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  Min¹³ rok od ukazania siê ostatniego numeru 

„Nieregularnika Polanickiego”. Planowaliœmy  goœciæ 

u Pañstwa czêœciej (3 - 4 razy w ci¹gu roku). Jednak 

plany maj¹ to do siebie, ¿e  nie zawsze siê spe³niaj¹ . 

W tym roku Towarzystwo Mi³oœników Polanicy ca³¹ 

swoj¹ uwagê i finanse skupi³o na pisaniu kroniki 

miasta, o czym informowaliœmy Pañstwa w poprze-  

dnim numerze. Wobec powy¿szego zmuszeni 

byliœmy do wprowadzenia rygoru finansowego.

Dziêkujê wszystkim autorom tekstów za cierpliwoœæ       

i zrozumienie.

Wzorem poprzednich lat staramy siê o sta³e doskona-

lenie naszego pisma, rozszerzaj¹c tematykê o kolej-

ne dzia³y.

Mijaj¹cy rok obfitowa³ w donios³e wydarzenia , dlatego 

na wewnêtrznych, kolorowych stronach ok³adki 

umieœciliœmy fotograficzne kalendarium, utrwalaj¹ce 

najwa¿niejsze  wydarzenia z  ¿ycia TMP i Miasta.

Jak zwykle wspomnienia mieszkañców zajmuj¹ 

poczesne miejsce w naszym piœmie, ale przecie¿  

ludzie tworz¹ specyficzny, charakterystyczny klimat 

miasta. Nie by³oby przysz³oœci bez przesz³oœci, a to 

jesteœmy winni  najm³odszemu pokoleniu polaniczan.

Zachêcam w tym numerze do przeczytania wywiadu  

z prezesem ZUK SA Jerzym Szymañczykiem oraz 

wspomnieñ Marii Szaroty  o rodzinie Mnichów.

redaktor naczelna
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ZESPÓ£U UZDROWISK K£ODZKICH SA

Dzisiaj i jutro 

Zespó³ Uzdrowisk K³odzkich S.A. dawniej P.P. dawnego, pierwotnego wygl¹du Szpitala Uzdrowisko-
„Uzdrowisko Polanica” od zarania by³ motorem wego „ Wielka Pieniawa” w Polanicy Zdroju. Sporz¹-
napêdowym rozwoju miasta - uzdrowiska. Obecnie dzone  zosta³y  dwa  projekty  renowacji tego¿ obiektu,   
podejmowane inicjatywy w pe³ni to potwierdzaj¹. 
Dokonania mijaj¹cego roku jak i plany na rok 
przysz³y zapewne interesuj¹ Pañstwa. W listo-
padzie br. zwróci³am siê do prezesa Jerzego 
Szymañczyka  z kilkoma  pytaniami  w  tej        
kwestii, odpowiedŸ  na nie  drukujemy  poni¿ej.
                                                                                                                    
                                                                    G.R.

Zespó³ Uzdrowisk K³odzkich S.A. w Polanicy Zdroju    
w celu poprawy standardu oferowanych przez siebie 
produktów i us³ug m.in. z widocznym efektem, konsek-
wentnie realizuje plany inwestycji i remontów obiektów 
nale¿¹cych do Spó³ki. W 2005 roku unowoczeœniona 
zosta³a baza diagnostyczna i hotelarsko - gastronomi-
czna ZUK S.A. np. remontowi poddano Zak³ad 
Przyrodoleczniczy w Polanicy Zdroju, w Dusznikach 
Zdroju i Kudowie Zdroju, jadalniê w Sanatorium            
„Polonia” w Kudowie Zdroju, renowacji poddano w miarê mo¿liwoœci finansowych Spó³ki w latach 
pomieszczenia szpitala uzdrowiskowego „Jan Kazi- kolejnych urzeczywistniane bêd¹ za³o¿enia odres-
mierz„ w Dusznikach Zdroju. Rozpoczêto inwestycje: taurowania czêœci zewnêtrznej budowli wraz z za-
budowy basenu rehabilitacji ruchowej i zespo³u budowaniem tarasów zgodnie z jej pierwotnym 
zabiegów borowinowych w szpitalu uzdrowiskowym wizerunkiem. Plan inwestycji na kolejne lata obejmuje 
Jan Kazimierz w Dusznikach Zdroju oraz budowê tak¿e kapitalny  remont szpitala uzdrowiskowego        
kompleksu basenów termalnych w szpitalu uzdrowis- „Zdrowie” i przekszta³cenie go w jedn¹ z najnowoczeœ-
kowym „ Wielka Pieniawa” w Polanicy Zdroju. Zaku- niejszych w Polsce uzdrowiskowych klinik kardiolo-
pione zosta³y nowe maszyny, urz¹dzenia i ci¹gi gicznych. Zarz¹d Zespo³u Uzdrowisk K³odzkich S.A. 
technologiczne niezbêdne do poprawienia jakoœci   po c zy n i³ o gromne starania w celu pozyskania dofinan-
i wizerunku produkowanych przez Rozlewnie Wód sowania na realizacje inwestycji i remontów  obiektów  
Mineralnych ZUK S.A. wód mineralnych. Spó³ki,  które   stanowi¹  swoist¹  wizytówkê  nie  tylko
Warto zaznaczyæ, ¿e w roku 2005 grun-
townemu remontowi poddano Pijalniê 
Wód Mineralnych w Polanicy Zdroju, w tym 
szczególnie mieszcz¹c¹ siê w jej wnêtrzu -
salê koncertow¹. Zarz¹d ZUK S.A. 
Pragn¹c przywróciæ dawn¹ œwietnoœæ 
zabytkowych budowli bêd¹cych w³asnoœ-
ci¹ Spó³ki od szeregu lat wspó³pracuje ze 
znanymi pracowniami architektonicznymi, 
które wspieraj¹ Spó³kê wiedz¹ i doœwiad-
czeniem w realizacji projektów remontów. 
W odrestaurowanej Pijalni Wód Mineral-
nych w Polanicy Zdroju utworzone zosta³y: 
przepiêkna kawiarenka i galeria sztuki, 
które umilaj¹ czas przyby³bym do uzdro-
wiska kuracjuszom, jak równie¿ s³u¿¹ 
okolicznym mieszkañcom, którzy licznie 
odwiedzaj¹ Park Zdrojowy. Wielkim 
marzeniem Zarz¹du ZUK S.A. i za³o¿e-
niem na przysz³e lata jest przywrócenie 
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Elewacja sanatorium” Wielka Pieniawa “
(pocz¹tek XX wieku)

Sala Koncertowa po remoncie Obecny wygl¹d wnêtrza Pijalni
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Firmy, ale tak¿e miast, bêd¹cych ich siedzib¹. Pomimo 
ogromu pracy i zaanga¿owania w³o¿onego w uzys-
kanie choæby znikomej pomocy finansowej, Spó³ka    
w ostatnim czasie nie uzyska³a ¿adnego wsparcia ani 
ze strony Ministerstwa Skarbu Pañstwa, Ministerstwa 
Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia czy te¿ 
organów samorz¹dowych szczebla wojewódzkiego, 
powiatowego lub gminnego. Wobec powy¿szego 
wszelkie inwestycje i remonty pokrywane s¹ wy³¹cznie 
z  w³asnych  œrodków  ZUK S.A.
W odpowiedzi na pytanie dot. op³at za wodê mineraln¹ 
pobieran¹ ze Ÿróde³ w Pijalniach Wód Mineralnych 
ZUK S.A. warto zaznaczyæ, ¿e Spó³ka wprowadzaj¹c 
tak symboliczne przecie¿ op³aty (0,5 l wody w cenie 
1,00 z³ dla osób doros³ych i 0,50 gr. dla dzieci od lat 6 
do 18 - m³odzie¿ szkolna) nie zamierza³a ograniczyæ 
dostêpu do Ÿróde³ wód leczniczych. Celem by³o 
wsparcie stale dokonywanych remontów i moderniza-
cji obiektów ZUK S.A. Jako w³aœciciel Pijalni Wód 
Mineralnych w Polanicy Zdroju, Dusznikach Zdroju      
i Kudowie Zdroju ZUK S.A.  Zarz¹d i pracownicy 
pragn¹ zapewniæ, i¿ w dalszym ci¹gu  podnoszona 
bêdzie jakoœæ i wizerunek Pijali Wód Mineralnych, tak 
aby wszyscy kuracjusze, goœcie i mieszkañcy korzys-
taj¹cy z wód leczniczych byli w pe³ni usatysfakcjo-
nowani profesjonalizmem i jakoœci¹ oferowanych 
przez Spó³kê us³ug i produktów. Na koñcu warto 
zauwa¿yæ, i¿ Zespó³ Uzdrowisk K³odzkich S.A. jako 
jedno z ostatnich Uzdrowisk w Polsce zdecydowa³ siê 
na wprowadzenie op³at z pobór wody leczniczej ze 
Ÿróde³ w przeciwieñstwie do wielu innych Spó³ek 
pobieraj¹cych tego typu op³aty ju¿ od szeregu lat.
Wszelkie d¹¿enia i starania Zarz¹du i Pracowników 
Zespo³u Uzdrowisk K³odzkich S.A. w Polanicy Zdroju 
zmierzaj¹ce do podniesienia standardu i jakoœci 
oferowanych przez Spó³kê produktów i us³ug zosta³y 
docenione, a ZUK S.A. wœród wielu wyró¿nieñ i na-
gród  uhonorowany zosta³ ponownie w 2005 roku 
przez redakcjê dziennika gospodarczego „Puls 
Biznesu” tytu³em „Gazela Biznesu” w rankingu dla 
najdynamiczniej rozwijaj¹cych siê firm w Polsce. 
Zarz¹d i pracownicy Spó³ki spotykaj¹ siê z wieloma 
wyrazami sympatii zarówno ze strony odwiedzaj¹cych 
i stale powracaj¹cych do ZUK S.A. kuracjuszy jak         
i  mieszkañców  Ziemi  K³odzkiej. 
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Kawiarenka w sali koncertowej

Wigilijna wieczerza dla samotnych osób z Polanicy 
Zdroju odbêdzie siê ju¿ kilka dni przed Wigili¹. 
Pomys³odawcami i sponsorami s¹ pañstwo Roman 
Lew i Zuzanna Modzelewska, w³aœciciele nowej 
sma¿alni „Z³ota Rybka”. Imprezê wspomo¿e 
Polanicka Izba Gospodarcza, której œwie¿ym cz³on-
kiem jest pan R. Lew. Osoby samotne zostan¹ 
wytypowane przez Oœrodek Pomocy Spo³ecznej.

                                                      Henryk Grzybowski

Wigilia 
dla samotnych

Kochani mieszkañcy Polanicy Zdroju.

 B³ogos³awionych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, 
dobrego i spokojnego roku 2006 ¿yczê Wam             
w imieniu by³ych mieszkañców i moim w³asnym 
naszego  wspólnego  przecie¿  miasta  rodzinnego.
Mamy jeszcze w pamiêci sierpniowe spotkanie z oka-
zji ods³oniêcia tablicy i obelisku upamiêtniaj¹cego 
istnienie w Polanicy Zdroju koœcio³a ewangelickiego. 
Pamiêtamy równie¿ o ciep³ym przyjêciu naszej 
delegacji przez pana Burmistrza, Ksiêdza Kopacza 
oraz przyjació³ z TMP, oraz dobrej atmosferze 
panuj¹cej miedzy Polakami i Niemcami podczas tego 
spotkania.
Myœlê, ¿e podczas wszystkich dotychczasowych 
wspólnych spotkañ zbli¿yliœmy siê do siebie i nauczy-
liœmy siê wzajemnie rozumieæ nasze cierpienia          
z przesz³oœci.   Postarajmy siê teraz wspólnie, 
pokojowo spojrzeæ w przysz³oœæ, mieszkamy prze-
cie¿  we  wspólnej Europie.
   Pozdrawiam Was wszystkich

                                         Wasz Georg Wenzel

                 Zarz¹d Towarzystwa Mi³oœników Polanicy

-

-

-

ZAK£ADY PRACY
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Czes³aw P. DutkaCzes³aw P. Dutka
Honorowy Obywatel Polanicy Zdroju

12 lutego 2005 r. w godzinach dr hab. Andrzej Bator - Prorektor Wy¿szej Szko³y 
przedpo³udniowych w ka- Zawodowej w Wa³brzychu, Jan Zwierko - Kanclerz 
wiarni „Zdrojowej” odby³a Wy¿szej Szko³y Zawodowej w Wa³brzychu, Wies³aw 
siê uroczystoœæ nadania Malka - Lekarz Naczelny Polanicy Zdroju, Edward 
tytu³u Honorowego Oby- Wojciechowski - Prezes Towarzystwa Mi³oœników 
watela Polanicy Zdroju Polanicy, Bogus³aw Michnik - Dyrektor K³odzkiego 
prof. dr hab. Czes³awowi Oœrodka Kultury, Henryk Czaja - Prezes Polanickiej 
P. Dutce, którego wnio- Izby Gospodarczej, najbli¿si Profesora  - ¿ona 
skodawc¹ by³o  Towa- Henryka, córka El¿bieta Mielniczuk, radni, cz³onkowie 
rzystwo Mi³oœników Pola- Zarz¹du TMP, goœcie i mieszkañcy Polanicy.
nicy. Dorobek naukowy oraz sylwetkê Profesora przedsta-
                                wi³  prezes  TMP  Edward  Wojciechowski.
W uroczystoœci udzia³ W trakcie imprezy wyst¹pi³ zespó³ muzyczny studen-
wziêli: Adam £¹cki - Sta- tów WSZ w Wa³brzychu. Wyst¹pienie Profesora, które 
rosta  Powiatu  K³odzkie- publikujemy w ca³oœci, wprowadzi³o wœród zebranych 
go, Jacek Nowicki - z-ca niepowtarzalny nastrój, który by³ potêgowany obec-
Burmistrza Polanicy Zdro- noœci¹ by³ych uczniów  Liceum Ogólnokszta³c¹cego  
ju, Zbigniew Puchniak- im. B. Chrobrego w K³odzku.

Przewodnicz¹cy Rady Miej-
                                                                                        G.R.

skiej w Polanicy Zdroju,  prof. 

Panie Burmistrzu, Panie Przewodnicz¹cy Rady ju¿ sk³onnoœc i... ³atwe przyzwolenie.
Miejskie j i Szanowni Radni,  Panie Prezesie    Mój „kraj lat dziecinnych, to pierwsze kochanie", jak 
Towarzystwa Mi³oœników Polanicy i jego znakomici mówi poeta, to jak¿e odleg³a podolska prowincja, 
cz³onkowie, kochani Najbli¿si, drodzy Przyjaciele! mityczna kresowa wieœ „œród jab³oni"; dorasta³em ju¿ 

bowiem na wsi dolnoœl¹skiej. Tam, nad Seretem, w 
 Brak mi s³ów, jak to  siê czasami  mówi!   czas wojny, pas¹c o letnich porankach dziadkowe 
  Brak mi s³ów, tak, to siê i nam pedagogom zdarza; konie „na triskach", w ci¹gu trudnych dni jesieni i zimy 
tak¿e i mnie d³ugoletniemu nauczycielowi polszczyzny zdo³a³em zaliczyæ pó³rocze pierwszej ukraiñsko-
i nauczycielowi nauczycieli... Otó¿ w chwili, gdy niemieckiej klasy u Hanki Ko³owatej; tu zacz¹³em 
chcia³em wyraziæ ca³¹ moj¹ wdziêcznoœæ, muszê edukacjê od czwartej - powsta³¹ lukê w wykszta³ceniu 
zacz¹æ od wyznania, prosz¹c Was zebranych o wype³ni³ wymagaj¹cy nauczyciel o wysokim w kulturze 
wybaczenie: nie znajdujê bowiem s³ów na miarê mojej polskiej nazwisku, Stanis³aw Witkiewicz, wiejski 
wdziêcznoœci za zaufanie i zaszczyt jaki mi Wysoka organista a mój mentor, gdy po¿ycza³ ministrantowi 
Rada okaza³a. pierwsze ksi¹¿ki i zadawa³, zadawa³... Do tego zaœ 
   Nie znajdujê s³ów, jeszcze nie. Ale przecie¿ wyznanie miasteczka przyjecha³em dopiero po odbyciu zasadni-
to przed chwil¹ wypowiedzia³em! U¿ywaj¹c zaœ jêzyka czej s³u¿by wojskowej tam, gdzie z rozpaczy 
zwierzeñ, zwróci³em siê do Pañstwa, wypowiedziaw- Mickiewiczowski balladowy Mazur siê by³ uda³; ja, by³y 
szy ju¿ znacznie wiêcej ni¿ jedno s³owo. A wykraczaj¹c student-dziennikarz,  niez iszczony poeta, uczeñ 
poza zwyczajowo przyjêt¹ konwencjê i bez szczególnej Tymoteusza Karpowicza - poety lingwisty, szefa          
figury retorycznej, nie tylko wyzna³em, i¿ mo¿e mi w redakcji „¯ycia Uniwersytetu", i mimo jego interwencji 
zabrakn¹æ s³ów, lecz i wyrazi³em ten swój widoczny wcielony - o paradoksie! - na wzburzonej fali paŸ-
niedostatek jako winê, za któr¹ pokornie prosi³em o wy- dziernika '56, uprzednio relegowany z uniwersytetu za 
baczenie. rzekom¹ niesubordynacjê i z zemsty. Mniejsza            
    Albowiem - jak wiadomo - o wybaczenie siê prosi. o szczegó³y, choæ do tego w¹tku wrócê, gdy¿ - jak siê 
  Teraz proszê o darowanie mi kilku chwil dla garœci oka¿e - nie bêdzie to w moim ¿yciu jedyne usuniêcie     
luŸnych wspomnieñ, do których w moim wieku ma siê z uczelni.Tymczasem  by³  grudzieñ '58. Uzdrowiskiem  

Wyst¹pienie prof. Czes³awa Dutki podczas uroczystoœci

Inicjatywa Towarzystwa Mi³oœników Polanicy

Z ¯YCIA TMP
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polanickim zarz¹dza³ wspaniale oczytany i m¹dry Tadeusza Talika - graczy wprawdzie „czystych" w swym 
rozmówca, Tadeusz Zawicki. Z jego synem wczeœniej amatorstwie i „nieska¿onych" szachow¹ wiedz¹, ale 
studiowa³em. Dziêki wiêc protekcji Andrzeja, dosta³em - zawsze  b³yszcz¹cych   iœcie  m³odzieñczym   zapa³em  
kapral rezerwy i wychowawca zgierskich elewów i wol¹ walki. Podniosê wk³ad w rozwój, tudzie¿ dobr¹ 
pu³kowych - pracê w sanatorium dzieciêcym. Ponadto: s³awê polanickich szachów rodzeñstwa Oboronów: Lilki 
wyraŸnie zasili³em, co by³o zapewne g³ównym powod- - póŸniejszej lekarki i skutecznej kobiecej szachownicy 
em mojego tu przybycia, na po³y studenck¹ dru¿ynê warszawskiego „Maratonu", braci Jana i Jerzego - ten 
szachow¹ „Wielkiej Pieniawy", i ... pozna³em Henrykê, ostatni, nieobliczalny bojownik, do dziœ aktywny 
moj¹ przysz³¹ ¿onê. Czy¿ nie przyjêto mnie nad zawodniczo. Tu przypomnê, naszego wówczas juniora 
Bystrzyc¹ Zielon¹ a¿ nadto hojnie?! o miêdzynarodowej renomie, Marka Plebanka, syna 
   Mia³em jednak¿e swoje ciche artystowskie aspiracje, uzdrowiskowego ogrodnika. Wymieniê wœród nas 
mia³em je od zawsze; wszak ju¿ dawno by³em po obecnych: nieustraszonego rycerza gambitu królew-
stosunkowo wczesnym prasowym debiucie literac- skiego, in¿. Wojtka Michalskiego oraz mojego przyja-
kim... Pozostawa³em wszelako takim w miarê oczy- ciela i protektora, od chwili przybycia do tego mia-
tanym dyletantem, trochê snobem, czego siê nie steczka - etatowego sêdziego naszych zmagañ i sta-
wstydzê i teraz, bo wiedzia³em z tekstu zakopiañskiego tecznego zawodnika,  Mariana Dratha. Pozosta³ 
odczytu ̄ eromskiego, ¿e „snobizm czyni postêp"... niezawodnym kronikarzem klubu a zatem i œwiadkiem 
 Uzdrowiskowym dzia³em kultury (UDK) kierowa³ moich wiêkszych lub mniejszych sukcesów na 64 
W³odzimierz Rac³awicki, a raczej - jak mi siê zdawa³o - polach, jak trzykrotnego zwyciêstwa w mistrzostwach 
wszechobecna Izabella. Bywa³em tam, tj. w obszernym powiatu k³odzkiego, czy w licznych „efwupowskich" 
gabinecie drobnego W³odzimierza, na porannych turniejach  Olgi  Przerwy, z mistrzostwem dolnoœl¹skim 
herbatkach. i krajowym nauczycieli w '75 w³¹cznie... Przywo³am na 
 Nieraz w obecnoœci nadzwyczajnego towarzystwa koniec tej dalece niekompletnej listy ojca, gospodarza 
kuracjuszy, np. prof. Zbigniewa Drzewieckiego czy miasta, mistrza Zbigniewa Terleckiego, z którym gra³em 
Jana Kurnakowicza wspaniale pa rodiuj¹cego w kilku wyjazdowych sk³adach reprezentacji wroc³awsk-
Perzanowsk¹ jako Matysiakow¹, za tê rolê pani iej.
Stanis³awa w³aœnie dosta³a kolejne odznaczenie,    Wrócê do schy³ku lat 50-tych. Oto los zdarzy³, ¿e 
jakiego to splendoru najwyraŸniej stary mistrz pozaz- musia³em poddaæ siê dosyæ ryzykownej operacji, 
droœci³... operacji g³owy, a po jej szczêœliwym przebiegu pod 
   Posiad³em i ja zadawnione ambicje sceniczne. okiem prof. Jankowskiego, zalecono mi szpital ozdro-
  Tote¿ na ma³ej scence sali koncertowej wystêpowa³em wieñców w innym z górskich uzdrowisk, gdzie pozna³em 
z pani¹ Sylwi¹ Kawwow¹. Tak, gdy pani dyrektorowa - lecz¹cych siê tam poetów: Tadeusza Zelenaya i Jana 
jak zawsze ze swad¹ i w³aœciw¹ sobie energi¹ - Kulkê. Jako tamtejszy bibliotekarz, sporo czyta³em i g³o-
prowadzi³a koncert wigilijny, ja coœ tam stosownego si³em buñczuczne odczyty w rodzaju: „za i przeciw 
recytowa³em. A mia³em po temu jako tak¹ wprawê Markowi H³asce"; zapewniam Pañstwa, i¿ zadoœæ-
jeszcze ze szko³y œredniej, gdym obs³ugiwa³ czêste uczyni³em z czasem pamiêci tragicznego pisarza 
lwóweckie akademie tego czasu ze Swiet³owem i Ma- mojego pokolenia, powsta³y u mnie - jak dot¹d - cztery 
jakowskim w repertuarze, to znaczy tu¿ przed zgaœ- prace magisterskie i jedna licencjacka nt. ró¿nych 
niêciem S³oneczka Pokoju, dzielnego Soso... W chórze aspektów twórczoœci autora Bazy Soko³owskiej. 
szkolnym, solo wykonywa³em ulubion¹ pieœñ wodza Jednak¿e spod stoku Izerskiego uciek³em, przed 
Suliko, zaczynaj¹ca siê od s³ów: „Chcia³em znaleŸæ mej radoczynnymi fluidami, wyjecha³em nad morze, 
mi³ej grób, Smutek co dzieñ me serce gniót³"... Krwawy organizuj¹c dzia³ kulturalno-oœwiatowy ko³obrzeskiego 
dyktator, ponury siewca tysiêcy grobów, bywa³ - jak uzdrowiska, stamt¹d zaœ rych³o zosta³em odes³any na 
widzicie - nieco sentymentalny. studia... I choæ w swoim czasie zdawa³em z powodzeni-
  Ow³adniêty od wczesnych lat gor¹czk¹ szachow¹, em (wraz z oficerami pu³ku) egzaminy wstêpne na 
obraca³em siê najchêtniej w œrodowisku miejscowych ³ódzkie prawo, wola³em skorzystaæ - nie bez satysfakcji  
graczy, gdy¿ z w³aœciw¹ m³odoœci prostot¹ i ufnoœci¹ z dziekañskiego zaproszenia prof. Bogdana Zakrzew-
uzna³em, i¿ „szachy jak mi³oœæ, jak muzyka potrafi¹ skiego, tj. z prawa bezkolizyjnego powrotu na przer-
uczyniæ cz³owieka szczêœliwym". Pozwólcie, ¿e wane studia polonistyczne, i¿by w ich trakcie znów 
wymieniê z tego grona wpierw tych, którzy odeszli: bywaæ w Polanicy - nie wy³¹cznie na turniejach i me-
doktorow¹ Stefaniê Matuszewsk¹, pasjonatkê i zgo³a czach szachowych. Tu pewnej piêknej sudeckiej jesieni 
fanatyczkê szachów w najlepszym tego s³owa znacz- o¿eni³em siê... i zamieszka³em na sta³e po studiach, 
eniu; by³a naszym opiekunem spolegliwym i mece- maj¹c intratne zawodowo propozycje wroc³awskie. 
nasem. Podczas niekoñcz¹cych siê pojedynków z Odt¹d naucza³em, pisywa³em w „Tygodniku Kultu-
Ignacym Buczkowskim, równie jak pani Stefania ralnym" ludowców, i gra³em - tak¿e korespondencyjnie 
namiêtnie pal¹cym, doprowadzili raz o nocnej porze do (turnieje, mecze) i nie bez sukcesów. S³owem, wspó³-
po¿aru w pobliskiej sali konferencyjnej, czego nie uczestniczy³em w ¿yciu spo³eczno -kulturalnym ziemi 
zauwa¿yli, niczym owi szesnastowieczni lizboñscy k³odzkiej choæ nie tylko, jak w moim pojêciu p e d a g o g, 
mistrzowie trzêsienia ziemi. Odnosi³a pani Stefania czyli prowadz¹cy, winien czyniæ. Potwierdziæ to mo¿e 
sukcesy i w pojedynkach z licz¹cymi siê ówczeœnie wielu, m.in. pani Sybilla Jêczeñ i Krysia Misiura -
mistrzyniami: ³odziank¹ Samolewicz, wroc³awiank¹ Dzieczkaniec, jak i mój przyjaciel „od serca" dr Stefan 
Jochelson, wa³brzyszank¹ Litwiñsk¹ - mistrzyni¹ kraju. Bielak, ale i obecni tutaj œwiadkowie koronni mych  
   Wspomnê œwietnych kolegów, jak Edwarda Karela, poczynañ   Boguœ   Michnik  i  red.  Marek   Malinowski, 
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gdym odczyty literackie i uczone referaty g³osi³, seanse owcom, pracê. Z tych ofert skorzystali dwaj najbli¿si 
gry jednoczesnej dawa³, wspó³organizowa³ wraz z nimi  dyscyplinowo koledzy, udaj¹c siê tym samym wraz       
i z pomys³owym Jankiem osnute ju¿ legend¹ K³odzko - z rodzinami na banicjê z jednokierunkowymi paszpor-
Polanickie Wiosny Poetyckie, goszcz¹c na swych tami. Ja zaœ, ch³opskie dzieciê przypisane „tej ziemi" - 
lekcjach wybitnych krytyków, poetów etc.; przypomn¹ po bezskutecznych próbach powrotu do k³odzkiego 
Zosia Janiszewska i Leszek Majewski - gdyœmy przez liceum, gdy na stra¿y jego ortodoksji sta³ dyrektor M., 
bez ma³a dekadê tamtych lat organizowali atrakcyjn¹ po uprzejmych zatrudnieniowych ofertach ze strony 
dla œrodowiska inteligenckiego dzia³alnoœæ dyskusyjne- prof. Kobusa i dra Zawistowskiego - po raz drugi 
go klubu filmowego ze mn¹ jako etatowym prelegen- zmuszony by³em opuœciæ to miasto w poszukiwaniu 
tem. Zreszt¹, uczyni³eœ to, Leszku,w obszernym stosownej roboty w kraju.
artykule pt. „Kamery", pointuj¹c go moim nazwiskiem,    Wróci³em z czasem, i nie bez uporu w³aœciwego mej 
dziêkujê. Niestety, pani red. Redmerska, nieopatrznie naturze, do zaniechanej po czêœci polonistyki - literatu-
zniszczy³em pokaŸny plik konspektów, gdy¿ z iœcie roznawczych wyk³adów, æwiczeñ z poetyki, konwersa-
studenck¹ starannoœci¹ przygotowywa³em swoje toriów z teorii literatury, i do naukowego pisarstwa. 
wyst¹pienia; nie mogê wiêc z³o¿yæ szczegó³owego, Moje polonistyczne redivivus mo¿liwe by³o dziêki 
sprawozdania. usilnym i wielomiesiêcznym staraniom œwiêtej pamiêci 
   Nade wszystko wytrwale i z oddaniem ca³e 10 lat prof. Jana Trzynadlowskiego, mojego promotora i mis-
naucza³em w liceum, tak¿e m³odzie¿ polanick¹, trza - wspominamy go z ma³¿onk¹ szczególnie czule, 
utalentowan¹ i piln¹. I to, bywa³o, ze znanych bli¿ej jego portrety wisz¹ w moim gabinecie uniwersyteckim, 
domów: Matuszewskich, Zawistowskich, Jêczeniów, jak i w prywatnym... Dedykowa³em profesorowi 
Kaczorowskich, Wêgrzynów, Dudów... Moi ówczeœni ksi¹¿kê, której promocja odby³a siê na ogólnopolskich 
uczniowie chêtnie i z ufnoœci¹ „dawali mi siê w rêce", targach ksi¹¿ki akademickiej, poœwiêci³em miêdzy-
powiem s³owami Kordiana, jak polonistyczni olimpij- narodow¹ konferencjê genologiczn¹. Dzia³aj¹c zaœ    
czycy, m³odociani szachiœci. Sporo z nich - nie bez w wymiarze ró¿norakim w stolicy ziemi lubuskiej, 
mojej porêki, posz³o na studia humanistyczne ró¿nego przygarniêty z potrzeby i nie bez ryzyka (na moje teksty 
typu, inni pokochali szachy z ³aski muzy Caissy, choæ d³ugo utrzymywa³ siê zapis cenzury) - tam przesze-
nie by³o to warunkiem koniecznym dobrych póŸniej- d³em dalsz¹ drogê akademickiej i spo³ecznikowskiej 
szych kontaktów, przyjaŸni. Dziœ jeden z tej utalento- kariery: twórcy i kierownika naukowo - badawczego 
wanej k³odzko - polanickiej plejady, tytularny profesor Zak³adu Teorii Literatury IFP, d³ugoletniego prezesa 
prawa od niedawna, obecny poœród nas, jest moim Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, 
zastêpc¹ ds. studenckich w uczelni, któr¹ szósty rok wspó³twórcy i honorowego rektora ogólnopolskiej 
zawiadujê... Inny zosta³ starost¹. Jeszcze inny - jak szko³y pisarstwa kreatywnego, tzw. Uniwersytetu 
s³yszê - prezesem, dyrektorem...  Wielu rozpierzch³o Poezji, po dwakroæ prodziekana Wydzia³u Huma-
siê po kraju i œwiecie. nistycznego ds. nauki, docenta, profesora  nadzwy-
    Mnie te¿ los dalszej tu³aczki nie oszczêdzi³. czajnego i zwyczajnego Uniwersytetu Zielono-
   Gdy bowiem nasta³ pamiêtny do bólu stan wojenny, górskiego, wreszcie w kolejnych kadencjach cz³onka 
by³em ju¿ od kilku lat adiunktem w Zak³adzie Socjologii Komitetu  Badañ  nad  Literatur¹  PAN  etc.
Nauki INS wroc³awskiej politechniki. Wyk³ada³em i pro-    Dla nagradzanego przez prze³o¿onych ró¿nych 
wadzi³em æwiczenia z socjologii ogólnej i socjologii szczebli i œrodowiska, np. przez te ostatnie statuetk¹ 
„ma³ych grup" w wersji amerykañskiej, organizowa³em „Czarta Lubuskiego", srebrnym piórem Stowarzy-
konferencje naukoznawcze (m.in. znakomicie obsa- szenia Jeszcze ¯ywych Poetów itp., szczególnym 
dzone ogólnopolskie w Polanicy) poœwiêcone patologii laurem i os³od¹ by³y sukcesy moich doktorantów, jak     
w nauce PRL-u itp. Wdawa³em siê w liczne debaty i po- i koñcz¹cych wtedy medycynê córek - bliŸniaczek, 
lemiki na ³amach wroc³awskiego tygodnika „Wiado- El¿biety i Jolanty, którymi hojnie obdarzy³a mnie dzielna 
moœci", ³ódzkiego kwartalnika socjologicznego Henryka.   Mog³em wiêc czuæ siê cz³owiekiem spe³-
„Kultura  i Spo³eczeñstwo", warszawskiego „¯ycia nionym, gdy - jako polaniczanina - upatrzy³ mnie sobie 
Szko³y Wy¿szej" nt. profilu nauczania przedmiotów skra jnie  praw icowy szef  Ministerstwa  Edukacji  
humanistycznych na studiach technicznych. Ba, by³em Narodowej pod koniec czerwca '99, kiedy szukano 
kierownikiem projektu przekszta³cenia politechniki   re gio nalnego kandydata na stanowisko rektora 
w uniwersytet techniczny. Dzia³a³em w uczelnianej projektowanej przez lewicê wa³brzyskiej PWSZ. 
„Solidarnoœci" itp. Podj¹³em siê tej misji,  jako byæ mo¿e ostatniej - 
   I oto po raz drugi zosta³em usuniêty z uczelni, tym pomyœla³em - szansy podjêcia czegoœ pasjonuj¹cego. 
razem za „rugowanie marksizmu", jak g³osi³a sentencja Taki by³ te¿ mój trzeci powrót do przybranej (dla 
kapturowego wyroku, decyzji senatu. Nie wolno nam kresowiaka) „najbli¿szej ojczyzny" za spraw¹ tego 
by³o, zawieszonym w czynnoœciach dydaktycznych, miasta, którego wszak¿e nigdy tak naprawdê nie 
iœcie zad¿umionym, przebywaæ na terenie instytutu - opuœci³em, tyle ¿e wykonywa³em i wykonujê poruczone 
dyrektor komisaryczny patrzy³ na mnie wzrokiem mi obowi¹zki poza jego op³otkami.
nienawistnika... Nale¿a³o wytrwaæ, albo odejœæ      D o st rz eg li p o wy ¿s ze i docenili promotorzy niniejszej 
z podniesionym czo³em. Tak te¿ uczyni³em, choæ uroczystoœci, wielce szanowni Radni Miasta, którym 
walczono jeszcze o nas, ale i atakowano na ³amach raz jeszcze serdeczne dziêki sk³adam za ofiarowan¹ mi 
prasy. Larum podnios³a rozg³oœnia Radia Wolna zaszczytn¹ godnoœæ... Wybaczcie, proszê, ¿e jednak 
Europa; uniwersytety zachodnio - europejskie propo- tak wiele czasu zajê³o mi z³o¿enie tych podziêkowañ. 
nowa³y nam, represjonowanym wroc³awskim  nauk- Za cierpliwoœæ i uwagê wdziêczny jestem wszystkim.
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Micha³ KraussMicha³ Krauss
Honorowy Obywatel Polanicy Zdroju

Inicjatywa Towarzystwa Mi³oœników Polanicy

Prof.dr hab. Micha³ Krauss w Polanicy Zdroju sprowadza³a siê  do publikacji 
urodzi ³ siê w 1927 r., w³asnych doœwiadczeñ i by³a przedstawiana na 
szko³ê œredni¹ ukoñczy³  zjazdach i posiedzeniach naukowych oraz w klasycz-
w Krakowie w 1945 r. nych  publikacjach.
Studiowa³ na Akademii Lekarze zatrudnieni w  polanickim szpitalu brali udzia³ 
Medycznej we Wro - w miêdzynarodowych zjazdach i kongresach, na 
c³awiu, gdzie w 1950 r których wyg³aszali referaty. Prowadzono równie¿ 
uzyska³ absolutor ium  d zi a³ alnoœæ dydaktyczn¹, na kilkunastu kursach 
i rozpocz¹³ pracê w I Kli- zleconych przez Studium Doskonalenia Kadr 
nice Chirurgicznej. Od Lekarskich w Warszawie przeszkolono ponad 100 
19 51  r. w ra z z  dr  chirurgów, ortopedów  i okulistów.
Micha³ek - Grodzkim W tym okresie prof. Micha³ Krauss opracowa³ plan 
zorganizowa³  oddz ia³ rozwoju chirurgii plastycznej w Polsce, a jednym z jego 
Chi rurgii  Plastycznej  p un któw by³a organizacja Kliniki Chirurgii Plastycznej. 
w Szpitalu  Rejonowym W 1972 r. oddzia³ Szpitala Wojewódzkiego w Polanicy 
im.  Œw.  Antoniego   Zd ro ju   uz yska³ status Kliniki Chirurgii Plastycznej 
w Polanicy Zdroju. By³ to CMKP. Od 1976 r. Klinika zosta³a przeniesiona do 

pierwszy oddzia³ tej spec- Warszawy dok¹d wyjecha³ równie¿ prof. Micha³ 
jalnoœci w Polsce, który Krauss z jednym tylko asystentem  dr Józefem 

przeznaczony by³ g³ównie dla Jethonem. 
chorych z wrodzonymi i nabytymi zniekszta³ceniami    W  Warszawie Micha³ Krauss organizowa³ od podstaw 
z okresu wojny, okupacji i aktualnych czasów. Po Klinikê Chirurgii Plastycznej CMKP, która pod koniec 
œmierci dr Micha³ek Grodzkiego w paŸdzierniku 1951 r. marca 1976 r. rozpoczê³a intensywn¹ dzia³alnoœæ.
Wydzia³ Zdrowia we Wroc³awiu powierzy³ Mu obo-    W 1983 r. w oparciu o pozytywn¹ ocenê dzia³alnoœci 
wi¹zki ordynatora oddzia³u i dyrektora Szpitala  k lin ic zn ej ,  na uk ow ej, dydaktycznej i organizacyjnej 
w Polanicy. W tym czasie a¿ do momentu uzyskania docent Krauss otrzyma³ w Belwederze tytu³ Profesora.
specjalizacji II stopnia z chirurgii ogólnej, pracowa³ W 1986 r. jako ekspert Œwiatowej Organizacji Zdrowia 
równie¿ na oddziale chirurgii Szpitala Powiatowego   wyk³ada³ i operowa³ w Korei Pó³nocnej.
w K³odzku. Z inicjatywy profesora Kraussa Sekcja Chirurgii 
Prof. Micha³ Krauss uzupe³nia³ swoj¹ wiedzê w kli- Plastycznej w Polsce zosta³a przekszta³cona w Towa-
nikach za granic¹: w Czechos³owacji, Szwecji, Wielkiej rzystwo Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej. 
Brytanii, USA, w Niemczech i we Francji, rozwijaj¹c Pierwszym prezesem Towarzystwa zosta³ prof. dr hab. 
pracê oddzia³u chirurgii plastycznej w Polanicy Zdroju. Micha³ Krauss. 
Ministerstwo Zdrowia w zrozumieniu potrzeb zaszere-   Profesor przeszed³  na  emeryture  w 1997 r. 
gowa³o szpital do kategorii wojewódzkich szpitali   Dla wielu chirurgów w Kraju Profesor by³ prze³o¿onym 
specjalizacyjnych. Pozwoli³o to rozszerzyæ poszcze- lub kierownikiem specjalizacji, dla wszystkich jednak 
gólne oddzia³y w szpitalu, zatrudniæ wiêcej lekarzy.   c h irurgów by³ i jest nauczycielem chirurgii i Cz³o-
Z czasem szpital sta³ siê uznanym przez œrodowisko wiekiem o wielkim i nieprzemijaj¹cym autorytecie.
lekarzy i pacjentów oœrodkiem chirurgii plastycznej.    Doceniaj¹c zas³ugi Profesora dla rozwoju chirurgii 
W 1964 r. Micha³ Krauss obroni³ pracê doktorsk¹,   p la s ty c znej w naszym kraju i za granica, i to jak dalece 
w 1968 r. przedstawi³ prace habilitacyjn¹, na podsta- skromny Szpital Chirurgii Plastycznej w Polanicy 
wie której oraz ca³okszta³tu dorobku naukowego Zdroju sta³ siê wiod¹c¹ placówk¹, i jak rozs³awi³ nasze 
uzyska³ tytu³ docenta w Centrum Medycznym miasto, na wniosek lekarzy i Towarzystwa Mi³oœników 
Kszta³cenia Podyplomowego. Polanicy, Rada Miejska w Polanicy Zdroju nada³a       
W 1964 r. chirurgia plastyczna zosta³a uznana za w 2005 r. prof. Micha³owi Kraussowi zaszczytny tytu³ 
odrêbn¹ specjalnoœæ. Odby³y siê pierwsze egzaminy Honorowego Obywatela  miasta Polanica Zdrój.
specjalizacyjne i ustalone zosta³y zasady zdobywania Akt nadania tytu³u wrêczyli burmistrz Polanicy Zdroju 
specjalizacji. Jerzy Terlecki i z-ca przewodnicz¹cego Rady Miejskiej 
W 1967 r. Micha³  Krauss mianowany zosta³  Magdalena Ptaszek 10 marca 2005 r w Warszawie,    
Konsultantem Krajowym w chirurgii plastycznej. w prywatnym mieszkaniu Profesora.
Funkcje  tê  pe³ni³  przez  27 lat.

                                    Krystyna Jazienicka-WytyczakDzia³alnoœæ naukowa Micha³a Kraussa  prowadzona    
w Wojewódzkim  Szpitalu  Chirurgii  Plastycznej            
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PIERWSZY POLSKI
BURMISTRZ

toœæ ods³oniêcia na frontonie budynku Urzêdu Miasta 
tablicy pami¹tkowej pamiêci pierwszego polskiego 
Burmistrza Kazimierza D¹browskiego.
Tablicê ods³oniêto dziêki inicjatywie i staraniom 
Towarzystwa Mi³oœników Polanicy.
Uroczystoœæ swoj¹ obecnoœci¹ zaszczyci: Wieminister 
Edukacji Narodowej i Sportu Henryk Go³êbiewski, 
przedstawiciel Ministra Kultury, Honorowy Obywatel 

60-lecie nadania praw miejskich Polanicy Zdroju Polanicy Zdroju prof. Czes³aw Dutka, Burmist rz 
rozpoczê³o cykl imprez pod wspólnym tytu³em „Zdroje Polanicy Jerzy Terleck i, Przewodnicz¹cy  Rady 
Kultury”. Miejskiej Zbigniew Puchniak, ks. Pra³at Antoni Kopacz, 
Organiza torzy: Przewodnicz¹cy  Rady  Miej skie j, burmistrzowie oœciennych miejscowoœci, cz³onkowie 
Burmistrz Polanicy Zdroju, Dyrektor Miejskiego Zarz¹du TMP, radni, mieszkañcy Polanicy.
Centrum Kultury, Prezes Towarzystwa Mi³oœników Prezes TMP Edward Wojciechowski przybli¿y³ zebra-
Polanicy, Prezes Polanickiej Izby Gospodarczej na nym sylwetkê Kazimierza D¹browskiego.
dzieñ 30 kwietnia 2005 r. zaplanowali dwie wa¿ne i pod- Obszerne skróty przedstawiamy poni¿ej.

                                                                               G.R.nios³e uroczystoœci. O godz.16,00 odby³a siê uroczys-

     Obchodzimy uroczyœcie 60-lecie nadania praw pierwszemu burmistrzowi, o prawid³owe funkcjonowa-
miejskich naszemu piêknemu miastu. Miasto, to przede nie czego musia³ zabiegaæ?
wszystkim ludzie. Im, którzy przybyli tu pierwsi, tworzyli 
zrêby polskiej pañstwowoœci tych ziem, zagospodaro-
wywali je, oddaæ winniœmy szczególny szacunek.  
Dzisiaj pragniemy uhonorowaæ jednego  spoœród nich-  
pierwszego burmistrza polskiej Polanicy  Kazimierza 
D¹browskiego.
Urodzi³ siê on 29 marca 1906 r. w Miñsku Mazowieckim 
w rodzinie kolejarskiej. Losy I wojny rzuci³y go do Rosji. 
Maturê zdoby³ w 1927 r. i rozpocz¹³ studia na Wydziale 
Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Z powodu braku 
œrodków finansowych w 1931r  przerywa studia i chwyta 
siê prac dorywczych, m.in. pracuje w Spó³dzielni 
Wydawców „Czytajcie” zajmuj¹cej siê kolporta¿em 
pism. W miêdzyczasie odby³ s³u¿bê wojskow¹ w pod-
chor¹¿ówce w Zambrowie i 15 pu³ku piechoty w Dêbli-
nie. W 1935 r. awansowa³ na podporucznika rezerwy     
i wraz z 15 pp odby³ Kampaniê Wrzeœniow¹ na szlaku 
bojowym od Wielunia do Warszawy, do której przedo-                           
sta³o siê wraz z nim tylko 15 osób. W Warszawie 
przebywa³ w sk³adzie 336 pu³ku piechoty, walcz¹c   J ak i  b y ³  wówczas Puszczyków  zelektryfikowany, 
z Niemcami a¿ do kapitulacji stolicy. zaopatrzony w gaz z gazowni k³odzkiej,  woda z filtrów 
Wziêty do niewoli zosta³ skierowany do szpitala w³asnych, z dwoma koœcio³ami ( katolickim i ewangelic-
jenieckiego sk¹d zosta³ zwolniony z powodu nieule- kim), stacj¹ kolejow¹, urzêdem pocztowym, szpitalem, 
czalnej choroby. Po powrocie do Warszawy przyst¹pi³ aptek¹, szko³¹ powszechn¹, przedszkolem, przytu³-
do organizacji Zwi¹zku Walki Zbrojnej, konspiracyjnej kiem dla starców, sierociñcem, domem zdrojowym, 
organizacji bojowej  powo³anej w 1939 r., w 1942 teatrem, kinem, placem sportowym, odkryt¹ p³ywalni¹. 
przemianowanej na Armiê Krajow¹. W ramach tej Dzia³a³y przedsiêbiorstwa przemys³owe, huta i szlifier-
organizacji zajmowa³ siê szkoleniem; by³a to namiastka nia szk³a kryszta³owego  kilka szlifierni w ruchu, piece 
podchor¹¿ówki./.../ W maju 1945 r. wyjecha³ na przepalone nadaj¹ce siê do remontu. Dwa tartaki 
Zachodnie Ziemie Odzyskane, skierowany indywidu- przygotowane do uruchomienia. Poza tym zak³ad 
alnie jako znaj¹cy pracê administracyjno-samo- leczniczo - k¹pielowy, specjalnoœæ leczenia - choroby 
rz¹dow¹. nerwowe i stawowe.
Pracowa³ kolejno  kilkanaœcie dni w Trzebnicy, gdzie Spraw¹ podstawow¹ dla burmistrza by³o uruchomienie 
mieœci³y siê pierwsze w³adze wojewódzkie, 18 dni   ta b o ru   samochodowego dla zapewnienia sprawnej 
w K³odzku jako wice burmistrz, a póŸniej do 1949 r. jako komunikacji z centrum kraju. Uruchomiono sklep, który 
burmistrz Polanicy Zdroju. Administracjê ówczesnego rozpocz¹ ³ rozdzia³  artyku³ów reglamentowanych 
Puszczykowa Zdroju obj¹³ Kazimierz D¹browski 18 pierwszej potrzeby. Dop³yw gazu z K³odzka uruchomio-
czerwca 1945 r. Miasto liczy³o wtedy 4000 sta³ych no ju¿ jesieni¹ 1945 r. W tym samym czasie, dziêki 
mieszkañców oraz 4000 ludnoœci nap³ywowej (ucieki- dobrej wspó³pracy z Administracj¹ Domu Zdrojowego, 
nierów z Centrum Rzeszy). Do miasta, znanego ju¿ od rozdzielono oko³o 60 pensjonatów miêdzy instytucje, 
dawna uzdrowiska nale¿a³y, jako zaplecze gospodar- zwi¹zki pracownicze i osoby prywatne, wykwalifiko-
cze, cztery s¹siednie gromady: Soko³ówka, Bie- wane w tym zawodzie w celu udostêpnienia jak naj-
ganowo, Kruszynowo i Wolany. Czym przysz³o w³adaæ szerszym  rzeszom  ludnoœci  mo¿liwoœci korzystania  z 
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ukonstytuowa³a siê w Polanicy Zdroju Miejska Rada 
Narodowa licz¹ca 20 cz³onków delegowanych przez 
partie polityczne, zwi¹zki zawodowe, organizacje 
spo³eczne i charytatywne. Najwa¿niejsz¹ osoba          
w mieœcie pozostawa³ Kazimierz D¹browski. Zapisa³ siê 
on w pamiêci mieszkañców jako œwietny organizator      
i gospodarz miasta z prawdziwego zdarzenia.
By³ przy tym urzekaj¹co uprzejmy, spokojny, o ujmuj¹-
cym sposobie bycia. Ci, którzy go pamiêtaj¹ z tamtych 
lat, opowiadaj¹, ¿e do pracy i po pracy szed³ zawsze 
inn¹ drog¹, by gospodarskim okiem dogl¹daæ „swoje 
gospodarstwo”.
Z pracy burmistrza zrezygnowa³ w 1949 r. ze wzglêdu 
na stan zdrowia; musia³ siê poddaæ zabiegowi usuniêcia 
7 ¿eber.  Po dwóch i pó³ roku ponownie zacz¹³ praco-
waæ: w hucie szk³a, w szkole, w bazie transportu FWP 
oraz od sierpnia 1952 r. w Prezydium Miejskiej Rady 
Narodowej w naszym mieœcie. W maju 1961 r. przerwa³ 
pracê. Zmar³ w 1975 r.

Uzdrowiska. Oficjalne rozpoczêcie roku szkolnego Odznaczony zosta³ Z³ot¹ Odznaka Zas³u¿ony dla 
nast¹pi³o 1 wrzeœnia 1945. W tym samym roku zosta³a Dolnego Œl¹ska.
za³o¿ona Ochotnicza Stra¿ Po¿arna. Uruchomiono te¿ Miejska Rada Narodowa 11 paŸdziernika 1946 r. nada³a 
otwart¹ s³u¿bê zdrowia. Do wa¿nych wydarzeñ tego mu godnoœæ „Honorowy Obywatel Polanicy Zdroju”      
pierwszego roku dzia³alnoœci burmist rza, nale¿y w uznaniu zas³ug, ogromn¹ pracê organizacyjn¹ wyko-
zaliczyæ ods³oniêcie 11 paŸdziernika 1945 r. pierwszego nan¹ w pionierskich latach.
na Dolnym Œl¹sku pomnika polskiego. Uroczystoœæ ta Dzisiaj  30 kwietnia 2005 r. w 60-lecie nadania praw 
zbieg³a siê z poœwiêceniem siedmiu domów leczniczo- miejskich Polanicy - Burmistrz, Rada Miejska i Towa-
wypoczynkowych Górników Zjednoczenia Chorzow- rzystwo Mi³oœników Polanicy, w imieniu spo³ecznoœci 
skiego. miejskiej ods³aniaj¹ tablicê, poœwiêcon¹ Jego Pamiêci, 
1 paŸdziernika 1945 r. zosta³a utworzona Gmina traktuj¹c to jako ho³d z³o¿ony nie tylko Kazimierzowi 
Puszczyków Zdrój obejmuj¹ca 10 okolicznych gromad, D¹browskiemu-pierwszemu burmistrzowi, ale i tym 
a 7 maja 1946 r. dawniejsze Altheide Bad otrzyma³o wszystkim, którzy wraz z nim tworzyli powojenn¹, 
nazwê Polanica Zdrój. 11 paŸdziernika tego¿ roku polsk¹ Polanicê Zdrój.

Moment ods³oniêcia tablicy pami¹tkowej
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80 lecie 80 lecie
Teatru Zdrojowego

  Drug¹ uroczystoœci¹  jaka mia³a miejsce 30 kwietnia imprezy odby³ siê spektakl w wykonaniu aktorów 
2005 r. by³o ods³oniêcie nad wejœciem do Teatru K³odzkiego Oœrodka Kultury : „Hrabstwo K³odzkie czyli 
Zdrojowego tablicy pami¹tkowej patronki Teatru w kraju Pana Boga”.
Mieczys³awy Æwikliñskiej. Wyg³oszon¹ przez Dyrektora MCK Marka Mazur-
Po ods³oniêciu tablicy wyœwietlono krótki film o M. kiewicza historiê Teatru Zdrojowego drukujemy poni¿ej.
Æwikliñskiej: „Czapki  z g³ów Æwik³a idzie..” Na koniec                          

                                                                                     G.R.

Krótka historia Teatru Zdrojowego im. Mieczys³awy zdrojowi mieli zapewnione tutaj ró¿norodne rozrywki: 
Æwikliñskiej w Polanicy Zdroju /.../ “Trzy razy dziennie koncertuje w parku dla kuracju-

szów orkiestra o wiele przewy¿szaj¹ca przeciêtnoœæ; 
Pierwsze lata XX wieku stanowi³y dla Polanicy Zdroju odbywaj¹ siê koncerty i przedstawienia teatralne, w któ-
okres jej niebywa³ego rozkwitu, czas przemiany skrom- rych bior¹ udzia³ pierwszorzêdni artyœci z Wroc³awia      
nego, zapomnianego kopciuszka w królow¹ dolno- i Berlina” Wystêpy teatralne wprowadzono w kurorcie 
œl¹skich uzdrowisk, której ugruntowana s³awa prze- ju¿ w roku 1903, a zapocz¹tkowa³ je zespó³ Brunona 
trwa³a po dzieñ dzisiejszy. Hottenrotha z Saksonii. Sezonowo odbywaj¹ce siê, 
W roku 1904, uzdrowisko przyst¹pi³o do tworzenia przedstawienia grane by³y w sali o skromnych, nawet 
nowoczesnego kurortu. Masowo nap³ywaj¹cy goœcie wrêcz   ubogich   urz¹dzeniach   scenicznych  (obecnie 
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lokal Colombina), ale ju¿ wkrótce Polanica poszczyciæ „Moralnoœæ Pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej czy te¿ 
siê mog³a nowym przybytkiem kultury. 27 maja 1925 „Zemstê" Aleksandra Fredry. Re¿yserem wszystkich 
roku dokonano otwarcia nowoczesnego Teatru spektakli by] Franciszek Hollik-Hollikowski, który 
Zdrojowego, wyposa¿onego we wszystkie nowinki widz¹c perspektywy dalszego rozwoju sceny, poprosi³ 
estradowe z opuszczan¹ fos¹ dla orkiestry w³¹cznie, znakomit¹ aktorkê Mieczys³awê Æwikliñsk¹ o objêcie 
zaœ nieustaj¹cy w nim sezon zainaugurowa³y wystêpy patronatu nad polanickim zespo³em dramatycznym.   
znanej berliñskiej „Rotterbiihne". Tamten okres, to a¿ W swoich listach do pierwszej damy polskiej sceny 
cztery przedstawienia tygodniowo. z których wymieniæ nazywa³ j¹ swoj¹ „opiekunk¹". Precedensem oœmie-
nale¿y chocia¿by operê komiczn¹ „Martha" Friedricha laj¹cym do starañ o patronat Mieczys³awy Æwikliñskiej, 
Flottowa w roku 1928, czy inscenizowan¹ przez teatr    sta³o siê nadanie amatorskiemu teatrowi w Tarnowie 
z Meiningen, pierwsz¹ niemieck¹ klasyczn¹ komediê imienia Ludwika Solskiego. Zespó³ Teatralny ...doce-
narodow¹ „Minna von Barnhelm" Gottholda Lessinga. niaj¹c wielki wk³ad Obywatelki w dzie³o umacniania 
Goœcinnie wystêpowa³ tutaj „Görlitzer Stadttheater" kultury i Jej nieprzemijaj¹ce zas³ugi w dziedzinie teatru 
oraz znacz¹cy artyœci niemieccy. Polski Ludowej ..., zwróci³ siê do artystki z proœb¹ o 

akceptacjê zamierzenia. ...Mieczys³awa Æwikliñska 
wyrazi³a swoj¹ zgodê, przyjet¹ z radoœci¹ przez 
wszystkich ... Od listopada 1952 roku zespó³ nosi³ ju¿ 
oficjaln¹ nazwê: „Uzdrowiskowy Teatr imienia 
Mieczys³awy Æwikliñskiej", otrzyma³ tak¿e gmach 
polanickiego teatru. Patronat znanej aktorki nie by³ 
jedynie czcz¹ formalnoœci¹. Mieczys³awa Æwikliñska 
wielokrotnie przebywa³a latem w Polanicy na kuracjach 
i wówczas to chêtnie spotyka³a siê z zespo³em, s³u¿¹c 
mu rad¹ i pomoc¹ w opracowywaniu repertuaru.          
Z polanickimi amatorami gra³a wielokrotnie. W roku 
1953 kreowa³a tytu³ow¹ postaæ w „Moralnoœci pani 
Dulskiej", rok póŸniej w „O¿enku" ...niby niedu¿¹, ale 
bardzo mêcz¹c¹ "... rolê Fiok³y, by w 1955 roku 
wzbudziæ aplauz jako Podstolina w „Zemœcie" - w koñ-
cu nie by³o jej obojêtne, jaki poziom reprezentuje Teatr 
im. Æwikliñskiej. Poza tym ten amatorski teatr zaspa-
kaja³  w  jakiejœ mierze jej  g³ód ról scenicznych.
Zespó³ uzdrowiskowy zdoby³ wiele zaszczytnych W powojennych dziejach polanickiego Teatru 
wówczas nagród - od II miejsca w wojewódzkim Prze-Zdrojowego najpiêkniejsze karty zapisane zosta³y w la-
gl¹dzie Sztuk Radzieckich i Rosyjskich po wyró¿nienie tach piêædziesi¹tych za przyczyn¹ amatorskiej sceny 
za udzia³ w akcji propagandowej podczas kampanii teatralnej. W³aœnie wtedy zaistnia³y dobre warunki do 
przedwyborczej do Sejmu PRL i by³ licz¹cym siê upowszechniania amatorskiego ruchu artystycznego. 
dope³nieniem teatru z tzw. „prawdziwego zdarzenia". Dotacje pañstwowe pozwoli³y na organizacjê zespo³ów 

wœród za³óg zak³adów pracy, na anga¿owanie instruk-
torów i opiekê ze strony artystów zawodowych. 
Popularnoœci¹ cieszy³y siê chóry, orkiestry dête, 
zespo³y mandolinistów, grupy teatralne. Tego typu 
dzia³alnoœæ by³a oczywiœcie tak¿e kultywowana i w 
polanickim uzdrowisku gdzie, zgodnie z wytycznymi 
ówczesnych w³adz ...osi¹gniêcia lecznicze winny iœæ   
w parze z dzia³alnoœci¹ i osi¹gniêciami w dziedzinie 
kultury... Przy zespole artystycznym Zwi¹zku Zawo-
dowego Pracowników S³u¿by Zdrowia w Polanicy 
Zdroju od roku 1951 istnia³a sekcja dramatyczna 
utworzona przez instruktora kulturalno - oœwiatowego,  
z zawodu aktora, Franciszka Hollik-Hollikowskiego.  
Na inauguracjê pierwszego sezonu wybrano (zgodnie      
z duchem czasu) sztukê radzieckiego pisarza Andrzeja 
Uspieñskiego “Przyjaciele”.
O premierze, przygotowanej z wielk¹ starannoœci¹, tak 
póŸniej pisano:...sam fakt wystawienia sztuki we 
w³asnym teatrze i w obsadzie g³ównych ról przez 
lokalne si³y aktorskie, spotka³ siê z ¿yczliwoœci¹ Dolnoœl¹ska „Gazeta Robotnicza" z 31 grudnia 1953 
zebranej publicznoœci, szczelnie wype³niaj¹cej salê roku pisa³a: ...Jednym z wyró¿niaj¹cych siê zespo³ów 
teatru... . Kolejn¹ by³a jednoaktówka Maxa Maureyla œwietlicowych w powiecie k³odzkim, jest zespó³ 
„Protekcja", a siêgaæ zaczêto  po coraz  ambitniejszy dramatyczny z Polanicy Zdroju. Nad zespo³em tym 
repertuar. Wystawiano nie tylko sztuki wspó³czesne, objê³a niedawno patronat znakomita artystka 
lecz równie¿ klasykê: „O¿enek" Miko³aja Gogola, Mieczys³awa   Æwikliñska.  Zespó³   polanicki   w   pe³ni   
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Teatr w latach 50 ubig³ego wieku

Marek Mazurkiewicz przedstawia historiê teatru
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Przedstawienie z udzia³em Mieczys³awy Æwikliñskiej

a
rc

h
. 
H

. 
G

rz
yb

o
w

sk
i

zas³uguje na to wyró¿nienie, przejawia bowiem ¿yw¹ wie, Boles³aw Kupny, Stanis³aw Klauze, Krystyna 
dzia³alnoœæ... Polaniccy artyœci wyje¿d¿aj¹ ze swoim Bielecka, Teresa Ochnio, Krystyna Zió³kówna, Wac³aw 
repertuarem do ró¿nych miejscowoœci, m.in. do Je¿owski, Franciszek Dziedzic, Krzysztof Gryglewski, 
spó³dzielni produkcyjnych... . Rzeczywiœcie zespó³ Józef £yp i stolarz Leon Kubiak, w³asnorêcznie przygo-
wystêpowa³ bardzo czêsto: dawa³ dwa przedstawienia towuj¹cy dekoracje. Przewinê³o siê tu ponad 40 osób, 
w ci¹gu turnusu, kilka razy w miesi¹cu w okolicznych które w mniejszym lub wiêkszym stopniu przyczyni³y siê 
uzdrowiskach, trafia³y siê tak¿e tournee dalsze. do sukcesów odnoszonych przez doskonale rozwijaj¹-

cy siê aktorsko zespó³. Pe³niê swojego rozkwitu scena 
prze¿ywa³a za czasów Franciszka Hollik-Hollikow-
skiego i Marii Bogdanowicz - po jej odejœciu inni 
re¿yserzy nie byli ju¿ tak bardzo zaanga¿owani. 
Jeszcze w roku 1956 fragmenty „Dziadów", w polani-   
ckej interpretacji, prezentowane by³y przez Polskie 
Radio w audycji „Przed matur¹", jeszcze w roku 1957 
próbowano bez efektów kilku sztuk, ale ju¿ z koñcem 
tego¿ roku uzdrowiskowa scena dramatyczna w Pola-
nicy  zosta³a zlikwidowana.
...Zespo³u nie ma ju¿. Wszystko siê zmienia, a czas 
wci¹¿ naprzód niestrudzenie leci.. Zosta³y tylko w pa-
miêci wspomnienia „Zemsty" z udzia³em s³awnej Pani 
Mieci...- pisa³ po latach Stanis³aw Klauze. Zespó³ 
przesta³ istnieæ, ale jego siedziba Teatr Zdrojowy 
pozosta³ i wielka Patronka mia³a tu jeszcze kilkakrotnie 
powróciæ. W listopadzie 1969 roku na polanickiej 
scenie zachwyca³a swoj¹ kreacj¹ w nieœmiertelnej 

W roku 1955 animatork¹ sceny zosta³a Maria sztuce Alessadro Cassony „Drzewa  umieraj¹   stoj¹c".    
Bogdanowicz, dawniej re¿yser  krakowskiego Teatru Mówi³a póŸniej do Andrzeja Grzybowskiego: ...Pamiê-
im. Juliusza S³owackiego, a latem tego¿ roku tradycyj- tasz to urocze spotkanie z moimi amatorami? Jak¿e¿ 
nie „do wód" polanickich przyjecha³a Mieczys³awa nas serdecznie podejmowali... No, bagatela, pani 
Æwikliñska i na gor¹ce próœby zgodzi³a siê wyst¹piæ Mieczys³awo, graliœmy przecie¿ w teatrze im. 
goœcinnie w kilku spektaklach. Odbywa³y siê wielogo- Mieczys³awy  Æwikliñskiej!...
dzinne próby, podczas których niekiedy nieraz ca³kiem W latach 70-tych i 80-tych XX wieku teatr by³ miejscem 
na nowo inscenizowano poszczególne sceny. Gdy wystêpów goœcinnych, organizowanych przez 
sprzeciwiano siê jej nadmiernej pracy pani Miecia Uzdrowiskowy Dom Kultury. Po likwidacji tej placówki 
odpowiada³a niezmiennie:...Moje dzieci, ja do tego prezentacje artystyczne odbywa³y siê sporadycznie,    
jestem przyzwyczajona i naprawdê mnie to nie mêczy, a na pocz¹tku lat 90 praktycznie zamar³y.
bo robiê to ju¿ pó³ wieku. A ¿e siê czasem zadyszê, to Prze³om nast¹pi³ w roku 2000, wraz z utworzeniem 
trudno... Pobyt znakomitej aktorki, kiedy jej nazwisko Miejskiego Centrum Kultury, które na powrót o¿ywi³o 
znajdowa³o siê na afiszach, powodowa³ i¿ kasy biletowe Salê Teatru Zdrojowego. 4 lipca 2000 roku zainaugu-
oblegane by³y przez wczasowiczów i kuracjuszy rowano I Polanicki Sezon teatralny spektaklem „Emi-
¿¹dnych zobaczenia wielkiej s³awy na polanickiej granci" wg S³awomira Mro¿ka w wykonaniu K³odzkiego 
scenie. Podnosi³o to jednoczeœnie rangê samego teatru KO-KU. W tym samym roku ze œrodków Fundacji 
zespo³u, który nieraz  i dwukrotnie w ci¹gu dnia musia³ Polsko-Niemieckiej dokonano modernizacji podstawo-
wystawiaæ tê sam¹ sztukê - zawsze z udzia³em wych urz¹dzeñ scenicznych. Od 2003 roku budynek 
Mieczys³awy Æwikliñskiej. Artystka wyje¿d¿a³a równie¿ Teatru jest w³asnoœci¹ gminy Polanica Zdrój. W okresie 
na wystêpy do Kudowy Zdroju, K³odzka i Bielawy, gdzie 5 letniej dzia³alnoœci MCK, w Teatrze Zdrojowym 
istnia³ podobny, amatorski zespó³ teatralny. Publicznoœæ zrealizowano kilkaset wystêpów, koncertów, spektakli, 
zawsze serdecznie przyjmowa³a wystêpy zespo³u,który projekcji, wystaw i pokazów artystycznych. Goœciliœmy 
mimo swego amatorstwa, dawa³ mo¿liwoœæ prze¿ycia znakomite zespo³y i wielkich artystów; ¿e wymieniê 
wielorakich wzruszeñ. Katarzyna Syssak, odtwórczyni tylko: Teatr Wierszalin, Operê Dolnoœl¹sk¹, Teatr im. 
postaci Rollinsonowej w „Roku Romantyzmu" (przed- Stefana Jaracza z £odzi, Irenê Santor, Jana 
stawienie sk³adaj¹ce siê z fragmentów dzie³ Adama Machulskiego czy Jana Peszka. Teatr Zdrojowy to tak¿e 
Mickiewicza) otrzyma³a po spektaklu taki oto, mo¿e miejsce pracy i wystêpów amatorskich zespo³ów 
niezbyt udolny, bilecik od widza do³¹czony do wi¹zanki artystycznych. Wœród 12 grup dzia³a tak¿e zespó³ 
kwiatów: ...Za Tw¹ grê za wielkoœæ odczuæ - uczuæ teatralny im. Mieczys³awy Æwikliñskiej. M³odzi artyœci 
ludzkich, za Twe cierpienie, mêkê prze¿ywania boleœci amatorzy mog¹ poszczyciæ siê nagrodami na festiwa-
najprawdziwszych, wiêc œwiêtych - niechaj stanie Ci siê lach wojewódzkich i ogólnopolskich. I chyba nic w tym 
Szczêœcie... dziwnego, gdy¿ na co dzieñ pracuj¹ i wystêpuj¹ w teat-
Potrzeba opracowywania nowych sztuk powodowa³a rze im. Mieczys³awy Æwikliñskiej.
koniecznoœæ zmian osobowych, jednak¿e od samego 

Na podstawie tekstu Zbigniewa Franczukowskiegopocz¹tku zasadniczy trzon stanowili: za³o¿yciel, 
Opracowa³ Marek Mazurkiewicz i zaprezentowa³ podczas Inauguracji re¿yser i wieloletni aktor Franciszek Hollik-Hollikowski, 
Festiwalu ZDROJE KULTURY 2005 w dn. 30.04.2005 z okazji 80 

Eugeniusz Fedorowicz, Krystyna i Kazimierz Fronto- rocznicy powstania Teatru Zdrojowego

Z ¯YCIA TMP
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Towarzystwo Mi³oœników Polanicy wzbogaci³o swoje Nazwisko Jaros³awa Jakowczuka kojarzymy przede 
archiwum o zbiory prac fotograficznych Jaros³awa wszystkim z pracami wykonywanymi na rzecz Zespo³u 
Jakowczuka, które po jego œmierci przekaza³a ¿ona Uzdrowisk K³odzkich i Biura Promocji Miasta w Polanicy 
Miros³awa. Zdroju. Prace te to plakaty, kalendarze, informatory, 
W maju 2005 r. w Polanickiej Galerii Sztuki, przy foldery i inne.
wspó³pracy  Miejskiego  Centrum Kultury,  Zarz¹d J. Jakowczuk wspó³pracowa³ równie¿ z nasz¹ redakcj¹. 
Towarzystwa Mi³oœników Polanicy zorganizowa³  Pocz¹tek wspó³pracy przypada na jesieñ 2002 r., kiedy 
wystawê Jego fotografii, które dot¹d nie by³y jeszcze otrzymaliœmy projekt ok³adki do numeru 4 „NP”, chocia¿ 
znane. S¹ to symulacje komputerowe, które tworzy³ Jego fotografie umieszczane by³y w naszej gazecie od 
równolegle z fotografi¹ tradycyjn¹. Pierwsze z nich pocz¹tku jej istnienia.
dawa³y Mu satysfakcjê artystyczn¹ i samospe³nienie, Poni¿ej zamieszczamy ¿yciorys Artysty.

                                                                                    G.R.drugie pieni¹dze. Doboru  prac dokona³a  ¿ona  Artysty.

Fotografie 
Jaros³awa Jakowczuka
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Jaros³aw
Jakowczuk

(1938-2004) urodzi³ siê w 
Baranowiczach (Bia³oruœ). 
Do Polanicy przyjecha³ 
wraz z rodzin¹ w latach 
50 ubieg³ego wieku.
Pracowa³ jako nau-
czyciel rysunku w SP 
nr 2, by³ kierownikiem 
klubu FWP „Domino”, 
w latach 1961-74 

pracowa³ jako projek-
tant w Hucie Szk³a 

„Sudety” w Szczytnej, 
gdzie jednoczeœnie pro-

wadzi³ zajêcia z rysunku zawodowego w Zasadniczej 
Szkole Szklarskiej.
W tym okresie zg³osi³ wiele projektów autorskich 
dotycz¹cych miêdzy innymi: sposobu nanoszenia 
faktur sferycznych na szk³o w trakcie jego formowa-
nia. Technik¹ t¹ wykonano  zestaw sto³owy „Mira”- 
wielokrotnie nagradzany na Zachodzie.
By³ artyst¹ wszechstronnym, malowa³, fotografowa³. 
W m³odoœci wirtuozowsko gra³ na akordeonie w uz-
drowiskowym zespole mandolinistów (1958-1968).
W latach1962-63 odbywa studia aplikacyjne w  Wy¿-
szej Szkole Sztuk Plastycznych we Wroc³awiu w 
Katedrze Fotografii. W 1968 roku Minister Kultury        
i Sztuki nadaje Mu tytu³ i uprawnienia artysty fotografi-
ka. Piêæ lat póŸniej zostaje cz³onkiem zwyczajnym 
Zwi¹zku Polskich Artystów Fotografików.
Lata 1974-1990 spêdza w £odzi. Tam zwi¹zany jest   
z Teatrem Wielkim. Z tego te¿ okresu pochodzi wiele 
fotografii   opublikowanych  w  albumach,  wydawnic-

Komiszrz wystawy Gra¿yna Redmerska wita przyby³ych goœci

Przemawia prezes TMP Edward Wojciechowski

Od lewej stoj¹:red. B. Jaœkiewicz, przewodnicz¹cy RM Zb. Puchniak, dyr. MCK
M. Mazurkiewicz, wiceprezes TMP H. Grzybowski, burmistrz J. Terlecki

Od lewej: B. Kaczmarek, prof. Zb. Horbowy, prezes  TMZK E. Kaczmarek, 
siostra artysty Idalia, radny powiatowy D. K³onowski, red GP”Brama” 
K. Redmerska, M. Bernat, B. Bogacz

Z ¯YCIA TMP
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twach i wystawach.
W roku 1990 wraca do Polanicy, nadal fotografuje. 
Przypadaj¹ca na ten okres rewolucja technologiczna 
(przejœcie z zimnego w ciep³y proces obróbki obrazu) 
wymusza inwestowanie w nowy sprzêt. Jednoczeœnie 
dla dorównania „wolnemu rynkowi” rozszerzy³ swój 
warsztat o opracowania komputerowe.
Po ukoñczeniu studiów w zakresie reklamy, pragn¹³ 
rozwijaæ siê w tym kierunku.
Po zaprzyjaŸnieniu siê z komputerem, zacz¹³ wyko-
rzystywaæ go do celów artystycznych. Wtedy to 
powsta³y symulacje komputerowe bêd¹ce nowoczesn¹ 
form¹ wypowiedzi artystycznych.
Prace prezentowane na wystawie by³y tylko pocz¹tkiem 
marzeñ pokazania œwiatu piêknej doliny..., gdzie i wzgó-
rza tam by³y,  i rzeka,  i las...,  i gdzie spêdzi³ tyle spo-
kojnych, dobrych lat swojego ¿ycia.
Nie zaniedbywa³ tak¿e klasycznych form prezentacji 
swoich prac. 
W roku 2002 tryptyk pt. ”Zielony pejza¿”, „Ugrowy artyœci, Jaros³aw Jakowczuk mia³ zaszczyt znaleŸæ siê 
pejza¿” oraz „Widok ze Szczeliñca” pod wspólnym w tym gronie.
Has³em „Ziemia K³odzka” znalaz³ siê na wystawie   M a rz y³  o  o twarciu galerii internetowej. Wymyœli³ nazwê  
w Brukseli zorganizowanej z okazji posiedzenia Unii i poczyni³ dzia³ania techniczne z tym zwi¹zane.
Europejskiej. Na  tê  wystawê  zostali zaproszeni polscy Nie zd¹¿y³. Marzenia przerwa³a nag³a œmieræ. 
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Od lewej: A. Berkowska, A. Bieñ-Sadowska, S. Sadowski 
oraz fotograf TMP J. Pisarczyk

    25 czerwca 2005 r. w kawiarni „Zdrojowa” odby³o siê stanem zaawansowania prac,  jak równie¿ zaapelowa³a 
Walne Zebranie Sprawozdawcze Cz³onków TMP za rok do zebranych o pomoc w zbieraniu materia³ów i pisaniu 
2004. W zebraniu uczestniczy³o 46 osób. Niska kroniki.

 W trakcie dyskusji cz³onkowie TMP wnieœli wiele uwag frekwencja spowodowana by³a byæ mo¿e wysok¹ 
co do celowoœci starania siê o otrzymanie statusu temperatur¹ powietrza w tym dniu (+32C).

Prezes Wojciechowski z³o¿y³ sprawozdanie z dzia³al- Organizacji Po¿ytku Publicznego, poniewa¿ w œwietle 
noœci Towarzystwa w 2004 r. , wiceprezes Grzybowski obowi¹zuj¹cych przepisów jest to obecnie bardzo 
odczyta³ sprawozdanie finansowe, a Przewodnicz¹cy droga finansowo sprawa.

Zg³aszano równie¿ uwagi i wnioski dot. m.in. braku Komisji Rewizyjnej odczyta³ protokó³ Komisji i udzieli³ 
porz¹dku w mieœcie i parku zdrojowym oraz uwagi dot. Zarz¹dowi  absolutorium.  Nastêpnie  prezes 
przepisów porz¹dkowych w Statucie TMP.Wojciechowski przedstawi³ zebranym program  

dzia³ania TMP na rok bie¿¹cy. Natomiast wiceprezes 
Grzybowski zapozna³ zebranych z propozycjami  P odjêto nastêpuj¹ce uchwa³y i wnioski :
zmian w Statucie TMP i podkreœli³, ¿e zmiany te s¹ - wydaæ Kronikê Polanicy  I i II tom w jednym czasie         
konieczne do uzyskania przez TMP statusu organizacji (czêœæ polsk¹ i niemieck¹),
po¿ytku publicznego, co w przysz³oœci mo¿e daæ - zwróciæ siê do W³adz Miasta z proœb¹ o renowacjê 
Towarzystwu  wymierne  korzyœci  finansowe. pomnika przy ul. Warszawskiej,
Dyskusja zebranych skupi³a siê na temacie najwa- - skróciæ czas oczekiwania na rozpoczêcie zebrania      
¿niejszym dla TMP w roku bie¿¹cym a mianowicie na z 30 min. do 15 min.,
pisaniu  kroniki miasta po roku 1945. - zatwierdziæ Statut TMP (projekt po zmianach),
Krystyna Jazienicka-Wytyczak (zbieraj¹ca materia³y     - zobowi¹zaæ Zarz¹d TMP o staranie siê o uzyskanie 
i pisz¹ca kronikê) wyjaœnia³a liczne zapytania, podkre- statusu Organizacji Po¿ytku Publicznego po analizie 
œli³a, ¿e kronika pisana jest zupe³nie spo³ecznie. Do przepisów ( musz¹ byæ korzystne finansowo dla TMP).
pracy powo³any zosta³ zespó³ redakcyjny w sk³adzie: K. 
Jazienicka-Wytyczak - przewodnicz¹ca, B. G¹sienica-
Sieczka, H.Grzybowski cz³onkowie, G. Redmerska -                                                Gra¿yna Redmerska

skanowanie. Pani Wytyczak zapozna³a zebranych ze 

WALNE  ZEBRANIE  SPRAWOZDAWCZE 
Towarzystwa Mi³oœników Polanicy za 2004 r.

Z ¯YCIA TMP
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Kamieñ 
Pami¹tkowy

lickiego.
Dlatego te¿ jesteœmy wdziêczni tym, którzy podjêli inicjatywê 
postawienia kamienia pami¹tkowego. Zarz¹d Mi³oœników 
Polanicy urzeczywistni³ ideê pra³ata Kopacza, który j¹ 
wysun¹³ wraz z pastorem Sitarkiem i Ern¹ Biegus. Wspó³pra-
ca ekumeniczna pomiêdzy nimi jest ju¿ od wielu lat prakty-
kowana.
My byli polaniczanie, zebraliœmy fundusze na pokrycie 
kosztów pomnika; przy³¹czy³a siê do tego równie¿ wspólnota 
Œl¹zaków ewangelików w Niemczech i przedstawicielstwo 
ksiê¿y i wiernych z hrabstwa k³odzkiego w Münster.

Niedaleko miejsca, gdzie w latach 1916-1968 sta³ Równie¿ ten pomnik, przenosi cz¹stkê przesz³oœci naszego 
koœció³ ewangelicko-augsburski w Polanicy, w piêkne piêknego miasta Altheide w teraŸniejszoœæ i ³¹czy Polaków    
letnie przedpo³udnie, 20 lipca 2005 r. odby³o siê i Niemców dla przysz³oœci.
z inicjatywy TMP uroczyste ods³oniêcie i poœwiêcenie 
kamienia pami¹tkowego.
Udzia³ w uroczystoœci wziêli: przedstawiciele w³adz 
miejskich  burmistrz Jerzy Terlecki i przewodnicz¹cy 
Rady Miejskiej Zbigniew Puchniak; ksi¹dz pra³at 
Antoni Kopacz  inicjator upamiêtnienia koœcio³a 
ewangelickiego; pastor Robert Sitarek; zastêpca 
dyrektora ZUK Jacek Habdank-Abczyñski, radni: 
Krystyna Gowsz, Krystyna Kuncewicz, Magdalena 
Ptaszek, Mateusz Jellin, cz³onkowie zarz¹du TMP      z 
prezesem Edwardem Wojciechowskim, a tak¿e 
niema³a grupa mieszkañców naszego miasta. Wœród 
nich wa¿nymi goœæmi by³y polaniczanki: Erna Biegus 
jako ³¹cznik  jak mówi poeta  „miêdzy dawnymi             
i m³odszymi laty” i Karolina Piasecka.
Równie wa¿nymi goœæmi byli przedwojenni mieszkañ-
cy Polanicy: Eberhard Scholz oraz Georg Wenzel, 
nasz wieloletni przyjaciel, obaj z ma³¿onkami. Sam 
pomnik powsta³ dziêki zbiórce œrodków finansowych 
wœród dawnych mieszkañców, nie tylko ewangelików. 
Kamieñ pami¹tkowy jest dzie³em Henryka Mrukowicza Przemówienie Eberharda Scholza (t³um. H. Grzyb-

owski)z Polanicy.
Szanowny panie burmistrzu, ksiê¿e pra³acie, pastorze, Wyst¹pienia by³y krótkie. Jak podkreœlali zgodnie 
szanowni Pañstwo!Georg Wenzel (wyst¹pienie obok), i polscy mówcy, 
To, ¿e stoimy tutaj, niedaleko miejsca, gdzie kiedyœ sta³ uroczystoœæ ta by³a swoistym ekumenicznym aktem 
koœció³ ewangelicki pamiêci cesarza Fryderyka, nie jest dla 

porozumienia chrzeœcijan: katolików i ewangelików; 
mnie ³atwe i oczywiste. My, starsi ju¿ ludzie, pamiêtamy 

dodajmy, ¿e tak¿e i s¹siadów-Europejczyków: Pola- przecie¿ tê straszn¹ wojnê, klêskê Niemiec i bolesne 
ków i Niemców, w ich mi³oœci do swojego miasta. rozstanie z ojczyzn¹.
Henryk Grzybowski przedstawi³ w obu jêzykach Dziœ, 15 lat po upadku ¿elaznej kurtyny i rok od przyst¹pienia 
historiê (której skrót zamieszczamy obok) koœcio³a       Polski do Unii Europejskiej upamiêtniamy miejsce, przypom-

inaj¹ce nasz¹ parafiê ewangelick¹, gdzie chrzeœcijanie byli i parafii ewangelickiej, opisuj¹c nawet jego wnêtrze.
chrzczeni i przystêpowali do konfirmacji. Dobre stosunki E. Scholz, syn ostatniego pastora Gerharda Scholza, 
miêdzy naszymi narodami nape³niaj¹ mnie radoœci¹.opowiedzia³ o wzruszeniu jego niedawno zmar³ej 
Szanowni Pañstwo, s³owo „ojczyzna” nie jest pojêciem         matki, kiedy dowiedzia³a siê o maj¹cej siê odbyæ 
z terminem wa¿noœci. Dla nas, którzy tu mieszkaliœmy         

uroczystoœci (wyst¹pienie obok). Ona równie¿ przez 
(a wielu z nas jeszcze ¿yje), Polanica Zdrój pozostaje star¹ 

pewien czas prowadzi³a sprawy parafii, a nawet ojczyzn¹. Dla wielu dzisiaj tu urodzonych i tu mieszkaj¹cych 
odprawia³a nabo¿eñstwa. E. Scholz wymieni³ równie¿ Polanica sta³a siê równie¿ ojczyzn¹. Szczególn¹ radoœci¹ 
ofiarodawców. jest dla mnie dzia³alnoœæ Towarzystwa Mi³oœników Polanicy, 
Nastêpnie odby³a siê ekumeniczna ceremonia zajmuj¹cego siê m. in. histori¹ naszej piêknej miejscowoœci.

Mogê te¿ zapewniæ, ¿e gdyby mogli byæ tu obecni moi poœwiêcenia kamienia pami¹tkowego, sprawowana 
rodzice, ostatni pastor Gerhard Scholz i moja ca³kiem wed³ug obrz¹dku ka¿dego z wyznañ, zakoñczona 
niedawno zmar³a matka (która od 1942 r. prowadzi³a wspóln¹ modlitw¹
parafiê), oboje byliby g³êboko wzruszeni. Pani Erna Biegus, Uczestnicy mogli jeszcze porozmawiaæ zarówno         
która t³umaczy moje s³owa, nale¿y do ostatnich konfirman-

o historii, jak i o dniu dzisiejszym Polanicy, na wspólnej 
tów, których mój ojciec pob³ogos³awi³ w marcu 1943 r. ¯yje 

kawie w hotelu „Jantar”. jeszcze wielu polaniczan, nale¿¹cych kiedyœ do naszej 
parafii. Im, ich dzieciom i wnukom zainteresowanym 

Przemówienie Georga Wenzela (t³um. H. Grzybowski) ojczyzn¹ ojców, przeka¿emy sprawozdanie z tej uroczyst-
Szanowni pañstwo! oœci.
wielu dawnych polaniczan przy okazji wizyty w starej 
ojczyŸnie, przyjmuje z du¿ym bólem brak koœcio³a ewange-                                                       Henryk Grzybowski
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Ods³oniêcia kamienia pami¹tkowego, od lewej E. Biegus, 
Burmistrz J. Terlecki, E. Scholz, G. Wenzel

Z ¯YCIA TMP
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Jubileusz 10 lecia  partnerstwa miast

Polanica Zdrój - Telgte 

Goœcie, na czele z prezesem Ko³a Przyjació³ Polanicy  
w Telgte dr. Wolfgangiem Nienaberem mieli bardzo 
intensywny program zwiedzania zarówno Polanicy jak   
i Ziemi K³odzkiej oraz Dolnego Œl¹ska. Zamieszkali      
w pensjonacie „Beata” reprezentuj¹cym dobry, europ-

W dniu 2 lipca 2005 r. w Lingen odby³a siê uroczystoœæ ejski standard.
dziesiêciolecia nawi¹zania stosunków partnerskich 
miêdzy 
Polanic¹ Zdrojem a Telgte.
Stronê polsk¹ reprezentowali: burmistrz Jerzy Terlecki, 
wiceprzewodnicz¹ca Rady Miejskiej Magdalena 
Ptaszek, wiceprezes Towarzystwa Mi³oœników Polanicy 
Henryk Grzybowski, Józef G¹sior, a tak¿e pracownica 
Biura Promocji Katarzyna Wilczyñska.
Przedstawiciele strony niemieckiej to: burmistrz 
Dietrich Meendermann, kierownik urzêdu Heribert 
Schönauer, przewodnicz¹cy Towarzystwa Przyjació³ 
Polanicy w Telgte dr Wolfgang Nienaber oraz pionier 
wspó³pracy, Bernd Lechler, a tak¿e liczna grupa 
mieszkañców miasta. Obecny by³ równie¿ konsul RP    
w Kolonii - Janusz Styczek                         .

Przemówienie przedstawiciela Towarzystwa Mi³oœników Polanicy, 
Henryka Grzybowskiego
Panie burmistrzu Meendermann, panie burmistrzu Terlecki, panie 
konsulu Styczek, panowie ambasadorowie Ziemi K³odzkiej: panie    
dr. Nienaber, panie Wenzel, Bernd, Józef! Szanowni pañstwo!: 
Wszystko zaczê³o siê od tego, ¿e Józef G¹sior jako pierwszy 
polaniczanin trafi³ tu przypadkowo 26 lat temu do Bernda Lechlera, 
który go wtedy goœci³. Dziêkujemy Wam za to, ¿e póŸniej, dziêki Wam, 
10 lat temu podpisano porozumienie o wspó³pracy.
To porozumienie jest mostem, który nie tylko spina brzegi rzeki, ale i je 
³¹czy. £¹czy dwa miasta i mieszkañców tych miast. Takim w³aœnie 
symbolem zbli¿enia w wielu kulturach jest most, taki jak „most Telgte” 
w Polanicy, w du¿ej czêœci dar miasta Telgte, które przeznaczy³o na 
ten cel 10.000 euro po wielkiej powodzi.

We wtorek, 11 paŸdziernika Niemcy byli goœæmi Innym symbolem, który ³¹czy  jest izba pamiêci Glatzer Stube            
w miejscowym muzeum w Telgte i coroczne pielgrzymki do Madonny burmistrza. Najpierw w sali posiedzeñ rady miejskiej 
z Telgte dawnych mieszkañców hrabstwa k³odzkiego rozsianych po obaj burmistrzowie Jerzy Terlecki i Jacek Nowicki wraz 
ca³ych Niemczech, których tu przedstawicielem jest pan Georg 

z prezesami TMP Edwardem Wojciechowskim              i Wenzel. Robimy du¿o, aby przesz³oœæ mog³a ³¹czyæ, a nie dzieliæ.
Henrykiem Grzybowskim powitali goœci z Telgte, Telgte jest coraz bli¿ej. O tym mieœcie dzieci w Polanicy pisz¹ 

wypracowania poznaj¹c równoczeœnie Niemcy, studenci pisz¹ prace nastêpnie goœcie wyruszyli na zwiedzanie Polanicy,      
magisterskie. a wiêc parku i domu zdrojowego (przewodnikiem po tym 
My zazdroœcimy mieszkañcom Telgte tego, ¿e wiele spraw macie ju¿ 

ostatnim by³a radna Magdalena Ptaszek), pijalni, rozwi¹zanych, ¿e Telgte jest miastem przyjaznym do mieszkania.
kamienia pami¹tkowego koœcio³a ewangelickiego, Ale nie wszystko jest dobrze… nie wszystko… jest jeszcze problem 

do rozwi¹zania! Wczoraj jad¹c do Telgte 12 godzin, stoj¹c w korku, letniego toru saneczkowego i huty szk³a artystycznego.
pomyœla³em: dlaczego to Telgte nie jest bli¿ej!    W trakcie spaceru burmistrz Terlecki wspólnie z dr. 

Nienaberem, jako przedstawicielem burmistrza Telgte, Kolejnym miejscem, na które przenieœli siê zgroma-
dra Meendermanna, w parku zdrojowym ko³o fontanny dzeni na ceremonii, by³ park nad rzek¹ Ems niedaleko 
posadzili dar Telgte  m³ody d¹b.koœcio³a œw. Klemensa, gdzie burmistrzowie posadzili 
Wielkie wra¿enie wywar³y na telgteñczykach odwie-m³ody d¹b (w staroniemieckim  telgoth, od czego wziê³a 
dziny w miejskim gimnazjum, którego uczniowie pod siê nazwa Telgte),  symbol naszego miasta partners-
kierunkiem Doroty Kwiatkowskiej przygotowali intry-kiego.  
guj¹cy program w jêzyku niemieckim. Nastêpnie W programie wizyty by³o tak¿e zwiedzanie miejsco-
dyrektor Teresa Pitu³a pokaza³a szko³ê z izb¹ pamiêci wego muzeum z izb¹ pamiêci Glatzer Stube i wystaw¹ 
dr. Matuszewskiego. W ub. r. wielu uczniów wziê³o kardyna³a Galena (niedawno beatyfikowanego), który 
udzia³ w olimpiadzie sportowej w Telgte.co roku chodzi³ do telgteñskiej Madonny oraz kilkugodz-
Nasi goœcie codziennie mieli opiekuna z Polanicy, aby inny pobyt w Münster, gdzie odbywa³y siê obchody 800-
u³atwiæ im zwiedzanie; w tym równie¿ w pieszym rajdzie lecia diecezji
z Polanicy do Wambierzyc.(z  m.in. Wspólnym  œpiewaniem  pieœni przez kilka ty-
W dodatku ca³y tydzieñ utrzyma³a siê wspania³a, siêcy ludzi, ale i z koncertem rockowym).           
s³oneczna pogoda, tote¿ przybysze wyje¿d¿ali zadowo-
leni z postanowieniem, ¿e zachêc¹ innych mieszkacówWizyta mieszkañców Telgte w Polanicy Zdroju
miasta nad Ems do wizyty w Polanicy Zdroju. W dniach 7-13 paŸdziernika 2005 r. w Polanicy goœcili 

mieszkañcy Telgte (w piêædziesi¹t osób).  Niektórzy byli                                                   Tekst  i  foto Henryk Grzybowski

ju¿ wczeœniej, lecz wiêkszoœæ pierwszy raz.

Z ¯YCIA TMP
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WoŸniak
Gabriel

1927 - 1985

Histor iê ka¿dej  miejsco- i dyrektora uzdrowiska Karola Grzejszczyka w ci¹gu     
woœci tworz¹ ludzie, ludzie 3 - 4 miesiêcy jest organizatorem i budowniczym 
czêsto bezimienni , jak Oœrodka Wypoczynkowo - LeczniczegoPP "Uzdrowi-
równie¿ tacy, którzy w spo- sko - Pola nica" w Augustowie.
sób widoczny pozostawili W Oœrodku w miesi¹cach czerwiec - wrzesieñ wypo-
swój œlad rzetelnej    i ofiar- czywali niemal wszyscy pracownicy ze swoimi dzieæmi 
nej pracy. Takim cz³owie- i cz³onkami rodzin. Pracownicy udawali siê do 
kiem by³ Gabriel WoŸniak, Augustowa autobusem Rady Zak³adowej za minimal-

postrzegany przez czêœæ n¹ op³at¹.
spo³eczeñstwa Polanicy,    Pod koniec roku 1980 - go z powodu ciê¿kiej choroby 

jako cz³owiek o trudnym   p rz echodzi na rentê  Konsultowa³em w tym okresie .

i kontrowersyjnym cha- stan zdrowia Gabriela z prof. dr med. Janem Mollem, 
rakterze, poniewa¿ przez najwybitniejszym wówczas kardiochirurgiem w Aka-
ca³e ¿ycie wymaga³ od demii Medycznej w £odzi. Rozleg³oœæ zmian w naczy-
siebie  i od innych niach wieñcowych nie kwalifikowa³a wówczas do 

niezwyk³ej pracowitoœci        leczenia operacyjnego W 1985 r. w wieku 58 lat -. 

i absolutnej rzetelnoœci, troski   umiera.
o przedsiêbiorstwo  i pracowników.

Prawie dwadzieœcia lat pracy dla rozlewnictwa wód Przyjecha³ do Polanicy w 1951 roku, uciekaj¹c z Wro-
mineralnych, przynios³o przedsiêbiorstwu uzdrowisko-c³awia przed mo¿liwymi represjami za udzia³ w Ruchu 
wemu pod kierownictwem Gabriela WoŸniaka Oporu Armii Krajowej w Okrêgu Radom - Kielce          
wymierne korzyœci materialne; przemianê skromnego w okresie od kwietnia 1944 r. do stycznia 1945r. 

„ zak³adu w nowoczesn¹ rozlewniê wód.Walczy³ w oddzia³ach " Szarego", nosz¹c pseudonim  
”.Mur

   W sierpniu i paŸdzierniku 1979 r. Komisja Krzy¿a 
Armii Krajowej by³ych ¿o³nierzy Armii Krajowej            
w Londynie przyzna³a mu Krzy¿ Armii Krajowej i Medal 
Wojska, ustanowionego 1 sierpnia 1966 r. przez 
dowódcê AK Gen. Tadeusza Bora - Komorowskiego.
W 1951 roku Gabriel WoŸniak rozpocz¹³: pracê           
w Zak³adach Szklarskich w Polanicy, w charakterze 
kierownika Dzia³u Technicznego pracuj¹c tam do 1961 
roku.
W 1962 r. przechodzi do pracy w Uzdrowisku- 
Polanica", gdzie 5 lat pracuje jako kierownik Huty Szk³a 
“Barbara”. Huta w tym czasie produkowa³a butelki do 
wody mineralnej. Wielu wspania³ych fachowców mia³o 
tam zatrudnienie. Zak³ad moderni-zowano, cieszono 
siê wieloma sukcesami.
W 1967 r. zostaje powo³any na stanowisko z-cy 

W koñcowym okresie jego kierownictwa, Rozlewnia dyrektora d/s  produkcji, zbytu wód mineralnych w PP  
Wód Mineralnych w Polanicy Zdroju rozlewa³a 100 "Uzdrowisko - Polanica" a od 12 grudnia 1973 r.  pe³ni 
mln. butelek: mineralnych wód polanickich i jeleniow- tê funkcjê w Zespole Uzdrowisk K³odzkich do 1978 
skich.roku. W latach 1978-1979 jest pe³nomocnikiem 

Zjednoczenia "Uzdrowiska Polskie" do spraw rozbu-    W mowie po¿egnalnej nad mogi³¹ ¿yczy³em mu 
dowy i kierowania produkcj¹ wód mineralnych w Gro- spokojnego snu i takiej Polski, o jakiej marzy³ i wielok-
dzisku Wielkopolskim. rotnie o niej ze mn¹ rozmawia³.
W po³owie lat 60 - tych z inicjatywy Rady Zak³adowej 
Zwi¹zku Zawodowego Pracowników S³u¿by Zdrowia                                                                                  Stefan Bielak

Legitymacja nadania Krzy¿a AK
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Mnichów.
Kaziu jako oœmioletni ch³opiec, przyjecha³ wraz z ca³¹ 
rodzin¹ do Polanicy, w czasie trwania  ogromnej 

Piosenka napisana dla Kazimierza Mnicha  autor nieznany „wêdrówka ludów”.  Tak jak wszyscy nie przyjechaliœmy 
tu z rozkoszy, tylko z powojennej biedy. Tu znaleŸliœmy 

Pod oknem mym bia³e akacje zakwit³y cel, ca³a rodzina przyst¹pi³a do pracy i jeszcze 
Ju¿ nie wiem s¹siedzkie czy nasze chodziliœmy do szko³y. Rodzina znalaz³a pracê w  Hucie 
Zamieszka³ w nich ptaszek i szary i zwyk³y

szk³a; dawniej by³a to ciê¿ka praca. Huta by³a 
I mi³y, po prostu jak ptaszek.

prowadzona na wêgiel, dopiero w póŸniejszych latach 
zosta³a przebudowana na gaz i  wszystkie wyroby by³y Ref. Wieczorem czy rano, w po³udnie, o zmroku
automatycznie dmuchane. Wszêdzie by³y monitory,         On patrzy i œmieje siê ze mnie

        Akacje tak kwitn¹ a ptaszek tak œpiewa piêknie urz¹dzone biura.
        A drzewa tak szumi¹ przyjemnie.
        Lecz jak¿e nie lubiæ, nie kochaæ go jak
        Gdy ptaszek zaœpiewa ci tak ( trele ptaka, gwizd 
Kazia).
Staje dzieñ nowy, dzieñ ponad miastem
Szumi wiatr ciep³y, wiatr poœród drzew
Ach jak dobrze mi tu w moim gniazdku
Kocham wiatr, kocham œwiat, kocham œpiew,
         Czasem z gór ciemnych chmur sp³yn¹ deszcze
         Czasem z gór ciemnych chmur spadnie grad
         Ale s³oñce nie raz b³yœnie jeszcze
         Bêdzie znów œpiew mój niós³ ciep³y wiatr.
Ten ptaszek, to ¿aden w³aœciwie solista
Nie dorós³ s³owika czy kosa
A jednak jest bliski, tak bliski jak bliska jest
 Moja  dziewczyna i Wroc³aw.

Ref. I trele ptaka gwi¿d¿e Kaziu Mnich

 Brat Roman by³ ogniomistrzem w stra¿y po¿arnej, 
najpierw w Polanicy, póŸniej w Szczytnej. Brat 
Stanis³aw ukoñczy³ szko³ê jako zdobnik szk³a, potem 
szlifiernia zosta³a przeniesiona do Batorowa i brat 
musia³ uczyæ siê nowego zawodu dmuchacza 
baloników ¿arówkowych. Ja i siostra Janina 
pracowa³yœmy pocz¹tkowo jako odbijaczki baloników. 
W 1947 r. zosta³yœmy przeniesione na stanowiska 
sortierek, to znaczy do kontroli technicznej i jako Piosenka ta zosta³a napisana dla Kazimierza , œpiewa³ 
pierwsze potem przyucza³yœmy m³odsze kole¿anki.j¹ w teatrze zdrojowym w zespole „Relax” oko³o lat 
 W hucie powstawa³y coraz to nowe warsztaty, w których szeœædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych ubieg³ego wieku, 
zaczynali prace przewa¿nie m³odzi ch³opcy po szkole przez okres oko³o 15 lat. Ca³a rodzina by³a rozœpiewana. 
hutniczej. I tak zak³ad siê przeistacza³ z huty szk³a Bracia œpiewali w chórze „Dzwon”, siostry w zespole  
kryszta³owego w hutê szk³a baloników ¿arówkowych. Huty szk³a w Polanicy.
Sam kwiat m³odych, utalentowanych ch³opców Kazimierz w swoim repertuarze œpiewa³ równie¿: Dilajla, 
pracowa³ w Hucie Szk³a. By³ to najwiêkszy zak³ad pracy Ostatni walc, Bolero i wiele innych piêknych piosenek, 
w Polanicy Zdroju.zabawia³ naszych polanickich fanów, a przede 
Po latach, w  hucie nast¹pi³y ogromne zmiany, wszystko wszystkim kuracjuszy i wczasowiczów, którzy w 
zosta³o zautomatyzowane, produkowano wy³¹cznie tamtych latach masowo do Polanicy przyje¿d¿ali. Kazia 
szk³o gospodarcze, przewa¿nie kieliszki. Zmiana nie chcieli puœciæ ze sceny, jego œpiew i gwizd 
ustroju przerwa³a ca³e to gospodarstwo hutnicze. Wielu pozostanie na zawsze w  pamiêci tych, którzy go 
ludzi straci³o prace, tylko nieliczni przeszli na emeryturê.s³yszeli. A przede wszystkim w pamiêci ca³ej rodziny 

“WROC£AWSKI PTASZEK”

Wspomnienie o 

Kazimierzu
 Mnichu

i Rodzinie

Kazimierz Mnich z Jaros³awem Jakowczukiem
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Danusia Mnich
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Maria Szarota z domu Mnich
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Siostry “Szarotki”
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Zdjêcie Rodzinne. Od lewej:  J.Kutyniok, St. Mnich, Maria Szarota, 
na kolanach Rodziców Danusia Mnich oraz ma³y Kazimierz

Ja dawno zostawi³am pracê, mia³am swój zak³ad 
krawiecki. Obecnie budynek huty swoim wygl¹dem 
straszy, a kiedyœ by³a piêkna i ukwiecona . Wszêdzie, 
nawet obok sto³ówki pracowniczej by³y strzy¿one 
trawniki i alejki kwiatowe, a¿ serce pêka z bólu jak siê 
na to patrzy. Budynek sto³ówki te¿ stoi jak straszyd³o.
Wrócê jeszcze do rodziny Mnichów, która w piêæ osób 
stanê³a do pracy w lipcu 1946r. 
W jednym z poprzednich numerów „NP” napisano 
du¿o o Hucie, ale to opisywa³ cz³owiek, który nie zna³ 
szczegó³ów od pocz¹tku. Ja w tym roku koñczê 80 lat   
i znam dzieje huty od 1946 r.. Spêdzi³am w niej  ca³e 
moje m³ode lata i chocia¿ by³o ciê¿ko, wspominam te 
lata bardzo mi³o. 
Nasz ojciec rozpocz¹³ pracê w hucie jako portier, 
mama prowadzi³a dom i wychowywa³a m³odsze 
rodzeñstwo Kazia i Danusiê, potem te¿ posz³a praco-
waæ do huty i pracowa³a przy obcinaniu ¿arówek.
Chcia³am jeszcze zaznaczyæ, ¿e tak jak huta pad³a 
przy zmianie ustroju, tak te¿ pad³ Zdrój, a przede 
wszystkim teatr zdrojowy i zwi¹zany z nim  zespó³ dowcy. W zespole tym œpiewa³y w duecie moje córki 
Relaks. Przez lata ca³e goœcie i mieszkañcy Polanicy bliŸniaczki, pod pseudonimem „Szarotki”; œpiewa³y do 
mieli cudowna rozrywkê, by³ zespó³ mandolinistów, momentu zam¹¿pójœcia, kiedy to wyjecha³y z Polanicy. 
gitarzystów i solistów. Istnia³ równie¿ amatorski zespó³ Ca³a rodzina Mnichów by³a bardzo muzykalna, 
teatralny,  polaniczanie  grali  w  nim niemal  jak  zawo- mieliœmy  domowy zespól muzyczny, œpiewaliœmy na 

cztery g³osy razem z rodzicami na 
ró¿nych rodzinnych przyjêciach. 
Najm³odszy brat Kaziu jeŸdzi³ na ró¿ne 
konkursy œpiewacze. By³ kiedyœ taki 
konkurs „Zgaduj -Zgadula” pt. „Szu-
kamy m³odych talentów”. Na tym 
konkursie Kaziu zdoby³ pierwsze 
miejsce, mia³ wtedy 20 lat (1958 r.). 

Najm³odsza siostra Danusia wystêpo-
wa³a jako ma³a akrobatka od 3 roku 
¿ycia. Tañczy³a walczyk akrobatyczny, 
robi³a mostki i gwiazdy, jeŸdzi³a            
z zespo³em po ca³ej Ziemi K³odzkiej,      
a by³ to zespó³ dzia³aj¹cy przy Hucie 
Szk³a.
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HONOROWI OBYWATELE POLANICY ZDROJU

Czes³aw Lang Ryszard Wiêckowski
W pierwszym wyœcigu kolarskim wystartowa³ w 
1970 roku. A ju¿ szeœæ lat póŸniej w barwach 
bia³o-czerwonych odnosi³ sukcesy na olimpiadzie 
w Montrealu! W roku 1976 znalaz³ siê w czo³ówce 
wyœcigu dru¿ynowego, a na Igrzyskach 
Olimpijskich w Moskwie  w 1980 zdoby³ tytu³ 
wicemistrza olimpijskiego. W amatorskiej 
karierze mia³ te¿ inne wielkie sukcesy: srebrny     
i br¹zowy medal Mistrzostw Œwiata w dru¿ynie.  
2-krotny olimpijczyk. 8-krotny mistrz Polski         
w ró¿nych konkurencjach kolarskich. W 1982 
roku zamkn¹³ etap kariery amatorskiej, by przez 
kolejne 10 lat startowaæ jako zawodowiec w wy-
œcigach takich jak: Giro d'Italia i Tour de France.  
Z tamtego okresu najwy¿ej sobie ceni nieoficjalny 
tytu³ mistrza œwiata zdobyty z Lechem Piaseckim 
w jeŸdzie parami na 100 km. Po zakoñczeniu 
kariery zaj¹³ siê propagowaniem dyscypliny, 
która przynios³a mu splendor i œwiatowy rozg³os. 
Bêd¹c dzia³aczem sportowym, promotorem 
kolarstwa, przyczyni³ siê w znacznym stopniu do 
wzrostu popularnoœci i rangi cyklizmu w Polsce. 
Dziœ organizuje najwiêksze homologowane 
przez UCI (Œwiatow¹ Uniê Kolarsk¹) imprezy 
kolarskie w Polsce m.in. Tour de Pologne.          
W naszym œrodowisku znany jest przede wszyst-
kim jako organizator Grand Prix MTB, której 
kolejne edycje ju¿ od 8 lat odbywaj¹ siê               
w Polanicy Zdroju. 
   Czes³aw Lang stale wywiera pozytywny wp³yw 
na kszta³towanie umiejêtnoœci sportowych 
m³odzie¿y w dziedzinie kolarstwa. To równie¿ 
dziêki Czes³awowi Langowi m³odzi polaniccy 
sportowcy osi¹gaj¹ sukcesy. 
   Czes³aw Lang konsekwentnie wyznacza³ sobie 
kolejne cele i realizowa³ je. Marzy³ by zdobyæ 
mistrzostwo powiatu i zdoby³ je. Kolejnym celem 
by³ medal mistrzostw œwiata, to tak¿e siê uda³o. 
Dalej zwyciêstwo na olimpiadzie, peleton 
zawodowy, starty w najwiêkszych wyœcigach 
œwiata. Wszystko to osi¹gn¹³. Czes³aw Lang to 
nie tylko wielki sportowiec. Jego postawa i upór  
w d¹¿eniu do realizacji wyznaczonych celów, jest 
wspania³ym wzorem nie tylko dla sportowców ale 
tak¿e dla ka¿dego cz³owieka. Panie Czes³awie 
od dziœ jest Pan Honorowym Obywatelem 
Polanicy Zdroju.   

Polanica Zdrój, 14 maja 2005

Laudacjê odczyta³ burmistrz Jerzy Terlecki, a stosown¹ 
uchwa³ê Rady Miejskiej przewodnicz¹cy Zbigniew Puchniak. 
Nadanie tytu³u odby³o siê podczas 8. edycji Skoda Auto Grand 
Prix MTB.

Szanowni Pañstwo przypad³ mi w udziale zaszczyt przedstawienia 
nominacji pana Ryszarda Wiêckowskiego do tytu³u Honorowego 
Obywatele Polanicy Zdroju. 

   Pan Ryszard Wiêckowski - dyrektor Miêdzynarodowego 
Memoria³u Szachowego im. Akiby Rubinsteina w Polanicy 
Zdroju w latach 1971-76, a nastêpnie wielo turniejowego 
Festiwalu Szachowego im. Akiby Rubinsteina (2001-05). 
Sêdzia g³ówny turniejów w latach 1994, 1998 i 2002. Od 
1970 r. do 1996 r. prezes Dolnoœl¹skiego Zwi¹zku 
Szachowego, a nastêpnie prezes honorowy DZSzach. 
Cz³onek w³adz Polskiego Zwi¹zku Szachowego w latach 
1970-2003 (m.in. przewodnicz¹cy komisji sêdziów i prze-
wodnicz¹cy komisji sportowej). Uznany sêdzia szachowy 
klasy miêdzynarodowej. Autor wielu artyku³ów o tematyce 
szachowej i opracowañ dotycz¹cych historii polanickiego 
turnieju i szachów na Dolnym Œl¹sku.
    Zwi¹zany z Memoria³em Szachowym im. Akiby 
Rubinsteina i Polanic¹ Zdrój od 1964 roku. Bez wzglêdu na 
pe³nione funkcje ca³ym sercem oddany polanickiemu 
memoria³owi, dba o to by zakorzeniæ tê imprezê w œrodowis-
ku lokalnym i promowaæ na  arenie ogólnopolskiej i miêdzy-
narodowej. To dziêki jego staraniom podczas XIV Memoria³u 
- w³aœnie w Polanicy -  Polski Zwi¹zek Szachowy obchodzi³ 
50 rocznicê istnienia.
   W 1998 r. by³ sêdzi¹ g³ównym memoria³u XVII kategorii 
(najwy¿szej w historii imprezy). W 2001 r. (w bardzo trudnym 
momencie dla naszej imprezy) podj¹³ siê funkcji dyrektora 
sportowego polanickich turniejów i od tej pory œciœle wspó³-
pracuje z Miejskim Centrum Kultury  przygotowuj¹c 
coroczne imprezy szachowe. W 2003 r. na  40. 
Miêdzynarodowy Festiwal Szachowy sprowadza do 
Polanicy Mistrzostwa Polski Juniorów z udzia³em ponad 600 
zawodników. We wszystkich turniejach jubileuszowej edycji 
gra³o  ogó³em ponad 1200 szachistów w wieku od 5 do 91 
lat. Festiwalowi towarzyszy³y - przygotowane - przez R. 
Wiêckowskiego: wystawa i wydawnictwo „40 lat szachów    
w Polanicy Zdroju”. 
   Trudno przestawiæ sylwetkê cz³owieka jedynie za pomoc¹, 
funkcji, dat, liczb i sukcesów. W szczególnoœci zaœ tego 
cz³owieka. R. Wiêckowski to przede wszystkim przyjaciel. 
Przyjaciel szachów i Polanicy Zdroju. Cz³owiek godny, 
niezwykle kompetentny i odpowiedzialny, a jednoczeœnie 
skromny. Oddany polanickim imprezom szachowym             
i zwi¹zany z nimi na dobre i na z³e. Gotowy zawsze do 
pomocy naszemu miastu.  

                                                    Marek  Mazurkiewicz

                                           dyrektor Miejskiego Centrum Kultury
                                                                   w  Polanicy Zdroju

Z ¯YCIA MIASTA
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II Miêdzynarodowy Festiwal Poezji

“POECI BEZ GRANIC”
  „ Id¹c tropem poetów, jak ociemnia³y Homer, Aleksandra  Czenczeka  I  nagroda.
 do wszechwiedz¹cego internetu, Podczas uroczystoœci otwarcia Festiwalu pañstwu 
chcemy powiedzieæ ludziom i œwiatu czym Krystynie i Andrzejowi Bartyñskim wrêczone zosta³y 
mog¹ siê staæ bez poezji, nie czerpi¹c ze tytu³y Honorowy Obywatel Polanicy Zdroju. Laudacjê, 
Zród³a S³owa, jego magicznej mocy i któr¹ odczyta³ przewodnicz¹cy Rady Miejskiej  
wiecznie twórczej m³odoœci. Chcemy daæ Zbigniew  Puchniak  drukujemy  poni¿ej.
ludziom i œwiatu œmia³oœæ myœli, skrzyd³a Poeci Magdalena Iwaniak i Leszek Artur Nowak 
nadziei, przyjaŸñ i dzieñ zwyciêstwa nad wrêczyli burmistrzowi Polanicy Jerzemu Terleckiemu   
przeciwnoœci¹ losu-my poeci bez granic.” i przewodnicz¹cemu Rady Miejskiej Zbigniewowi 

Puchniakowi obrazy,  autorem których jest Leszek 
   Takie motto widnia³o na zaproszeniu na Uroczyste Artur  Nowak.
Otwarcie Festiwalu, które odby³o siê 18 listopada  
2005 r. o godz.11,00 w Teatrze Zdrojowym im.  
Mieczys³awy  Æwikliñskiej w Polanicy Zdroju,              
a zapraszali: Andrzej Bartyñski  prezes dolnoœl¹skiego 
oddzia³u Zwi¹zku  Literatów Polskich we Wroc³awiu, 
Zbigniew Puchniak  przewodnicz¹cy Rady Miejskiej   
w Polanicy Zdroju  i Jerzy Terlecki  burmistrz Polanicy 
Zdroju.
Patronat honorowy nad II Festiwalem „Poeci bez 
Granic” objêli: Marsza³ek Województwa Dolnoœl¹-     
skiego  Pawe³ Wróblewski oraz Wojewoda Dolnoœl¹ski  
Stanis³aw £opatowski.
Komitet organizacyjny Festiwalu: Zwi¹zek Literatów 
Polskich Oddzia³ we Wroc³awiu, Rada Miejska             
i Burmistrz Polanicy Zdroju. Wspó³praca: Miejskie 
Centrum Kultury w Polanicy Zdroju.
Sponsorami dziêki, którym Festiwal móg³ siê odbyæ 
byli: Urz¹d Marsza³kowski Województwa Dolnoœl¹s-
kiego, dofinansowano ze œrodków bud¿etu Wojewódz-
twa Dolnoœl¹skiego, Starostwo Powiatu K³odzkiego, 
Rada Miejska i Burmistrz Polanicy Zdroju.
Swoj¹ obecnoœci¹ Festiwal zaszczycili: Tadeusz 
Krasoñ prezydent Polskiej Federacji Zwi¹zków 
Stowarzyszeñ Osób Niepe³nosprawnych, Krzysztof 
Gêsiorowski  wiceprezes Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku 
Literatów Polskich, Jacek Kajtoch  wiceprezes Zbigniew Puchniak zosta³ równie¿ obdarowany            
Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku Literatów Polskich, “Grudk¹ Eko Nadziei” znalezionej w Starej Hucie nad 
Ludmi ³a Janusewicz  prezes Oddzia³u Zwi¹zku Barycz¹. Grudka nosi numer 16  co, jak podkreœli³ 
Literatów Polskich w Koszalinie, Gra¿yna Pawlicka- poeta wroc³awski Alfons Soczyñski, który w imieniu 
Œwitoñ  dyrektor Wydzia³u Promocji Starostwa Kapitu³y wrêcza³ nagrodê czynione jest w wyj¹tkowych 
Powiatowego w K³odzku, Edward Wojciechowski  okazjach.
prezes Towarzystwa Mi³oœników Polanicy, Henryk W czêœci artystycznej wyst¹pi³ m³odzie¿owy zespó³ 
Czaja  prezes Polanickiej Izby Gospodarczej, radni pieœni i tañca „Poloneziaki” z Bielawy. M³odzi artyœci   w 
Powiatu K³odzkiego i Polanicy Zdroju, Dyrektorzy, sposób bardzo profesjonalny w takt muzyki i pieœni 
Nauczyciele i M³odzie¿  polanickich  szkó³. poprowadzili widzów po krajach zjednoczonej Europy.
Goœcie z Republiki Czeskiej  Josef Durczañski  Na zakoñczenie spotkania z cyklu „Poeci na Estradzie” 
starosta Podjebrad wraz z Ma³¿onk¹. Z Niemiec Horst wiersze swoje czytali: Andrzej Bartyñski i Henryk  
Caina, Anete Birbach, Biernd Kebelmann i Ma³gorzata Ga³a. Festiwal trwa³ trzy dni , w tym czasie  odbywa³y 
P³oszewska  t³umaczka  oraz  poeci, uczestnicy II MFP siê warsztaty poetyckie, równie¿  z udzia³em m³odzie-
„Poeci bez Granic”. ¿y  polanickich  szkó³ .
Jedn¹ z atrakcji uroczystoœci otwarcia Festiwalu by³a    Mamy nadziejê, ¿e Festiwal ju¿ na dobre wpisa³      
projekcja dwóch nagrodzonych filmów  tegorocznego siê  w  pejza¿  naszego  miasta.
Festiwalu Filmów Krótkometra¿owych „Pol-8”: ” Apel” 

                                                        Gra¿yna RedmerskaGrzegorza Gawrona  nagroda UNICA i” Uciekinier” 
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Andrzej Bartyñski z Henrykiem Ga³¹
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Krystyna i Andrzej Bartyñscy
Honorowymi Obywatelami Polanicy Zdroju

  Laudacja odczytana przez przewodnicz¹- ce  tytu³y  poetyckie:
„Dalekopisy” /1957 r./, „Zielone wzgórza” /1960 r./, cego Rady Miejskiej Zbigniewa Puchniaka  
„Komu roœnie las” /1965 r./, podczas otwarcia II Miêdzynarodowego 
„Ku chwale s³oñca” /1974 r./, „Gdzie Rzym, gdzie Krym, Festiwalu Poezji “Poeci bez granic”
gdzie bar Cin-Cin” /1977 r./, „Wojna, wyspa, skara-
beusz” /1982 r./.
„Wróæ bo czereœnie” /1997 r./, „Te s¹ ojczyzny moje”  Mam wielki zaszczyt i przyjemnoœæ przedstawiæ 
/1999 r./, trylogia poetyckasylwetkê Pana Andrzeja Bartyñskiego i Jego Ma³¿onkê 
 „Taki Œwiat” /2001 r./ I tom „Poranek” II tom „Po³udnie” Krystynê do szczególnego wyró¿nienia jakim jest 
III tom „Oderwanie”.nadanie tytu³u Obywatela Honorowego Polanicy 
Wspó³autor, wspó³redaktor, autor tytu³u i wstêpu Zdroju.
pierwszej w Polsce antologii poetów niewidomych Andrzej Bartyñski urodzi³ siê we Lwowie 25 maja 
„Przydzia³ na œwiat” /1993 r./ wydanej przez Krajowe 1934 roku.
Centrum Kultury Polskiej Zwi¹zku Niewidomych            Podczas drugiej wojny œwiatowej w okresie okupacji 
w Kielcach.hitlerowskiej, za czynny udzia³ w ruchu oporu jako 
Wspó³autor antologii wspó³czesnej poezji polskiej ³¹cznik AK zostaje wraz z ca³¹ rodzin¹ aresztowany 
„Dojrzewanie w mi³oœci” /2000 r./.przez gestapo i osadzony w wiêzieniu na £¹ckiego we 
Liczne publikacje prasowe, radiowe i audycje         Lwowie.
telewizyjne.W czasie przes³uchania dziewiêcioletni Andrzej 
  Bartyñski traci wzrok ca³kowicie.

   Andrzej Bartyñski by³ przez dwa lata uczniem 
radzieckiej szko³y dla niewidomych we Lwowie, gdzie 
jêzykiem obowi¹zuj¹cym by³ ukraiñski i rosyjski. Na 
skutek uk³adu ja³tañskiego w maju 1946 roku opuszcza 
Lwów i zamieszkuje wraz z rodzin¹ na sta³e we 
Wroc³awiu.
   W Laskach warszawskich koñczy z odznaczeniem 
szko³ê podstawow¹ dla niewidomych im. Tadeusza 
Czackiego. Dyrektorem tej szko³y by³ Zygmunt 
Serafinowicz, rodzony brat poety Jana Lechonia.
Nie bez znaczenia by³a zawarta w Laskach znajomoœæ 
i przyjaŸñ z dramaturgiem Jerzym Zawieyskim i poet¹ 
dziennikarzem Miko³ajem Roztworowskim.
   Bêd¹c uczniem liceum Andrzej Bartyñski zosta³ 
cz³onkiem Ko³a M³odych Pisarzy przy Zwi¹zku Litera-
tów Polskich we Wroc³awiu.
Cz³onkami Ko³a M³odych byli miêdzy innymi: Stanis³aw 
Grochowiak, Marek H³asko, W³adys³aw Terlecki, 

  Aleksander Ma³achowski póŸniejszy polityk Unii Pracy, 
Urszula Kozio³, Jacek £ukasiewicz i inni.
   Andrzej Bartyñski w 1962 roku ukoñczy³ filologiê 
polsk¹ na Uniwersytecie Wroc³awskim, pisz¹c pracê 
magistersk¹ pod kierunkiem niezapomnianego i wspa-
nia³ego profesora i lwowianina Jana Trzynadlow-
skiego. Praca dwujêzyczna polsko - w³oska dotyczy³a 
t³umaczenia „Opowiadañ rzymskich” Alberto  Moravii.
W 1956 roku, ju¿ w paŸdzierniku, w czasie tzw. odwil¿y, 
Andrzej Bartyñski z kolegami za³o¿y³ s³awn¹ na ca³¹ 
Polskê Wroc³awsk¹ Grupê Artystyczn¹ „Dlaczego nie” 
skupiaj¹c¹ m³odych poetów, prozaików, aktorów           

 Andrzej Bartyñski jest wielokrotnym laureatem i artystów plastyków.
krajowych festiwali poetyckich „K³odzka Wiosna    Jako poeta debiutowa³ w 1956 roku wierszem 
Poetycka”. Dwa razy zdoby³ I nagrodê: pierwszy raz za „Rapsod o Jesieninie” opublikowanym we wroc³aw-    
utwór Masz cztery wymiary”, jury przewodniczy³ Artur skim czasopiœmie „¯ycie Uniwersytetu”. W 1961 r. 
Sandauer. Drugi raz za utwór „Gwar pieœni biesiadnej”, zosta³  cz³onkiem  Zwi¹zku Literatów Polski. Dorob-
jury   przewodniczy³   Julian  Przyboœ.  Jako  literat  by³ kiem  literackim  Andrzeja  Bartyñskiego  s¹ nastêpuj¹-
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stypendyst¹ Rz¹du W³oskiego, a tak¿e otrzyma³ wszystkim otrzyma³ nadany przez Prezydenta  RP 
zagraniczne stypendium Ministra Kultury i Sztuki do Krzy¿ Komandorski Orderu Odrodzenia Polski za 
Zwi¹zku Radzieckiego. wk³ad swej twórczoœci i dzia³alnoœci w rozwój kultury 
W 1984 roku otrzyma³ nagrodê Miasta Wroc³awia za polskiej i europejskiej.
wybi tne os i¹gn iêcia w dz iedz in ie  li te ra tu ry. Posiada wojskowy stopieñ oficerski i patent Weterana 
  Noty biograficzno  literackie Andrzeja Bartyñskiego Walk o Wolnoœæ i Niepodleg³oœæ Ojczyzny. 
umieszczone  s¹  w takich  publikacjach  jak:    Ten wielki dorobek ¿ycia nie by³by w pe³ni mo¿liwy 
1/ S³ownik Wspó³czesnych Pisarzy Polskich, gdyby nie Jego ¿ona Krystyna, która jest jego oczami, 
2/ Polscy Pisarze Wspó³czeœni 1939-1991 Leksykon, sercem i wielk¹ mi³oœci¹.
3/Agonia i Nadzieja Poezja Polska od 1956 r. TOM III,    To ONA pomaga, inspiruje i wspó³pracuje w wielu 
4/ Leksykon Grupy Literackie w Polsce 1945-1989 r., przedsiêwziêciach podejmowanych przez Andrzeja 
5/ Antologia Tysi¹clecia Poezji Polskiej, Bartyñskiego. Ona prowadzi Go jak sam napisa³: „Id¹c 
6/ Almanach „Poeci bez Granic”. tropem poetów jak ociemnia³y Homer do wszechwie-
   Drug¹ profesj¹ Andrzeja Bartyñskiego jest pieœniar- dz¹cego internetu chcemy powiedzieæ ludziom            
stwo. Koncertuje w kraju i za granic¹. Odby³ wiele i œwiatu czym mog¹ siê staæ bez poezji nie czerpi¹c    
podró¿y artystycznych do: Czech, Wêgier, Rumunii, ze •ród³a S³owa, jego magicznej mocy i wiecznie 
Wielkiej Brytanii, Rosji, Niemiec, Ukrainy, W³och. Jest twórczej m³odoœci. Chcemy daæ ludziom i œwiatu 
cz³onkiem Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzy- œmia³oœæ myœli, skrzyd³a nadziei, przyjaŸñ i dzieñ 
ków. zwyciêstwa nad przeciwnoœci¹ losu  my poeci bez 
   Spo³eczne funkcje Andrzeja Bartyñskiego: granic.
   - jest prezesem Dolnoœl¹skiego Oddzia³u Zwi¹zku    Dlatego te¿ Rada Miejska postanowi³a nadaæ tytu³ 
     Literatów Polskich we Wroc³awiu, HONOROWYCH OBYWATELI Polanicy Zdroju 
   - wiceprezesem Stowarzyszenia Klubu Inteligencji Pañstwu Krystynie i Andrzejowi Bartyñskim. 
     Niewidomej RP, którego by³ pomys³odawc¹ i wspó³-
     za³o¿ycielem,
   - jest zastêpc¹ redaktora naczelnego czasopisma
   „Nietakty” organu Stowarzyszenia KIN RP, równie¿
     jego wspó³za³o¿yciel,
   - jest przewodnicz¹cym komisji rewizyjnej Dolno-
    œl¹skiego Oddzia³u Zwi¹zku Ociemnia³ych ̄ o³nierzy   Poni¿ej publikujemy protokó³ komisji konkursowej     
    RP we Wroc³awiu z dnia 14 listopada 2005 r. z przeprowadzonej oceny 
Ze wzglêdów bardzo osobistych i kulturowo- obiektów zg³oszonych do udzia³u w konkursie na 
sentymentalnych Andrzej Bartyñski poœwiêca czas najpiêkniejsz¹ posesjê w okresie letnim.
aktywizowaniu ¿ycia i dzia³alnoœci Towarzystwa Komisja w sk³adzie:
Mi³oœników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich.
   W roku 2001 Andrzej Bartyñski jest nominowany do 1. Idalia Jakowczuk             Towarzystwo Mi³oœników
Miêdzynarodowej Nagrody FILANTROP przyzna-                                             Polanicy
wanej tym twórcom i artystom, którzy przekroczyli 2. Beata Szewczyk              Biuro Promocji Miasta
granice niemo¿liwoœci. 3. Katarzyna Wilczyñska     Biuro Promocji Miasta
   W roku 2002 Andrzej Bartyñski otrzyma³ presti¿ow¹ 
Nagrodê PaŸdziernikow¹ Wroc³awia „dla najlepszych” dnia 11 paŸdziernika 2005 r. Komisja dokona³a 
przyznan¹ przez Robotnicze Stowarzyszenie Twór- przegl¹du obiektów zg³oszonych do konkursu na 
ców Kultury za trylogiê poetyck¹ „Taki œwiat” oraz najpiêkniejsz¹ posesjê w okresie letnim. W drodze 
wieloletni¹ dzia³alnoœæ na rzecz pe³noprawnego g³osowania Komisja zdecydowa³a przyznaæ nagrodê 
udzia³u osób niepe³nosprawnych w ¿yciu literackim      Burmistrza w wysokoœci 500 z³. posesji mieszcz¹cej 
i spo³ecznym  Wroc³awia  i  Polski. siê przy ul.Zwyciêzców 8, zamieszka³ej przez pañstwa 
   W 2003 r. wspó³inicjator i wspó³organizator Pierw- Rizlerów i Wichrowskich.
szego Miêdzynarodowego Festiwalu Poezji w Pola- Ponadto Komisja postanowi³a przyznaæ 2 równorzê-
nicy  Zdroju  „Poeci bez Granic”  /listopad/. dne nagrody po 150 z³., ufundowane przez 
   Andrzej Bartyñski otrzyma³ wiele odznaczeñ pañ- Towarzystwo Mi³oœników Polanicy, dla posesji przy ul. 
stwowych, resortowych, regionalnych i organizacyj- Wojska Polskiego, nale¿¹cej do Jerzego Ptaszka 
nych. Niektóre z nich: Krzy¿ Oficerski i Krzy¿ Kawa- (Instalarstwo Elektryczne) oraz dla posesji po³o¿onej 
lerski OOP, Krzy¿ Armii Krajowej, Krzy¿ Partyzancki, przy ul.  £¹kowej 14 nale¿¹cej do  Haliny S³apy.
Srebrny Krzy¿ Zas³ugi, Odznaka „Syn Pu³ku”, Medal  W konkursie przyznano równie¿ 2 wyró¿nienia: 
Komisji Edukacji Narodowej, Srebrny Medal Opiekuna posesja Krzysztofa Paradowskiego przy ul. 
Miejsc Pamiêci Narodowej, Z³oty, Srebrny i Br¹zowy Fabrycznej 12 oraz dla Wspólnoty Mieszkaniowej, 
Medal „Za Zas³ugi dla Obronnoœci Kraju”, odznaka po³o¿onej przy ul. Zwyciêzców 10.
„Zas³u¿ony Dzia³acz Kultury”, odznaka „Budowniczy Zdaniem Komisji na wyró¿nienie zas³uguje szereg 
Wroc³awia” i inne. posesji, równie¿ spoœród nie zg³oszonych do konkur-
   W 2005 roku wyró¿niony zosta³ Medalem „Pro su, Komisja przyzna³a 3 wyró¿nienia poza konkursem 
Memoria” za utrwalenie pamiêci o ludziach i ich dla posesji le¿¹cych przy ulicach: Piastowskiej 17a, 
czynach w imiê niepodleg³oœci Polski a przede Owczej 5a, Traugutta 14.

KONKURS
NA  NAJPIEKNIEJSZ¥  POSESJÊ 

w  OKRESIE  LETNIM
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 15 wrzeœnia br. na sta³e wpisze siê w historiê Polanicy 
Zdroju, w tym dniu odby³o siê uroczyste otwarcie 
szpitala, który nosi nazwê Specjalistyczne Centrum 
Medyczne. Uroczystoœæ swoj¹ obecnoœci¹ uœwietnili: 
Minister Zdrowia Marek Balicki, Podsekretarz Stanu   
w Ministerstwie Zdrowia Wac³awa Wojtala, dyrektor 
szpitala Adam Ugrewicz, Ks. Kardyna³ Henryk Gulbi-
nowicz, burmistrz miasta Polanicy Zdroju Jerzy 
Terlecki, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Polanicy 
Zbigniew Puchniak, Starosta K³odzki Adam £¹cki, 
Prezes ZUK S.A. Jerzy Szymañczyk. Pos³owie: 
Magdalena Banaœ, Czes³aw Pogoda. Senatorowie: 
Maria Berny. Kazimierz Dro¿d¿. Burmistrzowie 
s¹siednich miast, radni Polanicy Zdroju. Na uroczys-
toœæ przyby³o równie¿ wielu mieszkañców Polanicy. 
Minister Zdrowia Marek Balicki, jak i dyr. Szpitala Adam 
Ugrewicz i prof. dr hab. Ryszard Andrzejczak (Rektor 
Akademii Medycznej we Wroc³awiu) w swoich przem-
ówieniach byli zgodni, ¿e nowy szpital to przede 
wszystkim, szpital posiadaj¹cy dobre wyposa¿enie, 
które zapewni szybk¹ i dobr¹ pomoc dla chorego, 
dok³adn¹ diagnozê. Nowy szpital to równie¿ godne 
warunki dla leczonych i lecz¹cych czyli personelu 
szpitala. 
Specjalistyczne Centrum Medyczne w Polanicy Zdroju 
imponuje swoim wygl¹dem i to nie tylko z zewn¹trz ale 
przede wszystkim wewnêtrz. Szpital woko³o, którego 
wyros³a ju¿ historia opisuj¹ca jego d³ugie ponad 
dwudziestoletnie powstawanie, jest obecnie jednym    
z lepiej wyposa¿onych szpitali w Polsce. Posiada 
sprzêt wysokiej jakoœci do diagnostyki schorzeñ           
i badañ. Szpital ma basen do rehabilitacji, salê do 
æwiczeñ. Pokoje szpitalne bardziej przypominaj¹ 
pokoje sanatoryjne ni¿ szpitalne. Wszêdzie jest du¿o 
przestrzeni i œwiat³a, rzeczy, które trudno spotkaæ        
w szpitalach na naszym terenie. Szpital posiada windy, 
które umo¿liwiaj¹ niepe³nosprawnym szybsze dotarcie 
do miejsc docelowych. 
Szpital le¿y w urokliwym miejscu wœród zieleni. 
Nazywany jest „Leœn¹ Gór¹” Polanicy. Coœ w tym jest. 
Problemem pozostaje tylko droga dojazdowa do 
szpitala. Obecnie przebiega ona przez strefê „A” 
uzdrowiska co nie jest pozytywnie odbierane. Miejmy 
nadziejê, ¿e szybko ta sprawa zostanie rozwi¹zana. 
Nam pozostaje cieszyæ siê z tak dobrze wyposa¿onego 
szpitala a pracownikom placówki ¿yczyæ powodzenia. 

                                    tekst i  foto:  Katarzyna Redmerska

SPECJALISTYCZNE  CENTRUM  MEDYCZNE

Po 20 latach budowy Po 20 latach budowy

Minister Marek Balicki przed wejœciem do SCM

Widok na Specjalistyczne Centrum Medyczne

Basen do rehabilitacji w SCM

otwarteotwarte
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Pod takim tytu³em Miejskie Centrum Kultury w mija-
j¹cym roku poprowadzi³o cykl imprez kulturalno 
rozrywkowych, których wspó³koordynatorem i jednym 
ze sponsorów by³o Towarzystwo Mi³oœników Polanicy.
   Rada Programowa w osobach: Irena Santor, Sylwes-
ter Chêciñski, prof. Andrzej Chorosiñski, prof. Czes³aw 
Dutka, Wojciech hr. Dzieduszycki, prof. Zbigniew 
Chorbowy, prof. Kazimierz Kobus, ksi¹dz Antoni 
Kopacz, Marek Mazurkiewicz, Marek Paw³owski, 
Marian Pó³toranos, Jerzy Terlecki, Edward Wojcie-
chowski patronowa³a bogatemu programowi imprez.
Inauguracja Festiwalu odby³a siê 30 kwietnia 2005 r.   
w 60 rocznicê obchodów przez Polanicê Zdrój otrzy-
mania praw miejskich. O tych uroczystoœciach 
piszemy w naszej gazecie.
Poni¿ej przedstawiamy najwa¿niejsze imprezy i dzia-
³ania cykliczne Miêdzynarodowego Festiwalu Sztuki 
ZDROJE KULTURY 2005 :
- X Polanica Country  Przepustka do Mr¹gowa  28 Wróblewski
maja Starosta Powiatu K³odzkiego - Adam £¹cki
- Noc Œwiêtojañska  23 czerwca Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Polanicy Zdroju -
- Grill Party Festiwal  Mistrzostwa Polski w Grillowaniu  Zbigniew Puchniak
  25 czerwca Ordynariusz Diecezji Œwidnickiej - ks. biskup Ignacy
- VIII Miêdzynarodowy Festiwal MUZYKA ŒWIATA Dec
  14-17 lipca Prezes Zespo³u Uzdrowisk K³odzkich S.A. - Jerzy
- VI Jarmark Kultury na Bursztynowym Szlaku  Wielki Szymañczyk (patronowa³ wszystkim imprezom).
  Festyn Polanicki  30-31 lipca  

                                                                          G.R- IX Lato Filmowe  6-10 sierpnia 
- 41 Miêdzynarodowy Festiwal Szachowy im. A.
  Rubinsteina - Miêdzynarodowe Mistrzostwa Polski
  w Szachach B³yskawicznych  17-28 sierpnia 
- XXXIV Dni Polanicy  wrzesieñ 
- 38 Miêdzynarodowy Festiwal Filmów Amatorskich
  Pol - 8  29 wrzeœnia-1 paŸdziernika 
- VI Folk Festiwal TÊCZA POLSKA  Miêdzynarodowy
  Przegl¹d Spó³dzielczych       Zespo³ów Artystycznych 
  14 -16 pa¿dziernika 
- XIV Miêdzynarodowe Koncerty Muzyki Organowej 
  i Kameralnej. Koncerty: 26 maja, 9 czerwca, 30
  czerwca, 14 lipca, 28 lipca, 11 sierpnia, 25 sierpnia, 8
  wrzeœnia 
- Muzyka u Wód  60 koncertów muzyki zdrojowej
  w Muszli Koncertowej  (czwartki i soboty).

Komitet Honorowy Festiwalu w osobach:
Wicemarsza³ek Sejmu - Donald Tusk
Minister Kultury - Waldemar D¹browski
Wiceminister Edukacji Narodowej i Sportu - Henryk
Go³êbiewski
Wojewoda Dolnoœl¹ski - Stanis³aw Opatowski
Marsza³ek Województwa Dolnoœl¹skiego  - Pawe³

MIÊDZYNARODOWY FESTIWAL SZTUKI

“ZDROJE KULTURY”
Polanica Zdrój, kwiecieñ - paŸdziernik 2005

Wystêp zespo³u Musses Arts z Hong Kongu
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      GRATULACJE
  

Pañstwu Romanie i Leszkowi  Majewskim 

Rada Miejska w K³odzku nada³a tytu³y 

Honorowego  Obywatela  Miasta  K³odzko.
Leszek Majewski jest jednym z wspó³-

za³o¿ycieli Towarzystwa Mi³oœników Pola-

nicy i nadal jego aktywnym cz³onkiem, jest 

równie¿ autorem wielu artyku³ów publi-

kowanych  w  „Nieregularniku Polanickim”.

Zarz¹d Towarzystwa Mi³oœników Polanicy   

i Redakcja „NP” sk³adaj¹ serdeczne gratu- 

lacje.
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wzbudzi³y równie¿ czytane przez barona von 
Münchhausen opowiadania o przygodach „Barona 
von  Münchhausen”. 
Karl Friedrich Hireronimus Freiherr v. Münchhausen, 
który zas³yn¹³ w³aœnie jako autor opowiadañ o s³ynnym 
baronie, by³ przodkiem przyby³ego na uroczystoœci 
barona von Münchhausen.
W trakcie uroczystoœci Baron odznaczy³ pana Goebela 
monet¹ wybit¹ z okazji 250-tej rocznicy urodzin 
s³awnego pisarza. Podziêkowa³ za serce, jakie wk³ada 
w przywrócenie wsi dawnej œwietlnoœci i odtworzenie 

Szalejów Dolny podobnie jak Polanica Zdrój wspó³pra- rodz innego mauzoleum. Wspomnia ³, ¿e dziêki 
cuje z by³ymi mieszkañcami zamieszkuj¹cymi te Towarzystwu Archanio³ Micha³ tak wiele siê tu zrobi³o. 
.tereny przed drug¹ wojn¹ œwiatow¹. Szalejów Dolny Uroczystoœci zakoñczy³y siê wspólnym udaniem siê do 
ma Helmuta Goebela a Polanica Zdrój Georga  mauzoleum. 
Wenzla by³ych mieszkañców czynnie bior¹cych udzia³ Wieczorem odby³ siê festyn polsko - niemiecki, ze œpie-
w obecnym ¿yciu tych miejscowoœci. Obaj panowie wami, tañcami, zabaw¹ do póŸnych godzin nocnych. 
czuj¹ siê nadal mieszkañcami i chc¹ aby uwa¿ano ich 
za pe³noprawnych cz³onków spo³ecznoœci i tak 
rzeczywiœcie jest. Staraj¹ siê kultywowaæ dziedzictwo i 
w miarê mo¿liwoœci s³u¿yæ rad¹ i braæ czynny udzia³ w 
¿yciu kulturalnym. 
Helmut Goebel to postaæ bardzo ciekawa. Dzia³a        
w Towarzystwie Archanio³ Micha³, które istnieje           
w Szalejowie Dolnym od koñca 2002r., a którego celem 
jest m.in. opieka nad zabytkami oraz promowanie         
i rozwijanie kultury i sztuki Szalejowa Dolnego i rejonu 
k³odzkiego. 
W sobotê 17-tego wrzeœnia br. w Szalejowie Dolnym 
mia³y miejsce uroczystoœci Europejskiego Dnia 
Dziedzictwa. Rozpoczê³y siê o godzinie 12,00 przy 
Kaplicy Œwiêtej Anny. Pierwszym punktem dnia by³o 
zwiedzanie i oprowadzanie po zabytkach wsi. 
Uczestnicy zwiedzili Kapliczkê Œw. Antoniego, Trójcy 
Przenajœwiêtszej, Kolumnê Maryjn¹, Kaplicê Œw. Anny 
itd. 
Nastêpnym punktem uroczystoœci by³o uroczyste 
otwarcie Dnia Dziedzictwa przez Starostê Adama 
£¹ckiego i  wójta  Gminy  K³odzko  Ryszarda 
Niebieszczañskiego. 
Punktem, który najbardziej zaciekawi³ przyby³ych by³y 
uroczystoœci w samym zamku, m.in. czytanie przez 
Barona  Münchhausena „Przygód  Barona von 
Mûnchhausen” w sali balowej zamku. 
Baron Himlar von Münchhausen wraz z matk¹ i synem 
zostali zaproszeni na uroczystoœæ w Szalejowie 
Dolnym przez Towarzystwo „Archanio³ Micha³”,           
w którym czynny udzia³ bierze by³y mieszkaniec 
Szalejowa Dolnego Helmut Goebel. On to w³aœnie 
postanowi³ na Europejski Dzieñ Dziedzictwa zaprosiæ 
by³ych w³aœcicieli zamku. 
Rodzina Münchhausen ¿y³a w szalejowskim zamku 
150 lat, do roku 1945. Przejêli oni zamek od rodziny 
von Reden. 
Goœci i by³ych w³aœcicieli przywita³a nowa w³aœcicielka 
zamku pani Anna Fuks z mê¿em. Po oficjalnym 
przywitaniu, zrobieniu historycznych zdjêæ i obda-
rowaniu zacnych goœci kwiatami, wszyscy udali siê do 
sali balowej, ogl¹daj¹c w hollu namalowane przez 
dzieci obrazki przedstawiaj¹ce zamek. Wœród 
uroczystoœci na zamku oczarowa³ zebranych goœci 
walc angielski zatañczony przez dwie m³ode pary ze 
szko³y nr. 2 w Polanicy Zdroju. Zafascynowanie  

EUROPEJSKI DZIEÑ DZIEDZICTWA

w Szalejowie 
Dolnym

Baron z mam¹ i synkiem

Fasada zamku w Szalejowie Dolnym

Kapliczka upamiêtniaj¹ca 
epidemiê d¿umy

tekst i foto: Katarzyna Redmerska
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Spotkanie polaniczan z autorem ksi¹¿ki 

„PIONIERSKIE LATO”
nych, bo nigdzie nie znaleziono odpowiedniejszego Mniej wiêcej na dwa lata przed 
materia³u Mniemam, ¿e ju¿ nigdy nie dowiemy siê co ukazaniem siê w/w ksi¹¿ki,     
siê z nim sta³o, ale zwracam siê do zebranych z ape-a wiêc w 1970 roku zg³osi³ siê 
lem, je¿eli ktoœ wie coœ na ten temat, niech przeka¿e do mnie pan Andrzej Rope-
wiadomoœæ TMP.lewski. Przedstawi³ siê 
PóŸniej dyskusja rozwinê³a siê tak bardzo, ¿e trzeba krótko, skromnie i poprosi³  
by³o prosiæ o zabieranie g³osu w odpowiedniej kolejno-o przekazanie albo chocia¿ 
œci szczególnie, ¿e pan Ropelewski nie tylko uwa¿nie udostêpnienie materia³ów 
przys³uchiwa³ siê wypowiedziom, zadawa³ dodatkowe dotycz¹cych powojennej 
pytania, ale i skrzêtnie notowa³. Najciekawsze by³y Polanicy. Uzasadni³ to, wy-
wspomnienia ludzi, którzy z nim pracowali. Wspo-korzystaniem ich do pisanej 
mnienia przeradza³y siê w rozmowê, bardzo ciekaw¹ przez siebie ksi¹¿ki. Natu-
rozmowê. Dochodzi³o do prostowania faktów przez ralnie, ¿e chêtnie tego doko-
przysz³ego autora, który dla poparcia swojego stano-na³em, a trzeba zaznac-
wiska w danej sprawie wyjmowa³ kolejny gruby zyæ, ¿e mia³em ich sporo, 
segregator i przedstawia³ odpowiednie dokumenty.poniewa¿ interesowa³em 
Spotkanie by³o tak bardzo ciekawe, ¿e przeci¹gnê³o siê tym tematem od lat. Jak 
siê do póŸnego wieczora. Szkoda, ¿e nie by³o upa-siê póŸniej okaza³o, a wy-
miêtnione na taœmie.nika to z treœci ksi¹¿ki, zrobi-
W rezultacie w 1972 roku ukaza³a siê zapowiedziana ³em to nie tylko ja. Sprawa zainteresowa³a nas tzn. 
ksi¹¿ka p.t.:”Pionierskie lato” w bardzo niewielkim Miejsk¹ Radê Kultury na tyle, ¿e zaproponowaliœmy 
nak³adzie, jak na du¿e zainteresowanie spo³eczeñ-autorowi (jeszcze nie napisanej ksi¹¿ki) spotkanie      
stwa (8290 egz.).z mieszkañcami, na co chêtnie przysta³, bowiem 
Spotka³em Andrzeja Ropelewskiego jeszcze raz,       spotkanie z ludŸmi, których w wielu przypadkach zna³, 
w k³odzkim muzeum, gdzie by³ oblegany przez pracowa³ z nimi i wspomnienia  innych, mog³y siê 
znajomych i innych ciekawskich do tego stopnia, ¿e na okazaæ bardzo przydatne. Niestety czasu by³o za ma³o 
d³u¿sz¹ rozmowê nie mo¿na by³o liczyæ. Po przekaza-¿eby zaprosiæ na spotkanie ludzi z okolicy. Niemniej 

sala konferencyjna Uzdrowiska, któr¹ nam udostê-
pniono (jak czyniono to zawsze, kiedy o to wystêp-
owaliœmy) wype³ni³a siê; ba, trzeba by³o dostawiæ 
krzes³a. Przede wszystkim przyszli ludzie w podes-
z³ym wieku. 
Przedstawi³em pana Andrzeja Ropelewskiego, który 
opowiada³ w miarê krótko o pobycie i pracy bezpo-
œrednio po wojnie w K³odzku, a póŸniej w Polanicy,      
o zamiarach upamiêtnienia tego faktu w ksi¹¿ce. 
Opowiada³ o zbieraniu potrzebnych materia³ów i na 
jakie w zwi¹zku z tym napotyka trudnoœci. O póŸniej-
szym swoim losie, po wyje¿dzie z Polanicy napomkn¹³ 
tylko. Na zakoñczenie zwróci³ siê do zebranych o wy-
powiedzenie siê na przedstawione tematy, poniewa¿ 
brakuje mu jeszcze wielu danych i dokumentów oraz 
poprosi³ o przekazywanie mu materia³ów dot. oma-
wianego okresu.
Poniewa¿ po tym wyst¹pieniu zaleg³a cisza i nikt nie 
kwapi³ siê do zabrania g³osu pozwoli³em sobie na 
krótk¹ wypowiedŸ o tym, ¿e pamiêæ jest zawodna np. 
brak jest zupe³nie informacji, a nurtowa³o mnie to od 
dawna, na temat losu pomnika pasterza, który przez 
kilka powojennych lat sta³ w miejscu obecnego 
pomnika Adama Mickiewicza w parku. Liczy³em na to, 
¿e mo¿e ktoœ z zebranych,  udzieli pewnej, rzeczowej 
odpowiedzi. To pytanie wywo³a³o dyskusjê. Jedni 
informowali, ¿e zosta³ ukradziony i wywieziony, co jest 
najbardziej prawdopodobne, inni, ¿e zosta³ przeto-
piony na panewki do miejscowej rozlewni wód mineral-
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Obwoluta “Pionierskiego lata” z wpisem autora
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niu sobie serdecznoœci zaproponowa³em kolejne zi³, ¿e powodzi im siê doskonale. Byli podobno dobrze 
wydanie ksi¹¿ki, na co autor odpowiedzia³ krótko, ¿e zaopatrzeni  w ró¿ne poszukiwane artyku³y takie jak 
sam  osobiœcie ma z tym trudnoœci. PóŸniej poda³em czekolada, kakao, papierosy i inne podobne specja³y, 
propozycjê zajêcia siê t¹ spraw¹ przez w³adze oœwia- które pozwala³y im teraz na dostatnie ¿ycie.
towe i kulturalne powiatu, bowiem wiedzia³em, ¿e    P o  p ew n ym czasie zna³em z widzenia ca³¹ angielsk¹ 
w Polanicy nie by³o odpowiedniego do tego klimatu po trójkê. Spotyka³em ich czêsto spaceruj¹cych lub 
odtr¹ceniu pomys³u napisania monografii, o czym siedz¹cych w parku zdrojowym w otoczeniu dziewczyn 
pisa³em poprzednio. To w³aœnie pan Ropelewski godzi³ niemieckich. Pozna³em równie¿ osobiœcie jednego      
siê na opisanie w niej tego powojennego okresu. z Anglików w okolicznoœciach-trzeba przyznaæ-nieco 
Ksi¹¿ce nie œmiem wydawaæ recenzji, ale fakt, ¿e osobliwych. By³o to chyba w drugiej po³owie lipca.
zniknê³a bardzo szybko z pó³ek ksiêgarni a nawet nie Któregoœ dnia do Zarz¹du Miejskiego przysz³o dwóch 
posiadaj¹ jej  niektóre biblioteki, œwiadczy najdobitnie j   naszych ¿o³nierzy z jednostki kwateruj¹cej w Polanicy. 
o jej poczytnoœci. Szukali jakiegoœ Polaka, znaj¹cego jêzyk angielski. Tak 
Andrzej Ropelewski urodzi³ siê w Warszawie w roku siê w³aœnie sk³ada³o, ¿e tylko ja zna³em trochê ten 
1923. Dzieciñstwo spêdzi³ na Podlasiu: jego lata m³o- jêzyk.I chocia¿ zasób s³ów angielskich, jakim wtedy roz-
dzieñcze przypad³y na okres drugiej wojny œwiatowej, porz¹dza³em, by³ bardzo ograniczony, postanowi³em  
któr¹ prze¿y³ na kielecczyŸnie. W latach 1946-1949 jednak u¿yæ mojej bardzo problematycznej angiel-
studiowa³ ekonomiê na Uniwersytecie Warszawskim  szczyzny, skoro ¿o³nierze przedstawili mi sprawê, w 
po czym rozpocz¹³ pracê w Morskim Instytucie jakiej mia³em im pomóc. A wygl¹da³a ona nastêpuj¹co.
Rybackim w Gdyni, gdzie od roku 1967 zajmowa³ 
stanowisko zastêpcy dyrektora ds. naukowych. Swoje 
prze¿ycia   z dzia³alnoœci konspiracyjnej  w latach 1943-
1944 na terenie powiatu jêdrzejowskiego opisa³           
w ksi¹¿ce „Wspomnienia z AK”. Bezpoœredni¹ konty-
nuacj¹ tych wspomnieñ jest „Pionierskie lato”. Po 
wojnie autor by³ cz³onkiem k³odzkiej grupy operacyjnej, 
organizuj¹cej polsk¹ administracjê cywiln¹ w tym 
rejonie Dolnego Œl¹ska.

                                                          Leszek  Majewski

Ju¿ wkrótce po moim przyjeŸdzie do Polanicy ze 
Poprzedniego dnia grupka naszych ¿o³nierzy uda³a siê zdziwieniem zauwa¿y³em tam pewnego dnia wysokie-
na piêkny, otwarty basen k¹pielowy w Polanicy. Zastali go, dobrze zbudowanego ¿o³nierza angielskiego, 
tam kilka m³odych Niemek, k¹pi¹cych siê w towa-krocz¹cego spokojnie ulic¹ w towarzystwie dziewczyny, 
rzystwie trzech mê¿czyzn. Nasi piechurzy rozebrali siê  któr¹ przyciska³ do siebie ramieniem. Mijaj¹c ich 
i wskoczyli do basenu. Usi³owali nawi¹zaæ z dzie-stwierdzi³em, ¿e dziewczyna jest zapewne Niemk¹, 
wczynami rozmowê, która jakoœ siê nie klei³a, wówczas rozmawiali po niemiecku. Zastanowi³o mnie, ¿e ¿o³nierz 
zaczêli objawiaæ coraz bardziej czynne zainte-by³ w pe³nym, porz¹dnym umundurowaniu, z pistoletem 
resowanie Niemkami. Zaczêli je podskubywaæ, a jedn¹ przy pasie. Nie s³ysza³em dotychczas, aby w  tym rejo-
z nich, siedz¹c¹ na brzegu basenu, z³apali za rêce         nie znajdowa³o siê jakiekolwiek wojsko angielskie.
i nogi, rozhuœtali i wrzucili do wody. Tak ogniste zaloty  Pragn¹c zaspokoiæ swoj¹ ciekawoœæ zapyta³em 
nie znalaz³y widocznie zrozumienia i aprobaty nazajutrz jednego z niemieckich urzêdników Zarz¹du 
niemieckich dziewczyn, a towarzysz¹cy im trzej Miejskiego, czy przypadkiem nie s³ysza³ o ¿o³nierzach 
mê¿czyŸni stanêli w ich obronie. Mówili jêzykiem, brytyjskich w Polanicy. Okaza³o siê, ¿e zapytany 
którego nasi ¿o³nierze nie rozumieli i prawdopodobnie Niemiec by³ dobrze zorientowany i udzieli³ mi szcze-
nie odró¿niali od niemieckiego. Wydawa³o im siê, ¿e gó³owych informacji. Otó¿ na terenie powiatu k³odz-
maj¹ do czynienia z Niemcami. Tacy m³odzi i zdrowi kiego znajdowa³a siê w czasie drugiej wojny œwiatowej 
Niemcy? Na pewno jacyœ hitlerowcy albo zbiegli            pewna liczba jeñców angielskich-przewa¿nie szere-
z  Wermachtu  ¿o³nierze!gowych i podoficerów-których zwolniono z obozów je-
Po chwili trzej d¿entelmeni, którzy stanêli ostro w obro-nieckich i skierowano do pracy w ró¿nych zak³adach 
nie zagro¿onych ich zdaniem Niemek, opuszczali przemys³owych, w gospodarstwach rolnych ch³opów     
sromotnie pobici plac boju, a dziewczyny z piskiem i ziemian niemieckich. Po wyzwoleniu Ziemi K³odzkiej 
ucieka³y na wszystkie strony, zbieraj¹c w poœpiechu przez wojska radzieckie i po zakoñczeniu dzia³añ 
swoje ubrania. Na tym zapewne zakoñczy³aby siê ca³a wojennych wiêkszoœæ ¿o³nierzy brytyjskich opuœci³a ten 
ta historia, gdyby nie fakt, ¿e trzej pobici okazali siê rejon, udaj¹c siê do kraju wzglêdnie do innych stref 
w³aœnie owymi Brytyjczykami, o czym nasi ¿o³nierze Niemiec. Nieliczni natomiast pozostali jeszcze na 
mogli siê przekonaæ, kiedy poszkodowani w³o¿yli miejscu, nie spiesz¹c siê widocznie z powrotem do 
mundury. Chcieli ich jakoœ przeprosiæ, ale na razie do ojczyzny. W Polanicy by³o jeszcze trzech takich 
tego nie dosz³o. Nie mogli siê dogadaæ. Polacy postano-Brytyjczyków. Informuj¹cy mnie o nich Niemiec twierd-

Fragment ksi¹¿ki A. Ropelewskiego “Pionierskie lato” 
wydanej przez Oficymê Wydawnicz¹ Czytelnik  w 1972 roku a
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wili zatem udaæ siê do sojuszników. Zdobyli adres zak³ócony. Oto pojawi³ siê bowiem na terenie powiatu 
jednego z Anglików, a poniewa¿ nie mogli pokonaæ k³odzkiego, miêdzy innymi równie¿ w Polanicy, wielki 
bariery jêzykowej, prosili  o  pomoc  w  rozmowie. mieszkalny samochód sztabowy Miêdzysojuszniczej 

Poszliœmy w trójkê do domu pod wskazany adres.    Misji Repatriacyjnej. O ile sobie przypominam, za³ogê 
O ile pamiêtam, by³ to dom, w którym obecnie mieœci siê samochodu stanowi³o paru oficerów brytyjskich             
apteka przy skrzy¿owaniu szos w centrum Polanicy. i francuskich. Zadaniem tej grupy by³o wyszukiwanie na 
Anglik mieszka³ na piêtrze u niemieckiej rodziny. terenie radzieckiej strefy okupacyjnej (taki by³ formalnie 
Zapukaliœmy do zamkniêtych drzwi. Z wnêtrza nie stan prawny naszych Ziem Odzyskanych do czasu 
dochodzi³y ¿adne dŸwiêki. Zapuka³em jeszcze raz Konferencji Poczdamskiej), znajduj¹cych siê tam 
silniej i wtedy dopiero us³ysza³em niemieckie - ja! by³ych alianckich jeñców wojennych, rejestrowanie ich  
Widocznie Anglik myœla³, ¿e przyszed³ do niego ktoœ    i  przygotowywanie do maj¹cej wkrótce nast¹piæ 
z  Niemców. repatriacji. Nie wiem, czy by³o to zgodne z rzeczywis-

toœci¹, w ka¿dym razie mówi³o siê wtedy w naszym Weszliœmy do wnêtrza mrocznego pokoju. Anglik 
polskim œrodowisku, ¿e repatriacja by³ych jeñców le¿a³ wyci¹gniêty na ³ó¿ku. By³ zaspany. Na jego twarzy 
wojennych z armii zachodnich sojuszników mia³a siê widoczne by³y siniaki i opuchniêcia, œlady niedawnej 
odbywaæ nie wprost na zachód, lecz przez Polskê          „bitwy narodów".
i Zwi¹zek Radziecki, a stamt¹d dalej drog¹ morsk¹       W ten sposób pozna³em Szkota z Glasgow. Mia³ na 
z Odessy.imiê Jack, by³ podoficerem artylerii Jego Królewskiej 

Moœci. Poniewa¿ bardzo s³abo zna³ niemiecki, porozu-
miewaliœmy siê z trudnoœci¹ angielsko - niemieckim 
¿argonem. Rozmowa trwa³a doœæ d³ugo. Szkot zrozu-
mia³ wreszcie, o co chodzi. W imieniu w³asnym i swoich 
rodaków zgodzi³ siê chêtnie na spotkanie z naszymi 
¿o³nierzami, którzy w sposób bardziej uroczysty chcieli 
przeprosiæ Anglików. Nie bra³em udzia³u w ¿o³nierskim 
przyjêciu wydanym dla trzech brytyjskich ¿o³nierzy. 
Dowiedzia³em siê jednak póŸniej, ¿e wypito na nim 
ogromn¹ iloœæ toastów i rozstano siê w wielkiej przyja-
Ÿni, a na drugi dzieñ ¿o³nierze nasi urz¹dzili dla 
Anglików tradycyjne polskie poprawiny, które trwa³y 
podobno ca³¹ noc. Zastanawia³em siê, jak siê wtedy 
porozumiewali przedstawiciele sojuszniczych wojsk.
Kiedy liczba polskich osiedleñców w Polanicy zaczê³a 
siê  stopniowo  zwiêkszaæ,  Jack  pozna³  w  ich  gronie 

W parê dni po zjawieniu siê owej misji repatriacyjnej 
dowiedzia³em siê, ¿e Jack mia³ wypadek z broni¹ i jest 
ranny. Poszed³em go odwiedziæ. Siedzia³ w du¿ym 
fotelu, a obanda¿owan¹ nogê trzyma³ wyprostowan¹ 
na krzeœle. Opowiedzia³ mi, jak dosz³o do wypadku. 
Wraz ze swoj¹ znajom¹, polsk¹ studentk¹, pojechali 
rowerami na d³u¿szy spacer w pobliskie lasy. Rower 
Szkota siê zepsu³, i trzeba by³o siê zatrzymaæ. Nie 
maj¹c odpowiednich narzêdzi Jack pos³u¿y³ siê swoim 
pistoletem uderzaj¹c nim w jak¹œ czêœæ roweru. 
Pistolet wypali³ rani¹c Szkota w ³ydkê. Na szczêœcie 
pocisk przeszed³ przez miêœnie nie naruszaj¹c koœci. 
Jeden z miejscowych lekarzy niemieckich opatrzy³ ranê 
i nadal opiekowa³ siê Jackiem, który nie zrobi³ na mnie 
wra¿enia zmartwionego tym przykrym wypadkiem. 
Wyra¿a³ jedynie obawê, ¿e prawdopodobnie nie bêdzie 
móg³ teraz wyjechaæ, przynajmniej do czasu, kiedy 

m³od¹ dziewczynê. Równie¿ i ja zetkn¹³em siê z ni¹ rana zacznie siê ju¿ na dobre goiæ.
osobiœcie,  podobnie  jak ze wszystkimi prawie  Wœród grona osób, którym znana by³a bli¿ej opisana 
Polakami, przybywaj¹cymi w tym czasie do Polanicy. tu historia, kr¹¿y³a póŸniej uporczywie opinia, ¿e Szkot 
Twierdzi³a, ¿e jest studentk¹ polonistyki Uniwersytetu sam rozmyœlnie siê postrzeli³, aby w ten sposób 
Warszawskiego, a dobrze zna³a angielski. Nie pamiê- unikn¹æ na pewien czas oczekiwanej repatriacji             
tam,  czym zajmowa³a  siê w Polanicy.  Widaæ by³o,  ¿e i ewentualnego wys³ania na front dalekowschodni, 
przypadli  sobie z Jackiem do gustu, czêsto razem czego podobno siê obawia³. Byæ mo¿e opinia taka by³a 
chodzili po mieœcie. Od tej pory nie widywa³em ju¿ fa³szywa, krzywdz¹ca.
Szkota w towarzystwie Niemek. Jego nowa znajoma Po pewnym czasie Anglicy opuœcili Polanicê udaj¹c siê 
zajê³a niepodzielnie szkockie serce. do kraju. Wyjecha³ równie¿ Jack zabieraj¹c podobno ze 

Dotychczasowy spokój beztroskiego - jak siê sob¹ polsk¹ studentkê, która mia³a rzekomo pochodziæ 
wydawa³o - ¿ycia polanickich Anglików zosta³ wkrótce ze znanej u nas przed wojn¹ arystokratycznej rodziny.

Budynek przy ul. D¹browskiego
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Historia koœcio³a i parafii 
ewangelickiej 

w Polanicy Zdroju
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Ewangelicy w Polanicy rowanie kamienia wêgielnego. Koœció³ mia³ mieæ 280 
byli mniejszoœci¹, na miejsc i zaprojektowano go przy za³o¿eniu kosztów     
tyle jednak liczn¹ i zna- w wysokoœci 36 000 marek. Zosta³ wybudowany przez 
cz¹c¹ w ¿yciu miasta, firmê budowlan¹ Ottona Büttnera z Polanicy i koszto-
¿e historii ich parafii  w a ³ w  s u mie 46 000 marek, po powiêkszeniu go do 360 
i koœcio³a ewangelickie- miejsc. Wybuch pierwszej wojny œwiatowej opóŸni³ 
go nale¿y poœwiêciæ trochê zakoñczenie budowy. 15 czerwca 1916 r.,         
kilka s³ów. w rocznicê œmierci cesarza Fryderyka, podczas 
Ju¿ w 1880 r. baronowa uroczystego nabo¿eñstwa odby³o siê poœwiêcenie       
von     Falkenhausen    i   p rzekazanie zakoñczonego obiekt pod zarz¹d 
z Wolan zaleci³a, aby koœcio³a. 
raz na kwarta³ w domu P³askorzeŸba cesarza wykonana z br¹zu wisia³a         

modlitwy na zamku w Wolanach odbywa³o siê w absydzie, na lewo od o³tarza. Nad absyd¹ umiesz-
nabo¿eñstwo niedzielne, które prowadzi³ pastor czono cytat z Ewangelii œw. 
diecezji k³odzkiej. Polanica podlega³a opiece parafii   J ana „Ja jestem drog¹, 
w K³odzku. Wtedy te¿ rozpoczê³y siê co kwartalne prawd¹ i ¿yciem”.
nabo¿eñstwa w Polanicy. Pocz¹tkowo by³o to w gos- Fundatorami koœcio³a byli: 
podzie Grüner Wald (prawdopodobnie tam, gdzie -zarz¹d uzdrowiska, którego 
dzisiaj swoj¹ siedzibê ma Bank Spó³dzielczy) lub te¿   w³ aœ ci ci el  ra dc a Ge or g 
w szklanej werandzie Domu Zdrojowego, póŸniej   H aa s e  po darowa³ le¿¹c¹ na 
w Tyroler Hof (hotel Europa), nastêpnie w du¿ej sali ³agodnym wzgórzu dzia³kê    
starego domu zdrojowego; tak¿e nowa hala spacero- i ufundowa³ dodatkowo zna-
wa (dziœ sala koncertowa) s³u¿y³a czêsto niedzielnym czn¹ kwotê, tj. 21 000 marek, 
nabo¿eñstwom. Widaæ z tego, jak trudno by³o znaleŸæ a tak¿e podarowa³ koœcio³owi 
w³aœciwe pomieszczenie dla ewangelickiego ¿ycia oba  boczne okna przy 
koœcielnego. o³tarzu oraz wyposa¿enie 
Kiedy w 1904 r. rozpocz¹³ siê szybki, nieprzerwany samego o³tarza. W lewym oknie o³tarza widaæ by³o 
rozwój Polanicy i w kilka zaledwie lat z ma³ego kurortu anio³a  trzymaj¹cego wagê sprawiedliwoœci w lewej,    
rozwinê³o siê zdrojowisko o du¿ej renomie, do którego a miecz w prawej rêce; w prawym oknie znajdowa³ siê 
œci¹ga³o coraz wiêcej goœci, coraz pilniejsza sta³a siê  m³odzieniec depcz¹cy g³owê wê¿a. 
potrzeba budowy w³asnego koœcio³a ewangelickiego. -Ksiê¿na Karolina, jej darem by³y ambona i o³tarz          
W 1911 r. odby³o siê wbudowanie kamienia wêgielnego z obrusem o³tarzowym, ze szko³y snycerskiej z Cieplic. 
koœcio³a katolickiego. Zainteresowanie t¹ spraw¹ Na ambonie przedstawione by³y postacie œwiêtych: 
przejawia³a nie tylko stale rosn¹ca liczba cz³onków Jana Ewangelisty ze zwojami pergaminu i £ukasza 
parafii ewange z tak¿e zarz¹d uzdrowiska.   wskazuj¹cego na Pismo Œwiête
W 1913 r. w i ewangelickiej w K³odzku -ówczesna cesarzowa Augusta Wiktoria, która po-
z³o¿y³y wni añstwowego zezwolenia darowa³a bibliê o³tarzow¹ z w³asnorêcznym wpisem, 

na budowê „Koœcio³a -wielka ksiê¿na Luiza Badeñska ufundowa³a œrod-
Pami¹tkowego Cesa- kowe okno o³tarza; przedstawia³o ono œw. Krzysztofa 
rza Fryderyka” w  Po- przenosz¹cego ma³ego Jezusa na w³asnych barkach 
lanicy. poprzez wodê.
16 paŸdziernika 1913 Organy pochodzi³y z pracowni s³ynnych na ca³ym 
(w  urodziny  cesarza œwiecie producentów instrumentów organowych, 
Fryderyka) w obec- œwidnickiej firmy „Heinrich Schlag i synowie”. Ze 
noœci ksiê¿nej Karo- wzgórza, gdzie w krajobraz wtuli³ siê piêkny w swej 
liny  z  Saksonii- prostocie nowy dom bo¿y, rozci¹ga³ siê cudowny widok 
Meiningen, córki ce- na otaczaj¹cy go kurort ze swymi ozdobnymi, nowo-
sarza Fryderyka III, czeœnie urz¹dzonymi domami mieszkalnymi oraz        
która obieca³a ufun- z cienistym, starannie utrzymanym parkiem i jego 
dowanie o³tarza i am- wytwornym domem zdrojowym,zbudowanym dziesiêæ  
bony, odby³o siê wmu- lat wczeœniej . Wiêkszoœæ  domów  by³a  jeszcze m³od-

lickiej, lec
³adze parafi

osek o wydanie p

arch. H. Grzybowski

arch. H. Grzybowski
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sza, a Polanica by³a w okresie fantastycznego roz-
woju.
Do parafii ewangelickiej w Polanicy nale¿a³y miejsco-
woœci: Soko³ówka, Pokrzywno, Wolany, Szalejów 
Górny, Paszków, Stary Wielis³aw, Niwa, Chocieszów       
i Kopanka. W okresie zimowym nabo¿eñstwa odby-
wa³y siê co 8 - 14 dni, w okresie od maja do wrzeœnia 
¿ycie koœcielne kszta³towali pastorzy uzdrowiskowi, 
przyje¿d¿aj¹cy ze Œl¹ska, aby w Polanicy podre-
perowaæ swoje zdrowie i dziêki dzia³alnoœci dusz-
pasterskiej  zmniejszyæ  koszty  kuracji. 
W 1924 r. katolickiej szkole w Polanicy przydzielono 
nauczyciela Paula Hermanna, aby prowadzi³ ewange-
lick¹ naukê religii, za³o¿ono te¿ ewangelicki cmentarz. 
Liczba cz³onków parafii ewangelickiej wzros³a do 450. 
Jedna z diakonis objê³a w 1926 r. urz¹d siostry para-
fialnej. Liczba mieszkañców Polanicy w 1926 r. wyno- Dwa razy w miesi¹cu odprawia³ w Polanicy nabo¿eñ-
si³a: 1843 katolików, 521 ewangelików (22%), 12 stwa w jêzyku niemieckim, na które na pocz¹tku przy-
¿ydów, 12 dysydentów, 5 baptystów, 2 starokatolików, chodzi³o 10-15 osób, potem stopniowo coraz mniej. 
1 adwentysta, razem 2396 mieszkañców. W 1938 r. PóŸniej do oko³o 1957 r. odbywa³y siê ju¿ nabo¿eñstwa 
trzecie probostwo w K³odzku z siedzib¹ w Polanicy w jêzyku polskim, a jeszcze 15.08.1955 r. w koœciele 
obj¹³ pastor Gerhard Scholz, który wkrótce cieszy³ siê odby³ siê œlub jednej z obecnych mieszkanek Polanicy.
ogóln¹ popularnoœci¹. Zamieszka³ przy ulicy Eichen- Proboszcz parafii rzymsko - katolickiej, ksi¹dz Marian 
dorffa w domu San Remo (Dom ksiê¿y emerytów, ul. Barg, trzykrotnie wystêpowa³ do w³adz o przekazanie 
Dêbowa 9). Powo³ano do ¿ycia nowy chór, bior¹cy czê- koœcio³a na rzecz tej parafii, jednak bez skutku. Gdyby 
sto udzia³ w uroczystoœciach koœcielnych pod kierun- tak siê wówczas sta³o, obiekt by ocala³. Koœció³ z bie-
kiem kantora Maxa Niemietza. Ca³a rada koœcielna    g iem lat ulega³ coraz wiêkszym zniszczeniom. Nikt nie 
z kierownikiem muzycznym Eschrichem, który by³ prze- troszczy³ siê o osierocony koœció³. W koñcu lat szeœæ-
cie¿ d³ugoletnim kapelmistrzem orkiestry zdrojowej   d z ie si¹tych koœció³ zosta³ rozebrany, wed³ug relacji 
i autorem hymnu Polanicy, uczestniczy³a aktywnie   m i es zkañców Polanicy w 1968 r., choæ w zbiorach E. 
w próbach i wystêpach. W gminie ewangelickiej Scholza znajduje siê zdjêcie mocno ju¿ zdewastowa-
toczy³a siê o¿ywiona dzia³alnoœæ: m³odzie¿ schodzi³a nego koœcio³a datowane na 08.05.1970 r. Piêkne okna 
siê u sióstr, „Pomoc kobieca” spotyka³a siê w kawiarni zosta³y zniszczone ju¿ wczeœniej.
Dörner. Dawni polaniczanie (a zw³aszcza ewangelicy z tej pa-
W g³ównym sezonie uzdrowiskowym od maja do wrzœ- rafii) z wielkim smutkiem i gorycz¹ przyjêli wiadomoœæ 
nia z powodu obecnoœci wielu turystów co niedziela o rozebraniu koœcio³a. Pani Erna Biegus, aktywnie 
koœció³ by³ przepe³niony. W ³awkach na chórze, nawet uczestnicz¹ca w ¿yciu parafii ewangelickiej, zerwa³a 
na stopniach o³tarza, panowa³a wielka ciasnota. Czê- siê ze swego krzes³a, gdy na ekranie podczas wyk³adu 
sto przynoszono ³awki z pobli¿a i ustawiano je przed na temat wspólnot ewangelickich pojawi³o siê zdjêcie 
otwartymi drzwiami i oknami, by wszystkim umo¿liwiæ kaplicy w Z¹bkowicach Œl. Parê dni póŸniej tam poje-
udzia³ w nabo¿eñstwie. cha³a i odkry³a o³tarz, ambonê oraz chrzcielnicê           
W 1942 r. pastor Scholz zosta³ powo³any do s³u¿by woj- z koœcio³a, w którym ona i wielu innych polaniczan by³o 
skowej, a w 1944 r. zagin¹³ w Rumunii. Parafi¹ opieko- chrzczonych i konfirmowanych. O³tarz mia³ napis: „Na 
wa³a siê wtedy ¿ona pastora jako pomoc koœcielna, pami¹tkê,  poœwiêcone cesarzowi Fryderykowi,  
ona odprawia³a te¿ nabo¿eñstwa a¿ do czasu, gdy Karolina, ksiê¿na Saksonii - Meiningen, ksiê¿niczka 
pastora zast¹pi³ pastor Lenz ze Szczecina. Kiedy po pruska”.
wysiedleniu wiêkszoœci Niemców brakowa³o ju¿ W trakcie kwerendy Ÿróde³ do Kroniki Polanicy, natra-
duchownych, koœcielny A. Gas czêsto zastêpowa³ lek- fiono na informacjê, mówi¹c¹ o tym, ¿e koœcio³ ewan-
tora i dba³ o to, by coniedzielne nabo¿eñstwa odbywa³y gelicko - augsburski pw. Œw. Ducha w Koninie zakupi³ 
siê regularnie. Pastor Lenz 3 marca 1946 r. celebrowa³ w 1959 r. organy z koœcio³a w Polanicy. Równie¿           
ostatnie nabo¿eñstwo, w którym móg³ jeszcze pob³o- i w tym przypadku identyfikacja by³a ³atwa dziêki 
gos³awiæ swoich konfirmantów. 10 marca po¿egna³ siê umieszczonej nad manua³em (klawiatur¹) tabliczce 
z parafi¹, w której spêdzi³ pó³tora roku i gdzie g³osi³ wykonawcy, firmy „Heinrich Schlag i synowie”. Pastor 
pociechê s³owa bo¿ego w swoich kazaniach trafiaj¹- Andrzej Mendrok, proboszcz tego koœcio³a powiedzia³, 
cych g³êboko w serce. Nastêpnego dnia musia³ siê ¿e z Polanicy pochodzi sam mechanizm organów, 
przy³¹czyæ do transportu w K³odzku. 17 marca po raz natomiast prospekt organowy jest miejscowy. Zadzi-
ostatni kantor Niemietz zagra³ na organach w czasie wiaj¹cy zbieg okolicznoœci sprawi³, ¿e w l. 2001             
nabo¿eñstwa. Nazajutrz odje¿d¿a³ drugi du¿y trans- i 2004 - 2005 wikariuszem parafii ewangelicko-
port, a wraz z nim  on i jego rodzina. Ju¿ tylko z samo- augsburskiej w K³odzku, obejmuj¹cej zarówno Pola-
chodu móg³  po¿egnaæ  koœció³. nicê jak i Z¹bkowice, by³ ks. Sebastian Mendrok, syn 
Polski pastor Tietz z Krakowa, wprowadzi³ siê do para- proboszcza  parafii  koniñskiej. 

                                                        Henryk Grzybowskifii ewangelickiej w K³odzku i od jesieni  przynajmniej do 
1949 roku opiekowa³ siê pozosta³ymi braæmi  w wierze. 

HISTORIA POLANICY
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ziêcie nabycia nowych dzwonów. W tym celu w grudniu 
1925 roku powo³ano specjaln¹ fundacjê. Pó³tora roku 
po jej powstaniu 14 lutego 1927 r. parafia otrzymuje 
ofertê i zamawia w firmie „Bracia Ullrich w Apolda" trzy 
nowe dzwony. Wartoœæ ich oszacowano na sumê 
10.040 M (Reischmark-marek-pañstwowych). Zaraz po 
zamówieniu, 28 lipca 1927 roku w Gazecie Polanickiej 
dla miejscowej ludnoœci zamieszczono og³oszenie        
z proœb¹ o ofiary na ten cel, poniewa¿ suma pieniêdzy 
zebrana przez fundacjê by³a niewystarczaj¹ca. Mistrz 

Parafia rzymsko-katolicka nie mia³a szczêœcia do œlusarski Rother otrzyma³ zamówienie na wykonanie 
dzwonów koœcielnych. Zosta³a pokrzywdzona przez rusztowania pod dzwony. 28, 29 i 30 wrzeœnia 1927 
obie wojny œwiatowe. W rok po wybudowaniu koœcio³a roku do parafii przychodz¹ powiadomienia z Apolda      
parafialnego parafia ufundowa³a 3 nowe dzwony. Dnia o wykonaniu trzech dzwonów o wadze: 1891 kg, 975 kg, 
22 kwietnia 1912 roku odby³a siê uroczystoœæ ich 564 kg. Pocz¹tkiem paŸdziernika 1927, do firmy           
poœwiêcenia. Wykona³a je w 1912 roku Firma „Bierling" w Apolda udali siê: Ks. Benno Taubitz - proboszcz, 
z Drezna. Nosi³y imiona: „Paulus", „Maria", „Josefs". fabrykant - Franz Wittwer oraz nauczyciel i organista 
W legendzie znajduj¹cej siê na górnym brzegu dzwo- Hugo Lesk, aby  obejrzeæ  dzwony. Ju¿ 20 paŸdziernika 
nów uwidoczniono Firmê : „Odlano u Ludwisarza Albert 
Bierling - Dresden", zaœ na dolnym obrze¿u wszystkie 
maj¹ napis: „Fundator a Parocho Paulo Theuner - 
Schwedeldorf A. D. 1912" Szczegó³owe dane poszcze-
gólnych dzwonów,  s¹ nastêpuj¹ce:
-Pierwszy , najwiêkszy dzwon imieniem „Pawe³" 
posiada³ œrednicê 1177,2 mm,  wysokoœæ 1020 mm        
i wa¿y³ 950 kg. Wykonany poœrodku napis wzywa³ 
wiernych: „Miejcie w pamiêci to, co jest w górze" 
Posiada³ tonacjê „F".
-Drugi co do wielkoœci dzwon „Maria" w tonacji „As", by³ 
darem dla  parafii ufundowanym przez Ks. Paw³a 
Theunera. Jego œrednica to 989,0 mm, wysokoœæ 860 
mm,waga 569 kg. Napis: „Anio³ Pañski zwiastowa³ 
Pannie Maryi. l poczê³a z Ducha Œwiêtego. Zdrowaœ 
Maryjo..." przypomina³ prawdê o Tajemnicy Wcielenia 
Syna Bo¿ego i nawo³ywa³ do modlitwy „Anio³ Pañski".
-Trzeci , najmniejszy, „Józef, o tonacji „C" zachowany 
do  dzisiaj, ma  œrednicê 784,8 mm. wysokoœæ  680 mm
i wa¿y 285 kg. Treœci¹ napisu, jaka na nim widnieje,  
nawo³uje codziennie wiernych z wie¿y koœcio³a: „Józef 
to imiê moje, ¿eby praca i modlitwa Wasza nie os³ab³a - 
oto wo³am rano i wieczorem"
-Czwarty, o œrednicy 419 mm, wysokoœci 300 mm i ciê-
¿arze 53 kg na górnym obrze¿u mia³ napis z ornamenty-
k¹ liœci dêbowych, o treœci: „W. Geitner - Breslau 
stwierdzaj¹cy jego pochodzenie.
-Pi¹ty by³ w³asnoœci¹ tutejszego „Sierociñca", mia³ 
œrednicê 270 mm., wysokoœæ 200 mm i pochodzi³ z 1698 
roku. W górnej jego czêœci znajdowa³o siê wezwanie 
Ducha Œwiêtego: „Veni Creator Spiritus", zaœ zdobi³ go 
obraz Maryi z Dzieci¹tkiem i Krzy¿em.
   Zaledwie znalaz³y swoje miejsce w wie¿y nowego dotar³y one poci¹giem na Dworzec Kolejowy w Polanicy 
koœcio³a parafialnego i dopiero co zaczê³y nawo³ywaæ Zdroju. Dwie pary koni na dwóch udekorowanych 
wiernych na nabo¿eñstwa, a ju¿ pierwsza wojna wozach wioz³y je w uroczystej procesji przez miasto do 
œwiatowa ¿¹da³a swojej daniny. Po kilku upomnieniach koœcio³a parafialnego. 20 paŸdziernika zosta³y poœwiê-
Ks. Pawe³ Theuner 17 maja 1917 roku musia³ podaæ cone przez wikariusza generalnego Hrabstwa K³odz-
sprawozdanie o stanie dzwonów nowego koœcio³a. 25 kiego  Ks. Pra³ata Franciszka Ditterta.
lipca 1917 roku z wie¿y koœcio³a zdjêto najwiêkszy   D a n e     charakterystyczne, nowo odlanych dzwonów, 
i œredni dzwon i po trzech dniach odtransportowano je by³y nastêpuj¹ce:
na cele wojenne. Móg³ pozostaæ tylko trzeci, najmniej- -Pierwszy dzwon , odlany w tonacji „D" zwany, jak 
szy dzwon „Józef”. Przetrwa³ on jako jedyny do dzisiej- dawniejszy „Paulus" posiada³ przekrój 155 cm i wa¿y³ 
szych czasów Tak¿e 27 kwietnia 1917 roku musiano 1750 kg, Przyozdabia³ go obraz œw. Paw³a Aposto³a       
wyj¹æ piszcza³ki z organów i oddaæ je na potrzeby z mieczem w prawej rêce i Pismem œwiêtym w lewej,     
wojenne. z nastêpuj¹cym napisem: „Ten dzwon poœwiêcono 
   Od 1924 roku Rada Koœcielna podejmuje przedsiêw- niegdyœ  œw. Paw³owi, w  ciê¿kich czasach  kuto z niego
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dzwonach, wg za³¹czonych pytañ. Takie zestaw-broñ. 
ienie (dla celów wojennych) parafia sporz¹dzi³a 8 Nazwany tym samym Imieniem 
maja 1940 roku.wypraszaj nam broñ do walki    
5 grudnia 1941 roku w³adze koœcielne zarz¹dze-o niebiesk¹ krainê"
niem   L. Dz. 16/41, Nr. 2692 nakaza³y oddaæ na -Drugi dzwon nazwano „Fran-
cele wojenne 3 dzwony z roku 1927 a pozostawiæ ciscus" i odlano go w tonacji 
najmniejszy dzwon „Józef" z 1912 roku. Protokó³ „Fis". Posiada³ przekrój 114 cm, 
zabierania dzwonów sporz¹dzony 3 stycznia wa¿y³  910 kg.  Obok   obrazu 
1942 roku nakazuje oddaæ je firmie „Bütner        œw. Franciszka  Ksawerego       
u. Sönne Alheide", która poœwiadczy³a odbiór z Krzy¿em  zdobi³ go napis:  
dzwonów 14 stycznia 1942 r. Parafia natych-„Œwiêty Franciszek, z bliska       
miast o zabraniu dzwonów powiadomi³a Prowin-i z daleka zbiera³ grzeszników    
cjonalnego  Konserwatora Zabytków we i pogan do s³u¿by Panu. Jego 
Wroc³awiu  pismem z dnia 22 stycznia 1942 roku.Imiê nosisz i Ty. SprowadŸ ich 
   Mistrz  œlusarski   Rother  z  Polanicy  otrzyma³ du¿o do Domu Bo¿ego"
zamówienie   na wykonanie rusztowania pod -Trzeci  dzwon  nazwano  
dzwony, wed³ug zachowanego projektu.imieniem „Maria", odlany 
Do momentu zdania dzwonów na cele wojenne, by³  w tonacj i  "A".  
znajdowa³y siê one na wie¿y koœcio³a parafialne-Posiada³  przekrój 96 
go pw. Wniebowziêcia N.M.Panny.cm. i wa¿y³ 540 kg. 
   Wed³ug zachowanego rachunku z dnia 27 lipca Zdobi ³  go obraz 
1927 roku wartoœæ dzwonów oszacowano na Matki Najœwiêtszej   
sumê 10.040 (Reischmark - marek pañstwo-z Dzieci¹tkiem Jezus 
wych). Ca³oœciowa cena wszystkich dzwonów na rêkach oraz na-
by³a wy¿sza, poniewa¿ doliczono do niej wartoœæ pis: „Zbawieniem dla 
monta¿u, co uwidacznia rachunek za dzwon chorych Maryja jest, 
„Francizkus" z dnia 13 stycznia 1928 r. oraz umieraj¹cych  nigdy 
zestawienie danych o dzwonach z dnia 27 nie zapomni te¿. Ty 
kwietnia 1939 r. i wynosi³a 10.718 RM.nosisz Imiê Jej,  
Rachunek  wystawiony przez firmê “Bütner          dlatego rozg³aszaj 
u. Sönne Alheide",  z dnia 8 maja 1942 r. stwier-g³oœno: Nie jest   
dza, ¿e ciê¿ar dzwonów wynosi³: 3269 kg:               opuszczony  Ten, kto 
a wykonane by³y z br¹zu. Byæ mo¿e, ¿e iloœæ ta Marii zaufa".
jest zani¿ona, poniewa¿ zestawienie o dzwonach Niestety i te dzwony 
z dnia 27 kwietnia 1939 roku ciê¿ar dzwonów nie mia³y szczêœcia. 
zawy¿a o 161 kg, bior¹c pod uwagê ciê¿ar Przysz³a   okrutna 
elementów monta¿u (wahad³o). St¹d ca³kowity druga wojna œwia-
ciê¿ar 3 dzwonów wynosi³ 3430 kg. Na cele towa, a sprawuj¹cy 
wojenne zabrano materia³ w iloœci 3260 kg, co wówczas  w³adzê, 
stwierdza wystawiony rachunek w dniu 8 maja za¿¹dali oddawania 
1942 roku.dzwonów na wyrób 

broni. W ten sposób Okrutna ll wojna œwiatowa, podobnie jak pierw-
mili tarne przedsiê- sza,  wziê³a swoj¹ daninê. Wszelkie poszukiwa-
biorstwa niemieckie nia powojenne zabranych dzwonów, podjête 
zdobywa³y materia³ przez polanicznina, Georga Wenzla, nie przy-
do produkcji broni,   nios³y rezultatu. Poniewa¿ nie by³y stare, 
w taki sposób bo- najprawdopodobniej przetopiono je na broñ. Do 
gaci ³y siê.  W Ar- dzisiaj w parafii zachowa³ siê tylko dzwon „Józef 
chiwum Parafialnym z 1912 roku, który nawo³uje wiernych: „Józef to 
pod dat¹ 1939 roku Imiê moje, ¿eby praca i modlitwa Wasza nie 
znajduj¹ siê pe³ne os³ab³a - oto wo³am  rano i wieczorem".
zestawienia danych    Da  Bóg, ¿e doczekamy takich czasów, kiedy 
odnoœnie dzwonów: wszystkie dzwony zawisn¹ na wie¿y koœcielnej    
starych z 1912 roku   i w tej piêknej krainie nawo³ywaæ bêd¹ (dŸwiê-
i nowych  z 1927 r.  kiem swoich g³osów)  wiernych do koœcio³a.
26 kwietnia 1940r. 
Dziekan i Generalny                                        Ks. Kanonik Antoni Kopacz
Wikariusz Biskupi 
Hrabstwa K³odzkie-
go wydaje odezwê 

Na zdjêciu wie¿a koœcio³a pw WNMP - bêd¹ca 
do ksiê¿y, by do 10 jednoczeœnie dzwonnic¹
maja podaæ inform-
acje o posiadanych 
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Przechadzka Po Polanicy
Podczas dzisiejszego spaceru proponujê Pañstwu przy moœcie. To zejœcie do rzeki jest ulubionym miej-
poszukiwanie detali i ciekawostek architektonicznych, scem  spotkañ  m³odzie¿y  szkolnej i akademickiej, 
których nazwy  rozpoczynaj¹ siê na literê ”p”. rokrocznie przyje¿d¿aj¹cej do polanicy na plenery czyli 
Polanick¹ przechadzkê rozpoczniemy od wizyty na czasowe zgrupowania twórców poœwiêcaj¹cych siê 
deptaku, który w zasadzie powinien siê nazywaæ wspólnej pracy w plenerze w³aœnie. Najbardziej znanym 
promenad¹, jako ¿e idealnie wype³nia warunki definicji plenerem polanickim jest cykliczny ju¿ plenatr,  oœmio-
i jest bezsprzecznie „alej¹ przeznaczon¹ do pieszych dniowe spotkanie studentów wroc³awskich uczelni, 
spacerów, wytyczon¹ w uzdrowisku”. Mniejsza jednak  którego organizatorami s¹ mieszkaj¹cy w Polanicy 
o nazewnictwo, szukajmy naszych szczegó³ów  na „p”. przyszli architekci: Roman Orze³ i Gawe³ Tyra³a. tego-
Wystarczy lekko unieœæ g³owê, a ujrzymy he³m wie¿y roczny plenart  zakoñczy³ siê wystaw¹ w parku  czyli   
koœcielnej, pokryty patyn¹ czyli  grynszpanem szl- w ogrodzie, na którego wyposa¿enie sk³adaj¹ siê 
achetnym, a po prostu: cienk¹ warstewk¹ zasadowego klomby, drzewa i krzewy, wody p³yn¹ce i stoj¹ce, 
wêglanu miedzi powstaj¹c¹ na powierzchni metalu pod rozleg³e  trawniki,  sieæ   dróg  i  œcie¿ek   oraz  budowle 
wp³ywem wilgotnego powietrza i chroni¹c¹ g³êbsze 
warstwy przed korozj¹.
Id¹c w kierunku parku, dostrzegamy ciekaw¹ pierzejê  
ci¹g elewacji frontowych domów stoj¹cych w jednej linii, 
zamykaj¹cych jedn¹ stronê ulicy, w tym przypadku: 
Zdrojowej. Pruski mur poznaliœmy szczegó³owo 
podczas jednego z poprzednich spacerów, zwrócê tylko 
uwagê na wystêpuj¹cy powszechnie w wystroju 
elewacji piaskowiec, bêd¹cy ska³¹ osadow¹ powsta³¹ 
ze zlepionych spoiwem ziaren piasku i ¿wiru. Obok 
wapienia piaskowiec jest najbardziej rozpowszechnio-
nym materia³em stosowanym w architekturze i w rzeŸ-
bie. Polanicki piaskowiec to przede wszystkim fundam-
enty kamienic, ok³adziny œcian, a tak¿e boczne mury 
koryta rzeki i nowopowsta³e pó³okr¹g³e schody 

ogrodowe i rzeŸby. Niektóre z polanickich drzew to 
pomniki przyrody  - twory przyrody, w tym przypadku 
¿ywej , zas³uguj¹ce na ochronê ze wzglêdu na wartoœci 
naukowe, historyczne lub kulturalne. Natomiast  
najbardziej znanym w Polanicy pomnikiem, dzie³em 
rzeŸbiarskim wzniesionym dla upamiêtnienia osoby lub 
zdarzenia historycznego, jest figura niedŸwiedzia, 
stoj¹ca w lesie miêdzy ul. Chrobrego a hotelem „Nasz 
Dom”. Równie lubiany jest pomnik-fontanna przed 
teatrem: wywodz¹cy siê z tradycji antycznych przed-
stawieñ Erosa-motyw dekoracyjny przed-stawiaj¹cy 
ma³ego nagiego ch³opca - putto. 
Polanica to stosunkowo m³ode miasto, dlatego trudno tu 
znaleŸæ bogato zdobione portale czyli ozdobne 
obramienia otworów wejœciowych (najbardziej znany- 
to wejœcie do koœcio³a przy ul. Kamiennej, a najprostszy  
to wejœcie do budynku przy ul. K³odzkiej 1),  plwacze  - 
inaczej rzygacze  ozdobne zakoñczenia rynien 

Portal budynek przy ul. K³odzkiej 1

Portal - koœció³  przy ul. Kamiennej
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Portal  Poczta ul. Warszawska

Pilastry - filary przyœcienne na elewacji pijalni wód mineralnych 
od strony ul. Zdrojowej

fo
t.
 J

. 
R

e
d

m
e

rs
k
i

dachowych czy te¿ podcieñ- wania œcian (na przyk³ad 
otwarte pomieszczenie w przy- elewacja pijalni od strony ul. 
ziemiu budynku, ograniczone Zdrojowej,   naprzeciw „Colom-
s³upami, filarami lub kolumnami. biny”) lub p³askorzeŸby  na 
Podczas naszego spaceru spotkamy na pewno elewacjach koœcio³a przy ul. Kamiennej, a tak¿e  przy 
rozliczne pensjonaty  hotele przyjmuj¹ce sta³ych lub wejœciu do budynku nr 3  ulica Wojska Polskiego. 
czasowych lokatorów z ca³kowitym utrzymaniem  N ie  z na jd zi em y  w Polanicy pa³acu, pylonów, prêgie-
i  parkingami czyli miejscami przystosowanymi do rza, ale wszelkie „niedostatki” wynagrodzi na pewno 
czasowego postoju samochodów. Byæ mo¿e uda siê przepiêkna panorama - rozleg³y krajobraz  obserwo-
nam te¿ dostrzec pilastry  p³askie filary przyœcienne wany z pewnej odleg³oœci, z dogodnie, czêsto wy¿ej, 
pe³ni¹ce funkcje podpory i dekoracyjnego rozcz³onko- po³o¿onego miejsca.  Proponujê widoki ze zbocza 

Garncarza  (zwanego 
niekiedy Góralk¹).

Tradycyjnie ju¿ zachê-
cam do  spacerów po 
Polanicy i do poszu-    
kiwania  ciekawostek 
a r c h i t e k t o n i c z n y c h          
i krajobrazowych . Moje 
nowe    „znaleziska” 
przedstawiê  w kolej-
nym  numerze „Nieregu-
larnika”.

          Anna Œliwak-Fortas

Przechadzkê    po 
Polanicy  odby³am ze 
„S³ownikiem  termi-
nologicznym   sztuk 
piêknych”, PWN 1976 , 
oraz z „Ma³¹ ency-
klopedi¹ architektury      
i wnêtrz”, Ossolineum 
1976.

P³askorzêŸba ul.Wojska Polskiego 3

P³askorzêŸba ul.Wojska Polskiego 3

ARCHITEKTURA POLANICY
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 Prezentujemy Pañstwu w  cyklu „Polanickie talenty” 
wiersze Leszka W³adys³awa Szczurka z tomiku  „ Bra-
my Wiecznoœci Wiersze Wybrane”, wydane przez 
autora  w 2005 roku.  
Tomik ten jak pisze Wydawca ”/ .../ nawi¹zuje do lat 
przemyœleñ nad ¿yciem oraz potrzeb¹ odczuwania 
przyrody przez autora, to patrzenie na œwiat poprzez 
liczne podró¿e, staje siê osnow¹ metafory tych wier-
szy.”
Autor urodzi³ siê 10.07.1951 r. W Dusznikach Zdroju.     
W latach siedemdziesi¹tych dzia³a³ w Klubie Plastyków 
Amatorów „Paleta” przy Domu Kultury w K³odzku, gdzie 
wystawia³ swoje prace, tak¿e w Muzeum Etnogra-
ficznym we Wroc³awiu.
Od 30 lat mieszka w Polanicy Zdroju.

                                                                              G.R.

Wiersze
polaniczanina

Leszka 
Szczurka

MOJE MIASTO

Moje miasto otulone

wzgórzami i p³aszczem

nadziei,

wód czystych

i lasem pachn¹ce

zagubionych bezrobotnych,

gdzie uœmiech ju¿ nie

ogrzewa ich serc.

Miasto powodzi

i wielu zmartwieñ

pe³ne krokusów i stokrotek

ostatnie Ÿród³o

moich natchnieñ

to moje miasto.

         Polanica Zdrój  2000 r.

DAM CI RADOŒÆ

Dla Ciebie przejdê wœród kwiatów i rosy

Saharê co siê rozlewa w odleg³ej dali,

niebu siê pok³oniê jako pielgrzym bosy

dla Ciebie przejdê morze nie dotykaj¹c fali.

Dla Ciebie przetrwam burzê z uœmiechem

dam Ci radoœæ co nigdy nie nu¿y,

dla Ciebie wiersz napiszê z poœpiechem

pok³oniê siê górom podczas mej podró¿y.

Dla Ciebie sny kolorowe namalujê w ciszy

utkane z sennych barw têczy,

szum wodospadu, którego nie s³yszysz

dla Ciebie chwil radosnych ofiarujê najwiêcej.

           Góry Atlas Afryka  1998 r.

POLANICKIE TALENTY
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W Roczniku Ziemi K³odzkiej 2000-2002 Tom 

XXV-XXVII, wydanym w bie¿¹cym roku, 

ukaza³a siê kolejna obszerna  praca o  pola-

niczaninie, dr Józefie Matuszewskim.          

W rozdziale „Artyku³y i Rozprawy”,  prezes 

Towarzystwa Mi³oœników Ziemi K³odzkiej, 

Eugeniusz W. Kaczmarek przedstawia  

rozprawê zatytu³owan¹ „Dr Józef Matu-

szewski - ¿ycie i dzia³alnoœæ”. 

Autor  pisze: „...dr J. Matuszewski cz³owiek    

i ofiarny lekarz, powszechnie znany i lubiany 

jako nieprzeciêtna osobowoœæ, zapisa³ siê 

przecie¿ jako autor wielu prac naukowych      

i odkrywczych badañ. Zatem i ¿ycie i dzia³al-

noœæ w szerokim tego s³owa znaczeniu sta³y 

siê przedmiotem mego zainteresowania        

i jeœli coœ z tego zdo³a³em przekazaæ w mych 

skromnych wynurzeniach, a przede wszyst-

kim zainteresowaæ tym moich Czytelników, 

to bêdê w pe³ni usatysfakcjonowany...”

                                            Gra¿yna  Redmerska

„IdŸ przez ¿ycie tak,
aby œlady Twoich
stóp przetrwa³y Ciebie”
                     (ks.bp.Jan Chrapek).

   W czerwcu 2005 r. ukaza³a siê ksi¹¿ka o nieod¿a³owanym 

Kap³anie, cz³owieku - legendzie pt.”Ojciec W³odzimierz Zimol¹g 

ss.cc.w naszej pamiêci”.O. W³odzimierz Zimol¹g pochodzi³        

z Sosnowca, m³ode lata spêdzi³ we Francji. W 1942 r. przyj¹³ 

œwiêcenia kap³añ-

skie w Chateau-

dun. Organizowa³ 

duszpasterstwo 

wœród Polonii.
 W 1946 r. przyby³ 

na Soko³ówkê do 

klasztoru Christus 

Rex w pobl i¿u 

Polanicy. Utworzy³ 

prowincjê serca-

nów polskich.Prze-

bywa³ tutaj, z krót-

kimi przerwami do 

koñca. Zmar³ 29 

listopada 1999r. 

Pochowany zosta³     

w Starym Wieli-

s³awiu.
Praca nad przygo-

towaniem publika-

cji do druku trwa³a 

dwa lata. Zebrano 

œwiadectwa ludzi 

znaj¹cych o. W³o-

dzimierza. Œwiadectw dostarczali mieszkañcy Polanicy, Starego 

Wielis³awia, £omnicy, Starkówka  oraz ludzie z ró¿nych miejsc 

Polski. Prawie piêædziesi¹t osób w sposób ciep³y, mi³y i ser-

deczny wspomina niezwyk³ej dobroci Kap³ana, cz³owieka 

skromnego, wra¿liwego na potrzeby innych.
   Autorki pracy: Bogus³awa G³owania, Maria Bielecka oraz 

Agnieszka Zwierzyñska Drath dziêkuj¹ wszystkim, którzy swoim 

zaanga¿owaniem przyczynili siê do ukazania siê tej publikacji.
   Ksi¹¿eczkê mo¿na kupiæ w Sanktuarium Matki Bo¿ej Bolesnej 

w Starym Wielis³awiu. Pieni¹dze ze sprzeda¿y zostan¹ przeka-

zane na misje.

                                                                                 Bogus³awa  G³owania

 Publikacje Publikacje Publikacje Publikacje Publikacje Publikacje

O Ojcu 

W³odzimierzu 
Zimol¹gu

O dr 
Józefie 
Matuszewskim

AKTUALNOŒCI
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