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Lesław Miller

Redaktor Waldemar Nie-
dźwiecki jest popularnym
dolnośląskim dziennika-

rzem. Jego zasadnicza domena to
sport. O piłce nożnej, siatkówce,
koszykówce, kolarstwie i  pozos-
tałych konkurencjach wie wszyst-
ko, a  nawet jeszcze więcej. Nie
dał się jednak zaszufladkować, bo
potrafi napisać dobre teksty o po-
lityce, teatrze, problematyce spo-
łecznej. Był jednym z pierwszych
w  kraju, który podjął tematykę
narkomanii i  zaprzyjaźnił się
z  twórcą „Monaru” – Markiem
Kotańskim.

Waldek skończył prawo na
Uniwersytecie Wrocławskim ze
specjalnością prawa karnego. Już
od najmłodszych lat interesował
się sportem i  dziennikarstwem.
Będąc studentem, współpracował
ze „Sportem” i tygodnikiem „Piłka
nożna”. W  1977 roku rozpoczął
pracę etatową w rozgłośni Polskiego
Radia. Następnie przeszedł do te-
lewizji, w której pełnił wiele funkcji,
do zastępcy dyrektora ośrodka
włącznie.

Od połowy lat osiemdziesiątych
ub. stulecia realizował programy
religijne. W  tym czasie poznał
kardynała Henryka Gulbinowicza,
z którym przyjaźni się do dzisiaj.
O Jego Eminencji napisał bardzo

ciekawą książkę pt. „Kardynał
Henryk Gulbinowicz. Starałem
się zrozumieć człowieka”. Na ogól-
nopolskiej antenie telewizyjnej
Waldek dwukrotnie komentował
wizytę Papieża Jana Pawła II
w Polsce (1997 i 1991).

Red. Waldemar Niedźwiecki,
poza pracą w  radiu i  telewizji,
pisze do  wielu gazet, m.in. „Słowa
Sportowego” i „Odrodzonego Sło-
wa Polskiego”, w  którym pełni
funkcję zastępcy redaktora naczel-
nego.

Waldek jest wieloletnim dzia-
łaczem Stowarzyszenia Dzienni-

karzy RP, przez kilka kadencji
społecznie pełnił funkcję prze-
wodniczącego Zarządu we Wroc-
ławiu, był również członkiem Za-
rządu Głównego. 

Zarząd Stowarzyszenia Dzien-
nikarzy RP Dolny Śląsk we Wroc-
ławiu – w uznaniu zasług – jed-
nogłośnie przyznał red. Walde-
marowi Niedźwieckiemu tytuł
Dziennikarza Roku 2017. 

Uroczystego wręczenia tytułu
dokonał przewodniczący Zarządu
Stowarzyszenia Dziennikarzy RP
Dolny Śląsk – red. Ryszard Mulek,
na balu prasy 20 stycznia br.

Nareszcie w rządzie nastą-
piły zmiany. Czy korzys-
tne? Czas pokaże. Funk-

cję premiera objął nasz człowiek,
wrocławianin – Mateusz Mora-
wiecki, syn legendarnego przy-
wódcy Solidarności Walczącej,
obecnie posła – Kornela Mora-
wieckiego.

Odeszli ministrowie, którym
nigdy nie powinno się powierzać
odpowiedzialnych funkcji, m.in.
Antoni Macierewicz od obrony
narodowej, Witold Waszczykowski
kierujący polską dyplomacją, Jan
Szyszko – niszczący puszczę i Kon-
stanty Radziwiłł, który nie potrafił
się porozumieć z lekarzami.

Korekta dobrej zmiany

Wrocławianin premierem
Nowi ministrowie w rządzie

Mateusza Morawieckiego:

Teresa Czerwińska

minister finansów 
Jadwiga Emilewicz

minister przedsiębiorczości
i technologii 
Jerzy Kwieciński

minister inwestycji i rozwoju 
Łukasz Szumowski

minister zdrowia 
Henryk Kowalczyk

minister środowiska 
Joachim Brudziński

minister spraw wewnętrznych
i administracji 
Jacek Czaputowicz

minister spraw zagranicznych 
Mariusz Błaszczak

minister obrony narodowej 
Andrzej Adamczyk

minister infrastruktury

Mateusz Morawiecki – premier RP

Red. Waldemar Niedźwiecki właśnie odebrał tytuł Dziennikarza Roku 2017. Od lewej: red. Waldemar
Niedźwiecki, przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny Śląsk– red. Ryszard Mulek
i autor wiersza „Kapituła zdecydowała”– red. Jan Stanisław Jeż.

Waldemar Niedźwiecki 
– Dziennikarzem Roku 2017

Kapituła zdecydowała

Dziś Kapituła zdecydowała,
odpowiedzialność jest jej niemała,
że pośród ofert wielkiego tłoku
jest żurnalistą tamtego roku
Waldek Niedźwiecki, formalnie świecki,
nie prorosyjski, nie proniemiecki,
ale wrocławski i narodowy,
a nade wszystko kardynałowy.

Jan Stanisław Jeż
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Rada Miejska w Opolu uchwa-
liła budżet na 2018 rok. Na różne
wydatki przeznaczono prawie mi-
liard złotych.

***

Do końca lutego 2018 roku
w Muzeum Regionalnym w Choj-
nowie można oglądać wystawę
„Pierniki – podróż do krainy zmy-
słów”. 

***

Od 1 stycznia 2018 roku Tu-
łowice na Opolszczyźnie uzyskały
prawa miejskie. Burmistrzem jest
Andrzej Wesołowski.

***

Jak wynika z  danych CBA,
Dolny Śląsk zajmuje szóste, nie-
chlubne miejsce w  kraju  pod
względem korupcji.

***

4,5 miliona złotych dołożyło
w 2017 roku Miasto Wocław do
Forum Muzyki.

***

Na dworcu Wrocław Główny
zostanie zbudowany szósty peron.
Dzięki temu stacja będzie  mogła
obsłużyć więcej pociągów. Obecnie
przez Wrocław Główny przewijają
się w ciągu doby 394 pociągi re-
gionalne i 60 dalekobieżnych. 

***

Miejskie Przedsiębiorstwo Ko-
munikacyjne we Wrocławiu w naj-
bliższych latach kupi 110 nowych
autobusów i 56 tramwajów.

***

2,8 miliona pasażerów obsłużył
w  2017 roku port lotniczy we
Wrocławiu. Największym powo-
dzeniem cieszyły się linie na Te-
neryfę oraz do Lizbony i Malagi.

***

Radni z Jeleniej Góry wybrali
nowego przewodniczącego Rady
Miejskiej. Został nim Leszek
Wrotniewski.

Wojciech W. Zaborowski

Frankfurt nad Menem. Wy-
chodzę z  domu. Wczesny
poranek. Mija mnie osobnik

o  niezbyt europejskim wyglądzie.
Gdy zrównaliśmy się, splunął  nagle
na ziemię, cedząc: „Scheisse Deuts-
che”, czyli – „g... Niemiec”. Nie
zareagowałem, w końcu, z pewno-
ścią urodziłem się w Warszawie!

Parę godzin później rozma-
wiam z kolegą z Łomży. Waldek
od lat w  okresie Bożego Naro-
dzenia sprzedaje na świątecznym
jarmarku we Frankfurcie n. Menem
kiełbaski. Tym razem opowiedział
mi historię z kraju, w którą wprost
nie chce się wierzyć. Oto miesz-
kający w jego  mieście pozaeuro-
pejski cudzoziemiec (że tak to eu-
femistycznie nazwę) wystosował
pismo do władz miasta, iż nie
życzy sobie, by polskie dziewczęta
nosiły krótkie spodniczki i prze-

świtujące bluzki, gdyż to... obraża
jego uczucia religijne!

Pytanie: czy tolerowanie innych
ma prowadzić w  efekcie do ak-
ceptacji braku tolerancji dla na-
szego europejskiego dziedzictwa,
obyczajów i wyznawanej religii?

To nie jest pytanie retoryczne.
Ani w Niemczech, ani w Polsce.
W Niemczech  odpowiedź na nie
podpowiada sposób bycia części
przybyszy z obcych kulturowo po-
zaeuropejskich regionów, których
przyjęto w ramach humanitarnej
pomocy. Duża część przybyszy ani
myśli się asymilować, często po-
pełniając czyny wręcz kryminalne.
W Polsce? Zaistniała  na terenie
RP milionowa już mniejszość ukra-
ińska nie stanowi na szczęście ta-
kiego problemu, co nie oznacza
jednak, ze unijni urzędnicy zre-
zygnowali z  narzucania rządom
tworzących Unię państw, w  tym
Polsce i  Węgrom, swych dyrek-
tyw.

Szlachetna idea pomocy zos-
tała, nieświadomie być może, wy-
paczona w praktyce. Pomocy po-
trzebuje bowiem nie ten, kto o taką
pomoc się zwraca, a ten, kto na-
prawdę jest w niebezpieczeństwie.
Dotyczy to zazwyczaj jednostek,
nie całych narodów, i na tym za-
sadzało się dawne prawo azylu.
W  momencie, gdy miliony osób
opuszczają kontynent, by poprawić
standard życia, miast zmieniać go
u  siebie przy międzynarodowej
pomocy, musi dojść do spięć, które
powoduje roszczeniowy charakter
przybyszy, jak i odmienność kul-
turowa oraz religijna.

Dlatego też, nie poddając
w wątpliwość idei niesienia pomocy
potrzebującym, zasadne pozostaje
pytanie czy warto – lub wręcz czy
trzeba – tolerować nietolerancyj-
nych? Jeśli nie akceptują naszych
zasad, nie ma wszak przymusu, by
u nas byli. W dobrze rozumianym
ich i naszym własnym interesie!

2 Felietony i aktualności

Kaczyński napadł na siebie

Ten zamach stanu przejdzie do historii. Puczyści Jarosława obalili własny rząd! Mimo
że był to rząd dobrej zmiany, o  którym do ostatniej chwili mówili, że jest „pierwszym
prawdziwie demokratycznym”. Mimo że dwa tygodnie wcześniej bystry Mariusz Błaszczak
oficjalnie ogłosił niebywały sukces tej władzy, a mianowicie obalenie komuny. Partia władzy
rozjechała swoją władzę wykonawczą i przepędziła ministrów, których tak niedawno broniła
przed niesprawiedliwymi oskarżeniami i „bezprzykładnymi kłamstwami totalnej opozycji”.

Pani premier, chociaż cieszyła się najwyższymi notowaniami „spośród wszystkich rzą-
dzących dotąd Polską”, poległa już pierwszego dnia rewolty. A  potem ruszyła lawina.
W bitewnym zgiełku zniknął zaginiony w akcji  „najlepszy po Piłsudskim”, Minister Obrony
przez Atak. Wśród poległych w bezkrwawej rewolcie pożegnaliśmy też niezłomnego „strażnika
narodowej godności” – pierwszego, który wstając z kolan, obnażył prawdziwe oblicze Unii
Europejskiej, ujawnił knowania krajów rozdających karty w UE oraz odkrył złowrogie zamiary
ich przywódców. W zamieszaniu odstrzelono również ministra z rodowodem, który się rezy-
dentom nie kłaniał i  kazał specjalistom biegać po wszystkich szpitalnych oddziałach,
zastępując lekarzy emigrujących do krajów, gdzie rząd ma jakieś inne niż u nas pojęcie o or-
ganizacji służby zdrowia. 

Po krótkiej nagonce upolowano również ministra Szyszkę, organizatora głośnej w Europie
akcji „Polska w Trocinach”. Ten bohaterski pogromca korników wywoził je z puszczy całymi
słoikami, a równocześnie wyrzynał tam wszystkie drzewa, żeby te gady nie miały już dokąd
wracać. Na wieść o  kapitulacji tego Pierwszego Drwala Rzeczypospolitej wielka smuta
ogarnęła polskich leśniczych, których średnie zarobki przekroczyły ostatnio 6,5 tys. zł.
Zatroskał się też sowicie dotowany dyrektor Tadeusz Rydzyk, zawzięty miłośnik wszelakiej
ekologii. Na wysokich państwowych stołkach zadrżało prawie 40 posadzonych tam krewnych
i  znajomych profesora Szyszki – człowieka o  złotym sercu, który troszczył się nie tylko
o siebie, ale i o własną rodzinę, a nawet o los leśnych ludzi, w tym o zawodową przyszłość
córki leśniczego.

Dlaczego PiS napadł na siebie? Czemu Prezes Tysiąclecia ukrzywdził najlepszych synów
swojej partii? A  może nie napadł i  nie ukrzywdził, tylko wymyślił Jeszcze Lepszą Zmianę?
Może skonstatował, że nawet najlepszych ludzi zamienić można na jeszcze lepszych, których
w PiS jest przecież zatrzęsienie? Niestety –  nie sposób odpowiedzieć na te pytania twierdząco.
Bo gdyby to była rekonstrukcja a  nie rewolta, to już w  dniu inauguracji nowego rządu
otwarłyby się przed Polską jeszcze bardziej świetlane horyzonty, a  w niebo strzeliłyby
fajerwerki wielobarwnych pomysłów. Tymczasem nowy premier już na wstępie ogłosił
zamiar precyzyjnej kontynuacji działań swojej poprzedniczki, po czym z  identycznie
zatroskaną twarzą wejrzał w losy Polaków, następnie równie wnikliwie wsłuchał się w ich
problemy i zaraz potem, dokładnie tak, jak poprzedniczka, punkt po punkcie zaczął realizować
swoje premierowe zadania, dokładnie według listy przysłanej mu z Nowogrodzkiej.

Również w obsadzie pośledniejszych stanowisk rządowych trudno o symptomy jakiej-
kolwiek Zmiany. To była raczej Zamiana. Najlepszego w  historii ministra obrony zastąpił
najlepszy po obaleniu komuny minister spraw wewnętrznych, którego zastąpił kapciowy
Prezesa, najlepszy po Mieczysławie Wachowskim (dawnym kamerdynerze prezydenta
Wałęsy). Nowy minister od zdrowia prof. Łukasz Szumowski, tak jak jego poprzednik okazał
się zwolennikiem klauzuli braku sumienia oraz wyznawcą poglądu, że „tylko wybrańcy
Boga związani małżeństwem mają prawo używać swoich organów”. Tylko patrzeć
oświadczenia, że wszelacy krytycy i  ludzie odmiennych poglądów mogą mu skoczyć na
sacrum. A już teraz rezydenci i pacjenci mają się gonić.

Powiadają, że tym rządowym zamieszaniem PiS chciał przykryć ostateczne zawłaszczenie
sądów i korzystną dla siebie zmianę prawa wyborczego. Ale po co miałby przykrywać coś,
czego suweren „od lat się domaga”? Kto by utajniał ustawę o wzięciu w karby „rozpasanej
kasty sędziowskiej”, ustawę oczekiwaną i wytęsknioną przez – jak wykazały sondaże pań-
stwowego CBOS – od 80 do 110 proc. społeczeństwa? Nie przekonuje również teza, że
demolka własnego rządu służyć miała zamydleniu oczu Unii. Czyżby na samą wiadomość,
że nikt w nowym polskim rządzie nie nosi broszki oraz tylko na widok twarzy nieoszpeconych
grymasem niechęci z domieszką pogardy i nieufności, Unia miałaby odetchnąć z ulgą i nie-
zwłocznie cofnąć groźbę sankcji? Myślę, że wątpię.

A może pucz miał odwrócić uwagę od uchwalanego budżetu? Tylko kto czyta ustawy
budżetowe? Na pewno nie posłowie. A  nawet jak któryś niechcący przeczyta, to i  tak nie
zrozumie. A  jak przypadkiem zrozumie, to we własnym interesie nie będzie wypytywał,
dlaczego wydatki Sejmu, Senatu, rządu i kancelarii prezydenta mają wzrosnąć nawet o 20%.
Nie będzie robić rabanu o głupie 200 dodatkowych milionów, które władza przyznała sobie
na drobne wydatki, bo zgaszą go argumentem, że każda zmiana kosztuje, a dobra zmiana,
jak wszystko co w  najlepszym gatunku, musi kosztować więcej. Tym bardziej nie spyta
dlaczego w budżecie przewidziano aż 40-procentowy wzrost funduszu płac w CBA. 

Może się jednak zdarzyć, że jakiś nierozważny i upierdliwy obywatel zacznie marudzić
dlaczego tegoroczna pula środków na ochronę zdrowia nie zwiększy się – jak obiecywano
strajkującym lekarzom – tylko zmniejszy, i  to o  całe 100 milionów? Obawiam się, że
odpowiedź będzie taka: budżet to zawsze krótka kołdra i  jeśli zwiększy się pula służby
zdrowia, to zabraknie pieniędzy na sztandarowy projekt rządu PiS: na budowę nieodzownych
strzelnic w każdym powiecie. W budżecie przygotowano na ten cel 2,5 miliarda.

Czy warto tolerować
nietolerancyjnych?

  Wieści z Dolnego Śląska 
i Opolszczyzny

Moje Jan 

Kowalski

Z głębokim żalem informujemy, 
że 16 stycznia 2018 roku, w wieku 84 lat, zmarł

Ś†P

red. Zbigniew Dyliński
dziennikarz przez kilkadziesiąt lat związany 

z redakcją „Słowa Polskiego”
Wyrazy serdecznego współczucia 

Rodzinie i Przyjaciołom Zmarłego składają 
dziennikarze ze „Słowa Polskiego”

Z wielkim bólem zawiadamiamy, 
że 17 stycznia 2018 roku, w wieku 66 lat, 

zmarł we Wrocławiu
Ś†P

red. Zdzisław Smektała
dziennikarz, pisarz i aktor niezawodowy

Wyrazy serdecznego współczucia 
Rodzinie i Przyjaciołom Zmarłego składają 

dziennikarze „Odrodzonego Słowa Polskiego”
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Przeszło 51 873 000 złotych
wyniosą wydatki w budże-
cie Chojnowa na rok 2018.

Bardzo dużo, bo ponad
14  000  000 złotych pochłoną
oczekiwane przez mieszkańców
inwestycje, a  największą z  nich
będzie rozbudowa Przychodni
Rejonowej. Poza środkami z bu-
dżetu placówka zostanie dofinan-
sowana kwotą 3 068 249,82 zło-
tych pochodzące z unijnego Re-
gionalnego Programu Operacyj-
nego. Przychodnia stanie się re-
gionalnym centrum zdrowia dla
rejonu Chojnowa.

Burmistrz Chojnowa – Jan
Serkies, powiedział:

– Mamy pla-
ny modernizacji
i  wymiany na-
wierzchni kilku
chojnowskich ulic,
remonty ciągów pie-
szych, inwestycje w Szkole Pod-
stawowej nr 4 oraz oczekiwaną
od dłuższego czasu budowę cen-
trum medycznego dla regionu
Chojnowa – to tylko część planów,
jakie znalazły się w uchwale bu-
dżetowej Rady Miejskiej na rok
bieżący. 

– Jest to kolejny budżet bardzo
prorozwojowy dla naszego miasta
– mówi dalej burmistrz Jan Serkies,
zaznaczając, że od lat koncepcja

rozwoju Chojnowa zakłada inwe-
stycje w elementy kubaturowe i bazę
prospołeczną, podając jako przykład
m.in. basen, Dom Schrama, Dom
Kultury, chojnowski Rynek czy po-
mniejsze inwestycje w szkołach. 

W 2018 roku ponad 4 700 000
złotych przeznaczone zostanie na
modernizację ciągów komunika-
cyjnych. – W ubiegłym roku mnó-
stwo czasu poświęciliśmy na wy-
konanie projektów, które można
w  2018 roku zrealizować – za-
znacza burmistrz.

A oto inne, ciekawsze inwe-
stycje, które w tym roku będą wy-
konywane w Chojnowie:

– wymiana nawierzchni chod-
nika w ulicy Paderewskiego (lewa
strona) – 450 000,00 zł

– budowa nawierzchni ulicy
Matejki – 229 000,00 zł

– budowa nawierzchni ulicy
Solskiego – 500 000,00 zł

– budowa ul. gen. Andersa wraz
z oświetleniem – 350 000,00 zł

– budowa ulicy Słowiańskiej
– 200 000,00 zł

– modernizacja nawierzchni
chodników z wymianą oświetlenia
drogowego w ulicy Wyspiańskiego
oraz przebudowa odcinka jezdni
„przy torach” – 450 000,00 zł

– modernizacja nawierzchni
jezdni i chodników w ulicach Wi-
tosa, Mickiewicza i  Bohaterów
Getta Warszawskiego – 850 000,00

– modernizacja nawierzchni
jezdni w  ulicy Sikorskiego przy
budynkach nr 6, 8, 10 wraz z bu-
dową miejsc postojowych – projekt
– 12 000,00 zł

– przebudowa chodnika przy
ulicy Bolesławieckiej od skrzyżo-
wania z ulicą Chmielną do Wy-
spiańskiego – 70 000,00 zł

– przebudowa i budowa zatok
postojowych przy ulicy Władysława
Łokietka – 125 000,00 zł

– przebudowa ulicy Asnyka –
850  000,00 zł – uzyskano dofi-
nansowanie w ramach Programu
rozwoju gminnej i powiatowej in-
frastruktury drogowej na lata 2016–
–2019

– przebudowa ulicy Skłodow-
skiej-Curie wraz z  wymianą
oświetlenia drogowego – projekt
– 10 000,00 zł

– wymiana nawierzchni chod-
nika w  ulicy Kilińskiego –
150 000,00 zł

– wymiana nawierzchni jezdni
i chodników w ulicy Niemcewicza
i  placu Konstytucji 3 Maja –
300 000,00 zł

– zagospodarowanie placu
Dworcowego – 200 000,00 zł

– budowa kładki dla pieszych
na rzece Skora w  Chojnowie –
722 010,00 zł – oddano już plac
budowy wykonawcy wyłonionemu
w drodze przetargu

– modernizacja dachu łącznika
w  Szkole Podstawowej nr 4 –
47 000,00 zł

– przebudowa kuchni wraz ze
stołówką w  Szkole Podstawowej
nr 4 – 800 000,00 zł

– budowa placów zabaw dla
dzieci i młodzieży – 105 000,00 zł

– budowa rurociągu przesyło-
wego wody z ujęć wodnych w Kon-
radówce do Stacji Uzdatniania
Wody w  Chojnowie –
1 400 000,00 zł

– przebudowa sieci wodno-
kanalizacyjnej w  ulicy Komuny
Paryskiej – 300 00,00 zł

– program ograniczania niskiej
emisji na terenie miasta Chojnowa
– 500 000,00 zł – dofinansowanie
mieszkańcom wymiany kotłów

– prace konserwatorskie w ob-
rębie zabytkowego parku Śród-
miejskiego – 500 000,00 zł – wy-
budowano już nowe oświetlenie,
renowacji poddane zostaną alejki.

Koreański właściciel firmy
BMC Poland (Korea Po-
łudniowa) – Cho Won

Ho, zakupił budynki, ziemię i ma-
szyny  firmy Dolzamet w Choj-
nowie. BMC specjalizuje się
w  przemyśle samochodowym
i funkcjonuje na rynku już 20 lat.
Produkuje kompletne silniki, mon-
tuje systemy i  laminuje pojazdy.
Nowy inwestor utrzymał istniejący
dotąd dział produkcji łańcuchów
i dzięki temu obecni pracownicy
znaleźli zatrudnienie w  nowym
zakładzie. Pracuje tu 91 osób,
a w przyszłości powstaną kolejne,
nowe stanowiska.

Jak podaje „Gazeta Chojnows-
ka”, inwestycja pochłonęła 40 mi-
lionów zł. Zakład się unowocześ-
nił, instalując wysokiej klasy ma-
szyny i uruchamiając laboratoria
badawcze, co pozwala na zwięk-
szenie jakości i  ilości produkcji.
Eksport towarów stale rośnie,
przybywa nowych kontrahentów.

Cho Won Ho powiedział:
– Jesteśmy bardzo  zadowoleni

i chcemy promować markę Dol-

zamet na międzynarodowych tar-
gach, by zaprezentować wysoką
jakość branży łańcuchów. Zamie-
rzamy podjąć owocną współpracę
ze światowymi firmami. Naszym
celem jest, by Dolzamet się rozwijał
i  stał się numerem jeden w pro-
dukcji łańcuchów. Nasza współ-
praca przynosi wielką satysfakcję.

Pod koniec grudnia ubiegłego
roku władze Chojnowa z  bur-

mistrzem –  Janem Serkiesem,
spotkały się z przedstawicielami
koreańskiej firmy. Uznano, że za-
kład prężnie się rozwija. Burmistrz
powiedział:

– Bardzo dziękuję za zaufanie,
firma się rozwija, pracownicy są
zadowoleni, a mieszkańcy chwalą
nowych przedsiębiorców. Życzymy
państwu wielu sukcesów.

3Chojnów
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Nowy inwestor w Chojnowie

Burmistrz Chojnowa – Jan Serkies (drugi od lewej) w rozmowie
z Koreańczykami na terenie Dolzametu

Centrum Chojnowa latem 2017 roku

Pamiątkowe zdjęcie władz Chojnowa i Koreańczyków

Ambitne inwestycje Chojnowa 
na rok 2018

Burmistrz Chojnowa 
– Jan Serkies
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Lesław Miller

Tytuł publikacji nie jest slo-
ganem, gdyż dobre życie
w tej gminie to po prostu

codzienność, o czym świadczą wy-
niki 2017 roku. Nota bene rok ów
miał dobry start swego poprzed-
nika, w  2016 roku Gmina Do-
broszyce zajęła trzecie miejsce na
Dolnym Śląsku pod względem
wzrostu wydatków inwestycyjnych. 

Tak więc dzięki temu poprzed-
ni rok stał się czasem dynamicz-
nego rozwoju inwestycji. Dość
wspomnieć, że było ich aż 50, co

spełniło oczekiwania mieszkańców.
Fundusze pochodzą z dużego bu-
dżetu gminy oraz środków ze-
wnętrznych.

Na czoło wysunęły się inwe-
stycje w  oświacie. We wrześniu,
kosztem blisko 4 milionów złotych,
przekazano do użytku salę gim-
nastyczną przy Szkole Podstawowej
im. Orła Białego w  Dobrzeniu.
Nowy obiekt, połączony z budyn-
kiem szkoły, ma dużą salę gimna-
styczną, salę korekcyjną, siłownię,
szatnię z sanitariatem, zmoderni-
zowaną kotłownię, nowy system
grzewczy z piecami gazowymi itp.
Za 40 tysięcy złotych zakupiono
nowoczesny sprzęt sportowy. 

W szkole tej wdrożono dwa
projekty unijne. W  pierwszym,
dzięki pozyskanym funduszom,
zwiększono liczbę oddziałów
przedszkolnych, wyremontowano
sale dla przedszkola, zakupiono
nowe meble, zabawki oraz sprzęt
multimedialny. Dofinansowanie
pozwoliło na uruchomienie wielu
zajęć rozwojowych i zatrudnienie
logopedy oraz psychologa.

Kolejny program, w  którym
gmina jako lider pozyskała środki
i realizuje projekt partnerski z mias-
tami Wołów i Brzeg Dolny, po-
zwolił na wyposażenie szkoły
w  pracownię przyrodniczą i  in-
formatyczną. Dzięki projektowi

szkoła otrzyma nowoczesny sprzęt
do prowadzenia doświadczeń i za-
jęć z robotyki, sprzęt komputerowy
oraz nowości technologiczne w po-
staci  drukarki 3D. Projekt ruszył
we wrześniu i dziś już widać jego
pozytywne efekty.

Oświata w gminie, za sprawą
kolejnego fundamentalnego ele-
mentu układanki, pozwoli na wła-
ściwy sposób kształcenia dzieci
już od wieku przedszkolnego.
Właśnie dobiegła końca budowa
nowego budynku przedszkola
w  Dobroszycach, które otwarto
w  styczniu br. Jego budowa po-
chłonęła ponad 7 milionów złotych,

z  budżetu gminy i  środków ze-
wnętrznych. Obiekt mieści ponad
200 maluchów.

Ważne w gminie były również
inwestycje drogowe, a do kluczo-
wych można zaliczyć budowę dwu-
kilometrowego chodnika z Dobro-
szyc w kierunku Nowosiedlic. Dzię-
ki temu poprawiło się bezpieczeń-
stwo pieszych i  rowerzystów. In-
westycję wsparto środkami ze-
wnętrznymi w  wysokości blisko
500 tysięcy złotych. Wykonano
także ul. Osiedlową, przy wsparciu
250 tysięcy złotych. Wspólnie z Po-
wiatem wykonano pierwszy etap
drogi przez Nowicę oraz drogę od
skrzyżowania Jenkowice do Do-
brzenia. W minionym roku gmina

przeznaczyła na inwestycje drogowe
2 754 000 złotych, z czego połowa
pochodziła ze środków zewnętrz-
nych.

W celu poprawy bezpieczeń-
stwa wyposażono jednostkę OSP
w Dobroszycach w nowy wóz stra-
żacki na podwoziu SCANIA, co
kosztowało 766 000 złotych. Blisko
350 000 złotych gmina pozyskała
z  różnych źródeł zewnętrznych.
Za 70 000 złotych będzie kupiony
samochód miejscowemu poste-
runkowi Policji.

Gmina Dobroszyce jest uro-
kliwym terenem o dużych walorach
przyrodniczych. Trzeba je utrzymać
w czystości i dbałości o środowisko.
Funkcję tę spełnia Gminna Gos-
podarka Komunalna, której ku-
piono wiele sprzętu, m.in. traktor,
przyczepę, kosiarkę rotacyjną, pług
i piaskarkę. Sprzęt już się sprawdził,
np. po wichurach, kiedy usuwano
połamane drzewa i gałęzie. Pług
i piaskarka ułatwiły pracę zimą.

Ważnym przedsięwzięciem
było dofinansowanie budowy Pun-
ktu Selektywnej Zbiórki Odpadów,
co pozwoliło na umieszczenie go
w dogodnej lokalizacji. Na zadania
związane z gospodarką odpadami
gmina pozyskała 1 400 000 złotych.

Dzięki staraniom Wójta gmina
przystąpiła wspólnie z  pięcioma
innymi gminami (Wisznia Mała,
Żmigród, Oborniki Śląskie, Prusice
i  Wołów) do budowy Subregio-
nalnej Instalacji Przetwarzania
Odpadów Komunalnych w  Wo-
łowie, gdzie docelowo będą trafiały
frakcje od poszczególnych part-
nerów. Zakończenie budowy na-
stąpi pod koniec 2018 roku.

W celu ochrony powietrza
gmina przystąpiła do programu
wymiany pieców na źródła przy-
jazne środowisku.

W czerwcu 2018 roku, po wielu
staraniach Wójta, tereny inwesty-
cyjne gminy zostały włączone do

Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej. To dobra wiado-
mość dla przyszłych inwestorów,
lokalizacja w Dobroszycach stała
się atrakcyjniejsza o  spore udo-
godnienia finansowe dla przed-
siębiorstw, które zechcą tu inwes-
tować.

Oczekiwania mieszkańców
w dziedzinie kultury i sportu też
się spełniają. Ukończono dużą mo-
dernizację świetlicy w Strzelcach.
Za pozyskane 200  000 złotych,

poza remontem, zakupiono sprzęt
audiowizualny. Przeprowadzono
również remont w świetlicy w Łu-
czynie.

Dużym wydarzeniem sporto-
wym były Międzynarodowe Ig-
rzyska World Games 2017, które
miały swój epizod w gminie Do-
broszyce. W  lasach koło Białego
Błota zawodnicy zmagali się w bie-
gach przełajowych na orientację.
Specjalnie na to wydarzenie przy-
gotowano oznakowanie, które zo-
stanie do czasu zorganizowania
kolejnych zawodów.

Pozyskane środki z programu
„Odnowa Wsi” posłużyły budowie
terenu sportowo-rekreacyjnego

w Dobroszycach przy ul. Szkolnej.
Na wydzielonej działce powstała
siłownia zewnętrzna, urządzenie
do Street Workoutu, zewnętrzny
stół do piłkarzyków, urządzenia
do masażu kręgosłupa oraz ła-
weczki.

***

Wójt Gminy Dobroszyce –
Artur Ciosek, to młody i bardzo
energiczny włodarz. Podejmując
szereg decyzji, prowadzi gminę do
krainy sukcesu.

Nowe przedszkole w Dobroszycach

Sala sportowa przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Dobrzeniu

Fragment siłowni zewnętrznej w Dobroszycach

Wójt – Artur Ciosek (drugi od prawej), nie tylko siedzi za biurkiem,
ale potrafi także chwycić  łopatę i pracować dla swojej gminy

Dobroszyce dobre życie
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Wójt Gminy Kondrato-
wice Wojciech Boch-
nak powiedział, że

obok wielu różnych zadań inwe-
stycje plasują się na priorytetowym
miejscu. Widać to, jadąc samo-
chodem lub spacerując po tej uro-

czej gminie. Tu budowane jest
nowe przedszkole, tam szkolna
sala gimnastyczna, gdzie indziej
będą remontowane drogi.

Gmina wydaje na inwestycje
tylko część pieniędzy ze swego
budżetu. Resztę środków pozyskuje

z zewnątrz, głównie z Unii Euro-
pejskiej.

Na tej stronie gazety piszemy
o  niektórych, ciekawszych inwe-
stycjach w gminie Kondratowice.

Jedyne przedszkole w gminie
Kondratowice znajduje się
w Górce Sobockiej. Zajmuje

ono stary i niefunkcjonalny bu-
dynek pilnie wymagający remon-
tu. Działka wokół przedszkola
jest mała i  dzieci nie mają wa-
runków do zabawy. Bliskie są-

siedztwo kopalni nie zapewnia
spokoju.

Władze gminy postanowiły
wybudować nowe przedszkole na
100 miejsc, które ma zaspokoić
potrzeby maluchów. Wybór padł
na Kondratowice przy ul. Chmie-
lowej. Koszt inwestycji wynosi

około 2,5 miliona zł. Prace można
było rozpocząć dzięki dofinanso-
waniu ze środków Unii Europej-
skiej w wysokości 85%. 

Jak informuje nas Wójt Gminy
Kondratowice – Wojciech Boch-
nak, przedszkole będzie przekazane
do użytku jesienią tego roku.

Szkoła Podstawowa w  Pru-
sach stawia na nowoczes-
ność, która m.in. polega na:

• Szerszym wykorzystaniu no-
woczesnych technologii (tablice
interaktywne, komputery, urzą-
dzenia umożliwiające szybką ewa-
luację zajęć, dziennik elektroniczny)
podczas bezpośredniej pracy
z  uczniami na zajęciach eduka-
cyjnych oraz podczas zajęć poza-
lekcyjnych.

• Oderwaniu się od ograniczeń
tradycyjnego nauczania w  szkole
(bariera czasu, miejsca, treści, tempa
pracy) poprzez wykorzystanie plat-
formy edukacyjnej w  zakresie e-
learningu i pracowni przyrodniczej,
co przyczyni się do
współpracy uczniów, nau-
czycieli i rodziców.

• Nauczaniu przez
działanie – wdrażanie ak-
tywizujących i  efektyw-
nych form pracy, ekspe-
rymentu uczniowskiego
jako podstawowej formy
zdobywania wiedzy przy-
rodniczej, wdrażanie

uczniów do przedsiębiorczości,
wycieczki do miejsc stymulujących
rozwój uczniów.

• Traktowaniu ICT w  szkole
nie jako celu samego w sobie, ale
jako środka do efektywnej nauki.
ICT jako integralna część procesu
kształcenia – element planowania
pracy nauczyciela, metod pracy
uczniów, procesu sprawdzania
i oceniania wiedzy i umiejętności. 

Wprowadzanie nowoczesności,
a zwłaszcza zakup sprzętu, to rzecz
kosztowna. Dlatego dzięki stara-
niom władz gminnych szkoła jest
wspierana środkami finansowymi
z zewnątrz.

Obok dużych inwestycji
w gminie Kondratowice,
jak np. budowa przed-

szkola, wykonywane są też mniejsze
roboty.

Dzięki staraniom władz gmina
otrzymała 350 000 złotych z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego na
remont zabytkowego budynku

świetlicy wiejskiej i biblioteki w Za-
rzycy. Kwota ta stanowi 85% war-
tości prac. 

Zostanie wyremontowany dach,
klatka schodowa oraz wymienione
okna. Wszystko jest uzgodnione
z konserwatorem zabytków. Remont
będzie zakończony w czerwcu br.

Także Parafii w Księginicach
Wielkich przyznano 300  000 zł

na remont zabytkowej wieży ko-
ścielnej. Kwota ta też stanowi 85
% kosztu remontu.

Inny obiekt, który jest prze-
widziany do rewitalizacji, to plac
przed Gminnym Ośrodkiem Kul-
tury. Zostanie uporządkowany,
otrzyma nową nawierzchnię, ła-
weczki itp.

Stronę opracował Lesław Miller

Budynki Szkoły Podstawo-
wej im. Bohaterów Armii
Krajowej w  Księginicach

Wielkich i  sali gimnastycznej
w Prusach w gminie Kondratowice
były w nie najlepszym stanie tech-
nicznym i  wymagały termomo-
dernizacji. Gmina nie miała w swo-
im budżecie tyle pieniędzy, aby tę
inwestycję wykonać. Zwróciła  się
więc z  wnioskiem do Dolnoślą-
skiego Urzędu Marszałkowskiego
we Wrocławiu o dofinansowanie
ze środków unijnych. Wniosek za-

łatwiono pozytywnie  i  można
było przystąpić do termomoder-
nizacji obu obiektów.

W sali gimnastycznej w Pru-
sach o powierzchni 968,73 m2 na-
stępuje wymiana stolarki okiennej,
ocieplenie dachu i ścian zewnętrz-
nych oraz wymiana drzwi. Nato-
miast w budynku szkoły w Księ-
ginicach Wielkich o powierzchni
417,98 m2 wykonywane są prace
mające na celu przebudowę sys-
temu grzewczego, m.in. demontaż
istniejącej i montaż nowej instalacji

c.o.: przewodów, grzejników, mon-
taż zaworów termostatycznych,
wymiana źródła ciepła, docieplenie
całej powierzchni dachu od ze-
wnątrz, stropu oraz ścian zewnętrz-
nych, wymiana drzwi zewnętrz-
nych, wymiana związana ze zmianą
źródła ciepła.

Przekazanie obiektów do użyt-
ku ma nastąpić jesienią tego roku.

Wartość projektu: 949 014,58
złotych, dofinansowanie:
806 662,39 złotych, wkład własny
gminy: 142 352,19 złotych.

Dwie drogi gminne w gmi-
nie Kondratowice będą
w tym roku poddane re-

montom i  otrzymają twarde na-
wierzchnie. Pierwsza z  nich to
droga z Kondratowic do Rakowic,
długości około 1,5 kilometra. Na-
tomiast droga prowadząca przez

Karczyn będzie naprawiana na
dwóch odcinkach – 650 i  250
metrów.

Koszt remontu wyniesie
518 000 złotych i będzie pokryty
po połowie przez gminę i Dolno-
śląski Urząd Wojewódzki.

Kondratowice

Hasło gminy – inwestycje

Budowa nowego przedszkola 
na finiszu

Termomodernizacja szkoły
w Księginicach Wielkich 

i sali gimnastycznej w Prusach

Nowoczesna szkoła
w Prusach

Naprawa dróg

Remont świetlicy, wieży kościelnej
i porządkowanie placu przed GOK
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Wójt Gminy Kondratowice – Wojciech Bochnak

Szkoła w Prusach
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Lesław Miller

Henio nie przebierał
w  dziewczynach i  rwał
co popadnie – młode,

„ryczące czterdziestki”, panny, roz-
wódki, niewierne mężatki. Był
dwudziestoośmioletnim kawale-
rem, uprawiającym wolny zawód
i sam sobie regulował czas pracy.
Nic przeto dziwnego, że można
go było często spotkać w kawia-
renkach i  restauracjach. Cel po-
drywania kobiet zawsze ten sam
– zaciągnąć je do łóżka. 

Jednak na to trzeba mieć chatę.
Do domu rodzinnego nie mógł
przyprowadzać kobiet, gdyż miesz-
kał z  rodzicami, którzy nie tole-
rowali takich praktyk. Pozostał
więc dobry kolega, odstępujący
niekiedy pokój na godziny, albo
hotel. Ale hotel kosztował. Myślał
więc Henio, jak rozwiązać swój
problem i wpadł na wspaniały po-
mysł: ma przecież w biurze nie-
wykorzystany pokój. Wystarczy
go pomalować, kupić „warsztat
pracy”, czyli wygodny tapczan i kil-
ka podstawowych sprzętów. Jak
pomyślał, tak zrobił. 

Urządził bardzo ładną kawa-
lerkę. Stworzył warunki do rwania
kobiet kiedy chciał, w  dzień i  w
nocy. Przewijały się przez jego
garsonierę Zośki, Maryśki, Franie,
Lidki i Gienie.

Któregoś dnia Henio wpadł
do swojej ulubionej kawiarenki.
Zegar wskazywał dopiero godzinę
10 i  nie brakowało miejsc. Przy
jednym ze stolików siedziało zja-
wisko – piękna i  zgrabna blon-
dynka z włosami spiętymi w kok,
ubrana w kolorową sukienkę. Jak
do niej się dosiąść i nie wyjść na
głupka albo prymitywnego po-
drywacza? – myślał Henio. Jego
mózgownica pracowała na naj-
wyższych obrotach. Podszedł do
stolika i zapytał:

– Przepraszam, jestem spo-
łecznym ankieterem i badam opinię
publiczną na temat jakości pro-
gramów telewizyjnych. Czy byłaby
pani uprzejma odpowiedzieć na
kilka pytań. To nie będzie bolało
– zażartował.

– Proszę bardzo – wskazała
mu ręką wolne krzesło.

– Jestem Henryk, w wolnych
chwilach od pracy zawodowej pra-
cuję społecznie dla telewizji i pytam
ludzi, jak oceniają programy TV. 

– Alina jestem, chętnie panu
odpowiem, bo telewizję oglądam
codziennie.

Henio pogratulował sobie
w  duchu takiego sprytu i  zadał
Alinie kilka pytań. Wytworzyła
się miła aura i Henio zapytał, czy

może zamówić koniaczek. Mógł
i Alina chętnie się napiła złocistego
napoju. Potem kelnerka przyniosła
następne kieliszki i nadszedł czas
na zwierzenia. Henio dowiedział
się, że Alina ma męża, z którym
pożycie nie układa się zbyt dobrze.
Pracuje jako dyrektor, bardzo do-
brze zarabia i nie skąpi grosza na
dom. Dzięki temu mogła zatrudnić

gosposię na godziny, która zapro-
wadza i  przyprowadza z  przed-
szkola ich sześcioletniego synka.

Henio dobrze się bawił i  w
pewnym momencie zaproponował
oryginalny francuski koniak w jego
biurze. Alina się wahała, ale za-
dzwoniła do gosposi, informując
ją, że później wróci i zgodziła się
Henia odwiedzić. Podobała jej się
jego kawalerka. Henio był napalony,
bo takiej ładnej kobiety jeszcze
nigdy nie miał. Bez zbędnych ce-
regieli rozebrał Alinę. A  potem
sam się pozbył garderoby i oboje
wylądowali na kanapie. Kochali
się do północy. Odwiózł dziew-
czynę taksówką do domu.

Nazajutrz zapytał Alinę, czy
mąż nie zrobił jej awantury. Ależ
skąd, nawet nie zauważył jej nie-

obecności. Odtąd kochankowie
spotykali się codziennie, chodzili
także do kawiarenek. Było bardzo
dobrze, aż do dnia, w  którym
Alina powiedziała Heniowi, że
jest gotowa zostawić męża i z sy-
nem przenieść się do niego. Henio
poczuł się jakby dostał obuchem
w głowę, powiedział tylko, że jesz-
cze o tym pogadają. 

Alinka schodzi na niebezpiecz-
ne tory – pomyślał Heniek. –
Rżnąć ją mogę, bo jest dobra, ale
brać na głowę i to jeszcze  z cu-
dzym dzieckiem. Po cholerę mi
to! Nie chciał jednak Alinki zrazić
i zaczął jej perswadować:

– Słuchaj, kochanie, nie mamy
warunków, aby być razem. Gdzie
będziemy mieszkać, w tym małym
pokoiku!?

– To ty mnie nie kochasz! –
wrzasnęła, po czym trzasnęła
drzwiami i wyszła.

Henio poczuł się fatalnie, wy-
szedł więc  z domu, aby w mieście
napić się wódki. Wstąpił do za-
przyjaźnionej kawiarenki i…
oczom nie uwierzył, Alina siedziała
z  jakąś ładną dziewczyną i  piły
koniak. Nie wiedział, co ma robić,

podszedł więc do stolika na bez-
czelnego i bez pytania usiadł.

– To jest moja siostra. 
– To ty masz siostrę, dlaczego

nigdy mi  nic nie powiedziałaś?!
– Gabrysia – przedstawiła ją

Alina. – Jeszcze byś ją poderwał.
Gabrysia jest bardzo ładną dziew-
czyną. Żeby nie było niejasności,
wszystko jej o nas powiedziałam.
Nawet to, że nie chcesz ze mną
być.

– To nie tak, Alinko, musimy
pogadać, a nie trzaskać drzwiami
i wychodzić!

Henio postawił jeszcze po ko-
niaczku i zaprosił obie siostry do
swojej garsoniery. Pojechali ta-
ksówką.

– Masz niezłą chałupę – po-
chwaliła Gabrysia, a Heniek wyjął
z  szafy butelkę francuskiego ko-
niaku i rozlał do kieliszków. Heń-
kowi Gabrysia podobała się bar-
dziej niż Alina, była zgrabniejsza
i miała ładniejszy uśmiech.

– Gabrysiu, nic o  tobie nie
wiem, powiedz, co robisz.

– Tak jest, panie komisarzu –
zażartowała. – No cóż, podobnie
jak Alina nigdzie nie pracuję, choć
obie skończyłyśmy polonistykę.
Podobnie jak Alinka też mam
męża dyrektora i  też nam się
w  małżeństwie nie układa zbyt
dobrze. Aha, mam jeszcze pięcio-
letniego synka i  gosposię, która
go pilnuje.

– Przydałby ci się jeszcze ko-
chanek – zażartował Heniek.

– Przydałby się, przydał, ale
nie mam odwagi, aby go szukać.

Nagle Alina zaśpiewała arię
operetkową „Usta milczą, dusza
śpiewa, kochaj mnie…”. Gabrysia
zaczęła jej wtórować. Heniek uznał,
że obie mają bardzo ładny głos.
Sam też lubi operetkę i  czasami
sobie śpiewa. Niezwykły zbieg
okoliczności, w trójkę „obskoczyli”
niemal wszystkie znane operetki.

Po skończonej uczcie muzycz-
nej Heniek zamówił przez telefon
taksówkę i  odwiózł obie siostry
do domu. Mieszkały blisko sie-
bie.

Na drugi dzień z rana Gabrysia
zadzwoniła do Heńka informując
go, że Alina musiała pilnie pojechać
z mężem do teściów w Poznaniu.
Gabrysia wprosiła się Heńkowi
do garsoniery. Nie miał wyboru,
uznał jednak, że to dobry pomysł.
Kiedy już  tu będzie, to zaciągnie
ją do łóżka, Alina przecież nie
musi wszystkiego  wiedzieć.

Przyszła  niecałą godzinę po
telefonie. Ubrana jak miss, w krótką
obcisłą spódnicę, sweter, który
uwidaczniał jej zgrabny biust i wy-
sokie szpilki. Jeszcze nie zdążyła
dobrze wejść do garsoniery, a już

się zaczęli całować. Wkrótce mod-
na odzież Gabrysi znalazła się na
podłodze, a ona sama na tapczanie.
Również strój Henia leżał spo-
niewierany pod stołem. Odstawili
kilka numerków, po czym Gabrysia
powiedziała:

– Jestem lepsza od Aliny, praw-
da?

To była prawda, ale Heniek
nie wiedział, co odpowiedzieć
i mruknął tylko:

– Obie jesteście dobre.
– Nie spodziewałam się, że

będziemy miały z siostrą tego sa-
mego kochanka. Ale wiesz co, wo-
lałabym, aby Alina  o nas nic nie
wiedziała. 

– Będę milczał, też nie zależy
mi na rozgłosie.

I tak Heniek ograniczył się
tylko do obskakiwania sióstr, a inne
spławiał. W  najgorszej sytuacji
była Alina, która zdradzała męża,
ale sama była też zdradzana i  to
przez własną siostrę. Musiał więc
Henio lawirować, by Alina i Gab-
rysia się nie spotkały. 

Jednak nie wszystko da się
przewidzieć. Kiedyś Gabrysia
wpadła do garsoniery Henia  i obo-
je natychmiast skoczyli na tapczan,
zapominając zamknąć drzwi. Alina
akurat przechodziła w tym czasie
koło biura Henia i  postanowiła
wpaść do niego. Drzwi były otwar-
te, więc weszła i… złapała Heńka
i swoją siostrę in flagranti. Wpadła
w okropną złość i zaczęła ich okła-
dać jakąś znalezioną szmatą. Ne
żałowała sobie wulgarnych słów
w rodzaju: wy k... p....

– Ciebie ch… nie chcę więcej
znać ani oglądać na oczy – po-
wiedziała do Heńka, a tobie jako
młodszej siostrze zabraniam z nim
jakichkolwiek kontaktów .Wynaj-
mę detektywa, który będzie cię
pilnował.

Awantura trwała jeszcze długo,
obie siostry wieszały zdechłe psy
na swoim jeszcze do  niedawna
kochanku. W końcu opuściły gar-
sonierę, zarzekając się, że ich noga
tu nigdy nie postanie. 

***

Henio długo nie pogrążał się
w smutku. Wrócił do swoich daw-
nych praktyk i rwał wszystko, co
się rusza. Bywało, że jedna dziew-
czyna opuszała garsonierę, a inna
wchodziła. W końcu poznał 38-
letnią rozwódkę prowadzącą in-
tratny interes – Reginę. Prowadziła
dochodową firmę i miała pieniędzy
jak lodu, a jemu zaczęły się kurczyć
zarobki. Dobrze więc trafił. Regina
nie żałowała pieniędzy na swego
Henia. Kupiła mu nową kawalerkę,
samochód, zabierała na atrakcyjne
wycieczki zagraniczne.

Dwie siostry i ich kochanek
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Kłodzko – piękne dolno-
śląskie miasto – jest bazą
wypadową do pobliskich

uzdrowisk i  wczasowisk. Zanim
jednak wybierzemy się stąd do
Polanicy, Kudowy, Dusznik czy
Lądka, warto przedtem zwiedzić
samo Kłodzko, bo ma ono wiele
atrakcji turystycznych. Przedsta-
wiamy niektóre z nich:

Muzeum Ziemi Kłodzkiej

Jest to miejsce, które powinien
zwiedzić każdy turysta odwiedza-
jący Kłodzko. Placówka mieści się
w  barokowym gmachu dawnego
konwiktu jezuickiego, którego bu-
dowę rozpoczęto w drugiej połowie
XVII i  ostatecznie zakończono
w I połowie XVIII wieku. Konwikt
(w XVII–XVIII wieku tak okre-
ślano internat dla uczniów szkoły,
mieszczący się poza jej terenem)
to jeden z najpiękniejszych obiek-
tów w mieście.

Twierdza Kłodzko

Wznosząca się w  centrum
miasta, na Górze Fortecznej (369
m n.p.m.) twierdza to najbardziej
charakterystyczny i rozpoznawalny
obiekt Kłodzka i jednocześnie jed-
na z najciekawszych atrakcji Dol-
nego Śląska. Należy do najcen-
niejszych dzieł nowożytnej archi-
tektury obronnej w  Polsce i  ma
jeden z  najlepiej zachowanych
XVII–XVIII-wiecznych systemów
obronnych w  Europie. Zajmuje
obszar o powierzchni 32 ha, 800
m długości w linii północ–południe
oraz 400 m w  linii wschód–za-
chód.

Most św. Jana

Jest jednym z najbardziej cha-
rakterystycznych zabytków Kłodz-
ka, łączy starówkę z częścią miasta
zwaną Wyspą Piasek. Początek
budowy mostu datowany jest bar-
dzo różnie, ponieważ istnieją dwa
źródła mówiące o jego powstaniu.
Według pierwszego jest to rok
1281, data ta została wykuta pod
figurą Chrystusa na krzyżu i nie
zgadza się ona z drugim źródłem,
czyli datą 1286 rok podaną przez
kronikarza Georga Promnitza.

Zabytki sakralne

Bez względu na to, jak rozwija
się jakikolwiek region kraju czy
świata i  bez względu na to, jak
ukierunkowana jest jego gospo-
darka, każde z  miejsc na całym
ziemskim globie posiada dobra,
które pozostawili przodkowie.
Mogą to być dzieła sztuki, przed-
mioty lub budowle. Na szczególną
uwagę zasługują z pewnością bu-
dowle sakralne.

Spacerem po Kłodzku

Zabytkowe budynki

Skały w pobliżu KłodzkaZrekonstruowane kamieniczki

Kłodzka Starówka

Twierdza Kłodzka



8 Region

ODRODZONE SŁOWO POLSKIE | 1(43) / 2018

Lesław Miller

Odszedł nasz wspaniały
Kolega i  Przyjaciel –
Zdzisław Smektała,

dziennikarz, literat, aktor, animator
kultury. Był znany na Dolnym
Śląsku z trafnych felietonów. Na-
pisał też kilka ciekawych książek,
m.in. „Boczne bóstwa”, „Krzywe
ryło”, „Liszaj”, „Pic”, „Lucille”,
„Chcica”.

Zdzicho urodził się w  Zgo-
rzelcu, gdzie zaprzyjaźnił się
z  mieszkającymi tam  Grekami.

Debiutował jako poeta w  roku
1977, w latach 1978–1980 był dy-
rektorem klubu Piwnica Świdnicka
we Wrocławiu, od 1980 do 1984
– Klubu Dziennikarza. W latach
1981–1990 pisał w „Gazecie Ro-
botniczej”, a także w miesięczniku
„Odra”, w „Akcencie”, „Radarze”,
„Szpilkach”, „Wiadomościach” i in.
W 1992 roku założył własną wroc-
ławską popołudniówkę „Popo”.
W  latach 1993–1999 pracował
w „Wieczorze Wrocławia”, a na-
stępnie był komentatorem „Gazety
Wrocławskiej”. Publikował również
felietony „Smektała na weekend”

w  oficjalnym serwisie miejskim
Wrocławia. 

W 1982 roku ukończył Stu-
dium Scenariuszowe PWSFTviT
w Łodzi. Zagrał parę ról w kilku
filmach. Był twórcą i właścicielem
Międzynarodowego Festiwalu Blu-
es Brothers Day i  firmy promo-
cyjnej Jazz dla Mass.

Na Jego pogrzeb na cmentarzu
Grabiszyńskim we Wrocławiu
przybyły 23 stycznia br. tłumy
ludzi. Mowy pożegnalne wygłosili
m.in. red. Wanda Ziembicka, prof.
Ilias Wrazas i  Stanisław Szelc
z „Elity”.

Na Opolszczyźnie od po-
czątku 2018 roku przy-
było nowe miasto – Tu-

łowice. Rada Ministrów pozytyw-
nie rozpatrzyła wniosek tamtej-
szych władz o  przyznanie praw
miejskich. Tułowice stały się czwar-

tym miastem powiatu opolskiego
(po Ozimku, Niemodlinie i Pró-
szkowie). Dzięki temu łatwiej bę-
dzie zachęcić przedsiębiorców kra-
jowych i zagranicznych do inwes-
towania, co przyniesie dodatkowe
podatki i nowe miejsca pracy. 

Piłkarze i  kibice dostaną
nowy obiekt na obrzeżach
Opola. Prezydent Arka-

diusz Wiśniewski ogłosił, że nowy
stadion Odry Opole będzie się
mieścił przy ulicy Północnej. Na-
tomiast przy Oleskiej powstanie
kompleks basenowy z brodzikiem
i  gorącymi źródłami. Budowa
obiektu ma ruszyć w 2019 roku.

Szacowany koszt inwestycji to
około 100 milionów złotych. 

– Ta lokalizacja daje miastu
dużo większe możliwości. Obiekt
powstałby obok Parku Naukowo-
Technologicznego i Centrum Wy-
stawienniczo-Kongresowego.
Wiosną obok tych obiektów po-
winna ruszyć budowa prywatnego
hotelu.

Trojaczki w Miodarach w gminie Dobroszyce urodziły się w 2015
roku. Amelka, Hanka i Filipek chowają się dobrze i  rosną.
Niedługo skończą trzy latka. 

Maluchy są co pewien czas odwiedzane przez przedstawicieli władz
gminnych z Wójtem – Arturem Cioskiem.

Na Zamku Piastowskim
w  Legnicy odbyła się
konferencja pn. „Działal-

ność organizacji kresowych i  sa-
morządowych w 2017 roku wspie-
ranych przez władze samorządowe

Województwa Dolnośląskiego”.
Konferencję poprowadziła Mał-
gorzata Matusiak Dyrektor Dol-
nośląskiego Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli we Wrocławiu. Przed-
sięwzięcie zorganizowano z ini-

cjatywy dra Tadeusza Sambor-
skiego Członka Zarządu Woje-
wództwa Dolnośląskiego przy
współpracy z Ośrodkiem Kultury
i  Sztuki we Wrocławiu, Instytu-
cjami Kultury Samorządu Woje-
wództwa Dolnośląskiego, Stowa-
rzyszeniem Upamiętnienia Ofiar
Zbrodni Ukraińskich Nacjonalis-
tów 1939-1947 oraz Dolnośląskim
Ośrodkiem Doskonalenia Nau-
czycieli we Wrocławiu. Celem
konferencji było uroczyste pod-
sumowanie działań różnych sto-
warzyszeń na rzecz pamięci, kul-
tury i  historii kresów. Spotkanie
zakończono przy wigilijnym stole,
wspólnym śpiewem kolęd oraz
dzieleniem się opłatkiem.

Pałac w Tułowicach w drugiej połowie XIX w.

Red. Wanda Ziembicka pięknymi słowami pożegnała Zdzicha

Pożegnaliśmy 
Zdzisława Smektałę

Tułowice
miastem

Nowy stadion
w Opolu

Rosną trojaczki
z Miodar

Organizacje kresowe
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Między Wierzbicą Dolną
a  Włochami na
Opolszczyźnie można

spotkać duży głaz zwany diabel-
skim kamieniem, który pozostał
po dawnym zlodowaceniu. Od lat
związane są z nim różne legendy.
Swego czasu podejrzewano, że jest
punktem nawigacyjnym UFO.

Najciekawsza legenda związana
jest z  diabłem. Pan Bóg obiecał
mu, że z co setnym zbudowanym

przez chrześcijan kościołem może
sobie zrobić, co tylko zechce. Setna
świątynia została zbudowana jako
kościół we wsi Włochy. Diabeł
znalazł duży kamień i  rzucił na
budowany kościół. 

Pan Bóg się zabezpieczył i po-
stawił diabłu warunek: może znisz-
czyć świątynię tylko przed świtem,
nim zapieje pierwszy kogut. Diabeł
rzucił ogromnym kamieniem, ale
Pan Bóg wysłał wcześniej swoich

aniołów, którzy pochwycili
głaz  przed upadkiem na kościół
i przenieśli jeszcze w locie w inne
bezpieczne miejsce, w którym mo-
żemy go podziwiać do dziś, a de-
likatne zagłębienie, jakie widnieje
na kamieniu, uważa się za odcisk
łapy diabła.

Tyle mówi legenda, kościoły
stoją do dziś, a miejsce, w którym
leży kamień, jest obecnie pomni-
kiem przyrody. 

Przełom Bardzki na Nysie
Kłodzkiej jest nazywany
również Cudem Sudetów

ze względu na jego widokowe wa-
lory. Jest to szlak wodny o długości
14 kilometrów pomiędzy miejsco -

wością Ławica a Bardem. Rzeka
w  tym miejscu przecina Góry
Bardzkie, tworząc tzw. przełom
antecedentny. Rzeka płynie prze-
piękną, krętą doliną, tworząc pięć
wielkich meandrów, które wcinają
się w  skały. Spływ rzeką kluczy
wśród łąk, lasów i wzgórz.

Przełom Bardzki jest fragmen-
tem szlaku wodnego Nysy Kłodz-
kiej, który w  całości ma długość
52 kilometry i  prowadzi z Byst-
rzycy Kłodzkiej przez Kłodzko,
Bardo, Kamieniec Ząbkowicki do
miejscowości Topola. Cały szlak
podzielony na trzy trasy jedno-
dniowe.

Wparku Zdrojowym im.
W i e n i a w s k i e g o
w  Szczawnie-Zdroju

rośnie 38 odmian i  gatunków
drzew i  krzewów iglastych oraz
89 liściastych, czyli razem 127.
Rosną tu drzewa sprowadzone

m.in. z Ameryki Północnej, Azji
oraz Europy Południowej. Do ga-
tunków rzadkich spotykanych
w parku należą: jodła szlachetna,
modrzew chiński, sosna żółta, kor-
kowiec amurski, choina różnolistna,
cypryśnik błotny, miłorząb dwu-

klapowy, skrzydłorzech kaukaski
i inne. 

Wśród osobliwości dendrolo-
gicznych znaleźć można cypryśnik
błotny, aktinidię ostrolistną, halezję
karolińską, grujecznika japońskiego,
tulipanowca amerykańskiego.

Jadąc pociągiem do Niemiec,
między stacjami Zgorzelec
a  Görlitz, przekraczamy łu-

kowy most kamienny o długości
475 metrów i z 35 przęsłami. Jest
jednym z  czterech najdłuższych
mostów kamiennych w  Polsce
i najdłuższym mostem kamiennym
w Niemczech. Do budowy wyko-
rzystano granit miejscowy. 

Wygląd mostu nawiązuje do
rzymskich mostów kamiennych.
Most w Zgorzelcu, obok wiaduktu
kolejowego w Bolesławcu, należy
do najcenniejszych zabytków ar-
chitektury i  sztuki inżynierskiej
z  początkowego okresu budowy
kolei.

Po średniowiecznym zamku
pozostały ruiny, ale są at-
rakcją dla turystów. Zbu-

dowany został przez Bolka I  w
dolinie Czyżynki, około 5 kilo-
metrów na zachód od Świebo-
dzic.

Pierwsza wzmianka o zamku
Cisy pochodzi z 1327 roku. Wa-
rownia po II wojnie światowej
przeszła w  posiadanie Polski.

Obiektem opiekowali się harcerze,
a w 1961 roku Cisy zabezpieczono
jako trwałą ruinę. 

W 1975 roku, w ramach kon-
kursu „Na szlaku zamek piastow-
ski”, oczyszczono cały teren z dziko
rosnącej roślinności, uporządko-
wano dziedziniec i  naprawiono
prowadzący do zamku most o dłu-
gości 24 metrów, przechodzący
ponad suchą obecnie fosą.

Przełom Bardzki

Park w Szczawnie-Zdroju
bogaty w roślinność

Wiadukt
kolejowy

w Zgorzelcu

Zamek Cisy
w Cieszowie

Diabelski kamień

Bardo Śląskie

Ruiny zamku Cisy
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Łukasz Kłykow

Nieciekawy mecz futbolowy
zwykło się nazywać „pił-
karskimi szachami”. Jest

to oczywiście krzywdzące dla kró-
lewskiej gry i pokazuje niewielkie
o niej pojęcie osób takiego wyra-
żenia używających. Kłam temu
powiedzeniu zadają nie tylko do-
świadczenia pojedynkujących się
na 64 polach. Również życiorysy
ludzi, którzy udanie połączyli ka-
riery w  obu tych, jakże różnych,
dyscyplinach sportu.

Być może najlepszym przy-
kładem jest urodzony w 1967 roku
Norweg Simen Agdestein. Od
dzieciństwa wykazywał się talentem
i umiejętnościami zarówno na bo-
isku, jak i na szachownicy.

W wieku 15 lat został mi -
strzem Norwegii w szachach. Po-
wtórzył to osiągnięcie sześciokrot-
nie. Mając 18 lat, zdobył dożywotni
tytuł arcymistrza. A po roku wy-

walczył srebrny medal mistrzostw
świata juniorów w najstarszej ka-
tegorii.

Zarazem jako piłkarz, grając
na pozycji napastnika, został po-
wołany w 1988 do narodowej re-
prezentacji Norwegii. Wystąpił
w niej ośmiokrotnie i strzelił jedną
bramkę.

Ponieważ z powodu kontuzji
kolana trzy lata później nie był
w stanie kontynuować kariery fut-
bolisty, skupił się na szachach, od-
nosząc w nich dalsze sukcesy za-
równo jako zawodnik, jak i szko-
leniowiec. Był m.in. trenerem Mag-
nusa Carlsena, wywierając znaczący
wpływ na błyskotliwą karierę ak-
tualnego mistrza świata.

Agdestein i  na boisku, i  na
szachownicy potrafił popisać się
brawurowymi akcjami. Oto jak
zwycięsko zakończył partię, graną
białymi przeciwko rosyjskiemu ar-
cymistrzowi Siergiejowi Dołma-
towowi.

(diagram)

Na pierwszy rzut oka czarny
król jest dość bezpieczny. Biorąc
pod uwagę, że skoczek na a4 zna-
lazł się w pułapce, pozycja białych
wydaje się nie dawać podstaw do
optymizmu, Agdestein jednak
znajduje sposób na skuteczne za-
atakowanie nieprzyjacielskiego
monarchy.

29. h4! H:a4 30. Ge2!
Cichy ruch przygotowujący

szacha pionem oraz chroniący pole
d1 przed wtargnięciem czarnej
damy. Białe stwarzają siatkę ma-
tową.

30... Ha3 31. h5+ Kh6
Elegancki mat zakończyłby

partię po zbiciu piona: 31... S:h5
32. G:h5+ Kh6 (32... K:h5 33.
Hg5x) 33. Hf6+ Kh7 34. Gg6+
Kh6 35. G:f5+ Kh5 36.Hg5x.

32. H:f6+ Kh7 33. He7+ Kh6
34. Hd6+

Wprawdzie jeszcze skuteczniej
rozstrzygało 34. Hg5+ Kh7 35.
h6 i przed matem na g7 nie byłoby
zadowalającej obrony, ale Dołma-

tow i  tak uznał się w  tym mo-
mencie za pokonanego. Po 34...
Kg7 35.H:d7+ czarne miałyby fi-

gurę mniej, a ich król nadal znaj-
dowałby się pod śmiertelnym
ostrzałem białych bierek.

Swego czasu dziwnym trafem
otrzymywałem mejle na
swoją pocztę internetową

do i od Lecha Wałęsy. Ponieważ
nie była to korespondencja typu
„tajne przez poufne”, spieszę po-
dzielić się treścią szczególnie in-
teresującego liściku z 2 lipca 2010
(ciut zaadiustowanego, z  moimi
objaśnieniami w nawiasach).

Wałęsa o katastrofie samolotu
z Lechem Kaczyńskim, 10 kwiet-
nia 2010 pod Smoleńskiem:

„Moja wersja. Sprawy miały
się tak.

Piloci odmówili lądowania.
Prezydent [Lech Kaczyński] za-
dzwonił do brata [ Jarosława]. Ten
zalecił lądowanie. Prezydent wysłał
szefa protokółu [dyrektora pro-
tokołu dyplomatycznego Minis-
terstwa Spraw Zagranicznych Ma-
riusza Kazanę] do pilotów. Ci od-
mówili. Prezydent wezwał i wysłał
Generała [dowódcę sił powietrz-
nych RP, generała broni Andrzeja
Błasika]. Piloci odmówili. Generał
po żołniersku załatwił lądowanie.

Tak, moim zdaniem, wyglądało

to lądowanie. Czy można będzie
to udowodnić? Wydaje się, że tak.
Kiedy? A to już inna sprawa. Klu-
czem jest nagranie telefoniczne
rozmowy braci”.

Wałęsa o najsłynniejszych pol-
skich bliźniakach, swoich niegdy-
siejszych najbliższych współpra-
cownikach:

„Tak, ostrzegałem przed wy-
borami Kaczyńskich, kilka lat
temu. I ostrzegam dziś. Kaczyńscy
to nieszczęście gdziekolwiek się
pojawią. Dlatego wyrzuciłem ich
obu z pracy swego czasu.

Czy z takimi ludźmi mogłem
więcej osiągnąć? Na każdym kroku
zdrada, agenci i  takie postawy.
Kłamcy i  oszuści. Poderwali mi
autorytet, zniszczyli zaufanie bar-
dziej niż SB”.

Pamiętliwy Wałęsa pisze też,
że na pytanie: „Jak np. odebrał
pan jego, Kwaśniewskiego, pre-
zydenckie zwycięstwo w  1995
roku?”, J. Kaczyński odpowiedział:
„Nie ukrywam, że zdecydowanie
dobrze. Wypiłem wtedy potężny
kielich dobrego wina”.

„Kto nie wierzy – dodaje Wa-
łęsa – niech sprawdzi na 244 stro-
nie książki »O dwóch takich…
Alfabet braci Kaczyńskich«”.

Tydzień wcześniej, 25 czerwca
2010 o  godz. 12.11, w  mojej
skrzynce internetowej pojawił się
mejl od samego Wałęsy (lw.pre-
zydent@g.pl), który napisał à pro-
pos domniemanego tajnego paktu
wojskowego USA – Polska – Iz-
rael: „Ja nic o  tym nie wiem,
i  mojej zgody nigdy nie byłoby.
LW”. Przy okazji zadziwił mnie
– pismaka, z  jakim znawstwem
użył przecinka.

Dokładnie minutę (!) później,
o  12.12, odebrałem mejla w  tej
samej sprawie od podpisanego
pełnym imieniem i  nazwiskiem
Stanisława Tymińskiego
(stan@transduction.com). Tak, od
„człowieka znikąd”, co to w 1990
w  wyborach prezydenckich wy-
przedził ówczesnego premiera Ta-
deusza Mazowieckiego i przegrał
tylko z Wałęsą. „Taki cichy pakt
istniał już przed 90 rokiem” – na-
pisał. Po czym ni z  gruszki, ni

z pietruszki wystukał też zdanie:
„Polacy mają proporcjonalną or-
dynację wyborczą do Sejmu jak
inne podbite kraje oraz wysokie
progi wyborcze aby nie wymienić
służebnych »elit«”. On z  kolei
udowodnił, że w stawianiu prze-
cinków nie jest mocny…

Od samego Wałęsy wiem (by-
łem w jego eksprezydenckim ga-
binecie w  Gdańsku na dzienni-
karskim wywiadzie), że komputer
to jego hobby. Spędza przy nim –
nie tylko na mejlowaniu – mnó-
stwo czasu.

Tygodnik „Angora” nawiązał
kiedyś do bestselleru o  Danucie
Wałęsie pt. „Marzenia i tajemnice”.
Dał na pierwszą stronę żartobliwy
fotomontaż. Po prawej – żona
Lecha z książką z jej zwierzeniami
o swoim życiu. Po lewej – mąż ze

zdjęciem ich czterech córek i tyluż
synów. Całość wieńczył tzw. dymek
z tekstem, wypowiadanym przez
męża i ojca w jednym: „Jeśli mnie
ciągle w domu nie było, to skąd
te wszystkie dzieci?!”.

Fotomontaż musiał się spo-
dobać samemu Wałęsie, bo ze-
skanował go do swojego bloga –
wraz z  własnym, króciusieńkim
komentarzem: „No”.

Jakiś internauta zauważył zło-
śliwie: „To pewnie sprawka Miecia
[Wachowskiego – osobistego szo-
fera Lecha], nawet do niego po-
dobne”.

Zaczepiony zareagował niczym
podrażniony samiec: „Sprawdź
swoje”.

Taki jest prawdziwy Wałęsa –
sprytny chłoporobotnik z plebej-
skim poczuciem humoru!

Z archiwum starego pismaka

Wałęsa przy komputerze

Hobby

Polub szachy (20)

„Nie można mieć pretensji do Słońca,
że kręci się wokół Ziemi”.
„Miała być demokracja, a tu każdy
wygaduje co chce!”.
„Nie chcem, ale muszem” (wersja fo-
netyczna).
„Nie o take Polskie walczyłem” (też
wersja zgodna z wymową).
„Ja nie jestem »on«, ja jestem »my«”.
„Jestem za, a nawet przeciw”.

„Dokonałem zwrotu o 360 stopni”.
„Są plusy dodatnie i plusy ujemne”.
„To są ostatnie godziny naszych pięciu
minut”.
„Widzę to jasno na białym”.
„Furman nie może być koniem i od-
wrotnie”.
„Gdyby w jeziorze były ryby, wędko-
wanie nie miałoby sensu”.

Nie sposób nie wspomnieć też o pamiętnych bon motach Wałęsy – krasomówcy:
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Wśród czarnych lasów 
na stromej górze 
której szczyt łysy 
nurza się w chmurze 
zamek wyniosły stał 
z blankowanym
murem obronnym 
którego ściany 
dumnie spiętrzone 
nad rzeki biegiem 
co się wśród dolin 
srebrzystym ściegiem 
wije jak nitka 
pośród zieleni
i ciemnych lasów 
głębokich cieni.

W zamku raubritter 
mieszkał potężny
co wielu łotrów
on tam zaciężnych 
swym własnym sumptem 
żywił i poił
i trzeba przyznać 
siła on zbroił
w swym niecnym życiu 
i mnóstwo łez 
wytoczył ludziom
ów wściekły pies.

Komes von Arschloch 
gdyż tak go zwano 
polewkę winną
pijał co rano
potem konwiami
piwa się bawił
i tak nim obiad 
kęs czasu strawił.

Na obiad zwykle
mu podawano 
kwiczołów tuzin 
nerkę baranią 
jeleni udziec 
pieczony w żarze 
przepiórki młode 
(zawsze po parze) 
rosół z okami
jak oka włoka 
pulardę
bigos
a gdy pomroka
wczesnego zmierzchu 
zaćmiła salę
komes łuczywa 
nakazał palić.

Wtedy do sali
gdzieś z bocznej wieży
wkraczali dumnie
minnesängerzy
a wiódł ich sławny bard 
co to głos
miał słodko-śpiewny 
jak leśny kos.

Komes nakazał
ucichnąć zgrai: 
dziewek
żarłoków

błaznów
opoi…
Minnesängerzy
stroili lutnie 
brzdąkali w struny
patrzyli butnie
i pieśń rycerska
aż pod powałę
płynęła wartko
budząc ospałe
w koronkę stropów 
wplątane echa…

Poniżej zamku
na stromej skarpie 
stał klasztor stary 
skąd brano karpie
zawsze do zamku
przed Wigiliją. 
Rządził nim przeor
z grubaśną szyją
gębą jak konew
lub księżyc w pełni 
czerwony
tłusty
łysy zupełnie.

Wielkim on kobiet
był lubownikiem
choć trzeba przyznać 
że z wielkim szykiem 
brał się do dzieła
gdy przyszła pora 
niejedna przeto
zdrowa czy chora
gdy jej mężowska
złość nadojadła
pod przeorowe
bieżała skrzydła.

Braciszek Anzelm
gdyż tak go zwano
zawsze przygarniał 
duszę zbłąkaną 
pod opiekuńcze 
habitu poły
gdyż człek był 
rzutki
oraz wesoły.

W zamku burgrabią 
był pan von Plotze 
co z białogłowskim 
pogłowiem noce 
przepędzał zwykle 
na rypalniczych 
igrcach wesołych
i rozprawiczał
co mu pod kosę 
podeszło chybką 
sprawnie
rzetelnie
i bardzo szybko.

Tak dwaj ci oto 
mężowie żwawi
szli na wyprzódki 
o to kto zbawi
do swego nieba 
więcej duszyczek

nie żałowali przeto 
swych świeczek
i wciąż je tkali 
gdzie tylko można 
cicho
skutecznie
ale z ostrożna.

I rzecz by nigdy 
się nie wydała 
wilk byłby syty
i koza cała
gdyby nie chciwość 
brata Anzelma 
który umyślił sobie 
(ten szelma)
do zamku Arschloch 
zakraść się nocą 
by krotochwilę 
panu von Plotze 
wyrządzić przykrą 
choć ten nie prosił 
aby mu jego 
żytko ktoś kosił.

Poszło o młódkę
co ją burgrabia
w ars amatoria
sekretnie wprawiał
w alkowie kryjąc
przed świata wzrokiem 
by się codziennie 
cieszyć urokiem
jej słodkiej szparki 
której powaby
łamały wszystko
jak mocarz sztaby
lub wichr gwałtowny
co zwala z ziemi
drzewa stuletnie
aż do korzeni.

Anzelm o młódce
od dawna słyszał
i choć mu chucie 
rozsądek zgłuszał
rzekł: raz śmierć kozie! 
i w chwilę później 
ruszył do zamku
co czerniał groźnie
na tle mrocznego 
nocnego nieba.

Księżyc jak korab 
pośród chmur płynął 
to je rozświetlał
to wśród nich ginął 
jak migotliwy 
chrząszcz świętojanek 
albo oliwny
mały kaganek 
niesiony nocą
w głębokim lesie...

Frater Anselmus 
zmyliwszy straże 
szedł przez krużganki 
i korytarze
zmacując dłonią
znajome przejścia 

aby po chwili
stanąć u wejścia
małej komnatki 
gdzie była ona 
mocno ostatnią
jazdą zdrożona.

Właśnie pożegnał 
ją był burgrabia 
który codziennie 
tu swe odrabiał
z dzieweczką 1ekcje 
z Owidia szkoły… 
człek był niestary
przy tem wesoły
chętna więc młódka
do uciech skora 
zacnego miała
w nim preceptora.

Już blask miesiąca 
do korytarza 
cichutko wpłynął 
choć noc pomnaża 
wciąż swoje cienie 
wśród kolumnady…

Anzelm drzwi otwarł
drżący i blady
aż wreszcie dotarł
w miejsce gdzie świeca 
mdłym swym światełkiem 
łoże oświeca
na którym ona
jako kwiat biały
ścięty gwałtownie
na wpół omdlały 
leżała cicho
lecz z serca krzykiem 
wrotka przytkawszy
palcem-szpuncikiem.

Braciszek chcąc mieć 
wolne dwie dłonie 

usadził młódkę
na swym ogonie
po czem jej kibić 
objąwszy ręką
drugą drzwi zawarł 
i bardzo prędko
zdążywszy jeszcze 
zagasić świeczkę 
uniósł niebogę
jak wilk owieczkę
i nim zdrowaśka 
jedna minęła
czarna oboje
noc pochłonęła.

Co było rankiem 
nikt nie wypowie 
wszystko stanęło
w zamku na głowie 
burgrabia nawet
wysłał posłańców
aż do najdalszych 
królestwa krańców 
lecz wszystko na nic 
choć się starano 
nigdy już zbiegów 
nie odszukano.
Przepadli jakby 
kamień gdzieś w wodę
podstępny przeor
i dziewczę młode.

* * *
Cóż może płotka 
przy grubym karpiu? 
próżno się zżyma 
miota i szarpie 
karp jej najlepsze 
kąski podbierze
a zawsze w oczy 
patrząc jej szczerze 
z ręką na sercu
i dla jej dobra…

26–30 marca 1996
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Nocne przypadki brata Anzelma
Czesław Smoleński

Czesław Smoleński, 
autor tej dowcipnej, napi-
sanej wierszem o rzadko
dziś spotykanym metrum
nieco nieprzyzwoitej his-
toryjki, nie był poetą ani
nawet literatem, tylko dość
znanym wrocławskim ma-
larzem i grafikiem. Zna-
nym również z niepospo-
litego dowcipu, erudycji
i tego czegoś, co ongiś ele-
gancko nazywano char-
mem. Pisał okazjonalnie,
rzadko, nie zabiegał o pub-
likacje, uważając swoje
utwory za błahostki bez
znaczenia. Zmarł w roku
1999 w pełni sił twórczych,
w przededniu wystawy
w warszawskiej „Zachęcie”,
mając tylko 64 lata. Żal.
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Wojciech Mach

To było piękne rozstanie...
szewca ze swym warszta-
tem, ale nie z licznym gro-

nem przyjaciół! Prawie osiemdzie-
sięcioletni, lecz pełen wigoru miesz-
kaniec Nadodrza Zygmunt Trąb-
czyński postanowił wreszcie od-
począć. Po 38 latach prowadzenia
usług szewskich przy  Łokietka 9
przeszedł na zasłużoną  emeryturę.
W pamięci wielu nie tylko wroc-
ławian zostanie jako mistrz zydla
i  pocięgla, lecz i  niezwykle uta-
lentowany rzeźbiarz samouk. 

Pan Zygmunt z  prawdziwą
pasją rzeźbił w drewnie, a w wol-
nych chwilach naprawiał buty. Jego
talent ujawnił się w młodości, gdy
w wojsku, stojąc na warcie, z nudów
zaczął rzeźbić w kolbie karabinu.
Potem jego prace wystawiane były
w wielu galeriach w Polsce. Okna
zakładu zachwycały przechodniów
wystawą jego rękodzieł. W  tym
wyjątkowym miejscu należałoby
teraz umieścić odpowiednią tablicę
pamiątkową – szewc zasłużył na
to jako ikona miasta.

Wszyscy okoliczni właściciele
zakładów z  sympatii zjawili się
w  gościnnym INFOPUNKCIE

LOKIETKA 5, aby w  rodzinnej
atmosferze uczcić tyle lat obecności
artysty. Było mnóstwo najlepszych
życzeń, szampan, grający muzycy
i ja jako wodzirej. Nasz pan Zyg-
munt otrzymał dużo prezentów
i najważniejszą pamiątkę od wszyst-

kich przedsiębiorców z  okolicy –
album ze zdjęciami i dedykacjami.

Wiceprezydent Wrocławia
Adam Grehl złożył panu Zyg-
muntowi podziękowania za wie-
loletnie, godne reprezentowanie
osiedla, życząc pełni prawdziwego

odpoczynku oraz zapewniając o za-
wsze otwartych dla niego i miesz-
kańców drzwiach w  Urzędzie
Miejskim. 

Małżonka – pani Halinka cie-
szyła się z tego, że wreszcie mąż
będzie miał czas na podkurowanie

serca i ulubione łowienie ryb. Tym
niemniej honorowy uczestnik za-
powiedział, iż ma jeszcze wiele
ciekawych planów, nie tylko rzeź-
biarskich. 

Zatem – wszystkiego najlep-
szego i powodzenia!

Oto zdarzył się kolejny, już
nie betlejemski cud! Jeden
z  żonatych znajomych,

w sprawach damsko-męskich bar-
dzo aktywny przed i  po ślubie,
niedawno przeżył nawrócenie. Po-
nieważ psuł mu się wzrok, więc
udał się na leczenie do Wrocław-
skiego Centrum Okulistycznego.
Po kilku tygodniach, akurat w czasie
świąt Bożego Narodzenia, przejrzał
na oczy i  stwierdził, że jego do-
tychczas zdradzana i niedoceniona
małżonka jest  najpiękniejsza, naj-
zgrabniejsza i  niepotrzebnie ją
przez lata oszukiwał! Aby to godnie
uczcić, z nawrotu miłości do niej
„zorganizował” swej damie drugą
ciążę. Gratulujemy!

***

Słyszałem o  przypadku, gdy
pokłócona z mężem małżonka od-
mówiła mu pójścia z nim i towa-
rzystwem na bal sylwestrowy, a w
zamian niczego nieświadomego

poczęstowała środkami przeczysz-
czającymi, działającymi ze sporym
opóźnieniem. 

***

U sąsiadów dwoje dzieci pod
nieobecność rodziców wyłamało
gałązki choinki prawie aż do jej
czubka, gdyż mocno wierzyły, że
aniołek przyniesie im duuużo pre-
zentów, więc muszą dla nich zrobić
miejsce pod drzewkiem, aby
wszystkie się zmieściły.

***

Andrzej Mleczko stworzył on-
giś zabawny rysunek: w wigilijny
wieczór przy stole siedzi pan,
a obok, na podłodze, jego wierny
pies. Człowiek zwraca się do czwo-
ronoga: „Powiedz wreszcie coś
ludzkim głosem, bo pomyślę, że
jesteś niewierzący”…

***

W pierwszy dzień świąt do
dyżurującego gabinetu dentystycz-
nego w pogotowiu wtoczył się pa-

cjent z ułamanym zębem i lekko
bełkocząc, zażądał erekcji zęba!
A chodziło mu o ekstrakcję…

Z kolei niektórzy uzależnieni
od komputerów i  nawet przez
święta siedzący przy nich bez prze-
rwy, potrafili swoim oddechem
upić nawet komputer…

***

Jednak nie tylko dobre, radosne
chwile bywają w Sylwestra. Przy-
pomnę tragedię sprzed lat, która
wydarzyła się w  noc sylwestrową
1972 roku przy skrzyżowaniu ulic
Chrobrego i ówczesnej Obrońców
Pokoju (obecnie św. Wincentego).
W tamtych czasach w mieście roz-
mieszczone były 1,5-metrowe czer-
wone słupki – alarmy dla Straży
Pożarnej. Miały okienko z szybką
do zbicia, pod którą zainstalowano
guzik przywołujący strażaków. Jeden
z takich punktów alarmowych znaj-
dował się przy placu Marksa (dziś
Strzeleckim). Natomiast przy ww.

skrzyżowaniu na skwerku stał drugi
we Wrocławiu rożen. Jakiś „dow-
cipniś” wezwał w nocy Straż Po-
żarną do fałszywego alarmu.
O 23.20 rozpędzony wóz bojowy
zderzył się z nocnym tramwajem
jadącym od pl. Engelsa (św. Ma-
cieja). W  wyniku tego samochód
został odrzucony aż na nieczynny
rożen. Jeden strażak zginął na miej-
scu, trzech w ciężkim stanie znalazło
się w szpitalu (kolejny zmarł). Dziś
w tym miejscu jest nowy budynek
ze sklepem mięsnym na parterze.  

***

Natomiast pomysłowość wroc-
ławian jest rewelacyjna. Znajome
mieszkanki willi przy ulicy Tur-
niejowej w osiedlu Krzyki  – Irena
i  Jola – w  okresie międzyświą-
tecznym wynajęły armatkę śnieżną,
zamieniły swój ogród w bajkowy
zimowy las i zaprosiwszy przyjaciół
oraz sąsiadów, powitały Nowy Rok
obrzucaniem się śnieżkami i  le-

pieniem bałwanów (podobno na
podobieństwo wodzireja Wojtka,
czyli mnie).

***

Ponieważ wyraźnie brakuje
śniegu na organizację tradycyjnych
kuligów, więc dzielny kapitan trans-
odrzańskiej „Rusałki” oraz przy-
tulnej „Kaczuszki” goszczących la-
tem nasze balowe towarzystwa –
Jerzy Walczak i obie załogi przy-
gotowały na karnawał  superat-
rakcje. Niezmordowanym i  ak-
tywnym wrocławianom fundują
romantyczne rejsy w fosie miejskiej
prywatną, miniaturową, ogrzewaną
łodzią podwodną. Gwarantują rów-
nież spotkanie złotej rybki, która
spełni tradycyjnie trzy życzenia.
Warunek jest jeden: co najmniej
dwa życzenia muszą być lekko
nieprzyzwoite. W razie potrzeby
konsultacji w  tej sprawie udzieli
niżej podpisany – doświadczony

Wojciech Mach 

Szewc i rzeźbiarz 
legendą wrocławskiego Nadodrza
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Zygmunt Trąbczyński w swojej rzeźbiarskiej pracowni

A tu druga pracownia – obuwnicza

Stanisław Stębalski i Wiktor Wojciechowski umilali uroczystość ma-
łym koncertem

Świąteczne wspomnienia
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Grzegorz Wojciechowski

Biały Jar to jedno z najbar-
dziej znanych miejsc
w Karpaczu, to właśnie tu-

taj usytuowany jest jeden z głów-
nych przystanków autobusowych
i to właśnie z tego miejsca droga
się rozgałęzia i jedna z jej odnóg
prowadzi do wyciągu krzesełko-
wego na Małą Kopę, skąd można
udać się na Śnieżkę. Z  tego też
miejsca bierze początek wiele szla-
ków turystycznych. Jeden z  nich
jest szczególnie niebezpieczny zimą,
dlatego też oznaczony jest czarnym
kolorem, wiedzie on Białym Jarem
do polany na Złotówce i do schro-
niska „Strzecha Akademicka”.
Właśnie w tym miejscu pięćdziesiąt
lat temu doszło do największej
tragedii, jaka się wydarzyła w pol-
skich górach.

Od 13 marca 1968 roku w Kar-
konoszach wystąpiły niezwykle
obfite opady śniegu, w  Białym
Jarze zalegało go bardzo dużo.
Topniejący śnieg był bardzo ciężki,
zawierał dużo wody, która jedno-
cześnie spływając w dół ku podłożu
powodowała, że nie trzymał się
on gleby, nie przylegał do niej,
grożąc w każdej chwili, że oderwie
się od podłoża i  osunie w  dół,
tworząc lawinę.

20 marca 1968 roku w Karpa-
czu od rana świeciło słońce, za-
powiadał się piękny, chociaż mocno
wietrzny dzień; Karkonosze po-
kryte były grubą warstwą świeżego
białego śniegu. Zaraz po śniadaniu
z  Domu Zagranicznej Turystyki
Młodzieżowej wyruszyła grupa
młodych nauczycieli z Kujbyszewa.
Skierowali się w  stronę wyciągu
krzesełkowego na Małą Kopę. Ce-
lem wycieczki, a właściwie spaceru,
miała być przejażdżka wyciągiem.
Po dojściu do dolnej stacji okazało
się, że wjazd na górę nie jest moż-
liwy z powodu zbyt silnego wiatru;
wyciąg unieruchomiono. Coś trze-
ba było zrobić z wolnym czasem,
do obiadu pozostało jeszcze parę
godzin. Po krótkiej naradzie po-

stanowiono, że wszyscy udadzą
się na spacer drogą, która biegnie
lasem w  górę, a  następnie zejdą
z powrotem tą samą trasą.

Decyzja ta nie była zbyt roz-
sądna, większość pań biorących
udział w  tej wycieczce nie miała
odpowiedniego obuwia do cho-
dzenia po śniegu, niektóre miały
lekkie pantofle na wysokim obcasie,
dodatkowo grupa nie miała prze-
wodnika górskiego, a jedynie pilota,
Polaka z Warszawy, który nie po-
siadał  odpowiedniej wiedzy i do-
świadczenia do prowadzenia grup
w takich warunkach.

Po drodze do Rosjan dołączyło
kilku turystów z NRD oraz jeden
polski wczasowicz z  Warszawy.
Szli drogą wiodącą pod górę w kie-
runku „Złotówki”. Droga, którą
szli, jest trudnym szlakiem tury-
stycznym, oznaczona czarnym ko-
lorem, co ma świadczyć o  skali
jego trudności. Szlak ten prowadzi
zboczem Białego Jaru. Około 200
metrów niżej płynie jego dnem
Złoty Potok, w pewnym miejscu
droga i potok zbliżają się do siebie
i na pewnym odcinku biegną rów-
nolegle. Jest to miejsce szczególnie
niebezpieczne zimą, bowiem gro-
madzą się tam olbrzymie, zwisające
masy śniegu i lodu.

Grupa licząca 24 osoby całko-
wicie beztrosko, nie będąc świadoma
zagrożenia, doszła do miejsca, gdzie
bardzo często te wiszące masy śnie-
gu i lodu odrywają się od podłoża,
tworząc niebezpieczne lawiny.

Nagle z  góry, w  ciągu kilku-
nastu sekund, ruszyły w  dół na
znajdujących się tam ludzi olbrzy-
mie masy śniegu. Większość osób
maszerowała  środkiem białej
śnieżnej rynny, kilkoro turystów
znajdowało się nieco dalej, bliżej
brzegu jaru. W pewnym momencie
jeden z  Niemców zauważył gi-
gantyczną masę śniegu, która osu-
nęła się ze zboczy i z ogromnym
hukiem ruszyła w  kierunku nie-
świadomych niebezpieczeństwa
ludzi, ale nikt tego krzyku już nie

usłyszał, cały Biały Jar w  jednej
chwili wypełnił się zwałami śmier-
cionośnego białego puchu.

Zdarzenie to wspominał jeden
z nielicznych ocalałych turystów,
Władimir Fadiejew:

Rozmawialiśmy wszyscy wesoło
i dość głośno, bo porywisty wiatr dmu-

chał z dużą siłą prosto w twarze.(...)
W pewnym momencie odszedłem kilka
kroków na bok. Podchodziliśmy już
pod górną część jaru. Było chyba kilka
minut po jedenastej. Gdyby koło nas
było strome zbocze być może zadzia-
łałby nakaz ostrzegawczy. To była
jednak droga, leśna, zwykła, pnąca
się niezbyt stromo pod górę.

Jak ruszyła lawina? Kiedy?
W  jaki sposób? Na te pytania nie

odpowiem nigdy. Odnoszę wrażenie,
że lawina zaczęła nagle płynąć ze
wszystkich stron. To znaczy z  tych
kierunków, z których mogła. W sta-
dium, w jakim osiągnęła nas, trudno
było powiedzieć o  czymś groźnym,
zbliżającym się. To było tak, jakby
nagle wszystko popłynęło równo-
cześnie. (...)

Potem działy się rzeczy straszne.
Mnie wyrzuciło w powietrze. Pewnie
dlatego, że stałem z boku i zostałem
zahaczony przez jakieś „skrzydło”.
Leciałem też dłuższy czas, a potem
uderzyło mną o sunące zbocze śnieżne.
Koziołkowałem w niesamowity spo-
sób. Zaczepiałem o wleczone i opie-
rające się lawinie drzewa. Raniły
mnie. Chyba dwa razy byłem wy-
rzucony do góry i dwa razy dosta-
wałem się w piekielny młyn. Wreszcie
nakryła mnie niegruba warstwa du-
szącego śniegu. Gdy oprzytomniałem,
mogłem oddychać.

Czułem, że mnie coś okropnie
boli, ale to wydawało się drobiazgiem
w porównaniu z przerażającą ciszą
i pustką. Gdzie reszta? Czy wszyscy
uratowani, a ja jestem jedną z nie-
licznych ofiar, czy też oni są... pod
śniegiem. Wołałem. Nadaremnie.
Było głucho i cicho.

Potem znalazłem jakiś but (swo-
ich już nie miałem). Włożyłem go
na lewą nogę, a bolącą obwiązałem
szalikiem. Tak mnie znaleźli. Po-
sadzili na sankach i zwieźli w dół.
Wołałem, żeby ratowali resztę. Wi-
działem biegnących w kierunku miejs-
ca katastrofy. Potem były już tylko

sanitarki, szpitale i gips. („Nowiny
Jeleniogórskie” nr 15–16 z 11 kwiet-
nia 1968 r.)

Prędkość, z jaką zeszła lawina,
obliczono na około 100 km/godz.
Dystans dwóch kilometrów prze-
była w czasie zaledwie jednej mi-
nuty.

Spośród 24-osobowej grupy
uratowało się zaledwie pięć osób.
Pod zwałami śniegu zginęło trzy-
nastu Rosjan, czterech Niemców
z NRD i dwóch Polaków, w tym
pilot wycieczki.

Zaraz  po katastrofie ze wszyst-
kich stron ruszono na pomoc,
przybyli ratownicy GOPR, żoł-
nierze WOP, czeska Horská Služ-
ba. Z  Jeleniej Góry przyjechały
oddziały milicji, ściągane szybko
z całego regionu. Na pomoc ruszyli
podchorążowie z Oficerskiej Szko-
ły Radiotechnicznej, jednostka
wojskowa z Jeleniej Góry, oddziały
Obrony Terytorialnej, jednostki
Straży Pożarnej, robotnicy z Kar-
pacza i okolic.

Nad ogromnym usypiskiem
śniegu zbierało się mrowie ciężko
pracujących ludzi. 110 osób w ciągu
zaledwie 72 godzin wykopało oko-
ło 700 korytarzy, których głębokość
przekraczała niekiedy kilka met-
rów; czoło lawiny spiętrzyło się
bowiem w wysoką górę śniegu, jej
wysokość przekraczała na czole
nawet 15 metrów, długość zaś pra-
wie kilometr.

Niektóre ofiary tej tragedii od-
naleziono dopiero po kilku dniach.

Kilka lat później na miejscu,
gdzie doszło do tej śnieżnej ka-
tastrofy, postawiono pomnik upa-
miętniający tamto tragiczne zda-
rzenie i  jego ofiary. Nie stał on
jednak zbyt długo, bowiem już
19 grudnia 1974 roku w miejscu
tym zeszła kolejna wielka lawina,
jej długość wynosiła podobnie
około 1000 metrów, a szerokość
czoła 30 metrów. Na szczęście
tym razem nikt nie stracił życia.
Jedyną ofiarą stał się pomnik ofiar
z  1968 roku, który został do-
słownie zmieciony przez olbrzy-
mie masy śniegu.

Lawina w Białym Jarze

Biały Jar

(1150–1370 m n.p.m.) to głęboka nisza źródliskowa Złotego Potoku,
opadająca z Równi pod Śnieżką dwoma skalistymi wąwozami, przera-
dzającymi się później w trawiaste i zalesione stoki klasycznej doliny.
Położony jest na wschód od kotłów Małego i Wielkiego Stawu oraz na
zachód od Kopy. Stanowi pozostałość po niewykształconym w pełni
kotle polodowcowym, częściowo uformowała go też erozja.
Już w średniowieczu w okolicy poszukiwano cennych kruszców. O za-
interesowaniu złotem świadczyć mogą nazwy lokalnych obiektów:
Złotówka, Złoty Potok, Złoty Stok, Złote Źródło. Płukano tu również
srebro, do czego nawiązuje niemiecka nazwa Seifengrube (seifen –
płukać, myć). Obecna nazwa związana jest z silnym naśnieżeniem –
płaty śniegu nierzadko zalegają tu jeszcze latem. Biały Jar znany jest
z częstych lawin.

(S. Adamczak, Karkonosze polskie i czeskie)
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Wojciech W. Zaborowski

Bywałem tu wielokrotnie i to
nie sam, a w towarzystwie
moich rodaków z  Polski.

To miejsce przyciąga, podobnie
jak całe Stare Miasto, odrestauro-
wane, pełne uroku i przywołujące
na pamięć dawno minione wieki.
W tej gotyckiej niemieckiej świą-
tyni, również Słowianie czują się
jak u  siebie. Polacy mieszkający
we Frankfurcie nad Menem mają,
co prawda, od lat własną świątynię
po drugiej stronie rzeki, admini-
strowaną przez Polską Misję Ka-
tolicką w Niemczech, katedra jest
jednak miejscem udostępnianym
na niedzielne nabożeństwa innej
słowiańskiej grupie, żyjącym
w nadmeńskiej metropolii Chor-
watom.

To największa budowla sakral-
na górująca nad całą staromiejską
dzielnicą Frankfurtu, a  do czasu
powstania bankowych wieżowców

w centrum miasta między Dwor-
cem Głównym i  Hauptwache,
również najwyższa budowla w mie-
ście. Widoczna z  daleka, szcze-
gólnie od strony Menu, charakte-
rystyczna z ażurowymi zdobieniami
wieża, znak rozpoznawczy zarówno
katedry, jak i  miasta, powstała
według projektu Maderna Ger-
thenera i  budowana była od XV
do XIX wieku. Wznosi się 95
metrów w  niebo i  żaden inny
gmach nie może w staromiejskiej
części miasta  tej wysokości prze-
kroczyć.

Czerwone płyty piaskowca,
tak typowe dla sakralnych budowli
w  tej części Niemiec, z  których
zbudowana jest frankfurcka ka-
tedra, pamiętają wiek XIII  i XIV.
Powstała na miejscu dawnej ka-
rolińskiej kaplicy monumentalna
świątynia nigdy nie była wprawdzie
siedzibą biskupów i jej nazwa „ka-
tedra”, może jest trochę myląca;
pochodzi stąd, że przez wieki
świątynia towarzyszyła ważnym

wydarzeniom politycznym,  za-
razem była też jednym z najważ-
niejszych miejsc sakralnych Nie-
miec.

Interesująca jest nie tylko sama
budowla, ale i  jej dzieje. Katedra
wznosi się bowiem na miejscu
pierwotnego kościoła parafialnego
(Salvatorkirche) z  czasów pano-
wania w  Europie Karolingów.
W 1250 roku  kościół ów został
rozbudowany w trzynawową ha-
lową świątynię. Prace zakończono

w 1269 roku, w 1315 rozpoczęto
jednak dalszą przebudowę katedry,
co związane było z wyborem Fran-
kfurtu na miejsce przebywania
niemieckich władców. Od 1562
roku, gdy koronowano tu Maxi-
miliana II von Habsburga, aż do
1792, roku koronacji ostatniego
cesarza Świętego Cesarstwa Rzym-
skiego Narodu Niemieckiego (Kai-
ser des Heiligen Römischen Reichs
Deutscher Nation), frankfurcka
katedra była kościołem korona-
cyjnym niemieckich władców i już
przez to samo zyskała poczesne
miejsce w historii zarówno miasta,
jak i w dziejach Niemiec.

Katedra, którą wspomina Go-
ethe, nie jest jednak tą samą bu-
dowlą, którą podziwiają dzisiejsi
turyści. W 1867 roku pożar strawił
znaczną część  katedralnej sub-
stancji. Świątynię mozolnie od-
restaurowywano w  latach 1869–
1880. Szczęśliwie udało się za-
chować jej klimat, w1877 roku
zakończono również odbudowę

wieży zgodnie z  planami z  XV
wieku. Obok czysto architekto-
nicznych wartości katedra zachwy-
ca też gotyckimi ołtarzami (tryp-
tyki), w tym pięknym trójskrzyd-
łowym ołtarzem głównym z XIV
wieku, jak też freskami przedsta-
wiającymi sceny z  życia patrona
kościoła, św. Bartłomieja. Gościom
zwiedzającym katedrę warto też
polecić wizytę w  Muzeum Ka-
tedralnym znajdującym się w ko-
ścielnych krużgankach, posiada-
jącym bogate zbiory sztuki sakral-
nej.

Tradycyjnie turystom, którzy
chcą uwiecznić obiektywem oglą-
dane zabytki,  pewien kłopot spra-
wiają ciemne wnętrza gotyckich
świątyń. Również  katedra fran-
kfurcka nie stanowi tu wyjątku,
do tego w Muzeum Katedralnym
zabrania się używać lamp błysko-
wych. Alternatywą jest możliwość
zakupu w stoisku przed wejściem
do muzeum fotosów i okoliczno-
ściowych albumów tematycznie
związanych z katedrą.

Oglądając z  zewnątrz bryłę
zabytkowej świątyni, nie sposób
nie zauważyć, że prace budowla-
no-konserwatorskie trwają tu wła-
ściwie non stop. Pamiętam, jak
kilkanaście lat temu wraz z mym
wrocławskim kolegą, nieżyjącym
już Tadziem Zimochem z  TV
Wrocław, byliśmy na przykościel-
nym festynie, tzw. odpuście, uro-
czystościach związanych ze świę-
tem katedralnego patrona. Przy-
byłych na festyn gości, w  tym
i nas, witał osobiście przed katedrą
ówczesny biskup ordynariusz
z  Limburga, Franz Kampfhaus,
któremu podlegała część frankfur-
ckich parafii. Wtedy również  rusz-
towania oplatały katedrę, dokład-
niej – jej wieżę. W ciągu kolejnych
lat wspomniane rusztowania zmie-
niały tylko miejsce. Jak sięgnę pa-
mięcią, a  od 36 lat mijam parę
razy w tygodniu masyw katedralny,
katedra, która jest pod stałą opieką
konserwatorską, wymaga  perma-
nentnego remontu zabytkowych
murów.

Mijają wieki, mijają ludzie, czas
teraźniejszy nieuchronnie staje się
czasem przeszłym. Stara Cesarska
Katedra skutecznie spełnia rolę
łącznika historii ze współczesno-
ścią. Dzisiejszy, zabiegany człowiek
znajdzie tu tak potrzebną chwilę
wytchnienia, a  zarazem czas do
refleksji.

Imponujące zabytki sakralne
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Bywał tu Goethe i... Tadzio Zimoch

Cesarska Katedra (Kaiserdom) 
we Frankfurcie nad Menem

Wieża katedry we Frankfurcie nad Menem

Jeden z licznych posągów
upamiętniających zmarłych
dostojników kościelnych

Posążek anioła u wejścia do
Muzeum Katedralnego

Ściany zdobią płyty nagrobne
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15Sport

Waldemar Niedźwiecki

Znicz na zimowych igrzys-
kach olimpijskich
w  Pjongczangu zapłonie

9 lutego. Z czym biało-czerwoni
udadzą się do Korei Południowej,
czy nawiążą do osiągnięć z  po-
przednich igrzysk w Soczi? Polska
ekipa na najważniejszą imprezę
czterolecia liczyć będzie niespełna
30 osób (w momencie, kiedy piszę
ten tekst, wyjazd ma zapewnionych
28 sportowców), ale niewiele spoś-
ród nich może liczyć nie tylko na
medale, ale nawet punktowane
miejsca. 

W rosyjskim kurorcie (zimo-
wo-letnim) nasza ekipa liczyła aż
58 zawodniczek i  zawodników,
którzy przywieźli do kraju 6 medali,
w  tym 3 złote. Dwa z  nich wy-
walczył w skokach Kamil Stoch,
po jednym: w  biegu na 10 km
techniką klasyczną Justyna Ko-
walczyk oraz – i to była największa
miła niespodzianka, wręcz sensacja
– w wyścigu łyżwiarskim na 1500
m Zbigniew Bródka. Srebro dla

żeńskiej drużyny panczenistek,
brąz dla ich kolegów. Nigdy wcześ-
niej, nawet w przybliżeniu, Polacy
nie odnieśli takich sukcesów w zi-
mowych igrzyskach olimpijskich.
I  zaryzykuję stwierdzenie: to się
nie powtórzy przez co najmniej
następne 100 lat. 

W Pjongczangu jedynie skocz-
kowie mogą liczyć na medalową
zdobycz. Stoch spróbuje choćby
częściowo obronić dorobek z Soczi.
Ma szanse na krążki nie tylko
w  rywalizacji indywidualnej, ale
i drużynie. Jest w bardzo wysokiej
formie, dużą rolę powinno też
odegrać doświadczenie dwukrot-
nego triumfatora poprzednich ig-
rzysk, a i reprezentacyjni koledzy
p. Kamila są zaliczani do faworytów
konkursu drużynowego. Justyna
Kowalczyk zapisała wspaniałą kar-
tę w  historii nie tylko polskich
biegów narciarskich – i  za to jej
chwała. Jednak w Korei Południo-
wej sukcesem dla Polki będzie
miejsce w czołowej dziesiątce w jej
koronnej konkurencji (czyli 10 km
klasykiem) – na medal nie ma
(choć chciałbym się mylić) za-

wodniczka z Kasiny Wielkiej ża-
dnych szans. Podobnie, jak łyż-
wiarze szybcy. Punktowana lokata
Bródki na 1500 m czy Wasia
w  biegu sprinterskim na 500 m,

a także drużyny naszych pań (męż-
czyźni nie zakwalifikowali się do
igrzysk), to maksimum, co mogą
osiągnąć w Pjongczangu. Być może
w  ósemce znajdzie się któraś

z biathlonistek – najwięcej można
oczekiwać po starcie Weroniki
Nowakowskiej – oraz sztafeta że-
ńska w tej dyscyplinie, ale nie po-
stawiłbym na to większych pie-
niędzy. Jednym słowem: najlepsze
już było, i musimy się z tym po-
godzić. 

A gdzie w tym wszystkim Dol-
noślązacy? Wystartuje ich praw-
dopodobnie tylko dwójka, a i tak
wspomniana Nowakowska, na co
dzień  mieszkanka Dusznik-Zdroju,
pojedzie do Pjongczangu jako za-
wodniczka AZS Katowice, i tylko
panczenistka Natalia Czerwonka
będzie stuprocentową reprezen-
tantką naszego regionu na igrzys-
kach. Pojedzie na nie jako aktualnie
najlepsza polska łyżwiarka szybka,
jednak bez widoków na miejsce
w ścisłej czołówce. Biorąc jednak
pod uwagę dramatyczne przygody
(fatalny wypadek i długotrwała re-
habilitacja) zawodniczki z Lubina,
jej powrót na tory lodowe jest i tak
dużym wydarzeniem. Dolnoślązacy,
i mam nadzieję, ze nie tylko, ściskać
będą za p. Natalię kciuki podczas
olimpijskich startów.

Waldemar Niedźwiecki

Dokąd zaprowadzi futbol
finansowe szaleństwo? Bo
to, co jeszcze kilka lat

temu (a nawet później) wydawało
się czystą fantazją, dziś stało się
rzeczywistością. Chorą rzeczywis-
tością, bo trudno inaczej określić
transfery na poziomie kilkuset mi-
lionów euro i  zarobki kopaczy
idące w setki tysięcy euro, a nawet
nieco wyżej notowanych funtów.
Początek kosmicznym transferom
dała przeprowadzka Neymara
z Barcelony do Paris Saint Ger-
main. Paryskich szejków Brazy-
lijczyk kosztował 220 milionów
euro, właściciele klubu ze stolicy
Francji dorzucili do tej transakcji
inną, za „skromne” 180 baniek, na
mocy której pozyskali z Monaco
utalentowanego osiemnastolatka,
Kyliana M’Bappe. O  zarobkach
obu wiadomo niewiele, ale z pew-
nością przeciętnego „zjadacza chle-
ba” mogą przyprawić o  zawrót
głowy. 

No i zaczęło się. 50 milionów
euro za niezłego piłkarza to dziś
cena umiarkowana, ale i setka nie
wywołuje już niezdrowej ekscytacji.
Kto chciałby pozyskać Lionela

Messiego (teoretycznie, bowiem
fantastyczny Argentyńczyk nigdzie
się ze stolicy Katalonii nie wybiera),
musi liczyć się z  wydatkiem na
poziomie miliarda euro! Czołowy
obrońca globu Gerard Pique ma
w kontrakcie wpisaną klauzulę od-
stępnego w wysokości 500 milio-
nów, co ma zniechęcić ewentual-
nych kupców do zainteresowania
się osobą małżonka popularnej,
jak on, popowej piosenkarki Sha-
kiry. 

Gigantyczny szmal za futbo-
listów to nie specjalność wyłącznie

Hiszpanów z Barcelony i Madrytu
czy Francuzów z  PSG, ale też,
a może przede wszystkim, Angli-
ków. To na Wyspach transfery po-
wyżej kilkudziesięciu milionów
funtów stały się codziennością.
Najświeższy przypadek dotyczy
Chilijczyka Alexisa Sancheza,
przez kilka ostatnich lat gracza
Arsenalu. Mimo iż kontrakt z lon-
dyńskim klubem kończy się mu
już w  czerwcu, i wówczas blisko
trzydziestoletni piłkarz (29 lat
skończył w grudniu 2017) byłby
do wzięcia za darmo, rywalizację

o tego zawodnika podjęły już teraz
dwa kluby z  Manchesteru. Po-
czątkowo górą było City (zdecy-
dowany lider tabeli), ale ostatecznie
Sanchez wylądował w United za
„symboliczne” – jeśli wierzyć ofi-
cjalnym informacjom – 50 milio-
nów funtów. A  teraz najbardziej
szokująca wiadomość. Chilijczyk
ma podobno zarabiać w MU 500
tysięcy funciaków tygodniowo! To
blisko 2,5 miliona złotych, czyli
w skali miesiąca 10 dużych baniek.
Wariatkowo! A przecież Sanchez
to wprawdzie wysokiej klasy fut-
bolista, ale do gwiazd największego
formatu nie należy. Czy to sza-
leństwo nie będzie mieć końca? 

Przy takich sumach nasza rze-
czywistość jawi się nader skromnie.
Na porządku dziennym są trans-
fery bezgotówkowe – największym
powodzeniem cieszą się piłkarze
do wzięcia za darmo. A i sprzedaż
wygląda mało imponująco. Za-
głębie Lubin straciło w przerwie
zimowej dwóch kluczowych za-
wodników, reprezentantów kraju:
środkowego obrońcę Jacha i naj-
skuteczniejszego z rodzimych ko-
paczy Świerczoka. Ten ostatni
wylądował w bułgarskim Łudo-
gorcu (regularnie występuje w roz-
grywkach o europejskie puchary),

a lubinianie zarobili na tym trans-
ferze – to efekt stosownego zapisu
w kontrakcie – milion euro. Tyle
kosztuje utalentowany trampkarz,
więc powodów do satysfakcji nie
ma. Zapewne niewiele więcej uda
się uzyskać za Świerczoka, a prze-
cież bramkostrzelni piłkarze są
w cenie. Powinniśmy się szanować,
a sprzedanie futbolistów za marne,
w  skali międzynarodowej, pie-
niądze raczej nam tego nie za-
pewni. 

Sami piłkarze na siłę dążą do
jak najszybszego wyjazdu za gra-
nicę, niepomni sparzenia się wielu
ich poprzedników. Bo forsa, jaka
na nich czeka, znacznie przekracza
to, na co mogą liczyć w  kraju.
Choć i tu do biedaków nie należą.
Zawodnicy klubu z dolnej ósemki
słabej ekstraklasy, mam na myśli
wrocławski Śląsk, kasują po około
50–60 tysięcy złotych miesięcznie,
czyli tyle, ile ciężko pracujący fa-
chowcy z  różnych branż przez
cały rok. Jeśli ich kariera potrwa
co najmniej 10 lat, mogą sobie
zapewnić spokojną emeryturę. Tyl-
ko pozazdrościć. 

Ale, oczywiście, ma się to nijak
do zarobków Messiego, Ronaldo,
Sancheza, Lewandowskiego. Fut-
bolowy świat zwariował!
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Sprzedany piłkarz Neymar jeszcze w koszulce Barcelony

Futbolowy świat zwariował

O Pjongczangu niezbyt optymistycznie



Nie do obrony

Już pan Antoni się nie obroni,
Bo pan Antoni teraz w piętkę goni.

Pojedynek z Dudą klęską zakończony,
Resort obrony był nie do obrony.

Dymisja

Oto decyzja, co jest godna braw,
Odszedł minister bezgranicznych gaf.

Pozostanie mu tylko dawnych wspomnień czar,
I sława odkrywcy San Escobar.

Pożegnanie

Oto jest moje stwierdzenie bystre:
Czas chronić zdrowie przed takim ministrem.

Magnackiej pychy wszyscy mamy dość,
Więc żegnaj, Wasza Książęca Mość.

W stodole

Oto wiadomość miła niesłychanie,
Szyszko odchodzi, puszcza pozostanie.

Życie mu nową przyniosło rolę,
Będzie rezydował w swej słynnej stodole.

Kierowca

Musi się Morawiecki oswoić z poglądem,
Że on kieruje, lecz nie swoim rządem,

Bo choć państwowotwórczym się określa celem,
Prezes jest wyłącznym rządu właścicielem. 

Odwołanie

Liczni ministrowie przeszli do niebytu.
To nie zaspokaja mego apetytu,

Czekam aż wiadomość nadejdzie wesoła,
Kiedy pan Prezes sam siebie odwoła.

Spisek 

Dziś wszystkie łosie, żubry i korniki
Tej rekonstrukcji chwalą wyniki.
Za wobec Szyszki spisek uknuty

Prezes się toruńskiej doczeka pokuty.

16 Wesoło i rekreacyjnie

Nowak zjawia się przed św. Piotrem, który pyta:
– Jak tu trafiłeś?
– Jechałem z żoną samochodem, w pewnym momencie powiedziała:
– Kochanie, będziesz aniołem, jeśli mi chociaż przez pięć minut
pozwolisz poprowadzić wóz.

***

Zięć pyta lekarza, który przed chwilą badał jego teściową:
– Czy jest jakaś nadzieja?
– Niestety, to tylko katar.

***

Telefon z apteki od mężczyzny, który przed chwilą kupował rumianek
dla teściowej:
– Bardzo przepraszamy, ale przez omyłkę wydaliśmy panu cyjanek
zamiast rumianku!
– A jaka to różnica?
– Cztery pięćdziesiąt.

Halinka z Warszawy

Luli, synku mój kochany,
Luli, dziecię me,
że człek z ciebie będzie znany,
Widzę, jak we mgle.

Teraz matka cię sterana,
Karmi, ile sił,
Ale będziesz ty szampana
Jeszcze, synku, pił.

Aby zyskać kawał chleba,
Dla zgłodniałych warg
Nauk wszelkich ci nie trzeba,
Tylko giętki kark.

Gdy podrośniesz, w partyjniki
Wejdziesz, jakie chcesz,
Bo wiedz o tem, człowiek dziki,
Dobrych nie zna leż.

Tam się kłaniaj prezesowi,
Nisko, aż po pas,
On za tobą słówko powie,
Będziesz w górę lazł.

Niech twój język partii kadzi,
Niech się zgina grzbiet,

Partia cię do rządu wsadzi,
Na ministra wnet.

Wtedy nos do góry dźwigaj,
Bądź wyniosłych lic,
W biurze czasem się przemigaj,
Ale nie rób nic.

To dla obcych. Partii swojej,
Służ jak wierny pies,
A zawartość się podwoi.
Twych pękatych kies.

Wygnaj z biura urzędników,
Co nie z partii twej,
Nie lękaj się wrzawy, krzyków,
Prasie w nos się śmiej.

Że Ojczyzna na tem traci,
Warte kłaków funt,
Partia ci poparciem płaci,
A to przecież grunt.

(„Mucha” 1925, nr 15 )
* * *

Popularne przed wojną czasopismo satyryczne „Mu-
cha” pisało o tym 93 lata temu. Pasuje do 2018 roku?

Fraszki  Jana Zacharskiego
Kto się śmieje, jest zdrowszy

Kołysanka warszawska
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