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Wybór i opracowanie wydania niemieckiego – Georg Wenzel
Wybór, redakcja i opracowanie rozszerzonego i uzupełnionego wydania polskiego –
Henryk Grzybowski
Konsultacja – prof. Uwr dr hab. Elżbieta Kościk

Księga ta, powstała dzięki staraniom Towarzystwa Miłośników Polanicy, stanowi
przykład poszukiwania istoty małej ojczyzny przez społeczność niemiecką sprzed
1945 roku i budowania tożsamości nowych mieszkańców przybyłych z różnych stron
Polski międzywojennej.
Jest to zarazem nowa inicjatywa wydawnicza, łącząca problematykę dziejów przedi powojennych Miasta.
prof. dr hab. Bogdan Rok
Monografia Polanicy-Zdroju dołącza do bogatej już bibliografii opracowań, których
tematem jest przeszłość dolnośląskich ośrodków miejskich.
Potrzeba sięgania do korzeni rodzinnych, etnicznych, społecznych, przywoływania i
odkrywania swej lokalnej tożsamości stała się udziałem zarówno niegdysiejszych
mieszkańców Polanicy-Zdroju – wyrwanych z gniazda w 1945 roku – jak i kilku już

pokoleń przybyszów, którzy znaleźli tu swoją przystań i małą ojczyznę.
Dobrze, że w tej książce o przeszłosci wspaniałego kłodzkiego uzdrowiska spotkały
się owe dwa światy, połączone jednością czasu i miejsca, choć przecież tak wyraźnie
jeszcze różniące się interpretacją zdarzeń minionych.
dr Teresa Bogacz
Książka zawiera następujące rozdziały:
-Historia. Rozwój miasta
-Uzdrowisko. Lecznictwo
-Życie polityczne i administracja
-Życie gospodarcze: handel, rzemiosło i przemysł
-Ludność
-Szkolnictwo
-Kultura i obyczaje
-Kultura fizyczna i sport
-Życie religijne. Kościoły i parafie
-Sylwetki, czyli o osobach zasłużonych dla miasta
-Wspomnienia i opowiadania sentymentalne
-Lata 1945-46. Koniec wojny. Wysiedlenie
-Relacje dawnych mieszkańców z odwiedzin w ostatnich latach
-Porozumienie. Wzajemne kontakty
-Osobliwości
-Posłowia
-Zasłużeni Polaniczanie do 1945 roku
-Kalendarium polanickie 1347-1946
-Wybrane źródła i litera wykorzystane w opracowaniu
-Indeksy

Tom II. Księga pamiątkowa 1945-2005

Zawiera 480 stron.
Wydawca:
Towarzystwo Miłośników Polanicy, 57-320 Polanica-Zdrój, ul. Dąbrowskiego 3
Nowa Ruda – Polanica-Zdrój, luty 2006 r. Tom II, wydanie I, 400 egz.

Wybór, redakcja i opracowanie – Krystyna Jazienicka – Wytyczak
Konsultacja – prof. Uwr. dr hab. Elżbieta Kościk
Komitet Redakcyjny – Stefan Bielak, Klaudia Fraus, Barbara Gąsienicka-Sieczka,
Henryk Grzybowski, Grażyna Redmerska,
przewodnicząca: Krystyna Jazienicka-Wytyczak

Perła polskich uzdrowisk Polanica-Zdrój doczekała się publikacji popularnonaukowej o charakterze monograficzno-kronikarskim. Tom II – opowieść o
powojennych dziejach uroczego miasta kurortu, poprzedzona jest wstępem
Redaktorki Krystyny Jazieniciej-Wytyczak, wyjaśniającym polityczną sytuację na
Ziemi Kłodzkiej.
Wysiedlenia ludności niemieckiej i przesiedlenia Polaków ze Wschodniej Polski,
pierwsze zmagania organizacyjne, gospodarcze oraz problemy integracyjne, aż po
powolną stabilizację i stałą troskę o wysoki poziom lecznictwa uzdrowiskowego i
szpitalnego (Szpital Chirurgii Plastycznej i Uzdrowiskowe Szpitale Kardiologiczne
dla dorosłych i dla dzieci) – czyta się z ogromnym zainteresowaniem.
Wartość książki wzbogacają relacje mieszkańców – autentycznie, pełne wspomnień
o ludziach, którzy wrastają w to miasto, tworzyli z nim emocjonalny związek, kreując

bogactwo oraz niepowtarzalny urok miejscowości.
Krystyna Toczyńska-Rudys
Książka zawiera następujące rozdziały:
-Przejmowanie Zarządu Miasta Altheide Bad – Puszczyków przez władze
polskie w 1945 roku
-Kształtowanie się społeczności Polanicy-Zdroju w pierwszych latach po wojnie
-Rozwój Polanicy-Zdroju w latach1946-1950
-Polanica-Zdrój w latach 1950-2005
-Lecznictwo uzdrowiskowe w latach 1945-2005
-Oświata i biblioteki
-Harcerstwo
-Życie kulturalne Polanicy-Zdroju w latach 1945-2005
-Życie religijne Polanicy-Zdroju w latach 1945-2005
-Sport w Polanicy-Zdroju w latach 1945-2005
-Powódź w Polanicy w 1998 roku
-Znani polaniczanie
-Posłowie
-Wybrane źródła i literatura
-Indeks nazwisk
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