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Ka¿dy cz³owiek pragnie pozostawiæ po sobie „to coœ”,
co przysz³ym pokoleniom w aspekcie historycznym,
bêdzie przypominaæ nasze istnienie, dokonania,
ogólnie mówi¹c - istotê naszej egzystencji.
„Nieregularnik Polanicki” powo³ano w³aœnie w tym celu.
Redakcja wychodz¹c naprzeciw postawionemu przed
ni¹ zadaniu, stara siê konsekwentnie podnosiæ poziom
merytoryczno - edytorski gazety, rozszerzaæ zakres
poruszanej tematyki, udostêpniaæ jej ³amy dla coraz
szerszego grona naszych mieszkañców, przez publikowanie dostarczanych nam listów, wspomnieñ, retrospekcji...
W tym celu Towarzystwo Mi³oœników Polanicy
powo³a³o Radê Programow¹ stanowi¹c¹ cia³o doradcze, w sk³adzie: Krystyna Jazienicka - Wytyczak (przewodnicz¹ca), Klaudia Fraus, Stefan Bielak i Adam
Mazurek.
Wobec rezygnacji z funkcji redaktora naczelnego pana
Konstantego Golenia, Zarz¹d powo³a³ w miesi¹cu maju
br. nowego redaktora naczelnego. Zosta³a nim pani
Gra¿yna Redmerska. Dokonano równie¿ rozszerzenia
Zespo³u Redakcyjnego o cz³onków Rady Programowej
w osobach Krystyny Jazienickiej - Wytyczak i Klaudii
Fraus. Powy¿sze owocuje nowym spojrzeniem,
szeregiem cennych istotnych uwag, nowymi pomys³ami.
Realizuj¹c postulaty uczestników Walnych Zebrañ,
TMP zobowi¹za³o siê do wydania historii - kroniki
naszego miasta, obejmuj¹cej okres do i po 1945 roku.
Dla realizacji tego ambitnego przedsiêwziêcia
koniecznym staje siê pozyskanie materia³ów w postaci
zdjêæ, dokumentów, opisów, pami¹tek, spisanych
wspomnieñ itp., które jak myœlimy, zachowa³y siê w
Pañstwa archiwach domowych.

Niech, w ten œwi¹teczny czas Bo¿ego
Narodzenia i Nowego Roku, zagoœci
w domach wszystkich mieszkañców
Polanicy i Jej sympatyków radoœæ
i ciep³o, duma z dokonañ
mijaj¹cego roku i nadzieja na
ST¥D NASZ APEL
pomyœlny rok 2005.
Zawsze z Wami myœl¹ i sercem
Zarz¹d TMP

WYDAWCA -

Towarzystwo Mi³oœników Polanicy

ADRES REDAKCJI

57-320 Polanica Zdrój, ul. D¹browskiego 3, skr. poczt 45
tel. 074 / 868 17 03 (red. Naczelny.)
ZESPÓ£ REDAKCYJNY

Gra¿yna Redmerska (redaktor naczelny), Krystyna Jazienicka Wytyczak, Klaudia Fraus, Bogus³awa G³owania i Ewa Golecka
(konsultacje), Jan Pisarczyk (foto), Henryk Grzybowski (finanse),
Janusz Redmerski (pomoc techniczna)
DRUK: GP DWODR z/s w Œwidnicy
Zespó³ Redakcyjny nie odpowiada za treœæ listów i og³oszeñ. Zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego i edytorskiego artyku³ów, zgodnie z
wymogami, potrzebami i poziomem czasopisma, zmiany tytu³ów oraz
dokonywania ewentualnych skrótów w tekœcie. Materia³ów nie zamówionych
Redakcja nie zwraca.
Nasza ok³adka

Park Zdrojowy zim¹
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foto. Jaros³aw Jakowczuk

O ile posiadacie Pañstwo materia³y mog¹ce
pomóc nam w wydaniu kroniki Polanicy Zdroju,
zwracamy siê z serdeczn¹ proœb¹ o ich udostêpnienie. Materia³y wypo¿yczone po zeskanowaniu b¹dŸ skserowaniu niezw³ocznie
zostan¹ zwrócone w³aœcicielom.
Materia³y mo¿na przekazywaæ:

Krystynie Jazienickiej -Wytyczak tel. 868 12 73
Gra¿ynie Redmerskiej
tel. 868 17 03
Barbarze G¹sienicy -Sieczce
tel. 868 13 39
Henrykowi Grzybowskiemu
tel. 868 17 32
B¹dŸ cz³onkom Zarz¹du w czasie cotygodniowych
sobotnich dy¿urów w siedzibie TMP przy ul. D¹browskiego 3 w godz. od 11ºº do 12ºº
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Z KART HISTORII
NASZEGO MIASTA...
O pracy w Szkole Podstawowej w Polanicy w
pierwszych latach po wojnie, na podstawie
sprawozdania Marii Wytyczakowej.
Rok 1945 - Do Puszczykowa wolnoœæ przysz³a 5 czerwca tego roku. W³adzê administracyjn¹ podjê³a grupa
ludzi z burmistrzem Kazimierzem D¹browskim na
czele.
Pracê w szkole rozpoczêto uroczyœcie 1 wrzeœnia 1945
roku. Szko³a mieœci³a siê w dwóch budynkac h
usy tuo wan ych prz y uli cy Zdr ojo wej . Pie rws zy
przeznaczony by³ na mieszkania dla nauczycieli,
natomiast w tym, w g³êbi podwórza, by³o 6 sal
wyk³adowych, kancelaria, mieszkanie dla tercjana.
Pierwszym kierownikiem szko³y by³ ob. Konstanty
Majerski, a nauczycielk¹ ob. Wanda P³aszowicka.
Zapisanych dzieci na rok szkolny 1945/1946 by³o 119.
Lekcje prowadzono w klasach ³¹czonych. Praca
zmieni³a siê w pierwszych miesi¹cach roku 1946, gdy
do grona nauczycielskiego do³¹czy³y: ob Z.Jakubowska, M. Januchtowa i E. Wróblowa. Liczba dzieci
szkolnych wzros³a do 194.
W styczniu 1946 r. miasto zmieni³o nazwê na - Polanica
Zdrój.
Swoj ¹ pra cê na stan owis ku ki erow nika szko ³y
rozpoczê³am w styczniu 1947 roku, gdy ob. K. Majerski
powo³any zosta³ na kurs matematyki. Zasta³am szko³ê
bardzo zniszczon¹ na skutek awarii C.O., a naprawa
tego trwa³a a¿ do 3 lutego, potem zaœ ze wzglêdu na
du¿e mrozy i brak opa³u naukê przerwano a¿ do
3 marca 1947 roku. Aby nadrobiæ zaleg³oœci zaistnia³e z
powodu tych przerw, zwiêkszono liczbê niektórych
godzin lekcyjnych nieodp³atnie.
Praca szkolna zaczê³a promieniowaæ na zewn¹trz, bo
w³¹czyliœmy siê do wielu imprez ze spo³eczeñstwem i
dla spo³eczeñstwa. M³odzie¿ bra³a czynny udzia³ w
takich uroczystoœciach jak 1 Maja, 3 Maja, 9 Maja, Œw.
Lasu i wiele innych. W dniu 18 maja 1947 roku
dokonano otwarcia œwietlicy dla dzieci, a uroczystoœæ tê
po³¹czono ze œwiêtem Matki. Liczba dzieci w tym
okresie wzros³a do 224, do grona doszed³ ob. Tadeusz
Jarosz.
Dni Oœwiaty obchodzono bardzo
uroczyœcie i bogaty program artystyczny
przysporzy³ nam dochód w kwocie 15.537
z³otych, kóre przekazaliœmy na Fundusz
Odbudowy Stolicy. Zarz¹d Miejski
uznaj¹c nasz¹ pracê przekaza³ nam
11.371 z³. na powiêkszenie
ksiêgozbioru w naszej szkolnej
bibliotece, w której zasta³am 96
ksi¹¿ek z darów spo³eczeñstwa. Pod
koniec roku szkolnego otrzymaliœmy drugi rzut ksi¹¿ek z
Wydzia³u Oœwiaty na sumê 14.292

z³otych, oraz dwie mapy Polski, mapê Europy i 45
obrazów treœci historycznej.
Rok szkolny 1946/47 zakoñczono w myœl zaleceñ w³adz
szkolnych-organizuj¹c szereg niespodzianek dla
rodziców i spo³eczeñstwa. Dziatwa szkolna odegra³a
przedstawienie w teatrze pt. „W obronie Warszawy”,
daj ¹c tez pokaz reg ion aln ych tañ ców, œpie wu
i deklamacji..
W roku szkoln ym 1947/1948 pracê rozpoc zêto
4 wrzeœnia, przybyli nowi nauczyciele, powróci³ ob.
K. Majerski, ale obj¹³ pracê nauczyciela, a mnie
pozostawiono na etacie p.o. kierownika. Do Zawiercia
wyjecha³a ob. E. Wróblowa, a na jej miejsce zaanga¿owano kol. Mariê Andrzejewsk¹. Zapisanych uczniów
by³o 340. W tym roku podwy¿szono stopieñ organizacyjny szko³y na 8-mio klasowy. Po raz pierwszy zorganizowano do¿ywianie dzieci matek pracuj¹cych. Bezp³atnie korzysta³o z tego 45 uczniów, a za niewielk¹ odp³at¹
85 dzieci. Dzia³alnoœæ Komitetu Rodzi-cielskiego pod
przewodnictwem ob. Jarzêbowskiej by³a pe³na inicjatywy, a cz³onkowie Komitetu interesowali siê nauk¹
i zachowaniem dzieci w szkole. Pomagali te¿ w œwietlicy
i w organizowaniu wielu imprez. W paŸdzierniku klasa
VIII zorganizowa³a przedstawienie „Timur i jego
dru¿yna” wed³ug ksi¹¿ki Gajdara, wyre¿yserowane
przez kol. M. Januchtow¹. By³o to tak udane, ¿e na
¿yczenie spo³eczeñstwa powtarzano przedstawienie
kilkakrotnie w teatrze, a dochód wyniós³ 6000 z³ i sumê
tê wraz z zebran¹ sum¹ 2000 z³ od m³odzie¿y znowu
przekazaliœmy na Fundusz Odbudowy Stolicy. Natomiast rodzice opodatkowali siê na sumê 100 z³. od
ka¿dej rodziny na potrzeby szko³y. W okresie karnawa³u
urz¹dzono w sali Teatru Zdrojowego dwie zabawy ,
które przysporzy³y 40000 z³.. Komitet oprawi³ ksi¹¿ki,
dofinansowa³ niektórym nauczycielom bardzo niskie
pobory i dop³aci³ koloniê letni¹ dzieciom ma³o zarabiaj¹cych rodziców. Kolonia ta by³a nad morzem w Tolkmicku.
W porozumieniu z Inspektoratem Szkolnym
i Zarz¹dem Miejskim w Polanicy szko³a zorganizowa³a
kurs repolonizacyjny dla autochtonów. Wyk³ada³a kol.
P³aszowiecka i ja, ucz¹c jêzyka polskiego, historii,
geografii, w ma³ym zakresie matematyki. Kursy po
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9 godzin tygodniowo prowadzono wieczorami do
koñca 1947 roku. Od stycznia 1948 roku zwiêkszono liczbê godzin do 15 tygodniowo. Uczêszcza³o 55 autochtonów w bardzo ró¿nym wieku.
5 kwietnia 1948 r. urz¹dzono akademiê poœwiêcon¹ gen. K. Œwierczewskiemu. W drug¹ rocznicê zawarcia uk³adu polsko-czeskiego odby³a siê
akademia z udzia³em m³odzie¿y szkolnej.
W tym czasie, po raz pierwszy, zosta³a zbadana
przez doktora Cz. Œlisza nieodp³atnie ca³a
m³odzie¿ szkolna.
Na Dzieñ Matki Komitet Rodzicielski zorganizowa³ wycieczkê do Gór Sto³owych dla klas od VVIII. Wspomnieæ te¿ muszê, ¿e wydatn¹ pomoc¹
przy urz¹dzaniu wycieczek wspiera³ nas nasz
Komitet Opiekuñczy czyli Dyrekcja Uzdrowiska
Polanica .
Na zakoñczenie roku szkolnego urz¹dzono
wystawê prac uczniowskich, Komitet Rodzicielski wrêczy³ nagrody rzeczowe wyró¿niaj¹cym
siê uczniom w nauce i w zachowaniu.

Uczniowie przed pierwsz¹ Szko³¹ Podstawow¹

Rok 1948/1949 rozpoczêto 1 wrzeœnia przy tym
samym sk³adzie Grona Nauczycielskiego a
naukê pobiera³o 303 dzieci. W tym roku dokonano adaptacji budynku od ulicy na cele szkolne,
robi¹c tam gabinet biologiczny, du¿¹ œwietlicê
i mieszkanie dla woŸnego. Poprzednie jego
mieszkanie zamieniono na kuchniê i jadalniê dla
dzieci. 15 stycznia 1949 roku nast¹pi³a zmiana
na stanowisku kierownika i funkcjê tê przekaza³am memu, przyby³emu z zes³ania, mê¿owi,
ob. Franciszkowi Wytyczakowi.
Równoczeœnie z powodu wyjazdu obecnej
przewodnicz¹cej Komitetu Rodzicielskiego,
stanowisko po niej objê³a ob. Wanda Œliszowa.
sprawozdanie pisane w paŸdzierniku 1977 r.
Maria Wytyczak
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DYSKUSYJNY
KLUB
FILMOWY
W szeœædziesi¹tych latach ubieg³ego wieku, w
powiecie k³odzkim przyst¹piono do eksperymentu w
skali krajowej dotycz¹cego wspó³pracy powiatu z
terenowymi oœrodkami upowszechniania kultury, a
wiêc Klubami „RUCH-u”, bibliotekami wiejskimi
i miejskimi, przyzak³adowymi domami kultury, uzdrowiskami, wczasowiskami, zespo³ami artystycznymi, itp.
W zwi¹zku z tym poszukiwano instruktorów dla ka¿dej
jednostki administracyjnej. Do pracy w Polanicy Zdroju
zwerbowano mnie, jako, ¿e by³em od lat zwi¹zany z tym
œrodowiskiem, co prawda jako nauczyciel i instruktor
harcerski i namiestnik zuchowy, co równa³o siê z
funkcj¹ komendanta hufca i komendanta szczepu
harcerskiego (stuosobowego), to jednak, kiedy
wybrano mnie radnym, (a by³em nim przez kilka
kadencji) i powierzono mi przewodniczenie komisji
oœwiaty i kultury zna³em doskonale problem. Tym
samym by³em dobrze przygotowany do pracy w
upowszechnianiu kultury. Tu trzeba zaznaczyæ, ¿e
mimo wydanych odpowiednich zarz¹dzeñ, sprawa
zachêcania do wspó³pracy potentatów jakimi by³y
przede wszystkim Uzdrowisko PPU, wczasowisko
FWP, Huta Szk³a „Sudety” ze swoim klubem pospolicie
nazwanym „Bombas”, którzy mieli zupe³nie dobrze
zorganizowane te dzia³y i odpowiednio du¿o pieniêdzy
by³o spraw¹ bardzo delikatn¹. £atwiej by³o pozyskaæ
dyrektorów w/w instytucji ni¿ ludzi zatrudnionych w tych
dzia³ach, poniewa¿ bali siê oni utraciæ swoj¹ niezale¿noœæ, szczególnie dlatego, ¿e wielu z nich nie
posiada³o odpowiedniego wykszta³cenia, a wykonywali
te czynnoœci za nabyt¹ praktyk¹.
Dla osi¹gniêcia celu i pozyskania ich utworzono przy
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej Miejsk¹ Radê
Kultury, przynale¿noœci do której nie wypada³o (nie
mo¿na by³o) odmówiæ. By³em jej pierwszym przewodnicz¹cym. Dziêki w/w zabiegom wspó³praca w radzie by³a
przyjemna, a atmosfera przyjazna. Wkrótce zaowocowa³a organizowaniem Dni Polanicy z wydrukowanym,
(dostêpnym dla ka¿dego, a wiêc i polanickich goœci)
programem, okolicznoœciowym stemplem pocztowym,
samochodem z megafonem, przez który ka¿dego dnia
zapraszano na poszczególne imprezy. Zwykle na
zakoñczenie „ Dni” organizowano wielk¹ imprezê, na
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której wrêczano dyplomy, nagrody, wyró¿nienia Polaniczanom, którzy szczególnie przyczynili siê do ich
uatrakcyjnienia. Bowiem zwracano g³ówn¹ uwagê na
wk³ad w obchody samych Polaniczan.
Opracowanie pierwszego folderu o Polanicy jako
ca³oœci (bowiem wczeœniej wyda³o folder Uzdrowisko) z
fioletow¹ ok³adk¹, na której wyeksponowane by³o
czerwone serce, to te¿ ¿artobliwie nazywano go „ z
gorej¹cym w krzaku sercem”. Opracowano pierwszy
plan miasta, na czym skorzysta³y Duszniki i Kudowa,
bowiem opracowano ich plany i umieszczono na tym
samym arkuszu. Opracowano i wydano plakat o
Polanicy( z czarnym marginesem), na czym skorzysta³y
i inne Uzdrowiska Ziemi K³odzkiej. Opracowywano na
ka¿dy miesi¹c plany organizowanych w mieœcie imprez
z zaznaczeniem, które s¹ dostêpne bezp³atnie , a na
które trzeba zakupiæ bilet.
Ogromn¹ wdziêcznoœæ wyra¿ali za to mieszkañcy, dla
których imprezy organizowane przez uzdrowisko czy
FWP by³y trudno dostêpne wczeœniej. To w³aœnie
wykorzystano przy tworzeniu Towarzystwa. Sprawy
finansowe prowadzi³a ksiêgowoœæ PMRN, co uchroni³o
organizatorów od podejrzeñ o nadu¿ycia. Ta wspó³praca umo¿liwi³a rozszerzenie dzia³alnoœci o film w
szerokim tego s³owa znaczeniu. Zainteresowania t¹
dzia³alnoœci¹ sztuki, jak wykazywa³y sonda¿e, by³o
du¿e. Nic nie sta³o na przeszkodzie, ¿eby i tym siê
zaj¹æ.

Wygl¹d legitymacji cz³onkowskiej DKF “Kamera”

Dwudziestego stycznia 1972 roku zorganizowano
zebranie osób zainteresowanych, a okaza³o siê, ¿e by³o
ich nadspodziewanie du¿o. W sali kina „Œwiatowid”,
wybrano radê Dyskusyjnego Klubu Filmowego, nazwê
„Kamera”, oraz og³oszono konkurs na afisz. Do Rady
weszli: ja, jako przewodnicz¹cy, Ryszard Tutka jako
zastêpca , Teresa Malinowska jako sekretarz prezentowa³a radnych i Hutê Szk³a, Ryszard K³adŸ skarbnik,
równoczeœnie przedstawiciel dzia³u kultury i rozrywki
Zarz¹du Okrêgu FWP, Zofia Janiszewska cz³onek
-kierownik kina, Sybilla Jêczñ cz³onek-kierowniczka

Zak³ady pracy, instytucje, organizacje
Arch. Z.Janiszewska
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Lucjan Dalis przed kinem Œwiatowid

Miej skie j Bibl iote ki Publ iczn ej, Bole s³aw Kupn y
cz³onek, pracownik Uzdrowiskowego Domu Kultury.
Pierwsze zebranie Rady odby³o siê 26 lutego 1972 r. W
miêdzyczasie przygotowano druki legitymacji cz³onkowskich, karnetów, piecz¹tki oraz umowy z odp³atnie
pracuj¹cymi na rzecz DKF pracownikami, oraz umowy z
Uzdrowiskiem. Zarz¹dem Okrêgu FWP, Hut¹, Tartakiem, GS „Samopomoc Ch³opska” dot. wspó³udzia³u
finans owego w utrzym aniu Dyskus yjnego Klubu
Filmowego
za przekazywane ka¿dego miesi¹ca w okreœlonej iloœci
karnety. U³o¿ono te¿ listê osób korzystaj¹cych bezp³atnie z karnetów.
Ju¿ pierwszy miesi¹c dzia³alnoœci potwierdzi³ bardzo
staranne przygotowanie utworzonej nowej placówki
upowszechniania kultury w mieœcie - klubu DKF.
Wp³ywy ze sprzedanych 310 karnetów wynios³y
9.300,00 z³. Wydatki; wypo¿yczenia i przesy³ka filmów z
CWF 1.500,00 z³, op³ata prelegentów i zwrot kosztów
podró¿y 1.000,00 z³, op³ata pracowników 1.400,00 z³,
(cz³onkowie Rady pracowali bezp³atnie), op³ata za salê
kina 1.300,00 z³, delegacje przedstawiciela Rady
udaj¹cego siê do Wroc³awia na wybór filmów na
nastêpny miesi¹c 200 z³, miesiêczna sk³adka do
Federacji DKF 150 z³, zakup literatury 200 z³. Razem
wydatki wynios³y 5.750,00 z³, czyli pozosta³o 3.550,00
z³. Nic dziwnego, ¿e wkrótce okaza³o siê, ze Polanica
jest jedynym uzdrowiskowym miastem w kraju posiadaj¹cym Dyskusyjny Klub Filmowy, inne nie dorobi³y siê
klubu mimo czynionych prób. Klub „Kamera” by³
najbogatszym klubem prowadzonym przez miasto
i szczyci³ siê najbardziej atrakcyjnym i ciekawym
afiszem opracowanym przez oddanego sztuce filmowej
pana Lucjana Dalisa.
Naturalnie, ¿e nie by³o problemów, np. o podwy¿szenie
stawek za pracê poszczególnych pracowników. Zmiany
dnia i godziny projekcji filmów, zmiany miejsca na
dyskusje po projekcji ( projekcje filmów DKF z koniecznoœci trzeba by³o w³¹czyæ dni pracy kina, ¿eby nie
zatrudniaæ pracowników w dzieñ wolny od pracy, co
praktykowano w pierwszym roku dzia³alnoœci), zmiany
druków karnetów. Zwiêkszenie propagandy, wprowadzenie nowych, innych form dzia³alnoœci, zgadujzgadule, wspó³praca ze szko³ami prelekcje w szko³ach,
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projekcje specjalnych filmów,
bli¿sza wspó³praca z m³odzie¿¹, nie tylko przez ZMS,
wspó³praca z „Pol-8”, Turniejem (obecnie Festiwalem)
Szachowym, nagradzanie
spo³ecznie pracuj¹cych dla
DKF pracowników Prezydium
pani Ireny Szefer i pani
Henryki Czarneckiej. 25
kwietnia 1975 roku zrezygnowa³em z prezesury. Zast¹pi³a
mnie pani Genowefa Bronkowska i wspaniale prowadzi³a Klub do chwili wyjazdu z
Polanicy (28 stycznia 1977 r.)
Nastêpnie by³em prezesem
do mniej wiêcej koñca 1978
roku. Ostatnim prezesem by³
wielce zas³u¿ony dla kinematografii kina, Klubu i fotografii
pan Lucjan Dalis (zdobywca II
miejsca i medalu na wystawie
fotograficznej „Wenus” w Krakowie, co jest niew¹tpliwie
ogromnym osi¹gniêciem).
Cz³onkowie rady uczestniczyli w wielu seminariach, konferencjach i w imprezach organizowanych przez Polsk¹
Federacjê DKF.
Klub istnia³ do Stanu Wojennego. Maj¹tek Klubu zgodnie
ze statutem przekazany zosta³ na rzecz miasta.
Dyskusyjny Klub Filmowy
w drugim i trzecim roku
dzia³alnoœci cieszy³ siê ogromnym zainteresowaniem nie
tylko wœród Polaniczan. Na
jego rozwój i dzia³alnoœæ
pracowali bezp³atnie dzia³acze z Wroc³awia, Warszawy
i innych miast. Wiele czasu
poœwiêci³a mu pani Maria
Gajewska - pielêgniarka
uzdrowiska w Dusznikach.
Podpor¹ ogromn¹ (szczególnie w pierwszych latach
dzia³alnoœci) by³ mgr Czes³aw
Dutka profesor k³odzkiego
Liceum Ogólnokszta³c¹cego,
prowadz¹cego tam zajêcia
fakultatywne dot. filmu, kina
i kultury filmowej.
Leszek Majewski
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Zygmunt
Bratkowski
wspomnienie
córki Anny
Motto
„... ten mój ca³y œwiat /.../”którego
strzêpki teraz czasem przyfruwaj¹ do mnie
nagle, na chwilê
(Monika ¯eromska:
„Przypomnienia, pami¹tki, powroty”)

Pod¹¿aj¹c za myœl¹ córki Stefana
¯eromskiego, chcê strzêpki naszej
rodzinnej przesz³oœci ocaliæ od
zapomnienia.
To wspomnienie poœwiêcam ojcu Zygmuntowi Miko³ajowi Bratkowskiemu.
Urodzi³ siê w Warszawie 6 grudnia
1910 r. Tu spêdzi³ dzieciñstwo i lata
m³odzieñcze. Tu ukoñczy³ szko³ê
techniczn¹ o kierunku budowlanym.
Tytu³ in¿yniera budownictwa ogólnego uzyska³ w okresie powojennym na Politechnice Wroc³awskiej.
W roku 1938 o¿eni³ siê z Mari¹ Wand¹
£opacka - nasz¹ (tj. moj¹ i mojego
brata) matk¹.
W roku 1944 zosta³ powo³any do
wojska i znalaz³ siê w szeregach 27
Pu³ku Piechoty II Armii Wojska
Polskiego.
Kiedy odje¿d¿a³ z domu - jak siê
mówi³o „na front”, w pamiêtniku, który
pisa³ od chwili mojego urodzenia
zanotowa³ zdanie: „Córeczko, czy siê
jeszcze kiedyœ zobaczymy?”
Momentu po¿egnania nie pamiêtam.
By³am zbyt ma³a. Na szczêœcie wróci³.
Szlak bojowy 27 P.P. opisa³ Jerzy
£y¿wa w ksi¹¿ce - wspomnieniu pt:
„Od Wis³oka do Czarnej Elstery”.
Uwieczni³ te¿ w niej postaæ mojego
Ojca, wówczas porucznika, dowódcê
batalionu p.panc.
Nadszed³ rok 1945 Ojciec zosta³

mianowany pierwszym polskim
komendantem miasta K³odzka.
Zdemobilizowany zosta³ w roku 1949
ju¿ w randze kapitana.
By³ cz³onkiem Zwi¹zku Uczestników
Walki Zbrojnej o Niepodleg³oœæ
i Demokracjê lat 1939 - 1945.
Zosta³ odznaczony licznymi medalami bojowymi, m.in. Krzy¿em Walecznych i medalem za udzia³ w walkach
o Berlin.
Od roku 1946 Jego ¿ycie zros³o siê z
Polanic¹ i Ziemi¹ K³odzk¹.
Pracowa³ w polanickiej Komisji
Zdrojowej w Referacie Nadzoru
Budowlanego, w Funduszu Wczasów
Pracowniczych w Dziale Inwestycji
i Remontów i w Biurze Projektów w
Bielsku.
By³ cz³onkiem i dzia³aczem polanickich kó³: Stronnictwa Demokratycznego oraz Zwi¹zku Bojowników o
Wolnoœæ i Demokracjê, bra³ udzia³ w
pracach Samorz¹du Mieszkañców
Polanicy, w latach 1975 - 1977 pe³ni³
funkcjê prezesa Towarzystwa Mi³oœników Polanicy i ¿ywo anga¿owa³ siê
w jego dzia³alnoœæ. Za Jego kadencji
znacznie wzros³a liczba cz³onków
TMP, zapocz¹tkowano organizacjê
„muzeum - archiwum Polanicy”, TMP
wziê³o udzia³ w organizacji IX Ogólnopolskiego Zjazdu Balneoklimatycznego (w roku 1976), wspó³pracowa³o
z Rad¹ Zak³adow¹ Zespo³u Uzdrowisk K³odzkich w organizacji Ogólnokrajowego Przegl¹du Zespo³ów
Artystycznych S³u¿by Zdrowia, nawi¹za³o kontakty z Towarzystwem
Mi³oœników Zabrza, Towarzystwem
Mi³oœników Ziemi K³odzkiej i Towarzystwem im. Marii Konopnickiej
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mencie. Mówiono, ¿e ma s³uch absolutny.
Nie lubi³ d³ugich spacerów. To by³ uraz po wielokilometrowych marszach, które odby³ jako ¿o³nierz 27 Pu³ku
Piechoty. A obtarte nogi bola³y!
Za swoje zas³ugi na ró¿nych polach dzia³ania zosta³
odznaczony Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski oraz licznymi odznaczeniami za pracê spo³eczn¹.
Zmar³ w Polanicy Zdroju 18 maja 1981 roku. O wiele za
wczeœnie!
Anna Bratkowska -Wrona

Zygmun Bratkowski z Rodzin¹

w Warszawie. TMP szczególnie o¿ywi³o sw¹ dzia³alnoœæ przez udzia³ w organizacji Turnieju Szachowego
im. Akiby Rubinsteina. Materia³ zaczerpnê³am ze
sprawozdania z dzia³alnoœci TMP w latach 1975 - 1977.
To tylko kilka przyk³adów z ówczesnej dzia³alnoœci TMP.
Mogê, wiêc chyba twierdziæ, ¿e Ojciec mój by³ „dobrym
duchem” TMP. Dodam jeszcze, ¿e przez kilka lat
sprawowa³ nadzór budowlany podczas remontu
i restauracji Muzeum Ziemi K³odzkiej w K³odzku.
Jakim by³ cz³owiekiem? Jakim Go zapamiêta³am?
By³ uczuciowy.
Kocha³ i szanowa³ swoja ¿onê, a nasz¹ Mamê - Wandê,
kocha³ nas - dzieci i wnuki, ale czasem bywa³ zbyt
porywczy, gdy czymœ bardzo siê przej¹³ lub coœ Go
dotknê³o. Nie by³ wylewny. By³ towarzyski, lubi³ gdy „coœ
siê dzia³o”, nie lubi³ stagnacji. Lubi³ kontakty rodzinne,
cieszy³ siê gdy przebywa³ w rodzinnym gronie.
Lubi³ i ceni³ ludzi sztuki, czego dowodem mo¿e byæ Jego
przyjaŸñ z malarzem i grafikiem Edmundem Mañczakiem.
Sam piêknie rysowa³ i chêtnie o³ówkiem lub flamastrem
wykonywa³ portrety lub karykatury. Pamiêtam te¿, jak
rysowa³ mi jako dziecku piêkne konie.
Uwielbia³ prowadzenie samochodu i wycieczki nim,
zw³aszcza z Mam¹. Lubi³ podró¿e zagraniczne - by³y dla
Niego rozrywk¹ i odpoczynkiem. By³ spontaniczny,
uczynny, pracowity, lubi³ dzia³aæ i ka¿demu dzia³aniu
poœwiêca³ siê bez reszty (szczególnie pracy zawodowej
i spo³ecznej).
Mia³ „dobre pióro” (pamiêtnik z czasów II wojny, referaty
napisane dla wnuka „Dzieje polskiego wojska).
Interesowa³ siê bie¿¹cymi wydarzeniami w kraju i na
œwiecie. Komentowa³ je.
Lubi³ literaturê faktu i grê w bridgea, by³ muzykalny,
piêknie gra³ na fortepianie. Pamiêtam, ¿e zas³yszan¹
melodiê potrafi³ natychmiast odtworzyæ na instru-

TO
NIE
BY£
SEN
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Rok 1953-marzeniem ka¿dego polskiego m³odzieñca
by³o wst¹pienie do Korpusu Kadetów w Warszawie,
najbardziej elitarnej szko³y w Polsce, spadkobierczyni
XVIII wiecznych tradycji wojskowych. Przy niezliczonej
iloœci podañ do szko³y (150 osób na jedno miejsce), po
egzaminach konkursowych pozostawali najlepsi.
Wœród nich by³em ja.
Dostaliœmy zielone drelichy i zostaliœmy
zakwaterowani w koszarach na ul. Rakowieckiej.
Zaczê³a siê nauka i unitarka. Edukacja odbywa³a siê w
szkole cywilno-wojskowej. Oprócz zajêæ obowi¹zkowych w szkole by³y ró¿nego rodzaju sekcje, m.in.
teatralna, w której wystêpowa³ wœród innych Jan
Pietrzak. Œpiewa³em w chórze pod dyrekcj¹ prof.
Zubika, poza tym by³em cz³onkiem sekcji sportowej
(szermierka). Mia³em okazjê stoczyæ nie jedn¹ walkê z
Witoldem Woyd¹ (póŸniejszym olimpijczykiem) oraz
Borzymowskim (olimpiada w Pary¿u). Moim trenerem
by³ olimpijczyk z Amsterdamu, major Fogt.
W 1955 r. w warszawskiej Hali Mirowskiej odby³ siê
Przegl¹d Zespo³ów Artystycznych Wojska Polskiego.
Wystêpowaliœmy pod egid¹ Ministerstwa Obrony
Narodowej, by poœród licznej konkurencji (wszystkie
formacje wojskowe z ca³ej Polski) zaj¹æ II miejsce.
Dodatkow¹ satysfakcj¹, oprócz licznych nagród, by³o
osobiste spotkanie z ówczesnym Przewodnicz¹cym
Rady Pañstwa gen. Aleksandrem Zawadzkim.Mimo, ¿e
edukacja (pod kierunkiem wybitnych profesorów
Uniwersytetu Warszawskiego-Jaworski, Turczykowicz,
Skoczylas, Fotyma, Ko³acki, Œcis³owski) by³a
najwa¿niejsza, doœæ czêsto wystêpowaliœmy na
ró¿nego rodzaju uroczystoœciach z udzia³em Sztabu
Generalnego Wojska Polskiego.
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Filmowa³a mnie kilkakrotnie Polska Kronika
Filmowa, kiedy moja szko³a otwiera³a defilad¹
ró¿ne wa¿ne œwiêta pañstwowe, np. 1-Maja,
22-Lipca.
Podczas Memoria³u im. Janusza Kusociñskiego w 1955 r. nasz¹ szko³ê odwiedzili
wybitni sportowcy: Zatopek, Skobla, „wêgierscy muszkieterzy”. Byli w ka¿dej klasie opowiadaj¹c o swoich sukcesach. Uœcisk d³oni tak
znanych na œwiecie ludzi by³ niesamowitym
wra¿eniem.
Marzec 1956 r.-œmieræ Boles³awa Bieruta,
pierwszego powojennego prezydenta Polski.
Ca³a szko³a bra³a udzia³ w uroczystoœciach
pogrzebowych w siedzibie Komitetu Centralnego PZPR. Sta³em przed trumn¹ Bieruta
ogromnie wzruszony. Gen. Stanis³aw Pop³awski zaanga¿owa³ nas do powstrzymywania
t³umów ludzi, pragn¹cych oddaæ ho³d swemu
wodzowi.
Czerwiec 1956 r.- z dobrymi wynikami
ukoñczy³em trzeci rok nauki. Radosna chwila:
przyjecha³a mama z moj¹ siostr¹ i bratem. Gen.
Stanis³aw Pop³awski, honorowy opiekun
Korpusu Kadetów, gratulowa³ nam najwy¿szej
œredniej ocen wœród uczniów szkó³ ca³ej Polski.
Podbudowa³o nas to wewnêtrznie i wprawi³o w
dumê.
Lipiec 1956 r.-kiedy by³em na wakacjach u
brata w mojej ukochanej Polanicy, otrzyma³em
wiadomoœæ, ¿e nowy I sekretarz KC PZPR
Edward Ochab zlikwidowa³ nasz¹ szko³ê.
Korpus Kadetów przekszta³cony zosta³ w
cywilne Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. gen.
K. Œwierczewskiego, w którym kontynuowa³em
naukê. W tej¿e szkole zaprzyjaŸni³em siê z
W³adys³awem Komarem, ówczesnym bokserem „Skry” Warszawa, a póŸniejszym mistrzem
olimpijskim w pchniêciu kul¹ i aktorem. Nasza
znajomoœæ z W³adziem trwa³a bardzo d³ugo.
Musia³em niestety opuœciæ mury szko³y,
l¹duj¹c w mojej - jak zawsze ukochanej Polanicy Zdroju. Podj¹³em pracê w Hucie
Szk³a, o¿eni³em siê, a zdobycie szlifów generalskich nie by³o mi dane.
Tadeusz Wnukowski

Dopisek Redakcji:
I dobrze, bo który by genera³ tak kocha³ nasze miasto,
nasze lasy i zieleñ miejsk¹.
A pan Wnukowski dba te¿ o nasze ptaki i od lat robi dla
nich wygodne domki na zimê. Ostatnio na zaniedbanej
dzia³ce zrobi³ dla mieszkaj¹cych w pobli¿u dzieci boisko
do koszykówki.
Czekamy na inne pomys³y potrzebne naszemu miastu
i mieszkañcom.
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S³owo od t³umacza do artyku³u poœwiêconego sylwetce Georga Berlita .
Uwaga dla polskiego czytelnika.
Artyku³ drukujemy z zachowaniem wiernoœci orygina³u,
bez skrótów i zmian.
Jest on napisany dla niemieckich czytelników. Dla Niemców, zw³aszcza z Ziemi K³odzkiej, „Krainy Pana Boga”,
wysiedlenie by³o niezas³u¿on¹ i dotkliw¹ kar¹. O prze¿yciach Polaków wysiedlonych z Kresów Wschodnich,
(a wczeœniej wywo¿onych do Kazachstanu), Niemcy
wiedza niewiele.
Zwyk³y cz³owiek nie ma wp³ywu na dzieje historii, a w obu
wypadkach, wysiedlenia by³y nastêpstwem decyzji
wielkich mocarstw.
Artyku³ ma podkreœliæ ci¹g³oœæ rozwoju miasta-uzdrowiska
i zacieraæ podzia³y narodowoœciowe, bo dzisiaj potomkowie dawnych niemieckich i obecnych polskich mieszkañców Polanicy, s¹ przecie¿ mieszkañcami zjednoczonej Europy.
Tym artyku³em Georga Wenzela przypominamy sylwetkê
Georga Berlita, cz³owieka, który ca³e swoje ¿ycie poœwiêci³
Polanicy.
Uwagê czytelnika chcia³bym zwróciæ na dwa w¹tki, w¹tek
kapitalizmu i w¹tek wysiedlenia Niemców. O zaletach
kapitalizmu (i w³asnoœci prywatnej) widocznych w rozwoju
Polanicy pisa³em ju¿ w artykule poœwiêconym 100-leciu
Ÿróde³. Jak¹ trzeba by³o mieæ bowiem wyobraŸniê, jak¹
determinacjê, by wnieœæ tak ogromny kapita³ (zakup Ÿróde³
i rozleg³ych gruntów, budowa od podstaw Domu Zdrojowego, hoteli, ulic, parku zdrojowego, rozlewni, teatru,
wodoci¹gów itp.), a potem tak wypromowaæ Polanicê, aby
przyje¿d¿a³o tu coraz wiêcej kuracjuszy, aby sprzedaæ te
miejsca kuracyjne i zabiegi, czy butelki wody z serduszkiem, daj¹c pracê wielu ludziom.
Berlit jako dyrektor, w³aœciciel czêœci, a potem wiêkszoœci
akcji poœwiêci³ siê uzdrowisku buduj¹c przez niemal cztery
dziesiêciolecia dobrze prosperuj¹c¹ firmê rodzinn¹.
I w¹tek drugi. Trudno powiedzieæ, ¿e Berlit by³ antyfaszyst¹; spêdzi³ w areszcie tylko kilka dni, zosta³ ukarany
grzywn¹ i narazi³ siê na nie³askê brunatnych bonzów. Zbyt
wielu Polaków zap³aci³o za wolnoœæ najwiêksz¹ cenê. Z
tego, co pisze G. Wenzel widaæ jednak wyraŸnie, ¿e Berlit
by³ przeciwnikiem hitleryzmu i dobrym cz³owiekiem. I oto
tak¿e on, wyrokiem historii, musia³ opuœciæ dzie³o swojego
¿ycia. Krzywda wyrz¹dzona przez Niemców obróci³a siê
przeciwko nim (choæby by³y wœród nich takie jednostki jak
Berlit). Czêœæ Niemców rozliczy³a siê z histori¹, czêœæ
nigdy tego nie zrobi³a.
Autor artyku³u, honorowy obywatel Polanicy, Georg
Wenzel (choæ jako m³ody ch³opak omal nie zamêczony
przez UB) nale¿y do tych, którzy od wielu lat buduj¹
porozumienie i pomagaj¹ mieszkañcom Polanicy. Sam
jest przeciwny odgrzewaniu tematu odszkodowañ ( publicznie daje temu wyraz) wiedz¹c, ¿e na nowo rozbudzi to
wzajemn¹ wrogoœæ. Kiedyœ w stanie wojennym organizowa³ zbiórkê i transport darów, potem po powodzi w
Polanicy, akcje pomocy mieszkañców Lingen. Wczeœniej
wielokrotnie i tydzieñ temu znów przywióz³ pieni¹dze dla
najm³odszych z prowadzonego przez Siostry Józefitki
Zak³adu Wychowawczego w Polanicy.
Niniejszy artyku³ ukazuje siê równolegle z niemieck¹
wersj¹ umieszczon¹ w „Weihnachtsbrief”.
Henryk Grzybowski
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¯ycie dla Polanicy. Dyrektor uzdrowiska Georg Berlit (1878-1946)

¿ycia.
Obfituj¹ca w wydarzenia ¿yciowa droga Berlita zaczê³a
siê 2 lipca 1878 r. w Kassel.
Georg by³ synem kupca (i ówczesnego w³aœciciela
uzdrowiska Bad Salzschirf) Johannesa Berlita i jego
¿ony Amelii (z d. Banse).
Na ¿yczenie ojca musia³ w jednej chwili opuœciæ
gimnazjum i rozpocz¹æ naukê zawodu budowniczego
winnic w szkole w Geisenheim.
W wieku dwudziestu dwóch lat, po odbyciu s³u¿by
wojskowej zosta³ rzucony na g³êbokie wody. Kiedy
najstarszy brat zgin¹³ w Ameryce w wypadku motocyklowym, Georg zosta³ wys³any na jego miejsce, jako
przedstawiciel handlowy niemieckiego winiarstwa. W
kieszeni mia³ list polecaj¹cy ojca do jego znajomego w
Ameryce. Ale ¿yczenie ojca, by Georg zosta³ przyjêty w
rodzinie znajomego jak w³asny syn, nie ziœci³o siê.
W chwili przyjazdu Georga okaza³o siê, ¿e gospodarz
zmar³ jakiœ czas temu. Aby prze¿yæ, Georg podejmuje
ka¿d¹ pracê, wyplata wieñce, jest pomywaczem
naczyñ i kelnerem. Jednak dziêki energii i wielkiemu
wysi³kowi wkrótce wspólnie z koleg¹ nabywa hotel w
Indianapolis, gdzie zamieszka³.
Lecz wtedy znów wkracza ojciec, który dziêki zagospodarowaniu Ÿróde³ rozwin¹³ uzdrowiska Bad Salzschrif
i Bad Orb, wzywaj¹c go z powrotem. Teraz potrzebuje
syna, by ten przej¹³ kierownictwo domu zdrojowego w
Bad Orb. Jednak, jak to siê czêsto zdarza, gdy ojciec
i syn pracuj¹ razem, m³odych krêpuje kontrola ojca.
Georg od 1 stycznia 1905 r. przyj¹³ posadê dyrektora
uzdrowiska w D³ugopolu Zdroju (Bad Langenau),
najmniejszego uzdrowiska na Ziemi K³odzkiej. Wyjecha³ z zachodu na wschód, na tyle daleko, by pozbyæ siê
nadzoru odnosz¹cego sukcesy
ojca. Tu jednak
nast¹pi³a kolejna zmiana w³aœciciela szkodz¹c rozwojowi tej miejscowoœci. Berlitowi by³o wiêc na rêkê, gdy w
1907 r. radca Georg Haase, znany w³aœciciel browaru
we Wroc³awiu i cz³owiek bardzo szanowany w bran¿y
piwowarskiej, a tak¿e w³aœciciel uzdrowiska Polanica
Zdrój, zaproponowa³ mu pracê. Berlit w wieku 29 lat
zosta³ dyrektorem tego malutkiego, jeszcze nieznanego
uzdrowiska. Hasse potrzebowa³ kogoœ, kto bêdzie re-

alizowa³ jego zamys³y co do rozwoju tego uzdrowiska.
Zwróci³ wiêc uwagê na m³odego, rzutkiego dyrektora z
D³ugopola. Nigdy potem nie ¿a³owa³ swojego wyboru.
Berlit, któremu zostawi³ woln¹ rêkê, w ci¹gu nastêpnych
bez ma³a czterdziestu lat, stworzy³ uzdrowisko maj¹ce
uznan¹ pozycjê wœród uzdrowisk niemieckich, którego
nazwa by³a wymieniana jednym tchem z Bad Nauheim
na zachodzie Niemiec (albo nazywana Nauheim
Wschodu).
Podwaliny rozwoju kurortu stworzono poprzez odwierty
Ÿróde³ mineralnych w 1904 r. Wielkiej Pieniawy i Józefa
(wtedy Ksi¹¿êcego i Karoliny) oraz budowê nowego
Domu Zdrojowego w 1905 r.
Zadaniem m³odego dyrektora uzdrowiska by³o teraz
dokupienie terenu pod rozwój kurortu, za³o¿enie parku
zdrojowego (który do dziœ niewiele siê zmieni³), umo¿liwienie rozwoju poprzez zachêcenie do budowy
prywatnych hoteli i pensjonatów. Niezbêdna by³a
budowa infrastruktury miejskiej: elektrycznoœci, dróg
i ulic, œcie¿ek spacerowych, czy urz¹dzeñ sportowych
jak kort tenisowy czy odkryty basen. Nadto, z uwagi na
wzrost liczby kuracjuszy, a co za tym idzie i mieszkañców uzdrowiska konieczna by³a budowa koœcio³ów:
katolickiego i ewangelickiego, a tak¿e cmentarzy dla
obu wyznañ. Konieczne by³o inicjowanie zamierzeñ,
proponowanie rozwi¹zañ, trudne dyskusje z przedstawicielami gminy i koœcio³ów, a niekiedy tak¿e wsparcie
finansowe. Zatrudniono komisje lekarskie do okreœlenia
specjalizacji uzdrowiska i przeprowadzono gruntowne
analizy sk³adu wody mineralnej z nowoodkrytych
zdrojów. Szeroko zakrojona kampania reklamowa
wypromowa³a uzdrowisko w Niemczech i zagranic¹.
Has³o „Polanica leczy serce” sta³o siê wkrótce
pow szechnie znane. W 1908 r. mo¿na by³o ju¿ nape³niæ
pierwsz¹ butelkê wody mineralnej w nowej rozlewni
i opatrzon¹ etykiet¹ z czerwonym serduszkiem, wys³aæ
do hoteli i restauracji w ca³ym kraju.
W 1909 r. nast¹pi³o otwarcie sanatorium zajmuj¹cego
siê intensywnym leczeniem pacjentów chorych na
serce. Od 1934 r. by³o ono prowadzone przez znanego
kardiologa profesora Henryka Schlechta.
W 1911 r. drewnian¹ pijalniê zast¹piono nowym
Arch. M.Jellin

Gdyby niemieccy polaniczanie pozostali w swojej
„m a³ ej oj cz yŸ ni e” , na
promenadzie spacerowej,
wysoko na cokole, sta³by
pom nik Geo rga Ber lit a
(wczeœniej by³a tam rzeŸba
„Nagiego m³odzieñca”, a
teraz stoi pomnik Mickiewicza). Bez tego cz³owieka
Polanica nie by³aby tym,
czy m jes t dzi sia j. Bez
przesady mo¿na te¿ powiedzie æ, ¿e przemia na
Polanicy z ma³ej, œpi¹cej
wi os ki w po ws ze ch ni e
znany kurort, to dzie³o jego

Nowa pijalnia wody mineralnej z pocz¹tku XX wieku
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obiektem: £aŸniami Heleny (Helenenbad) ze 100metrow¹ hal¹ spacerow¹. W 1925 r. otwarto nowy
teatr zdrojowy na 700 miejsc.

Arch. MBP
Arch. G.Wenzel

W³aœciciel uzdrowiska Hasse (z lewej) z Berlitem
w parku zdrojowym

Rozwój miejscowoœci zwróci³ uwagê œwiata medycznego, nic wiêc dziwnego, ¿e Polanica by³a te¿
miejscem kongresów lekarskich. W 1930 r. do Domu
Zdrojowego dobudowano kolejne kabiny k¹pielowe,
inhalatorium i pracowniê EKG. W 1938 r. nast¹pi³o
otwarcie Instytutu Balneologicznego pod kierownictwem prof. von Dungerna, który w œcis³ej wspó³pracy z
prof. Schlechtem i prof. Vogtem opracowa³ atlas EKG
przeznaczony do praktyki lekarskiej.
Polanica rozwinê³a siê równie¿ jako ciekawa miejscowoœæ wycieczkowa ciesz¹ca siê zainteresowaniem
turystów. Oferta licznych, wybudowanych w miêdzyczasie, w centrum lub spokojniejszych dzielnicach,
hoteli, pensjonatów, kawiarni, gospód by³a naprawdê
bogata.
Jako prywatne przedsiêwziêcie rozpoczê³o dzia³alnoœæ sanatorium dla dzieci.
Dla rozrywki kuracjuszy w pawilonie parkowym lub w
hali spacerowej gra³ sta³y zespó³ zdrojowy prowadzony przez kapelmistrza Albina Eschricha, przyjaciela Berlita.
Kuracjusze mogli skorzystaæ z wielu mo¿liwoœci
rozrywki bior¹c udzia³ w przedstawieniach teatralnych, w kawiarni teatralnej lub w kasynie. W Polanicy
wystêpowali tak znani artyœci jak tenor Marcel Wittrich,
baryton Domgraf Fassbänder, œpiewaczka Maria
Cebotari, tacy aktorzy jak Otto Gebühr, Wiktor de
Kova, Johannes Heesters, Lizzi Waldmüller czy Olga
Czechowa. Znany kompozytor Paul Linke by³ czêstym
kuracjuszem. Bardzo ceni³ partyjki skata w gospodzie
„Stille Liebe” w takim towarzystwie jak dyrektor
muzyczny Eschrich, w³aœciciel mleczarni Rüttimann
czy mistrz stolarski Leyer.
Kiedy Georg Berlit rozpoczyna³ pracê w uzdrowisku,
by³o ono odwiedzane przez 1000 goœci rocznie. W
1939 r. na leczeniu by³o 16.000 kuracjuszy. W tym
czasie z 300 na 3000 wzros³a liczba ³ó¿ek w ca³ym
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Fronton luksusowego Kurhausu, obecnego
sanatorium Wielka Pieniawa

Uzdrowisku. Rozlewnia wody mineralnej produkowa³a
3 miliony butelek.
I tak dziêki pracowitoœci, wyobraŸni i energii jednego
cz³owieka, Polanica sta³a siê jednym z najnowoczeœniej szyc h i najl epie j wypo sa¿o nych uzdr owis k
niemieckich, daj¹cym pracê i chleb wielu rodzinom z
Polanicy i pobliskiej okolicy.
Po œmierci Georga Haasego w 1930 roku Berlit
uzyska³ wiêkszoœæ akcji w Spó³ce akcyjnej „Uzdrowisko Polanica” poprzez sp³acenie jego spadkobierców.
Pracownicy uzdrowiska wiedzieli, ¿e szef zna osobiœcie wszystkie dzia³y rozga³êzionej i rozleg³ej
struktury przedsiêbiorstwa uzdrowiskowego, jak i o
tym, ¿e zreorganizuje je na nowo, kiedy wyst¹pi taka
potrzeba. Wiedzieli równie¿, ¿e doskonale zna siê na
ludziach i przychodzi im z pomoc¹, gdy maj¹ osobiste
problemy.
Berlit potrafi³ rozpoznaæ i respektowaæ predyspozycje
ka¿dego pracownika i zatrudniæ go na odpowiednim
stanowisku. Sam by³ wzorem dla pracowników. K³ad³
przy tym du¿y nacisk na kszta³cenie, maj¹c na celu
obs³ugê kuracjuszy przez wykszta³cony i w³aœciwie

Arch. M.Jellin

Rycina przedstawiaj¹ca Kurhaus (Wielk¹ Pieniawê) oraz
pawilon muzyczny
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przeszkolony personel.
Rodzi siê pytanie, jak przy takim nawale zajêæ Berlit
mia³ jeszcze czas dla rodziny i wielu obowi¹zków
honorowych?
Jego ¿yczenie, aby jeden z czterech synów z
ma³¿eñstwa z Hermin¹ Künsemüller zosta³ jego
nastêpc¹, by³o realizowane poprzez przejêcie
przez najstarszego syna kierownictwa hoteli
i sanatoriów, a przez innego rozlewni. Kolejny syn
zgin¹³ na wojnie; natomiast najm³odszy zgodnie z
¿yczeniem ojca mia³ zostaæ lekarzem, aby pracowaæ w Polanicy, a po zakoñczeniu wojny kontynuowa³ studia medyczne i dziœ jest psychiatr¹ w Bad
Hersfeld.

Polaniczanie
ryki.
Berlit zosta³ skazany na grzywnê i odt¹d traktowany
by³ przez gauleitera i gauamtsleitera jako obiekt
nagonki. Wstawiennictwu przyjació³ zawdziêcza³
mo¿liwoœæ dalszego pe³nienia funkcji dyrektora
uzdrowiska.

Arch. M.Jellin

Berlit mia³ mo¿liwoœæ opuszczenia Polanicy przed
wkroczeniem Rosjan. Zosta³ jednak i z bia³¹ flag¹
szed³ naprzeciw nim, bo widzia³ cz³owieka nawet we
wrogu. Próbowa³ potem, po przekazaniu uzdrowiska w polskie rêce, kontynuowaæ dzie³o swojego
¿ycia w nadziei nadejœcia lepszych czasów.
Foto J.Pisarczyk
Ale i on musia³ w 1946 r. jak ¿ebrak, z najniezbêdW tym domu mieszka³ Georg Berlit bêd¹c dyrektorem
niejszym tylko odzieniem i nêdznym tobo³kiem
uzdrowiska
opuœciæ swoj¹ „ma³¹ ojczyznê” w bydlêcym wagoJako wybitny dyrektor uzdrowiska Berlit zwróci³ na nie. Znalaz³ ubogie lokum w Süpplingenburgu ko³o
siebie uwagê swoich kolegów i zosta³ wybrany pier- Helmstedt w Dolnej Saksonii. Pe³en buntu próbowa³
wszym przewodnicz¹cym Œl¹skiego Zwi¹zku zapanowaæ nad sytuacj¹, jednak jego os³abiony
Uzdrowisk, póŸniej jeszcze drugim z kolei prze- organizm nie wytrzyma³. Umar³ na zapalenie p³uc w
wo dn ic z¹ cy m Og ól no ni em ie ck ie go Zw i¹ zk u klinice miejskiej w Brunszwiku oraz na skutek
Uzdrowisk. Berlit nie chcia³ jednak anga¿owaæ siê w g³êbokiej depresji w nastêpstwie utraty dzie³a
znajomoœci z hitlerowskimi bonzami, ust¹pi³ wiêc w swojego ¿ycia. Miejsce ostatniego spoczynku
1934 r. z tego stanowiska i musia³ pogodziæ siê ze znalaz³ w Bad Hersfeld, gdzie mieszka i pracuje
œcis³¹ kontrol¹ swych dzia³añ przez wyznaczonego jego najm³odszy syn.
funkcjonariusza NSDAP. Nie przeszkodzi³o to
przecie¿ w tym, by jego koledzy nie przyznali mu
jeszcze pierwszej nagrody Zwi¹zku Uzdrowisk
Rzeszy, jemu, który nigdy nie nale¿a³ do partii
nazistowskiej.
By³ równie¿ na tyle odwa¿ny, aby nie kryæ siê ze
swoimi przekonaniami przed nowymi w³adzami.
Pani Karin Göring zabroni³ noszenia odznaki
partyjnej w parku zdrojowym. Szkoda mu by³o
zak³ócaæ spokój uzdrowiska przez demonstracje
partyjne.
Kilka dni spêdzi³ w areszcie, kiedy jednego z liderów
nazistowskich w Polanicy, lekarza doktora Schm.
nazwa³ œwini¹. Nie odwo³a³ tego nawet przed
s¹dem mówi¹c „On jest i pozostaje œwini¹!” Schm.
by³ nastêpc¹ profesora Neissera (pochodzenia
Ok³adka przewodnika po Polanicy z 1907 roku
¿ydowskiego) zmuszonego do emigracji do Ame-
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Ten charakterystyczny widok utrwalano od “zawsze”
na fotografiach

Polaniczanie

Nieregularnik Polanicki

3/2004

Zaœwiadczenie wystawione Berlitowi przez jego przyjaciela prof. Schlechta dla przedstawienia polskim w³adzom

Georg Berlit dziêki dalekowzrocznoœci i energii stworzy³
Polanicê, swoje uzdrowisko, nale¿¹ce do najpiêkniejszych kreacji niemieckiej kultury uzdrowiskowej.
Kiedy mówi siê o Polanicy Zdroju, w domyœle wymawia
siê nazwisko Berlita, bo s¹ one nierozerwalne.
Chocia¿ w ten sposób, t¹ not¹ biograficzn¹ postawmy
pomnik tej zas³u¿onej dla miasta i uzdrowiska postaci.
Georg Wenzel, Lingen (Ems), (Altheide Bad).
T³um.: Erna Biegus, Henryk Grzybowski
Przypisy
1.Polaniczanom znany jako Pastuszek
2. znane uzdrowisko w Hesji z secesyjnymi ³aŸniami, tê¿niami i wieloma nowoczesnymi,
renomowanymi klinikami
3.¿onie Hermanna Göringa, Szwedce z pochodzenia, zm. w 1931 r. (przyp. t³um.)
4.dr Schmeidler (przyp. t³um.)
5. krewnego prof. Alberta Neissera (1855-1916) z wroc³awskiej AM, odkrywcy gonokoków
(przyp. t³um.)
6. jak podaje prof. Schlecht w za³¹czonym zaœwiadczeniu dla w³adz polskich, na 2.000 marek
w dn. 29.05.1934 r. (przyp. T³um.)

12

7.wielkorz¹dcy prowincji z ramienia NSDAP (przyp. t³um.)
Berlit jako fachowiec wprowadzi³ nastêpcê, polskiego dyrektora uzdrowiska in¿.
M.Starkiewicza, tak ¿e uzdrowisko zosta³o przejête przez Polaków „na chodzie”. Dr Harald
Watzek by³ pod wra¿eniem ciep³ego i pe³nego szacunku po¿egnania Berlita przez
mówi¹cego doskona³¹ niemczyzn¹ dyrektora, (czego by³ œwiadkiem), bior¹c pod uwagê, ¿e
Starkiewicz wychowywa³ wnuczkê po synu, sierotê po rodzicach zamordowanych w
Oœwiêcimiu. Bad Altheide Weihnachtsbrief, s. 126, grudzieñ 2002 (przyp. t³um.)
`
Zród³a:
-Georg Berlit (1878-1946). Vom Werden und Wirken eines deutschen
Kurdirektors. O ¿yciu i dzia³alnoœci niemieckiego dyrektora uzdrowiskowego.
Heilbad und Kurort- Zeitschrift für das gesamte Bäderwesen. Nr. 7 Oktober
1949. Nr 7, paŸdziernik 1949
- Kurdirektor Georg Berlit. Dyrektor uzdrowiska Georg Berlit (1878-1946),
Altheide Bad. Grafschaft Glatzer Heimatblätter III. Jg. Nr. 10 Oktober 1951.
Zeszyty Hrabstwa K³odzkiego, rocznik III, nr 10, paŸdziernik 1951
-Die Grafschaft Glatz Band II Land der Bäder, Kurorte und Sommerfris
chen.Hrabstwo K³odzkie, tom II: Kraj k¹pielisk, kurortów i letnisk. Wyd. Verlag
Grafschafter Bote, Lüdenscheid 1962
-Heimatbuch Altheide Bad, wyd. Georg Wenzel, Lingen 1991
-Das Nauheim des Ostens Bad Altheide im Wandel der Zeiten - Diplomarbeit
Dominika Soko³owska, Wroclaw 2001, Nauheim Wschodu Polanica Zdrój.
Spacerem przez czas. Dominika Soko³owska, Praca dyplomowa, Wroc³aw
2001
-Informationen Dr. med. Jürgen Berlit. Wywiad z dr. med. Jürgenem Berlitem,
Bad Hersfeld 2004.
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ZEGARÓW
Foto H.Grzybowski

1 czerwca 1922 r ks. Benno
Taubitz, proboszcz parafii,
kieruje do Firmy: „A. Eppner
und Co. Uhrenfabrikanten.
Fabrik in. Silberberg Bez.
Breslau“ pismo,
w którym
podaje, ¿e w roku 1912 na
wie¿y koœcielnej zawieszono
zegar o napêdzie elektrycznym, który by³ darem w³adz
miasta Polanicy dla koœcio³a.
Ca³y mechanizm zegara nie by³
odpowiednio dobrany i parafia
mia³a z nim ci¹g³e problemy, od
kilku lat by³ nieczynny. Poniewa¿ w³adze miasta nie by³y w
stanie go naprawiæ, st¹d
zwraca siê do Firmy o wykonanie nowego mechanizmu
zegara. Id¹c za g³osem Rady
Koœcielnej stawia nastêpuj¹ce
warunki:
- nowy mechanizm zegara ma
byæ mechaniczny, nie elektryczny
- tarcze wraz ze wskazówkami
maj¹ pozostaæ te same
- musi byæ zagwarantowany
nowy mechanizm i w krótkim
czasie dostarczony
W cztery dni póŸniej proboszcz
otrzymuje odpowiedŸ, ¿e
problemy zwi¹zane z zegarem
Firma zna od zimy 1916 r.,

Dzieje Koœcio³a na przestrzeni wieków
zanim jeszcze zabrano na wojnê
dzwony koœcielne. Fabryka jest
w stanie wykonaæ nowy, bardzo
dobry mechanizm o napêdzie
mechanicznym. Pozosta³e
czêœci, dobre, bêd¹ wykorzystane, musi jednak przyjechaæ
z Firmy rzeczoznawca i to orzec.
Do pi er o wó wc za s zo st an ie
sporz¹dzony kosztorys prac.
Zap³ata mia³aby byæ sfinalizowa na w z³ ot yc h ma rk ac h,
poniewa¿ marki papierowe maj¹
ma³¹ wartoœæ. Przy uiszczeniu
zap³aty marki z³ote mog¹ byæ
przeliczone na marki papierowe.
Jeœli nie dojdzie do podpisania
umowy Parafia mia³a zap³aciæ
za czas stracony i koszty podró¿y rzeczoznawcy. Na marginesie, jako referencje Firma
pod a³a , ¿e wyk ona ³a t aki e
zegary w koœcio³ach: w Bystrzycy, w Miêdzylesiu i w Lewinie.
15 czerwca 1922 roku firma
zegarowa przedstawi³a ofertê, w
której obiecuje, ¿e zegar bêdzie
wykonany przez najlepszego
fachowca, a w miejsce starych
zepsutych wstawione zostan¹
now e cz êœc i po naj tañ sze j
ceni e. Pr ace t e mog ¹ byæ
zrealizowane do dnia 5 sierpnia.
Mechanizm zegara / ok. 1 m
d³ugoœci i 75 cm szerokoœci/ w
czêœciach, bêdzie do odebrania
wozem konnym ze Srebrnej
Góry. Œrednica g³ównych kó³
zegarowych wynosiæ bêdzie 32
cm, d³ugoœæ lin napêdowych
wynosiæ powinna 10 m, jeœli nie
bê dz ie o t ej d³ ug oœ ci , t o
koniecznym bêdzie nakrêcaæ
zegar dwa razy w tygodniu.
Wartoœæ mechanizmu zegara
wraz z opakowaniem i ciê¿arami, wykonanymi w odlewni
we Wroc³awiu o wadze 600 700
kg / 6 7 cetnarów/ wynosi: 848
z³otych marek. Wa¿noœæ kosztorysu wynosi 8 dni, w 6 tygodni
od dnia zamówienia mechanizm
zegara bêdzie mo¿na odebraæ
z gwarancj¹ na 3 lata. Od tego
momentu trwaj¹ ci¹g³e pertra-

ktacje pomiêdzy proboszczem
Taubitzem a Firm¹ Eppner
w Srebrnej Górze. Ksi¹dz
proboszcz argumentowa³, ¿e
cena z³otych marek ci¹gle
wzrasta, papierowych maleje,
¿e parafia posiada jeszcze
d³u gi, a na pom oc w³a dz
pañstwowych nie mo¿e liczyæ.
Najbardziej dla niego korzystny
kurs marki by³by z dnia 15 VI
1922 roku
i po takim kursie
móg³by zegar nabyæ. Firma
odpowiedzia³a, ¿e na taki 55%
kur s mar ki mo¿ na cze kaæ
latami i dlatego proponuje po
kursie 75%. I tak za 848 marek
z³otych trzeba bêdzie zap³aciæ
63.525 marek papierowych (we
wrzeœniu tego¿ roku cena ta
wzr os³ a do 84. 700 mar ek
papierowych). Pierwsza wp³ata
wynosi³a bêdzie 40.00 marek
pa pi er ow yc h. 14 si er pn ia
ksi¹dz proboszcz zaproponowa³ Firmie cenê 52.937 marek
papierowych przy kursie za 1
markê z³ot¹ - 62 i 1/2 marek
papierowych. Firma na tak¹
cenê nie zgodzi³a siê, poniewa¿ pog³êbiaj¹cy siê kryzys
gospodarczy tak¿e j¹ dotyka³.
W dwóch nastêpnych ofertach
z kwietnia 1924 r. zaproponowano parafii najpierw cenê:
850 a póŸniej 800 marek
z³otych. Za tê ostatni¹ parafia
naby³a zegar. Wp³ata ca³oœciowa z opóŸnieniem 10 dni
zosta³a dokonana 20 maja
192 4 rok u. Jak wcz eœn iej
wspomniano zegar ufundowa³
Franz Wittwer, tutejszy fabrykant i w³aœciciel Huty Szk³a, na
czeœæ nowonarodzonego
wnuka. W lutym 1927 roku
zaczê³y siê problemy z zegarem bêd¹cym jeszcze na gwarancji (spieszy³ 10 minut). Z
polecenia firmy opiekê nad
zegarem przej¹³ zegarmistrz
Hoff man n, ku zad owo len iu
proboszcza i parafian. c.d.n.
Ks.Antoni Kopacz
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PISALI O POLANICY
Pierwszy Zajazd - obecnie apteka
Zamieszczony poni¿ej fragment pochodzi z ksi¹¿ki “W Kraju
`
Pana Boga” Zród³a
i materia³y do dziejów Ziemi K³odzkiej od
X do XX wieku. Opr. Arno Herzig i Ma³gorzata Ruchniewicz.
Wyd. K³odzkie Towarzystwo Oœwiatowe - K³odzko 2003
str. 215-216

Polanica Zdrój
“Na po³owie drogi od K³odzka do Dusznik (Reinerz) stoi
domek celnika szosowego, obok dom zajezdny.
Przypomni sobie to miejsce ka¿dy, kto t¹ drog¹ do
Dusznik zd¹¿a³, gdy¿ tu koniecznie przystan¹æ trzeba,
b¹dŸ to dla op³acenia szosowego, je¿eli siê prywatnie
jedzie, b¹dŸ dla zabrania pocztowych przesy³ek, bo
tutejszy celnik jest agentem, ba, nawet telefonist¹
pocztowym za domkiem szosowym nad ruczajem
rozsiad³ej wiejskiej osady zwanej Alt - Heide (Starolesie?) /Polanica Zdrój/.
Niedaleko za domkiem celnika - agenta - telefonisty
wznosi siê na znacznej wznios³oœci gmach okaza³y, lecz
prostego stylu, zwany zamkiem. Przeœliczny tu st¹d
widok na znaczn¹ czêœæ hrabstwa. Przed walk¹
kulturaln¹ /Kulturkampf/ mieœci³a siê w rzeczonym
zamku pod przewodem zakonnic ochrónka dla sierót/.../. Latem zaludnia siê zamek goœæmi, i to samymi
ksiê¿mi, którzy do Alt - Heide b¹dŸ to dla wypoczynku,
b¹dŸ dla poratowania zdrowia spiesz¹ gdy¿ trzeba nam
wiedzieæ, ¿e u stóp góry zamkowej obfite bije Ÿród³o
podobnego jak dusznickie sk³adu. U Ÿród³a leczniczy
zak³ad sk³adaj¹cy siê z kurhauzu z sal¹ czytelnia,
kuchni¹ k¹pielami i kilkunastu pokojami dla goœci.
Naprzeciw stoi ober¿a, a tu¿ przy niej dwa domy
piêtrowe, w ogrodzie nad ruczajem trzeci dom, a
wszêdzie pomieszkania dla goœci. Prócz budynków
zak³adowych le¿¹ nad potokiem zagrody gospodarzy
miejscowych, którzy tak¿e stancje chorym wynajmuj¹.
`
Zród³o
tutejsze równoczeœnie z zdrojowiskiem w
Dusznikach odkryto, ale podczas gdy magistrat
dusznicki energicznie siê wzi¹³ do dzie³a, by co rychlej w
bieg i w u¿ycie wprowadziæ zdrojowe skarby, ówczesnemu w³aœcicielowi zdroju w Alt - Heide zbywa³o na
odpowiednich œrodkach, a niezawodnie i na koniecznej
obrotnoœci, by móc ze skutkiem z niedalekim wspó³zawodniczyæ konkurentem. Wziê³y wiêc Duszniki górê
i wzmog³y siê znakomicie, ale ¿e i na Alt - Heide przyjdzie kolej rozkwitu - to pewna, bo tu Ÿród³o nie tylko co
do chemicznego sk³adu, ale i co do obfitoœci bardzo
dobrymi odznacza siê w³aœciwoœciami./.../

Wody Alt - Heide wchodz¹ z wolna coraz wiêcej w
u¿ywanie, gdy¿ teraŸniejszy w³aœciciel zak³adu p. W.
Hoffmann, wzi¹wszy pod bezpoœredni zarz¹d zdrojowisko, czyni co mo¿e, by je szerszym ko³om publicznoœci przystêpniejszym uczyniæ. Prawda, ¿e tu wszystko dot¹d skromne: skromna wioszczyna, skromny
kurhaus, skromnie urz¹dzone samo zdrojowisko, u
którego siê goœcie schodz¹ skromny dom k¹pielowy,
ale wszêdzie czysto i schludnie, jest lekarz, s¹ ³azienki l
i II klasy, s¹ ¿wirem wysypane chodniki, s¹ rozliczne
bli¿sze i dalsze spacery, s¹ piêkne miejsca do dalszych
wycieczek siê nadarzaj¹ce, jest poczta (w domku
szosowym), jest kaplica w zamku, w której siê codziennie kilka mszy œw. odbywa, s¹ nadto wygodne pomieszkania u miejscowego dzier¿awcy folwarku obok zamku.
Przede wszystkim zaœ zaznaczyæ nale¿y, ze tu spokój
nad wyraz b³ogi: bez codziennej muzyki, bez wystawy w
toaletach, bez widowisk, bez sk³adek, bez ¯ydów /.../,
bez tego ruchu zdrojowego, który raczej mêczy, a nie
wzmacnia, dra¿ni, a nie uspokaja; ale jeszcze raz
podnosim: wszystko bez okaza³oœci i bez blasku,
skromnie, za czym idzie mniejszy wydatek, co - przyznaæ trzeba - niekoniecznie uspokajaj¹co na nerwy
wielu chorych u wód oddzia³ywa! Kuchnia tu niewystawna, ale porz¹dna. /.../W potoku przez Alt - Heide
p³yn¹cym s¹ pstr¹gi, /.../ Spiesz¹ tu dot¹d cierpi¹cy na
blednicê, na skrofu³y, na piersi, na ¿o³¹dek, pêcherz,
reumatyzm, podagrê i na cierpienia kobiece. Jest tu
tak¿e pensjonat dla pañ i panien pod bezpoœredni¹
opiek¹ pani Hoffmannowej.(...)”

Arch. TMP

Droga z K³odzka do Dusznik,obecnie ul. K³odzka
Oprac. G. Redmerska
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Polanicka architektura

PRUSY w POLANICY?...
OBECNOŒÆ KONSTRUKCJI
RYGLOWEJ W BUDOWNICTWIE
NASZEGO MIASTA
MUR pionowa konstrukcja, wykonana z
ceg³y, kamienia naturalnego lub sztucznego (betonu), s³u¿¹ca do wyodrêbnienia
i zabezpieczenia okreœlonej przestrzeni
otwartej lub krytej.
W konstrukcjach szkieletowych mur pe³ni
funkcjê ich wype³nienia (np. w konstrukcji
szkieletowej drewnianej, czyli w tzw. murze pruskim lub
szachulcowym).
MUR PRUSKI inaczej: œciana ryglowa, szachulcowadrewniana konstrukcja uzupe³niona wype³niaj¹cym ten
szkielet materia³em w postaci ubitej gliny, ceg³y lub
deskowania. Uk³ady noœnych elementów konstrukcji
drewnianej szkieletowej bywa³y czêsto u¿ywane jako
architektoniczna dekoracja œcian.
Przymiotnik „pruski”, objaœniaj¹cy murowan¹ przestrzeñ miêdzyryglow¹, znaczy mniej wiêcej to samo, co
„niemiecki”, czyli ¿e tego rodzaju struktura budynków,
poznana przez polskiego cieœlê na terenie Niemiec lub
Prus Ksi¹¿êcych albo te¿ kontynuowana przez rzemieœlników niemieckich, wydawa³a siê „pruskim”
osi¹gniêciem. Sugestia taka ³atwo mog³a powstaæ
drog¹ s¹siedzkiej wymiany kulturowej, bowiem mur
pruski, szeroko rozpowszechniony na ca³ym Zachodzie
Europy (Francja, Alzacja, Anglia, Szkocja), od XIX
wieku coraz czêœciej pojawia siê w polskiej architekturze miejskiej.
Równie¿ i w Polanicy mo¿emy znaleŸæ wiele przyk³adów wykorzystania tego typu konstrukcji. Najbardziej
charakterystyczne obiekty to budynki pensjonatowe
i mieszkalne po³o¿one w rejonie tzw. Starego Zdroju np.
przy ulicach: Parkowa, Zdrojowa, Bystrzycka, Warszawska. Przez dziesi¹tki lat drewno konstrukcyjne
muru pruskiego traktowane by³o u nas po macoszemu:
a to zamalowano je wszechobecn¹ emulsj¹, zgodnie z
kolorem... tynku a to potraktowano równie natrêtn¹
„olejnic¹”, która
pod wp³ywem
warunków
atmosferycznych
pêka³a

odpada³a. Pojawienie siê na naszym rynku szerokiej
gamy preparatów do konserwacji drewna poprawi³o
nieco stan „pruskich elementów”. Spaceruj¹c po
Polanicy, spotykamy wyraŸne kreski belek szachulcowych, s³upki, wieñce, zastrza³y o przedziwnych
niekiedy kszta³tach i wydawa³oby siê nielogicznym
trochê rysunku. Istotnie nie zawsze widziane przez nas
elementy drewniane s³u¿¹ li tylko konstrukcyjnemu
usztywnieniu œciany. Czasami s¹ po prostu ozdob¹
prostej i surowej elewacji, wype³nieniem nagich pól
du¿ej p³aszczyzny.
Mimo, ¿e przywêdrowa³ do nas z zachodnich rejonów
Europy, mur pruski zadomowi³ siê w Polsce na dobre.
Konstrukcje szachulcowe spotykamy w Trójmieœcie,
w wielu miastach Pomorza, Polski po³udniowej
i zachodniej, gdzie „wychodz¹ z ukrycia” po sensownie
przeprowadzonym remoncie elewacji.
Cieszy fakt, ¿e i nowe obiekty otrzymuj¹ coraz ciekawszy wystrój z wykorzystaniem w³aœnie muru pruskiego.
W naszym mieœcie klasycznym ju¿ przyk³adem „optymalnej” renowacji obiektu jest tzw. Zielony Domek przy
deptaku. Do podobnej akcji szykuje siê obiekt po drugiej
stronie ulicy: oto w³aœciciele „Karamby”, po udanym
maria¿u starej elewacji z nowym wykuszem, przymierzaj¹ siê we wspó³pracy z pozosta³ymi lokatorami
budynku do wydobycia na œwiat³o dzienne wszystkich
ciekawych elementów elewacji frontowej, w tym w³aœnie
niezauwa¿anych na co dzieñ s³upków, zastrza³ów
i malutkich okienek poddasza.
Ostatnimi czasy do pierwotnego stanu wróci³y te¿
elewacje pensjonatów przy ulicy Piastowskiej, a
remontowane obiekty przy ul. dr. J. Matuszewskiego
dogoni¹ zapewne urod¹ naro¿ny „Jantar”. Pozostaje
mieæ nadziejê, ¿e wszystkie stare budynki polanickie
znajd¹ swoich „sponsorów-renowatorów”-zas³uguj¹
bowiem na pieczo³owit¹ opiekê i regularne remonty.
Przy formu³owaniu definicji korzysta³am z nastêpuj¹cej
literatury:
1.Klemens Krajewski, Ma³a encyklopedia architektury
i wnêtrz, Ossolineum 1974,
2.Witold Szolginia, Architektura i budownictwo ilustrowana encyklopedia dla wszystkich, Wydawnictwo
Naukowo -Techniczne, W -wa 1982
Anna Œliwak- Fortas
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MAJ
ODS£ONIÊCIE TABLICY PAMI¥TKOWEJ PROF. DR.

HEINRICHA SCHLECHTA
2 maja bie¿¹cego roku na frontonie sanatorium „Wielka
Pieniawa” ods³oniêto tablicê pami¹tkow¹ poœwiêcon¹
prof. dr. Heinrichowi Schlechtowi. W ten oto sposób
Towarzystwo Mi³oœników Polanicy wraz z Zespo³em
Uzdrowisk K³odzkich uczci³o tego zas³u¿onego dla
naszego uzdrowiska lekarza.
W uroczystoœci uczestniczyli licznie zaproszeni goœcie,
miêdzy innymi z zaprzyjaŸnionego Telgte: - wice
burmistrz pan Heriber Schomaner i Wolfgang Nienaber
przewodnicz¹cy Towarzystwa Przyjació³ Telgte Polanica. Z Lingen Georg Wenzel - Honorowy Obywatel
Polanicy Zdroju, twórca historii naszego miasta do roku
1945.

Zaproszeni goœcie z Niemiec przed grobem prof.Schlechta

Przemawia Burmistrz Polanicy Zdroju z po lewej stronie
cz³onkowie Zarz¹du ZUK i TMP

Kapitu³a Hrabstwa K³odzkiego uhonorowa³a panów
Wenzla i Nienabera nadaniem tytu³ów Ambasadorów
Hrabstwa K³odzkiego w Niemczech.
Uroczystoœæ pokaza³a istnienie ci¹g³oœci historycznej.
Trafnie to uj¹³ w przemowie do zebranych prezes TMP
Edward Wojciechowski
„(...) Honorujemy wspólnie cz³owieka, który staje siê
naszym regionalnym symbolem zwi¹zków ³¹cz¹cych
dwa narody, którym przysz³o ¿yæ na tej ziemi i które tak
tragicznie doœwiadczy³a historia. Dzisiaj kroczymy po
nie³atwej drodze zmierzaj¹cej do pozbycia siê uprzedzeñ, wzajemnego zrozumienia powik³anych losów, do
pojednania. Robimy tutaj w Polanicy kolejny w³aœciwy
krok na tej drodze (...)”.
G.R.
Foto J.Pisarczyk
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CZERWIEC

GIMNAZJUM
W POLANICY MA SWOJEGO

PATRONA
Nasze polanickie gimnazjum istnieje ju¿ 6 lat.
Tak du¿o przeszliœmy. Bywa³y chwile radoœci, podczas
wspólnych zabaw, wycieczek, czy na lekcjach, lecz
towarzyszy³y nam równie¿ momenty smutku, gdy trzeba
by³o po¿egnaæ kolejny rocznik uczniów czy jednego z
nauczycieli.
Pomimo to warto wspomnieæ, i¿ ci¹gle rozwijaliœmy siê
tworz¹c nowe idee i konsekwentnie d¹¿¹c do celu. Przez
trud i pracê osi¹gnêliœmy wiele sukcesów, lecz tym
najwa¿niejszym i prze³omowym wydarzeniem by³o
nadanie szkole imienia.
Do tej uroczystoœci przygotowywaliœmy siê bardzo
ambitnie poszerzaj¹c wiadomoœci na temat naszego
Patrona, organizuj¹c konkursy plastyczne, przeprowadzaj¹c ankiety i wk³adaj¹c wszelkie si³y w to, aby godnie
przygotowaæ siebie i szko³ê na tê niezapomnian¹ chwilê.

WALNE ZEBRANIE TMP
W mijaj¹cym roku odby³y siê dwa Walne Zebrania. Na
pierwszym, które mia³o miejsce 26 czerwca 2004 r.
podjêto uchwa³y:
1. Nawi¹zania wspó³pracy z Integracyjnym
Stowarzyszeniem Trzebnicka Alternatywa, które
przy zbie¿noœci dzia³añ, mo¿e przynieœæ ciekawe
pomys³y co do dalszej dzia³alnoœci TMP.
2. Szczegó³owego okreœlenia w Statucie TMP
sposobu zawiadamiania cz³onków o walnych
zebraniach.
3. Wprowadzenie nowych legitymacji cz³onkowskich.
4. Przyst¹pienia TMP do Dolnoœl¹skiej Federacji
Organizacji Pozarz¹dowych we Wroc³awiu.
5. Podjêcia starañ w celu utrzymania tradycji
Miêdzynarodowych Festiwali Szachowych im. Akiby
Rubinsteina.
G.R.

SIERPIEÑ

ODS£ONIÊCIE TABLICY PAMI¥TKOWEJ
w polanickim koœciele p.w. WNMP
Bie¿¹cy rok Towarzystwo Mi³oœników Polanicy,
mo¿e œmia³o nazwaæ rokiem „tablic pami¹tkowych”
poœwiêconych najwybitniejszym Polaniczanom.
Parafia Rzymsko Katolicka, bêd¹ca nierozerwalnym
elementem naszej „ma³ej ojczyzny”, doceniaj¹c
zas³ugi poszczególnych ksiê¿y proboszczów,
postanowi³a uhonorowaæ Ich umieszczeniem w
koœciele p.w. WNMP, tablicy Im poœwiêconej.
Zosta³a stworzona Izba Pamiêci poœwiêcona naszemu ZnaleŸli siê na niej:
Patronowi, zamówiono sztandar i tablicê pami¹tkow¹, a
tak¿e wybrano spoœród nas, uczniów sztandarowych,
którzy bêd¹ godnie reprezentowaæ imiê szko³y, .
W koñcu nadszed³ ten wielki dzieñ-19 czerwca 2004 roku.
Najpierw udaliœmy siê do teatru, gdzie zosta³ wrêczony
sztandar i odby³o siê œlubowanie. W tym miejscu ogl¹daliœmy film poœwiêcony doktorowi Matuszewskiemu oraz
krótki monta¿ literacki w wykonaniu naszych uczniów.
Nastêpnie poszliœmy do koœcio³a na uroczyst¹ mszê œw.
Pó¿niej wróciliœmy do szko³y na ods³oniêcie tablicy
pami¹tkowej i zwiedzanie Izby Pamiêci. Po po³udniu, w
muszli koncertowej w Parku Zdrojowym odbywa³y siê
wystêpy uczniów “Edukatora” oraz nas gimnazjalistów,
którzy uczêszczaj¹ nie do zwyk³ego Gimnazjum, lecz do
Gimnazjum Doktora Matuszewskiego.
Jesteœmy dumni z tego faktu i mamy nadziejê, ¿e nasz
Patron pomo¿e nam w osi¹gniêciu nowych celów.
Przewodnicz¹ca Samorz¹du Uczniowskiego Gimnazjum
im. Dr. Józefa Matuszewskiego w Polanicy Zdroju

Liwia Woszczyna

Wygl¹d tablicy pami¹tkowej poœwiêconej polanickim
Proboszczom
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Ks. Paul Theuner . ur. 28 .06 .1868 w Lewinie
K³odzkim, œwiec . 25 .06 .1895 r . we Wroc³awiu,
zm. 8.12.1920 r. w Szalejowie Górnym i tam
zosta³ równie¿ pochowany.
ks. Benno Taubitz, pierwszy proboszcz parafii
w latach 1923 -1940 , ur . 20.06.1878 w Nowej
Bystrzycy, œwiêc. 21.06.1904 r. we Wroc³awiu,
zm. 20.02.1940 w Polanicy i zosta³ pochowany
na tutejszym cmentarzu .
ks. dr Franz Filla , proboszcz parafii w latach
1940 -1945 , ur. . 16.01.1883 r . w Stare Sio³kowce (Górny Œl¹sk), œwiêc. 14.02.1909, zm.
15.01.1945 w Polanicy i tutaj zosta³ pochowany.
ks. Marian Józef Barg, proboszcz parafii w
latach 1945 -1959 , ur. 09.09.1891 r. w ¯eberkach, wyœwiêcony w 1917 r. we Lwowie, zm.
16.11.1973 r. w Czêstochowie i tam zosta³ pochowany .

Foto H.Grzybowski

ks. dr Zygmunt Barmiñski, proboszcz parafii w
latach 1959 - 2001 , ur. 23.11.1916 we Lwowie,
œwiêc. 28.10.1939 r. we Lwowie, zm. 21.12.2001
we Wroc³awiu, pochowany zosta³ w Polanicy

Uczestnicy uroczystoœci-przedstawiciele W³adz Miasta,
TMP i zaproszenie goœcie z Niemiec

Uroczystoœæ ods³oniêcia i poœwiêcenia tablicy
celebrowali: kanclerz Kurii Biskupiej ks. pra³at dr
Stanis³aw Chomiak, proboszcz i dziekan bielawski,
ks. Jozef Heisterkamp z Reklinghausen oraz ks.
pra³at Antoni Kopacz. Wœród licznie przyby³ych
goœci byli: Burmistrz, Przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej, Prezes i cz³onkowie Zarz¹du TMP oraz
licznie przybyli do swojej „starej Ojczyzny” goœcie z
Niemiec.
Gra¿yna Redmerska
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OLIMPIADA
PRZYJAZNI
Ponad tydzieñ, w dniach od 17 do 25 lipca spêdzi³a w
Telgte grupa m³odzie¿y z polanickiego Gimnazjum
i Regionalnej Szko³y Turystycznej. Spartakiada mia³a
charakter miêdzynarodowy, bowiem w olimpiadzie
bra³a równie¿ udzia³ m³odzie¿ z le¿¹cego 80 km od
Moskwy rosyjskiego miasta Stupino, (kiedyœ z uwagi
na liczne zak³ady zbrojeniowe by³o ono miastem
zamkniêtym), oraz m³odzie¿ z miasta partnerskiego
Telgte.
„Olimpiada PrzyjaŸni” mia³a na celu zacieœnienie
podjêtych wczeœniej kontaktów miêdzy m³odzie¿¹
partnerskich miast Polanic¹ Zdrój i Telgte. S³u¿y³a nie
tylko pokazaniu sprawnoœci fizycznej, rozrywce, ale
tak¿e wymianie pogl¹dów, dok³adniejszemu wzajemnemu poznaniu siê, doskonaleniu jêzyka.
Wed³ug za³o¿eñ sformu³owanych przez gospodarzy
celem by³o wspólne dzia³anie i wspólne prze¿ycia
m³odzie¿y ró¿nych narodowoœci. Wspólna aktywnoœæ
mia³a s³u¿yæ dostrze¿eniu i zrozumieniu ró¿nic
miêdzy nimi, co prowadzi do poszerzenia w³asnych
horyzontów i przezwyciê¿enia uprzedzeñ.
Telgte zwi¹zane jest z Ziemi¹ K³odzk¹ poprzez
oddzia³, poœwiêcony Hrabstwu K³odzkiemu, w
muzeum miejskim oraz coroczn¹ pielgrzymk¹
Niemców urodzonych na Ziemi K³odzkiej do figury
Matki Bo¿ej z K³odzka. Ta figura nazywana jest
Madonn¹ Arnoœta, arcybiskupa praskiego; nale¿y
bowiem pamiêtaæ, ¿e przez tysi¹c lat, niezale¿nie od
zmieniaj¹cych siê granic pañstwowych, Ziemia
K³odzka by³a czêœci¹ diecezji praskiej.
Dot¹d od podpisania umowy partnerskiej w 1994 r.
¿ywe by³y kontakty w³adz samorz¹dowych i organizacji spo³ecznych, natomiast Olimpiada PrzyjaŸni by³a
pierwsz¹ imprez¹ z szerokim udzia³em m³odzie¿y
polanickiej w Telgte.
Dla Towarzystwa Mi³oœników Polanicy, organizatora
z polskiej strony, by³o to nowe doœwiadczenie
i otwarcie tym razem, nie tylko na ludzi dojrza³ych
i seniorów, ale i na m³odzie¿.
Program imprezy by³ bardzo bogaty, polanickim
ch³opcom i dziewczêtom najbardziej podoba³ siê

3/2004

Nieregularnik Polanicki

pozaplanowy, urzeczywistniony dziêki osobistym
kontaktom przedstawiciela TMP z kierownikiem Urzêdu
Miasta w Telgte Herbertem Schönauerem (który w maju
br. goœci³ w Polanicy, jako przedstawiciel burmistrza
Telgte na ods³oniêciu tablicy prof. Schlechta) „ma³pi gaj”
(Seilgarten). Tam w³aœnie kilkanaœcie osób najbardziej
zaanga¿owanych we wspó³zawodnictwie sportowym
wspina³o siê na s³upy i chodzi³o po linach na wysokoœci
10 metrów; a jest to wysokoœæ, która wy³¹cznie nielicznych nie przyprawia o zawrót g³owy.
Innymi atrakcjami by³y sobotnia dyskoteka na lotnisku,
gdzie szczególnie widaæ by³o postêpy w integracji
m³odzie¿y niemieckiej, rosyjskiej i polskiej; codzienne
k¹piele na basenie, wycieczki do Münster, w którym
m³odzie¿ w trakcie spaceru po mieœcie „obkupi³a siê”,
korzystaj¹c z pocz¹tku posezonowej wyprzeda¿y. W
skansenie z kolei, mo¿na by³o zobaczyæ star¹ szko³ê z
surowym regulaminem wywieszonym na drzwiach.
Regulamin szkolny zawiera³ m. in. takie wskazówki:
· wszyscy uczniowie maja siedzieæ prosto, w równych rzêdach
· ka¿de dziecko trzyma rêce z³o¿one na ³awce, a
stopy ustawione równolegle na pod³odze
· do odpowiedzi zg³aszaæ siê nale¿y palcem prawej
rêki, której ³okieæ nale¿y podtrzymaæ lew¹ rêk¹
· w czasie odpowiedzi uczeñ stoi prosto, patrzy
nauczycielowi prosto w oczy i odpowiada g³oœno
pe³nymi zdaniami itp.
Jak widaæ, regulamin szkolny sprzed stu lat daleko
odbiega³ od obecnego.
M³odzie¿ poznawa³a równie¿ miasto partnerskie:
kaplicê pielgrzymkow¹ (Wallfahrtskapelle) z 1370 r.,
muzeum z bogatymi zbiorami szopek œwi¹tecznych z
ca³ego œwiata i
Heimatstube, czyli izbê pamiêci
Hrabstwa K³odzkiego.
Wielkie emocje budzi³y te¿ mecze sportowe. W turnieju
pi³ki no¿nej w hali ekipa gimnazjum zajê³a drugie
miejsce, a RST pi¹te. Szczególnie zaciek³a walka
przebiega³a w meczu z dru¿yn¹ niemieck¹, kiedy do
przerwy polaniccy gimnazjaliœci przegrywali 0:1, by
wygraæ ostatecznie 4:1. Z kolei w turnieju futbolu na
trawie wygra³a po³¹czona dru¿yna polanicka, dziêki
bramce strzelonej Rosjanom w ostatniej sekundzie.
Trzeba by³o jednak interwencji, by zarówno sêdzia jak
i organizator zwracali uwagê na zasady „fair play”.
Najwiêcej goli dla polaniczan zdoby³ Maciek Nawrocki.
W siatkówce dru¿yna ze Stupino pokona³a Polanicê, w
koszykówce ch³opców najlepsi byli znowu m³odzi
Rosjanie, a polaniczanie zajêli trzecie miejsce po Telgte.
Z braku konkurencji turniej kosza dziewcz¹t rozegra³y
dwie trochê mieszane dru¿yny polanickie, gimnazjum
i RST. I tu znowu gimnazjum pokona³o RST 16:8.
Dziewczêta z RST narzeka³y, ¿e ostatni raz gra³y w
kosza na SKS-ie w styczniu… Najlepsze zawodniczki to
m.in. Kasia Tortyna i Ewelina Or³owska, które te¿ obok
Hani Braun, Ani Tyniec, £ukasza Æwik³y i £ukasza
Matusiaka dzielnie spisywa³y siê na linach.
Zawody w p³ywaniu wygra³y znowu Hania, znowu
Ewelina i Ola Madzia. Ch³opcy broni¹cy barw Polanicy:
Piotr Or³owski i Robert Kowalski ulegli Rosjanom, z
których zw³aszcza jeden p³yn¹³ jak motorówka (to
trzeba by³o widzieæ!).

Z ¿ycia TMP i miasta

Uczestnicy Olimpiady Przyja¿ni na tle znicza olimijskiego

Mecz pi³ki no¿nej

Pani Bogus³awa G³owania w klasie szko³y-obecnie skansenu
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W turnieju tenisa ziemnego Asia Sidorowicz dokona³a
pogromu dwukrotnie wiêkszej i starszej o piêæ lat Niemki
z wynikiem 6:1. W turnieju ch³opców Rosjanie pokazali
œwietne wyszkolenie. W tenisie sto³owym gór¹ byli
polaniczanie Marcin Wojtyœ i Miko³aj Tyniec. Grzegorz
Pitu³a dosta³ nagrodê dla najlepszego kibica.
Honorowy ambasador Ziemi K³odzkiej dr Wolfgang
Nienaber troskliwie opatrywa³ sportowe kontuzje, a
g³ównym organizatorem by³ Dieter Voss. Przedstawicielka Urzêdu Miasta w Telgte, odpowiadaj¹ca za
kontakty z miastami partnerskimi Gaby Fartmann
do³o¿y³a wielu starañ, by potem pomóc w rozliczeniu
wyjazdu.
Opiekê sprawowali nauczyciele: Bogumi³a i Piotr
G³owaniowie, Barbara Cul i Rafa³ G¹sior, oraz Henryk
Grzybowski przedstawiciel TMP.
Na pocz¹tku pobytu nieustanne silne burze potrafi³y
za³amaæ niejednego, ale na propozycje przeniesienia z
namiotów do hali sportowej w Schul - i Sportzentrum
polanicka m³odzie¿ odpowiedzia³a jednog³oœnym,
gromkim „nie!”. W niedzielê 25 lipca Olimpiada PrzyjaŸni 2004 w Telgte przesz³a do historii, lecz wielu m³odym
ludziom pozostanie w pamiêci na d³ugo.
Wyjazd na Olimpiadê PrzyjaŸni by³ mo¿liwy dziêki
wsparciu finansowemu fundacji Polsko-Niemiecka
Wspó³praca M³odzie¿y (Deutsch-Polnisches
Jugendwerk), która pokry³a koszty transportu ..
Towarzystwo Mi³oœników Polanicy sk³ada serdeczne
podziêkowania sponsorom wyjazdu polanickiej m³odzie¿y na Olimpiadê PrzyjaŸni do Telgte Panom:
Paw³owi Ksi¹¿kiewiczowi z Zespo³u Uzdrowisk
K³odzkich (woda mineralna na drogê), a tak¿e Wojciechowi Petrykowi z Huty Szk³a Artystycznego „Barbara”, Januszowi Karczewskiemu z FPHU „Kalkodruk”,
Zbigniewowi Puchniakowi z „Naszego Domu”,
Oœrodkowi Litotrypsji (upominki), Januszowi Królowi
z firmy Kinglas (grawerka na szkle).
Tekst i foto Henryk Grzybowski

TELGTE
reminiscencje
O Telgte s³ysza³em du¿o i ró¿nie. Tym bardziej, kiedy
dziêki idei Olimpiady PrzyjaŸni nadarzy³a siê okazja
zobaczenia go, chêtnie z niej skorzysta³em. W ci¹gu
tygodnia zobaczy³em wiele i pozna³em wielu ludzi, w tym
kilku przyjaznych Polanicy. Jak w niewielu s³owach
opisaæ Telgte?
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Po pierwsze, uderzy³ mnie niezwykle bliski zwi¹zek
Telgte z histori¹ Ziemi K³odzkiej. Wczeœniej, przed
wyjazdem, pisa³em do fundacji wniosek o dofinansowanie wyjazdu polanickiej m³odzie¿y. Ze zdumieniem przeczyta³em na stronach internetowych
Telgte, ¿e w miejscowym muzeum jest dzia³ specjalnie poœwiêcony Hrabstwu K³odzkiemu, ¿e co roku w
sierpniu byli mieszkañcy hrabstwa pielgrzymuj¹
w³aœnie do cudownej figury Matki Bo¿ej Bolesnej
(Piety) w Telgte. W³aœnie w Telgte, którego partnerstwo z Polanic¹ wynika z zupe³nie innych ni¿ historia
przyczyn.
W internecie czyta³em i widzia³em K³odzk¹ Madonnê
stoj¹c¹ w Telgte, a tak¿e drogê krzy¿ow¹, której
stacje wyda³y mi siê w typowo niemiecki sposób zbyt
„przem¹drzone”, w zbyt wielkim skrócie formalnym
„przesymbolizowane”.
Kiedy jednak w drugim dniu pobytu zerkn¹³em nieco
w bok od codziennej drogi i zobaczy³em Madonnê
zaciekawienie nagle ust¹pi³o (wyznam to nieœmia³o)
wielkiemu wzruszeniu (nieœmia³o, bo wzruszenie jest
niemodne, wszêdzie króluje epatowanie i niezbyt
szczera chwilowa fascynacja).
Jak jednak pozostaæ obojêtnym w miejscu nasyconym mi³oœci¹ dawnych mieszkañców do swojej
„ma³ej ojczyzny”. Cokolwiek powiedzieæ na temat
odpowiedzialnoœci Niemców za udzia³ (lub tylko
przyzwolenie) w okropnoœciach wojny, to przymus
opuszczenia swojej ziemi rodzinnej by³ przez nich
pojmowany jako niezawiniony i nies³uszny. Mi³oœæ do
tej ziemi wyra¿a³a siê w tej w³aœnie figurze, kopii
Madonny Arnošta z Pardubic, znajduj¹cej siê w
k³odzkiej katedrze.
W dolnej czêœci postumentu widnieje napis
„Ofiarom wojny. Ofiarom wypêdzenia”
Obok s¹ p³yty pami¹tkowe poœwiêcone k³odzkim dziekanom. Tu
jest te¿ pocz¹tek drogi
krzy¿owej. Innym razem, aby obejrzeæ jej
stacje poszed³em „drog¹ alternatywn¹” do
CentrumSzkolno-Sportowego, gdzie nasi
ch³opcy po zwyciêskich
meczach wygrali turniej
futbolowy.
Z bliska i „na ¿ywo”
skrótowa symbolika
wywiera wiêksze wra¿enie, ni¿ w rzeczywistoœci, choæ wymaga
poœwiêcenia d³u¿szego
czasu, którego trochê
mi brakowa³o.
Innym elementem, nawi¹zuj¹cym do regionu
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k³odzkiego (i nie tylko), s¹ nazwy ulic w nowej dzielnicy
miasta: ulice K³odzka, Wambierzycka, a tak¿e
Wroc³awska czy Szczeciñska. Jeszcze innym, ulica
oraz tablica pami¹tkowa poœwiêcona postaci
kontrowersyjnego (bynajmniej nie w pejoratywnym
znaczeniu) teologa, Józefa Wittiga. I w koñcu Glatzer
Stube, piêtro w Heimatmuseum wype³nione pami¹tkami
i wizerunkami utraconej ojczyzny. Odnalaz³em tam
akwarele Antoniego Borna, autora wspania³ych fresków
z lat trzydziestych ubieg³ego wieku, znajduj¹ce siê w
kaplicy wambierzyckiej bazyliki, o których nie wiedzia³y
nawet takie mi³oœniczki sztuki jak Uta i Renata
Koppelówny, córki Klausa Rufina Koppela, projektanta
kryszta³ów z huty Wittwera w Polanicy, dla których
Antoni Born by³ wujem.

WRZESIEÑ

100
100

lecie
odwiertów polanickich Ÿróde³
wód mineralnych

W sobotê, 4 wrzeœnia 2004 r., w czasie Targów NaturaSanat w Polanicy Zdroju odby³o siê ods³oniêcie tablicy
upamiêtniaj¹cej setn¹ rocznicê odkrycia polanickich
`
Ÿróde³ „Wielka Pieniawa” i „Zród³o
Józefa” (ich historiê
przypomnieliœmy w Nr 7 Nieregularnika).
W uroczystoœci udzia³ wziêli cz³onkowie Zarz¹du i Rady
Nadzorczej Zespo³u Uzdrowisk K³odzkich z siedzib¹ w
Polanicy Zdroju, z prezesem Jerzym Szymañczykiem
oraz wiceprezesami Jackiem Habdank-Abczyñskim
i Leszkiem W³odarczykiem oraz przewodnicz¹ca Rady
Nadzorczej Danuta Mróz. Nale¿y podkreœliæ, ¿e Zespól
Uzdrowisk K³odzkich jest nie tylko fundatorem tablicy,
ale przede wszystkim spadkobierc¹ tradycji uzdrowiskowych, a z rzeczy materialnych równie¿ obiektów
dawnego Zarz¹du Uzdrowiska („Altheide AG für Kurund Badebetrieb”). Obecni byli równie¿ gospodarze
Polanicy: burmistrz Jerzy Terlecki i przewodnicz¹cy

Autor artyku³u i zdjêæ w towarzystwie Rafa³a G¹siora
(w krótkichspodniach), przy fontannie w Telgte

A jeszcze innym, interesuj¹cym elementem sztuki by³y
witra¿e przedstawiaj¹ce obiekty z Hrabstwa w miejscowym, siedemsetletnim koœciele parafialnym.
Po drugie, koñcz¹c ju¿ temat historycznych zwi¹zków
Telgte z Ziemi¹ K³odzk¹, wra¿enie robi zadbanie o
miasto i nasycenie jego ulic sztuk¹, nawi¹zuj¹c¹ do
historii lub natury. Co krok mo¿na natkn¹æ siê na rzeŸbê
z br¹zu lub kamienia.
Po trzecie, w informatorze o Telgte piêæ stron zajmuje
wykaz organizacji i stowarzyszeñ, w których realizuj¹
swoje plastyczne, sportowe czy spo³eczne pasje
mieszkañcy miasta.
Po czwarte, wielu mieszkañców pracuje w pobliskim
Münster lub w centrali rodzimej, du¿ej, maj¹cej oddzia³
i w Polsce firmy Winkhaus, producenta zamków.
Najnowsze klucze, które widzia³em, s¹ z wygl¹du
identyczne. Taki sam klucz ma dyrektor i ksiêgowa.
Ró¿ni je tylko zawartoœæ chipa. Klucz dyrektora otwiera
wszystkie drzwi, klucz ksiêgowej tylko jej biuro.
Wszystko to sprawia, ¿e Telgte jest miastem (jak okreœli³
to mieszkaniec pobliskiego Harsewinkel pochodz¹cy z
Polanicy Fritz Goebel, kolporter Altheide Weihnachtsbrief) przyjaznym do mieszkania.
Tekst i foto Henryk Grzybowski

Rady Miejskiej Zbigniew Puchniak, a tak¿e komendant
powiatowy policji Arnold Ró¿ewicz.
W tym roku minê³o trzydzieœci lat od powstania ZUK,
przedsiêbiorstwa znacznie wiêkszego, bo obejmuj¹cego trzy znane, s¹siednie uzdrowiska. Obchody XXXlecia ZUK-u s¹ roz³o¿one na 3 lata, aby kolejno podkreœliæ rolê ka¿dego z uzdrowisk, a tak¿e wielu tradycji i
wielu zabytkowych obiektów.
Zauwa¿my, ¿e dziêki staraniom Towarzystwa Mi³oœników Polanicy, w te obchody wpisa³y siê jako pierwsze
ju¿ dwie imprezy, w maju ods³oniêcie tablicy poœwiêconej pamiêci prof. Henryka Schlechta, a teraz tablicy
upamiêtniaj¹cej setn¹ rocznicê odkrycia Ÿróde³.
Naturalnie wiêc w uroczystoœci nie zabrak³o przedstawicieli zarz¹du Towarzystwa Mi³oœników Polanicy,
bêd¹cego przecie¿ Inicjatorem tablicy, z Edwardem
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Wojciechowski, Henrykiem Grzybowskim, Gra¿yn¹ Niezwykle wysoki poziom
Redmersk¹ i Krystyn¹ Dzieczkaniec.
koncertu Christopha Krummachera, niemieckiego
Po nawi¹zaniu przez prezesa ZUK Jerzego Szymañc- profesora i mistrza muzyki
zyka, wiceprezes TMP Henryk Grzybowski w krótkim organowej zadowoli³ najwyst¹pieniu przypomnia³ historiê odkrycia Ÿróde³ i ich wybredniejszych s³uchaczy,
znaczenie dla rozwoju Polanicy, mówi¹c na zakoñcz- w tym równie¿ wielu goœci z
enie:
Niemiec, którzy chêtnie
i licznie bior¹ udzia³ w tego
Szanowni Pañstwo, ods³aniamy dziœ tablicê upamiêt- typu imprezach.
niaiaj¹c¹ 100-lecie odwiertu polanickich Ÿróde³ wody Ogólnie, „miêdzynarodowe”
mineralnej: Wielka Pieniawa i Zród³o Józefa.
wrêcz zainteresowanie ko`
Musimy sobie uœwiadomiæ fakt,
¿e nie s¹ to zwyk³e lejnymi koncertami cyklu
Ÿród³a. S¹ to Ÿród³a, bez których nie by³oby tego miasta. dowodzi, ¿e jest to poNa starej widokówce widaæ nawet, jak sadzono drzewa trzebne i cenione przez s³u- Prof. Andrzej Choroœiñski
w dzisiejszym Parku Zdrojowym. Jeszcze 100 lat temu chaczy wydarzenie arty- wraz z Ann¹ Œliwak-Fortas
nie by³o tego parku, nie by³o tego miasta a Polanica by³a styczne. Dziêki tym koncerma³¹, zaniedban¹ wiosk¹, która czeka³a na swoje tom turyœci, kuracjusze
przebudzenie i narodziny jako uzdrowisko. Dokona³o i polaniccy melomani maj¹ mo¿liwoœæ kontaktu ze
siê to dziêki odwiertowi tych Ÿróde³.
sztuk¹ muzyczn¹, co stanowi równie¿ realizacjê
Ods³aniaj¹c dziœ tê tablicê - tak naprawdê czcimy najwa¿niejszego celu imprezy: przywrócenie w polskich
pamiêæ ludzi, którzy 100 lat temu stworzyli to miasto uzdrowiskach tradycji s³uchania muzyki na wysokim
niemal od zera.
poziomie artystycznym.
Teraz my mówimy: Polanica, nasza Polanica, nasze Tegoroczny cykl koncertów odby³ siê dziêki zaanga¿omiasto i nasze uzdrowisko. Teraz my jesteœmy tu waniu jego g³ównych realizatorów tj. Miejskiego Cengospodarzami. Dotrzymajmy kroku poprzednikom!
trum Kultury w Polanicy Zdroju i Towarzystwa Mi³oœników Polanicy, którzy wspó³pracowali z K³odzkim
Tablicê przys³oniêt¹ flag¹ europejsk¹ ods³oni³a wspól- Oœrodkiem Kultury.
nie z Jerzym Szymañczykiem przewodnicz¹ca Rady Organizatorzy otrzymali pomoc finansow¹ od Urzêdu
Nadzorczej ZUK Danuta Mróz.
Marsza³kowskiego, Starostwa Powiatowego oraz od
Sponsorów indywidualnych. Ocenia siê, ¿e tegoroczHenryk Grzybowski
nych koncertów wys³ucha³o oko³o 2000 osób (od 150 do
ponad 300 melomanów na koncercie). Zarówno
zaproszeni goœcie jak i s³uchacze zgodnie podkreœlali
dobr¹ organizacjê i promocjê imprezy, zaœ ciekawa
i ró¿norodna oferta programowa poszczególnych
koncertów zachêca³a do regularnego uczestniczenia w
kolejnych edycjach cyklu.
Obecny na ostatnim tegorocznym koncercie burmistrz
Polanicy Jerzy Terlecki zapewni³ wszystkich zgroma-
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Od wielu ju¿ lat Polanica goœci miêdzynarodowej s³awy
muzyków graj¹cych dla nas w ramach Miêdzynarodowych Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej.
Tegoroczna, trzynasta ju¿ (wcale nie pechowa!) edycja
festiwalu, jak co roku wzbogaci³a ofertê kulturaln¹
uzdrowiska o siedem znakomitych koncertów z udzia³em wykonawców krajowych i zagranicznych.
Najwiêksze zainteresowanie melomanów wzbudzi³
koncert skrzypka Valerego Oistracha, potomka s³awnego rodu Oistrachów, oraz wystêp chóru Schola
Gregoriana Reinoldi z Dortmundu i prof.Andrzeja
Chorosiñskiego, pomys³odawcy i koordynatora ca³ego
cyklu koncertów.
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Miêdzynarodowe Koncerty
Muzyki Organowej i Kameralnej

Od lewej prowadz¹cy koncerty Tadeusz Piotrowski,
Christoph Krummacher i dyrektor organizacyjny Marek
Mazurkiewicz
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37 Miêdzynarodowy
Festiwal Filmów Amatorskich
im. Józefa Milki

Arch. MCK

Ulrich Grosser i Valery Oistrach

Schola Gregoriana Reinoldi

dzonych, ¿e w przysz³orocznym bud¿ecie miasta na
pewno znajd¹ siê œrodki na realizacjê kolejnego cyklu
(tegoroczna dotacja podmiotowa z bud¿etu miejskiego
wynios³a ponad 19.000 z³.).
W imieniu organizatorów i realizatorów Miêdzynarodowych Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej
serdecznie zapraszam na czternasty cykl koncertów.
Pocz¹tek wiosna 2005 r.
Ze swej strony, jako osoba czynnie uczestnicz¹ca w
koncertach (regestrowanie, opieka techniczna
i organizacyjna), dziêkujê polanickiej publicznoœci za
stworzenie niepowtarzalnej atmosfery, która to aura
niezwykle pomaga wykonawcom. Niejednokrotnie
bowiem podkreœlali oni, ¿e tak serdeczne przyjêcie, to
najwspanialsze wyrazy uznania dla artysty.
Przy pisaniu niniejszego tekstu korzysta³am z informacji zawartych w archiwum Miejskiego Centrum
Kultury, dot. Realizacji XIII Miêdzynarodowych Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej.

Festiwal Odbywa³ siê w dniach od 23 do 25 wrzeœnia
2004 roku.
Organizatorami imprezy byli: Miejskie Centrum Kultury
w Polanicy Zdroju, Towarzystwo Mi³oœników Polanicy
oraz Oœrodek Kultury i Sztuki we Wroc³awiu. Impreza
odbywa³a siê pod patronatem Rady Miasta i Burmistrza
Polanicy Zdroju, przy dofinansowaniu przez Fundacjê
Wspomagania Wsi i Fundacjê Batorego, Starostwo
Powiatowe w K³odzku oraz Bud¿etu Województwa
Dolnoœl¹skiego.
W tym roku Festiwal odbywa³ siê pod has³em: Kino
niezale¿ne w europejskiej przestrzeni kulturowej.
Celem by³o:
-ocena i promocja dorobku artystycznego filmowców
amatorów,
-pobudzanie ¿ycia kulturalnego w œrodowisku lokalnym,
-rozwijanie kulturowych kontaktów miêdzynarodowych,
-edukacja dzieci i m³odzie¿y przez sztukê.
Na festiwal nades³ano 71 filmów o ³¹cznym czasie
emisji ponad 11 godzin. Komisja kwalifikacyjna dopuœci³a do projekcji konkursowych 41 filmów z Polski,
Czech, Wêgier, Niemiec, Austrii, S³owenii, W³och,
Norwegii, Wielkiej Brytanii, Kanady i Armenii o ³¹cznym
czasie emisji 7 godzin. Organizatorzy powo³ali oœmioosobowe jury, w sk³ad którego weszli twórcy profesjonalni, krytycy filmowi i animatorzy amatorskiego
ruchu filmowego z kraju i zagranicy: Gabriela Muska³a
(aktorka), Grzegorz Zgliñski (re¿yser), Jacek Szymañski (krytyk filmowy), Ctirad Stipl (UNICA NEWSCzechy), Stanis³aw Puls (UNICA) i Jan W. Piechura
(animator filmowy), Zbigniew Stanek (producent
filmowy), Marek Mazurkiewicz (animator spo³ecznokulturalny, dyrektor festiwalu).
W ramach przegl¹du wyodrêbniono nurt pod has³em:
„Œrodowisko naturalne - ekologia w filmie amatorskim".
W ten sposób 37 edycja festiwalu POL-8 wpisa³a siê w
program promocji œwiadomoœci ekologicznej.
W trakcie seansu specjalnego zaprezentowano s³ynny
film Akira Kurosawy „Dersu Uza³a". Odby³o siê spotkanie z cz³onkami jury w formie warsztatów oraz impreza
integracyjna dla uczestników przegl¹du. Festiwal
zakoñczy³a gala filmowa, podczas której zaprezentowano trzy najlepsze filmy: „Mijeni" - Olgi Spatovej z
Czech (Grand Prix), „Wilgoæ" - Daniela Wawrzyniaka
i „Homilia" - Armena Mkrtchyana z Armenii. Pokazy
filmowe odbywa³y siê w Teatrze Zdrojowym im. M. Æwikliñskiej oraz w kinie „Œwiatowid". Jury nagrodzi³o 22
filmy, podkreœlaj¹c w ten sposób wysoki poziom
artystyczny nades³anych obrazów.
Na uwagê zas³uguje fakt licznego udzia³u dzieci
i m³odzie¿y w projekcjach konkursowych.

Anna Œliwak-Fortas
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rozgrywki m³odzie¿y polanickich szkó³ w konkursie
„Wszystko o Polanicy” (dok³adna relacja z konkursu w oddzielnym artykule). W czêœci drugiej
zwyciêzcom konkursu na naj³adniejsz¹ letni¹
posesjê, którego organizatorami byli: Towarzystwo
Mi³oœników Polanicy i Biuro Promocji Miasta
wrêczono nagrody i dyplomy.
Nagrody wrêczali: burmistrz Jacek Nowicki i prezes TMP Edward Wojciechowski.
W dalszej czêœci zebrania Prezes TMP poinformowa³ zebranych o pracy bie¿¹cej Zarz¹du Towarzystwa.
W dyskusji skupiono siê nad tematem opracowania i opublikowania historii naszego miasta w postaci wydawnictwa ksi¹¿kowego.
Uczestnicy Festiwalu przed wejœciem do Teatru Zdrojowego

£¹cznie we wszystkich pokazach i imprezach w
ramach festiwalu udzia³ wziê³o oko³o 2000 osób.
Festiwal stanowi³ doskona³¹ propozycje kulturalnorozrywkow¹ na wysokim poziomie artystycznym
i organizacyjnym. Impreza posiada³a istotne walory
promocyjne nie tylko dla Polanicy, ale i ca³ego regionu.
Sprzyja³a rozwijaniu kontaktów miêdzynarodowych.
Materia³ filmowy w postaci nagrodzonych filmów bêdzie
wykorzystywany przez MCK i zaprzyjaŸnione placówki
kulturalno-oœwiatowe do prowadzenia dzia³añ z zakresu
edukacji filmowej.
W opiniach widzów i zaproszonych goœci podkreœlano
dobr¹ organizacjê imprezy, ciekaw¹ i ró¿norodn¹ ofertê
programow¹ oraz w³aœciw¹ oprawê i promocjê festiwalu. Impreza zosta³a wysoko oceniona zarówno przez
uczestników jak i publicznoœæ W opinii wielu filmowców
amatorów jest ona nadal uwa¿ana za najbardziej
presti¿owy przegl¹d amatorskiego kina w kraju. Po raz
kolejny jury popar³o starania organizatorów POL-8 o
patronat Miêdzynarodowego Stowarzyszenia Filmowców Amatorów (UNICA).
Informacje o festiwalu POL-8 ukaza³y siê w prasie
lokalnej (dolnoœl¹skiej), a relacje z imprezy pojawi³y siê
w programach TYP 3, PR Bis, PR Wroc³aw i Tok FM.
Marek Mazurkiewicz

LISTOPAD
Wygl¹d nowych legitymacji

WALNE ZEBRANIE TMP

Kulminacyjnym punktem zebrania by³o wrêczenie
nowych legitymacji cz³onkowskich.
Na zakoñczenie zebrania wyœwietlono film wspomnieniowy o pierwszym prezesie TMP dr. Józefie
Drugie zebranie cz³onków TMP odby³o siê 4 listopa- Matuszewskim.
da 2004 roku, sk³ada³o siê ono z dwóch czêœci: w
pierwszej czêœci odby³y siê fina³owe
G.R.
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Bohemian Crystal Work. Jest równie¿
prywatna szlifiernia kryszta³ów (w 98%
sprzedaj¹ca na export).
To podobieñstwa, a ró¿nice? Co
najmniej jedna istotna to wspó³czynnik
bezrobocia 4% (du¿o w tym zas³ugi
odleg³ej o 40 km Pragi).
Po spacerze polaniczanie udali siê do
Domu Zdrojowego, gdzie ka¿dy
pozna³, swojego odpowiednika,
przedstawiciela podobnej bran¿y lub specjalnoœci
i dalsze obrady kontynuowano w “podstolikach”.
Dyrektorzy szkó³ zwiedzili miejscowe szko³y (nasycone zarówno komputerami, jak i wyposa¿one w
pracownie zajêæ politechnicznych w tym gospodarstwa domowego); zainteresowani sportem kluby
sportowe itd. Ni¿ej podpisany zawar³ znajomoœæ z
prawdziwym czeskim kapitalist¹, Daliborem Blazkiem, którego ojciec zbudowa³ przedwojenn¹ szlifierniê, po wojnie unowoczeœni³, po czym… j¹ upañstwowiono, a jego przesiedlono. Syn po wielu latach
wróci³ do rodzinnego miasta, po wielu latach odzyska³
zdewastowan¹ firmê, uruchomi³ na nowo. Teraz firmê
prowadzi jego córka.
Nast¹pi³o ponowne wspólne spotkanie gospodarzy
i goœci i nasza delegacja wsiad³a do autobusu.
Rewizyta Czechów w grudniu. Burmistrz Terlecki
oczyma wyobraŸni widzi ju¿ wymianê dzieci i m³odzie¿y: czeskich nad morzem w Dar³owie, dar³owskich w
Polanicy, a polanickich w Podêbradach.
Szkoda tylko, ¿e Podêbradom
Podêbradom trochê
trochê daleko do Euroregionu Glacensis, bo wtedy mo¿na by wystêpowaæ o
dofinansowanie ró¿nych wspólnych projektów...

Nawi¹zanie kontaktów

Polanicy Zdroju
^^
z Podebradami

Henryk Grzybowski

Foto H.Grzybowski

W czwartek, 11 listopada
2004 r., niemal w rok po
pierwszych kontaktach na
szczeblu burmistrzów
i szefów rad miejskich,
nast¹pi³ wyjazd delegacji
miasta Polanicy Zdroju do
zaprzyjaŸnionego miasta
êbrady w województwie œrodkowo-czeskim w
Pod
Podêbrady
Republice Czeskiej. ZaprzyjaŸnionego, bowiem tym
razem, przeciwnie ni¿ zazwyczaj, umowa o partnerstwie
zostanie podpisana po nawi¹zaniu bli¿szych kontaktów
przez spo³eczeñstwo obu miast.
Tym razem z Polanicy oprócz reprezentantów
reprezentantów w³adz
miejskich z burmistrzem Jerzym Terleckim (inicjatorem
wspó³pracy) i Zbigniewem Puchniakiem, przewodnicz¹cym rady wyjechali przedstawiciele ró¿nych dziedzin
¿ycia spo³ecznego i organizacji.
I tak kulturê reprezentowa³ dyrektor MCK Marek Mazurkiewicz, sport radny Zbigniew Bilan oraz dzier¿awcy
obiektów sportowych Janusz Tyra³a i Wojciech Zaczyk,
oœwiatê dyrektorzy polanickich szkó³ RST Barbara
Dro¿yñska, gimnazjum Teresa Pitu³a, Szko³ê Podstawow¹ Dariusz K³onowski oraz radne Krystyna Kuncewicz i Krystyna Gowsz. Gospodarkê komunaln¹
i ekologiê reprezentowali radne Magdalena Ptaszek
i Halina Kostyra oraz dyrektor MZK Jacek Tyniec, PIG
i TMP wiceprezes Henryk Grzybowski, bezpieczeñstwo
radny Józef Szwed, komendant SM Henryk Jaœków
i naczelnik OSP Stanis³aw Paluszek.
Byli tak¿e reprezentanci prasy regionalnej ZUK i Huty
„Barbara”.
Po przyjeŸdzie delegacje przyj¹³ w sali obrad Rady
Miejskiej starosta (burmistrz) Podêbrad
Podêbrad Jozef Ïurèanský
w towarzystwie sekretarza. Sala przestronna, zabytkowa
z portretami kilkunastu burmistrzów od XIX w., za to w
pe³ni dziêki multimediom unowoczeœniona. Doœæ
powiedzieæ, ¿e omawiane dokumenty (teksty uchwa³,
za³¹czniki) wyœwietlane s¹ na sporym ekranie; ka¿dy
wiêc z obywateli miasta obecnych na sesji mo¿e zobaczyæ, o czym dyskutuj¹ radni. G³osowania przeprowadzone s¹ elektronicznie (swoj¹ drog¹, czy s³yszano tam
o g³osowaniu na dwie rêce?).
Nastêpnie starosta osobiœcie oprowadzi³ goœci po
êbrady w swych dziejach
mieœcie. Okaza³o siê, ¿e Pod
Podêbrady
maj
¹ w¹tki ³udz¹co podobne do tych z Polanicy.
maj¹
Nie dosyæ, ¿e uzdrowisko, to jeszcze i wody mineralne w
tym samym, co i polanickie Ÿród³a-1904 roku wskaza³ w
czasie wielkiej suszy ró¿d¿karz, ksi¹¿ê von Bülow
(odwiert w 1905 r.) i wtedy, jak w Polanicy nast¹pi³ rozwój
uzdrowiska i parku zdrojowego. Ale jeszcze podobnie jak
w Polanicy znanej z huty szk³a, kiedyœ kryszta³ów, po
drodze szk³a gospodarczego, teraz szk³a artystycznego
Pod
êbrady s³yn¹
s³yn¹ z Bohemki czyli huty kryszta³ów
Podêbrady

Z teczk¹ burmistrz Podêbrad Jozef Ïurèanský,
po prawej burmistrz Polanicy Jerzy Terlecki
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Naj³adniejsza posesja

2004
Towarzystwo Mi³oœników Polanicy wraz z Biurem
Promocji Miasta, og³osi³o konkurs z nagrodami na
naj³adniejsz¹ letni¹ posesjê na terenie Polanicy Zdroju.
Do konkursu zg³oszono posesje:
- Edward Kublik przy ul. Spó³dzielców 7
- Halina Zlepa przy ul. £¹kowej 14
- Krzysztof Urbaniak przy ul. Mariañskiej 8
- Pensjonat „Miranda”pana A.S³ociñskiego przy
ul.Mariañskiej 17
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul.Zwyciêzców 9.
Komisja konkursowa sk³adaj¹ca siê z przedstawicieli
TMP i Biura Promocji Miasta przyzna³a dwa równorzêdne wyró¿nienia, które otrzymali: pan Edward Kublik
oraz Wspólnota Mieszkaniowa z ulicy Zwyciêzców .
Uroczystoœæ podsumowania konkursu odby³a siê
4 listopada 2004 roku w kawiarni „Zdrojowa” podczas
zebrania Cz³onków TMP.
Nagrody Prezesa TMP i Burmistrza Polanicy Zdroju
wrêczali: wice burmistrz Jacek Nowicki i prezes Edward
Wojciechowski.
Zwyciêzcy otrzymali nagrody pieniê¿ne i rzeczowe oraz
okolicznoœciowe dyplomy. Pozostali
uczestnicy
konkursu uhonorowani zostali dyplomami i upominkami
ze szk³a.
G.R.

WSZYSTKO
O

3/2004

GIMNAZJUM
I. ”Wakacje, wakacje” Ewa Wiertel z „Edukatora”
II. Ania Otremba Gimnazjum im. dr.
J. Matuszewskiego
III. „Kobieta pracuj¹ca” Marta Maier z „Edukatora”
SZKO£A PODSTAWOWA
I . Ola Ostoja z „Edukatora”
II. Flawia Muziewicz S.P.Nr 2
III. Patrycja Berkowska S.P. Nr 2
W konkursie plastycznym komisja w sk³adzie: Halina
Zenka, Aleksandra Wolf-Klimowicz, Jan Pisarczyk
wyselekcjonowa³a zg³oszone prace i postanowi³a
nagrodziæ i wyró¿niæ n/w prace w kategoriach obraz i
plakat.
OBRAZ
I. „Na spacerze” Agata Gola, Agnieszka Tyrawa z
Regionalnej Szko³y Turystycznej
II. „NiedŸwiedŸ” Aleksander Ciewiertnia z
Gimnazjum im. dr J.Matuszewskiego
III. „Pejza¿”- Klaudia Potoniec ze S.P.Nr2
Wyró¿nienie: „Pijalnia” Sandra Bis ze S.P.”Edukator”
PLAKAT
I. „30 lat ZUK” Magdalena Torba ze S.P.”Edukator”
II. „Gwiazdy” Patrycja Berkowska, Oliwia Zachara
Ze S.P.Nr 2
III. „30 lat ZUK” Justyna Kornacka ze S.P.”Edukator”
Wyró¿nienie: „Uzdrowiska Ziemi K³odzkiej” Joanna
Duñka z Regionalnej Szko³y Turystycznej.
Do II etapu konkursu zakwalifikowa³y siê nastêpuj¹ce
osoby:
SZKO£A PODSTAWOWA
Nr 2 im.¯o³nierzy z Monte Casino:
Patrycja Berkowska
Krystian Kwiecieñ
Jacek Ziobroñ
S.P.”Edukator”
Monika Marx
Piotr Tortyna
Wojciech Zalewski
SZKO£Y PONADPODSTAWOWE
Regionalna Szko³a Turystyczna
Anna Koœcielska
Piotr Or³owski
Bart³omiej Picheta

POLANICY
4 listopada 2004 roku w kawiarni „Zdrojowa” odby³ siê
fina³ miêdzyszkolnego konkursu „Wszystko o Polanicy”,
którego organizatorem ju¿ po raz drugi by³o Towarzystwo Mi³oœników Polanicy.
W pierwszym etapie konkursu dzieci i m³odzie¿ bra³a
udzia³ w konkursie literackim „Wszystko wiem o Polanicy” oraz w konkursie plastycznym o dwóch tytu³ach:
„Nasza piêkna Polanica” i „30 lat Zespo³u Uzdrowisk
K³odzkich”.
W konkursie literackim zg³oszono 11 prac. Komisja w
sk³adzie: Bogumi³a G³owania i Katarzyna Chorzempa
przyzna³a miejsca:
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Uczestnicy konkursu w trakcie rozwi¹zywania jednego
z pytañ konkursowych
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Gimnazjum im.dr Józefa Matuszewskiego
Wioleta Kuœ
Tomasz Lejbik
Patrycja Mazur
Gimnazjum „Edukator”
Natalia Bukartyk
Marcin Ciereszko
Mateusz Wnuk

Foto J.Pisarczyk

Maria Bielecka wrêcza nagrodê Patrycji Berkowskiej

M³odzie¿ podobnie, jak podczas pierwszej edycji
konkursu dwa lata temu wykaza³a siê bardzo dobrym
przygo-towaniem. Niew¹tpliw¹ zas³ug¹ by³a praca
nauczycieli przygotowuj¹cych m³odzie¿ do konkursu:
Marii Bieleckiej, Aleksandry Wolf-Klimowicz,Bogumi³y
G³owani, Hanny Koœcielskiej, Danuty Dro¿dzik,
Joanny Matusiak, Joanny Jereszyñskiej-Mazur,
Haliny Zenki, Katarzyny Chorzêby. Natomiast Jan
Pisarczyk, odpowiedzialny za ca³okszta³t konkursu
swoj¹ wiedz¹ m.in. przewodnika PTTK i Maria Bielecka geograf, autorzy pytañ bardzo szczegó³owo
nakreœlili historiê naszego miasta uzdrowiska.
Rozgrywki fina³owe wiedzy o Polanicy odbywa³y siê
analogicznie do wczeœniejszych.
W kategorii szkó³ podstawowych najlepsz¹ okaza³a
siê Patrycja Berkowska ze S.P. nr 2 , drugie miejsce
zaj¹³ Jacek Ziobroñ równie¿ ze S.P. nr 2, trzecie
miejsce przypad³o Monice Marx z „Edukatora”. W
grupie szkó³ ponadpodstawowych pierwsze miejsce
zajê³a Anna Koœcielska, drugie Mateusz Wnuk,
trzecie Patrycja Mazur.
Towarzystwo Mi³oœników Polanicy jako organizator
konkursu serdecznie dziêkuje wszystkim sponsorom
za hojne nagrody: Zespo³owi Uzdrowisk K³odzkich
S.A. zs. w Polanicy Zdroju, Biurom Podró¿y: „Her”,
Obs³ugi Ruchu Turystycznego Leszka Liany, „Polonz”,
„Pol-Kart”, hotelowi „Sana”, Kinu „Œwiatowid”, „Fotocentrum”, Pañstwu M. R. Janurom, Jerzemu HassoAgopsowiczowi, Stanis³awowi Mazurowi, Pañstwu
Pasternakom ze „Szkatu³ki oraz ks. pra³atowi Antoniemu Kopaczowi.
Bez nich i piêknych nagród, które ufundowali konkurs
„Wszystko o Polanicy” zapewne nie odniós³by zamierzonego efektu.

Witamy kolekjnych

Honorowych Obywateli
Miasta Polanica Zdrój
Mamy zaszczyt przedstawiæ Pañstwu sylwetki piêciu
nowych Honorowych Obywateli Miasta Polanica Zdrój
(Uchwa³a nr XXV/182/183/184/2004 i XXVI/203/204/2004
Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju w sprawie nadania
Honorowego Obywatelstwa Miasta Polanica Zdrój):
Krystyna i Andrzej Bartyñscy
Andrzej Bartyñski zwi¹zany jest z Polanic¹ Zdrój od
40 lat. Jest laureatem” K³odzkich Wiosen Poetyckich”.
Napisa³ m.in. „Polanica polski tryptyk mi³osny”.
Wspó³organizator Miêdzynarodowego Festiwalu Poezji
„Poeci bez Granic” w Polanicy Zdroju.
¯ona Krystyna, która jest Jego oczami, sercem i wielk¹
mi³oœci¹, pomaga, inspiruje i wspó³pracuje z Nim w
wielu Jego przedsiêwziêciach. Ona prowadzi Go jak
sam napisa³:”...Id¹c tropem poetów jak ociemnia³y
Homer...”.
Czes³aw Lang
W naszym œrodowisku znany jest jako organizator
imprezy kolarskiej Grand Prix MTB, której kolejne
edycje od 8 lat maj¹ miejsce w Polanicy Zdroju.
Mia³ i ma ogromny wp³yw na kszta³towanie uzdolnieñ
sportowych polanickiej m³odzie¿y w kolarstwie górskim.
Ryszard Wiêckowski
Zwi¹zany z Memoria³em Szachowym im. A. Rubinsteina i Polanic¹ od 1964 roku. Od 1971-76 jako
dyrektor memoria³u, dba³ szczególnie o to, aby Turniej
im. A. Rubinsteina odbywa³ siê w Polanicy Zdroju, ale
tak¿e o to, by zakorzeniæ tê imprezê w œrodowisku
lokalnym.
Jest cz³owiekiem godnym, kompetentnym, oddanym
polanickim imprezom szachowym.
Prof. dr hab. Czes³aw Pawe³ Dutka
Jeden z wielkich animatorów ¿ycia kulturalnooœwiatowego w Polanicy Zdroju.
Polaniczanie pamiêtaj¹ Go jako: wychowawcê w
sanatorium dzieciêcym polanickiego uzdrowiska,
kierownika Zak³adu Us³ug Kulturalno - Oœwiatowych
ZUK, wspó³organizatora Festiwalu Filmowego Pol 8 ,
Szchowego im. Akiby Rubinsteina (w latach 1976-1978
jako dyrektora turnieju) oraz K³odzkich Wiosen
Poetyckich.
Prof. dr. hab. med. Micha³ Krauss
Prekursor polskiej szko³y chirurgii plastycznej, znanej z
wysokiego, europejskiego poziomu. Propagator
najnowszych osi¹gniêæ w tej dziedzinie, nauczyciel
m³odych kadr specjalistów - póŸniejszych szefów wielu
klinik na terenie kraju. Organizator wielu zjazdów, autor
szeregu rozpraw naukowych. Pierwszy dyrektor
Szpitala Chirurgii Plastycznej (od1952).
Profesora Kraussa œmia³o mo¿na nazwaæ „ojcem”
powsta³ego w Polanicy Zdroju Wojewódzkiego Szpitala
Chirurgii Plastycznej.
G.R.

Gra¿yna Redmerska
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“UR-BUD”
Co robimy?
- roboty ogólnobudowlane
- kompleksowa realizacja domów
jednorodzinnych “pod klucz”
- nawierzchnie z kostki granitowej
i betonowej
- wszystkie rodzaje pokryæ dachowych

Jak robimy?
- rzetelnie i terminowo
- dobra jakoœæ za dobr¹ cenê

Us³ugi Remontowo-Budowlane Ryszard Urbaniak
ul.Brzozowa 8, 57-320 Polanica Zdrój, tel./fax (74) 8690 770, 0 606 263 665

INTER-MED
KRUSZENIE KAMIENI NERKOWYCH MOCZOWODOWYCH I W PÊCHERZU MOCZOWYM
-

BEZ OPERACJI
BEZ NARKOZY
AMBULATORYJNIE
`
ULTRADZWIÊKAMI

Oœrodek Litotrypsji w Polanicy Zdroju to:
- 12-letnie doœwiadczenie
- ponad 19000 leczonych pacjentów
- 150 lekarzy specjalistów urologów wspó³pracuj¹cych z nami na terenie ca³ego kraju
- fachowa kadra medyczna szkolona w klinikach
zachodnich
- œcis³a wspó³praca z Klinik¹ Urologii wroc³awskiej
Akademii Medycznej Profesora Jerzego Lorenza
- uznanie w œrodowisku medycznym (liczne publikacje naukowe krajowe i zagraniczne)
- nowoczesna i precyzyjna oraz bezpieczna aparatura renomowanej firmy STORZ
- kulturalna i sprawna opieka ambulatoryjna w ponadstandardowych warunkach

Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej “Secura” Sp. z o.o,
Aleja Ró¿ 11, 57-320 Polanica Zdrój, tel. 074 / 868 17 32

Lek. med.

Ignacy Einhorn
Badania pracowników:
- wstêpne
- okresowe
- kontrolne.
Badania kierowców.
Pozwolenia na broñ.
Kompleksowa obsluga
firm w zakresie medycyny
pracy

ENDOKRYNOLOGIA
57-300 K³odzko
ul. Wiosenna 17, tel. kom 0601 763 778

