
Lesław Miller

Rozpoczął się zimowy sezon
turystyczny w  dolnoślą-
skich górach. Mamy duży

wybór atrakcyjnych miejscowości,
do których warto pojechać. Pro-
ponujemy Czytelnikom kilka
z nich.

Karpacz
Przez to miasto przewijają się

dziesiątki tysięcy turystów krajo-
wych i  zagranicznych przez cały
rok. Narciarze mają do dyspozycji
liczne stoki – od małych dla dzieci
po duże dla wyczynowców. Mogą
korzystać z  licznych wyciągów,
kolejki na Małą Kopę i ponad 30
mniejszych wyciągów, m.in.: Zło-
tówki, Liczykrupy, Liczyrzepy, Kar-
patki, Lodowca i innych.

Kto nie chce szaleć na nartach,
może skorzystać z saneczek, gór-

skich spacerów, zwiedzić zabytkowy
drewniany kościółek Wang, Mu-
zeum Sportu i Turystyki, schroniska
wysokogórskie, kaplicę św. Waw-
rzyńca na szczycie Śnieżki, Karczmę
Sądową. W Karpaczu są liczne ka-
wiarenki i stragany z pamiątkami.

Noclegi i  wyżywienie można
otrzymać w  licznych hotelach,
schroniskach, pensjonatach, do-
mach wycieczkowych i zajazdach.
Najniższa cena za nocleg to 20
złotych.

Szklarska Poręba
To drugie co do wielkości i at-

rakcyjności miasto w  Karkono-
szach. I tu jest kolejka na najwyższą
górę – Szrenicę  oraz liczne wyciągi
narciarskie na mniejsze stoki.

Jest co zwiedzać: wodospady
Szklarka i Kamieńczyk, huta szkła
kryształowego, Muzeum Ziemi,
Muzeum Mineralogii, dom słyn-
nego malarza Vlastimila Hofmana,
kolej izerską, słynny zakręt śmierci,
dinopark z dinozaurami naturalnej
wielkości.

Liczne hotele i pensjonaty ofe-
rują noclegi i wyżywienie.

Ze Szklarskiej Poręby jest tylko
20 kilometrów do Świeradowa-
Zdroju. Warto także tam pojechać
i zwiedzić to urocze uzdrowisko.

Zieleniec 
Tu zima trwa najdłużej na

Dolnym Śląsku, śnieg zaczyna pa-
dać już w październiku i leży nawet
do maja. Zieleniec jest położony
na wysokości 950 m n.p.m. w paś-
mie Gór Orlickich, ma klimat
zbliżony do alpejskiego. Nic więc
dziwnego, że jest to raj dla nar-

ciarzy, snowboardzistów  i sanecz-
karzy.

Miejscowość ma świetne trasy
biegowe – od łatwych po bardzo
trudne. Dysponuje 29 wyciągami
narciarskimi, w tym 10 oświetlo-
nymi.

Zieleniec oferuje gościom noc-
legi w  hotelach i  pensjonatach
oraz wiele lokali gastronomicz-
nych.

Narciarze w Karkonoszach

Szklarska Poręba – kolejka na Szrenicę

Zima 
w dolnośląskich górach
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Polana Jakuszycka

Świątynia Wang w Karpaczu



Pierwsze kobiety kierowcy
wożą pasażerów w autobusach ko-
munikacji miejskiej w Legnicy.

***
Wrocławska Kolej Aglomera-

cyjna zostanie rozbudowana i przy-
będą nowe kursy, m.in. z Wrocławia
do Jelcza-Laskowic i Sobótki. Do
rozbudowy dołoży się Wrocław
i 20 gmin.

***
W Środzie Śląskiej zlikwido-

wano szpital powiatowy.
***

MPK we Wrocławiu kupi 55
tramwajów niskopodłogowych.
60% kosztów pokryje Unia Euro-
pejska. 

***
Namysłowski Ośrodek Kultury,

dla upamiętnienia  twórczości poetki
Karoliny Turkiewicz-Suchanowskiej,
organizuje konkurs literacki pt. „O
Różę Karoliny”. Bliższe informacje
na miejscu  77 410-05-66. 

***
Za dwa lata wrocławskie MPK

kupi trzy autobusy elektryczne.

Jeśli przejdą pomyślnie testy, to
zostaną kupione następne 43.

***
Dzięki remontowi linii kole-

jowej z Grabowna Wielkiego do
Zdunów, w przyszłym roku wróci
połączenie Wrocławia z  Mili-
czem.

***
U  zbiegu ulic Piłsudskiego

i  Zielińskiego we Wrocławiu
w 2018 roku zacznie się budowa
sądu apelacyjnego. 

***
Od 2 listopada br. przewoźnik

Wizz Air uruchomił linię lotniczą
z  Wrocławia do miasta Agadir
w Maroku (dwa razy w tygodniu).
Ceny biletów od 120 zł.

***
Samorząd wojewódzki we

Wrocławiu przejmie i  uruchomi
nieczynne linie kolejowe: Wrocław
– Bielawa, Jelena Góra – Mysła-
kowice – Kowary – Karpacz,
Kłodzko – Stronie Śląskie, Gryfów
Śląski – Świeradów-Zdrój.

***

Zaniedbany od lat dworzec
kolejowy w Jaworze będzie w 2018
roku całkowicie odnowiony.

***
Zaczęto budowę fabryki Mer-

cedesa w Jaworze. Cała inwestycja
pochłonie 500 mln euro.

***
Nowy, pięcioletni kontrakt na

dyrektora Teatru im. Modrzejew-
skiej w  Legnicy podpisano po-
nownie z dotychczasowym dyrek-
torem Jackiem Głombem.

***
Represjonowani politycznie

w  PRL z  Opolskiego otrzymają
miesięcznie ponad 400 zł, a  do-
datkowo nie będą musieli stać
w kolejkach do lekarza.

***
Trwa ostatni etap budowy ob-

wodnicy na osiedlu Leśnica we
Wrocławiu. Droga ta znacznie
usprawni ruch pojazdów na trasie
z  Wrocławia w  kierunku Środy
Śląskiej, Zielonej Góry i  innych
miast.

Wojciech W. Zaborowski

Na ławeczce przed bistro
nieopodal dworca kole-
jowego w Gießen (Hesja)

mam za sąsiadów dwóch pogrą-
żonych w dyskusji starszych panów.
Jeden – autentyczny Niemiec (jak
się potem okaże, w  tym mieście
gatunek zanikający), drugi, po-
chodzeniowo bardziej mi bliski,
typowy Słowianin, dokładniej
Chorwat. Tematem rozmowy bar-
dzo szybko stały się sprawy nie
tylko lokalne, ale wręcz ogólno-
europejskie.

Przyczyna owej dyskusji – gru-
pa ciemnoskórych młodzieńców
przed wspomnianym dworcem –
była oczywista, choć akurat słowo
„jasna” nie byłoby w tym wypadku
najbardziej trafnym określeniem...

Mimo pewnej różnicy zdań,
wnioski, jakimi Niemiec i Chorwat

podsumowali wymianę zdań, były
podobne: w Niemczech jest coraz
mniej Niemców, przykładem właś-
nie ich Gießen, w którym według
rozmówców cudzoziemcy stanowią
już większość mieszkańców. Uo-
gólniając zaś i patrząc perspekty-
wicznie, sądzić można, że taki los
czeka nie tylko kraj nad Menem
i Renem, ale i całą Europę! Warto
przy tym zauważyć, że mówiąc
„cudzoziemcy”, obaj rozmówcy
mieli na myśli gości spoza konty-
nentu, nie mieszkańców Europy.

Nad Odrą i Wisłą nie mamy
jeszcze tego problemu, w  Nie-
mczech jednak przy całej poli-
tycznej otwartości rządzących na
napływ imigrantów, wyraźnie daje
się już odczuć zaniepokojenie gość-
mi z  kontynentów o  odmiennej
od europejskiej kulturze i historii,
a przez to często nie potrafiących
się zintegrować w obcym dla siebie
środowisku. Nie można też nie

zauważyć, że właśnie przybysze
z innych kontynentów mają naj-
liczniejsze potomstwo. Tu nikt nie
rozprawia o  aborcji, wręcz od-
wrotnie, gdy niemieckie rodziny
raczej dbają o komfort życia co-
dziennego i  zawodową karierę,
bezrobotni często imigranci hojnie
korzystają z socjalnej pomocy prze-
znaczonej dla rodzin wielodziet-
nych.

Co w tej sytuacji mają począć
mieszkańcy starej Europy? Jeśli
chcą, by przetrwała w  obecnym
kształcie i gdy są jeszcze młodzi,
powinni – jak to słusznie zauważyli
pod koniec dyskusji moi sąsiedzi
– spełnić swój „obywatelski obo-
wiązek” i  pomyśleć o potomstwie.
Czyli, mówiąc nieco trywialnie:
„słońce świeci – róbcie dzieci”.

Diagnoza jest. Recepta wypi-
sana. I oby się na tym nie skoń-
czyło!
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Pomnik 
kartofla

W szerokiej ofercie tematów, które rządzący podrzucili niedawno rozsądnej części spo-
łeczeństwa, zwróciła moją uwagę koncepcja Antoniego Macierewicza wzniesienia w Polsce
stu kolumn na stulecie odzyskania niepodległości. Dlaczego ten pomysł wydał mi się istotny?
Nie dlatego, że koszty poniesie Ministerstwo Obrony Narodowej, zamiast resortu Kultury
i  Dziedzictwa Narodowego. Przecież w  państwie PiS budżet to taka większa skarpeta
wspólnych wydatków, w której łatwo ukryć poufne rachunki. Z budżetu MON modernizowana
jest policja i lotnicze pogotowie ratunkowe, z wojskowej kasy finansowane są muzea, liczne
imprezy patriotyczne i  rocznice. Jeśli nawet cywilne samoloty dla VIP-ów kupuje się za
pieniądze MON – z  puli przeznaczonej na modernizację techniczną polskiej armii – to
można przyjąć, że i  jubileuszowe kolumny Macierewicza są niezastąpionym elementem
polskiej infrastruktury obronnej…

Od dwóch lat pomniki stanowią bodaj najważniejszy składnik symboliki w  procesie
kształtowania lepszego sortu Polaków – ludzi niezłomnie podporządkowanych władzy,
patriotycznych do zatracenia i demokratycznie głosujących na PiS. Od dawna PiS zapowiadał
weryfikację istniejących monumentów i zburzenie tych, które uzna za niesłuszne. No i opom-
nikowanie kraju nowymi symbolami pamięci poszło jak po drożejącym maśle. Z  danych
zgromadzonych przez BIQdata, w Polsce jest już ponad 450 różnego rodzaju upamiętnień
katastrofy smoleńskiej. Do niedawna najpopularniejszym władcą Polski, posadzonym  na
największej liczbie postumentów, był Jan III Sobieski, ale od ubiegłego roku prym dzierży już
Lech Kaczyński. Brakuje mu jeszcze popularności Jana Pawła II, któremu postawiono dotąd
700 pomników, ale doniesienia z prowincji dają gwarancję, że w żadnej gminie żadne koło
PiS nie zechce podłożyć się prezesowi i  tym samym zaryzykować utratę intratnych posad
w administracji i spółkach państwowych.

Wielu komentatorów życia publicznego potwierdza, że pomników w  Polsce będzie
przybywać. Ostatnio słychać też głosy, że PiS planuje odbierać tereny samorządowe, by
obsadzać je plantacjami pomników. Zabór placu Piłsudskiego w stolicy z dziwacznym uza-
sadnieniem, że państwowe uroczystości powinny się odbywać na państwowym, a nie sa-
morządowym terytorium, faktycznie budzi podejrzenia, ze tak naprawdę zaborcom chodzi
o  miejsce, gdzie zmaterializują swoje monumentalne marzenie, którego nie mogli dotąd
zrealizować na Krakowskim Przedmieściu. Trudno mi w  to uwierzyć. No bo jak to – nie
mogli? Mogli podeptać konstytucję, mogli zagarnąć instytucje demokratyczne, mogli
odebrać ludziom poczucie godności – a nie mogli poradzić sobie z jakąś tam radą miasta
i byle konserwatorem zabytków? PiS z pewnością mógłby nastawić sobie pomników gdzie
mu się podoba, bo kto podskoczy szatniarzowi? Już prędzej uwierzę, że tą metodą – ulica po
ulicy, plac po placu – PiS zamierza zawłaszczyć całą Warszawę, której nie udało się wcześniej
zagarnąć projektem doczepienia do stolicy okolicznych gmin, gdzie elektorat Kaczyńskiego
był liczniejszy…

Mniejsza o to, Warszawa daleko. Ciekawe natomiast, jak będą wyglądać rozsiane po
kraju pomniki Macierewicza. Na przedwojennych obeliskach orły symbolizujące Polskę od-
rodzoną z niebytu, po prostu zrywały się do lotu. Czy obecny konkurs wygrają orły odfruwające
z symbolicznego wraku tupolewa? Czy na kolumnach zawisną tabliczki poświęcone pamięci
„poległego” prezydenta, czy tylko wzmianka o Macierewiczu jako twórcy monumentalnego
konceptu uczczenia jubileuszu odzyskania niepodległości? Czy te i  inne pomniki, którymi
PiS zamierza kształtować umysły nowych, lepszych Polaków, nie będą przypadkiem budzić
protestów, czy nie podzielą nas jeszcze bardziej?

Zastanawiam się przy okazji, dlaczego PiS-owska infrastruktura symboliczna jest aż
tak napompowana patriotycznymi uniesieniami, które rzadko dodają narodowi ducha,
a  częściej śmieszą lub straszą, mnożąc waśnie i  siejąc wrogość. I  dlaczego PiS nie jest
w  stanie polubić pomników przyrody? Prezes i  jego ekipa sprawiają wrażenie, jakby nie
lubili niczego, co emanuje spokojem, ciepłem i  życzliwością. Obce im są symbole, które
budzą ciekawość, refleksje, życzliwe wspomnienie czy choćby uśmiech. Takie jak Pomnik
Szarańczy w  Zwierzyńcu, upamiętniający zwycięstwo nad tym szkodnikiem w  roku 1711
czy 9-metrowy Pomnik Ziemniaka we wsi Biesiekierz, postawiony dla uczczenia nowej
odmiany tej rośliny w  pobliskiej hodowli, albo choćby Pomnik Grzyba we wsi Łężeczki,
z tablicą głoszącą, iż jest to pierwszy pomnik na kuli ziemskiej odsłonięty w trzecim tysiącleciu,
czyli piętnaście sekund po północy 1 stycznia 2001 roku. Lubię takie symbole. Ale Antoniego
Macierewicza nie wzruszy nawet pomnik Marzyciela – Dyrygenta Fal,  chłopca z  batutą
w  ręku, siedzącego na pływaku kilkadziesiąt metrów od brzegów Gdyni i  poruszającego
batutą w  rytmie kołysania fal morskich. Gdyby miał biało-czerwoną opaskę, a  w dłoni
granat zamiast batuty, to może…

Ostatnio rząd PIS podniósł kary za znęcanie się nad zwierzętami i dziećmi. Za znęcanie
się nad dorosłymi już nie.

Moje Jan 
KowalskiSłońce świeci 

– róbmy dzieci!

  Wieści z Dolnego Śląska
i Opolszczyzny
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Strzelin to nowoczesne i dy-
namiczne dolnośląskie mias-
to otwarte na nowych miesz-

kańców, turystów i  inwestorów.
Doskonałe położenie oraz szybki
rozwój sprawiły, że jest to idealne
miejsce zarówno do inwestowania,
jak i zamieszkania.

Gmina Strzelin leży na po-
graniczu Równiny Wrocławskiej
i  malowniczych Wzgórz Strze-
lińskich. Strzelin słynie z dosko-
nałego granitu, a  miejscowa ko-
palnia należy do największych ko-
palni kamienia w Europie. Swoje
zakłady produkcyjne ulokowały
tutaj znane światowe i europejskie
marki.  Na kolejnych inwestorów
czekają atrakcyjne działki zloka-
lizowane m.in. w strzelińskiej Pod-
strefie Wałbrzyskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej – „Invest
Park”. Dla inwestorów i przedsię-
biorców lokalny samorząd przy-
gotował specjalny pakiet ulg i za-

chęt. Strzeliński samorząd oferuje
bardzo atrakcyjne działki pod bu-
downictwo mieszkaniowe jedno-
rodzinne. Ceny są przystępne
i  konkurencyjne, a  w ofercie są
zarówno działki zlokalizowane
w  Strzelinie, jak i  na terenach
podmiejskich. 

Niewątpliwie mocną stroną
gminy Strzelin jest stale wzboga-
cana baza edukacyjna. W  2017
roku oddano do użytku kolejny
budynek przedszkolny. Warto pod-
kreślić, że do publicznego Przed-

szkola Miejskiego w  Strzelinie
„Kolorowa Kraina” obecnie uczęsz-
cza już 400 wychowanków. 

Atutem gminy Strzelin jest
także doskonale rozwinięta baza
sportowa i rekreacyjna. W samym
Strzelinie działa pięć nowoczesnych
kompleksów sportowych z  bois-
kami o  sztucznej nawierzchni.
Z tych obiektów intensywnie ko-
rzystają nie tylko miłośnicy gier
zespołowych, ale też lekkoatleci.
W 2017 roku miejska baza spor-
towa wzbogaciła się o kort tenisowy,
który w okresie zimowym ma peł-
nić funkcję lodowiska. W tym sa-

mym roku  w Parku Miejskim im.
Armii Krajowej oddano do użytku
park linowy dla dzieci. 

W mieście działa Kino „Gra-
żyna”, w którym można obejrzeć
filmowe nowości, a w nowoczesnej
sali widowiskowej Strzelińskiego
Ośrodka Kultury odbywają się
koncerty i inne ciekawe wydarzenia
artystyczne.

Goszczący w Strzelinie turyści
mogą korzystać m.in. z wież wi-
dokowych oraz nowoczesnego
Aquaparku Granit. W skład krytej
pływalni wchodzą m.in. dwa ba-
seny (pływacki i rekreacyjny), zjeż-
dżalnia, jacuzzi, sauny oraz siłownia. 

Na turystów czekają liczne lo-
kale gastronomiczne, a  noclegi
w przystępnej cenie oferuje m.in.
strzeliński Hotel Maria, pięknie
położony na malowniczym Wzgó-
rzu Parkowym. 

Zaledwie kilka kilometrów od
Strzelina, w  miejscowości Biały
Kościół, działa w  sezonie letnim
ośrodek wypoczynkowy. Można

w nim skorzystać z bazy noclego-
wej i  gastronomicznej, sprzętu
wodnego (kajaków i rowerów wod-
nych) oraz nowej plaży. 

Ośrodek wypoczynkowy
w Białym Kościele to idealna baza
wypadowa dla osób planujących
zwiedzanie Wzgórz Strzelińskich,
pokrytych siecią szlaków pieszych
i rowerowych. Najwyższym wznie-
sieniem malowniczych wzgórz jest
Gromnik (393 m n.p.m.), na szczy-
cie którego ulokowano  wieżę wi-
dokową, z której można podziwiać
piękną panoramę ziemi strzeliń-
skiej. Do najcenniejszych zabytków
regionu należą: unikalna Rotunda
św. Gotarda, Dom Książąt Brze-
skich, wieża ratuszowa oraz liczne
obiekty sakralne. 

Goszcząc na ziemi strzelińskiej
warto też odwiedzić miejsca, w któ-
rych zaprezentowano geologiczne
atrakcje, nawiązujące do górniczej
historii regionu. Do tych najcie-
kawszych należy niewątpliwie park

skalny przy dworcu kolejowym
w Strzelinie, który powstał dzięki
współpracy samorządu gminnego
ze  stowarzyszeniem „Geopark –
Przedgórze Sudeckie”. 

W 2016 roku gmina Strzelin
zdobyła dwa prestiżowe wyróż-
nienia – Dolnośląski Klucz Sukcesu
oraz „Grunt na Medal”. Pierwsze
wyróżnienie przyznano w kategorii
najgospodarniejszej dolnośląskiej
gminy miejsko-wiejskiej, a  tytuł
„Grunt na Medal” otrzymały tereny
inwestycyjne sąsiadujące ze strze-
lińską podstrefą Wałbrzyskiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest
Park”.

Lech Pąchalski
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Powierzchnia gminy wynosi
171,64 km2, 

a miasto i gminę Strzelin 
zamieszkuje 
21 385 osób

Szczegółowe informacje nt.
gminnych nieruchomości prze-
znaczonych na sprzedaż można
uzyskać w Wydziale Nierucho-
mości, Urbanistyki i Rolnictwa
UMiG (pokoje nr 44 i 45), pod
nr tel. 71 39 21 971 wew. 142,
143, na stronie www.strzelin.pl
w  zakładce „Oferta nierucho-
mości z terenu gminy Strzelin”.

Kontakt:
Urząd Miasta i Gminy 

w Strzelinie 
ul. Ząbkowicka 11, 57-100

Strzelin
woj. dolnośląskie
Tel. 71 39 21 971 
lub 71 39 32 264 
lub 71 39 32 265
Fax 71 75 85 925

e-mail: umig@strzelin.pl
www.strzelin.pl

facebook.com/GminaStrzelin

Władze Gminy Strzelin 
Burmistrz Miasta i Gminy 
Strzelin – Dorota Pawnuk
Przewodniczący 
Rady Miejskiej Strzelina 
– Ireneusz Szałajko

Inwestorzy, turyści i nowi mieszkańcy 
– mile widziani

Gmina Strzelin otrzymała Dolnośląski Klucz Sukcesu. Na zdjęciu:
Burmistrz – Dorota Pawnuk (w środku) i Wicemarszałek Wojewódz-
twa Dolnośląskiego – Ewa Mańkowska

Na obrzeżach miasta działa podstrefa WSSE „Invest Park”

Pomnik Strzelca w Rynku, w tle wieża ratusza

W parku skalnym przygotowano ekspozycję nawiązującą do naj-
większego lokalnego bogactwa – granitu

Zagraniczni partnerzy gminy Strzelin
Republika Czeska: Gmina Libchavy, Miasto Trutnov, Miasto Svitavy
Niemcy: Gmina Straelen, Gmina Frankenberg 
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Lesław Miller

Żyjemy w XXI wieku i chce-
my, by otaczała nas este-
tyka. Mamy dosyć odra-

panych murów budynków, zanied-
banych biur, brudnych sklepów
i lokali gastronomicznych, a nawet
niektórych przybytków kultury.
Siermięga pochodzi z czasów ko-
munistycznych, ale mamy już blisko
30 lat nowej, wolnej Polski i czas
na to, by otaczało nas piękno.

Nie możemy jeszcze osiągnąć
tak wysokiego poziomu ekono-

micznego, jak w rozwiniętych kra-
jach zachodnich, ale już widać
pierwsze, korzystne zmiany. Bu-
dujemy eleganckie domy, nowo-
czesne drogi, remontujemy
i adaptu jemy stare obiekty.

Takim korzystnym przykładem
może być siedziba Urzędu Gminy
w  Zawoni. Dotychczas warunki
pracy przypominały siermiężną epo-
kę Gomułki. Ale teraz widać tu
kobiecą rękę Pani Wójt – Agnieszki
Wersty. Uznała, że interesantów
i gości należy godnie przyjmować.
Zarządziła gruntowny remont, który
poprawił estetykę budynku. 

Ogłoszono przetarg i  w jego
wyniku wybrano firmę, która za-
oferowała najlepsze warunki, mia-
nowicie NOVBAU Krzysztofa
Nowickiego ze Sławoszowic. Firma
ta wykonała remont w całym bu-
dynku. Zakres robót obejmował
wymianę przestarzałej instalacji
elektrycznej, remont klatki scho-
dowej, rozebranie starych płyt las-
trykowych, wykonanie nowych po-
sadzek, pomalowanie i odświeżenie
pomieszczeń biurowych i sali kon-
ferencyjnej, wymianę stolarki
drzwiowej oraz remont sanitaria-
tów.

Dziś wnętrze urzędu jest jed-
nocześnie wizytówką całej gminy
Zawonia i  zmian w  niej zacho-
dzących.

Gminą Zawonia, ze wzglę-
du na atrakcyjne poło-
żenie, coraz bardziej są

zainteresowani mieszkańcy wielu
dolnośląskich miast, głównie
Wrocławia. Kupują tu działki bu-
dowlane i wznoszą domki jedno-
rodzinne. Rośnie liczba ludności
gminy, a  jednocześnie przybywa
dzieci w wieku szkolnym. Na te-
renie gminy znajdują się dwie
szkoły, w  Zawoni i  Czeszowie,
w  których prowadzone są prace
budowlane w celu poprawy kom-
fortu dzieci i młodzieży oraz nau-
czycieli w  nich przebywających
oraz możliwości zwiększenia liczby
dzieci w klasach.

W Zawoni do jednego z bu-
dynków szkoły zaczęto dobudo-
wywać piętro. Uzyskano na ten
cel dotację z  Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego na lata 2014–
2020 w wysokości 2 570 582 zł,
co stanowi 85% kosztów (całkowity
koszt to 3 008 920 zł). Za te pie-
niądze przybędzie 9 nowych izb
oraz zostanie zakupiony sprzęt.
Szkoła wzbogaci się o nowoczesne
i  dobrze wyposażone pracownie:
fizyczną, matematyczną, chemicz-
ną, biologiczną, geograficzną, robót
fizycznych i językową. Każda pra-

cownia będzie wyposażona m.in.
w tablice interaktywne.

Otwarcie rozbudowanej szkoły
jest przewidziane na Dzień Dziec-
ka przyszłego roku. Wykonanie
inwestycji powierzono firmie
SEDA GROUP Sp. z o.o. 

We wrześniu zakończono re-
mont szkoły podstawowej w Cze-
szowie. Wykonano modernizację
energetyczną budynku, pozwalającą
na docieplenie ścian, modernizację
instalacji centralnego ogrzewania,
wymianę drzwi wejściowych na
energooszczędne, montaż paneli
fotowoltaicznych na dachu bu-
dynku. Inwestycja była w tej szkole
bardzo potrzebna, bo pozwoliła
rozwiązać problem ogrzewania.
Stara instalacja grzewcza została
zastąpiona nową. Ponadto szkoła
zyskała kolejne pomieszczenia.

Koszt remontu czeszowskiej
szkoły wyniósł około 700 tysięcy
złotych. Z  tego otrzymano dofi-
nansowanie w  wysokości około
400 tysięcy złotych z Regionalnego
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Dolnośląskiego na lata
2014–2020. Wykonawcą wszyst-
kich prac były firmy HYDRO-
MEX Pawła Ziółki i  HYDRO-
CHEM DGF S.A.

Zabytkowy kościół ewan-
gelicki w Zawoni jest waż-
nym elementem lokalnego

dziedzictwa, a  także krajobrazu
i wizerunku miejscowości ze wzglę-
du na swoje położenie niemal w jej
centrum. Od wielu lat obiekt ulega
gruntownej degradacji. W związku
z tym Wójt Gminy Zawonia Ag-
nieszka Wersta pozyskała środki
z  RPO WD 2014–2020 na res-
taurację i adaptację zabytkowego

budynku dawnego kościoła na
stałą siedzibę GOKiB i przekształ-
cenie go w  nowatorski ośrodek
inicjatyw kulturalnych. Wykonawcą
inwestycji jest firma Przedsiębior-
stwo Budowlano-Usługowe OZ
BUD Spółka z o.o. Wartość umo-
wy opiewa na 3 188 193 zł. Wy-
konawca zajmie się wszystkimi
fazami inwestycji, od projektowania
do oddania do użytku. Termin za-
kończenia prac budowlanych usta-

lono na 30 listopada 2018 r. Na
parterze ośrodka będzie zlokali-
zowana sala widowiskowo-kinowa
i muzyczno-taneczna. Natomiast
na poddaszu pracownie: plastyczna,
muzyczna, multimedialna i  dla
maluchów. W  wieży kościelnej
znajdzie się miejsce na różnego
rodzaju ekspozycje i wystawy stałe.
Obiekt zostanie ogrodzony
i oświetlony.

Zinicjatywy Wójta Gminy
Zawonia – Agnieszki
Wersty, powstało Stowa-

rzyszenie Sołtysów na Rzecz Roz-
woju Gminy Zawonia. Celem sto-
warzyszenia jest pozyskiwanie
środków zewnętrznych z różnych
źródeł przyczyniających się do
rozwoju gminy Zawonia. 

Stowarzyszenie ma na swym
koncie wiele sukcesów. Zrealizo-

wało i realizuje liczne projekty, tj.
budowa wiat rekreacyjnych wraz
z infrastrukturą turystyczną, aran-
żacje przestrzeni publicznej po-
przez budowę skwerów i  rabat,
a także szkolenia, konferencje itp.
Prezesem Stowarzyszenia jest Soł-
tys Złotowa, a jednocześnie radna
Rady Gminy Zawonia – Jolanta
Wojtala.

Do tej części szkoły dobudowywane jest piętro

Wejście do Urzędu Gminy

Agnieszka Wersta 
– Wójt Gminy Zawonia

Nowy wygląd 
Urzędu Gminy w Zawoni

Rozbudowa szkół
w Zawoni

i Czeszowie

Stowarzyszenie Sołtysów

Ośrodek kultury w byłym
kościele ewangelickim
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Wojciech W. Zaborowski

Główną postacią, której
obecność ściągnęła na
Wyspę Katedralną pro-

minentnych gości, był oczywiście
arcybiskup metropolita wrocławski
senior, ks. Kardynał Henryk Gul-
binowicz, który mimo iż parę dni
później rozpoczynał już 95 rok
życia, swą kondycją fizyczną mógł
budzić zazdrość co poniektórych
o  wiele młodszych uczestników
spotkania. Ale to nie urodziny lu-
bianego i popularnego Hierarchy
były naczelnym powodem zgro-
madzenia.

Główną przyczyną spotkania
była promocja książki red. Wal-
demara Niedźwieckiego o byłym
metropolicie wrocławskim. Bogato
ilustrowana historycznymi już
zdjęciami i uzupełniona kopiami
dokumentów z  życia Jego Emi-
nencji praca zatytułowana „Kar-
dynał Henryk Gulbinowicz. Sta-
rałem się zrozumieć człowieka”
wzbudziła uznanie już samą szatą
graficzną, starannością wydania,
jak i  – co warte podkreślenia –
nietypową koncepcją prezentacji
treści ukazujących wyjątkowość

opisywanej przez Waldka postaci.
To sprawiło, że obok Kardynała
zrozumiałe zainteresowanie budzili
autor książki Waldek Niedźwiec-
ki, zastępca redaktora naczelnego
„Odrodzonego Słowa Polskiego”,
oraz reprezentujący Dom Wy-
dawniczy Orbis Pictus, sponsor

i  również nasz kolega po piórze
Janusz Cymanek.

Tu warto przypomnieć, że
w  roku 2008 ukazała się tema-
tycznie podobna pozycja, zatytu-
łowana „Z Wilna do Wrocławia”,
będąca zapisem rozmowy Rafała
Bubnickiego z Kardynałem Gul-

binowiczem. Nic nie ujmując
wspomnianej pracy, nie można jed-
nak nie zauważyć, że książka Wal-
demara Niedźwieckiego jest jed-
nak dużo atrakcyjniejsza od strony
edytorskiej, jak również bogatsza
treściowo. Po lekturze blisko 160
stron liczącej opowieści o Kardynale,
czytelnik może stworzyć sobie
własny obraz Hierarchy, gdyż Wal-
dek niczego czytelnikowi nie na-
rzuca. To nie jest biografia. Raczej
barwne puzzle, których ułożenie

pozwala zrozumieć niezwykłość
Purpurata – i to zarówno w aspekcie
religijno-kościelnym, jak i  czysto
ludzkim. Bo nie tylko biskupie ha-
sło widniejące w herbie Kardynała,
„Patientia et Caritas”, ale również
autentyczna wrażliwość na czło-
wieka oraz chęć niesienia pomocy
i zrozumienia motywacji ludzkiego
postępowania towarzyszą na co
dzień życiu Kardynała Gulbino-
wicza. Końcowe zdanie w epilogu,

gdy Waldek przytacza słowa Kar-
dynała, że Kościół powołał Go do
służby, więc trzeba być na zawołanie.
jest logiczną pointą i wyjaśnia, dla-
czego posługa Kardynała cieszy
się tak dużym uznaniem osób za-
równo bliskich Kościołowi, jak
i nieraz daleko od niego stojących.

W trakcie prezentacji książki
głos zabrał m.in. ścigany wraz
z  Władysławem Frasyniukiem
w stanie wojennym przez SB listem
gończym wybitny działacz Soli-

darności, późniejszy prezydent
Wrocławia (2001–2002), Stanisław
Huskowski. Odżyły we wspom-
nieniach dawne lata osiemdziesiąte
i  słynna sprawa przyjęcia przez
Kardynała w depozyt, na przecho-
wanie, 80 milionów dolnośląskiej
Solidarności. To jeden z wielu przy-
kładów zaangażowania Kardynała,
który swą działalnością wpisuje się
w historię i współczesność Dolnego
Śląska i jego metropolii.

Wśród przybyłych na spotkanie
z Kardynałem i prezentację książki
Waldemara Niedźwieckiego nie
mogło zabraknąć obecnego met-
ropolity wrocławskiego, ks. arcy-
biskupa Józefa Kupnego. Byli
przedstawiciele władz samorzą-
dowych, młodzież wdzięczna Kar-
dynałowi za wsparcie akcji „Mogiłę
pradziada ocal od zapomnienia”
i oczywiście licznie przybyli dzien-
nikarze. Nie zabrakło nawet oko-
licznościowego tortu ani pełnego
humoru wystąpienia Kardynała,
który nawiązując do swego wieku
przypomniał, że cała jego rodzina
była długowieczna, a  ponieważ
wszyscy... urodzili się jesienią, więc
zachęca obecnych, by chcąc swemu
przyszłemu potomstwu również
zapewnić długie lata życia – na-
śladowali w tej sprawie jego przod-
ków!

Serdecznie żegnany przez
obecnych, Kardynał po pracowitym
składaniu autografów opuścił zgro-
madzonych odprowadzany przez
dyrektora hotelu ks. dra Krzysztofa
Janiaka.

I choć formalnie spotkanie do-
biegło końca, w wąskim dzienni-
karskim gronie długo jeszcze wraz
z Waldkiem Niedźwieckim roz-
mawialiśmy o tym, jak doszło do
powstania książki oraz o fascynu-
jącej osobie jej bohatera. Do na-
stępnego spotkania!

Młodzież wyraża wdzięczność Jego Eminencji za duchowe wspiera-
nie akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”

Kardynał kreśli dedykację red. Wojciechowi W. Zaborowskiemu, au-
torowi niniejszego tekstu

Jego Eminencja, Kardynał Henryk Gulbinowicz, dziękuje red. Wal-
demarowi Niedzwieckiemu za napisanie książki

Wydarzenie wydawnicze

„Starałem się zrozumieć człowieka”

Niezwykle ciekawa książka 
o Kardynale Henryku Gulbinowiczu

Okładka książki
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Lesław Miller

Wojtek nie ukrywał, że
jest erotomanem. Za-
czął biegać za dziew-

czynami już jako nastoletni chło-
piec. Z różnym skutkiem, ale biegał.
Kiedy koledzy przestrzegali go, że
robi to zbyt nachalnie, zwykł ma-
wiać: to nie moja wina, urodziłem
się erotomanem i nie potrafię być
inny. A co, może mam sobie uciąć?!

Wieści o  zainteresowaniach
syna doszły do rodziców. Wojtek
akurat skończył 16 lat i  ojciec za-
prosił go do kawiarni, aby prze-
prowadzić z nim poważną, męską
rozmowę. Zaproponował mu, że
pójdzie z  nim do lekarza, ale to
tylko rozwścieczyło Wojtka:

– Tato, po co mi lekarz, przecież
jestem zdrowy jak byk! Nigdy nie
byłem przeziębiony, nie chorowa-
łem na grypę, nic mnie nie boli.
Lekarz jest  raczej potrzebny tym,
którzy nie mogą.

Pan Hilary, ojciec Wojtka,
uznał, że nic nie wskóra, bo syn
wie swoje i nie da się przekonać.
Pomyślał tylko skąd on to ma, bo
sam przecież nigdy nie był eroto-
manem i poza żoną nie miał żadnej
innej kobiety.

Wojtkowi bardzo podobała się
Monika, piękna blondynka ze
zgrabnymi nogami – koleżanka
z klasy. Kilkakrotnie próbował ją
poderwać, lecz nic z tego nie wy-
chodziło. Z  innymi chodziła na
spacery do parku, a  z nim nie
chciała. Wojtek spojrzał do lustra,
a to szkło powleczone czymś tam
z drugiej strony nie kłamie. Apollo
to ja nie jestem – pomyślał ze
smutkiem. – Taki Henio, Zenek
czy Franek to przystojniacy i nie
mają problemu z  zaproszeniem
Moniki do parku czy do kina.

Niech ładne dziewczyny łażą
z tymi lalusiami – pomyślał Wojtek
i postanowił rwać nieco brzydsze.
Hanka z pierwszej ławki od dawna
łypie na niego oczami. Spróbuje
się z  nią umówić. Na przerwie
podszedł do Hanki i  szepnął jej
do ucha, że włożyła ładną sukienkę.
Dziewczyna rozpromieniła się i za-
niemówiła. Wojtek kuł żelazo, póki
gorące i zaproponował dziewczynie
pójście do kina. Zgodziła się, wy-
rażając wielką ochotę na obejrzenie
filmu, mimo że go już znała.

Wojtek chcąc zaimponować
dziewczynie, ubrał się w  modne
ciuchy. Czekał przed kinem z bi-
letami w ostatnim rzędzie. Na ich
szczęście w kinie było mało ludzi,
a w ostatnim rzędzie nikogo poza
nimi. Nadarzyła się okazja do przy-
tulania i  pocałunków. Po filmie
Hanka zaprosiła Wojtka do domu.

Starzy gdzieś pojechali na dwa dni
i będą sami. Chłopak byłby ostat-
nim idiotą, gdyby nie skorzystał
z takiej kuszącej propozycji.

Kiedy tylko Hanka otworzyła
drzwi wejściowe i  znaleźli się
w mieszkaniu, to zaczęli się gorąco
całować. W  pewnym momencie
Wojtek chwycił dziewczynę i za-
niósł na kanapę, gdzie stało się to,
co powinno się stać. Dzień dla

obojga był historyczny, bo – w wie-
ku 17 lat – stracili cnotę. Hanka
z  dziewczyny przekształciła się
w  kobietę, a  Wojtek z  chłopca
w mężczyznę.

Odtąd stali się parą. Hanka
coraz bardziej ładniała, uporząd-
kowała fryzurę, nosiła odpowiednie
sukienki i  spódniczki, a  trochę
przygrubawe nogi maskowała, no-
sząc szpilki. Wprawdzie Lolob-
rygidą nie była, ale – jak to mówią
– w tłumie jakoś uchodziła. Kole-
dzy zazdrościli Wojtkowi i  po-
dziwiali, że potrafi z brzyduli  zro-
bić niezłą laskę.

Wojtek miewał z Hanką sto-
sunki prawie codziennie, bo jej
rodzice pracujący w prywatnej fir-
mie handlowej często wyjeżdżali
i chata była wolna. Kiedy siedzieli
na miejscu, to młodzi korzystali
z  małego lasku za miastem. Ale
Wojtek nie byłby sobą, gdyby nie

myślał o  innych dziewczynach.
Nie przeszkadzała mu miłość do
Hanki, aby przespać się z  inną.
Był przecież erotomanem. Okazja
sama się nadarzyła. Pani Wandzia,
43-letnia  wdowa z  sąsiedniego
budynku, poprosiła Wojtka, by po-
mógł jej przesunąć meble. Zgodził
się i pomógł kobiecie w potrzebie.
Wdowa podziękowała i  poczęs-
towała gościa kawą i lampką do-

brego wina własnej produkcji. Woj-
tek, patrząc na panią Wandę, wi-
dział brzydką twarz pooraną
zmarszczkami. Ale spoglądając na
nogi, zauważył, że są dosyć zgrabne
i  seksowne. Nagle odezwała się
jego męskość, podszedł do wdowy,
chwycił ją i  zaniósł na tapczan.
Nie oponowała, a nawet była za-
dowolona. Zrobili numerek i Woj-
tek doszedł do wniosku, że brzyd-
kie kobiety są dobre w  te klocki
i potrafią dać szczęście mężczyźnie. 

Wandzia stała się pogotowiem
seksualnym dla Wojtka, była wy-
godna, bo blisko mieszkała i zawsze
do dyspozycji. Wdowie trafił się
doskonały kochanek jak ślepej
kurze ziarno. Dzięki temu zaczęła
dbać o siebie, kładąc na twarz tynk
z  jakichś kremów, pudru i  diabli
wiedzą czego jeszcze. Zabiegi spo-
wodowały, że jej twarz była mniej
odrażająca niż na początku.

Wojtek, jak kombinat, obsłu-
giwał dwie brzydule i dobrze sobie
z tym radził. Ba, miał nawet „nad-
wyżki produkcyjne” i  szukał ko-
lejnej kochanki.

Tym razem – po raz pierwszy
– trafił na bardzo ładną dziewczynę,
którą poznał, będąc na weselu
w  rodzinie jako dalszy krewny.
Miała na imię Kornelia, od po-
czątku znajomości zadziałała mię-

dzy nimi chemia i  usiedli obok
siebie. Mieli okazję rozmawiać,
degustować różne potrawy, popijać
trunki i potańczyć. Dom weselny
był bardzo duży i  udało im się
znaleźć małe pomieszczenie, w któ-
rym akurat stała kanapa. Natych-
miast  ją wykorzystali. Wojtek,
choć był olśniony urodą Kornelii,
w  łóżku nie doznał takiej samej
satysfakcji, jak z brzydulami. Piękna
dziewczyna leżała w  łóżku jak
kłoda. Po weselu nie chciało mu
się nawet zapisywać jej numeru
telefonu.

Wojtek dostał dobrą pracę
w  handlu – kontrolował sklepy
i lokale gastronomiczne. Nadarzyła
się okazja rwania i  to garściami
babskiego rodu, młodych i  star-
szych, pięknych i brzydul, mężatek,
panien i wdów. Mało która odmówi
panu inspektorowi wizyty w jego
łożu, jeśli coś przeskrobie w pracy.

A w handlu i gastronomii podpaść
bardzo łatwo. 

Korzystał więc Wojtek na lewo
i prawo, w jego pokojach hotelo-
wych panował ruch jak na dworcu
przed świętami. Jednak wszystko
jest dobre do czasu i  nawet naj-
większemu erotomanowi nadmiar
kobiet może się znudzić. Wszyst-
kiego w nadmiarze, czy to będzie
jedzenie, czy seks, można mieć
kiedyś dosyć.

Rodzice Wojtka coraz częściej
nagabywali go, aby się ustatkował
i usiadł na dupie. Marzyły im się
wnuki. Syn zaśmiał się w duchu,
miał w  życiu tyle kobiet i  kto
wie, czy gdzieś nie biegają jego
maluchy.

Któregoś dnia Wojtek wybrał
się do kina, bo akurat grali ciekawy
film. Kiedy był już blisko okienka
kasowego, podeszła do niego at-
rakcyjna blondynka, wręczyła 50-
złotowy banknot, prosząc o kupno
biletu. Stoi na końcu kolejki i na
pewno nie zdąży. Jak mógłby omó-
wić przysługi ładnej kobiecie?
Oczywiście kupił dwa bilety
z miejscami obok siebie. Po skoń-
czonym seansie odwiózł Natalię,
bo tak miała na imię kinomanka,
swoim samochodem do jej domu.
Nie omieszkali umówić się naza-
jutrz na kawę.

Przy stoliku w eleganckiej ka-
wiarence poczuli się swobodnie,
nawiązując rozmowę. Natalia, licząca
25 lat, była jeszcze panną i mieszkała
razem z  matką. Skończyła studia
medyczne i  pracowała w  szpitalu
na neurologii. Wojtek zapytał panią
doktor, czy pozwoli zamówić po
koniaczku. Zgodziła się i na kilka
następnych także. W  powietrzu
wirowała chemia, znak, iż oboje
przypadli sobie do gustu.  

I tak to się zaczęło, Wojtek
i Natalia stali się parą. Dziewczyna,
jak dziesiątki poprzednich, nie
była przeznaczona tylko do łóżka,
choć – mimo urody – nie ustępo-
wała w tych sprawach brzydulom.

Na wyjeździe weekendowym
w Zakopanem Wojtek kupił duży
bukiet róż, oświadczył się Natalii,
prosząc ją o rękę. Został przyjęty.

Wesele odbyło się w restauracji.
Zaproszono rodziny i  współpra-
cowników obojga małżonków. Żyli
w  zgodzie, ich rodzice doczekali
się wnuka i wnuczki.

Po kilku latach małżeństwa
z Wojtka wyszła erotomańska du-
sza. Od czasu do czasu przygruchał
jakąś brzydulę. Robił to bardzo
dyskretnie i dla sportu, w żadnej
nie angażował się uczuciowo. Żona
niczego się nie domyślała, a  w
oczach znajomych uchodzili za
bardzo dobre stadło małżeńskie.
Trzeba umieć się z życiu urządzić.

Tylko brzydka w pełni zaspokoi mężczyznę

Natalia była piękna i dobra w łóżku
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Grzegorz Wojciehowski

Wkońcu XVIII wieku
i w pierwszej połowie
wieku XIX Włochy

przechodziły przez cały szereg
wojen, powstań, buntów i rewolucji;
rujnowało to gospodarkę kraju,
czyniąc niezmiernie trudnymi wa-
runki życia mieszkańców Italii.
Polityczny i społeczny chaos po-
głębiało i to, że Włochy podzielone
były na wiele państewek, posia-
dających odrębnych władców, któ-
rych interesy były bardzo często
sprzeczne. Rozdrobnienie poli-
tyczne powodowało, iż mimo wielu
różnic, istniały też silne prądy
zmierzające do zjednoczenia 
państw Półwyspu Apenińskiego.
Wielu światłych Włochów, o po-
glądach liberalno-demokratycz-
nych, zdawało sobie sprawę z tego,
że same reformy polityczne, spo-
łeczne i ekonomiczne nie wystarczą,
aby można było zmienić oblicze
tego kraju, potrzebne jest wspólne
działanie na rzecz zjednoczenia
Włoch, ponieważ tylko w ten spo-
sób będzie można stworzyć silne
państwo, zdolne przetrwać, roz-
wijać się i mieć silną pozycję w Eu-
ropie. Jednakże był jeszcze inny
ważny problem – Austria, a ściślej
jej polityczne panowanie w  pół-
nocnym rejonie kraju – Lombardii
i Wenecji. Austria eksploatowała
te prowincje w sposób bezwzględny,
co wzbudzało protesty i  rodziło
nienawiść, którą darzono okupanta.
Nawet Królestwo Sardynii i Pie-
montu, formalnie niepodległe,
w rzeczywistości było zwasalizo-
wane przez dwór w Wiedniu.

Na samym końcu włoskiego
buta leżało Królestwo Obojga Sy-
cylii, państwo rządzone przez Bur-
bonów. Ta nieszczęsna kraina,
o  jakże wspaniałej, bogatej i  tra-
gicznej historii, przez prawie całą

pierwszą połowę XIX wieku była
niczym jej największa góra – wul-
kan Etna, wiecznie gotowa do wy-
buchu.

Niegdyś bogata i zasobna, two-
rząca wspaniałą kulturę, za czasów
normańskich uchodząca za perłę
i  ozdobę śródziemnomorskiego
świata, stała się obszarem bez-
względnej, prymitywnej eksploa-
tacji, wręcz grabieży. Hiszpanie
nic wyspie i  jej ludowi nie dali,
starali się jedynie wyciągnąć jak
najwięcej pieniędzy. Ten stosunek
władców hiszpańskich do Sycylii
i  Sycylijczyków spowodował, że
na wszelką władzę patrzono tam
bardzo nieufnie. Wśród arysto-
kracji, a  także i  ludu wytworzyła
się świadomość tego, że ktoś spoza
wyspy nie jest w stanie reprezen-
tować interesów tutejszego spo-
łeczeństwa; to prowadziło do
wniosku, iż należy rządzić się sa-
modzielnie. Wracały sentymenty
za dawną wspaniałą przeszłością,
za samodzielnym Królestwem Sy-
cylii. Państwo staje się dla Sycy-
lijczyków tworem obcym, budziły
się więc marzenia o pełnej niepo-
dległości.

Rządząca od końca XVIII
wieku w tym państwie dynastia
neapolitańskich Burbonów nie
umiała wydać króla – męża
stanu, człowieka o szerokich
horyzontach na miarę władcy
europejskiego. Najpierw
przez 66 lat rządził pod
Wezuwiuszem i na Sycylii
król Ferdynand I, postać, którą
z całą odpowiedzialnością można
było nazwać karykaturą władcy.
Ten nieinteligentny, leniwy i cał-
kowicie pozbawiony wykształcenia
monarcha stał się niewątpliwie
wielkim nieszczęściem dla swojego
kraju i ludu. Nic przeto dziwnego,
że ster rządów przejęła od niego
żona Austriaczka Maria Karolina,
kobieta nad wyraz ambitna w po-

lityce, ale pozbawiona szerszych
horyzontów, pomagał jej więc
w rządzeniu państwem Irlandczyk
John Acton – prywatnie jej ko-
chanek. Ten specyficzny triumwirat
władał państwem ludnym, jak na
owe czasy, bo liczącym
około 6 milionów
mieszkańców.

Swą władzą
musieli się jednak

dzielić z miejscową
liczną i silną arystokracją oraz
klerem katolickim, który tutaj roz-
rósł się do niebotycznych wręcz
rozmiarów.

Wnuk Ferdynanda I, na cześć
swego dziadka nazwany Ferdy-
nandem II, wiele cech charakteru
odziedziczył po swoim sławnym
przodku. Jego brutalność wobec
własnego ludu i niepohamowana
chciwość zyskały mu w  Europie
zasłużoną bardzo złą sławę, kiedy
umierał w roku 1859, gardzili nim
prawie wszyscy, a jego przydomek
„Król – Bomba”, będzie jeszcze
przez wiele dziesięcioleci karą za
jego grzechy wobec własnego ludu.

Sycylia była ubogą krewną i tak
ubogiego Neapolu, zakompleksiona
i  zazdrosna gniewnie spoglądała
w jego kierunku, ten gniew obja-
wiał się wielokrotnie w  latach
1820, 1837, 1847 czy też 1848–
1849, a i później w 1860 czy też

w  zjednoczonych już Włoszech
w roku1866.

Obraz wyspy malował się bo-
wiem w nader smutnych barwach,
oto jak przedstawia go publicysta
z początku dziewiętnastego wie-
ku:

„Sycylia, jęcząca przez długi
czas pod ciężkiem jarz-

mem feudalności, nie miała ża-
dnych prawie stosunków z innemi
krajami europejskiemi. Zaniedbane
tam były umiejętności i  kunszta;
żyzna ziemia zostawiona była samej
sobie; wszelkie między miastami
a wsiami handlowe związki ustały;
słowem, wyspa ta smutny we-
wnętrznie wystawiała widok. Wy-
jąwszy Palermo, Messynę i niektóre
powiaty, w  reszcie kraju widzieć
się dawały same ruiny.

Równie w Sycylii, jak i Nea-
polu, widać nędzne chaty stojące
na zwaliskach pysznych pałaców,
rozwaliny królewskich zamków
zamieszkane od łotrów, i na miejscu
gmachów dawnych władców świata
rosnące ciernie i  chwasty. Nie
widać już ani zamków, ani owych

starożytnych miast sławnych prze-
pychem i  zbytkiem, które sławą
swoją zwracały na siebie uwagę
całego świata. Nigdzie w Europie,
a  nawet w  Hiszpanii, nie widać
tylu żebraków. Kto wjeżdża do
Katanei, szczególnego doznaje
wrażenia, widząc to bogactwami
sławne miasto z  samych prawie
złożone żebraków, mieszkających
pod gołym niebem, a  z których
wielu codziennie umiera z głodu

pod murami Benedyk-
tyńskiego klasz-
toru, uznanego

za jeden z  naj-
bogatszych i nąj-

większych klaszto-
rów w Europie. Za-

konnicy wszyscy nie-
zmiernie są bogaci.

Klasztor Santa-Maria
di Nuova ma przeszło

500  000 rocznego do-
chodu; słowem, ducho-

wieństwo posiada trzecią
część wszystkich dóbr ziem-

skich.
Wszystkie wioski prawie

są puste; zaledwie dwie siódme
części kraju uprawiane, a i tam

jeszcze rolnictwo jest w najgor-
szym stanie z powodu braku rąk
i przemysłu. Gdyby ta wyspa do-
brze zaludnioną i urządzoną była,
stałaby się w swoim czasie znacz-
nem państwem. Również i Baro-
nowie jęczą pod jarzmem feuda-
lizmu, który przodkowie ich za-
prowadzili. Wiele także cierpią
obywatele zeszłych urządzeń są-
dowych, a nawet i prawodawstwa.
Dlatego po duchowieństwie naj-
lepiej się tam mają adwokaci i pro-
kuratorowie. W samym Palermie
iest 5000 ludzi żyjących z  pie-
niactwa”.

Ten smutny obraz, kiedyś bo-
gatego kraju, który za czasów
rzymskich był przecież spichlerzem
państwa, uświadamia, jak wiele
nierozwiązanych ważnych proble-
mów tkwiło w społeczeństwie ży-
jącym na tej wyspie.

Z sycylijską rewolucją 1848–
1849 roku związane były również
losy grupki polskich rewolucjo-
nistów, członków Towarzystwa
Demokratycznego Polskiego, spoś-
ród których miejsce najważniejsze
i najbardziej eksponowane zajmuje
Ludwik Mierosławski, któremu
powierzono dowództwo sycylijskiej
armii. Wątek polski starałem się
możliwie mocno wyeksponować,
mimo ewidentnej szczupłości bazy
źródłowej.

Przyjemnej lektury.Piechota neapolitańska

Wiosna Ludów na Sycylii
Już na początku 2018 roku, nakładem wydawnictwa „Inforteditions”, ukaże się moja nowa książka poświęcona Wiośnie Ludów na
Sycylii, ośmielam się więc napisać kilka słów na jej temat.
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Łukasz Kłykow

Najlepszy polski szachista
wszech czasów to bez wąt-
pienia Akiba Rubinstein.

Tego urodzonego w 1880 roku syna
żydowskiego nauczyciela uważano
u szczytu formy za najgroźniejszego
konkurenta ówczesnego mistrza
świata – Niemca Emanuela Laskera.
Niestety, w pierwszej połowie XX
wieku nie było jeszcze jednolitych
zasad wyłaniania pretendenta do
tytułu, a warunki rozegrania poje-
dynku o  prymat ustalał aktualny
czempion. Wygórowane żądania fi-
nansowe Laskera uniemożliwiły
Polakowi przystąpienie do walki
o koronę w królewskiej grze.

Rubinstein zwyciężył w wielu
bardzo silnie obsadzonych impre-
zach, zaś w 1912 ustanowił swoisty
rekord, wygrywając w ciągu jednego
roku pięć kolejnych międzynaro-
dowych turniejów z udziałem sza-
chistów ze ścisłej czołówki świa-

towej. Tego wyczynu nie udało się
powtórzyć nawet Rosjaninowi
Garriemu Kasparowowi czy (przy-
najmniej na razie) Norwegowi
Magnusowi Carlsenowi.

Rubinstein był liderem „złotej”
reprezentacji Polski na olimpiadzie
szachowej w 1930 roku w Ham-
burgu, gdzie osiągnął znakomity
wynik: 15 punktów z  17 partii.
Los sprawił, że niedługo potem
choroba psychiczna zmusiła go do
wycofania się z wyczynowego upra-
wiania sportu.

Chociaż Rubinstein zasłynął
przede wszystkim jako wirtuoz gry
pozycyjnej i końcówek, popisywał
się również błyskotliwymi  kom-
binacjami. Przykładem zakończenie
partii białymi przeciwko Czecho-
słowakowi Karelowi Hromadce.

(diagram)
Na pierwszy rzut oka czarny

król wydaje się dobrze chroniony.
Rubinstein pięknym posunięciem
udowadnia, że to tylko pozory.

25. Hb6!!

Hetman jest nietykalny – po
25... a:b6 26. a:b6+ Ga7 27. W:a7+
Kb8 28. Wf:b7+ Kc8 29. Ga6 mat
byłby nieuchronny. Jednocześnie
grozi 26.H:b7x.

25... Wd7 26. Gc5! W:f7 27.
G:d6 Wf2+ 28. H:f2!

Białe oddają hetmana, ale dzię-
ki temu korzystnie upraszczają
pozycję.

28... S:f2 29. Gc5
Hromadka poddał się, ponie-

waż nie był w stanie jednocześnie
obronić wieży i skoczka, w które
celują gońce Polaka.

Podupadły na zdrowiu Rubin-
stein zmarł w 1961 w Belgii, a dwa
lata później odbył się pierwszy
memoriał jego imienia w Polanicy.
W  organizowanym do dziś do-
rocznym festiwalu szachowym
w  tym dolnośląskim uzdrowisku
grali m.in. najlepsi z najlepszych,
z  mistrzami świata: Rosjanami
Wasilijem Smysłowem i Anatoli-
jem Karpowem oraz Bułgarem
Weselinem Topałowem na czele.

Moje pismo „Do Oby-
watela Jerzego Goła-
czyńskiego, posła na

Sejm PRL, wicewojewody jele-
niogórskiego” ma datę 5 stycznia
1982 i następującą treść:

„Protestuję przeciwko meto-
dzie »załatwiania« dziennikarza
przez nieznaną mi osobę, która
doniosła jednemu z pracowników
Służby Bezpieczeństwa (stamtąd
otrzymałem tę wiadomość), że
w sprawach reglamentacji żywności
co innego pisałem przed 13 grud-
nia, a co innego po wprowadzeniu
stanu wojennego.

Oświadczam, że jest to próba
ukrycia przez władze handlowe
własnej nieudolności i  zarazem
kłamstwo łatwe do udowodnie-
nia.

Załączam pełne teksty infor-
macji pt. »Samowola urzędników?«
z »Gazety Robotniczej« z 16 lis-
topada 1981 roku (o porównanie
z nią donosicielowi chodziło) i pt.
»Jeszcze jeden niewypał handlowy«
z »GR« z 4 stycznia 1982 roku.

Teksty te mają łatwą do od-
czytania myśl przewodnią i  jed-

noznaczny wniosek: musimy prze-
strzegać centralnych zarządzeń
obowiązujących całą Polskę – nawet
jeśli są dyskusyjne w treści. Gdzież
tu więc niekonsekwencja?”.

Zacytuję obie wspomniane
publikacje. Starszym Czytelnikom
„Odrodzonego Słowa Polskiego”
– ku przypomnieniu kartkowych
realiów stanu wojennego, młod-
szym – ku nauce.

SAMOWOLA
URZĘDNIKÓW?

Najpierw fragment komunikatu
Polskiej Agencji Prasowej sprzed
kilku dni. Zawierał wyjaśnienie
Ministerstwa Handlu Wewnętrz-
nego i Usług, że w całym kraju obo-
wiązują jednolite zamienniki: za
pół litra alkoholu – jedna paczka
kawy lub pół kilograma cukierków
czekoladowych, a za 12 paczek pa-
pierosów – 40 dekagramów cukier-
ków zwykłych lub tyleż wyrobów
czekoladowych. „Wszystkie inne de-
cyzje władz lokalnych – czytaliśmy
czarno na białym – są nieważne
i powinny być niezwłocznie dosto-
sowane do zasad ogólnopolskich”.

A teraz jeleniogórska rzeczywis-
tość. Otóż miejscowe sklepy nadal
praktykują następujące zamienniki:
za pół litra alkoholu – 40 dkg wy-
robów czekoladowych lub 60 dkg
cukierków zwykłych, a za 12 paczek
papierosów – 75 dkg cukierków zwy-
kłych i ani grama wyrobów czeko-
ladowych.

Oto jeszcze jeden przykład na
potwierdzenie tezy, że centrala sobie,
a teren sobie. Może między innymi
dlatego mamy taki porządek, jaki
mamy?

W konkretnej opisywanej sprawie
jeleniogórzanie niepijący i niepalący
zyskują co prawda na cukierkach
zwykłych, tracą jednak wyraźnie
na wyrobach czekoladowych i kawie.
Niesprawiedliwość oczywista dla
wszystkich, może z wyjątkiem upra-
wiających samowolę urzędników
z Wydziału Handlu i Usług Urzędu
Wojewódzkiego.

JESZCZE JEDEN NIEWYPAŁ
HANDLOWY

Zgodnie z  centralnymi zarzą-
dzeniami, niektóre artykuły spo-
żywcze, dotąd w Jeleniej Górze reg-

lamentowane, można tu od stycznia
kupować bez kartek. Dotyczy to pra-
wie wszystkich – z wyjątkiem masła
– tłuszczy (margaryny, smalcu, oleju,
słoniny) oraz kawy naturalnej, kakao
i pieczywa cukierniczego.

Duże było zaskoczenie klientów,
gdy 2 stycznia rano w  wielu jele-
niogórskich sklepach spożywczych
odmawiano im sprzedaży wymie-
nionych towarów. Reporter „GR”
ma konkretne dowody w postaci pi-
semnych oświadczeń sprzedawczyń
dwóch placówek handlowych w osied-
lu Orle oraz u  zbiegu ulic Wojska
Polskiego i Matejki w bezpośrednim
sąsiedztwie… Wydziału Handlu
i Usług Urzędu Wojewódzkiego, że
nie otrzymały w terminie żadnego
zezwolenia od zwierzchników i nie
mogły w związku z tym decydować
na własne ryzyko.

Próbowałem uzyskać jakieś wy-
jaśnienia i  ustalić, kto zawinił.
Byłem w Wydziale Handlu i Usług
UW oraz w obu jeleniogórskich dy-
rekcjach „Społem” – wojewódzkiej
i miejskiej. Dowiedziałem się tylko
tyle, że ekspedientki o  sprzedaży
niektórych artykułów żywnościowych

bez kartek powinny już wiedzieć.
Na moje pytanie: „Dlaczego więc
nie wiedziały?”, nikt nie potrafił
rozsądnie odpowiedzieć.

Na marginesie: nastrój w  od-
wiedzanych przeze mnie w  sobotę
urzędach był raczej świąteczny i bez-
troski, a  moi rozmówcy jakby za-
dowoleni z siebie i spełnionych obo-
wiązków. Tak więc rok 1982 jele-
niogórskie władze handlowe roz-
poczęły od kpin ze zdezorientowanych
klientów…

Przy okazji jeszcze jedna sprawa.
Przysłuchiwałem się opiniom klien-
tów i  niemal wszyscy byli zgodni,
że wycofywanie z  reglamentacji
tłuszczy, kawy, kakao i  ciastek to
niewypał. Cieszą się z takiej decyzji
tylko etatowi „stacze”.

Same sprzedawczynie są za
utrzymaniem rozszerzonej regla-
mentacji:

– Na towary bez kartek polują
ciągle te same babcie i ich wnuczko-
wie, potrafiący zaliczyć kolejkę po
kilka razy przy jednej dostawie. Jak
im się zwraca uwagę, to najbardziej
kulturalne są odzywki w stylu: „Co
to kogo obchodzi?”.

Tyle napisałem w  „GR”. Jak
się ta sprawa skończyła? Właśnie
tak, dalszego ciągu bowiem nie
było. Kto na mnie wtedy doniósł,
nie wiem do dziś.

Donosiciel stanu wojennego

Hobby

Polub szachy (18)
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Janusz Michalewicz

Wsierpniu 2017 roku mi-
nęło pięć lat bez Jana
Sawki, artysty – ma-

larza, architekta, który inspirował
i  kreował dzieła awangardowe.
Zasłużonego dla historii polskiego
i światowego plakatu grafika, zna-
komicie pomysłowego, dowcipne-
go, wielkiego artysty multimedial-
nego. Studiował w  latach sześć-
dziesiątych ubiegłego stulecia we
Wrocławiu – architekturę na Po-
litechnice, malarstwo oraz grafikę
w PWSSP.

Obdarzony wielkim tempera-
mentem twórczym, debiutował
jesienią 1964 roku w studenckim
klubie Pałacyk. W 2003 roku na-
pisał z Nowego Jorku: „Pałacyk –
moja klęska i moja radość”. „Pierw-
szy rok musiałem powtarzać, bo
zawaliłem komis z  matematyki,
główną przyczyną był Pałacyk
[...], we Wrocławiu otworzyły się
przede mną Bramy Raju”. W Pa-
łacyku przy ul. Kościuszki 34 we
Wrocławiu spędzał pokaźną część
swego bogatego w emocje życia –
jak wielu innych wybitnych ar-
tystów.  

Sawka student, z Janem Jaro-
mirem Aleksiunem, Eugeniuszem
Getem Stankiewiczem i  Jerzym
Czerniawskim tworzyli tzw. Wroc-
ławską Czwórkę wybitnych pla-
kacistów, o  których głośno było,
bo „w puch” rozbiła zaśniedziałą
„szkołę polskiego plakatu”. „…to
był jakiś cud, w kraju niemożności
i  partactwa, prymitywnej propa-
gandy i  chamstwa, były robione
wspaniałe, profesjonalne i na naj-
wyższym poziomie imprezy”.

Zaliczeni zostali do pokolenia
tzw. artystów kontrkulturowych,
inspirowanych zachodnią estetyką.
Pokolenia aktywnego społecznie
i  politycznie. Swoją twórczością
ilustrowali sytuację w  kraju, sto-
sunki społeczne i  zależności od
władzy. Graficzny pejzaż wzbo-
gacili o atrakcyjne dla oka prace. 

Sawka, mówił o sobie:
Chcę wyrażać swoje uczucia, ma-

rzenia i frustracje.
Inni o nim: 
Bomba pełna energii – owocująca

wielością prac w różnych dziedzinach
sztuki i projektowania. 

Jan Sawka – światowej sławy
malarz, artysta multimedialny –
jeszcze w radosnej atmosferze Pa-
łacyku lat sześćdziesiątych tworzył
najsłynniejsze plakaty i najlepsze
obsceniczne rysunki dla przyjaciół
z Pałacyku. Tworzył przezabawne
w formie i treści grafiki, pełne iro-

nii, metafor i  maestrii. Od 1969
roku, przez  lata następne, z  Getem
Stankiewiczem, Festiwalowi Jazz
nad Odrą i wydawanemu Biule-
tynowi nadawali oprawę plastyczną.
Rysował i  pisał prześmiewcze,
dowcipne komentarze polityczne
do wydawanej w  klubie Pałacyk
gazety studenckiej „Konfrontacje”.  

Sawka projektował plakaty róż-
nym grupom muzycznym: Elar
(1969) Sami Swoi (1970), Studiu
Piosenki Ad Libitum, dla Dni
Muzyki Starych Mistrzów, kaba-
retom: Pod Jaworami, Kabaret Oj-
ców. Dla teatru Kalambur (1971)
opracował scenografię, a  na 15-
lecie plakat. 

W 1973 organizował happe-
ningi na Festiwalu Artystycznym
Młodzieży Akademickiej (FAMA)
w Świnoujściu. Na krótko, w 1972
roku, związał się z klubem Stodoła
w Warszawie.

W latach siedemdziesiątych
współpracował z Krakowem, z teat-
rem STU. Ilustrował tomiki mło-
dych krakowskich poetów, m.in.
Wiesława Dymnego, Ryszarda
Krynickiego, Leszka Aleksandra
Moczulskiego, Edwarda Stachury,
dziś jakże cenionych twórców.

Jego sztuka pełna uniwersal-
nych symboli i  znaczeń, prezen-
towała sytuację obywatela państwa
totalitarnego. Uwidocznił to na
plakacie dla teatru STU „Pacjenci”
(1976), ukazując w czytelny sposób
stłoczonych ludzi, osamotnionych,
otoczonych pustką i otchłanią. 

Na VII Międzynarodowym
Festiwalu Malarstwa Współczes-
nego we Francji w 1975 roku, za
pracę „Z głowy”, otrzymał Oscara
Malarstwa i  nagrodę specjalną
Prezydenta Francji oraz stypen-

dium Centre Pompidou w 1976.
Zamieszkał w Paryżu.

Ponieważ jego dwuznaczna,
dowcipna grafika plakatów, które
tworzył i jej komentarz polityczny
w  Polsce postrzegane były jako
niebezpieczne dla PRL, ambasada
polska unieważniła mu paszport.
W  1977 roku, aby uniknąć de-
portacji, udał się do Nowego Jorku. 

Osiedlił się tam z rodziną. Ta-
lent, niezwykła pracowitość i ak-
tywność pozwoliły mu rozwinąć
karierę malarską błyskawicznie.
Jego prace prezentowały liczne
galerie od Nowego Jorku po Los
Angeles. Dla „New York Timesa”
ilustrował ironicznie polityczne
komentarze. Zaczął projektować
rzeźbiarskie interpretacje, wielkie
instalacje przestrzenne oraz po-
mniki. 

Gdy mieszkał w USA, utrzy-
mywał stały kontakt z  krajem.
„Etatowo” projektował dla Jazzu
nad Odrą dowcipne, w pięknych
barwach, plakaty (przysyłał je do
1981 roku). W 1980 roku został
jednym z  trzech równorzędnych
laureatów VII Międzynarodowego
Biennale Plakatu w Wilanowie.

Jego obrazy wybuchały, grały,
łączyły z muzyką. W międzyna-
rodowych wystawach uczestniczył
już od 1971 roku. Wystawiał w Eu-
ropie. Ameryce, Azji. Za plakaty,
malarskie obrazy, dokonania
w  dziedzinie projektowania, ro-
krocznie zdobywał nagrody, medale,
wyróżnienia. 

W latach osiemdziesiątych
kontynuował działalność na rzecz
opozycji demokratycznej w  Eu-
ropie Wschodniej. Od 1983 roku
współpracował z  nowojorskimi
teatrami: Samuel Beckett Theater,

Harold Clurman Theater i  Jean
Cocteau Repertory Theater, wy-
konując dla nich scenografie, opra-
wę graficzną i plakaty. Dla zespołu
Grateful Dead na koncerty w la-
tach 1989–1990, stworzył ekspe-
rymentalną, multimedialną oprawę
scenograficzną, złożoną z 52 ma-
lowanych sztandarów – obiektów
przestrzennych odnoszących się
do współczesnych problemów spo-
łecznych – ożywianych światłem
440 reflektorów.

Na zamówienie polskiego rzą-
du, do Pawilonu Polskiego na
EXPO w  Sewilli w  1992 roku,
zrealizował „Radziecką flagę”,
przedstawiając grozę sowieckiej
hegemonii, stanowiącą część in-
stalacji Moja Europa. W  1993
roku w Japonii, w Centrum Sztuki
„Mito” przygotował swój pierwszy
multimedialny teatr wizualny
„Oczy”, za który otrzymał nagrodę
rządu Japonii. Nagradzany był
w Japonii wielokrotnie. 

W 1991 roku przygotowywał
na zamówienie projekt scenografii
do muzycznego oratorium „Mes-
jasz” Haendla, które miało być
wystawione w Watykanie z okazji
250 rocznicy powstania dzieła.

Projekt Wieża Światła w Abu
Dhabi, wielkiego, 157-metrowego
obelisku, upamiętniającego 25 rocz-
nicę powstania Zjednoczonych
Emiratów Arabskich wykonał
w  latach 1994–1996.  W  1996
roku  zaprojektował Peace Mo-
nument w Jerozolimie, przygotował
w  Palestynie Pomnik Gazy dla
Jasera Arafata. W 2003 roku  jego

pilotażowa wersja projektu  mul-
timedialnego spektaklu „Voyage”,
z muzyką Czesława Niemena, zdo-
była złoty medal w multimediach
na IV Międzynarodowym Biennale
Sztuki Współczesnej we Florencji.
Za Peace Monument – Pomnik

Pokoju w Jerozolimie – poszerzony
w 2010 roku o podziemne Cen-
trum Dialogu, odebrał w  2011
roku nagrodę przyznaną mu przez
Amerykański Instytut Architektów
(AIA). Sawka tworzył instalacje
odnoszące się do aktualnych pro-
blemów społecznych i politycznych.
Przeciwstawiał się przemocy
w  każdej formie. Swoją sztuką
wspierał dążenia, nadzieje, dzia-
łania, zmieniające świat na lepsze.
Swoimi wizjami twórczymi i tem-
peramentem zaskakiwał, inspiro-
wał.

Świat bez niego, w obecnej sy-
tuacji społeczno-politycznej na-
szego kraju, jest znacząco ubogi.

Wspominamy Janka Sawkę
z ogromną atencją. Mimo że od
dawna mieszkał poza naszym kra-
jem, wspierał Bractwo Pałacykowe
swoim nietuzinkowym talentem,
poprzez przygotowywanie rycin,
grafik, żartobliwych ilustracji na
organizowane jubileusze, a  także
do wydanej w 2012 roku publikacji
„Pałacyk pełen kultury. Klub, jaki
pamiętam”. Do przygotowywanej
książki przysłał z Nowego Jorku
tekst i wybór swoich dokonań ar-
tystycznych w autorskiej aranżacji,
z  futurystyczną wizją Pałacyku
w 4500 roku (!) Zmarł 9 sierpnia
2012 roku, zdecydowanie przed-
wcześnie. Pozostawił wiele prac
rozsianych po świecie… i żal. 

Warto na pewno, śladem Mu-
zeum Narodowego w  Krakowie
w 2013 roku, by Wrocław w naj-
bliższym czasie podjął się zorga-
nizowania wernisażu dzieł Jana

Sawki. Może przy udziale Jego
Rodziny, z którą w kontakcie jest
Cezary Żyromski i Stanisław Szelc.

Do wsparcia tej inicjatywy na-
mawiam Piotra Wieczorka, prezesa
Okręgu Wrocławskiego Związku
Polskich Artystów Plastyków. 

Jan Sawka, plakat „Solidarność”, 1981

Jan Sawka, 1982

Wizjoner naszych czasów

Jan Sawka – Artysta!
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Andrzej Łapieński

Profesor Panaya Maramba,
ze znanego nam już Insty-
tutu Badań Stosowanych

w Halmahera, poczynił dalsze po-
stępy w badaniach nad elementami
ludzkiego czerepu. Okazało się,
że nie tylko cribrum poszczególnych
stave, czyli klepek, może być pewną,
acz nie zawsze uświadomioną do-
legliwością dla ich posiadaczy, po-
legającą na szybszym niż naturalne
wyparowywanie oleum z poszcze-
gólnych segmentów czaszki, wy-
wołując takie stany jak mente con-

traditia, lexiphania, agnosia, de-
mentia itp. Prof. Maramba stwier-
dził to na podstawie bezpośrednich
obserwacji optycznych capitis fu-
meus, a więc z natury rzeczy metodą
niezbyt precyzyjną.

Instrumentarium naukowca
zostało więc wzbogacone o malleus,
przyrząd niezwykle przydatny rów-
nież w innych dziedzinach życia,
np. kowalstwie czy szewstwie,
w kształcie podłużnie (zazwyczaj
prostopadłościennie) ukształtowa-
nego kawałka metalu z owalnym
otworem, w którym jest osadzony
drewniany trzonek. Ciężar tego
narzędzia rozmaicie się kształtuje,

największe osiągają
wagę nawet kilku kilo-
gramów. Maramba po-
siłkował się egzempla-
rzem standardowym,
uniwersalnym, półkilo-
gramowym.

Czaszki osobników
poddanych badaniom
opukiwano takim właś-
nie instrumentem, wy-
wołując dźwięki na bie-
żąco opisywane w  he-
ksatonicznej skali mu-
zycznej. Najwyższe,
w  sposób niebudzący
wątpliwości, potwier-
dzały cribrum i jego kon-
sekwencje, najniższe zaś
świadczyły o wyraźnym
lapideus, czyli niemal
całkowitemu wstrzyma-
niu parowania na skutek
znaczącego zgrubienia,
wręcz skamienienia po-
szczególnych klepek.

Gromadzące się pod warstwą kost-
ną oleum wywiera w takiej sytuacji
większy niż zwykle nacisk na mózg,
zmuszając go tym samym do nad-
zwyczajnego, choć nie zawsze sen-
sownego wysiłku.

W poszczególnych obszarach
(przypomnijmy – jest ich
sześć) te dwie przyczyny
wywołują różne

efekty dotyczące wielu sfer ak-
tywności życiowej i emocjonalnej,
które zostały opisane na podstawie
poprzednich badań prof. Maramby
i potwierdzone aktualnymi.

Nowa metoda początkowo
miała mieć jedynie zastosowanie
diagnostyczne. Okazało się jednak,
że posiada również możliwości te-
rapeutyczne. Umiejętne posługi-
wanie się malleusem wywoływało
zmiany w  osobowości badanego.

Naukowiec podjął więc prace
nad naturą tych zmian; ich inten-
sywnością, jakością i  trwałością.
Opukiwaniem stave zostali poddani
osobnicy wyróżniający się z reszty
populacji zachowaniem, wyglądem
i obyczajami, np. aroganccy, kłamliwi,
hałaśliwi, wysławiający się grandi-
loquusem, licznie występujący w tzw.
klasie politycznej. Stawali się ludźmi

cichymi, stroniącymi od publicznych
zaszczytów i stanowisk, na dodatek
obdarzonymi wzbudzającą sympatię
fizjonomią. 

Ciekawe efekty przyniosło opu-
kiwanie osób będących w  stanie

nieustannej, intelek-
tualnej ejakulacji.

W przypadku roz-
czochranych,

nienoszących

marynarek (a
czasem na znak
protestu również
spodni), awangardo-
wych artystów, którzy
w dionizyjskim uniesieniu
tworzą dzieła literackie w po-
staci oprawionych czystych
kart i  zaleceniem, by czytelnik
sam sobie napisał to, co chce prze-
czytać, muzykę orkiestrową, w któ-
rej nie pada żaden dźwięk, filmy
kontemplujące łażącą po suficie
muchę, sceniczne dramaty, w któ-
rych aktorzy wykonują wszelkie
czynności fizjologiczne, nie udając
ani jednej, terapia malleusem nie

wywołała efektu zmiany. Literaci
nie zaczęli pisać bestselerów, kom-
pozytorzy – szlagierów, a drama-
turdzy – zauważać Sofoklesa
i Szekspira. Zapadli na zanik twór-
czej mocy, co może oznaczać, że
i przedtem byli jej pozbawieni. 

Podobne efekty występowały
w  przypadku opętania wynalaz-
czego, czyli mnożenia technicznych
bytów polecanych do powszech-
nego, uszczęśliwiającego użytku,
a wytwarzanych tylko dlatego, że
jest to fizycznie możliwe.

Polityczni demiurdzy dyspo-
nujący ogromnym ładunkiem idei,
a czasem i potencji dla absolutnego,
hurtowego uszczęśliwiania nawet
całej ludzkości, przymuszeni do
wizyty w placówce prof. Maramby,
gdzie ich głowy zostały porządnie
opukane, zostali uznani za kłamców
i demagogów, a ich wizje i próby
zmian za czyny bezprawne. Opu-
kiwanie nie przyniosło, niestety,
efektów terapeutycznych.

Doceniając dokonania prof.
Maramby, warto jednak przypo-
mnieć, że jego metody, choć za-
pewne nie tak doskonałe, stoso-

wano również w naszym kraju.
Zalecenie by stuknąć się

młotkiem w swój zakuty
łeb, nie pochodziło od

jajogłowych akade-
mików, lecz wyrażało
powszechny wśród

ludu polskiego pogląd,
że na wariactwa, szkodzicielstwo
i tępotę należy reagować katego-
rycznie, nawet przy pomocy wy-
bijającego młotka. 

A czasem i młota...

Waldemar Niedźwiecki

Igrzyska olimpijskie to impreza
skupiająca na sobie zaintere-
sowanie niemal całego świata.

Już w  starożytności ich greccy
uczestnicy wzbudzali podziw, zaś
triumfatorzy zostawali bohaterami
narodowymi. Nie inaczej stało się
w erze nowożytnej, począwszy od
pierwszych igrzysk w roku 1896,
których areną były – jakżeby inaczej
– Ateny. Rywalizowano wówczas
w 9 dyscyplinach, a o medale i sła-
wę walczyło 245 sportowców –
wyłącznie mężczyzn. Dziś nie po-
zwoliłyby na to organizacje femi-

nistyczne, głośno krzyczące o dys-
kryminacji płci pięknej. Do naj-
większych gwiazd ateńskich igrzysk
należał student Harvardu James
Connolly, który odpuścił sesję eg-
zaminacyjną i podróżując najpierw
statkiem towarowym w iście spar-
tańskich (nomen omen) warun-
kach, potem zaś koleją, w ostatniej
chwili przystąpił do rywalizacji,
wywalczając złoty medal w  trój-
skoku, srebrny w  skoku wzwyż
i brązowy w skoku w dal. Ale bo-
haterem nr 1 imprezy został Nie-
miec Carl Schumann, który zdobył
cztery złote krążki i jeden brązowy
w zapasach i... gimnastyce. Spor-
towiec – orkiestra. 

Działacze założonego w 1894
roku Międzynarodowego Komi-
tetu Olimpijskiego uznali, że po-
wodzenie igrzysk w  Atenach to
sygnał do powiększenia programu
imprezy o kolejne, popularne dys-
cypliny. Tak oto stało się nią prze-
ciąganie liny. Przeciągali ją bowiem
wszyscy, bez względu na stopień
zaawansowania i  przynależność
narodową. W ramach olimpijskiej
rywalizacji o  medale w  przecią-
ganiu liny walczono aż pięcio-
krotnie – po raz ostatni w  roku
1920 w  Antwerpii. Z  czasem
w programie igrzysk pojawiały się
inne, często wywołujące uśmiech
politowania, dyscypliny – prawem

organizatora stało się wprowa-
dzenie tych najpopularniejszych
w  jego kraju albo tych, na które
zapotrzebowanie miała (ma) te-
lewizja. Często z  prawdziwym
sportem mające niewiele wspól-
nego, ale nadeszły czasy, iż idea
olimpijska zdecydowanie prze-
grywa z komercją – liczy się pie-
niądz, a dopiero potem sportowa
rywalizacja. Dlatego na igrzyskach
w  Tokio w  2020 roku o  medale
powalczą specjaliści od… wspi-
naczki czy jazdy na deskorolce
(czyli skateboardingu). W kolejce
czekają pchełki, gra w kapsle i plu-
cie pod wiatr na odległość. Świat
zwariował. 

Wspinaczka to dyscyplina po-
pularna przede wszystkim wśród
tzw. polityków, którzy nieustannie
– i bez najmniejszych zahamowań
– próbują wspiąć się po szczeblach
kariery, ale też sporym wzięciem
cieszy się u nich przeciąganie liny.
Przeciągają ją nieustannie, stosując
rozmaite kruczki, by zapewnić
sobie wygraną. Może więc dzia-
łacze MKOl. przywrócą i tę dys-
cyplinę do programu igrzysk. Po-
parcie polityków gwarantowane,
a  czy cokolwiek może się bez
niego odbyć we współczesnym
świecie?

Metoda akustyczna

Olimpijczycy jutra

Dezyderaty
Znalezione w dziupli 

przez Andrzeja Łapieńskiego

Gdy drwal się zjawi w twym ogródku,
nie pytaj: zbłądziłeś z drogi, miły panie?

– tylko wyceluj dubeltówkę
i krzyknij głośno: spieprzaj, chamie!

– miast mądrze ględzić, że w malinach
żaden się kornik nie utrzyma.

Nie wołaj duchów pod Giewontem,
niech śpią po drugiej stronie Lety,

ich koniec nie jest twym początkiem.
Bądź dzielnym członkiem tej sztafety

niosących ogień, nie pożogę,
liśćmi wawrzynu znacząc drogę.

Nie płacz nad potłuczonym dzbanem,
zbieraj skorupy. Z tych fragmentów

posklejasz kiedyś całość piękną
choć pobliźnioną – nie pękniętą.

Niech w dzbanie śpiewa wino młode,
a echem młody las odpowie…



11Ślady amerykańskiego artysty

Wojciech W. Zaborowski

Ten dzień zapisał się złotymi
zgłoskami w historii miasta
i  w biografii artysty. Nie

wiedzieli jeszcze wtedy o tym ani
jego mieszkańcy, ani gość, który
pierwszego października 1958 roku
wysiadł o godzinie 19.30 z pociągu
z  Bremenhaven na dworcu we
Friedbergu. Następnego dnia wy-
stąpił na konferencji prasowej,
dziesięć dni później wprowadził
się do Hotelu Grünewald w po-
bliskim Bad Nauheim i  przebywał
w Hesji aż do 2 marca 1960 roku,
gdy z frankfurckiego Rhein-Main
Air Base odleciał do Fort Dix
w New Jersey.

Wraz z  wojskami amerykań-
skimi stacjonował we Friedbergu,
mieście, które już w średniowieczu
należało do ważniejszych grodów
Hesji i konkurowało nawet z Fran-
kfurtem. Dziś liczący ok. 25 tys.
mieszkańców Friedberg  u  stóp
gór Taunus w  Hesji jest stolicą
okręgu Wetterau i turyści mijając
go, zwracają zazwyczaj uwagę nie
na historię, ale na baśniową basztę
zamkową Adolfsturm widoczną
dobrze zarówno z autostrady, jak
i z okien pociągu relacji Frankfurt
– Kassel.

Nie wszyscy jednak wiedzą, że
dzięki wspomnianemu gościowi
Friedberg ma interesującą, wartą
poznania kartę w historii najno-
wszej i wręcz można go nazwać…

miastem królewskim! Siedzibą
króla nie był jednak czternasto-
wieczny rycerski Burg, ale Ray
Barracks, czyli koszary armii ame-
rykańskiej. Wyjaśnić wypada, iż
ów nietypowy „król”, odbywając

służbę wojskową, uzyskał stopień
sierżanta. Część czasu poświęcał
na pobyt w oddalonym od Fried-
bergu o cztery kilometry kurorcie
Bad Nauheim. Nie jako kuracjusz,
rzecz jasna, choć nasycone solą
lecznicze źródła uzdrowiska od
XIX wieku ściągają z całego świata
chorych na serce, układ krążenia,
reumatyzm itp., ale zamieszkał
w  przydzielonej mu tu na czas
wojskowej służby kwaterze. Me-
lomani już wiedzą, o kim mowa...

To Elvis Aaron Presley, czyli
King of Rock’n’Roll! Minęła ko-
lejna rocznica śmierci (zmarł w wy-
niku ataku serca 16 sierpnia 1977
roku w Memphis w wieku 42 lat)
i oba miasta rywalizują w utrwa-
laniu kultu artysty. Krwawy bój

o honorowy tytuł  Deutsche El-
vis-Stadt toczyły heskie miejsco-
wości przez wiele lat. Dziś to już
historia, i słusznie, bo jak stwierdził
niegdyś przewodniczący Towarzy-
stwa Elvis Presley Bad Nauheim-
Friedberg, Bernd Wittler: „to były
w końcu w jego życiu jedyne miejs-
ca pobytu poza USA”. Koncerty
znanych interpretatorów piosenek
Presleya, wędrówka po obu mias-
tach jego śladami i wiele innych
atrakcji przygotowano dla wszyst-
kich odwiedzających stolicę Wet-
terau w Hesji. 

Jeden z centralnych placów we
Friedbergu nosi imię Elvisa, przy
węźle komunikacyjnym Ray Bar-
raks ustawiono monument artysty,
parę lat temu zaś przy Elvis Presley

Platz ustawiono drogowskazy po-
kazujące miejscowości związane
z piosenkarzem. Przy wspomnia-
nym placu ustawiono również

dwie podświetlane kolumny z gra-
fiką przestawiającą dokonania pio-
senkarza i jego działalność w Hesji
oraz formy upamiętnienia jego
postaci. Osobie Presleya poświę-
cone są też liczne  koncerty, wee-
kendy, festyny, ekspozycje itp. za-
równo we Friedbergu, jak i w Bad
Nauheim.

Pielgrzymując po ulicach, któ-
rymi chodził Elvis, wspomnijmy
też panią Beaulieu. To przecież
Priscilla, którą tu poznał w czasie
swej wojskowej służby i  z którą
się ożenił 1 marca 1967 roku.
Z tego związku rok później uro-
dziła się córka Lisa Marie. Dla
kronikarskiej ścisłości dodajmy, że
drogi małżonków rozeszły się czte-
ry lata przed śmiercią idola.

Gdy Presley odbywał w pobliżu
Frankfurtu nad Menem swą woj-
skową służbę, był już od 1955
roku gwiazdą o uznanej renomie.
35 tysięcy dolarów zapłacił koncern
płytowy RCA za rozwiązanie kon-
traktu muzyka z inną firmą, Sun
Records, i  pewne jest, że zrobił
bardzo dobry interes. Wpływ Pre-
sleya na innych piosenkarzy i ze-
społy muzyczne jest niezaprze-
czalny. Trwa, mimo iż od śmierci
gwiazdy minęło 40 lat. Niezliczone
nagrania, filmy muzyczne i ciągłe
zauroczenie jego osobowością po-
wodują, że miejsca, w  których
przebywał, otaczane są kultem, jak
miejscowości pielgrzymkowe. I ta-
kimi są też Bad Nauheim i Fried-
berg. Tu  czuje się wyraźnie – król
jest wiecznie żywy, o co dba Elvis
Presley Verein (EPV) e.V działa-
jące podobnie jak jak towarzystwa
w Memphis (TN) i Tupelo (MS)
w USA.
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Elvis Presley w Niemczech

Friedberg 
i Bad Nauheim 
(Hesja) 
zapraszają...

Adolfsturm – wieża zamkowa, symbol rozpoznawczy miasta

Drogowskazy wskazują miejsca związane z piosenkarzem

Kolumna z informacjami o artyście

Popiersie Presleya w Bad Nau-
heim
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12 Stateczni wiekiem, ale młodzi duchem

Wojciech Mach

Wrocławscy seniorzy,
choć mają już statecz-
ny wiekiem PESEL,

potrafią się bawić nie gorzej od
nastolatków. Właśnie odbył się
trzygodzinny rejs po Odrze pod
hasłem „Seniorzy z Wrocławiem:
Cała naprzód!”. 140 seniorów
z Karłowic, Psiego Pola i Maślic
śpiewało wrocławskie piosenki
i  tańczyło, biorąc także udział
w konkursach z wiedzy o naszym
grodzie. Pomysłodawczyniami rejsu
były operatywne przedstawicielki
Klubu Seniora „Nazaret” przy
klasztorze Ojców Franciszkanów
z ul. Kasprowicza, które utworzyły
nieformalną grupę  o wdzięcznej
nazwie „Kapitalne Kapitanki”. Pat-
ronat medialny objęło „Odrodzone
Słowo Polskie”.

Pod wodzą znanego showmana
Stanisława Stembalskiego grała

i śpiewała grupa muzyczna od lat
współpracująca m.in. ze Stowa-
rzyszeniem Na Rzecz Promocji
Zdrowia „Curatus” z  ul. Klecz-
kowskiej 5a. Notabene w  każdy
poniedziałek od godziny 15 Klub
Seniora „Oficyna” zaprasza tam
wszystkich lubiących śpiewanie,
pogawędki i  prelekcje o  starym
Wrocławiu. Zaczarowanymi

skrzypcami uwodził pasażerów
Wiktor Wojciechowski, zaś jako
zimny drań przedstawiał się Fran-
ciszek Komorniczak. Gościnie na
akordeonie z roku 1863 grał rów-
nież znany muzyk i  piosenkarz
Michał Miroszniczenko. Wystąpił
też Franciszek Tomera śpiewający
światowe przeboje. Rejs urozmaicał
klarnecista Mateusz Rybicki.

Uważnie obserwował wszystko
i notował piszący pracę licencjacką
Tomasz Wiecha. 

Balowy rejs prowadziła i całość
artystycznie łączyła moja skromna
osoba, czyli Wojciech Mach, pre-
zentujący ze swej bogatej płytoteki
kilkadziesiąt piosenek o Wrocławiu
i  Odrze oraz skecze. Rozbawieni
uczestnicy rejsu nadali mu przy-
domek wodzirejsa. Barbara Iwa-
nowska, autorka tekstów satyrycz-
nych, zaprezentowała kilka swych
utworów, wzbudzając salwy śmiechu
nawet wśród złotych rybek pływa-

jących wokół statku. Kapitan li-
niowca transodrzańskiego „Rusałka”
– Jerzy Walczak i jego dzielna za-
łoga chronili nas przed sztormem,
napadami piratów i  wpłynięciem
na mielizny – także życiowe...

Licencjonowana przewodnicz-
ka miejska Kinga Tomaszewska
barwnie opowiadała o Wrocławiu,
mijanych zabytkach oraz o obiek-
tach powstałych i  planowanych
dzięki Budżetowi Obywatelskiemu.
Rejs został sfinansowany ze środ-
ków Gminy Wrocław w  ramach
projektu Wrocławskiego Funduszu

Małych Inicjatyw, którego reali-
zatorem jest Fundacja Wspierania
Organizacji Pozarządowych
Umbrella. 

Smaczny, ekologiczny poczęs-
tunek przygotował franciszkanin
– zaradny brat Rafał Gorzołka,
który na co dzień jest szefem
kuchni charytatywnej przy Kas-
prowicza i zarazem prezesem Fun-
dacji „Tobiaszki”.

Było tak superfajnie, iż nie
możemy doczekać się realizacji
kolejnego Projektu „Kapitalnych
Kapitanek”. Ahoj!
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Seniorzy na statku poczuli się jak odrzańskie wilki

Franek Komorniczak chwalił się w piosence, że jest… zimnym dra-
niem. No, trochę przesadził, bo potrafi być także ciepłym kolesiem

Gra legenda lwowska we Wrocławiu – Staszek Stembalski

Seniorzy – Odrzańskie Wilki



We Wrocławiu obrado-
wała Międzynarodowa
Konferencja Dolnoślą-

skiego Systemu Wspierania Uzdol-
nień „Uczniowie szczególnie uzdol-
nieni jako kapitał kulturowy”.

Poza dolnośląskimi nauczycie-
lami w  konferencji uczestniczyli
również nauczyciele z obwodu le-

ningradzkiego i  przedstawiciele
Instytutu Kształcenia Nauczycieli
Obwodu Leningradzkiego w Sankt
Petersburgu. Celem konferencji
było dzielenie się doświadczeniami
i  przykładami dobrych praktyk
edukacyjnych w  obszarze budo-
wania i  rozszerzania przestrzeni
edukacyjnej.

Rosyjscy goście m.in. spotkali
się z  członkiem Zarządu Woje-
wództwa Dolnośląskiego – Ta-
deuszem Samborskim, odwiedzili
szkoły, ośrodek szkolny dla nie-
widomych i słabo słyszących, byli
w  zamku w  Legnicy i  opactwie
cysterskim w  Lubiążu, w  operze
obejrzeli „Krakowiaków i górali”.

Szkoła Podstawowa im. Orła
Białego w Dobrzeniu, w po-
wiecie oleśnickim, otrzymała

nowoczesną salę sportową o wy-
miarach  29,75 x 17,75 m. Mieści
pełnowymiarowe boisko do piłki
koszykowej i  siatkówki oraz po-
przeczne boisko do minikoszy-
kówki (treningowe). Zaprojekto-
wano możliwość podziału sali na
dwie mniejsze za pomocą kurtyny
grodzącej.

Budynek sali zaprojektowało
Biuro Technika Architekci Sp.
z  o.o. z  Krakowa, a  wykonawcą

robót był AKBIK Sp. z  o.o. we
Wrocławiu.

Koszt budowy sali wyniósł
4 361 378 złotych. Z tego środki
własne Gminy Dobroszyce to
3 185 878 zł. Dotacja z Minister-
stwa  Sportu i Turystyki wyniosła
1 165 000 zł.

Naukę w siedmiu klasach po-
biera około 200 uczniów, w  tym
27 w „zerówce” i 38 w oddziałach
przedszkolnych.

Nowy obiekt poświęcił pro-
boszcz parafii w Dobrej – ks. Da-
riusz Filozof.

Lesław Miller

Jak co roku, przed restauracją
„PRL” we Wrocławiu w Ryn-
ku, odbywa się impreza do-

żynkowa w stylu „socjalistycznym”.
Inicjatorem, pomysłodawcą i wy-
konawcą jest nasz redakcyjny ko-

lega, a  zarazem aktor i  jajcarz –
Wojciech Mach. Ten sam, który,
także przed „PRL”-em, zawsze 1
maja i 22 lipca, wkładając mundur
sowieckiego oficera, robi jajcarskie
imprezy. Mówi o socjalizmie, wy-
konywaniu planów produkcyjnych
w fabrykach, obowiązkowych do-
stawach zboża i żywca, kierowni-

czej roli partii oraz innych dyr-
dymałach. Robi to z  humorem
przy dźwiękach muzyki i piosenek
odtwarzanych z  płyt z  tamtych
lat.

Młodzi nie za bardzo chwytali,
o co chodzi, ale starsi – słuchając
melodyjnych piosenek, uronili łez-
kę. Nie za socjalizmem tęsknili,

ale młodymi latami, które nigdy
już nie wrócą.

Wróćmy do dożynek. Poza
melodiami z tamtych lat, podano
na stoły chleb ze smalcem, ka-
szankę i kiszone ogórki. Niektórzy
popijali to gorzałą. W  tamtych
czasach wódkę pito zawsze i wszę-
dzie. Polak potrafi, nawet kiedy
wódka była na kartki, to korzystał
z meliny albo sam pędził  bimber.

Po placu chodziło dwóch mi-
licjantów uzbrojonych w  pałki.
Pilnowali, by na imprezę nie dostał
się wróg klasowy.

13Region

Nowo dobudowana sala sportowa do szkoły w Dobrzeniu

Fragment nowej sali sportowej

Milicjanci pilnują, aby na im-
prezę nie dostał się wróg kla-
sowy

Fragment sali obrad, pierwsza w drugim rzędzie: Małgorzata Matusiak, dyrektor Dolnośląskiego
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

Na pierwszym planie: nauczycielki z Malczyc

Sala sportowa 
dla szkoły

w Dobrzeniu

Zdolni uczniowie 
– kapitałem kulturowym

Dożynki we Wrocławiu
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Leokadia Kołodyńska-Zysk

Kolejna edycja akcji „Mogiłę
pradziada ocal od zapo-
mnienia” już za nami. To

był rok ciężkiej i wytężonej pracy.
Nasze działania to nie tylko wyjazd
i praca na cmentarzach. Przez cały
rok angażowaliśmy się w kwesty,
zbieranie i przekazywanie paczek
żywnościowych, zniczy. Działania
te są częścią naszej akcji i dlatego
trwa ona właściwie cały rok. 

Końcowym efektem był wyjazd
wolontariuszy do prac porządko-
wych na cmentarzach.

Grupa pracująca na cmentarzu
w Lisowcach, w rejonie Zaleszczyk,
to uczniowie Publicznego Gim-
nazjum nr 2 w Bogatyni pod opie-
ką Leokadii Kołodyńskiej-Zysk:
Kaja Mruk, Mikołaj Onyszko,
Mateusz Bogusiewicz, Przemy-
sław Małek (LO Bogatynia) oraz
osoby z różnych miejscowości Dol-
nego Śląska: Ryszard Mulek (pre-

zes Stowarzyszenia Dziennikarzy
RP Dolny Śląsk), Witold Za-
grodny – Lubiatów i Jacek Sadlik
– Legnica. W Lisowcach praco-
waliśmy już po raz trzeci. 

VIII edycja akcji to zdobycie
nowych, miłych i  satysfakcjonu-
jących doświadczeń. W ciągu roku
nasi panowie Witold Zagrodny
i Ryszard Mulek zatroszczyli się
o dostarczenie płynu chwastobój-
czego do spryskania terenu cmen-
tarza. Mieszkańcy Lisowców dwu-
krotnie spryskali miejsca najbar-
dziej zarośnięte chwastami. Ocze-
kiwaliśmy, że w  tym roku dzięki
temu szybciej i  łatwiej uda nam
się uporać z pracami. Przerażenie
było widać w  oczach wszystkich
wolontariuszy, gdy stanęli na cmen-
tarzu. Chwasty zasłaniały niemal
wszystkie pomniki, jedynie nasza

„płaczka z  kielichem” górowała
nad tym wszystkim. Jednak nie
pozwoliliśmy sobie na załamywanie
rąk. Znaliśmy „swój” cmentarz
i wiedzieliśmy, że praca tam nigdy
nie była łatwa. Dodatkowo sił do-
dawało nam serdeczne przyjęcie
przez mieszkańców wioski. Niemal
wszyscy już nas tam znają i witają,
jak starych, dobrych znajomych,
na których czekają przez cały rok.
Tym bardziej nie mogliśmy bia-
dolić, szybko zabraliśmy się do
pracy. 

Wszyscy pracowali z  dużym
poświęceniem. Dzień po dniu
cmentarz nabierał blasku, codzien-
nie odkrywaliśmy kolejne pomniki.
Udało się uporządkować nieco
więcej niż w  poprzednim roku.
Niestety, kolejne pomniki w więk-
szości były już bez napisów. Nie
udało się poszerzyć indeksu o dal-
sze nazwiska. 

Spotkaliśmy się z grupą z Ja-
worzyny Śląskiej na cmentarzu
w Czortkowie. Miłe przywitanie

przez Marię Pustelnik, prezesa
Polsko-Ukraińskiego Kulturalno-
Oświatowego Towarzystwa im.
Adama Mickiewicza działającego
w Czortkowie, a po pracy zapro-
szenie na grilla. W  Czortkowie
wspólnymi siłami, dodatkowo
wsparci przez miejscową młodzież
skupioną przy p. Marii, porząd-
kowaliśmy polskie mogiły położone
w  różnych miejscach cmentarza.
Wraz z naszymi grupami na cmen-
tarzu pracował również mieszka-
niec Czortkowa Michał Nowak.
– wspaniały i  uczynny człowiek,
który dodatkowo ugościł naszą
grupę u  siebie w  domu. W  nie-
dzielę, dzień wolny od pracy, wraz
ze swoją żoną Marią oprowadzili
nas i pokazali najpiękniejsze zabytki
tego miasta, jak również wzięli
z  nami udział w  mszy świętej

w przepięknym kościele Domini-
kanów.

Oczywiście w dniu świątecz-
nym, kiedy nie pracowaliśmy, mło-
dzież musiała poznać najbliższą
okolicę i  miejsca tak ważne dla
nas, Polaków. Wszyscy byli za-
uroczeni Kamieńcem Podolskim
i Chocimiem, chociaż byliśmy tam
już po raz trzeci. Tym razem po
Kamieńcu oprowadził nas prze-
wodnik i pokazał miejsca, do któ-
rych sami byśmy nie dotarli. Twier-
dza Chocim, jeden z siedmiu cu-
dów dzisiejszej Ukrainy, zrobiła
wrażenie na wszystkich. Znajduje
się na wysokim, skalistym prawym
brzegu Dniestru. Jak podają źródła,
zbudowana w 1140 roku w formie
drewnianej forteczki, w  później-
szych latach była rozbudowywana. 

Tradycyjnie powrót z Chocimia
przez Okopy św. Trójcy, ostatniego
bastionu konfederatów barskich.
Miejsca, gdzie do wybuchu drugiej
wojny światowej znajdowała się
granica II Rzeczypospolitej.
W Okopach znajduje się również
kościół Świętej Trójcy, gdzie mog-
liśmy się wszyscy pomodlić. Kościół
został spalony w 1943 roku przez
oddział UPA, odrestaurowany i od-
dany do użytku 14 czerwca 2014 r. 

W naszych planach oprócz Li-
sowców i Czortkowa znalazło się
kilka innych cmentarzy: Tłuste,
Borki Małe i Nowosiółka. Niestety,
nie wszystkie udało się uporząd-
kować. W Borkach Małych oka-
zało się, że nie jesteśmy w stanie
nawet wejść na teren cmentarza,
na który broniły dostępu zasła-
niające go krzaki i drzewa. Zde-
cydowaliśmy się więc na pracę
w pobliskiej miejscowości Nowo-
siółka. Ukraińska część cmentarza
była uporządkowana, natomiast
część polska otoczona przez wy-
sokie chaszcze. Nie mogliśmy od-
jechać, nie próbując odsłonić nie-

wielką część, choćby jednego po-
mnika, jednego nazwiska. Praca
nie była łatwa. Samo wejście na
część polską wymagało dużego
wysiłku. Cmentarz zarośnięty tak
bardzo, że nie wiadomo było nawet,
czy są tam jeszcze jakieś pomniki.
Udało się, do naszego inwentarza
możemy dodać kolejne nazwisko,
kolejną uratowaną mogiłę. Pamięci
Marii Bodnar zmarłej 14 stycznia
1915 roku w wieku 75 lat, pomnik
ufundowany przez Barbarę Ćwią-
kalską.

Z Nowosiółki podróż do Lwo-
wa, gdzie zatrzymaliśmy się na
nocleg. Mieliśmy okazję zwiedzić
Wysoki Zamek wzniesiony w  I
połowie XIV wieku przez króla
Polski Kazimierza II Wielkiego.
Wspaniałe uczucie mieć cały Lwów
u swoich stóp. 

Zwiedzanie Lwowa oczywiście
zaczęliśmy od Cmentarza Łycza-
kowskiego, gdzie oddaliśmy hołd
obrońcom Lwowa, poległym
uczestnikom Powstania Stycznio-
wego i pochowanym tam wybit-
nym Polakom. Po Lwowie opro-
wadzał nas przewodnik polskiego
pochodzenia Lesław Pakosz, czło-
wiek, który znakomicie potrafi
opowiadać o  przeszłości miasta
i historii Kresów. 

Powrót do domu z poczuciem
wielkiego smutku. Pracowaliśmy
na tyle, na ile siły nam pozwoliły,

nie oszczędzając się, ale czujemy
niedosyt. Chcielibyśmy móc zrobić
więcej, odkryć więcej mogił
i  utrwalić więcej zapomnianych
nazwisk. Przywrócić pamięć o Po-
lakach pozostałych na zawsze na
Kresach, jak strażnicy broniący
pamięci poległych i  zapomnia-
nych.

Dziękujemy wszystkim, którzy
wsparli nas w tej szlachetnej akcji.
Dziękujemy przede wszystkim na-
szej wspaniałej organizatorce Gra-
żynie Orłowskiej-Sondej, kurator
Beacie Pawłowicz i Janowi Mat-
kowskiemu za trud i wielkie za-
angażowanie, dzięki czemu moż-
liwe są nasze wyjazdy na Kresy.
Dziękujemy Burmistrzowi Miasta
i Gminy Andrzejowi Grzmiele-
wiczowi za pomoc w transporcie
do i z Wrocławia. Podziękowania
dla księży z  terenu Bogatyni za
pomoc w  kwestach na terenie
miasta: proboszczowi parafii Nie-
pokalanego Poczęcia NMP – ks.
kan. Janowi Żakowi, proboszczowi
parafii św. Maksymiliana Marii
Kolbego – ks. Janowi Dochnia-
kowi, proboszczowi parafii Świę-
tych Apostołów Piotra i Pawła –
ks. kan. Janowi Trzósło. Dzięku-
jemy również naszym ukraińskim
przyjaciołom Michałowi i Marii
Nowakom za wspólną pracę przy
odkrywaniu cząstki polskości na
Kresach.

Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia
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Dolnośląscy uczniowie 
porządkowali polskie cmentarze na Ukrainie

Grupa wolontariuszy w Lisowcach

Porządkowane cmentarza w Czortkowie

Michał Nowak z Czortkowa



15Sport

Waldemar Niedźwiecki

Towarzyską potyczką z re-
prezentacją Meksyku dru-
żyna narodowa polskich

futbolistów zakończyła dobry dla
niej rok. Finiszowy akcent był
wprawdzie niezbyt szczęśliwy, bo-
wiem goście zwyciężyli 1:0, ale na
gdańskim boisku zaprezentowali
się głównie dublerzy naszych naj-
lepszych kopaczy (choć gwoli spra-
wiedliwości należy dodać, iż także
Meksykanie wystąpili bez 3–4 czo-
łowych piłkarzy). Kilka dni wcześ-
niej mocniejsza kadrowo ekipa
bezbramkowo zremisowała z groź-
nym Urugwajem, potwierdzając
postęp, jaki reprezentacja Polski
zrobiła w ostatnich latach. Jednak
daleko jej do 6. miejsca zajmowa-
nego w  rankingu FIFA, nieod-
zwierciedlającego faktycznej mocy
drużyny Adama Nawałki. Nie
znam kryteriów, jakimi kieruje się
światowa centrala futbolowa, ale
nikt mi nie wmówi, że Polacy
grają lepiej od choćby Hiszpanów,
Anglików czy Francuzów. Bo nie
grają, przynajmniej na ten moment. 

W 2017 roku mieliśmy jedną
potężną wpadkę – przegraną 0:4
z Danią. Należy to traktować jako
wypadek przy pracy, o  czym

świadczą rezultaty, jakie uzyskały
zespoły, z którymi biało-czerwoni
zmierzyli się w rozgrywkach gru-
powych eliminacji czempionatu
globu. Dwukrotnie pokonaliśmy
bez większych problemów zarów-
no Czarnogórę, jak i  Rumunię,
podczas gdy ta pierwsza zwycię-
żyła Duńczyków na ich terenie,
a Rumuni zremisowali w Kopen-

hadze, grając przez sporą część
spotkania w dziesiątkę. 

Jako plus należy traktować nie
tylko bezdyskusyjne zakwalifiko-
wanie się Polaków do finałów MŚ
w  Rosji, ale i  udany powrót do
drużyny narodowej przeżywającego
poważne problemy (sportowe, nie
osobiste) Grzegorza Krychowiaka.
W ostatnich meczach potwierdził,

iż bez niego reprezentacja traci
sporo na wartości. Minus to kon-
tuzje innych podstawowych graczy:
Arkadiusza Milika i  Łukasza
Piszczka. Jeśli obaj wrócą do pełni
zdrowia, a  pozostali podstawowi
gracze będą w  optymalnej – lub
zbliżonej do niej – formie, po-
winniśmy stanowić dla światowej
czołówki wymagającego rywala. 

Czy jest szansa na znalezienie
się w kadrze na finały mistrzostw
świata któregoś z dolnośląskich pił-
karzy? Jeszcze niedawno wydawało
się, że najbliżej tego celu będzie
pomocnik KGHM Zagłębia Lubin
Filip Starzyński, jednak pauzujący
od dłuższego czasu z powodu kon-
tuzji lubinianin raczej może zapo-
mnieć o wyjeździe do Rosji. Walczy
o miejsce w ekipie na mistrzostwa
napastnik Zagłębia Jakub Świer-
czok, ale spotkania z  Urugwajem
i Meksykiem raczej go od kadry na
czempionat globu oddaliły. Zupełnie
nieoczekiwanie najpoważniejszym
kandydatem do reprezentacyjnej
ekipy został niespełna 24-letni (tyle
skończy w  lutym 2018) obrońca
drużyny z Lubina, stuprocentowy
Dolnoślązak Jarosław Jach. Moim
zdaniem już teraz mógłby śmiało –
pod nieobecność Pazdana – wy-
stępować w najpoważniejszych me-
czach u boku Glika. 

A gdzie futboliści Śląska? Da-
leko od reprezentacji, jak daleko
ziemia od księżyca. I kandydatów
na zmianę tego stanu rzeczy nie
widać. Dlatego z takim sentymen-
tem kibice wrocławscy – dziś doj-
rzalsi wiekiem, a więc pamiętający
graczy sprzed lat – wspominają
Żmudę, Prusika czy Pawłowskie-
go. To se nevráti?

Waldemar Niedźwiecki

Wgrudniu 1992 roku
ostatecznie dobiegły
końca trwające kilka

miesięcy pertraktacje wchodzącego
„na poważnie” w speedway wroc-
ławskiego biznesmena Andrzeja
Rusko z udziałowcami Korporacji
Aspro – właściciela drużyny żuż-
lowej I-ligowej (to była wówczas
najwyższa klasa rozgrywek) Sparty.
Pertraktacje niełatwe, ale zdolności
negocjacyjne p. Andrzeja, a przede
wszystkim stojącego za nim ce-
nionego adwokata Józefa Birki,
przeważyły. Rusko stał się nowym
pracodawcą wrocławskich żużlow-
ców, ale skomplikowana sytuacja
finansowa klubu zmusiła go do
zawiązania nowego podmiotu spor-
towego o nazwie Wrocławskie To-
warzystwo Sportowe. 

Zapewne nikt wówczas nie
podejrzewał, że przygoda biznes-
mena, który miał w  sobie żyłkę
prawdziwego sportowca (sam sport
czynnie uprawiał, kończył też

AWF) potrwa kilka dekad. Dziś
za Andrzejem (mówimy sobie po
imieniu ponad ćwierć wieku) ju-
bileusz 25-lecia istnienia WTS-u
z nim przez długi czas jako pre-
zesem, od kilku zaś lat szefem
rady nadzorczej klubu. I  Rusko
nie zamierza odpuścić sobie wroc-
ławskiego żużla, zwłaszcza że ma
mocne wsparcie odpowiedzialnych
sponsorów, a  nade wszystko ży-
ciowej partnerki Krystyny Kloc
(także zdeklarowanej sportsmenki).
Krystyna jest z  WTS-em od
pierwszych dni istnienia, zrazu
jako troskliwa „żużlowa matka”
zawodników, potem zaś współ-
kierująca klubem, by wreszcie zająć
stołek prezesa Towarzystwa. Pre-
zesa budzącego respekt, ale odda-
nego dyscyplinie bez reszty. Efekt?
Niemal nieustanna obecność Spar-
ty (z różnymi dodatkami w drugim
członie pełnej nazwy) w krajowej
czołówce, cztery tytuły drużyno-
wego mistrza Polski, kilka innych
miejsc na podium, niezliczona ilość
sukcesów indywidualnych żużlow-
ców wrocławskiego klubu. 

Obfitował w nie także miniony,
jubileuszowy sezon. Tak naprawdę
pierwszego udanego wyścigu no-
minowanego w rewanżowym spot-
kaniu finałowym z  leszczyńską
Unią zabrakło do wywalczenia
mistrzowskiego tytułu. Więc choć
wicemistrzostwo to świetny wynik,
o jakim marzy wiele klubów, An-
drzej Rusko i Krystyna Kloc czuli
po zakończeniu finału niedosyt.
Wszak szczęście było tak blisko. 

To był też bardzo dobry rok
dla poszczególnych „ścigantów”
Betard Sparty (bo taka jest od de-
kady nazwa klubu z Wrocławia).
Tai Woffinden zdobył brązowy
medal indywidualnych mistrzostw
świata, tuż za nim znalazł się Ma-
ciej Janowski, debiutujący na eks-
traligowych torach Łotysz Andrzej
Lebiediew wywalczył mistrzostwo
Europy, na najniższym stopniu
podium wylądował Vaclav Milik,
Maksym Drabik – mimo prze-
ciwności losu – został mistrzem
świata juniorów, wreszcie Szymon
Woźniak (odszedł po sezonie do
Stali Gorzów) wyjeździł na go-

rzowskim torze indywidualne mi -
strzostwo kraju. Bilans wyśmienity! 

Czy można go poprawić w ko-
lejnych latach? Ależ oczywiście
i Andrzej Rusko oraz Krystyna
Kloc zamierzają to udowodnić.
Konsekwentnie prowadzą politykę
kadrową, które polega na kon-
traktowaniu żużlowców młodych
(najstarszy Woffinden to rocznik
1990), lubiących ciężką pracę, chcą-
cych się rozwijać i pasujących men-
talnie do zespołu. Dlatego, ko-
rzystając z  nowych (choć nie do

końca) przepisów, pozyskali dla
Sparty zaledwie 21-letniego mi -
strza globu juniorów z roku 2016,
Australijczyka Maxa Fricke’a oraz
utalentowanego 18-latka z  Rosji
Gleba Czugunowa. To inwestycje
nie tylko na najbliższy sezon, ale
na lata, mające zapewnić wrocła-
wianom etatowe miejsce na po -
dium, a zawodnikom sukcesy in-
dywidualne na arenie międzyna-
rodowej. Jestem przekonany, że
tak się właśnie stanie.
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WTS – jubileusz z sukcesami

Dobry rok biało-czerwonych

Trener Adam Nawałka



Dla człowieka
Rządząca władza ni chwili nie czeka
I wszystko robi dla dobra człowieka.
Ja, proszę władzy, cieszę się z tego,

Że dla człowieka – ale którego?

Opony
Postulat rezydentów będzie uwzględniony,

Gdy spalą na ulicach gumowe opony.
By powrócili z tej batalii z tarczą,

Opony mózgowe do tego nie starczą.

Reforma
Jest reforma oświaty za sukces uznana,
Do nauczycieli przyszła dobra zmiana.
Zajęła się nimi w niecodzienny sposób,
Poszło na bezrobocie sześć tysięcy osób.

Propozycja
Propozycja totalna może ma i wzięcie,

Lecz jest zgłoszona w fatalnym momencie,
Ją narodowi władza stanowczo odradza,

Jemu odpowiadać ma totalna władza.

Rekonstrukcja
Co do rekonstrukcji chcę wyrazić sąd,
Prezes ma rzekomo zreformować rząd,

Nie zmienił jednak swego przeświadczenia,
Że są ministrowie nie do zastąpienia.

Rocznica
Z powodu wiadomej okrągłej rocznicy

Postawimy pomnik na każdej ulicy,
Z niepodległości ojczyzna jest dumna,

Więc w każdym miasteczku niech stanie 
kolumna.

Pytacie skąd forsa na takie święto,
Po prostu nie da się rezydentom.

Strach
Poznawszy naszą gotowość wojenną,
Putin od dawna cierpi na bezsenność.

Na wieść o strzelnicach utracił odwagę,
Macierewiczowi prześle białą flagę.

Dla idei
Marszałek Karczewski poucza lekarzy,

Ze wstrętem do pieniędzy bardzo mu do twarzy.
Entuzjazmu do forsy z siebie nie wykrzesa,

On żyje miłością do swego Prezesa.

Kaprys
Plac Piłsudskiego ma status enklawy,

Państwowy teren w granicach Warszawy.
Będziemy też świadkiem innego kaprysu,
Linii tramwajowych wyłącznie dla PiS-u.

Majsterkowicze
Naszych ministrów znane jest oblicze,

Są to prawdziwi majsterkowicze,
Każdy się w destrukcji okazał najlepszy,

Czego się nie dotknie, to natychmiast spieprzy.

16 Wesoło i rekreacyjnie

Wpoczątku lat 70. ub. wieku
propaganda sukcesu roz-

kwitała. Zamożniejsze miejsco-
wości i  przedsiębiorstwa zapra-
szały dziennikarzy z całej Polski
w nadziei na pochlebne opisy do-
konań fundatorów imprezy.
Dziennikarze zjeżdżali, w nadziei
na solidną wypitkę i zakąskę. 

Któregoś dnia żurnaliści dostali
zaproszenie od samego towarzysza
Cieślika, partyjnego szefa woje-
wództwa legnickiego, potężnego
z racji tamtejszego miedziowego
bogactwa. Pokazano im kopalnię,
hutę, teatr oraz muzeum i  już
nastała pora uroczystej kolacji.
Sam pierwszy sekretarz z  byle
pismactwem się nie pospolitował,
ale przysłał swoich wasali z władz
miejskich i  partyjnych. Po paru
toastach gruzińskim koniakiem
przyszło do interesów. Jeden z do-

stojników ogłosił, iż województwo
potrzebuje rzecznika prasowego,
gdyby więc któryś z obecnych re-
flektował... Redaktor Jurek Łę-
towski ze „Słowa Polskiego” wśród
licznych talentów posiadał też
umiejętność parodiowania różnych
osób. A że w telewizji szedł wtedy
serial „Ja, Klaudiusz”, zaś tytułowy
cesarz rzymski genialnie się jąkał,
Jurek opanował i  tę rolę. Teraz
odezwał się:

– To moo...ooże jaaaa bym
się nana...nadał? Ma...mamarzę
o popo...saaadzie rzerze...rzecznika
– wpił proszące oczęta w dostoj-
nika, który wystąpił z propozycją. 

Oficjele z ramienia i po linii
dziwnie szybko się z  imprezy
zmyli. Redaktorzy, zajęci trunkami
i zakąskami, nawet na to nie zwró-
cili uwagi.

Andrzej Górny

Dominika z Wrocławia

Na razie jestem malutki, ale wyrosnę

Dziś rano kurant na miejskiej wieży
siedemdziesiątkę Rysia odmierzył,
a więc uczcijmy to ważne święto
i podsumujmy wierszową pointą.
Skoro skończyłeś, zacny człowieku,
swego żywota ledwie część wieku,
to tak niewiele masz już za sobą,
a co najlepsze jeszcze przed Tobą.
Przed Tobą kobiet zastępy całe,
chude i tłuste, duże i małe,
każda gotowa oddać w całości
wielkie zasoby swojej miłości.
A Ty im sprostasz, mocno w to wierzę,
albowiem Stwórca dał Ci w ofierze
moc przeogromną, siłę witalną,
w jednym stuleciu niewyczerpalną.
Skoro się stałeś człekiem dojrzałym,
możesz już zdążać do swojej chwały,
możesz więc zostać, za bliźnich zgodą,
wójtem, burmistrzem lub wojewodą.
Możesz ministrem, możesz premierem,
być odznaczony wielkim orderem,
który nadaje prezydent Duda

lub ojciec Rydzyk, czyniący cuda.
Tylko Cię proszę, nie bądź Kaczyńskim
ani tym bardziej posłem Brudzińskim,
Anną Zalewską, Beatą Kempą
ani też inną rządową klępą.
Musiałbyś wtedy burząc, budować
lub też budując, także rujnować.
Kto by strzeleckie robił zawody
oraz znajdował wszelkie powody,
by w karnawale urządzać tany,
na nich wywijać walce, kankany,
albowiem rzeczą jest oczywistą,
jak ważne jest to dla żurnalistów.
Przed Tobą jeszcze wiele godności,
mnóstwo zaszczytów, uroczystości.
Przed Tobą także olbrzymie szanse,
krzyże, ordery oraz awanse.
A Ty w podzięce za to uznanie
wytoczysz piwa ze cztery banie,
aby nim raczyć pospólstwo całe,
które pić będzie na Twoją chwałę.

Jan Stanisław Jeż
Wrocław, 20.11.2017

Fraszki  Jana Zacharskiego Rzecznik z defektem

Jubileusz
Rysiowi Mulkowi – Prezesowi Oddziału Dolnośląskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy RP

w siedemdziesiątą rocznicę urodzin
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