêpnie Studium Nauczycielskie w Raciborzu i na
pocz¹tku lat 70 tych Wy¿sz¹ Szko³ê Muzyczn¹ we
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Wroc³awiu. Gra³a na wielu instrumentach, miêdzy
innymi fortepianie, organach, skrzypcach i perkusji.
Brat Juliusz Bujalski tak wspomina wspólne muzykowanie w domu rodzinnym:
,,Graliœmy ca³¹ rodzin¹ w domu, Dziunia (skrót od
W³adziuni) na perkusji. Zarabialiœmy na ró¿nego
rodzaju imprezach, miêdzy innymi sylwestrach. Takie
to by³y czasy.
Do roku oko³o 1966/67 siostra nie mog³a znaleŸæ
pracy, ze wzglêdu na ojca, który by³ przeœladowany za
przynale¿noœæ do 14 Pu³ku U³anów Jaz³owieckich.
Pierwsz¹ pracê uda³o siê siostrze dostaæ w PolanicyZdroju w Szkole Podstawowej Nr 1 w charakterze
nauczycielki muzyki”.
To w naszym mieœcie Pani W³adys³awa Sasu³a,
znalaz³a swoje miejsce na Ziemi, dom przy ul. Lipowej, mê¿a Eugeni usza, pracow nika Huty Szk³a
Sto³owego, syna Jurka, którego urodzi³a w 1965 roku
i którego wychowywa³a w Polanicy-Zdroju. Jurek
obecnie mieszka z w³asn¹ rodzin¹ w Niemczech.
Los nie by³ jednak do koñca dla Niej ³askawy. Zosta³a
wdow¹ jako m³oda trzydziestokilkuletnia kobieta,
maj¹ca na wychowaniu siedmioletnie dziecko.
Pracowa³a w trzech szko³ach podstawowych, ³¹cz¹c
godziny sk³adaj¹ce siê na ca³y etat nauczyciela
muzyki. Realizowa³a zajêcia z wychowania muzycznego w oparciu o program nauczania (œpiew, gra na
instrumencie - flet prosty, wiedza o muzyce, s³uchanie
muzyki, tworzenie muzyki, udzia³ w koncertach
umuzykalniaj¹cych, prowadzenie chóru, nauka gry na
mandolinie, oprawa muzyczna do spektakli teatralnych). Praca nie by³a ³atwa, chocia¿by z uwagi na
odlegle po³o¿enie trzech szkó³, liczne klasy i charakter
przedmiotu.
Dolny Œl¹sk ma wiele bogactw naturalnych, ale bez
przesady mo¿na stwierdziæ, ¿e jego najwiêkszym
bogactwem jest jego spo³eczeñstwo - ludzie. Przybyli
tu po wojnie ze wszystkich stron Ojczyzny, wracali po
la ta ch em ig ra cj i z ac ho dn ie j i ws ch od ni ej , b y
zagospodarowaæ te ziemie. W ludziach wyzwoli³y siê
olbrzymie si³y twórcze, które zdolne by³y podj¹æ
olb rzy mi¹ pra cê obl icz an¹ na ca³ e pok ole nia .
Równolegle z uprzemys³owieniem i urbanizacj¹ kraju
rozwija³o siê lecznictwo uzdrowiskowe, wczasy
uzdrowiskowe, turystyka i ró¿ne formy regeneracji si³
cz³ owi eka . W P ola nic y-Z dro ju r ozw ija ³ si ê na
niespotykan¹ skalê ruch artystyczny. Jak grzyby po
deszczu wyrasta³y amatorskie zespo³y artystyczne,
dotowane przez Pañstwo i wspierane przez zak³ady
pracy. Najbardziej popularne by³y wówczas chóry,
orkiestry dête, zespo³y mandolinistów, grupy teatralne.
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W tym cza sie przy Szkole P odstawo wej Nr 1
w Polanicy-Zdroju istnia³ Dzieciêcy Zespó³ Teatralny i
Muzyczny prowadzon y przez p. Krystynê Guzik
i p. W³adys³awê Sasu³ê a tak¿e Ryszarda Kwietnia,
Krystynê Kidziak, Barbarê Sadkowsk¹, Czes³awê
Adamowsk¹, Danutê Wanat.
Praca z zespo³em dzieciêcym by³a bardzo trudna, ale
rezultaty dawa³y wiele satysfakcji zarówno prowadz ¹c ym na uc zy ci el om , ja k ró wn ie ¿ dz ie ci om .
W przygotowaniach spektakli pomagali rodzice oraz
zak³ad opiekuñczy tj. Uzdrowisko Polanica. Szyto
kostiu my, robion o dekora cje. Oprawê muzycz n¹
pro wad zi³ poc z¹t kow o pan Bro nis ³aw Dro mka ,
w nastêpnych latach Pani W³adys³awa Sasu³a.
Zaczê³o siê od premiery „Teatrzyku na jednej nodze” Wandy Chotomskiej, kolejno wystawiano proste baœni:
„Baœñ o szlachetnej Gotfrydzie i piêknej Roksanie”,
„Czarodziejskie wrzeciono”, „Trzewiczki szczêœcia”,
„Baœ ñ o z aklê tym k aczo rze” , „Li czyr zepa ”, „Z a
siedmioma górami”, „Dzikie ³abêdzie”. Spektakle
preze ntowa no dziec iom szkol nym, miesz kañco m
mia sta , ku rac jus zom i wc zas owi czo m. Z esp ó³
teatralny bra³ udzia³ w eliminacjach zespo³ów
szkolnych, organizowa³ akademie z okazji rocznic
pañstwowych i œwi¹t narodowych.
Kole¿anka z pracy pani Maria Ziembiewicz wspomina
w rozmowie ze mn¹, ¿e obok pracy z zespo³em
teatralnym, Pani W³adys³awa prowadzi³a równie¿
w Szkole Podstawowej Nr 1 grupê mandolinistów,
w której zapamiêta³a miêdzy innymi uczniów: Bartka
Czajê i Piotra Mazurka.
-Jaka by³a p. Jadzia Sasu³a ? - zapyta³am Pani¹
Marylkê.
- By³a dowcipna, otwarta, serdeczna, przedsiêbiorcza,
bardzo ³adna, a przede wszystkim mia³a prawdziw¹
duszê artystyczn¹. Prawdziwy Unikat.
- W okresie Jej urlopu dla poratowania zdrowia
uczy³am w zastêpstwie muzyki w szkole. Œpiewa³am z
uczniami pieœni patriotyczne, harcerskie, okolicznoœciowe. Jadzia po powrocie z urlopu by³a niezadowolona. Mówi³a, ¿e to za ma³o, ¿e wychowanie
muzyczne to coœ wiêcej. By³a wymagaj¹ca, czasami
ekscentryczna.
Tak te¿ wspominaj¹ J¹ uczniowie z polanickich
szkó³ podstawowych, w których uczy³a do czasu
przejœcia na emeryturê. Obowi¹zkowy by³ udzia³
w koncertach umuzykalniaj¹cych, odbywaj¹cych siê
cyklicznie w sali koncertowej w Parku Zdrojowym,
pro wad zon ych prz ez pro fes jon aln ych muz ykó w.
Obowi¹zkiem by³o nie tylko s³uchanie, ale równie¿
robienie notatek z koncertów.
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Uc zn io wi e cz as am i br on il i si ê pr ze d zb yt ni m
dyscyplinowaniem, p³atali Pani Jadzi ró¿ne figle (to ju¿
na szczêœcie weso³e wspomnienia)
Okres emerytury by³ dla Pani W³adys³awy Sasu³y
okresem spe³niania marzeñ, dodatkowej pracy w charakterze nauczyciela muzyki w placówkach specjalistycznych i ma³ych szko³ach podstawowych, jak
równie¿ troski o zdrowie, które z biegiem lat zaczê³o
siê pogarszaæ.
Pani Ola Wolf Klimowicz tak wspomina ich wzajemne
spotkania i wyjazdy: Jadzia by³a niez³omna. Chodzi³a
o kulach po z³amaniu nogi. Namówi³a mnie na wyjazd
do Opery Wroc³awskiej na s³ynn¹ operê Giuseppe
Verdiego „Nabucco” z wznios³¹ i piêkn¹ pieœni¹ ¯ydów
(c hó r n ie wo ln ik ów ), kt ór a t o p ie œñ st a³ a s iê
nieof icjal nym hymne m W³och . Pojec ha³yœ my do
Wroc³awia autobusem. Wróci³yœmy ca³e szczêœliwe.
Nastêpnym razem Jadzia zapragnê³a, zwiedziæ
koœció³ NMP na Rynku w Wadowicach, czyli Bazylikê
Papiesk¹, zjeœæ kremówki. Oczywiœcie pojecha³yœmy
tam autobusem relacji Kudowa-Kraków i kolejne
marzenie Jadzi siê spe³ni³o.
Pani W³adys³awa Sasu³a, bêd¹c na emeryturze,
pracowa³a w latach 1997 - 2004 w Zespole Szkó³
Specjalnych przy Dzieciêcym Szpitalu Kardiologicznym w Polanicy-Zdroju przy ul. Dêbowej 14, do
czasu rozwi¹zania tej placówki. By³a zatrudniona jako
nauczyciel wychowania muzycznego w wymiarze
5 godzin tygodniowo. Uczy³a dzieci przyjezdne z ró¿nych stron Polski, przebywaj¹ce na leczeniu oko³o
dwu mie siê czn ym z pow odu pro ble mów kar dio logicznych, czêsto po operacjach serca. Prowadzi³a
zajêcia w klasach I-VI szko³y podstawowej i klasach IIII gimnazjum.
Dzieci wymaga³y szczególnej troski i opieki. Zajêcia
musia³y byæ dostosowane do ich mo¿liwoœci
zdrowotnych. Pani W³adys³awa Sasu³a z pe³nym
oddaniem i w³aœciwym przygotowaniem realizowa³a
program nauczania, aby uczniowie bez stresu mogli
wróciæ do swoich szkó³ macierzystych. Na apelach
podsumowuj¹cych dwumiesiêczny pobyt dzieci by³y
prezentowane piêkne programy artystyczne, które
wspólnie wypracowali. Jadzia Sasu³a wspominana jest
przez dyrektora szko³y pani¹ Krystynê Bregin i kolegów z pracy jako oddan¹, pogodn¹, rozeœmian¹,
pe³n¹ optymizmu osobê.
Pani Ola Wolf-Klimowicz wspomina, ¿e w ostatnich dziesiêciu latach swojego ¿ycia pani Jadzia
Sasu³a boryka³a siê z du¿ymi problemami zdrowotnymi. (wymiana stawu biodrowego, choroba nerek
i koniecznoœæ dializ). Do koñca swojego ¿ycia by³a

samodzielna i niezale¿na. Umia³a prosiæ o pomoc
i wsparcie w trudnych sytuacjach.
Wiem to na pewno, do koñca kocha³a muzykê.
Zmar³a w szpitalu w SCM w Polanicy-Zdroju dnia
16 listopada 2019 roku, w wieku 81 lat. le znios³a
kolejn¹ dializê. Pojawi³a siê gor¹czka, zapalenie p³uc
problemy z oddychaniem.
Zosta ³a pocho wana w rodzi nnym grobo wcu na
cmentarzu Parafii Rzymskokatolickiej pw. œw. Jana
Ewangelisty w Paczkowie.
Uroczystoœci¹ pogrzebow¹ i sprowadzeniem zw³ok do
Paczkowa zaj¹³ siê brat Juliusz Bujalski. Obecnie
przebywaj¹cy na emeryturze. By³y dyrektor Zespo³u
Szkó³ Mechanicznych w Œwidnicy. Cz³owiek niezwykle
rodzinny i opiekuñczy, któremu los zes³a³ odprowadzenie nie tylko najstarszej siostry, ale równie¿
dwóch pozosta³ych.
Myœlê, ¿e wypada wspomnienia o Pani W³adys³awie
Sasule zakoñczyæ akcentem muzycznym.
Czym jest muzyka. Nie wiem.
Mo¿e po prostu niebem.
Z nutami zamiast gwiazd?
Mo¿e mostem zakutym, po których instrumenty
przeprowadzaj¹ nas.
Wszystko jak raz ktoœ orzek³Muzyczne ma pod³o¿e.
Nawet ksiê¿yca blask”. (Ludwik, Jerzy Kern)
Muzyka jest sztuk¹ i muzyka jest piêknem. Jej si³a
wzrusza.

Danuta Szczepankiewicz

Bibliografia:
1. Król J.: ¯ycie kulturalne w zakresie muzyki Uzdrowiska PolanicaZdrój w latach 1945-1978, Wroc³aw 1979, PWM.
2. Szczepankiewicz D.: Rola zajêæ umuzykalniaj¹cych w kreowaniu
indywidualnej drogi ¿yciowej, Zielona Góra, 1997,WSP.
3. Dominika Wolak.: artyku³:O niezwyk³ych ludziach, , Nysa, 0804.05.2018, Nowiny Nyskie.
4. Pelczar Roman.: Prywatne Zak³ady kszta³cenia i Wychowania
Dziewcz¹t, Rzeszów.
Serdeczne podziêkowania dla Pana Juliusza Bujalskiego, Pani
Krystyny Bregin, Pani Katarzyny Czai, Pani Aleksandry Wolf Klimowicz, Pani Marii Ziembiewicz, za rozmowy i udzielone
informacje oraz udostêpnienie zdjêæ wykorzystanych w
artykule.

21

POLANICZANIE

Nieregularnik Polanicki

1/2022

W Herbaciarni z R. Breginem

Obok swojego domu w Polanicy-Zdroju

Inscenizacja przygotowana przez dzieci
Grono Pedagogiczne Szko³y Specjalnej w Polanicy

Spotkanie z kole¿ankami z pracy
siedz¹ od lewej: E. Golecka, J. Zawistowska, K. Bregin
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Urlop nad morzem - falochron jak klawiatura fortepianu
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Przewracaj¹c kolejne strony albumu podarowanemu
dyrektorowi Tadeuszowi Zawickiemu przez pracowników Uzdrowiska Polanica w 1959 r. dochodzê do
prezentacji za³óg poszczególnych sanatoriów.
Dobry to by³ zwyczaj fotografowania siê wspólnie
przed swoim zak³adem pracy. Po latach mo¿emy
wspomnieniami powróciæ do tamtych lat. Te stare
zdjêcia to jest ju¿ historyczny dokument, nie tylko PP
Uzdrowisko Polanica, ale równie¿ naszego miasta.
W tamtych latach Polanica-Zdrój by³a znana w Polsce
jako piêkne, nowoczesne i prê¿ne uzdrowisko.
Cykl kolejnych prezentacji pracowników, tym razem

z sanatoriów, rozpoczynamy od sanatorium nr I,
dzisiaj „Wielka Pieniawa”.
Udajemy siê wiêc w sentymentaln¹ podró¿ i mo¿e uda
nam siê rozpoznaæ niektóre postaci.
Gra¿yna Redmerska

Czekam na kontakt:
tel. 793 661 668
e mail: nieregularnik.tmp@wp.pl
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KOLEJE KOLEI W POLANICY
Po kolei
W tym artykule chcia³bym po³¹czyæ, a wrêcz
pomieszaæ, w¹tki historyczne dotycz¹ce rozwoju kolei
przebiegaj¹cej przez Polanicê ze wspomnieniami z lat
m³odoœci, a tak¿e obiektywnymi ocenami tego do
czego kolej - w tak wydawa³oby siê niedu¿ym mieœcie
uzdrowiskowym - mo¿e siê przydaæ.
Pojaw ienie siê kolei w jakim œ miejs cu zawsz e
stanowi³o istotny czynnik rozwojowy danego obszaru,
powodowa³o wzrost liczby mieszkañców i rangi
regionu, a przede wszystkim by³o nieskoñczon ¹
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skarbnic¹ wielu romantycznych zdarzeñ.
Polanica, to nie Dziki Zachód Stanów Zjednoczonych,
ale podzielê siê paroma refleksjami jak rozwój a czasem i degradacja kolei w naszym mieœcie wp³ywa³y na
jego historiê, oraz na losy mieszkañców.
Linia kolejowa dotar³a do Polanicy 7 maja 1885 roku
w ramach budowy odcinka K³odzko-Szczytna (GlatzRückers). Sta³o siê to jednym z wa¿niejszych czynników rozwoju naszego uzdrowiska, ³¹cz¹c je najpierw
z Wroc³awiem a potem tak¿e z Berlinem. A pamiêtajmy, ¿e nie istnia³ wówczas transport samochodowy.
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W tym samym roku Carl Benz skonstruowa³ dopiero
swój pierwszy prototyp.
A oto ciekawy rozk³ad z 1929 roku, pokazuj¹cy (poza
poci¹gami lokalnymi) najszybszy dojazd do Dusznik
(wówczas koniec linii) z Berlina i Górnego Œl¹ska.
Z Berlina jecha³o siê wówczas nieco ponad 8 godzin,
w g³owie siê nie mieœci, ¿e mo¿na by³o tak szybko!

Zaœ z K³odzka do Polanicy jecha³o siê wówczas 29
minut, dziœ to œrednio 22 minuty.
Rok 1930; niewiarygodne! Ale w tamtym czasie do
k³odzkich uzdrowisk mknê³y poci¹gi z Hanoweru,
Brunszwiku czy Berlina.

Z WYSZPERANE
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2) poc. bezpoœredni Warszawa - Chudowa Zdrój
i z powrotem

Przywrócona wkrótce po wojnie komunikacja kolejowa ³¹czy³a jak¿e¿ dziwnie dziœ brzmi¹ce miejscowoœci takie wówczas nosi³y nazwy tymczasowe:
Puszczyków Zdrój, to w³aœnie Polanica;
Ruchock, czyli Szczytna;
Kuliñsk, to Kulin;
Gomolec, czyli Lewin.
Ale kolej to wszak nie jedynie parowóz jad¹cy po
szynach, to ca³a, nieraz znacz¹ca infrastruktura
powstaj¹ca wraz z budow¹ linii.
W Polanicy to te¿ by³o znacz¹ce przedsiêwziêcie.

Jeden z pierwszych rozk³adów jazdy po wojnie
1946 rok.
Uwagi i objaœnienia:
1) poc. bezpoœredni Katowice - Chudowa Zdrój
i z powrotem
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMAREKLAMA
REKLAMAR
EKLAMAREKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Budowa wiaduktu na ulicy Warszawskiej

W obrêbie miasta znalaz³y siê budynki dworcowe
z magazynami i bocznicami, 3 obiekty mostowe oraz
bocznica do huty szk³a, a tak¿e ma³y tunel dla
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pieszych, obok dworca, prowadz¹cy na Soko³ówkê.
Zdjêcia z czasów budowy i póŸniejszej modernizacji
pokazuj¹ wiadukt w ci¹gu ulicy Warszawskiej (1938
rok), most nad potokiem Rogoziniec (1930 rok), oraz
przebudowê mostu w Piekielnej Dolinie (1911 rok).
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Budynek dworca z piêtrem bêd¹cym mieszkaniem
zawiadowcy zawiera³ 2 kasy biletowe, kasê i przechowalniê baga¿u, poczekalniê oraz restauracjê dworcow¹ czynn¹ od 7.00 do 22.00. Tak¿e pomieszczenia
zawiadowcy i dy¿urnego ruchu wraz ze wszelkimi
urz¹dzeniami nastawni. Obok znajdowa³y siê
z jednej strony toalety i poczekalnia letnia, z drugiej
natomiast magazyny. Stacja mia³ 2 perony z trzema
torami dla poci¹gów.

Ukoñczony wiadukt na ulicy Warszawskiej

Stacja kolejowa w Polanicy-Zdroju

Most kolejowy nad potokiem “Rogozimiec”

Przebudowa mostu w “Piekielnej Dolinie”

W dalszych latach stacja rozwinê³a siê do ca³kiem
pokaŸnych rozmiarów jak na tak ma³e miasteczko,
pe³ni¹c kilka istotnych funkcji dla miasta i jego
mieszkañców.

26

Dwie bocznice kolejowe, na których wy³adowywano
towary masowe jak wêgiel, cement, nawozy czy inne,
a ³adowano z kolei skrzynki z wod¹ mineraln¹
oraz tarcicê z pobliskiego tartaku. Przywo¿one
towary przez lata wywozi³o siê furmankami, a potem
samochodami ciê¿arowymi.
Osobna bocznica prowadzi³a do zlokalizowanej tu¿
obok huty szk³a. Nieco dalej przy ulicy T. Gajcego
znajduje siê budynek nastawni oraz obs³ugi szlabanów, na jedynym strze¿onym przejeŸdzie w Polanicy. Kawa³ek dalej, ukryte ju¿ w zieleni s¹ pozosta³oœci schodów, prowadz¹cych od ul. Wojska Polskiego do ul. T. Gajcego.
Restauracja dworcowa warta jest szczególnego
wspomnienia, gdy¿ pe³ni³a szereg funkcji spo³ecznych.
By³a miejscem, gdzie mo¿na by³o przez ca³y dzieñ jej
funkcjonowania zjeœæ ciep³y posi³ek, a tak¿e napiæ siê
piwa. To powodowa³o, ¿e z jednej strony mo¿na by³o
tam niedrogo zjeœæ, a z drugiej przyci¹ga³a koneserów
z³ocistego napoju.
Otwierano j¹ o 7:00 rano i ju¿ o tej porze, a nawet
wczeœniej, wyczekiwali zmarzniêci mi³oœnicy piwa,
których lokalnie nazywano „czwarta zmiana”. Co
ciekawe, prócz zwyk³ego piwa dla szerokich rzesz
konsumentów bywa³o tam i atrakcyjne piwo butelkowe
jak Full Wroc³awski czy ¯ywiec, na owe czasy
wyj¹tkowe rarytasy.
W okolicy dworca mieszka³o kilkanaœcie osób
zwi¹zanych bezpoœrednio z kolej¹. Równie¿ kolej
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posiada³a parê obiektów. Urzêduj¹cy zawiadowcy
stacji zawsze mieszkali na pierwszym piêtrze
budynku stacyjnego.
Niedaleko od stacji, po drugiej stronie torów by³o
mieszkanie kolejarskie, nawet z telefonem kolejowym
(!) dla pracowników PKP. To dawny budynek „Oranienburg” przy ul. ¯eromskiego 2.
By³ te¿ na Soko³ówce budynek w ca³oœci nale¿¹cy do
kolei, w którym mieszkali kolejarze, to ul. ¯eromskiego
nr 7.
A dok¹d jeŸdzi³y poci¹gi z Polanicy?
Przez wiele lat nasze ma³e miasteczko by³o doskonale
skomunikowane z wieloma miastami w kraju.
Oczywiœcie by³y poci¹gi do Wroc³awia, ale te¿ poci¹g
sk³adaj¹cy siê z wagonów jad¹cych do Warszawy
Wschodniej (przez £ódŸ), Gdyni G³ównej i Szczecina.
By³y tak¿e po³¹czenia z Katowicami i Lublinem.
Kolej spe³nia³a tutaj dwojak¹ funkcjê, z jednej strony
po ³¹ cz en ia da le ko bi e¿ ne za pe wn ia ³y do ja zd
kuracjuszom uzdrowiska i wczasowiczom Funduszu
Wczasów Pracowniczych, z drugiej zaœ strony w ruchu
lokalnym (do K³odzka czy Kudowy) gwarantowa³y
mo¿noœæ dojazdu do pracy i szkó³ œrednich dla
m³odzie¿y.
Przed tzw. „transformacj¹”, czyli zniszczeniem
przemys³u terenowego, wiele osób pracowa³o w zak³adach i instytucjach w K³odzku, ale tak¿e w Hucie Szk³a
Kryszta³owego w Szczytnej, Zak³adach Elektrotechniki Motoryzacyjnej w Dusznikach, czy Zak³adach
Przemys³u Bawe³nianego w Kudowie. Pewna iloœæ
pracowników doje¿d¿a³a tak¿e do polanickiej rozlewni,
uzdrowiska, czy filii huty szk³a.
Szczególn¹ rolê spe³nia³y poci¹gi w edukacji
m³odzie¿y. W Polanicy nie by³o ¿adnej szko³y œredniej,
wiêc trzeba by³o doje¿d¿aæ do techników w K³odzku,
liceum ogólnokszta³c¹cego w Dusznikach (bo taka
by³a rejonizacja dla Polanicy) oraz szkó³ zawodowych
w K³odzku, Szczytnej, Dusznikach czy Kudowie. Te
dojazdy dla ka¿dego z nas, kto ich zazna³ stanowi³y
kawa³ek doœwiadczenia i przygody ¿yciowej. Od
znajomoœci zawartych w poci¹gach, po naukê gry
w karty.
Poci¹gi na tej trasie oczywiœcie przez lata ci¹gnê³y
parowozy. Dopiero pod koniec lat 70. ub.w. pojawi³y
siê lokomotywy spalinowe, a obecnie, to szynobusy.
Funkcja zapewnienia dojazdu do uzdrowiska powodowa³a koniecznoœæ kolejnych rozwi¹zañ w postaci
dowozu wysiadaj¹cych na stacji do odleg³ego centrum
miasta. Dziêki temu stale mia³y klientów je¿d¿¹ce
w Polanicy taksówki, których w ró¿nych okresach by³o
nawet ponad 10! By³y te¿ okresy, gdy funkcjê tê

Z WYSZPERANE
¯YCIA MIASTA
realizowa³o uzdrowisko, podstawiaj¹c pod dworzec
autobus rozwo¿¹cy kuracjuszy do ich sanatoriów.
Jak przysta³o na tak wa¿n¹ w ¿yciu Polanicy strukturê
jak¹ by³a kolej z jej obiektami, odegra³a ona tak¿e role
w obszarze sztuki. Gdy jeszcze odbywa³y siê u nas
festiwale Pol-8 (ach, co to by³y za festiwale!), to ich
pocz¹tek obwieszczany by³ wielkimi, bia³ymi œladami
stóp malowanymi w³aœnie od dworca a¿ do kina
oraz Teatru Zdrojowego miejsc projekcji i spotkañ
z twórcami.
Zagra³a te¿ nasza stacja rolê w filmie „Wielki Szu”
z Janem Nowickim, udaj¹c dworzec w nieistniej¹cym
Lutyniu.
Próba wykolejenia - kolejne wcielenie
Wielka powódŸ w 1998 roku, która zniszczy³a tory
kolejowe i czêœæ nasypu zaraz za Polanic¹, powoduj¹c przerwanie ci¹g³oœci linii do Kudowy, zagrozi³a
dalszemu istnieniu kolei. Pojawi³y siê szalone pomys³y
zlikwidowania kolei w ogóle.
Przez lata poci¹gi nie jeŸdzi³y, istnia³a tylko komu-

nikacja zastêpcza autobusami. Wreszcie w 2013 roku
rozpoczê³y siê nieœmia³e próby z szynobusami, które
zaowocowa³y tym, ¿e nie tylko komunikacja wróci³a do
Polanicy ponownie, ale mo¿na by³o dojechaæ do
naszego miasta z tak nietypowych dotychczas kierunków jak chocia¿by: Olsztyn, Legnica czy Jelenia Góra.
W dzisiejszych czasach, mimo ogromnego rozwoju
komunikacji samochodowej i zmotoryzowania
przyjezdnych, kolej nadal zachowa³a swoje atuty.
Mo¿na przyjechaæ do nas ca³¹ grup¹, mo¿na z rowerami i wreszcie dla samej atrakcji widokowej warto
przejechaæ odcinek Polanica-Kudowa.
Kto jeszcze nie by³, niech siê zbiera!

Dariusz Milka
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Ks. PRA£AT ANTONI KOPACZ
(1950-2022)
Ks. Antoni Kopacz urodzi³
siê w 1950 roku w Rudniku
nad Sanem. Szko³ê podstawow¹ ukoñczy³ w Stró¿y,
gdzie zamieszkiwa³ wraz
z rodzin¹. Po ukoñczeniu
Liceum Ogólnokszta³c¹cego
w Rudniku wst¹pi³ do
Metropolitarnego Wy¿szego
Seminarium Duchownego
we Wroc³awiu, które ukoñczy³ uzyskuj¹c stopieñ magistra teologii na Papieskim
Wydziale Teologicznym z zakresu Historii Koœcio³a.
Œwiêcenia kap³añskie otrzyma³ 25 maja 1974 roku.
Pierwsz¹ parafi¹, w której rozpocz¹³ pracê jako
wikariusz, by³a parafia p.w. œw. Aposto³ów Piotra
i Paw³a w Kamiennej Górze, nastêpnie pracowa³
w parafiach: Narodzenia Najœwiêtszej Marii Panny
w L¹dku (1976-1980), œw. Aposto³ów Piotra i Paw³a
w Legnicy (1980-1982), Podwy¿szenia Krzy¿a Œw.
w Wa³brzychu (1982-1985). W tym te¿ roku podj¹³
jako proboszcz parafiê p. w. Matki Boskiej Królowej
Polski i œw. Mateusza w Stroniu Œl¹skim. Tutaj da³ siê
poznaæ jako dbaj¹cy o œwi¹tynie: odnowi³ trzy koœcio³y,
dwa w Stroniu Œl., jeden w Siennej. Za trud wniesiony
w odnowienie œwi¹tyñ otrzyma³ w 1992 roku godnoœæ

Barmiñskim. 15 wrzeœnia 1992 roku zostaje Referentem Duszpasterstwa Turystycznego i Wczasowego
w Archidiecezji Wroc³awskiej. 20 paŸdziernika 1993
roku zosta³ ustanowiony dziekanem Dekanatu
Polanica-Zdrój, który to urz¹d pe³ni³ a¿ do œmierci.
Na wniosek ks. Henryka kardyna³a Gulbinowicza
10 wrzeœnia 1997 roku Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II
w³¹czy³ ksiêdza kanonika do rodziny papieskiej i obdarzy³ godnoœci¹ Honorowego Kapelana, któremu
przys³uguje tytu³ pra³ata.
25 marca 2004 roku powsta³a nowa Diecezja Œwidnicka. Pierwszy Ordynariusz Diecezji Œwidnickiej
Ignacy Dec utrzyma³ ksiêdza proboszcza na stanowisku dziekana. 17 wrzeœnia 2004 roku mianowa³ ks.
Pra³ata cz³onkiem Rady Kap³añskiej Diecezji Œwidnickiej. 1*
Ks. Antoni zmar³ 14 stycznia 2022 roku w swojej
Plebani.
Po¿egnalna Msza œw. odby³a siê 19 stycznia 2022
roku w koœciele p.w. W.N.M.P. w Polanicy Zdroju,
któr¹ celebrowa³o trzech biskupów i kilkudziesiêciu
ksiê¿y.
20 stycznia 2022 roku cia³o zmar³ego kap³ana zosta³o
przewiezione do Rudnika nad Sanem - Stró¿y rodzinnej miejscowoœci ks. Kopacza. Spocz¹³ zgodnie
z Jego wol¹ w rodzinnym grobie na miejscowym
cmentarzu komunalnym.
G.R.

kanonika z przywilejem noszenia odpowiedniego
stroju: Rokiety i Mantoletu. Podczas wizytacji ks.
Henryk kardyna³ Gulbinowicz zaproponowa³ ks. Proboszczowi parafiê w Polanicy Zdroju, któr¹ przyj¹³.

1* „Polanica Zdrój wczoraj i dziœ” Tom II. Ksiêga
pami¹tkowa 1945 - 2005

19 czerwca 1992 roku ks. kanonik Antoni Kopacz obj¹³
parafiê p.w. Wniebowziêcia Najœwiêtszej Marii Panny

Poni¿ej publikujemy treœæ wyst¹pieñ odczytanych

w Polanicy-Zdroju po ksiêdzu dr. Zygmuncie

podczas Mszy œw.

Wasza Ekscelencjo Ksiê¿e Biskupie,
Drodzy Ksiê¿a Wikariusze, Szanowni Zebrani!
Niezwykle trudny to moment, kiedy przychodzi nam

duchowna, jako prawie 30-letni proboszcz parafii,

wspominaæ i ¿egnaæ cz³owieka, który jeszcze za ¿ycia

zawsze dba³ o ten koœció³ i o rozwój duchowy wszys-

zyska³ prawo do nazywania go Legend¹. Bo ksi¹dz

tkich swoich wiernych. Ale przede wszystkim by³

pra³at Legend¹ Polanicy by³ i bêdzie. Jako osoba

mieszkañcem Polanicy i zawsze o Polanicy myœla³
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i pamiêta³. Jego zas³ugi mo¿na by wymieniaæ bardzo

Œmieræ ksiêdza Pra³ata, tak nag³a i niespodzie-

d³ugo nie bez powodu Ksi¹dz Pra³at odznaczony

wana, dla wszystkich nas by³a ogromnym zaskocze-

zosta³ tytu³ami Honorowego Obywatela Polanicy-

niem. Bo choæ ksi¹dz pra³at zmaga³ siê d³ugo z ciê¿-

Zdroju oraz Zas³u¿onego dla Miasta Polanica-Zdrój.

kimi chorobami, to widz¹c, jak dzielnie to znosi i siê

Wymieniæ wystarczy chocia¿by gruntowne remonty

nie poddaje, mieliœmy prawie pewnoœæ, ¿e wyjdzie

koœcio³a i plebanii , budowani e przyjaŸn i polsko-

z tej nierównej jak siê okaza³o walki zwyciêsko. Sta³o

niemieckiej, wspó³pracê z parafiami w ¯ó³kwi i Cho-

siê jednak inaczej. Dziœ, ¿egnaj¹c Ksiêdza Pra³ata,

rostkowie na Ukrainie czy krzewienie ducha patrio-

pragnê wyraziæ przede wszystkim ogromn¹ wdziêcz-

tyzmu i historii. To dziêki staraniom ksiêdza pra³ata

noœæ za to, co Ksi¹dz Pra³at zrobi³ dla tej Wspólnoty

modlimy siê dziœ w Sanktuarium Najœwiêtszej Maryi

i dla tego miasta. Wdziêcznoœæ i podziêkowanie za

Panny Nieustaj¹cej Pomocy, to tutaj w³aœnie znajduj¹

Jego ogromne zaanga¿owanie, za zas³ugi, starania

siê relikwie œw. Jana Paw³a II.

i za mi³oœæ do naszej Polanicy. Bo tylko ktoœ, kto tak

Ksi¹dz Pra³at swoje plany i postanowienia potrafi³

kocha to miejsce, by³ w stanie tyle dla niego zrobiæ.

konsekwentnie realizowaæ, a wszystko dziêki determi-

Na zakoñczenie chcia³bym wyraziæ - s³owami ks.

nacji, umiejêtnoœci dialogu, konsekwencji, a przede

Jana Twardowskiego - pewnoœæ, ¿e „mo¿na odejœæ na

wszystkim dziêki wierze, bo czêsto podkreœla³, ¿e

zawsze, by stale byæ blisko”. I ja mam tê pewnoœæ, ¿e

trzeba ufaæ Opatrznoœci Bo¿ej. Potrafi³ odwa¿nie

bêdziesz, Ksiê¿e Pra³acie, zawsze wœród nas, w tej

mówiæ o tym, co wa¿ne, nie ba³ siê wyra¿aæ swojego

naszej ma³ej ojczyŸnie.

zdania. By³ gawêdziarzem, cz³owiekiem, którego
opowieœci mo¿na by³o s³uchaæ bez koñca. Pamiêta³

W imieniu Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój
Mateusza Jellina
Agata Winnicka zastêpca burmistrza

zawsze o wa¿nych datach, rocznicach i œwiêtach.
Dziêki temu ka¿dy, kto zyska³ jego sympatiê i przyjaŸñ,
czu³ siê potrzebny, wa¿ny i doceniony.

Czcigodny Ksiê¿e Pra³acie, Proboszczu, Dziekanie!
Drogi Przyjacielu!
Zakoñczy³eœ swoj¹ ziemsk¹ wêdrówkê pozostawiaj¹c

nemu udzia³owi, Towarzystwo zrealizowa³o szereg

w smutku rodzinê, przyjació³, spo³ecznoœæ Polanicy.

cennych projektów. To miêdzy innymi Twoja troska

Jesteœmy na tym „³ez padole” tylko podró¿nikami,

o zachowanie pamiêci œw. Jana Paw³a II o nadanie

w historii ludzkoœci, to chwila.

imienia Papie¿a Specjalistycznemu Centrum Medycz-

Ktoœ porówna³ œmieræ do przesiadki na stacji kolejo-

nemu i Regionalnej Szkole Turystycznej.

wej, zmieniamy tylko wagony, podró¿ trwa dalej.

Upamiêtnienie koœcio³a ewangelickiego, wspó³praca

Wa¿ny jest œlad, jaki po sobie pozostawiamy, na

z by³ymi mieszkañcami Polanicy. To równie¿ dzia³ania

poszczególnych etapach wêdrówki. O wartoœci cz³o-

na rzecz budowania to¿samoœci, upamiêtnienia historii

wieka œwiadcz¹ jego czyny. Twoje Ksiê¿e Pra³acie

miasta i jej mieszkañców, szczególnie tych, którzy

zapisz¹ siê z³otymi zg³oskami w historii naszej „ma³ej

rozs³awili Polanicê, tworzyli nie tylko jej dzieje, ale

ojczyzny” Polanicy-Zdroju, a szczególnie Towarzystwa

tak¿e d zieje P olski. Myœlê t utaj o m jr. Józefie

Mi³oœników Polanicy, w którego imieniu wypowiadam

Szerwiñskim i opracowaniu publikacji „Obrona Kêpy

te s³owa.

Oksywskiej”. Aktywny by³ te¿ udzia³ Ksiêdza Pra³ata

Przez prawie 30 lat s³u¿y³eœ tej spo³ecznoœci jako

we wszystkich uroczystoœciach patriotycznych, m.in.

duszpasterz, przesz³o 20 dzia³a³eœ w TMP jako

zwianymi z upamiêtnieniem zes³añców Sybiru i ofiar

cz³onek jego Zarz¹du. Dziêki Twojej inspiracji, czyn-

Wo³ynia.
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Dziêkujemy za to wszystko!

wdziêczna i pamietaj¹ca. Czuwaj nad ni¹. Twoje

Polanica doceni³a zas³ugi Ksiêdza Antoniego przyzna-

czyny, dokonania bêd¹ dla nas inspiracj¹. Nie uronimy

j¹c tytu³y „Honorowego obywatela” i „Zas³u¿onego dla

nic z Twojego dorobku.

miasta Polanica-Zdrój”, statuetkê Polanickiego NiedŸ-

Na jednym z nagrobków przeczyta³em wygrawero-

wiedzia, a w³adze wojewódzkie odznaczaj¹c go Z³ot¹

wan¹ myœl - przes³anie „Nie czekajcie na mnie, ja nie

Odznak¹ Zas³u¿onego dla Dolnego Œl¹ska.

wrócê, nie œpieszcie siê, ja poczekam”.

„Cz³owiek ¿yje dopóty, dopóki trwa pamieæ o nim”.

Ksiê¿e Pra³acie spoczywaj w pokoju!

Ksiê¿e Pra³acie! Pamiêtamy i bêdziemy pamietaæ!
Twoje doczesne szcz¹tki spoczn¹ w ziemii rodzinnej

Edwarda Wojciechowskiego
Prezes Towarzystwa Mi³oœników Polanicy

Rudnikach nad Sanem. £aczymy siê w bólu z rodzin¹.
Tutaj w Polanicy pozostaje Twoja druga ojczyzna,

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Wniebowziêcia Najœwiêtszej Maryi Panny,
Polanica-Zdrój
Po¿egnanie Ksiêdza Pra³ata Antoniego Kopacza
By³em bardzo wstrz¹œniêty, s³ysz¹c o nag³ej podró¿y

zorganizowa³ w moim rodzinnym koœciele. Mogliœmy

do wiecznego ¿ycia mojego przyjaciela ksiêdza

spêdziæ razem wiele szczêœliwych godzin na ple-

Antoniego.

banii, napotykaj¹c zawsze na wspania³¹ goœcinê.
Niezapomniane by³y równie¿ Jego odwiedziny tutaj

Gdy tylko obj¹³ probostwo w Polanicy-Zdroju-Altheide

w Lingen.

przed 30 laty, skontaktowa³ siê ze mn¹, gdy us³ysza³
o akcji Polenhilfe („Akcji pomocy dla Polski”), któr¹ od

To, ¿e miêdzy by³ymi mieszkañcami Altheide Bad,

wielu lat prowadzi³em. Od tego czasu rozwinê³a siê

a obecnymi mieszkañcami Polanicy-Zdroju, miêdzy

piêkna przyjaŸñ, która doprowadzi³a do wielu osobis-

nim a mn¹, nawi¹za³a siê szczególna wiêŸ, jest

tych spotkañ. Podczas grupowych odwiedzin wielu

zas³ug¹ Zmar³ego.

by³ych mieszkañców Altheide czu³o siê dobrze
w koœciele parafialnym, a miasto sta³o siê na nowo ich

Niech Mu Pan wynagrodzi za to, co zrobi³ w pos³udze

Ojczyzn¹, Zawsze tu mogliœmy odprawiaæ nabo¿eñ-

kap³añskiej, a zw³aszcza za przyjacielski kontakt miê-

stwa, które celebrowa³. Wielokrotnie powtarza³: „Moja

dzy polskimi i niemieckimi mieszkañcami i ze mn¹

plebania jest dla ciebie zawsze otwarta”.

osobiœcie.

Chêtnie pomagaliœmy Mu w pracach remontowych

Wieczny odpoczynek racz mu daæ Panie.

w koœciele i na plebanii, a szczególnym wydarzeniem
by³ nasz udzia³ w zakupie nowych dzwonów. Ksiêdzu
Antoniemu zale¿a³o na tym, aby na jednym z nich
widnia³ niemiecki napis.
Dla mnie osobiœcie niezapomniane by³o wrêczenie mi
papieskiego orderu „Pro Ecclesia et Pontifice”, które
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JADWIGA MOCZULSKA (1930-2022)
Urodzi³a siê w 1930 roku

Trzeba sobie wyobraziæ ten ogrom pracy na co dzieñ,

w Stanis³awowie, a do szko³y

gdy nie by³o telefonów, samochodów osobowych i tyl-

podstawowej zaczê³a uczê-

ko 4 taksówki. Wszêdzie dochodzi³o siê na piechotê,

szczaæ w Zamoœciu, dok¹d

a opiek¹ obj¹æ trzeba by³o 3 ¿³obki, 2 przedszkola

przenieœli siê rodzice i dwie

i 3 szko³y podstawowe.

jej sio str y. Po II Woj nie

Dopiero po po³udniu Jadzia bada³a dzieci w Sana-

Œwiatowej, ju¿ w 1946 roku

torium i dopiero w latach 60. przyjecha³a pomoc

ca³a rodzina wyjecha³a do

w postaci pediatryczni z Krakowa do pracy w nim.

Wroc³awia i Jadzia ukoñczy-

Wiele siê zmieni³o w Sanatorium Kardiologicznym dla

³a naukê w III Liceum im.

Dzieci, gdy konsultantem zosta³ docent Antoni

Adama Mickiewicza, jednego

Chroœcicki, a patronatem obj¹³ sanatorium Instytut

z pierwszych dzia³aj¹cych od

Matki i Dziecka z Warszawy.

1946 roku, gdzie zda³a maturê.

Za cenê mieszkania w dwóch pokojach poddaszo-

Studia na Akademii Medycznej ukoñczy³a po sta¿u

wych, musia³am zostaæ dyrektorem Sanatorium, dr

w Klinice Pediatrycznej, by uzyskaæ tê specjalizacjê.

Zawisto wska przesz³ a na ca³y etat do Szpital a

W tym te¿ czasie, w 1957 roku pozna³a lekarza

Chirurgii Plastycznej tworzyæ tam Oddzia³ Dzieciêcy,

weterynarii Zygmunta Moczulskiego i wysz³a za niego

ale dr Jadwiga Moczulska pozosta³a w Sanatorium.

za m¹¿.

W tym czasie jeŸdzi³yœmy raz w miesi¹cu na tzw.

W tym te¿ roku po namowie docent J. Lewandowskiej

Czwartki Pediatryczne do Kliniki we Wroc³awiu. Od

i starszej kole¿anki Janiny Zawistowskiej, postano-

rana s³ucha³yœmy wyk³adów, po obiedzie ogl¹da³yœmy

wili przenieœæ siê do Polanicy-Zdroju. Dr Zawistowska

ciekawe przypadki. By³yœmy tym umêczone, ale

pracowa³a ju¿ kilka lat w Szpitalu Miejskim w Pola-

bardzo to nas zbli¿y³o, bo w podró¿y gada³yœmy,

nicy-Zdroju i przekszta³ca³a Dom Dziecka, w którym

opowiada³yœmy swoje domowe prze¿ycia i œmia³yœmy

przebywa³y dzieci z choroba reumatyczn¹, na Sana-

siê, bez umiaru! By³yœmy takie m³ode!

torium Kardiologiczne.

Lata mija³y, w niektórych domach ju¿ by³y telefony, ba

W tym czasie miasto i okolice Polanicy nie mia³y

niektórzy kupili Syrenki czy Warszawy i postano-

¿adnego pediatry. Nie bez znaczenia by³a te¿ wizyta

wi³yœmy z Jadzi¹ zrobiæ prawo jazdy.

m³odego ma³¿eñstwa Moczulskich u swych kolegów

Od razu by³o to Ÿle widziane przez naszych mê¿ów,

z tego samego roku medycyny, Gra¿yny i Bronis³awa

bo faktycznie popo³udnia zajête by³y popo³udnia na

Rozwadowskich, którzy pokazali im jak piêkna by³a

wyk³ady i jazdy w terenie, 2 czy 3 tygodnie. Mê¿owie

wtedy Polanica.

musieli wtedy nas zast¹piæ, oj nie by³o ³atwo i o humo-

Pocz¹tki pracy trudne i pionierskie z niezwyk³¹ energi¹

ry trudniej. Bardzo siê stara³yœmy i przygotowywa-

pokonywa³a Jadwiga z jedna tylko pielêgniark¹.

³yœmy do jazdy po ulicach ca³ej Kotliny K³odzkiej, ale

Na szczêœcie mia³a doskonale podwaliny i naukê

o ile teorie wyku³yœmy na blachê, to jazda sz³a nam

u profesor L. Hirszfeldowej, wiêc pierwszy, zorganizo-

rozmaicie, a instruktor by³ têgim gburem.

wany przez dr Moczuls k¹ gabinet pediatr yczny,

Niemniej jednak egzamin zda³yœmy i jak wiêkszoœæ

mimo ciasnoty w budynku Miejskiego Oœrodka Zdro-

prawdziwych kierowców, uroczyœcie to uczci³yœmy

wia, by³ wzorcowy. Przyjmowa³a w nim wszystkie dzie-

w restauracji „Polonia”, musztardówkami.

ci, nawet noworodki, bo wtedy w Szpitalu by³ te¿

To dopiero by³a JAZDA, a my wci¹¿ m³ode. Ale nasi

oddzia³ Po³o¿niczy dla matek rodz¹cych, z Polanicy

mê¿owie nied³ugo dali nam popisaæ siê naszymi

i okolicznych wiosek.

pojazdami….

By³y te¿ tzw. Bia³e Niedziele, gdy lekarze i pielê-

Do pracy w Oœrodku Zdrowia przyjecha³a pediatryczka

gniarki wyje¿d¿ali samochodami ciê¿arowymi do

z Warszawy, dr Henryka Maciejczyk, która mia³a te¿

domów, z których matki nie zg³asza³y siê do badañ,

2 godz. w sanatorium. Zaczê³y siê jednak szkolenia

do szczepieñ.

i wyjazdy do klinik przed egzaminami specjaliza-
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cyjnymi, nigdy nie by³o nas za du¿o, nigdy siê nie

godzin, a nawet swoich sta³ych miejsc przy stole

nudziliœmy. Mieliœmy raz w tygodniu zebrania, gdzie

w Waszym du¿ym pokoju.

lekarze pokazywali ciekawe przypadki, omawialiœmy

Na ogó³, gdy ju¿ byliœmy rozweseleni, œpiewaliœmy

nowoœci z prasy fachowej, raz w miesi¹cu zebrania

stare piosenki, Emi l opowiada³ stare kawa³y, potem

Towarzystwa Lekarskiego, na które zapraszaliœmy

Wiesiek siada³ do pianina, a my tañczyliœmy do

profesorów z poszczególnych Akademii Medycznych

bia³ego rana.

w kraju i du¿o siê uczyliœmy.

Mi³o to wspominamy, ale te¿ myœlimy z uznaniem

Spotykaliœmy siê na imieninach, czasem z okazji

o pracowitym ¿yciu Jadzi, godnym naœladowania!

œwiat, czy imprez okolicznoœciowych.

Spoczê³a na Cmentarzu w Polanicy ¿egnana przez

Wasz dom by³ chyba najbardziej odwiedzanym i naj-

Najbli¿szych i Przyjació³. Pamiêæ o Niej pozostanie

d³u¿ej przyjmowa³ goœci. Jadzia by³a wspania³¹

w naszych sercach.

gospodyni¹, zw³aszcza jej wypieki by³y przepyszne,
Zygmunta nalewki najlepsze, a nastrój w domu

Krystyna Jazienicka-Wytyczak

doskona³y. Mimo ¿e czêœæ z nas odchodzi³a na
emeryturê, czasem ktoœ wyje¿d¿a³, pilnowaliœmy dat,

ALICJA WSZO£EK
(1934-2022)
Wspomnienie.

torii. Do zawodu by³a dobrze przygotowana, gdy¿, jak
sama twierdzi³a, otrzyma³a staranne wykszta³cenie

Uro dzi ³a siê w £od zi,

w Liceum Pedagogicznym w Z¹bkowicach Œl¹skich.

szko ³ê pods tawo w¹ ukoñ-

Przed przyjazdem do Polanicy krótko pracowa³a tam

czy³a w Kowarach, œredni¹

jako nauczycielka.

w Ka rp ac zu . Ca ³e ¿y ci e

W ostatnim okresie ¿ycia czêsto wspomina³a uczniów,

rodzinne i zawodowe zwi¹-

nauczycieli, rozmawia³a z nimi, interesowa³a siê ich

za³a z Soko³ówk¹, dzielnic¹

¿yciem.

Po la ni cy -Z dr oj u. Tu by ³a

M¹¿ Józef te¿ by³ nauczycielem.

Szko³a Podstawowa nr 3,
obecnie „Edukator” i w³aœnie
tu pani Ala pracowa³a jako

Bogumi³a G³owania

nauczycielka jêzyka rosyjskiego, niemieckiego i his-
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REKLAMAREKLAMAREKLAMA
REKLAMAREKLAMA
REKLAMA
REKLAM
REKLA
REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMAREKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA
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BOLES£AW JAŒKIEWICZ
(1936 -2022)
27 czerwca 2022 roku
zmar³ Boles³aw Jaœkiewicz.
Polanica straci³a znacz¹c¹
os ob ow oœ æ, hu ma ni st ê,
pedagoga, dziennikarza to
tylko kilka ról tego wszechst ro nn eg o i ak ty wn eg o
Pola nicz anin a. Bêdz iemy
Go je sz cz e ws po mi na æ
i opisywaæ Jego dzie³a. Kim
by³ Boles³aw Jaœkiewicz?
To nauczyciel, przewodnik
turystyczny, dzia³acz PTTK,
redaktor „Gazety Gmin”, zach³yœniêty urod¹ Gór Sto³owych, przed laty wybra³ pracê w Polanicy-Zdroju
g³ównie ze wzglêdów patriotycznych, z misj¹ przywracania polskoœci. Szybko siê przekona³, ¿e wczeœniej
ziemia k³odzka niewiele wspólnego mia³a z polsk¹
histori¹. By³ nauczycielem historii, geografii i rysunków,
prowadzi³ dru¿ynê harcersk¹.
Malowa³, doskonali³ swój warsztat studiuj¹c w Wy¿szej
Szkole Sztuk Plastycznych we Wroc³awiu.
Zapalony turysta, zafascynowany histori¹ tych ziem,
zosta³ przewodnikiem sudeckim, a tak¿e spo³ecznym
opiekunem zabytków. Dzia³a³ w ruchu krajoznawczoturystycznym, by³ cz³onkiem w³adz Oddzia³u PTTK
ziemi k³odzkiej i jego prezesem (1962-1963), przewodniczy³ komisji szkoleñ ko³a przewodników. Sta³ siê

czo³owym przewodnikiem dolnoœl¹skim, instruktorem przewodnictwa sudeckiego. Opracowa³ skrypty
szkoleniowe i materia³y o historii ko³a przewodników.
W swojej karierze oprowadzi³ imponuj¹c¹ liczbê
turystów, szacuje siê, ¿e to co najmniej 150 tysiêcy
osób, w tym wiele presti¿owych wycieczek specjalistycznych. W 1997 r. piêkn¹ laurkê w paryskiej „Kulturze” wystawi³a Mu znana publicystka Ewa Berberyusz.
Otrzyma³ wiele odznaczeñ krajowych i regionalnych,
m.in. z³ote odznaki: PTTK i „Zas³u¿ony Dzia³acz
Turystyki”, honorowy medal ZG PTTK, Srebrny Krzy¿
Zas³ugi, tytu³ ”Zas³u¿onego Obywatela Polanicy”.
Przez ponad dziesiêæ lat redagowa³ „Gazetê Gmin”.
Opracowa³ przewodnik po Polanicy-Zdroju i wydane
prz ez TMP wsp omn ien ia pio nie rów „Za koc han i
w Polanicy”.
Zafascynowany piêknem naszego Miasta fotografowa³
kwiaty w polanickich ogrodach; przygotowa³ wystawê
tych zdjêæ. By³ jednym z pomys³odawców sprowadzenia tulipanowca do parku Zdrojowego, po trzydziestu latach doczeka³ siê jego kwiatów.
W indeksie nazwisk II tomu kroniki „Polanica-Zdrój
wczoraj i dziœ” jego nazwisko wymieniane jest najczêœciej, co œwiadczy o czynnym wspó³uczestnictwie
w ¿yciu Miasta.
Pamiêtajmy, wspominajmy, naœladujmy…
Janusz Olearnik

W poniedzia³ek, 20 czerwca br., z okazji Narodowego
Dnia Powstañ Œl¹skich wiceprzewodnicz¹cy Rady
Miejskiej Tadeusz Biskupski wraz z wiceburmistrz
Agat¹ Winnick¹ oraz przedstawicielami Towarzystwa Mi³oœników Polanicy: Panem Edwardem
Wojciechowskim - Prezesem i Panem Andrzejem
Jellinem z³o¿yli kwiaty na grobie Ryszarda Broi powstañca œl¹skiego, górnika, który osiad³ w Polanicy
i tutaj za³o¿y³ ma³e Muzeum tzw. "Gniazdko".
Ryszard Broja odznaczony zosta³ Krzy¿em Powstañczym oraz Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrozenia Polski. Jest pochowany na polanickim
cmentarzu komunalnym.
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KALENDARIUM
STYCZEÑ
1. „Art Cafe” wystawa prac malarskich Weroniki
Jeœman
MARZEC
2. Prace przy nagrodzonym projekcie „Nasze œcie¿ki
przyrodnicze” S.P. nr 2
3. Deptak dekoracje kwiatowe w barwach flagi
Ukrainy
4. Partnerskie niemieckie miasto Telgte kwesta dla
uchodŸców z Ukrainy przebywaj¹cych w PolanicyZdroju
KWIECIEÑ
5. Radio Wroc³aw koncert chóru Cantiamo Tutto
„Piosenka jest dobra na wszystko”, znane przeboje
w nowej aran¿acji Marcina Szczepankiewicza.
Od. L. G. Redmerska, M. Maciejczyk,
M. Szczepankiewicz, D. Szczepankiewicz,
S. Sikora dyrygent i dyr. Artystyczny Chóru
6. Wystawa „Husyci” w Twierdzy

MAJ
7. Ods³oniêcie pierwszej rzeŸby niedŸwiadka
w Parku Zdrojowym. Od. p. M. Jellin burmistrz
Polanicy- Zdroju, E. Wojciechowski prezes
TMP, Monika Pyrek polska lekkoatletka
CZERWIEC
8-9. XXIV Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa
pt. „Nowe wyzwania w weterynarii Je¿eli nie
antybiotyk, to co?”
10. MBP spotkanie z niemieck¹ poetk¹ Monik¹
Taubitz. Od. L. H. Grzybowski, M. Taubitz,
L. Wulicz t³umaczka
11-13. Polish Hockory Golf lata 20
14. „Œniadanie na trawie” coroczna letnia impreza
W Parku Józefa
15. Zjazd Polaniczan 2022
16-17. Dawny cmentarz ewangelicki, nowa tablica
informacyjna przy bramie wejœciowej

foto: H. Grzybowski, J.Olearnik, R. Serafin, J. Stypu³a

