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Oddajemy w Pañstwa rêce kolejny numer 

„Nieregularnika Polanickiego”. W tym numerze wœród 

aktualnoœci z ¿ycia miasta i TMP z wielk¹ 

¿yczliwoœci¹ wspominamy mieszkañców naszego 

miasteczka, którzy na sta³e wpisali siê w jego 

historiê. S¹ to : £ucja Gola, Boles³aw Jaœkiewicz, 

lek. med. Wies³aw Malka, dr Marian Wytyczak.

Od tego numeru rozpoczynamy drukowanie 

przet³umaczonych z jêzyka niemieckiego przedruków 

z lokalnych gazet z lat 1885-1933. S¹ to notki 

artyku³ów dot. mieszkañców Altheide  (obecna nazwa 

Polanica-Zdrój) i jej okolic.

 W Nowym Roku 2023 ¿yczymy Pañstwu mimo 

problemów finansowych i zagro¿eñ wojennych 

pogody ducha, zdrowia i pomyœlnoœci.

                                      ̄ yczê mi³ej lektury

redaktor naczelna
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foto: Hotel

  6 marca 2022 roku odby³o siê uroczyste wpro- s³u¿ba chorym w szpitalu czy pos³uga kuracjuszom.
wadzenie na urz¹d nowego proboszcza w Parafii Co najbardziej podoba siê Ksiêdzu w naszym 

Rzymskokatolickiej pw. Wniebowziêcia NMP. mieœcie? 

Zosta³ nim ks. Wojciech Jaros³aw D¹browski, Jeszcze dobrze nie pozna³em Polanicy, choæ urzeka 

który dotychczas by³ proboszczem parafii mnie iloœæ zieleni, zadbane parki i skwery.

Wniebowziêcia NMP w Kamieñcu Z¹bkowickim. Czy zd¹¿y³ siê Ksi¹dz ju¿ zadomowiæ w nowym 

miejscu? 

Redaktor naczelna „Nieregularnika Polanickiego” To jeszcze trwa, choæ mówi¹c: „wracam do domu”, 

Gra¿yna Redmerska: Z jakim nastawieniem mam ju¿ na myœli Polanicê. 

zaczyna Ksi¹dz Proboszcz pracê w naszej parafii? W jakich parafiach Ksi¹dz do tej pory pe³ni³ 

Ksi¹dz Proboszcz Wojciech Jaros³aw D¹browski: pos³ugê? 

Z jak najbardziej pozytywnym, przyjmuj¹c decyzjê Jako wikariusz przez osiem lat pracowa³em w Jele-

ksiêdza biskupa o skierowaniu mnie do nowej parafii, niej Górze: cztery lata w Bazylice œw. Erazma 

jako realizacjê woli Bo¿ej. Choæ muszê przyznaæ, ¿e i Pankracego i cztery lata w koœciele garnizonowym 

rozstanie z poprzedni¹ Wspólnot¹ nie by³o ³atwe. Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego. W Jeleniej Górze 

Dziêkujê jednak Panu Bogu, ¿e dane mi by³o praco- by³em tak¿e Duszpasterzem Akademickim. Nastêpnie 

waæ i ¿yæ z tak oddanymi sprawie bo¿ej parafianami, szeœæ lat pracowa³em w Zgorzelcu w koœciele œw. 

tyle dobrych chwil prze¿yæ w Kamieñcu Z¹bkowickim. Józefa Robotnika, dwa lata w Kudowie-Zdroju 

Naprawdê nie sposób wypowiedzieæ otrzymywanego w parafii œw. Katarzyny Aleksandryjskiej. Z Kudowy 

od ludzi dobra, za które jestem wdziêczny i w tej poszed³em na pierwsze probostwo w parafii œw. 

wdziêcznoœci pozostajê. Micha³a Archanio³a w Milikowicach. Po czterech latach 

zosta³em proboszczem i dziekanem w Kamieñcu 

Z¹bkowickim, gdzie pracowa³em dziewiêæ lat. 

Kim jest ks. Wojciech Jaros³aw D¹browski? Czym 

siê interesuje, jak lubi spêdzaæ wolny czas? 

Bardzo ceniê dobr¹ literaturê, muzykê z uk³onem 

w stronê opery i muzyki klasycznej, ale tak¿e daw-

niejsz¹ muzykê pop w stylu Petera Gabriela czy 

Stinga. Od dziecka lubiê podró¿owaæ, poznaj¹c nowe 

miejsca i smakuj¹c ró¿ne kultury. Najbardziej jednak 

wypoczywam przy dobrej lekturze nad wod¹, w której 

mo¿na p³ywaæ. P³ywanie jest dla mnie bardzo wa¿ne: 

jako lekarstwo dla krêgos³upa bêd¹cego w nie 

najlepszej kondycji, a tak¿e jako prawdziwy relaks. 

Jak¹ wizjê duszpastersk¹ przywozi Ksi¹dz do Czyta³am, ¿e odnalaz³ Ksi¹dz liczne pami¹tki po 

Polanicy-Zdroju? cystersach i ocali³ je od zapomnienia. Bêd¹c 

Najwa¿niejsza jest zwi¹zana z g³ównym zadaniem proboszczem parafii w Kamieñcu Z¹bkowickim 

ka¿dego proboszcza, czyli g³oszenie Ewangelii i s³u¿- za³o¿y³ Ksi¹dz w tamtejszym koœciele opackim 

ba sakramentalna Wspólnocie Ludu Bo¿ego. Jednak pierwsze w Polsce Muzeum Cystersów. Czy mo¿e 

ka¿da parafia ma swój koloryt, swój tembr ¿ycia, nam Ksi¹dz trochê wiêcej o tym opowiedzieæ? 

specyfikê. Dlatego pamiêtaj¹c o sprawach zasadni- Tak, mia³em to szczêœcie bycia odpowiedzialnym 

czych, chcê wypracowywaæ formy pracy duszpas- za wielkie dziedzictwo cystersów pozostawione 

terskiej dostosowane do potrzeb tej konkretnej w Kamieñcu Z¹bkowickim. To wspania³a gotycka 

wspólnoty. W Polanicy-Zdroju to na pewno tak¿e œwi¹tynia z piêknym wystrojem barokowym, 

RAZEM BUDUJMY WSPÓLNOTÊ  
rozmowa z nowym proboszczem Parafii p.w. WNMP 

ks. Wojciechem Jaros³awem D¹browskim 
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najwy¿szej klasy. O³tarz g³ówny, drugi co do wielkoœci siê pamiêtaæ, ¿e to, co przepowiadam, co sprawujê 

w naszej OjczyŸnie, wspania³a ambonai kilkanaœcie nie czyniê we w³asnym imieniu, ¿e mam przybli¿aæ 

o³tarzy bocznych to dzie³a najlepszych mistrzów jak Kogoœ znacznie wa¿niejszego ode mnie. W Liturgii 

Keniger czy Weisfeldt, a do tego obrazy Willmana. œwiêceñ kap³añskich padaj¹ s³owa, które przed laty 

Oprócz tego kilkusetletnie szaty liturgiczne i inne wyznaczy³y te najwa¿niejsze cele mojego kap³a-

paramenty. Pragnienie by zaprezentowaæ to wspa- ñskiego ¿ycia: g³osiæ S³owo Bo¿e radoœnie przyjête, 

nia³e dziedzictwo by³o motorem dzia³ania, realizacji rozwa¿aæ prawo Bo¿e, wierz¹c w to, co przeczyta³em, 

pro jek tów,  tak¿e europe jsk ich , we wspó³p racy nauczaj¹c tego, w co uwierzy³em i pe³niæ to, czego 

z zaprzyjaŸnion¹, czesk¹ parafi¹ w Neratovie, bardzo innych nauczam. 

pomocnym panem burmistrzem Kamieñca Z¹bk-

owickiego i samorz¹dem. Wydarzeniem by³o odnale-

zienie nut z XVIII wieku, z utworami napisanymi 

specjalnie dla kamienieckiego opactwa, niewykony-

wanymi od czasów kasaty zakonu w 1810 roku. 

Ciekawym tak¿e by³o odkrycie licznych i doskonale 

zachowanych artefaktów w kuli czasu remontowanej 

wie¿y koœcio³a w Sosnowej, bêd¹cej fili¹ Kamieñca. 

Czy mo¿e nam Ksi¹dz zdradziæ, jakie by³y dzieje 

jego powo³ania? Czy decyzja wst¹pienia do 

seminarium by³a zaskoczeniem dla najbli¿szych? 

Muszê przyznaæ, ¿e pragnienie bycia kap³anem 

odnalaz³em w sobie, w dzieciñstwie.  Zapewne w tych 

dzieciêcych wyobra¿eniach odgrywa³ jak¹œ rolê mój 

stryj, który by³ misjonarzem pracuj¹cym w Afryce. 

PóŸniej, wraz z dorastaniem zmienia³y siê wyobra¿e-

nia, kim chcê zostaæ.  W liceum wybra³em klasê 

biologiczno-chemiczn¹, aby najpierw skoñczyæ 

medycynê, nastêpnie zdawa³em na prawo, aby pod 

koniec wakacji prosiæ, ju¿ poza terminem, o przyjcie Czy chcia³by Ksi¹dz na koniec wywiadu przekazaæ 

do Metropolitalnego Seminarium Duchownego we coœ naszym parafianom? 

Wroc³awiu. Mój œwiêtej pamiêci ojciec oponowa³, Przede wszystkim prosiæ, ¿ebyœmy razem budowali 

poniewa¿ na mnie koñczy siê ga³¹Ÿ rodu, ale po wspólnotê. Aby parafia by³a autentyczn¹ wspólnot¹ 

namyœle stwierdzi³, ¿e muszê wybieraæ zgodnie wiary, bycia ze sob¹, troski jednych o drugich, 

z sercem i sumieniem. w duchu prawdziwie chrzeœcijañskim. Dopiero 

Co jest najwa¿niejsze w Ksiêdza pos³udze kap³añ- poznajê tê parafiê, jej specyfikê i potrzeby.  Pragnê 

skiej? tak¿e podziêkowaæ wszystkim, którzy ju¿ okazali mi 

Jest taka ³aciñska maksyma, która brzmi sancta ¿yczliwoœæ, pomoc i wsparcie. To bardzo wiele dla 

sancte tractanda sunt  œwiête sprawy nale¿y trakto- mnie znaczy, dlatego z serca za wszelkie dobro, 

waæ œwiêcie. S³u¿¹c Ludowi Bo¿emu zawsze staram dziêkujê. 

REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMAREKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMAREKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMAREKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA
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MIASTA PARTNERSKIE POLANICA-ZDRÓJ  
POLYANITSA W UKRAINIE

Dziêki wspó³pracy ze Zwi¹zkiem Miast Polskich ju¿ 

w ubieg³ym roku Gminie Polanica-Zdrój uda³o siê 

nawi¹zaæ kontakt z miejscowoœci¹ Polyanitsa (Pola-

nica) w Ukrainie. Wspó³praca ta nawi¹zana zosta³a 

w ramach polsko-ukraiñskiej inicjatywy „Mosty 

Zaufania” ("Bridges of Trust") - projektu realizowanego 

przez Radê Gmin i Regionów Europy 

 - stowarzy-

szenia zrzeszaj¹cego samorz¹dy lokalne i regionalne 

w Europie. 

Polyanitsa to wieœ nale¿¹ca do miasta na prawach 

rejonu Jaremcze w obwodzie iwanofrankowskim, 

w pobli¿u znajduje siê popularny oœrodek narciarski 

przekaza³ symboliczny czek na kwotê 8 000 euro na Bukovel. 

pomoc mieszkañcom Ukrainy dotkniêtych kryzysem 10 i 16 listopada 2021 r. odby³y siê pierwsze 

wojny (realnie œrodki te zostan¹ przelane na konto spotkania naszych samorz¹dów w formule online. 

naszych ukraiñskich przyjació³). Pieni¹dze te pocho-Pierwszy kontakt przedstawicieli polskich i ukraiñskich 

dz¹ ze zbiórki zorganizowanej przez mieszkañców gmin by³ okazj¹ do krótkiego przedstawienia siê, 

zaprzyjaŸnionego, partnerskiego Telgte w Niemczech. zrozumienia priorytetów i wyzwañ rozwojowych oraz 

do omówienia obszarów potencjalnej wspó³pracy. 

W ten sposób partnerska wspó³praca miêdzynaro-

Po wybuchu wojny Gmina Polanica-Zdrój pod- dowa zatoczy³a ko³o i sta³a siê realnym aktem wspar-

trzymywa³a kontakt online z przedstawicielami cia.

Polyanitsy. Mimo trudnoœci uda³o siê zaprosiæ do nas Goœcie z Ukrainy byli zachwyceni pobytem w na-

delegacjê z tego miasta. szym mieœcie i szczerze dziêkowali za otwartoœæ 

W œrodê, 14 wrzeœnia 2022 r., goœciliœmy sekretarz i pomoc okazan¹ w obliczu wojny ich rodakom. 

tamtejszego urzêdu - Khrystynê Vasilkov¹, pracownicê 

Departamentu Prawnego - Antoninê Mirus oraz kie-

rownik Wydzia³u Kultury, Oœwiaty i Sportu - Halinê 

Kishchuk.  W trakcie tej wizyty dosz³o do podpisania 

umowy o wspó³pracy. Burmistrz Miasta  Mateusz Jellin 

(Council of 

European Municipalities and Regions)

Agata Winnicka

Zastêpca Burmistrza

Miasta Polanica-Zdrój
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W 2022 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Polanicy- znaleŸli siê Norbert Koœciesza, Katarzyna Kalista, 

Zdroju realizowa³a projekt popularyzuj¹cy literaturê Dominika Buczak, Ma³gorzata Berwid, Tomasz 

dla dzieci i m³odzie¿y poœwiêcon¹ problematyce Trojanowski, Sylwia Winnik i Anna Walentyna Kubik. 

regionalnej i to¿samoœci narodowej. Projekt uzyska³ Prezentacji ksi¹¿ki autorstwa A.W. Kubik i J.J. Bubaka 

dofinansowanie MKiDN w ramach programu Promocja W krainie Æwirków towarzyszy³a wystawa szaty 

czytelnictwa. Ca³kowita wartoœæ projektu wynios³a graficznej do tej ksi¹¿ki, przedstawiaj¹ca ptaki 

26 600 z³, z czego ministerstwo dop³aci³o 19 600 z³. i przyrodê naszego regionu. Dla rodziców dzieci 

Tematyka projektu do tego stopnia zdominowa³a zorgan izowal iœmy dw a sp otkania z Ag nieszk¹ 

dzia³alnoœæ biblioteki, ¿e nawet spotkania dla doros- Urbañsk¹, literaturoznawczyni¹ specjalizu j¹c¹ siê 

³ych, organizowane poza cyklem, wpisa³y siê te¿ w tê w trendach wspó³czesnej polskiej literatury dzieciêcej 

problematykê. i m³odzie¿owej. Na pierwszym spotkaniu goœciliœmy 

rodziców dzieci w wieku 2 - 10 lat, natomiast na 

nastêpnym  rodziców dzieci starszych. Chcieliœmy 

w ten sposób zwróciæ uwagê rodziców na pozytywny 

wp³yw, jaki ksi¹¿ka, nawet w najwczeœniejszym 

okresie wzrostu dziecka, wywiera na jego rozwój 

intelektualny i emocjonalny. Projekt Ojczyzna z liter 

zakoñczy siê 15 grudnia br. wrêczeniem najaktyw-

niejszym dzieciom nagród ksi¹¿kowych.

W nastêpnym roku planujemy przeprowadzenie 

projektu Czytam fantastycznie dla starszych dzieci 

i m³odzie¿y, bêdzie poœwiêcony najchêtniej przez nich 

czytanej literaturze fantasy. 

Biblioteka po raz pi¹ty, czyli od pocz¹tku, uczestniczy 

w akcji Ma³a ksi¹¿ka  Wielki cz³owiek, organizowanej 

Projekt sk³ada³ siê z cyklu spotkañ autorskich, przez Instytut Ksi¹¿ki. W tym sezonie zapisa³o siê do 

warsztatów tematycznych i specjalnych lekcji biblio- biblioteki 43 dzieci w wieku 3 - 6 lat, ka¿de z nich 

tecznych wprowadzaj¹cych uczniów w problematykê otrzyma³o wyprawkê, na któr¹ sk³ada siê specjalna 

dzia³añ, do uczestnictwa w których zostali zaproszeni. ksi¹¿eczka i Karta Ma³ego Czytelnika. 

Systematycznie organizowaliœmy prezentacjê ksi¹¿ek W 2022 roku biblioteka zakupi³a 2 953 ksi¹¿ki za 

wybranych przez nas wydawnictw, które w swojej kwotê 70 351 z³, z czego wk³ad finansowy Biblioteki 

ofercie maj¹ publikacje z tego zakresu. By³y to takie Narodowej wyniós³ 24 352 z³. Poza ksiêgozbiorem 

znane wydawnic twa li te ra tu ry  dz ieciêcej  jak:  tradycyjnym biblioteka nadal oferuje swoim czytel-

Literatura, Egmont, Muchomor, Nasza Ksiêgarnia, nikom bezp³atny dostêp do ponad stutysiêcznej bazy 

Adamada, Debit czy Zielona Sowa. Zajmowaliœmy siê e-booków Legimi. Zapraszamy serdecznie Pañstwa 

równie¿ wydawnictwami, dla których literatura do naszej biblioteki w nastêpnym roku i sk³adamy 

dzieciêca nie jest dzia³alnoœci¹ wiod¹c¹. By³y to m.in. ¿yczenia wszelkiej pomyœlnoœci z okazji œwi¹t Bo¿ego 

Czarna owieczka, Literackie i Pruszyñski i s-ka. Narodzenia i Nowego Roku. 

Wœród zaproszonych autorów, którzy oprócz spotkañ 

prowadzili równie¿ warsztaty literackie i plastyczne, 

OJCZYZNA Z LITER

Iwona Mokrzanowska

Ma³gorzata Berwid
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Norbert Koœciesza Pani Krechowska

Agnieszka UrbañskaPan Martenka
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Jak za dotkniêciem czarodziejskiej ró¿d¿ki w roku ³oœci twórczoœci zespo³u Maanam. Podczas tego-

2022 na polanickich scenach: Teatru Zdrojowego, rocznej Majówki mieliœmy okazjê bawiæ siê z kaba-

Muszli Koncertowej i te¿ Stadionu Miejskiego poja- retem Paranienormalni, który szersza publicznoœæ zna 

wia³y siê gwiazdy reprezentuj¹ce nie tylko bran¿ê ze szklanego ekranu. Przeœmieszne skecze sytua-

muzyczn¹ ale kulinarn¹ i sportow¹. Taki by³ kalendarz cyjne, niezwyk³a mimika i gra aktorska cz³onków 

organizowanych przez Teatr Zdrojowy Centrum grupy nastroi³a nas pozytywnie na ca³y majowy 

Kul tur y i Promoc ji wydarzeñ niezwykle  obf ity  weekend. kolei w nastrój nieco nostalgiczny i sentym-

i zró¿nicowany  dla ka¿dego coœ ciekawego. Nowy entalny wprowadzili nas niezwykle utalentowani woka-

Rok powitaliœmy Koncertem Karnawa³owym w wyko- liœci i muzycy Sceny pod rega³em, którzy zaprezento-

naniu Grupy Operowej Sonori Ensemble. Artyœci, wa³ teksty najwybitniejszej polskiej mistrzyni pióra  

którzy na co dzieñ wystêpuj¹ na scenach wielkich Agnieszki Osieckiej. Wielbiciele jej twórczoœci mogli 

miast min. Berlina, Pragi, Krakowa, Warszawy raczyli us³yszeæ znane i lubiane piosenki, które sta³y siê 

publicznoœæ Teatru Zdrojowego znakomitymi inter- ponadczasowe min. „Niech ¿yje Bal”, „Dziœ prawdzi-

pretacjami przebojów opery i operetki. Niespokojna wych cyganów ju¿ nie ma”, „Ma³goœka”. Maj, jak co 

sytuacja polityczna i wybuch wojny na Ukrainie du¿o roku obfitowa³ w wydarzenia sportowe. Bike Maraton 

zmieni³y w planach  artystycznych. Wiele wydarzeñ i Super Bieg przyci¹gnê³y fanów tych dwóch dyscyplin 

trzeba by³o odwo³aæ, ale sta³y siê te¿ powodem do zarówno ze wszystkich zak¹tków naszego kraju jak 

zjednoczenia mieszkañców w dzia³ania nakierowane i za granicy. W tym roku sportow¹ nowoœci¹ by³ 

na pomoc dla osób dotkniêtych wojn¹, które przyje- jednodniowy Festiwal Na Zdrowie! organizowany 

cha³y do naszego miasta. Wspólnie ze szko³ami, przez Polanicê-Zdrój we wspó³pracy m.in. z Fundacj¹ 

przedszkolami, gestorami i ludŸmi dobrej woli zorga- Moniki Pyrek. Nasza utytu³owana olimpijka, by³a 

nizowaliœmy na tê okolicznoœæ specjalny Koncert obecna podczas ca³ej imprezy i aktywnie uczestni-

w Teatrze Zdrojowym  „Pomagamy Ukrainie”, oraz czy³a w rozgrzewkach przed konkurencjami. Celem 

spektakl baletowy z którego dochód zosta³ przezna- wydarzenia by³o propagowanie zdrowego stylu ¿ycia. 

czony na organizacjê zajêæ artystycznych dla dzieci Wydarzenie kierowaliœmy do bardzo szerokiego grona 

z Ukrainy. odbiorców, bo przecie¿ zdrowie dotyczy ka¿dego 

z nas  od przedszkolaków po seniorów. W organizacjê 

przedsiêwziêcia zaanga¿owa³y siê Szko³a Podsta-

wowa Edukator, Sp2, Klub AS Tenis, Stowarzyszenie 

Arsena³, Golf Spa organizuj¹c zmagania sportowe 

w kilku dyscyplinach (m.in. koszykówka, pi³ka no¿na, 

tenis, lekkoatletyka).

W czerwcu rozkrêci³ siê ju¿ na dobre kalejdoskop Sezon Gwiazd w Polanicy-Zdroju zainicjowa³ Ralph 

atrakcji dla wszystkich. Rozpoczêliœmy wraz z pira-Kamiñski marcowym koncertem poœwiêconym w ca-

POD NIEBEM PE£NYM GWIAZD

Z ¯YCIA MIASTA
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koncert piosenki francuskiej, Pojawi³a siê te¿ kolejna tami huczne obchody Dnia Dziecka, goœciliœmy 

gwiazda - koncertem Piotra Bukartyka powitaliœmy spektakl „Nie boska-Komedia” w wykonaniu grupy 

lato.teatralnej Dzikie Koty. Zainaugurowaliœmy 31. Miêdzy-

Do pe³ni smaku czerwcowych wydarzeñ musimy narodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej 

dodaæ Noc Œwiêtojañsk¹ i tu te¿ siê du¿o dzia³o -oraz zakoñczyliœmy "z przytupem" sezon zajêæ 

koncert zespo³u Kapela Zielonych Granic, pokaz artystycznych TZ-CKiP, podczas którego zaprezento-

Teatru Ognia Osculum Ignis, wspólne robienie wa³y siê wszystkie sekcje artystyczne ujawniaj¹c 

wianków przyci¹gnê³y spora publicznoœæ. Wakacyjne licznie przyby³ej widowni szereg swoich talentów 

lipcowo - sierpniowe wydarzenia to prawdziwa eksplo-pieczo³owicie szlifowanych podczas ca³ego roku 

zja, to pyszny zaserwowany deser, który smakowa³ zajêæ. Wracaj¹c do sportu, to równie¿ w czerwcu 

wszystkim a to za spraw¹ idealnie dobranych propo-wystartowaliœmy z lekcjami Nordic Walking, odby³y siê 

zycji dzia³añ kulturalnych, sportowych oraz lifestylo-te¿ IX Mistrzostwa Polski Oldbojów w Pi³ce No¿nej 

wych. Do najwiêkszych imprez lipcowych mo¿emy 50+.

zaliczyæ: zawody nordic walking, IV Bieg NiedŸ-

wiedzia, koncert Starego Dobrego Ma³¿eñstwa, 

Spotkania M³odzie¿owych Zespo³ów Artystycznych 

OSP. Prawdziwym hitem okaza³ siê: XXV Miêdzy-

narodowy Festiwal Folklorystyczny Œwiat pod 

Kyczer¹. 

Podczas d³ugiego czerwcowego weekendu i trwaj¹- Podczas tej fiesty mogli œmy zobaczyæ zespo ³y 

cego wówczas 8 ju¿ Zjazdu Polaniczan, przenieœliœmy z najbardziej egzotycznych zak¹tków œwiata: Burundi, 

siê w niezapomniany œwiat lat dwudziestych. W pro- Panamy, Meksyku, Turcji, Kolumbii, Ukrainy, Chile 

gramie znalaz³y siê takie atrakcje jak: Hickory Golf, i Polski. By³a parada przez polanicki Deptak i piêkny 

konkurs elegancji, pokazy rowerowe retrospekcje, koncert w Muszli. Mamy nadziejê, ¿e wydarzenia na 

Z ¯YCIA MIASTA

Piotr Bukartyka
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sta³e zagoœci w naszym mieœcie. Po raz pi¹ty ju¿ 

mogliœmy zorganizowaæ Pejza¿e Qulinarne Polanicy  

festiwal , który co roku zaskarbia sobie nowych fanów. 

Przez dwa dni Park Zdrojowy wype³ni³ siê zapachem 

oryginalnych dañ, przygotowywanych podczas life 

cooking zarówno przez szefów kuchni polanickich 

restauracji jak i zaproszonych mistrzów z s¹siednich 

miast. Kulinarn¹ gwiazd¹ pokazów by³ Piotr 

Kucharski, który dzieli siê swoj¹ wiedz¹ w programach 

telewizyjnych: Dzieñ Dobry TVN oraz autorskim 

„Kucharskiego pomys³ na kuchniê”. Nie zabrak³o 

licznych warsztatów dla dzieci, wystawców produktów 

lokalnych, smaków Polanicy, których mogliœmy Konkursy na naj³adniejsze okazy grzybowe, konkursy 
kosztowaæ, a co najwa¿niejsze wystêpów artys- na nalewkê z darów lasu, warsztaty rêkodzie³a 
tycznych, które uœwietni³ koncert Ewy Farnej. Sierpieñ leœnego, terenowa gra dla dzieci Szlakiem Polanic-
równie¿ obfitowa³ w szereg zró¿nicowanych imprez. kiego NiedŸwiadka, szeroko zakrojona edukacja leœna 
Ciekawym wydarzeniem okaza³ siê koncert „Motywy oraz ekologiczna kuchnia,  pokazy gotowania na 
¯ydowskie w Muzyce Œwiata”. Dariusz Wójcik ¿ywo.
z zespo³em Szawe³ Lipski Klezmer Quartet stworzyli Mocnym wrzeœniowym punktem by³ te¿ wystêp 
niepowtarzalny klimat a iloœæ goœci przyby³ych na ten gwiazdy Kabaretu NOWAKI i kolejny raz teatr prze-
koncert do teatru specjalnie by us³yszeæ pieœniarza ¿ywa³ istne oblê¿enie. Jesieñ od kilku lat sta³a siê dla 
Dariusza Wójcika œwiadczy o jego wielkim talencie. nas przyjemn¹ por¹ roku. Z utêsknieniem czekamy na 
Jeszcze w uszach brzmia³y dŸwiêki muzyki ¿ydow- Festiwal Ca³y Kazio. 
skiej, a my ju¿ przygotowywaliœmy siê na przyjêcie 

kolejnej gwiazdy muzycznej - Mroza. Od pierwszych 

dŸwiêków wokalista zaskarbi³ sobie sympatiê publi-

cznoœci, która nie chcia³a by ten koncert siê koñczy³. 

Oczywiœcie sierpieñ w naszym mieœcie, to œwiêto 

szachów. Na 58. Festiwal Szachowy im. Akiby 

Rubinsteina przyjechali czo³owi zawodnicy z kraju 

i Europy, którzy toczyli ze sob¹ za¿arte planszowe 

boje. To tylko najwiêksze imprezy, które odby³y siê 

w okresie wakacji. Ale nie zabrak³o równie¿ codzien-

nych propozycji: mniejszych koncertów, spektakli 

plenerowych dla dzieci, pi¹tkowych potañcówek, 

warsztatów fotograficznych, spacerów po kurorcie, 

projekcji filmowych.

Du¿ym powodzeniem wœród turystów ciesz¹ siê 

organizowane przez Teatr Zdrojowy we wspó³pracy Jego 9.edycja zaskoczy³a doborem artystów. Na 

z Nadleœnictwem Zdroje wycieczki po Polanicy scenie teatru wyst¹pili Alosza Awdiejew, Natalia 

i okolicach. Czêsto po³¹czone s¹ one z ró¿norodnymi Przybysz, Ania Rusowicz, Maciek Maleñczuk, Fisz 

warsztatami. W tym roku w ramach wycieczek odby³y Emade Tworzywo, Marzena Rogalska, Joanna 

siê m.in spotkania z fotografem, zielarzem oraz Ko³aczkowska, Artur Andrus, Kabaret Hrabi. Obok 

fanami nietoperzy. Po takich wakacjach wydawaæ by g³ównych koncertów fani festiwalu mogli skorzystaæ 

siê mog³o, ¿e trochê zwolnimy tempo, ale nic bardziej z licznych imprez towarzysz¹cych: Klubu Ksi¹¿ki 

mylnego. IV Polanickie Grzybobranie czyli Grzybów- Rozumniej, Turnieju Scrabble z udzia³em artystów, 

Zdroje. Ca³odniowa impreza dedykowana mieszkañ- Salonu Literackiego. Z jednej strony cieszymy siê ze 

com Polanicy i regionu z roku na rok siê rozrasta. 100% frekwencji a z drugiej jest nam przykro, ¿e 

Podczas tej edycji w programie znalaz³y siê m. in. mamy ograniczon¹ iloœæ miejsc, ¿eby pomieœciæ 

Od lewej: J. Kuban, A. Winnicka, E. Wojciechowski, 
M. Jellin, H. Wrona



13

Z ¯YCIA MIASTANieregularnikNieregularnik PolanickiPolanicki2/2022 NieregularnikNieregularnik PolanickiPolanicki

goœcimy poetów z ró¿nych czêœci Polski i z zagranicy. 

XIX Miêdzynarodowy Festiwal Poezji Poeci bez 

Granic im. Andrzeja Bartyñskiego zbieg³ siê z obcho-

dami jubileuszu 75 lecia Oddzia³u Wroc³awskiego 

Zwi¹zku Literatów Polskich. Podczas inauguracji 

Festiwalu o oprawê artystyczn¹ zadba³y uczestniczki 

zajêæ tanecznych Teatru Zdrojowego pod kierunkiem 

Agnieszki Dratwy, prezentuj¹c swój spektakl taneczny 

pt. „Przebudzenie”.

Koniec roku to czas przygotowañ do Œwi¹t Bo¿ego 

Narodzenia. Niezwyk³¹ magiê i przedœwi¹teczny 

klimat mo¿na by³o poczuæ odwiedzaj¹c Teatr podczas 

wydarzenia „Id¹ Œwiêta”. Wystêpy dzieci z polanickich wszystkich chêtnych na tym wielkim œwiêcie s³owa 
przedszkoli, szkó³, podopiecznych sekcji artystycz-i muzyki. Dodatkow¹ atrakcj¹ by³o ods³oniêcie przed 
nych Teatru, koncert Kapeli Góralskiej Janicki z Czar-Teatrem pomnika naszego artystycznego niedŸwiadka 
nego Boru, a tak¿e liczne warsztaty ze Studentami z mikrofonem. W paŸdzierniku goœciliœmy Dominikê 
Uniwersytetu III Wieku, który ju¿ drugi rok dzia³a przy Osta³owsk¹, Dariusza Kordka i Artura Pontka, którzy 
Teatrze Zdrojowym i uczniami Regionalnej Szko³y bawili ale te¿ wzruszali widzów w spektaklu „Cudowna 
Turystycznej, pokaza³y, ¿e umiemy i chcemy siê Terapia”.
integrowaæ i wymieniaæ doœwiadczeniami oraz, co 

najwa¿niejsze, ³¹czyæ pokolenia. Wymienione wyda-

rzenia to tylko najwiêksze imprezy, które odby³y siê 

w 2022 r. Oprócz tych g³ównych, najbardziej rozpo-

znawalnych i cyklicznych, mieliœmy mnóstwo dzia³añ 

dla dzieci i doros³ych, mniejszych koncertów, warszta-

tów, wyk³adów, wystaw, konferencji, które jeœli 

chcielibyœmy opisaæ, musielibyœmy poœwiêciæ jeszcze 

kolejne strony .

Bardzo dziêkujemy Publicznoœci za to, ¿e podczas 

imprez zarówno plac przed Muszl¹ Koncertow¹ jak 

i Teatr Zdrojowy zape³nia³ siê po brzegi. Swoj¹ 

Œwiêto Dyni to ju¿ nasza tradycja. Od lat, wraz wdziêcznoœæ kierujemy do wszystkich wspó³orga-

z animatorami z Regionalnej Szko³y Turystycznej nizatorów, sponsorów, darczyñców, wolontariuszy. 

i grupami artystycznymi TZ-CKiP przygotowujemy Wasza pomoc zawsze gwarantuje niezwyk³¹ jakoœæ. 

liczne atrakcje, które zawsze przyci¹gaj¹ mnóstwo Serdecznie zapraszamy wszystk ich na ten rok! 

dzieci i ich rodziców. Czasami chyba Ci drudzy maj¹ Zdrowia, Szczêœcia i Dobrych Relacji w Nowym 2023 

lepsz¹ zabawê i pobudzaj¹ swoj¹ kreatywnoœæ przy Roku ¿yczy

robieniu dyniowych lampionów. Œwiêto Odzyskania 

przez Polskê Niepodleg³oœci, mo¿na obchodziæ na 

ró¿ne sposoby. My zaprosiliœmy Zespó³ Kameralny 

Centrum Kultury Wilanów, który porwa³ publicznoœæ do 

wspólnego œpiewania, program uzupe³nia³y przepiêk-

nie dobrane pod piosenki recytacje Aleksandry 

Paprockiej-Paszczyk o ca³oœciow¹ oprawê zadba³ 

mistrz ceremonii Robert WoŸniak znany polaniczanom 

z prowadzenia poprzednich edycji Miêdzynarodowego 

Festiwalu Spó³dzielczych Zespo³ów Artystycznych 

Têcza Polska. W listopadzie od prawie dwóch dekad 

„Nieregularnika”

zespó³ Teatru Zdrojowego -

Centrum Kultury i Promocji

 REKLAMA REKLAMA REKLAMAREKLAMA REKLAMA REKLAMA  REKLAMA REKLAMA REKLAMAREKLAMA REKLAMA REKLAMA 

Z ¯YCIA MIASTA
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21 paŸdziernika 2022 roku, w „Sali •ródlanej” Uzdro- Izby Lekarskiej” i „Nieregularnik Polanicki”.

wiska zorganizowano wieczór wspomnieñ o dr. W interesuj¹cej dyskusji,  wspomnienia koncentrowa³y 

Wies³awie Malce, zas³u¿onemu dla Polanicy-Zdroju siê na dwóch zasadniczych kwestiach:

lekarzowi i spo³ecznikowi, Naczelnemu Lekarzowi 1.  Wies³aw Malka  lekarz i spo³ecznik

Uzdrowiska w latach 1970-1977 i ponownie w latach 2.  W krêgu przyjació³ doktora.

1995-2006. W Uzdrowisku pracowa³ od roku 1957 do Uczestnicy wydarzenia: Maria Malka-Szypu³a  córka, 

1977. Doktor Wies³aw Malka urodzi³ siê 21.08.1932 Krzysztof Malka syn, Zuzanna Malka wnuczka, Ignacy 

roku, zmar³ 15.06.2015 roku. Einhorn lekarz, Krystyna Jazienicka-Wytyczak  

lekarka, Barbara Jellin  fizjoterapeutka z Sanatorium 

„Malwa”, Janusz Zawada  lekarz, Zygmunt Moczulski  

lekarz weterynarii, Maria Runiewicz kierownik 

Zak³adowego Oœrodka Informacji ZUK, Anna 

Woszczyna  pielêgniarka, wspó³pracownica ze Szpi-

tala Chrurgii Plastycznej, Edward Wojciechowski  

prezes Towarzystwa Mi³oœników Polanicy, Zbigniew 

Puchniak  przyjaciel (prowadz¹cy spotkanie), £ukasz 

Czech wiceprezes Zarz¹du Uzdrowisk K³odzkich 

Spotkanie odby³o siê z inicjatywy Oœrodka Pamiêci S. A., w Polanicy-Zdroju, Mateusz Jellin  burmistrz 

i Dokumentacji Historycznej Dolnoœl¹skiej Izby Polani cy-Zdroju, prof. dr Barbara  Bruziewicz-

Lekarskiej. Mik³aszewska mówili o swoich kontaktach zawodo-

Patronat nad wydarzeniem objêli: wych i przyjacielskich z bohaterem wydarzenia. 

Mateusz Jellin - Burmistrz Polanicy-Zdroju,

£ukasz Sura¿yñski - Prezes Zarz¹du Uzdrowisk 

K³odzkich S. A.,

Prof. dr hab. Piotr Ponikowski  - Rektor Uniwersytetu 

Medycznego we Wroc³awiu,

Edward Wojciechowski  - Prezes Towarzystwa 

Mi³oœników Polanicy.

Organizacj¹ Forum zajêli siê: Agata Babiñska-

Kundzik, prof. dr Edward Bia³ek, Dariusz Lewera, 

Robert Serafin, Anna Stêpek.

Patronat medialny zapewni³a „Gazeta Dolnoœl¹skiej 

Podkreœlano ¿yczliwoœæ, kompetencje i wyj¹tkowy 

szacunek do ludzi chorych i starszych, ale tak¿e 

dowcip, zaanga¿owanie spo³eczne. O tych¿e walo-

rach i przyznanych odznaczeniach pisaliœmy ju¿ 

w naszym czasopiœmie (N.P. nr 2/11/2006, str. 20).

Zainteresowanie spotkaniem udowodni³o, ¿e nale¿y 

kontynuowaæ tego rodzaju inicjatywy. Przed nami 

kolejne, dotycz¹ce zas³u¿onych dla naszej „ma³ej 

ojczyzny” osobistoœci. 

DOKTOR WIES£AW MALKA  
Naczelny Lekarz Uzdrowiska 
FORUM DYSKUSYJNE

Od lewej: 
E. Wojciechowski, M. Jellin, £ukasz Czech, Zb. Puchniak

Od lewej: Maria Malka-Szypu³a, 
J. Zawada, I. Einchorn 

prof. dr Barbara 
Bruziewicz-Mik³aszewska, 

Edward Wojciechowski

Z ¯YCIA MIASTA
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W niedzielê, 18 grudnia 2022 r., w 52 rocznicê 

œmierci Romana Ku¿aka - polaniczanina, nauczyciela, 

który zgin¹³ podczas protestów w Szczecinie w 1970 

roku, zosta³ ods³oniêty i poœwiêcony nowy pomnik 

postawiony dziêki Instytutowi Pamiêci Narodowej, 

o co zabiega³y w³adze Polanicy-Zdroju i Towarzystwa 

Mi³oœników Polanicy.

Tragiczne wydarzenia, które mia³y miejsce 

17 grudnia 1970 roku w Szczecinie, doprowadzi³y do 

zamieszek. W wyniku staræ protestuj¹cych robotników 

z oddzia³ami Milicji Obywatelskiej i ZOMO, œmieræ 

ponios³o kilkadziesi¹t osób. Wœród ofiar by³ Roman 

Ku¿ak, który wyjecha³ do Szczecina, aby podj¹æ pracê 

jako nauczyciel. Jego zw³oki zosta³y potajemnie 

wrzucone do grobu wraz z innymi ofiarami. Dziêki 

determinacji rodziny, uda³o siê œci¹gn¹æ szcz¹tki do 

Polanicy-Zdroju i tutaj zosta³ pochowany w lutym 1971 

roku.

W zwi¹zku z tym, ¿e nagrobek po wielu latach 

uleg³ lekkiemu uszkodzeniu, w³adze miasta Polanicy-

Zdroju i Towarzystwa Mi³oœników Polanicy zwróci³y 

siê, do Instytutu Pamiêci Narodowej we Wroc³awiu, w Szczecinie Szymon Nowacki, Sylwia Krzy¿anowska 

z proœb¹ o pomoc w odremontowaniu miejsca i Wojciech Trêbacz z Oddzia³owego Biura Upa-

pochówku i oznaczenia go specjalnym ryngrafem. miêtniania Walk i Mêczeñstwa, Burmistrz Polanicy-

Wroc³awski oddzia³ IPN wykona³ nowy nagrobek wg. Zdroju Mateusz Jellin, wiceburmistrz Polanicy-Zdroju 

wzoru wprowadzonego przez IPN Oddzia³ w Szcze- Agata Winnicka, Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej 

cinie dla wszystkich ofiar szczeciñskiego grudnia Marlena Runiewicz-Wac wraz z zastêpc¹ Tadeuszem 

1970 roku. Biskupskim, ks. Dziekan Wojciech Jaros³aw 

D¹browski oraz przedstawiciele Towarzystwa Mi³oœ-W uroczystoœci ods³oniêcia pomnika wziê³a udzia³ 
ników Polanicy i polanickich szkó³.m.in.: rodzina Romana Ku¿aka, dyrektor IPN oddzia³ 

we Wroc³awiu dr Kamil Dworaczek, zastêpca naczel-

nika Oddzia³owego Biura Lustracyjnego IPN Oddzia³ 

NOWY POMNIK ROMANA KU¯AKA 

Tekst: Agata Winnicka

Zdjêcia: Maciej Sergel

(www.24klodzko.pl)

Z ¯YCIA MIASTA
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE I RZECZOWE 
Z DZIA£ALNOŒCI ZARZ¥DU TOWARZYSTWA MI£OŒNIKÓW POLANICY ZA ROK 2021

Szanowni zebrani! Szanowni zebrani! 

Oceniamy dzisiaj dokonania naszego Stowarzyszenia W omawianym roku uda³o siê zrealizowaæ nastêpuj¹ce 

w roku 2021, którego czêœæ dotknê³a epidemia Covid- zadania:

19. W pewnym zakresie determinowa³o to tak¿e - wydano 2 numery „Nieregularnika Polanickiego”,

funkcjonowanie TMP. - wydrukowano kolejn¹ edycjê „Kalendarza 

W analizowanym okresie Zarz¹d dzia³a³ w nastêpuj¹- Polanickiego” p.n. „Obiekty sakralne Polanicy-Zdroju”, 

cym sk³adzie: Edward Wojciechowski prezes, Anna - opublikowano 2 pozycje wydawnicze

Stêpek, Robert Serafin, Jan Stypu³a  wiceprezesi, a) „Polanica-Zdrój  pierwsze dni ... pierwsze lata” 

Barbara Œpiewak  sekretarz, Barbara Witu³a - skarbnik. zawieraj¹ce wspomnienia pionierów i o pionierach, 

Jan Klimowicz, ks. Antoni Kopacz, Walentyna Anna a tak¿e wycinki prasowe z pierwszych lat powojen-

Kubik, Janusz Olearnik, Gra¿yna Redmerska - cz³on- nych (uzupe³nione i rozszerzone wydanie „Kochajmy 

kowie. Obs³ugê ksiêgow¹ prowadzi³a i prowadzi dalej Polanicê”),

Edyta Tomczak. b) Wznowiono edycjê kieszonkowego przewodnika po 

Zarz¹d pracowa³ zdalnie, jak i na bezpoœrednich zabytkach i legendach naszego miasta. Zawiera on 

spotkaniach (obostrzenia), szczególnie w I po³owie m.in. zaktualizowane fotografie prezentowanych 

roku. Odbyliœmy, oprócz zebrania sprawozdawczego, obiektów i nowe, pozyskane na ich temat informacje.

5 spotkañ stacjonarnych.  Podjêl iœmy 8 uchwa³.  - Z okazji 70-lecia powstania Szpitala Chirurgii 

Dziêkujê wszystkim cz³onkom Zarz¹du i Komisji Plastycznej (pierwszego w Polsce) ods³oniêto 

Rewizyjnej za aktywn¹ pracê na rzecz Stowarzyszenia 2 tablice upamiêtniaj¹ce to wydarzenie (Corso 

i przede wszystkim na rzecz naszej „ma³ej ojczyzny”. i Oddzia³ Chirurgii Plastycznej SCM). Odbyto równie¿ 

Niestety nie spotkamy siê ju¿ z ks. Antonim Kopaczem  z tej okazji spotkanie w MBP z prof. dr hab. h. c. 

cz³onkiem Zarz¹du piêciu kadencji, niezwykle zas³u¿- Kazimierzem Kobusem  wieloletnim dyrektorem tej 

onym dla Polanicy-Zdroju i naszego Towarzystwa. placówki medycznej.

Uczcijmy Jego pamiêæ. Uczcijmy pamiêæ i podziêkujmy - Zainstalowano w pobli¿u siedziby TMP gabloty 

za dzia³alnoœæ wszystkim cz³onków TMP, którzy zmarli prezentuj¹ce szlak pomników wiod¹cy m.in. przez 

w ubieg³ym i w obecnym roku, w tym szczególnie: nasze miasto.

Boles³awa Jaœkiewicza nauczyciela, przewodnika, - Wziêto udzia³ w miêdzygminnym projekcie „Szlakiem 

publicystê, Ernê Biegus autochtonkê, orêdowniczkê Husytów na Ziemii K³odzkiej”. W ramach tego przed-

wspó³pracy Polanicy z zaprzyjaŸnionymi miastami siêwziêcia na terenie Polanicy zorganizowano:

niemieckimi, Henryka Czajê  prezesa Izby Gospo- a) wieczór legend m.in. zwi¹zanych z Husytami, 

darczej oraz £ucjê Golê  cz³onka zarz¹du TMP. przeprowadzony w MBP z udzia³em m³odzie¿y 

z ca³ego powiatu,

                                                    Czeœæ ich pamiêci! b) wystawê w Sali Koncertowej Uzdrowiska przedsta-

wiaj¹c¹ historiê wojen husyckich na terenie Ziemi 

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 
TMP ZA ROK 2021

24 wrzeœnia 2022 roku w Sali Obrad Urzêdu Miasta w Polanicy-Zdroju mia³o miejsce spotkanie cz³onków 

Towarzystwa Mi³oœników Polanicy na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym za rok 2021. W zebraniu uczestniczy³y 

34 osoby, poprowadzi³ je Zbigniew Puchniak.  

Podczas dyskusji poruszano sprawy bie¿¹ce miasta. Skupiono siê w temacie obchodów 50. lecia  za³o¿enia 

Towarzystwa Mi³oœników Polanicy, które przypadaj¹ w paŸdzierniku 2023 roku.

Poni¿ej drukujemy Sprawozdanie finansowe i rzeczowe z dzia³alnoœci Zarz¹du Towarzystwa Mi³oœników Polanicy 

za rok 2021.

Red.
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Z ¯YCIA TMP
K³odzkiej, Poezji „Poeci bez granic”.

c) podsumowanie projektu w Teatrze Zdrojowym. Powy¿sze zestawienie nie wyczerpuje wszystkich 

- Wykonano tabliczki na groby zas³u¿onych dla miasta. dzia³añ podejmowanych przez Zarz¹d. Uczestni -

- W dalszym ci¹gu prowadzono zbiórkê œrodków na czyliœmy w uroczystoœciach, konferencjach i innych 

budowê stolika poœwiêconego prof. Zbigniewowi wydarzeniach organizowanych przez ró¿ne instytucje, 

Horbowemu i dr Wies³awowi Malce. organizacje. Dokumentujemy te dzia³ania w kronice 

- Zorganizowano lub wspó³organizowano szereg Stowarzyszenia, bardzo dobrze prowadzonej przez 

uroczystoœci o charakterze patriotycznym i upamiêtnia- Walentynê Anna Kubik i popularyzujemy wszystko, co 

j¹cych mieszkañców Polanicy: wi¹¿e siê z histori¹ i dniem dzisiejszym naszej „ma³ej 

a) 10 lutego  rocznica pierwszych wywózek na Sybir, ojczyzny”. S³u¿¹ temu m.in. publikacje w „Nieregularniku 

b) 3 maja  Œwiêto Konstytucji 3 Maja, Polanickim”, który z sukcesem dzia³a ju¿ 20 lat. 

Serdecznie gratulujemy i dziêkujemy prowadz¹cej to 

czasopismo pani Gra¿ynie Redmerskiej i jej wspó³pra-

cownikom. ̄ yczymy dalszych osi¹gniêæ.

Wa¿ne znaczenie ma dzia³alnoœæ TMP na rzecz pro-

mocji Polanicy-Zdroju. Wa¿ne dla tej sprawy s¹ comie-

siêczne publikacje „Helikonu” w Gazecie Prowin-

cjonalnej „Brama”. Dzia³aj¹ strony Internetowe TMP. 

Ukazuj¹ siê tak¿e regularnie informacje z cyklu „Warto 

pamiêtaæ” i aktualnoœci dotycz¹ce TMP i Miasta. 

Promuj¹c TMP i Miasto oraz m.in. miejscowych twórców 
c) 11 lipca  rocznica Rzezi Wo³yñskiej, przekazujemy ró¿nym œrodowiskom odpowiednie 
d) 17 wrzeœnia  Dzieñ Sybiraka, materia³y m.in. „Kalendarz Polanicki” oraz wydawnictwo 
e) 11 listopada  Dzieñ Niepodleg³oœci, ksi¹¿kowe.
f) 17 grudnia  rocznica wydarzeñ grudnia 70 roku Nasza dzia³alnoœæ jest widziana i doceniana przez 
w Szczecinie, uczczenie pamiêci polaniczanina polaniczan i goœci Miasta. Odnotowujemy to, cho-
R. Ku¿aka. cia¿by, w deklaracjach przynale¿noœci do TMP. Przy-
Na szczególne podkreœlenie zas³uguj¹ obchody jêliœmy w omawianym okresie 4 cz³onków.
82. rocznicy wybuchu II wojny œwiatowej. Mia³y one 

wyj¹tkowy charakter ze wzglêdu na obecnoœæ wielu 

znakomitych goœci, m.in. córki gen. J. W. Kiwerskiego 

(dowódcy 27 DWAK) Barbary Kiwerskiej-Nowosad, 

Jego siostrzenicy Magdaleny Kuhn, a tak¿e senatora 

Aleksandra Szweda, przedstawicieli œrodowiska by³ych 

¿o³nierz 27 DWAK, IPN we Wroc³awiu, Stowarzyszenia 

Spo³eczno-Historycznego w K³odzku, w³adz miasta, 

cz³onków TMP, m³odzie¿y szkolnej i wielu innych. Z tej 

okazji w MBP odby³o siê spotkanie z w/w krewnymi gen. 

Kiwerskiego. Jak s¹dzimy, dostrzegaj¹ nas tak¿e w³adze naszego 

- Dzia³aj¹cy przy TMP Klub Literacki „Helikon” obcho- miasta, przyznaj¹c, w wyniku rozstrzygniêæ konkur-

dzi³ w omawianym okresie 5-lecie swojego istnienia. sowych i nie tylko, znaczne œrodki finansowe i wspo-

W analizowanym roku 2021 mo¿e siê poszczyciæ magaj¹c nasze przedsiêwziêcia pozakonkursowe, 

nastêpuj¹cymi dokonaniami: m.in. nowe tablice pami¹tkowe, czy wsparcie miêdzy-

a) zamieœci³ w czasopiœmie „Brama” 12 artyku³ów, gminnego projektu „Œladami Husytów na Ziemi  

b) zorganizowa³ 2 warsztaty poetyckie (Konradów, K³odzkiej”. Na uwagê zas³uguj¹ te¿ starania w³adz 

Polanica) odby³ dwa spotkania w ramach projektu miejskich dotycz¹ce ufundowania nowego nagrobka 

TZCKiP „Œniadanie na trawie”, Romanowi Ku¿akowi.

c) przeprowadzi³ konkurs o „Laur polanickiego anio³a” - 

efekty tego przedsiêwziêcia i III Polanickiego Konkursu Szanowni zebrani! 

Literackiego zosta³y zgromadzone w wydawnictwie S¹ sprawy wynikaj¹ce ze sk³adanych uwag i wniosków 

TMP „W poszukiwaniu sensu”, zg³aszanych w ró¿nym trybie i okolicznoœciach. Niektóre 

d) wzi¹³ udzia³ w spotkaniach z m³odzie¿¹ szkó³ z nich, szczególnie te, które maj¹ wp³yw na jakoœæ 

polanickich w ramach Miêdzynarodowego Festiwalu i efekty naszej pracy, sami dostrzegamy i staramy siê 
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je rozwi¹zaæ w miarê mo¿liwoœci zg³aszanych w ró¿- Najwa¿niejsze wydatki

nym trybie i okolicznoœciach. Niektóre z nich, szczegól- - Druk „Nieregularnika Polanickiego” (2 numery)  

nie te, które maj¹ wp³yw na jakoœæ i efekty naszej pracy, 5 926,15 z³

sami dostrzegamy i staramy siê je rozwi¹zaæ w miarê - Druk „Kalendarza Polanickiego”  8 400,00 z³

mo¿liwoœci. - Druk „Polanica-Zdrój  pierwsze dni... pierwsze lata...”  

Znaczn¹ bol¹czk¹ by³a op³acalnoœæ sk³adek. Zwiêk- 6 930,00 z³

szy³a siê ich œci¹galnoœæ, co jest przede wszystkim - Druk „Zabytki i legendy”  4 000,00 z³

zas³ug¹ nowego skarbnika pani Barbary Witu³y. - Uroczystoœci  1853,00 z³

Od lat staramy siê o uzyskanie mo¿liwoœci ekspono- Stwierdzono pewne niedoskona³oœci formalne w pro-

wania materia³ów archiwalnych pokazuj¹cych historiê wadzeniu dokumentacji  finansowej, bêdziemy je 

Polanicy i jej mieszkañców. Mamy w dalszym ci¹gu usuwaæ.

nadziejê na uruchomienie takiej placówki w obiekcie Nie uda³oby siê pozyskaæ pieniêdzy i zrealizowaæ 

przylegaj¹cym do dawnej huty szk³a artystycznego, s¹ programu bez wspó³pracy z wieloma sojusznikami: 

takie zapowiedzi. Inny, powtarzaj¹cy siê postulat, burmistrzem Mateuszem Jellinem, zastêpc¹ - Agat¹ 

dotyczy odbudowy schodów ³¹cz¹cych ul. Parkow¹ Winnick¹, przewodnicz¹c¹ R.M. - Marlen¹ Runiewicz-

z ul. Kamienn¹. Wed³ug informacji w³adz miasta nie jest Wac i radnymi, przewodnicz¹c¹ Komisji Oœwiaty, 

to mo¿liwe ze wzglêdów bezpieczeñstwa (zbyt du¿e Kultury, Sportu i Turystyki Ann¹ Walczuk, a tak¿e: 

nachylenie). Zg³aszany w ub. roku postulat przet³u- TZCKiP, ZERiJ, MZK, MBP, Nadleœnictwem „Zdroje”, 

maczenia z j. niemieckiego dukumentu „Polanicki nieformaln¹ grup¹ „Detektywi przesz³oœci” i innymi 

przegl¹d prasy 1870-1938” nie mo¿e byæ obecnie zre- firmami dzia³aj¹cymi na terenie miasta - sponsorami, 

alizowany ze wzglêdów finansowych. Mo¿e zostaæ m.in. „Kalendarza Polanickiego”, firm¹ Andrzeja 

uwzglêdniony w ramach prac nad uzupe³nieniem Nadratowskiego. Bardzo dobrze uk³ada siê wspó³-

i uaktualnieniem Kroniki Polanicy „Polanica-Zdrój  praca z administratorem Cmentarza Komunalnego, 

wczoraj i dziœ”. p.  R. Urbaniak (uroczystoœci), jak równie¿ z placów-

Rozwa¿ano mo¿liwoœæ wycieczek autokarowych dla kami oœwiatowo - wychowawczymi takimi jak: Szko³a 

cz³onków TMP. Nie ma takiego zainteresowania. Podstawowa nr 2 im. ̄ o³nierzy z Monte Cassino, Szko³a 

Cz³onkowie TMP w przewa¿aj¹cej wiêkszoœci (je¿eli Stowarzyszenia „Edukator”, RST im. Jana Paw³a II, 

chc¹) korzystaj¹ z innych mo¿liwoœci np. organizowa- Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychowawczy, przed-

nych przez Klub Seniora lub Uniwersytet III wieku. S¹ szkola Publiczne nr 1, Niepubliczne „Gromadka NiedŸ-

one zazwyczaj dofinansowane  TMP nie ma takich wiadka”, Niepubliczne „Weso³e Przedszkole w Bajkowej 

mo¿liwoœci. Krainie”. Mo¿emy liczyæ te¿ na wsparcie osób prywat-

Warto natomiast zaznaczyæ, ¿e jesteœmy wspó³orga- nych. Wszystkim wymienionym i niewymienionym, 

nizatorem projektu „Spacery po Polanicy i okolicy (Jan którzy nas wspierali serdecznie dziêkujemy.

Stypu³a), zrealizowano postulat zwiêkszenia sk³adki Obradujemy we wrzeœniu 2022 roku. Za nami 9 mie-

cz³onkowskiej. siêcy roku bie¿¹cego. Warto poinformowaæ, co uda³o 

Zosta³a przedstawiona realizacja zadañ w minionym nam siê zrealizowaæ od pocz¹tku tego roku:

roku w ujêciu rzeczowym. Natomiast poni¿ej przedsta- - Wydano jeden numer „Nieregularnika Polanickiego”.

wiam warunki i efekty dzia³alnoœci TMP w aspekcie - Wykonano tablicê informacyjn¹ dot. cmentarza 

finansowym w roku 2021. ewangelickiego.

- Otwarto 2 wystawy malarskie - W. Jeœman, 

                          Rachunek wyników O. Lebiediewej.

Przychody  92 784,37 z³ - Zorganizowano lub wspó³organizowano uroczystoœci 

Sk³adki  2 027,00 z³ patriotyczne: 

Inne przychody okreœlone statutem  80 785,00 z³,    10 lutego  rocznica pierwszych wywózek na Sybir 

W  tym  statutowe  48 949,03 z³ (pomnik Sybiraków),

Koszty realizacji zadañ statutowych  50 102,36 z³ 14 lutego  rocznica powstania Armii Krajowej  

Koszty administracyjne  1.383,33 z³ grób J. Skrzypiec,

Wynik finansowy brutto na dzia³alnoœci  42 682,00 3 Maja  œwieto Konstytucji 3 Maja  obiekt „D¹b 

                         Najwa¿niejsze Ÿród³a dochodu pamiêci”, 

- Dotacja Urzêdu Miejskiego  26 000, 00 z³ 20 czerwca  Dzieñ upamiêtnienia  Powstañ 

- Reklama w „Kalendarzu Polanickim”  1 400,00 z³ Œl¹skich  grób R. Broji,

- Darowizny i inne  dotacja Starostwa w K³odzku  11 lipca  Krwawa Niedziela na Wo³yniu Pomnik 

5 000,00 z³ (oddzielnie na stolik  37 420,00 z³) Wo³yñski,

Z ¯YCIA TMP
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1 sierpnia  rocznica wybuchu Powstania 

Warszawskiego  groby Czarkowskich, J. Wycza³ek,

1 wrzeœnia  - rocznica wybuchu II wojny œwiatowej  W artykule „Wernisa¿ prac malarskich Weroniki 
Pomnik Wo³yñski,  groby J. Szerwiñskiego Jeœman” zamieszczonym w „Nieregularniku Pola-
i W. Cieœliñskiego nickim” nr 41/2022 omy³kowo zamieszczono zdjêcia 

17 wrzeœnia  Dzieñ Sybiraka  pomnik Sybiraków

- Wydano ksi¹¿kê L. Majewskiego „Rosn¹ca s³awa Poni¿ej zamieszczamy zdjêcia które mia³y byæ 
polanickiego nied¿wiedzia”. zamieszczone..
- Uczestniczono (prezes) w ods³oniêciu pierwszego 

polanickiego nied¿wiadka.

- Uczestniczono (wiceprezes Jan Stypu³a) w otwarciu 

wystawy w Twierdzy K³odzkiej dotycz¹cej projektu 

„Husyci na Ziemi K³odzkiej”.

- przyst¹piono do projektu Polanickich Wêdrowców 

„Spacery i wycieczki po Polanicy i okolicach”.

- Klub „Helikon” w tym okresie opublikowa³ w „Bramie” 

9 ca³ostronicowych materia³ów i wspó³organizowa³ 

z MBP spotkanie autorskie z niemieck¹ poetk¹ Monik¹ 

Taubitz. Przeprowadzi³ tak¿e spotkanie z I. Jurg¹  

poetk¹ wywodz¹c¹ siê z Polanicy-Zdroju.

- Warto zaznaczyæ, ¿e w analizowanym okresie 

przyjêto 4 cz³onków.

Szanowni zebrani!

Przed nami nowe wyzwania, nowe zadania. Liczymy na 

cenn¹ dyskusjê, sprawiedliw¹ ocenê naszej dzia³al-

noœci, nowe propozycje. Uczynimy wszystko, ¿eby 

w dalszym ci¹gu doskonaliæ nasz¹ pracê, zrealizowaæ 

zamierzenia dla dobra naszego Stowarzyszenia, dla 

chwa³y naszej „ma³ej ojczyzny”.

Kochajmy Polanicê!

Trzy uchwa³y Walnego Zebrania Sprawozdawczego 

Towarzystwa Mi³oœników Polanicy 

Podjête w dniu 24 wrzeœnia 2022 roku

Uchwa³a nr 1/2022

Walne zebranie przyjmuje do wiadomoœci i zatwierdza 

sprawozdanie Zarz¹du Towarzystwa Mi³oœników 

Polanicy z dzia³alnoœci w roku 2021. 

Uchwa³a nr 2/2022

Walne zebranie przyjmuje do wiadomoœci i zatwierdza 

sprawozdanie finansowe obejmuj¹ce bilans i rachunek 

zysków i strat oraz szczegó³owe sprawozdanie z 

przychodów i kosztów w tym okresie.

Uchwa³a nr 3/2022

Walne Zebranie udziela absolutorium Zarz¹dowi 

Towarzystwa Mi³oœników Polanicy z wykonania obo-

wi¹zków w roku 2021.

z innego wernisa¿u za co przepraszamy.

SPROSTOWANIE

Redakcja

Z ¯YCIA TMP

Prezes Zarz¹du TMP 

Edward Wojciechowski
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 Pisz¹c wspomnienia 

o £ucji Goli korzysta³am 

z danych, które otrzyma-

³am od mê¿a Ryszarda 

i syna Tomasza. Moje 

wspomnienia dotycz¹ lat 

2008-2020, kiedy zasiada-

³yœmy razem w Zarz¹dzie 

Towarzystwa Mi³oœników 

Polanicy i pracowa³yœmy 

przy ró¿nych przedsiê-

wziêciach TMP. Wczeœniej zna³am Lucynê jedynie 

z widzenia. Wiedzia³am kim jest i jak siê nazywa, ale 

przecie¿ w Polanicy wszyscy siê znaj¹ z widzenia.

Lucja Otylia Gola z d. Szewc urodzi³a siê 30 czerwca 

cowany. Piêkna porcelana i szk³o. W drugiej sali 1947 roku w Polanicy-Zdroju. Szko³ê podstawow¹ 

kawiarni eksponowane by³o szk³o i ceramika artys-ukoñczy³a w Nowym Wielis³awiu (obecnie szko³a 

tyczna, które mo¿na by³o kupiæ. Jak wspomina Syn: podstawowa „Edukator” w Polanicy-Zdroju), nastêpnie 

„Z pocz¹tku mama zatrudnia³a cukierników, którzy Liceum Pedagogiczne w K³odzku. Po zdaniu matury 

piekli ciasta, ale po jakimœ czasie stwierdzi³a, ¿e sama kontynuowa³a naukê na 2 letnim Studium Nauczy-

robi lepsze ciasta (i tak faktycznie by³o). Wstawa³a cielskim we Wroc³awiu, kierunek geografia i biologia - 

nad ranem, by piec ciasta, które póŸniej sama równoczeœnie ucz¹c w Szkole Podstawowej nr 3 

sprzedawa³a i podawa³a do stolika, uwielbia³a mieæ w Polanicy-Zdroju geografii i biologii. Po ukoñczeniu 

bliski kontakt z klientem”. W ka¿dym calu by³a Studium rozpoczê³a naukê w Wy¿szej Szkole 

perfekcyjna. Ja pamiêtam, ¿e przez jakiœ czas rannym Pedagogicznej w Krakowie (kierunek geografia 

poci¹giem z Warszawy przyje¿d¿a³y p¹czki od i biologia) uzyskuj¹c tytu³ magistra.

Bliklego. Równie¿ w tych latach tylko tam mo¿na by³o Przez 25 lat pracowa³a w zawodzie nauczyciela 

napiæ siê irlandzkiego piwa Guinness, które na dobre w szko³ach podstawowych nr 1, 2 i 3 w Polanicy- 

zagoœci³o w naszej ojczyŸnie dopiero w 2015 roku. Zdroju, uzyskuj¹c wszystkie trzy stopnie specjalizacji 

Kawiarniê prowadzi³a przez 16 lat, do 2007 roku.zawodowej. Za swoj¹ pracê zawodow¹ odznaczona 

zosta³a Br¹zowym i Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi. Za 

osi¹gniêcia w zawodzie nauczyciela by³a wielokrotnie 

wyró¿niana i nagradzana. Pracowa³a równie¿ spo³ecz-

nie i za tê pracê równie¿ by³a wyró¿niana i nagra-

dzana.

Jak wspomina M¹¿ Lucyny, Jej najwiêksz¹ pasj¹ by³o 

zwiedzanie œwiata i przywo¿enie pami¹tek z podró¿y, 

które póŸniej eksponowa³a w gabinetach geograficz-

nych w szko³ach, w których aktualnie uczy³a.

Marzeniem Jej by³o za³o¿enie i prowadzenie kawiarni, 

takiej, jakie widzia³a podczas swoich licznych podró¿y 

po œwiecie. Marzenie uda³o siê zrealizowaæ w 1991 

roku. W wyremontowanym budynku przy ul Mariañ-

skiej powsta³a kawiarnia „Cafe £ucja Bistro”. Jak zapamiêtali £ucjê, Jej sylwetkê znajomi, przyja-

Kawiarniê potocznie nazywano „Ró¿owym Domkiem”, ciele, koledzy i polaniczanie? Jako szczup³¹, niewyso-

poniewa¿ fasada budynku mia³a delikatne kolory ró¿u. k¹, ciekawie ubran¹ pani¹, je¿d¿¹c¹ na zakupy 

Co to by³a za kawiarnia: dwupoziomowa, elegancka. ma³ym samochodem Peugoet 307.  

Najdrobniejszy szczegó³ by³ przemyœlany i dopra- Syn Tomasz wspomina Mamê uwielbiaj¹c¹ Polanicê, 

£UCJA GOLA
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mówi³a, ¿e to jest jej miejsce na œwiecie. Maj¹c¹ £ucja Gola zmar³a 20 wrzeœnia 2022 roku, pochowana 

ulubione miejsca takie jak las miêdzy Góralk¹, zosta³a na polanickim cmentarzu.

Piekieln¹ Gór¹ i Kamienio³omem. „Bardzo czêsto tam 

chodziliœmy na spacery. Myœlê, ¿e tak jak i ja, zna³a 

tam ka¿de drzewo”. Gra¿yna Redmerska

foto: T. Gola

BOLES£AW JAŒKIEWICZ - BOLEK
Prowadz¹c niezliczone wycieczki jako przewodnik, 

potrafi³ zaczarowaæ ca³e grupy.

Jego wk³ad i zas³ugi w rozwój dzia³alnoœci przewo-

dników sudeckich opisany by³ równie¿ w „Nieregular-

niku”; nie by³o chyba w ca³ych Sudetach kamienia, na 

którym by nie stan¹³. 

W po³owie tego roku zmar³ Boles³aw Jaœkiewicz, 

cz³owiek bêd¹cy przez dziesi¹tki lat jedn¹ z najwa¿-

niejszych postaci miasta i jego wizytówk¹. Dla bliskich 

znajomych po prostu - Bolek.

W Polanicy by³ od zawsze; aktywny na niezliczonej 

iloœci pól i uczestnicz¹cy w ka¿dym istotnym dla 

miasta przedsiêwziêciu.

Do tego by³ niezrównanym gawêdziarzem, który 

By³ autorem wielu publikacji dotycz¹cych naszego wspaniale ubarwia³ swe opowieœci. I co ciekawsze te 

regionu i atrakcji turystycznych oraz sta³ym wspó³-ich fragmenty, które wydawa³y siê byæ czyst¹ fantazj¹, 

pracownikiem lokalnych gazet. By³ harcerzem i wy-okazywa³y siê jednak faktami i to znacznie okrojonymi 

chowawc¹ wielu pokoleñ m³odych ludzi, zajmowa³ siê wobec rzeczywistych zdarzeñ.
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Z Donatem Toczyñskim (po prawej)



grafik¹. Uczestniczy³ praktycznie w ka¿dym dzia³aniu uczestników. Parê razy by³em z nimi jako nastoletni 

i inicjatywie spo³ecznej. ch³opiec. Pamiêtam taki „numer”, który przez wiele lat 

robili na Szczeliñcu. 

Po drodze  na szczyt znajduje siê niezbyt du¿a 

Do Polanicy przyby³ w 1955 roku. Wówczas ju¿ (3-4 metry wysokoœci) ska³a, nazywana wówczas 

mieszka³ tu od 5 lat mój ojciec. Szybko ich wspó³praca przez przewodników „Murzynem”. Tam nastêpowa³ 

przekszta³ci³a siê w trwa³¹ przyjaŸñ a wspólne krótki postój i Bolek coœ opowiada³, a w tym czasie 

dzia³ania dawa³y wymierne efekty w postaci licznych mój ojciec wchodzi³ na tê ska³ê od ty³u (by³o tam 

publikacji, popartych zdjêciami regionu i naszego prawie p³askie wejœcie). 

uzdrowiska. Bywa³ w naszym domu czêstym goœciem. Wreszcie nastêpowa³ kulminacyjny punkt pro-

Wkrótce wci¹gn¹³ te¿ mojego ojca w wir ¿ycia gramu - Bolek mówi³ do wycieczki: „Jak pañstwo 

towarzyskiego, zaœ co ciekawsze wydarzenia wspomi- zawo³acie, to Murzyn poka¿e stopy!”. Wycieczka 

na³, gdy tylko spotykaliœmy siê na jakiejœ polanickiej wo³a³a i ... rzeczywiœcie wysuwa³y siê 2 nogi w skar-

imprezie, do ostatnich dni. Zaczynaj¹c nasz¹ roz- petach (obuwie ³atwo poznaæ). Wo³ano po wielekroæ, 

mowê niezmiennie: „Pamiêtam jak z Alkiem.... a Ty w tym czasie ojciec niezauwa¿ony wraca³. Wycieczka 

by³eœ jeszcze taki ma³y”.  do koñca trasy zaanga¿owana by³a w zgadywanie kto 

to by³. Nota bene nigdy nie zgadli, gdy¿ fotograf to by³ 

ktoœ jak kierowca w autobusie  nie zauwa¿a siê go. 

Zgadywanie kontynuowano jeszcze przy kolacji 

i okazywa³o siê i¿ tylko na wyjeŸdzie z Bolkiem by³ Przez wiele lat jeŸdzili razem na wycieczki oprowa-

¿ywy Murzyn! Na kolejny wyjazd sk³ad wycieczki dzane przez Bolka; ojciec wykonywa³ tam zdjêcia dla 
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Dariusz Milka, Boles³aw Jaœkiewicz i Wac³aw Szewczyk

Od lewej: L. Majewski, J. Rudnicka, E. Futoma,
S. Grzybowska, B. Jaœkiewicz, H. Grzybowski,
T. Lipiñski, D. Milka, J. Fedorowicz, Edward
Wojciechowski, W. Lewicki
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Dariusz Milka

wype³nia³ autobus, a ju¿ przy wyjeŸdzie pytano 

„A Murzyn bêdzie?” Ot, dawny marketing i promocja.

Ja zaœ przys³uchuj¹c siê niektórym Bolkowym 

opowieœciom i przyrównuj¹c do w³asnych wspomnieñ, 

ze zdumieniem stwierdza³em, ¿e w warstwie fakto-

graficznej nic siê nie zmienia  jedynie barwy i soczys-

toœæ tych opowieœci za ka¿dym razem by³y intensyw-

niejsze. Nieraz te¿ uzupe³nia³y siê luki w rodzinnych 

wspomnieniach. Po prostu mistrz gawêdy.



DR MARIAN WYTYCZAK
W 20. jak¿e wci¹¿ boles- plikowanych operacji w wadach wrodzonych 

n¹, rocznicê œmierci mego u dzieci) wiec zatrudni³ anestezjologa bez zastana-

mê¿a Mariana Wytyczaka wiania. Cieszyliœmy siê wiêc, ¿e dosta³ choæ 

chc ê prz ypo mni eæ jeg o 5 dni wolnego na œlub, a o ¿adnej podró¿y poœlubnej 

¿ycie i pracê w Polanicy- nie mog³o byæ ju¿ mowy. Zreszt¹ i ja - jako lekarz 

Zdroju. „wahad³owy" pojecha³am z Kliniki profesora 

Przyjecha³ tu w 1946 roku Szczeklika do Œwieradowa na 4 miesi¹ce. Z mê¿em 

wraz z matk¹ i siost r¹ widywaliœmy siê nie czêœciej ni¿ 2-3 razy w miesi¹cu. 

w jednym z pierwszych Mieszka³ wówczas na Soko³ówce, u rodziców, którzy 

transportów ze wschodniej mi opowiadali, ¿e ma³o go widuj¹. Z pracy wraca³ 

Polski, z Sambora. Ojciec czêsto noc¹. Szefem, kolegami, pielêgniarkami, 

jego, Franciszek, przebywa³ jeszcze jako zes³aniec na wszystkimi wspó³pracownikami Marian by³ zachwy-

terenie ZSRR i powróci³ z Workuty dopiero w ro- cony. To by³y czasy, gdy w ma³ych szpitalach wszyscy 

ku 1948. Marian ukoñczy³ szko³ê podstawow¹ ¿yli w zgodzie i pomagali sobie nawzajem.

w Polanicy, a nastêpnie Liceum w K³odzku. Ju¿ wtedy Po roku, gdy by³am ju¿ w ci¹¿y, postanowi³am 

by³ podpor¹ rodziny, pracowa³ fizycznie, a jak mówi³, i ja pojechaæ do Polanicy. Przyj¹³ mnie tam dr 

jedynym odpoczynkiem by³o pasanie krowy i pog³ê- J. Matuszewski, zatrudniona zosta³am w Sanatorium 

bianie swej mi³oœci do przyrody. Studia medyczne Dzieciêcym, gdzie dostaliœmy na „tymczasem" 

rozpocz¹³ w 1952 roku we Wroc³awiu. By³o nas oko³o 2 œciête pokoje na poddaszu. Wkrótce i ja wsi¹k³am 

300 osób na roku w ró¿nym wieku (wci¹¿ roczniki w wir pracy i te¿ polubi³am naszego uzdrowisko-

powojenne), ale Marian zas³yn¹³ ze swego powa¿- wego szefa, wszystkich kolegów i kole¿anki, a gdy 

nego stosunku do zajêæ obowi¹zkowych. Ju¿ od pozna³am k olegów M ar iana , to  i  i ch  t ak¿e . 

II roku studiów - zamiast chodziæ z nami na prywatki - W miêdzyczasie objawi³a siê kolejna pasja Mariana - 

wraz ze swym przyjacielem Ryszardem Kociêb¹ - fotografia, która oprócz dokumentowania chwil z ¿ycia 

uczêszczali na dy¿ury na chirurgiê ogóln¹ i dzieciêc¹, rodzinnego bardzo przyda³a siê w szpitalu. By³ wiêc 

a dla relaksu do opery i na koncerty muzyki powa¿nej. ju¿ nie tylko anestezjologiem, ale i fotografem, który 

Dopiero po studiach pozna³am Mariana lepiej, dokumentowa³ stan pacjentów przed i po poddaniu 

a pierwszy sp³yw kajakowy, pozwoli³ mi odkryæ operacji. Dziêki jego zdjêciom i przeŸroczom - 

znacznie wiêcej jego pasji, zami³owañ do przyrody, ilustracje zyska³y liczne wyk³ady, referaty i prace 

sportu, a przede wszystkim niezwyk³e cechy jego wysy³ane do prasy fachowej. Czêsto te¿ dy¿urowa³ 

charakteru. W zwi¹zku z nakazem pracy zostaliœmy i jego brak w domu by³ dotkliwy, zw³aszcza gdy 

rozdzieleni - ja dosta³am miejsce specjalizacyjne mieliœmy ju¿ dwoje dzieci.

w klinice chorób wewnêtrznych, ale na anestezjologii, Od czasu, gdy uzyska³ II stopieñ specjalizacj i, 

któr¹ ju¿ zacz¹³ Marian w Klinice Chirurgii pod wyszkoli³ wielu m³odszych kolegów, mia³ te¿ wyk³ady 

kierownictwem profesora Brossa, miejsc nie by³o. dotycz¹ce reanimacji dla lekarzy innych specjalizacji, 

Po odbyciu sta¿u podyplomowego i ukoñczeniu a potem pielêgniarek i ratowników.

przeszkolenia wojskowego  Marian pojecha³ do Gdy po 17 latach, musieliœmy opuœciæ nasze "tym-

Po la ni cy , ab y sp ra wd zi æ mo ¿l iw oœ ci  pr ac y czasowe" poddasze, Marian wci¹gn¹³ siê w budowê 

w tamtejszym szpitalu, ale zamiast informacji - dosta³ naszego domu i ka¿dy wolny wieczór i weekend 

tam z miejsca etat. Anestezjologia w Polsce by³a pracowa³ jako pomocnik murarza, stolarza, potem 

wtedy w powijakach, ale doskona³a szko³a docenta tynkarza, elektryka i malarza. Pracowa³ ciê¿ko, 

Aroñskiego nie potrzebowa³a ¿adnych rekomendacji. fizycznie i coraz rzadziej s³ucha³ swej ukochanej 

Ówczesny szef chirurgii dr Micha³ Krauss wykonywa³ muzyki klasycznej, dopiero, gdy urodzi³ siê nasz 

coraz trudniejsze zabiegi (niektóre korekcje urazów wnuczek towarzyszy³  mu,  gdy uczy³ s iê graæ 

wojennych, ciê¿kich oparzeñ, ale te¿ szereg skom- na fortepianie i ogromnie prze¿ywa³, jak wnuk 
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koncertowa³, gdy doroœla³. Nawet urlopy spêdza³ 

pracowicie - nie pamiêtam, by móg³ d³ugo wysiedzieæ, 

nawet z najciekawsz¹ ksi¹¿k¹.

Jednym z ostatnich wa¿nych wydarzeñ by³a dla 

niego 50. rocznica istnienia Kliniki Chirurgii 

Plastycznej, wita³ ponownie w Polanicy profesora 

Kraussa i przemawia³ do obecnego dyrektora - 

profesora Kobusa, bo jak siê okaza³o - Marian by³ ju¿ 

wtedy najstarszym pracownikiem szpitala. Œwietne 

i czu³e podziêkowania otrzyma³ wtedy zarówno od 

profesora Kobusa jak i swego zespo³u Anestezjo-

logów!. 

W ostatnim œwiadomym dniu, podtrzymuj¹c krop-

By³a to piêkna okazja do przemi³ego spotkania ludzi lówkê, powiedzia³: „Podziêkuj im". Wiedzia³am o kim 

naprawdê siê kochaj¹cych. Jak¿e nied³ugo potem, mówi!

jak¿e o wiele za wczeœnie, okaza³o siê, ¿e Marian jest Zamar³y u nas telefony, cisza trwa³a dwie doby, 

ciê¿ko chory, a na skuteczne leczenie jest za póŸno! wszyscy czekali na wiadomoœci od nas. A gdy pos³a-

Jak to uda³o siê prze¿yæ - nie wiem, bo do dzisiaj liœmy j¹, tê najgorsz¹, tê ostateczn¹ - zap³aka³ Szpital,  

opisaæ tego czasu nie mogê. Wiem, ¿e bardzo pop³ynê³y piêkne po¿egnania od profesora Kobusa, 

pomagali mi koledzy jego, anestezjolodzy, a najbar- Zespo³u Anestezjologów, a w ostatni¹ drogê nieœli 

dziej i na co dzieñ, nasza córka - Magda. Mariana jego najbli¿si koledzy..

Od lewej: D. Kaczorowska, prof. M.Krauss, dr M. Wytyczak

Od lewj: dr M. Wytyczak, prof. K. Kobus

Z zespo³em anestezjologów

W gronie kolegów
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Za to wszystko ca³a nasza rodzina do dzisiaj jest 

wdziêczna, ale nie spodziewa³am siê takiej pamiêci 

licznych pacjentów, kolegów, a szczególnie coraz 

mniejszej, ale wci¹¿ kochaj¹cej Mariana, grupy 

anestezjologów.

Przez te 20. lat w dniu jego imienin, co rok odwie-

dzaj¹ jego grób i przynosz¹ piêkn¹ wi¹zankê 

z napisem : "Kochanemu Szefowi - zawsze pamiê-

taj¹cy Anestezjolodzy". 

Krystyna Jazienicka-Wytyczak 
Zdjêcia: arch. rodzinne
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W redagowanym przez Georga Wenzla roczniku daw- niowych). Wiadomoœci u³o¿one s¹ chronologicznie, 

nych mieszkañców Polanicy „Altheider Weihnachts- samo to wymaga³o sporego nak³adu pracy, bowiem 

brief ” w kilku numerach ukaza³y siê  przedruki w „Altheider Weihnachtsbrief” zosta³o to opublikowane 

z lokalnych gazet z lat 18851933. S¹ to notatki wed³ug tytu³ów czasopism. A wiêc na pierwszy ogieñ 

i artyku³y o tym, co dzia³o siê wówczas w Polanicy id¹ najstarsze aktualnoœci z listopadowych i grudnio

(Altheide), co dotyczy³o jej mieszkañców, czasem wych wydañ pisma „Echo des Heuscheuer- u. Mense-

tego, co w K³odzku i oœciennych miejscowoœciach. Gebirges“ („Echo Gór Sto³owych i Orlickich”) sprzed 

130 lat. T³umaczenie by³o wczeœniej publikowane 

To prawdziwy skarb, o którego powstaniu jeszcze w „Gazecie Prowincjonalnej”, jest jednak poprawione 

napiszê. S¹ to opowieœci o ¿yciu dawnych polaniczan i uzupe³nione oraz ograniczone niemal wy³¹cznie do 

i mieszkañców hrabstwa, o codziennym ¿yciu i pla- wiadomoœci polanickich. 

nach na przysz³oœæ. To ¿ycie, sposób myœlenia, Warto przybli¿yæ czas i okolicznoœci opisywanych 

obyczaje i sprawy kryminalne, ale tak¿e informacje wydarzeñ. Kilkanaœcie lat wczeœniej, w 1873 r., 

o przedsiêwziêciach gospodarczych, imprezach Wenzeslaus Hoffmann zakupi³ uzdrowisko Polanica 

lokalnych i parafialnych, echa wydarzeñ w dalekim z przynale¿nym maj¹tkiem ziemskim, a poniewa¿ 

œwiecie. To wiele, dot¹d nieznanych faktów i postaci, miejscowoœæ jako kurort by³a wtedy szerzej nieznana  

maj¹cych czêsto wp³yw na wspó³czesny kszta³t to Hoffmann sta³ siê w³aœciwym twórc¹ dzisiejszego 

miasta. Niewiele miejscowoœci mo¿e pochwaliæ siê uzdrowiska. Ju¿ w 1874 r. zbudowa³ dom inspekcyjny, 

takim Ÿród³em. kot³owniê parow¹, restauracjê i pawilon nad •ród³em 

Jerzego, rok póŸniej budynek gospodarczy i pensjonat 

na drugim brzegu Bystrzycy. •ród³o Józefa otrzyma³o 

w 1885 r. gustowne zadaszenie, a niechronione do tej 

pory Ÿród³o na ³¹ce  ujêcie i pawilon. Dopiero on 

stworzy³ promenady zdrojowe, przede wszystkim 

ocienion¹ alejê, która po³¹czy³a uzdrowisko z parkiem 

zdrojowym. Ten ostatni zosta³ wyposa¿ony w wiele 

utwardzonych dróg, miejsca odpoczynku i obszerny 

pawilon, zwany Waldfrieden (pol. leœny spokój i pro-

szê nie myliæ z pensjonatem Waldfrieden, ob. 

Ul. Bystrzycka 24, ko³o letniego toru saneczkowego). 

Liczba kuracjuszy stale ros³a i wynosi³a po kilku 

zaledwie latach 12 do 20 razy wiêcej ni¿ w 1873 r. 

Hoffmann zmar³ w 1896 r., po nim uzdrowiskiem do 
Niestety, z racji bariery jêzykowej jedynie bardzo 

nieliczna grupa mieszkañców mo¿e poznaæ ca³e to 

bogactwo. Moim celem jest pokazanie mieszkañcom 

Polanicy i okolic interesuj¹cego aspektu historii i roz-

wa¿enie potrzeby przek³adu na jêzyk polski, opra-

cowania historycznego, a w przysz³oœci wykorzystania 

w monografii miasta. 

O ile czas i zdrowie pozwol¹, uda siê byæ mo¿e 

przet³umaczyæ niewielkie fragmenty z Altheider 

Pressespiegel (Polanickiego Przegl¹du Prasy) 

chocia¿ przez rok. Ca³oœæ jest olbrzymia, w jêzyku 

niemieckim to oko³o 400 stron (800 stron oblicze-

POLANICKI PRZEGL¥D PRASY  
ALTHEIDER PRESSESPIEGEL
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wiosny 1901 r. zarz¹dza³ jego syn Paul. W tym wycu¿nik [gospodarz, który przekaza³ gospodarstwo 

okresie Altheide i Neuheide s¹ ró¿nymi gminami, nie dzieciom, otrzymuj¹c w zamian ma³y pokój i utrzy-

wspominaj¹c o Soko³ówce i Nowym Wielis³awiu, które manie] Anton Schwaten i jego ¿ona œwiêtowali z³ote 

le¿¹ w innym powiecie. gody w bardzo optymistycznym nastroju. Po odnowie-

niu przysiêgi ma³¿eñskiej w koœciele parafialnym 

Okres opisywany w notatkach (1887-1892) to pocz¹tki w Szalejowie Górnym [do tej parafii nale¿a³a wówczas 

w³aœciwego uzdrowiska. W maju 1888 r. ukaza³ siê Polanica, w³asnego koœcio³a doczeka³a siê dopiero 

pierwszy przewodnik po Polanicy autorstwa lekarza w 1912 r. Parafiê erygowano w 1923 r.] i radosna para 

Georga Hoffmanna, syna Wenzela. Pierwszy poci¹g otrzyma³a liczne gratulacje. Od Jego Wysokoœci 

pasa¿erski wjecha³ do Polanicy 15 listopada 1890 r. cesarza œwiêtuj¹ca para ma³¿eñska otrzyma³a za 

poœrednictwem miejscowej rady ³askawy prezent 

w wysokoœci 30 marek. Jubileuszowy pan m³ody liczy 

sobie 76 lat, a panna m³oda 72 lata. Tego samego 

dnia w wiejskiej spo³ecznoœci obchodzono tak¿e 

„zielone wesele” [œlub]. PóŸnym popo³udniem z³ota 

i „zielona” [nowo¿eñcy] pary weselne do³¹czy³y do 

swoich goœci u Krahscha (obecnie goœciniec Rös-

nera), na wspólny taniec.

W nocy z 29 na 30 listopada w maj¹tku uzdrowiska 

wdar³a siê do go³êbnika fretka i zagryz³a 35 go³êbi. 

Tylko jednemu uda³o siê uciec. Rano martwe ptaki 

le¿a³y pokotem na ziemi. 

Obecnie rozpatrywane s¹ dwa wnioski. Pierwszy 

do Dyrekcji Ruchu Kolei Królewskich z proœb¹ 

Dwa lata póŸniej rozpoczê³a  wystêpy pierwsza o przywrócenie ruchu dwóch poci¹gów odwo³anych 

„kapela uzdrowiskowa” orkiestra dêta muzyka wojsko- od 1 paŸdziernika. Drugi adresowany jest do zarz¹du 

wego Töpfera z Niwy. powiatu w sprawie budowy szosy z Wambierzyc do 

Polanicy. Oba te wnioski podpisa³o bardzo wiele osób.

Zapraszam do wêdrówki w przesz³oœæ Polanicy! Stary Wielis³aw. W ubieg³ym tygodniu przeprowa-

dzono tu obowi¹zkow¹ kontrolê naczyñ i pojemni-

Listopad ków odmierzaj¹cych pojemnoœæ artyku³ów sypkich 

i napojów.

„Echo des Heuscheuer- u. Mense-Gebirges“. 

Nr 47. Sobota, 12 listopada 1887 „Echo des Heuscheuer- u. Mense-Gebirges“. 

Hotel „Zum halben Wege“ (pol. Wpó³ Drogi) w No- Nr 45. Sobota, 11 listopada 1893

wej Polanicy (Neuheide), nale¿¹cy dawniej do W nocy z minionej niedzieli na poniedzia³ek leœniczy 

karczmarza W. Herzoga, zosta³ zakupiony przez Mautschke z³apa³ w sidle zawieszonym [na drzewie]

adwokata Glasera z K³odzka za 1500 marek w ra- w swoim rewirze wspania³ego lisa.

mach transakcji sprzeda¿y s¹dowej, która mia³a 

miejsce w tych dniach. „Echo des Heuscheuer- u. Mense-Gebirges“. 

Pomimo znacznego nachylenia „starej szosy”, jest Nr 47. Sobota, 25 listopada 1893

ona nadal u¿ywana przez woŸniców znacznie czêœciej 23 listopada. Dziœ rano ziemskie szcz¹tki poborcy ce³ 

ni¿ s³ynna „Droga przez Piekieln¹ Dolinê” przez W. Horna zosta³y z³o¿one na wieczny spoczynek 

Polanicê i Szczytnik. [„Stara szosa”, dawniej droga dla [mowa o pogrzebie na cmentarzu w Szalejowie 

fur i dyli¿ansów, potem po wybrukowaniu dolnej drogi Górnym; cmentarz w Polanicy za³o¿ono dopiero 

przez Polanicê i Piekieln¹ Dolinê mniej uczêszczana, niemal 30 lat póŸniej, w 1920 r.]. Zmar³y by³ przez 

ob. Dk8 - E67.] wiele lat ¿andarmem w Lewinie i dziêki swojemu 

szlachetnemu charakterowi zyska³ mi³oœæ i szacunek 

„Echo des Heuscheuer- u. Mense-Gebirges“. otaczaj¹cych go osób. 1 lipca tego roku przeszed³ na 

Nr 49. Sobota, 3 grudnia 1892 emeryturê i odt¹d kierowa³ miejscowym urzêdem 

22 listopada w gronie dzieci, wnuków i przyjació³ celnym. Jednak ju¿ po 20 tygodniach, mianowicie 

.

.
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19 listopada, w wieku 61 lat i 6 miesiêcy zawezwa³ go W zesz³y poniedzia³ek robotnik W. wszed³ do 

Pan. RIP. Urz¹d Celny pozostaje tymczasowo (do gospody „Zum Hainwald“ i, jak to czêsto bywa, z prag-

1 kwietnia 1894) w rêkach wdowy Horn. nienia wypi³ jeden lub dwa kieliszki. [Zajazd z goœciñ-

cem w Starym Wielis³awiu Górnym (oryg. Ober-

„Echo des Heuscheuer- u. Mense-Gebirges“. Altwilmsdorf), po³o¿ony przed skrzy¿owaniem drogi do 

Nr 46. Sobota, 17 listopada 1894 Bystrzycy i drogi do Pokrzywna, przy ob. trójstyku 

Spoœród handlarek z Nowej Soko³ówki, które w ka¿dy granic gmin Polanica, K³odzko i Bystrzyca K³., 

wtorek jad¹ do K³odzka na cotygodniowy targ  jedna prowadzony przez Fritza Nentwiga i jego ¿onê 

z nich w zesz³y wtorek prawdopodobnie przez „mateczkê Nentwig”, ob. nieistniej¹cy. Czêstym 

pomy³kê nie wziê³a biletu na poranny poci¹g Polanica- goœciem bywa³ tu pisarz Hermann Stehr, wówczas 

Stary Wielis³aw Dolny [oryg. Nieder-Altwilmsdorf, ob. nauczyciel w Paszkowie, który w³aœnie w 1894 r. 

K³odzko-Zagórze]. Kobieta ta nie odda³a biletu o¿eni³ siê z córk¹ gospodyni, Hedwig.] Po wyjœciu 

konduktorowi na stacji koñcowej. W drodze powrotnej z lokalu wzi¹³ wózek rêczny swojego brata, stoj¹cy 

poci¹giem popo³udniowym tego samego dnia kobieta przy drzwiach oraz bat i uda³ siê do Nowego Wie-

pokaza³a bilet na przejazd Polanica-Stary Wielis³aw lis³awia. Teraz, aby poruszaæ siê wygodniej i szybciej, 

Dolny zamiast na powrót. Kiedy konduktor zwróci³ jej wsiad³ na wóz. Ze wzglêdu na stromoœæ drogi, która 

uwagê na to, ¿e bilety na trasê z Polanicy do ma tu jednoczeœnie znaczne zakrêty, kierowanie nim 

Wielis³awia nie s¹ sprzedawane w Starym Wielis³awiu sta³o siê niemo¿liwe. Wpad³ do przydro¿nego rowu 

Dolnym, ta mimo to twierdzi³a, ¿e otrzyma³a i zap³aci³a i tutaj znaleziono go nieprzytomnego. Podobno dozna³ 

za ten bilet w tym miejscu. Kobieta zosta³a natych kilku powa¿nych obra¿eñ.

miast przes³uchana przez kierownika stacji. Przy 

niewielkiej wartoœci 0,15 feniga nale¿y uznaæ, ¿e 

by³oby ca³kowicie niepowa¿ne, gdyby ktoœ chcia³ 

specjalnie naraziæ siê na dolegliwe niedogodnoœci. 

[Przewozy pasa¿erskie na tej trasie uruchomiono kilka 

lat wczeœniej, 15 listopada 1890. Stacja kolejowa 

Altheide znajdowa³a siê na terenie Nowej Soko³ówki]

„Echo des Heuscheuer- u. Mense-Gebirges“. 

Nr 47. Sobota, 24 listopada 1894

Jak ju¿ informowaliœmy, obecnie w naszej miejsco-

woœci dzia³a 5 piekarni. Ta konkurencja jest bardzo 

korzystna dla lokalnych konsumentów. Teraz za jedn¹ 

markê kupuje siê trzy piêciofuntowe bochenki chleba Dziœ w zajeŸdzie Nentwiga [Gasthof „Zum Hain-

(a nawet ciê¿sze), a bu³kê, która kiedyœ kosztowa³a wald“] miejscowi muzycy koœcielni œwiêtuj¹ Dzieñ œw. 

4 fenigi, mo¿na kupiæ w piekarni Tyroler Hof [ob. Hotel Cecylii. [Towarzystwa œpiewacze zrzeszone by³y 

Europa] za 3 fenigi. w ruchu odnowy muzyki liturgicznej zapocz¹tkowa-

nym w 1868 roku  ruchu cecyliañskim, bior¹cym 

nazwê od œwiêtej Cecylii, patronki muzyki. Dzieñ œw. 

Cecylii przypada w Koœciele katolickim na 22 listop-

ada.].

Grudzieñ

W grudniu zatrzymamy siê jeszcze w koñcówce XIX 

w. Warto zwróciæ uwagê Czytelników na  notatkê, 

gdzie czytamy o leczeniu chorej uczennicy powiet-

rzem i zimn¹ wod¹. Nie, nie by³o urz¹dzeñ do kuracji 

powietrzem. Oznacza³o to leczenie klimatyczne. 

Œwiêta! Da siê ju¿ odczuæ œwi¹teczny nastrój, rozwija 

siê akcja dobroczynna dla niezamo¿nych uczniów, 

.

.
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których twarze promieniej¹ radoœci¹. Dzia³ania tego 1892

typu przerodzi³y siê póŸniej w „Pomoc zimow¹” „Echo des Heuscheuer- u. Mense-Gebirges“. 

(Winterhilfswerk), co w Polanicy udokumentowane Nr 50. Sobota, 10 grudnia 1892

jest zachowan¹ ulotk¹ z 12 listopada 1931 r., podpi- Polanica. Równie¿ w tym roku lokalne ko³o 

san¹ przez naczelnika gminy Juliusa Spaka. Stowarzyszenia Zbiórek Prowincji Œl¹skiej zamierza 

zorganizowaæ imprezê œwi¹teczn¹ dla ubogich, 

1887 potrzebuj¹cych uczniów. Wspomniane stowarzy-

„Echo des Heuscheuer- u. Mense-Gebirges“. szenie, pod przewodnictwem inspektora k¹pielowego 

Nr 52. Sobota, 17 grudnia 1887 pana Hoffmanna, od pewnego czasu rozwija wiêc 

Polanica. Na resztkowym gospodarstwie rolnym doœæ aktywn¹ dzia³alnoœæ, aby pozyskaæ niezbêdne 

[oryg. Restbauerstelle pozosta³oœæ po podziale gospo- fundusze. Tak wiêc w niedzielê, 11 bm, o godzinie 

darstwa, bez g³ównej jego czêœci] Batzdorffera 6 wieczorem, odbêdzie siê loteria w nowym kursalu 

w sposób jeszcze nieustalony wybuch³ po¿ar i, z wy- [z niem. Cursaal, s³owo przestarz. ob. dom zdrojowy]. 

j¹tkiem stodo³y, strawi³ ca³y maj¹tek a¿ do otaczaj¹- £¹cznie sprzedano 320 losów na loteriê w ramach 

cych murów. Sp³onê³a tak¿e obora s¹siada, m³ynarza stowarzyszenia i poza nim. Liczba wygranych,  

Pietscha, która znajdowa³a siê tu¿ przy murze z których wiêkszoœæ to prezenty, wynosi 18.

oddzielaj¹cym oba gospodarstwa. Jedyne dostêpne 

sikawki po¿arnicze z Polanicy i Górnego Szalejowa Szczytna. W ostatnie trzy niedziele przed Bo¿ym 

musia³y ograniczyæ siê do ochrony stodo³y Batz- Narodzeniem kupcy miejscowi mog¹ otwieraæ sklepy 

dorffera i budynków m³yna Pietscha, co siê z powo- przez ca³y dzieñ, z wyj¹tkiem czasu koœcielnego 

dzeniem powiod³o. Mówi siê, ¿e Batzdorffer ju¿ [w godzinach nabo¿eñstw], natomiast w pozosta³e dni 

wczeœniej trzykrotnie doœwiadczy³ po¿aru. œwi¹t maryjnych i drugiego dnia œwi¹t obowi¹zuj¹ 

zasady niedzielnego odpoczynku.

1891

„Echo des Heuscheuer- u. Mense-Gebirges“. „Echo des Heuscheuer- u. Mense-Gebirges“. 

Nr 50. Sobota, 12 grudnia 1891 Nr 51. Sobota, 17 grudnia 1892

Polanica. W ostatni¹ niedzielê, 5 bm., nauczycielka Polanica. Loteria œwi¹teczna, która odby³a siê 

G. z Gliwic (Górny Œl¹sk) przywioz³a 12-letni¹ ubog¹, w ostatni¹ niedzielê w tutejszym kursalu, cieszy³a siê 

chor¹, uczennicê do tutejszego pensjonatu na wyj¹tkowo du¿ym zainteresowaniem. Przed rozpo-

leczenie powietrzem i zimn¹ wod¹. Jej ojciec od czêciem loterii pan Hoffmann, w³aœciciel k¹pieliska, 

dawna przebywa w szpitalu. Kiedy ostatnio matka, og³osi³, ¿e fundusz na zbli¿aj¹ce siê œwiêta Bo¿ego 

dotychczasowa ¿ywicielka rodziny, równie¿ trafi³a do Narodzenia opiewa na oko³o 200 marek. W ostatniej 

szpitala, chore dziecko zosta³o pozbawione wszelkiej chwili, tu¿ przed loteri¹, stowarzyszenie otrzyma³o 

opieki rodzicielskiej. Nauczycielka z wielkim sercem wyj¹tkowy prezent. Tegoroczny goœæ k¹pieliska z pro-

zebra³a oko³o 100 marek od hojnych dobroczyñców, wincji poznañskiej, w³aœciciel maj¹tku rycerskiego 

co umo¿liwi³o przeprowadzenie kuracji zimn¹ wod¹ pan Bieske, z wdziêcznoœci za kuracjê w Polanicy 

Kneippa. [Metoda ks. Kneippa by³a rozwiniêciem przys³a³ na loteriê œwiniaka. Mimo d³ugiej podró¿y 

metody Vinzenza Priessnitza, dzia³aj¹cego w nieda- i niesprzyjaj¹cej, ch³odnej pogody zwierzê dotar³o 

lekim Gräfenbergu (ob. Láznì Jeseník) w Czechach.] bezpiecznie. Pierwsza nagroda g³ówna powêdrowa³a 

do losu nr 87, druga nagroda g³ówna, kozio³ek, 

„Echo des Heuscheuer- u. Mense-Gebirges“. przypad³ nr. 73. Aukcja, która odby³a siê po loterii, 

Nr 51. Sobota, 19 grudnia 1891 równie¿ przynios³a niema³¹ kwotê.

Polanica. 18 grudnia. Jutro, 19 bm. polanickie ko³o 

Stowarzyszenia Zbiórek Prowincji Œl¹skiej organizuje „Echo des Heuscheuer- u. Mense-Gebirges“. 

w gospodzie uzdrowiska losowanie nagrody za Nr 52. Sobota, 24 grudnia 1892

najlepsz¹ choinkê œwi¹teczn¹ dla ubogich dzieci Polanica. Spotkanie bo¿onarodzeniowe dla ubogich 

w wieku szkolnym. Wydano 300 losów na loteriê w uczniów zorganizowane przez polanicki klub szer-

cenie 25 fenigów ka¿dy. Nagrody, to m.in. œwinia, mierczy odby³o siê w ostatni czwartek po po³udniu 

kozio³ z czterema rogami, kogut, para go³êbi itp. Sama o godzinie 4 w tutejszym kursalu, przy znacznym 

choinka odbêdzie siê dopiero po œwiêtach Bo¿ego udziale cz³onków. W tym roku prezenty otrzyma³o 

Narodzenia. 53 dzieci, 27 z Polanicy i 26 z Nowej Polanicy 
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[oryg. Neuheide, oddzielna gmina do po³¹czenia gmin 

Altheide Bad i Neuheide w 1929 r.]. Dzieci zebra³y siê 

w szkole, sk¹d poprowadzili je nauczyciele. Poœrodku 

wielkiej sali sta³a wspania³a, bogato ob³adowana 

i jasno oœwietlona choinka. Na widok bogatych 

prezentów roz³o¿onych na dwóch du¿ych sto³ach, 

twarze tych maluchów promienia³y najpiêkniejsz¹ 

œwi¹teczn¹ radoœci¹. Po odœpiewaniu przez t³umnie 

zgromadzonych kolêdy stosownej do uroczystoœci, 

w³aœciciel k¹pieliska, pan W. Hoffmann, zaj¹³ miejsce 

chorego przewodnicz¹cego klubu P. Hoffmanna 

i przedstawi³ sprawozdanie z minionego b³ogos³aw-

ionego roku klubowego, jednoczeœnie przypomnia³ 

dzieciom o wdziêcznoœci. Nastêpnie zaœpiewano Robert Spiske za³o¿y³ Zgromadzenie Sióstr Œwiêtej 
pieœñ O du liebes Jesukind [Drogie Dzieci¹tko Jezu, Jadwigi. Jadwi¿anki pracowa³y z dzieæmi i m³odzie¿¹, 
popularny motet Antona Brucknera (1824-1896)]. szczególnie zaniedban¹ i opuszczon¹, w tym z dzieæ-
Nastêpnie pan Welzel [Wilhelm Welzel, kierownik mi „zahamowanymi w rozwoju”. Ich celem by³o 
szko³y w latach 1887-1924] opowiedzia³ o znaczeniu chrzeœcijañskie wychowanie m³odzie¿y i dzieci. 
œwi¹t Bo¿ego Narodzenia i odmówi³ z dzieæmi Sierociniec i Dom Ratunku pw. œw. Jadwigi w Polanicy 
Modlitwê Pañsk¹. Dary, które zosta³y nastêpnie w czasach Kulturkampfu (wojnie Bismarcka z Koœ-
rozdane, sk³ada³y siê ze spodni, kurtek, sukienek, cio³em kat.) w latach 1878-1893 pozostawa³ zam-
poñczoch, butów, chust i przyborów szkolnych. Nie kniêty. Dopiero po wyst¹pieniu proboszcza Pragala 
zabrak³o równie¿ niezbêdnych dodatków w postaci z Szalejowa Górnego (do tej parafii nale¿a³a 
jab³ek, orzechów i pierników. Dzieci pewnej rodziny Polanica), wielkiego dziekana k³odzkiego Ernsta 
otrzyma³y równie¿ struclê. Bóg z pewnoœci¹ wyna- Mandla i w koñcu abp. praskiego, kard. Franza von 
grodzi organizatorom, którzy dokonali wielkich ofiar. Schönborna, z proœb¹ do pruskiego ministra spraw 
Wraz z licytacj¹ pustej choinki, która przynios³a wewn. i wyznañ ten 6 wrzeœnia 1892 r. zezwoli³ na 
12 marek, oraz strucli [strucla oznacza tu pod³u¿n¹ powrót sióstr do Polanicy. 
plecionkê dro¿d¿ow¹ z kruszonk¹, ró¿ni¹c¹ siê od 

strudla, maj¹cego  s³odkie nadzienie jab³kowe lub 

wiœniowe], stworzono fundusz na przysz³oroczn¹ 

zbiórkê.

Styczeñ

Do sierociñca celem omówienia szczegó³ów zawita-

³a matka Augustina von Doualliers, jedna z czte

Warto zwróciæ uwagê na notatkê z 7 stycznia 1893 rech pierwszych jadwi¿anek, prze³o¿ona sierociñca

o ponownym otworzeniu sierociñca. W 1859 r. ks. w latach 1866-1978, a w latach 1888-1894 prze³o¿ona 
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panuj¹ wszêdzie, tut. w³aœciciel domu i urzêdnik 

gminny H. odmrozi³ sobie kilka palców.

Nowa Polanica. Koncert szlagierów wojskowych, 

który odby³ siê tutaj w ubieg³¹ niedzielê, 24 bm., 

w goœciñcu „Pod Czarnym Or³em” [niem. Zum 

Schwarzen Adler, ] pod dyrekcj¹ oboisty sztab. 

Klugego, zawiera³ dobrze dobrany program. Frek-

wencjê te¿ mo¿na nazwaæ w sumie ca³kiem dobr¹. 

Zapowiadana po koncercie zabawa taneczna spotka³a 

siê jednak z gorszym przyjêciem. 

W tym tygodniu pewien zaj¹czek, zachwycony 

przechowywanymi w ogrodzie burakami, próbowa³ 

wspi¹æ siê na p³ot ze sztachet. Ale niestety przyjaciel generalna zgromadzenia, nastêpnie 4 kwietnia 1893 r. 

Lampe [nawi¹zanie do popularnej postaci zaj¹ca do sierociñca ponownie wprowadzono 4 siostry 

z bajki nazywanego Meister Lampe] przeszed³ tylko i pierwsze siedmioro sierot.

w po³owie i uwi¹z³ [miêdzy sztachetami], dopóki nie 

uwolniono go z pu³apki. 

1893

„Echo des Heuscheuer- u. Mense-Gebirges“. Nr 1. 

Sobota, 7 stycznia 1893

Polanica. Ustalono, ¿e otwarcie placówki opiekuñczo-

wychowawczej w tutejszym pa³acu, której kierow-

nictwo po 15-letniej przerwie ponownie przejmuj¹ 

siostry Jadwi¿anki, nast¹pi od 1 kwietnia br. W pierw-

szej kolejnoœci przyjmowani bêd¹ ch³opcy i dziew-

czêta w wieku poni¿ej 14 lat, którzy stracili oboje 

rodziców. W dalszej kolejnoœci zostan¹ przyjête 

dzieci, które straci³y ojca lub matkê. Wnioski, nawet 

teraz, przyjmuje kuratorium instytucji, czyli probosz-

czowie Pragal z Szalejowa Górn.; dr Spittel ze St. 

Wielis³awia; Chepe z ¯elazna i Taubitz ze Szczytnej. 

W 1892 r. w polanickich gminach [Alt i Neuheide] 1888

odnotowano 27 zgonów, 23 urodzeñ i 8 ma³¿eñstw.„Echo des Heuscheuer- u. Mense-Gebirges“. Nr 3. 

4 bm. miêdzy miejscowym dworcem a hotelem Sobota, 21 stycznia 1888

„Tyrolerhof” [ob. Europa] zagin¹³ list zaadresowany do Nowa Polanica. Z wyboru tutejszej spo³ecznoœci 

„przystanku Polanica” [niem. Haltestelle Altheide], ³awnikami zostali wybrani i zaprzysiê¿eni: 1. karcz-

zawieraj¹cy 20 znaczków. Na szczêœcie znaleziono marz Wilhelm Stehr i 2. cha³upnik Josef Jung, obaj tu 

go tego samego dnia i dostarczono poszkodowa-mieszkaj¹cy.

nemu.

1892

„Echo des Heuscheuer- u. Mense-Gebirges“. Nr 2, „Echo des Heuscheuer- u. Mense-Gebirges“. Nr 5. 

Sobota, 14 stycznia 1893 rokuSobota, 30 stycznia 1892

Polanica. Dotychczasowy dzier¿awca domu zdrojo-Polanica. Z okazji urodzin Jego Wysokoœci cesarza 

wego i takiego¿ zajazdu, pan Heimann, wydzier¿awi³ Wilhelma II w minion¹ œrodê, 27 tego miesi¹ca, 

oba obiekty na kolejne 2 lata. Czynsz, który wynosi³ w miejscowej gospodzie uzdrowiskowej odby³ siê 

1200 marek rocznie, zosta³ podniesiony do 1500 bankiet. 

marek. Od 15 stycznia br. administratorem miejscowej 

Pan Lindner, który od 1 paŸdziernika ub.r. jest poczty jest pan Bartsch z Szalejowa Górnego.

ponownie w³aœcicielem „Tyrolerhof”, poleci³ zorganizo-Podczas ekstremalnych mrozów, które ostatnio 
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STARY ALBUM CZ. VI
W poprzednim numerze gazety rozpoczêliœmy prezentacjê zdjêæ z cz³onkami za³óg sanatoriów  P. P. „Uzdro-

wisko Polanica”, umieszczonych w historycznym  albumie z 1959 r. który otrzyma³ na po¿egnanie odchodz¹cy 

dyrektor Tadeusz Zawicki.

Dzisiaj prezentujemy zdjêcia pracowników z sanatorium nr II „Zameczek” i nr V, obecnie sanatorium kardiolo-

giczne „Zdrowie”.

Myœlê, ¿e wielu czytelników rozpozna na nich swoich krewnych, s¹siadów, znajomych.

                                                                

Czekam na kontakt:

tel. 793 661 668

email: nieregularnik.tmp@wp.pl

     Gra¿yna Redmerska
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T³umaczenie i opracowanie 
Henryk Grzybowski

waæ w swojej restauracji orkiestrê. kawa³ów lodu zosta³o wyrzuconych na œrodek drogi 

Tegoroczna zima dostarcza miejscowym konsu- przez czyjeœ zuchwa³e i z³oœliwe rêce. Na szczêœcie 

mentom lodu, którzy w wiêkszoœci zaopatruj¹ siê g³upi wybryk zosta³ natychmiast zauwa¿ony. Z pew-

w Bystrzycy Dusznickiej, wspania³e produkty [w cza- noœci¹ ten nieostro¿ny cz³owiek nie zastanowi³ siê, jak 

sach bez lodówek bry³y lodu wyr¹bywane zim¹ niebezpieczne mog¹ byæ takie przeszkody dla 

z naturalnych zbiorników wodnych by³y najwa¿niej- przechodniów.

szym elementem ca³orocznego przechowywania 

¿ywnoœci oraz ch³odzenia napojów m.in. piwa]. 

Piwnice lodowe s¹ prawie zawsze pe³ne. W miniony 

poniedzia³ek, 9 bm., wyr¹bane bry³y lodu zosta³y 

umieszczone na poboczu drogi wiejskiej, by u³atwiæ 

ich transport. Pod wieczór jednak kilka wielkich cdn.

Zdjêcia: arch. H. Grzybowski, TMP
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  KALENDARIUM  KALENDARIUM

1717

1919

1818

2020

LIPIEC, SIERPIEÑ PAZDZIERNIK

  1.  Miêdzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Œwiat 12.  Festiwal „Ca³y Kazio”  koncert M. Maleñczuka

       Pod Kyczer¹ 13.  Ods³oniêcie rzeŸby niedŸwiadka z mikrofonem.

  2.  Pejza¿e Qulinarne Polanicy. Koncert Ewy Farnej        Od l. J. Kuban, A. Winnicka, E. Wojciechowski, 

  3.  Zawody nordic walking        M. Jellin, H. Wrona

  4.  Klezmer Quartet i Dariusz Wójcik 14.  Œwiêto Dyni

  5.  Impreza dla dzieci
INWESTYCJE W NASZYM MIEŒCIE

15.  Rozpoczêcie  budowy nowego przedszkola przyWRZESIEÑ
       ul. Wojska Polskiego  6.  IV Polanickie Grzybobranie czyli Grzybów Zdroje
16.  Nowe Osiedle przy ul.  Mickiewicza  7.  75 lecie Towarzystwa Mi³oœników Ziemi K³odzkiej
17.  Punkt widokowy z restauracj¹ na zboczu Góralki       ods³oniêcie Tablicy Pami¹tkowej
18.  Wiadukt kolejowy po remoncie w Piekielnej  8.  Od l. A. £¹cki - prezes TMZK, B. Witu³a - skarbnik
      Dolinie       TMP, J. Stypu³a - wiceprezes - wrêczaj¹ prezent

  9.  Walne Zebranie Sprawozdawcze TMP
W POLANICY 

10.  Podpisanie umowy o wspó³pracy partnerskich
19.  Topole czarne (4)  pomniki przyrody       miast: Polanicy-Zdroju i Polyanitsy w Ukrainie
20.  Grudzieñ - pierwszy œnieg11.  Doktor Wies³aw Malka. Forum dyskusyjne. 

       Od l. Prof.dr B. Bruziewicz-Mik³aszewska, 

       E. Wojciechowski, M. Jellin foto: G. Redmerska, R. Serafin, J. Stypu³a 


