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Lesław Miller

Czego to rząd RP nie robi,
aby nam – obywatelom –
obrzydzić życie. Ostatnim

wymysłem jest zakaz handlu w nie-
dziele. Z  niewielkimi wyjątkami
sklepy, zwłaszcza duże markety,
zamknięto na cztery spusty. A gdy-
by znalazł się odważny i otworzył
sklep to będzie miał przechlapane,
bo władza walnie go po kieszeni,
nawet do 100 tysięcy złotych.

Autorzy pomysłu znaleźli sobie
wygodny pretekst, że praca w nie-
dziele utrudnia chodzenie do ko-
ścioła. Nieprawda, człowiek wie-
rzący zawsze znajdzie czas, by
pójść na mszę. W niedziele nabo-
żeństwa odbywają się kilka razy,
od wczesnego rana do godzin wie-
czornych. Zdążą więc pracujący
w handlu i bywalcy sklepów.

Ekonomiści z Business Centre
wyliczyli, że zamykanie sklepów
w niedziele przyniesie gospodarce
narodowej ogromne straty. Wyli-

czono je wymiernie, budżet straci
w tym roku:
• Spadek dochodów o 1,8 miliarda

złotych,
• Utratę 36 tysięcy miejsc pracy,
• 5-procentowy spadek sprzedaży

detalicznej.
Czy Polskę stać na takie straty?

Oczywiście, że nie. Czy nie lepiej
byłoby np. doinwestować ochronę
zdrowia, która od wielu lat odczuwa
brak pieniędzy na wszystko? Zmie-
niają się rządy, ministrowie zdrowia,
każdy nowy minister dużo obiecuje,
a bałagan pozostaje.

Skutki zamknięcia sklepów
w niedziele odczują przede wszyst-
kim  pracownicy handlu. Jak wska-
zują eksperci Polskiej Rady Cen-
trów Handlowych, w 403 centrach
handlowych operujących w Polsce
zatrudnienie znajduje ponad
400 000 osób. Jakie konsekwencje
wobec powyższego będzie miało
wprowadzenie zakazu handlu
w niedziele?

Polska jest szóstym w  kolej-
ności w  Europie pracodawcą

w handlu – każde centrum w Pol-
sce to od 1500 do 3000 miejsc
pracy dla osób zaangażowanych
w  proces jego budowy i  około
1000 etatów tworzonych po jego
otwarciu, w  przypadku centrów
funkcjonujących siedem dni w ty-
godniu.

Zdaniem ekspertów PRCH,
wprowadzenie zakazu handlu
w  niedziele doprowadzi do 10%
redukcji zatrudnienia, co poskut-
kuje likwidacją około 40 000 miejsc
pracy, głównie:
• kobiet w wieku między 25 a 55

rokiem życia,
• ludzi uczących się, pracujących

wyłącznie w weekendy,
• osób z wykształceniem podsta-

wowym, średnim, mającym niskie
kwalifikacje.

Polska Rada Centrów Hand-
lowych wskazuje również na nie-
trafność argumentów zwolenników
wprowadzenia zakazu handlu
w  niedziele, którzy twierdzą, iż
centra handlowe w Polsce obfitują
głównie w  zagraniczny kapitał.
Otóż, jak wskazuje PRCH, na
przykładzie centrów handlowych
zlokalizowanych np. w Radomiu,
30% najemców to firmy lokalne,
a  kolejne 30% to firmy ogólno-
polskie, tj. Reserved, CCC, Apart,
Yes, Empik, Smyk, Gino Rossi,
Tatuum i wiele innych, które bu-
dowały swoją pozycję wraz z roz-
wojem centrów handlowych w Pol-
sce.

Dalsze komentarze są zbęd-
ne.

28 szynobusów (20 elektrycznych i 8 spalinowych) w ciągu sześciu
najbliższych lat kupią Koleje Dolnośląskie. Spółka zbuduje w Legnicy
halę do serwisowania taboru o  powierzchni 2500 m kw. Drugi taki
obiekt będzie wzniesiony we Wrocławiu. Powstaną nowe miejsca pracy. 

Koleje Dolnośląskie dysponują 40 pociągami. We własnej hali ser-
wisowej  będą wykonywane wszelkie naprawy. Obecnie roboty te
zlecane są firmom z  zewnątrz, co przynosi wysokie koszty.

Zakaz handlu w niedziele 
to ingerencja w wolność obywateli!

Koleje Dolnośląskie 
kupią 28 szynobusów

Przypomnijmy jeszcze, 

w które niedziele w tym roku

będziemy mogli w sklepach

„pocałować klamkę”:

Marzec: 11 i 18

Kwiecień: 1 i 8

Maj: 13 i 20

Czerwiec: 10 i 17

Lipiec: 15 i 22

Sierpień: 12 i 19

Wrzesień: 9, 16 i 23

Październik: 14 i 21

Listopad: 11 i 18

Grudzień: 9



Wiosną tego roku z  lotniska
we Wrocławiu będą nowe połą-
czenia. Poza dotychczasowymi li-
niami polecimy także do Porto,
Göteborga, Aten i  gruzińskiego
Kutaisi.

***

Dług Wrocławia wynosi 2,8
miliarda złotych, a wszystkich spó-
łek miejskich – 1,7 miliarda.

***

Za dwa–trzy lata we Wrocła-
wiu, w okolicach placu Legionów
i ul. Piłsudskiego, stanie pomnik
Marszałka Piłsudskiego. 

***

Po Legnicy jeżdżą pierwsze
dwa autobusy Solaris, długości 12
metrów. Na wiosnę pojawią się
dwa następne klasy mega (15 met-
rów), a  jesienią cztery następne
o napędzie hybrydowym.

***

We Wrocławiu powstał pierw-
szy konsulat Indii. Mieści się przy
ul. Wita Stwosza 16. Jest to już
23 konsulat w tym mieście.

***

Wrocław jest miastem mostów
i ma ich najwięcej w Polsce, nie-
które wymagają remontu, zwłaszcza
most Zwierzyniecki.

***

Przy skrzyżowaniu ulic Gu-
bińskiej i Strzegomskiej na Nowym
Dworze we Wrocławiu budowany
jest biurowiec firmy Street Point.
W podziemiu będzie parking dla
66 samochodów, a na paterze lokale
usługowo-handlowe.

***

17 ha ziemi przy ul. Legnickiej
i Spacerowej w Ścinawie przygo-
towano pod nowe inwestycje.

***

W Wrocławiu przy ul. Kas-
prowicza, po byłym szpitalu, po-
wstanie hotel „Klasztor”, który bę-
dzie przystosowany do dłuższych
pobytów i rehabilitacji.

***

W Jaworze rusza budowa hali
montażowo-produkcyjnej Merce-
desa. Wartość inwestycji wyniesie
ponad 500 milionów euro, czyli
przeszło dwa miliardy złotych.

***

Najdłuższa na Dolnym Śląsku
rowerostrada będzie wiodła z Mi-
licza do Wrocławia. Już zbudowano
jej odcinek koło Sułowa.  

***

Rząd przeznaczył 85 mln zło-
tych na zakup 11 nowych pociągów

aglomeracyjnych. Będą one kurso-
wały m.in. z Wrocławia do Jelcza-
Laskowic, Świdnicy i Sobótki.

***

Polski Czerwony Krzyż w Opo-
lu ogłosił konkurs na najwyższą
palmę wielkanocną. Zwycięzcy
otrzymają nagrody od prezydenta
miasta i sponsorów.

***

Namysłów powitał nowych oby-
wateli miasta. 86 noworodków, za
pośrednictwem rodziców, otrzymało
od burmistrza – Jana Kruszyń-
skiego, pakiety do nauki języka
angielskiego. Jak maluchy trochę
podrosną, to akurat się przyda.

***

W Tułowicach (otrzymały pra-
wa miejskie z  początkiem 2018
roku) odbył się festiwal piosenki z
serduszkiem. Startowało kilkadzie-
siąt osób i zespołów z całego kraju. 

***

W Paczkowie mieszkało wiele
znanych ludzi, m.in. aktorka – Bo-
żena Stachura, muzyk i polityk –
Paweł Kukiz i były minister skarbu
w  rządzie Marka Belki – Jacek
Socha.

Wojciech W. Zaborowski

Tym razem nie piszę o tym,
co dzieje się między Odrą
i  Menem, uściślam do-

kładniej adres, zwracam się myślą
serdeczną do regionu między Nysą
Łużycką i Łabą. „Pieśn łużyckiej
narodowości” („Pesen serbskoje
narodnosti”) w tłumaczeniu Wil-
helma Szewczyka, celowo dziś
chyba zapominanego literata i his-
toryka Górnego Śląska, w sposób
szczególny zaś piewcy Śląska Opol-
skiego, już w drugim wersie wiersza
opublikowanego w zbiorze „An-
tologia poezji łużyckiej” (Wydaw-
nictwo „Śląsk”, 1960) nie pozos-
tawia złudzeń, o co chodzi auto-
rowi: „A przecież tu mój prawy
dom”.

Serbołużyczanie od wieków
stanowią słowiańską enklawę na
terenach należących obecnie do
Niemiec. Nietaktem zatem byłoby
dziś wspominać, że te serbskie te-

reny w XI wieku na prośbę łużyc-
kich Słowian znalazły się granicach
państwa Bolesława Chrobrego.
Ekspansja zachodnich sąsiadów
(vide: margrabia Gero) nie po-
zostawiała złudzeń co do losów
naszych słowiańskich sąsiadów.
Również po 1945 roku Śerbołu-
życzanie mieli nadzieję, że odnajdą
się na terenach odrodzonej Pol-
ski.

Wyrokami historii (?) pozostali
w Niemczech. Na podstawie kon-
wencji europejskiej z 1 lutego 1998
roku (Strasburg) uznani są jako
jedna z kilku mniejszości narodo-
wych w Niemczech. Jest ich obec-
nie zaledwie 60 tysięcy; jeszcze
niedawno, gdy ich przedstawicieli
gościliśmy w  latach siedemdzie-
siątych ub. wieku w naszym wroc-
ławskim Klubie Dziennikarza, mó-
wiono o  stutysięcznym narodzie.
Żyją w Dolnych Łużycach w Bran-
denburgii (Chociebuż – Cottbus)
i  Górnych Łużycach, Saksonii
(Budziszyn – Bautzen).

Pozostałe, uznane w  Nie-
mczech mniejszości narodowe, to:
Friesen (50 tys.), Sinti i  Roma
(70 tys.), Duńczycy (50 tys.) żyjący
w Schleswig-Holstein.

Czy Serbołużyczanie znikają
powoli z mapy Europy, mimo au-
tonomii, własnego szkolnictwa,
oficjalnie uznawanego języka i fak-
tu, że mimo prześladowań prze-
trwali na tych terenach ponad ty-
siąc lat? Nie śmiem odpowiedzieć
dziś na to pytanie. Pozwolę sobie
przypomnieć tylko opinię byłego
już premiera Saksonii, Stanisława
Tillicha, Serbołużyczanina, który
zawsze przypominał w  trakcie
dyskusji o tym, kto był pierwszy
na tych ziemiach, że od tysiąca
lat zamieszkiwali tu zarówno Ser-
bowie (Wenden) jak i  Niemcy.
Oby o tym chciał pamiętać i obec-
ny premier Michael Kretschmer,
by Serbołużyczanie nie poczuli
się jak niegdyś, „zagubieni w ob-
czyźnie”!
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Wreszcie równi 
wobec prawa

Demonstracyjne zatrzymanie Władysława Frasyniuka nie było wydarzeniem zaskakującym.

Można się było spodziewać, że i  w tej sprawie ekipa Kaczyńskiego pokaże, jak bliska jest

peerelowskim metodom sprawowania władzy. Ale mało kto się spodziewał, że to wydarzenie

– spektakularne, ale jednak banalne – przyniesie tak radykalny zwrot w  dotychczasowej

polityce wewnętrznej PiS. Oto bowiem, w odpowiedzi na liczne głosy oburzenia, funkcjonariusze

partii władzy – co do jednego, wspólnym głosem i identycznym tekstem, zawiadomili społe-

czeństwo, że w Polsce wszyscy są równi wobec prawa!

Trudno przecenić rangę owej historycznej deklaracji, która tak zaskoczyła Polaków.

Wielu miało wrażenie, że się przesłyszeli, a inni do dziś nie potrafią ogarnąć znaczenia i da-

lekosiężnych  skutków nowej doktryny PiS. Warto więc zobrazować, jak bardzo zmieni się

teraz nasze życie polityczne i wyjaśnić, co w praktyce oznacza zrównanie praw wszystkich

Polaków, niezależnie od ich życiorysu, sprawowanej funkcji, majętności, poglądów czy przy-

należności partyjnej. 

Przede wszystkim możemy mieć pewność, że sprawa Władysława Frasyniuka zakończy

się jego uniewinnieniem, przeprosinami i  ofertą objęcia dobrze płatnego stanowiska

rządowego. Nawet gdyby sąd wydał werdykt skazujący, to prezydent Duda niewątpliwie

go ułaskawi – dokładnie tak, jak ułaskawił wcześniej Mariusza Kamińskiego i  trzech jego

kolegów z kierownictwa CBA, a później także kilkudziesięciu „równych wobec prawa” prze-

stępców, w  tym zabójcę i  dilera narkotyków. Różnica będzie tylko taka, że Kamiński &

company dopraszali się tej łaski, a  Frasyniuk ma ją gdzieś. I  jeszcze jedno: zdarzyło się

kiedyś, że o. Rydzyk, wezwany przed oblicze sprawiedliwości (były takie czasy!), postanowił

nie dać się przesłuchać. I się nie dał. Dzisiaj nie miałby szans. Jeśli odmówiłby wizyty w pro-

kuraturze, to z pewnością policja wpadłaby po niego o szóstej rano i zgodnie ze stosowaną

od niedawna procedurą skułaby go na plecach. Wszyscy jesteśmy przecież równi wobec

prawa, prawda panowie z PiS? 

Tylko patrzeć jak policja zgarnie też mgr Julię Przyłębską (pseudonim „profesor”), która

popełniła wykroczenie z tego samego paragrafu co Obywatele RP, którzy podczas demonstracji

niemiło zwracali się do pracownika TVP (pseudonim „dziennikarz”) i  przesłaniali mu

widoczność. Mgr Przyłębska mimo prawnej gwarancji jawności prac TK nie wpuszcza dzien-

nikarzy do Trybunału Konstytucyjnego nawet na ogłoszenie wyroku, a  na reklamowaną

przez kancelarię premiera konferencję „Tożsamość Konstytucyjna” wpuściła wyłącznie media

partyjno-rządowe.

Skoro jesteśmy równi wobec prawa, to zapewne spełni się również przepowiednia

Jacka Żakowskiego i  Jarosław Kaczyński zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za

manipulacje polskim hymnem. Bo jeżeli Jasia Kapelę skazano właśnie za dopisaną do

hymnu propozycję, by uchodźcy maszerowali do Polski i  łączyli się z naszym narodem, to

i prezes powinien wyjaśnić przed sądem dlaczego i po co  śpiewając kiedyś hymn, wysłał

gen. Dąbrowskiego z ziemi polskiej do Wolski. 

Historyczna deklaracja PiS, że nie ma dla nich różnicy kto narusza prawo, umożliwi

nadpobudliwym z opozycji powieszenie na szubienicach portretów Kaczyńskiego, Ziobry,

Błaszczaka i każdego spośród funkcjonariuszy prezesa, kto kapował na Polskę. W przeszłości

kapowali w sprawie rzekomych krzywd o. Rydzyka,  spowodowania katastrofy smoleńskiej

czy domniemanego sfałszowania wyborów, a obecnie upowszechniają za granicą kłamliwe

informacje na temat naszej praworządności, kompromitują Polskę łgarstwami o milionie

(jak nie więcej) przyjętych uchodźców czy o  rzekomej degrengoladzie skorumpowanych

polskich sędziów, w PRL masowo skazujących opozycjonistów.  Rzecz jasna ci, którzy zechcą

powiesić na szubienicy portrety donosicieli z PiS, muszą się liczyć, że policja odpyta ich „na

okoliczność”, jednak docelowo spotka ich dokładnie ta sama troskliwa reakcja władzy, jaka

stała się udziałem  narodowców wieszających podobizny europosłów z Platformy. 

Epokowa deklaracja PiS uradowała wielu. Radują się parlamentarzyści opozycji, bo od

dzisiaj każdy z nich może bezkarnie łamać regulamin Sejmu – np. wejść na mównicę i zelżyć

przeciwnika politycznego w dowolnie obraźliwych słowach, a marszałek nie będzie się temu

sprzeciwić, jeśli tylko ów poseł wypowie uprzednio formułkę: „Ja bez żadnego trybu”. Cieszy

się też małżonka prezydenta Poznania Joanna Jaśkowiak, oskarżona o to, że podczas de-

monstracji poinformowała zebranych, że jest wk…ona dobrą zmianą. Teraz zostanie po-

traktowana tak, jak młodzi narodowcy wyjący tłumnie „wyp…ać z uchodźcami” – czyli wy-

rozumiale i życzliwie.

***

Można jeszcze długo kpić, ale sprawa nie przestanie być poważna: owszem, każdy jest

równy wobec prawa. A wobec bezprawia?

Zagubieni w obczyźnie

  Wieści z Dolnego Śląska 
i Opolszczyzny

Moje Jan 

Kowalski
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Lech Pąchalski

Ponad 22 miliony złotych
chce przeznaczyć na swoje
tegoroczne  inwestycje strze-

liński samorząd. Gmina zamierza
też aktywnie walczyć ze smogiem
i uroczyście uczcić setną rocznicę
odzyskania niepodległości.

W 2018 roku gmina Strzelin
dołączy do samorządów, które dys-
ponują własną zbiorową komuni-
kacją. Będzie to bez wątpienia
bardzo duże wyzwanie, a komu-
nikacja ma ruszyć już wiosną br.
Dzięki znacznej, bo  blisko 4-mi-
lionowej dotacji, gmina zakupiła
cztery elektryczne pojazdy i dzie-
więć niskoemisyjnych busów. Elek-
trobusy obsłużą dwie linie miejskie,
a busy będą kursować na terenach
podmiejskich i  dotrą do prawie
wszystkich sołectw gminy Strzelin.
Korzystający z komunikacji pod-
miejskiej mieszkańcy sołectw już
bez większych problemów dojadą
na pociąg, do szkół, pracy, lekarza
czy urzędów. Rozkład jazdy będzie
dostosowany do godzin odjazdu
porannych pociągów oraz popo-
łudniowych pociągów powrotnych.
Gmina zawarła już porozumienie
z Kolejami Dolnośląskimi i rów-
nolegle z uruchomieniem komu-
nikacji zostanie wprowadzony zin-
tegrowany bilet. Dzięki niemu
tańsze będzie korzystanie z  ko-
munikacji gminnej i  kolejowej.
Osoby, które skorzystają ze wspól-
nego biletu, zaoszczędzą w  skali
roku nawet do 500 złotych. Gmin-
ną komunikacją będzie przez naj-
bliższe pięć lat zarządzał wyłoniony
w przetargu zewnętrzny operator.

– Wiem, że jest to zadanie
trudne i nowe dla nas wszystkich,
ale konieczne w kontekście planów
PKS związanych z likwidacją ko-
lejnych kursów na terenie naszej
gminy – wyjaśnia Burmistrz Do-
rota Pawnuk.

Miliony na inwestycje

Gmina Strzelin odważnie sta-
wia na turystykę. Mieszkańców
oraz turystów z pewnością ucieszy
realizacja pierwszego etapu budowy
ścieżki rowerowej wzdłuż nieczyn-
nej linii kolejowej i  atrakcyjnych
turystycznie tras rowerowych tzw.
singletracków. O  tę drugą inwe-
stycję szczególnie mocno zabiegały
lokalne środowiska rowerowe, a za-
planowany na 2018 rok pierwszy
etap zadania obejmuje wykonanie
odcinka o długości 3,6 km. Sin-
gletrack będzie zlokalizowany w la-
sach porastających malownicze
Wzgórza Strzelińskie, w okolicach
wzniesienia Kopa Nowoleska (383
m n.p.m.). Docelowa długość pla-
nowanej sieci singletracków to bli-
sko 10 kilometrów. 

Trasy rowerowe to jednak nie-
jedyna inwestycja gminy w tury-
styczną infrastrukturę. W  2018
roku strzeliński samorząd zain-
westuje bardzo duże środki
w Ośrodek Wypoczynkowy „Nad
Stawami” w Białym Kościele. Już
w 2017 roku ruszyła budowa bu-
dynku rekreacyjnego, w  którym
będzie m.in. zaplecze sanitarne
i  wypożyczalnia rowerów. Nie-
dawno do ośrodka doprowadzono
kanalizację sanitarną, a  w 2018
roku zaplanowano budowę nowych
domków oraz remont basenu dla
najmłodszych. Warto podkreślić,

że w  2016 roku wyczyszczono
staw, przy którym działa ośrodek
i wykonano nową plażę. 

Inwestycje w bazę turystyczną
to oczywiście tylko wycinek zadań,
które znalazły się w budżecie gminy
na 2018 rok. O  rozmachu samo-
rządowych planów inwestycyjnych
najlepiej świadczy to, że pokaźną
część gminnych wydatków, bo ponad
22 miliony złotych, zapisano właśnie
na realizację inwestycji. Lista za-
planowanych na ten rok zadań jest
długa i przekroczyła setkę. 

– Pod względem inwestycji bę-
dzie to niewątpliwie intensywny
i bardzo pracowity rok. W zesta-
wieniu planowanych wydatków
majątkowych znajduje się aż 107
pozycji, a nie ma tam jeszcze ujętych
tych zadań, na które pozyskamy
zewnętrzne środki. Do ważniej-
szych inwestycji można zaliczyć
budowę i remonty dróg na kwotę
ponad 8,5 miliona złotych. Już
w okresie wiosenno-letnim, na zle-
cenie województwa dolnośląskiego
i  przy pomocy finansowej naszej
gminy, powinna ruszyć budowa
nowego ronda na skrzyżowaniu
dróg wojewódzkich 395 i  396.
Listę zadań drogowych uzupełniają
liczne przebudowy ulic w mieście
i w sołectwach oraz remonty.

W Strzelinie ruszył już drugi
etap przebudowy miejskiego tar-
gowiska, a  na terenie podstrefy
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej „Invest-Park” trwa
uzbrajanie tych terenów inwesty-
cyjnych, na których w przyszłości
wyrosną dwa nowe zakłady pracy.
Po zakończeniu robót na targo-
wisku znacznie poprawi się kom-
fort handlujących i kupujących. 

Lokalny samorząd inwestuje
również w bazę sportową. W 2018
roku na jednym z miejskich osiedli
powstanie wielofunkcyjne boisko,
a strzelińskie kluby piłkarskie zys-
kają nowoczesne zaplecze szat-
niowe i sanitarne. I tak już bogatą
ofertę sportową i rekreacyjną Strze-
lina znacznie uatrakcyjniło odkryte
lodowisko, które poza zimowym
sezonem pełni funkcję kortu te-
nisowego. 

Sporo inwestycji będzie reali-
zowanych także na terenach wiej-
skich, a  największym sołeckim
przedsięwzięciem będzie budowa

kanalizacji sanitarnej w Karszowie.
Gmina absolutnie nie zapomina
o poprawie szkolnej infrastruktury,
czego wyrazem jest całkiem po-
kaźny plan prac remontowych i mo-
dernizacyjnych. Pisząc o strzeliń-
skich inwestycjach, warto też
wspomnieć o niedawno zakończo-
nej przebudowie ciągów komuni-
kacyjnych na południowej pierzei
rynku. Był to kolejny i niezwykle
ważny etap rewitalizacji części sta-
rego miasta.

Dołożą do wymiany pieców

W ostatnim czasie tematem
numer jeden jest problem smogu,
niebezpiecznego dla zdrowia i życia
ludzi. Gmina Strzelin nie chowa
głowy w piasek i zamierza aktywnie
walczyć z tym zagrożeniem. – Od
lat w ramach gminnego programu
konsekwentnie wspieramy finan-
sowo naszych mieszkańców w wy-
mianie ogrzewania na ekologiczne.
W  trosce o  poprawę jakości po-
wietrza i  zdrowie mieszkańców
miasta oraz gminy Strzelin w 2018
roku aż 800 000 złotych przezna-
czymy na program wymiany pie-
ców. W  ramach tego przedsię -
wzięcia, realizowanego przy współ-
pracy z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu, 100 gos-
podarstw zyska w tym roku eko-

logiczne i  bardziej przyjazne dla
środowiska źródła ogrzewania.
Oczywiście w kolejnych latach za-
mierzamy kontynuować te pro-
ekologiczne działania, bo doskonale
zdajemy sobie sprawę, że jakość
powietrza ma kluczowe znaczenie
dla zdrowia i dobrego samopoczucia
naszych mieszkańców – informuje
Burmistrz Dorota Pawnuk.

Działalność samorządu rzecz
jasna nie sprowadza się wyłącznie
do inwestycji i remontów. To rów-
nież bogata i stale uatrakcyjniana
oferta kulturalna. Jej kluczowym
elementem i filarem będą w 2018
roku obchody setnej rocznicy od-
zyskania niepodległości. – To wy-
jątkowa okazja do wspólnego prze-
żywania i okazywania radości z ży-
cia w  niepodległym państwie.
Mamy praktycznie dopięty bogaty
program obchodów rocznicowych.
Już dziś zapraszam wszystkich
mieszkańców do aktywnego uczest-
nictwa we wszystkich wydarzeniach
patriotycznych, kulturalnych i spor-
towych, które zorganizujemy w tym
wyjątkowym roku. Cieszę się, że
w  naszym mieście powstał spo-
łeczny komitet działający na rzecz
budowy Pomnika Legionisty. Po-
mnik będzie wyjątkową formą
uczczenia setnej rocznicy odzys-
kania niepodległości – podsumo-
wuje szefowa gminy Strzelin.

3Strzelin
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Burmistrz Strzelina – Dorota Pawnuk

W gminie powstaną singletracki

To będzie intensywny i pracowity rok...

Strzelin stawia na:
zbiorową komunikację, turystykę, 

walkę ze smogiem
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Wojciech W. Zaborowski

Oniedzieli na Głównym
śpiewał swego czasu
Wojciech Młynarski, któ-

rego pomnik, ostatni z  tu posta-
wionych, zdobi opolskie Wzgórze
Akademickie. Inna rzecz, że bard
opiewał dawny legendarny nocny
„salon stolicy”, czyli barak Dworca
Głównego w Warszawie. O Dwor-
cu Głównym w Opolu nikt jak na
razie nie ułożył żadnej piosenki.
A szkoda! Zarówno jego historia,
jak i dziś na to zasługują.

Opole! Kto tu przyjechał po
raz pierwszy, powinien koniecznie
zobaczyć zarówno Rynek, jak i za-
mek na Ostrówku, Ogród Zoolo-
giczny i  Muzeum Śląska Opol-

skiego, Aleję Gwiazd Polskiej Pio-
senki i katedrę pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego, mury obronne
i amfiteatr, fontannę Ceres i Mu-
zeum Wsi Opolskiej... i wiele jesz-
cze innych atrakcji, którymi kusi
to malownicze miasto nad Odrą.
Pierwsza wzmianka datowana jest
na rok 846, gdy to Geograf Ba-
warski napisał, iż osada na Ostrów-
ku jest jedną z  dwudziestu osad
Opolan. Co nie oznacza, iż nie
warto bliżej poznać,  rzadko
w  przewodnikach turystycznych
wspominanego Dworca Głównego
przy ul. Krakowskiej 48.

Znam to miasto od dziecka
z  urlopów, wakacyjnych wypraw
rodziców, potem spędzałem w nim
lata studenckie, w  końcu jako
dziennikarz z Wrocławia, później
z Warszawy, wielokrotnie  zaglą-
dałem tu na pół służbowo, na pół
prywatnie, zawsze zaś z jednakową
sympatią. Ile razy – kilkadziesiąt
czy kilkaset? Trudno zliczyć. Wiem
jedno, nawiązując do idei mego
wszechutalentowanego literacko
imiennika Wojciecha Młynarskie-
go, postanowiłem w końcu również
uwiecznić „niedzielę na Głównym”,
tyle że w Opolu i oczywiście nie
poezją, a prozą. I tak obecnie, po
raz pierwszy celem mojej wyprawy
nie było miasto. Cały dzień spę-
dziłem na opolskim Dworcu
Głównym, praktycznie u  wrót
wejściowych do grodu Piastów
Śląskich.

Już w  momencie, gdy noga
moja dotyka po wyjściu z wagonu
płyt peronu, wiem, że znajduję się
na dworcu unikatowym nie tylko
w skali kraju, ale również Europy!

Perony nie są tu zbudowane, jak
to wszędzie na dworcach, w linii
prostej, lecz tworzą łuk! Sam zaś
widoczny w głębi kolejowy budy-
nek wzniesiony jest w stylu... No
właśnie, powstały w  1899 roku
gmach (po modernizacji w 1926
roku) ma w sobie elementy w stylu:
neogotyku, neorenesansu, secesji,
neoklasycyzmu – w sumie typowy
eklektyzm, tworzący jednak spójną,
interesującą całość. Również po-
konując zbudowane w  trakcie
wspomnianej modernizacji po-
dziemne przejście, łączące właściwy
dworzec z budynkiem wejściowym,
warto zwrócić uwagę zarówno na
schody z  widniejącymi na nich
datami z  historii miasta, jak
i umieszczony na ścianach tunelu
ciąg reklamowych gablot. Zawierają
one multum praktycznych infor-
macji z życia codziennego miasta.
Można się z nich dowiedzieć nie

tylko o istnieniu Muzeum Polskiej
Piosenki, ale również tego, że mias-
to może pochwalić się nie byle ja-
kim prominentnym  politykiem
(Patryk Jaki), udzielającym do tego
bezpłatnych porad prawnych.

Nim jednak wyjdzie się na ze-
wnątrz dworca, dokładniejsze poz-
nanie obecnego stanu budowli po
ostatniej restauracji w 2014 roku
przyniesie obserwatorowi niewąt-
pliwą satysfakcję. W trosce o wy-
godę podróżnych przystosowano
dworzec do potrzeb niepełno -
sprawnych, obniżono np. okienka
kas biletowych, wprowadzono mo-
nitoring, zbudowano przestronne
toalety, wprowadzono system wind.
Do dyspozycji podróżnych jest nie
tylko stylowa poczekalnia z inte-
resującym stropem i malowidłami
z historii miasta zdobiącymi ściany,
ale również księgarnia taniej książ-
ki, małe bistro będące jednocześnie
punktem sprzedaży prasy. To tu
właśnie przy kawie miałem przy-
jemność porozmawiać na temat
Opola z  paniami Ewą Polwiak

i Anną Szkolnicką, które skracały
w ten sposób czas oczekiwania na
pociąg do Katowic, gdzie w  tra-
dycyjnym „Spodku” czekały na nie
muzyczne atrakcje.

Gdy do tego dodam, że za-
równo elewacja dworca, jak i naj-
drobniejsze detale architektoniczne
stanowią interesującą dla podróż-
nych całość... mogłem już wyjść
z głównego budynku  przed gmach
dworca.

I tu następne zaskoczenie! Jak
przed dziesięcioleciami, autentycz-
ny parowóz (nie elektrowóz!) pod
otwartym semaforem zaprasza, no,

nie do jazdy, a  do wspomnień
o tym, co było tu kiedyś, jako że
maszyna-eksponat stoi między bu-
dynkiem dworca a sąsiednim gma-
chem Poczty Głównej i  stanowi
wymarzony obiekt, nie tylko dla
dzieci, do pamiątkowej fotografii
z Opola.

A komu jeszcze mało atrakcji,
ten może zmienić Dworzec Głów-
ny na... „Opole Główne”, pub ofe-
rujący „Zakąski – Przekąski”, który
mieści się w  dworcowym kom-
pleksie, tyle że nie od strony pe-
ronów, a  przydworcowego placu.
Tu właśnie pani Rozalia (menager
i barmanka) wraz z koleżanką zza
baru, panią Eugenią, namówiły
mnie, bym po pracowitym dniu
zapoznał się z  polsko-czeskim
kunsztem piwowarskim, z którego
słynie lokal, czyli piwem „Brackie”
z Cieszyna. Kobietom się nie od-
mawia – uległem!

Wracając koleją do Wrocławia,
przeglądałem „Magazyn miejski
– Opole”. Wyczytałem w nim, że
absolwentka opolskiego liceum,
osiemnastoletnia Kamila Świerc,
wygrała 28 konkurs Miss Polski.

Chyba będę musiał wkrótce
znowu zawitać do Opola. Wyraźnie
czuję do niego... pociąg.

Dworzec Główny w Opolu

Historia miasta wypisana na dworcowych schodach

Nie mogło się obejść bez re-
klamy muzeum tak znanej
imprezy w Opolu

Nie pod parą, ale na pewno pod semaforem

Pub na dworcu

Moje Opole

„..na Głównym niedziela!”
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„Od ziarenka do bochenka”,
taki program oferuje turystom
Czarci Młyn w  Świeradowie-
Zdroju. Zaczyna się w sali z ory-
ginalnymi maszynami młyńskimi
z  1890 roku oraz repliką koła
wodnego mierzącego ponad 6 met-
rów. Podczas zwiedzania można
wysłuchać dawnych historii o tym,
jak produkowana była mąka, zo-
baczyć zabytkowy piec chlebowy
oraz przepiękną salę biesiadną
wraz ze zdjęciami dawnej Czer-
niawy-Zdroju. Wokół  młyna jest
ogród roślin i  ziół oraz płynie
strumień napędzający młyńskie
koło.

Młyn jest położony na Czarciej
Łące, wraz z  Centrum Edukacji
Ekologicznej „Izerska Łąka”. Jest
to budynek, który znajduje się tuż
nad młynem. Prelekcja dotycząca
Gór Izerskich, ciemnego nieba
oraz życia owadów zaczyna się
o każdej pełnej godzinie, a podczas
wykładu można zobaczyć gwiezdną
mapę nieba nad Górami Izerskimi,
odwzorowaną na sklepieniu sali
kinowej.

Zwiedzanie Młyna w  środy,
czwartki, piątki i soboty w godzi-
nach 10.00–16.00 (wejście o każdej
pełnej godzinie, ostatnie o 15.00).

Czas zwiedzania: do 30 mi-
nut.

WParku Narodowym Gór
Stołowych koło Kudowy-
Zdroju znajdują się warte

zwiedzenia Błędne Skały. Tworzą kil-
kusetmetrową trasę turystyczną o nie-
powtarzalnym uroku, którą zwiedzając,
często dosłownie przeciskamy się po-
między skałami wąskimi szczelinami.
Wysokość korytarzy waha się w gra-
nicach 6–8 m, szerokość jest różna –
miejscami wynosi tylko kilkadziesiąt
centymetrów. Nawet podczas deszczu
przechodzi się znaczny odcinek drogi
pod skalnymi parasolami. 

Ta forma wietrzenia nie ma ża-
dnego odpowiednika w  Polsce. Re-
zerwat przyrody utworzono tu w 1957
roku. Przejście labiryntu zajmuje około
35 minut, osobom z tuszą... zajmuje
to dłużej.

Zabytkowy kamienny most
nad rzeką Młynówką
w Kłodzku ma cechy bu-

dowli gotyckiej i  łączy ze sobą
Wyspę Piasek i staromiejską część
Kłodzka na Fortecznej Górze
z  rynkiem i  twierdzą, stanowiąc

część jednej z głównych dróg ko-
munikacyjnych tej części miasta.
Most jest zamknięty dla ruchu
kołowego. 

Mimo niewielkich rozmiarów
jest podobny do mostu Karola
w Pradze.

Być w Karpaczu i nie pójść
na Śnieżkę, to jak będąc
w  Rzymie, nie zobaczyć

papieża. Nic więc dziwnego, że
zwiedzanie góry na wysokości
1602 m n.p.m.  to jeden z żelaznych
punktów wycieczkowiczów. Pieszy
wypad jest jednak męczący. Dlatego
turyści korzystają z wyciągu krze-
sełkowego na Małą Kopę, leżącą
w połowie drogi na Śnieżkę. 

Śnieżka to szczyt Karkonoszy
i Sudetów. Skalny stożek zbudo-
wany jest w głównie ze skał me-
tamorficznych i  granitu. Powstał
z przeobrażenia łupka łyszczyko-
watego na styku gorącej magmy.
Najbardziej niedostępne południo-
we zbocze pocięte jest głębokimi
żlebami. Od północy dominuje
stromo opadający rumosz skalny,
a  od wschodu łagodnie schodzi
do Słonecznej Doliny. Zbocza pół-
nocne i południowe Śnieżki opa-
dają stromo do dwóch głębokich
dolin polodowcowych: Łomniczki
i Obří důl. Panuje tutaj specyficzny

klimat, zbliżony do tego, jaki mamy
za kołem podbiegunowym. Dla-
tego na niższych wysokościach niż
gdzie indziej w tych szerokościach
geograficznych wykształciła się ro-
ślinność alpejska. 

Średnia roczna temperatura na
Śnieżce nieznacznie przekracza
0°C, w  najcieplejszym miesiącu
wynosi 10,6°C, stąd też pokrywa
śnieżna zalega już czasami od paź-
dziernika, a  kończy się w  maju.
W ciągu roku średnia suma opa-
dów przekracza 1000 mm. 

Charakterystyczną cechą tego
szczytu są huraganowe wiatry prze-
kraczające 80 m/s oraz częste za-
mglenie (ponad 300 dni w  roku).
Średnia wieloletnia prędkość wiatru
na Śnieżce wynosi prawie 12 m/s,
a  zdarzają się miesiące zimowe,
kiedy to średnia miesięczna prze-
kracza 25 m/s. Śnieżka jest miejscem,
gdzie można obserwować rzadko
gdzie indziej spotykane zjawiska
meteorologiczne, jak ognie św. Elma,
widmo Brockenu czy Glorię.

Turystyka

Czarci Młyn
w Świeradowie-Zdroju

Śnieżka 
– symbol

Karkonoszy

ODRODZONE SŁOWO POLSKIE | 2(44) / 2018

Zaczarowany i zdrowy chleb z Czarciego Młyna

Tu się przerabia zboże na mąkę

Błędne Skały koło
Kudowy-Zdroju

Most gotycki
w Kłodzku
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Lesław Miller

Prawie uzależniła się od kom-
putera. Może nie tak jak
narkoman od heroiny czy

palacz od papierosów, ale po przyj-
ściu do domu i umyciu rąk Aśka
natychmiast włączała swego lap-
topa. Sprawdzała pocztę w Inter-
necie, interesowały ją wiadomości
z Polski i świata.

Któregoś dnia Aśka otworzyła
laptopa, a tu poczta przestała dzia-
łać. Zrozpaczona przypomniała
sobie, że kilka dni temu – tak na
wszelki wypadek – zerwała ze
słupa kartkę z numerem telefonu
naprawiacza komputerów. Za-
dzwoniła, w  słuchawce usłyszała
męski głos:

– Tak, naprawiamy komputery,
proszę podać adres, a  zjawię się
u pani w mieszkaniu w ciągu pół
godziny.

Przyszedł punktualnie. Był to
mężczyzna w  wieku około trzy-
dziestu lat, ubrany w czarny strój,
jaki zazwyczaj noszą mechanicy.
Kiedy zapytała o  imię, odpowie-
dział, że Damian.

Obejrzał  komputer i  zaczął
wybrzydzać:

– To już stary grat, proponuję
kupić nowy w mojej firmie.

– A ile kosztuje?
– Mało  co używany, za około

tysiąc pięćset złotych.
– Drogi, czy mogłabym go ku-

pić na raty?
– Absolutnie, sprzedaję tylko

za gotówkę!
Po czym dodał:
– Pani komputer jest zawiru-

sowany.
– To proszę założyć antywi-

rus.
– To będzie kosztowało dwie-

ście złotych.
– Trudno, zapłacę.
– Są jeszcze inne usterki, muszę

go zabrać ze sobą do warsztatu
i jutro przywiozę naprawiony.

Aśka zgodziła się. Nazajutrz
rano przywiózł komputer, ale wy-
magał jeszcze aktualizacji, co –
jak powiedział – potrwa około
pięciu godzin. Aśka zaproponowała
kawę, ale Damian nagle chwycił
ją i  zaniósł na kanapę. Szybko
zdjął jej majtki i odbył stosunek.
Aśka za bardzo się nie broniła, bo
pół roku temu zerwała z  narze-
czonym i  była spragniona męż-
czyzny.

Aktualizacja w laptopie jeszcze
trwała. Damian zapisał sobie dane
do faktury dla Aśki i pobrał jeszcze
sześćset złotych tłumacząc, że mu-
siał wewnątrz komputera prawie
wszystko wymienić. Wychodząc
obiecał, że za godzinę wróci z fak-

turą, a w tym czasie aktualizacja
się zakończy i laptop będzie działał
prawidłowo.

Minęła godzina, potem druga
i trzecia, aktualizacja się zakończyła,
a Damian się nie pojawił. W do-
datku komputer nie był naprawiony
i nadal poczta nie działała.

Aśka zadzwoniła do Damiana,
lecz nie mogła się połączyć, bo
jego numer był zablokowany. Zdała
sobie sprawę z tego, że padła ofiarą
oszusta. Nie dość, że był chamski
i kiepski w łóżku, to jeszcze wy-
łudził od niej osiemset złotych.

Odwiedziła sklep z  używanymi
komputerami i były tam laptopy
po czterysta złotych, za które Da-
mian chciał tysiąc pięćset. Posta-
nowiła, że mu tego nie daruje!

A Damian działał dalej. Oszu-
stwo Aśki było jednym z  wielu
w  jego stałej praktyce. Następna
ofiara, znów kobieta, zadzwoniła
do niego dwa dni później. Zepsuł
jej się bardzo drogi komputer i oj-
ciec kazał jej znaleźć fachowca,
aby go naprawił. Urszula miała,
też ze słupa, numer telefonu Da-
miana. Zadzwoniła – przyszedł.
Obejrzał komputer i  stwierdził,
że musi go zabrać i naprawić w za-
kładzie. Potem brutalnie Urszulę
zgwałcił, zabrał komputer i  wy-
szedł. Tyle go widziała, bo nazajutrz

ani w następne dni też się nie zja-
wił. Ojciec Urszuli powiedział, że
mu nie daruje! 

Kolejną ofiarą złodzieja i oszus-
ta był emeryt. Mimo sędziwego
wieku, nauczył się obsługiwać
komputer i  był stałym gościem
Facebooka. Starszy pan, jako czło-
wiek praktyczny, przechodząc ulicą,
zobaczył na słupie ogłoszenie o na-
prawach komputerów. Zerwał jed-
ną karteczkę z numerem telefonu
i  schował do kieszeni. Przydała
się kilka dni później, kiedy jego
komputer zaniemógł. Zadzwonił

więc pod numer na karteczce
i umówił się z naprawiaczem. Przy-
szedł po godzinie. Widząc, że ma
do czynienia ze starszym czło-
wiekiem, postanowił go wydoić
z pieniędzy. Uszkodzenie było nie-
wielkie, Damian coś tam postukał
i zażądał pięćset złotych.

Emeryt poczerwieniał ze złości,
chwycił miotłę i zdzielił nią tupe-
ciarza po grzbiecie. Potem jeszcze
poprawił, aż przerażony Damian
uciekł z  mieszkania. Więcej go
nie zobaczył.

Ewę poznał w  kawiarni. Po-
dobała mu się ta zgrabna blon-
dynka z długimi nogami na wy-
sokich szpilkach. Pochodziła z bo-
gatego domu, ojciec prowadził do-
brze prosperujący zakład budow-

lany, ona dysponowała kilkoma
komputerami. Damian miał wielką
ochotę chociaż jeden naprawić,
a właściwie ukraść. Na okazję mu-
siał zaczekać. Na razie z  Ewą
wypili po kilka kieliszków wódki
i poszli „na chatę” do jej koleżanki,
która na miesiąc wyjechała za gra-
nicę i  jej powierzyła opiekę nad
mieszkaniem. W eleganckim miej-
scu spotkali się jeszcze kilka razy.

Damian lubił wypytywać Ewę
o jej sprawy rodzinne, nie mówiąc
nic o  sobie. Dowiedział się, że
wyjeżdża z rodzicami na weekend

do Karpacza. Nadarzyła się okazja
do okradzenia mieszkania. Jak po-
myślał, tak zrobił. Choć wewnątrz
była biżuteria i inne dobra, nastawił
się tylko na sprzęt elektroniczny.
Wyniósł więc wszystkie trzy kom-
putery, drukarkę i skaner. Po kilku
dniach zakończył spotkania z Ewą,
bo swój cel już osiągnął i  szukał
nowych wyzwań. Skradziony sprzęt
sprzedał paserowi.

Zenonowi H. Damian nie po-
dobał się od początku jego wizyty
w mieszkaniu. Zanim udostępnił
mu komputer zapytał jaką repre-
zentuje firmę i czy wydaje faktury.
Damian zaczął kręcić i podał z su-
fitu firmę „Twój Komputer”

– Gdzie ona się mieści?
– Przy ul. Gajowej.

– Znam dobrze tę ulicę i takiej
firmy tam nie ma.

Na tę uwagę Damian szybko
doszedł do drzwi i wybiegł z miesz-
kania jak strzała. Zenon pogratu-
lował sobie refleksu i wiedział, że
udało mu się uniknąć oszusta.

Któregoś dnia miły kobiecy
głos obudził Damiana z  samego
rana.

– Czy pan naprawia amery-
kańskie komputery?

– Oczywiście, wszystkie. 
– Mam na imię Halina, kiedy

mogę pana zaprosić do mnie na
ulicę Kosmos 7.

– Mogę przyjść za godzinę.
– To zapraszam, bo mój kom-

puter się zepsuł.
Pani Halina okazała się kobietą

określaną „ryczącą czterdziestką”.
Przyjęła Damiana kawką z  cias-
teczkiem, które sama upiekła. Lu-
biła dużo mówić, zwłaszcza w mę-
skim towarzystwie. Damian, choć
nic nie powiedział o sobie, dowie-
dział się, że Halina jest rozwódką,
pracuje w urzędzie miejskim, a dzi-
siaj przebywa na urlopie. Wyglądało,
że bardziej zależy jej na rozmowie
niż na naprawie komputera. Da-
mian znienacka ją pocałował. Chęt-
nie oddała pocałunek, aż znaleźli
się na kanapie, gdzie doszło do
tego, co powinno.

W końcu przyszedł czas na
obejrzenie komputera. Damian
stwierdził, że usterki nie można
naprawić na miejscu i musi kom-
puter zabrać do zakładu. Naiwna
kobieta nie wyraziła żadnego sprze-
ciwu. Łatwowierność została uka-
rana, bo nie zobaczyła więcej ani
Damiana, ani komputera.

Wizyta u  ostatniego klienta
była dla Damiana fatalna w skut-
kach i doprowadziła do kresu jego
przestępczego procederu. Właści-
ciel komputera przeznaczonego
do naprawy spojrzał na Damiana
i  zażądał  okazania legitymacji
z jego firmy oraz dowodu osobis-
tego. Tym razem oszust nie mógł
uciec, bo… trafił do mieszkania
policjanta. A przedstawiciele tego
zawodu mają odpowiedniego nosa
i  z daleka potrafią poznać prze-
stępcę. Damian został aresztowany
i postawiony przed obliczem sądu.

W czasie dochodzenia okazało
się, że Damian nie reprezentował
żadnej firmy i nie płacił podatków.
Nie miał żadnego wykształcenia
informatycznego ani praktyki.
Wieszał na słupach ogłoszenia
z  numerem telefonu i  czekał, aż
ktoś zadzwoni. Klientów okradał
i oszukiwał na różne sposoby.

Był żonaty, choć przed kobie-
tami udawał, że jest stanu wolnego.
Jego małżonka pracowała jako
sprzedawczyni w sklepie.

Dziwkarz i oszust komputerowy
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Wojciech W. Zaborowski

Właściwie mógłbym ten
tekst zatytułować
„Moje polonijne cztery

pory roku”, gdyż od wielu już lat
hotel „Polonia” wiosną, latem, je-
sienią i  zimą  staje się  mym
drugim domem na czas pobytu
we Wrocławiu. Zalicza się on do
historycznych hoteli tego miasta.
Gości z Niemiec oczekuje nawet
barwna ulotka z wydrukowanym
zaproszeniem „Wir laden Sie zum
Spaziergang durch Breslau ein”
(„Zapraszamy na spacer po Wroc-
ławiu”) i  fotosami trzech hoteli:
„Piasta”, „Europejskiego” i właśnie
„Polonii”. Położone blisko siebie,
nieopodal dworca PKP i autobu-
sowego, vis-à-vis teatru muzycz-
nego „Capitol”, prawie w samym
centrum miasta, stanowią naturalną
przystań dla turystów. Pamiętając
zaś o  ich genezie i  historii, nie
dziwi fakt, iż szczególnie upodobali
je sobie goście z  Niemiec. Już

otwierając internetowe strony mogą
przeczytać w języku niemieckim,
że hotel oferuje: „kostenloses
WLAN, kostenloses Frühstück,
kostenloses Parkplatz” i że „Haus -
tiere gestattet” (bezpłatny WLAN,
bezpłatne śniadanie, bezpłatny par-
king i  dodatkowo – zezwala na
obecność zwierząt domowych).
Noclegi, rzecz jasna, nie są już
bezpłatne – ale pod tym względem
„Polonia” nie stanowi chyba wy-
jątku?

Te mury tchną historią! „W
1911 roku otwarto jeden z  naj-
większych, najbardziej eleganckich
i najdroższych z wrocławskich ho-
teli tamtego okresu”. Budowla sta-
nęła przy ówczesnej Gartenstraße,

a  zaprojektował ją Paul Rother,
o czym informuje okolicznościowa
tablica znajdująca się nieopodal
windy w recepcji hotelu „Polonia”
przy ulicy Piłsudskiego 66/70.
Dlaczego akurat tam? Powód jest
oczywisty – interesującym się dzie-
jami nadodrzańskiej metropolii
nie trzeba nawet tego wyjaśniać,
pozostałych zaś informuję, że daw-
ny, istniejący do 1945 roku, nie-
miecki hotel „Vier Jahreszeiten”
(„Cztery Pory Roku”), o  którym
powyżej mowa, to właśnie dzi-
siejsza „Polonia”. Gość z Niemiec
spotyka się tu z obecną w murach
żywą historią dawnego Breslau,
gość z Polski, uzupełnia swą wiedzę
o niezwykłych dziejach Wrocławia,
jego mieszkańców i jego budowli.

Stąd tylko 14 minut pieszo do
Rynku i  słynnego historycznego
ratusza, 15 minut do współczesnej
Sky Tower i... kilka sekund do
restauracji hotelowej „Galicja”, któ-
rą przypadkowym rymem tak za-
chwalał nieznany bliżej gastropoeta
na jednej z  internetowych stron:

W eleganckiej restauracji „Galicja”
serwujemy dania,
które zachwycają smakiem i finez-

ją podania.
Szczerze mówiąc, nie jestem

aż tak wytrawnym smakoszem,
bardziej zwracałem przeto uwagę
nie na wzmacniające ciało pod-
niebienne rozkosze, a na podno-
szące ducha wyjątkowo miłe
i  uprzejme panie z  recepcji.
Uśmiech i autentyczna sympatia,
z jaką się zawsze z ich strony spo-
tykam, pozostają w  pamięci na
długo po opuszczeniu hotelu i sta-
nową istotną zachętę do ponow-
nych odwiedzin. Pani Ado (kie-
rownik recepcji), pani Moniko
(starszy recepcjonista), pani Ale-

ksandro – nie tylko w  swoim
imieniu, ale chyba też i wszystkich
gości, bo wpisy internetowe są
jednoznacznie pozytywne (powta-
rza się „nettes Empfangspersonal”!)
– serdeczne dzięki za empatię!

Dzisiejsza „Polonia” nie ma
wprawdzie ani sali balowej, ani
klubowej, ani bilardowej, jak to
było za czasów „Vier Jahreszeiten”,
nie ma już nawet na parterze le-
gendarnego baru „Tempo”, który
w  latach sześćdziesiątych pełnił
tu rolę podobną do warszawskiego
baru „Praha” w  Alejach Jerozo-
limskich. W  hotelowej „Galicji”
nadal spotykają się jednak od czasu
do czasu reprezentanci środowisk
twórczych, m.in. dziennikarze
z  okazji bożonarodzeniowego
opłatka, a  do gości wyjątkowych
zaliczyć wówczas można nie tylko
przedstawicieli władz miasta, ale
i sędziwego hierarchę, wieloletniego
arcybiskupa metropolitę, ks. Kar-
dynała Henryka Gulbinowicza.

Nie potrzeba zresztą wielkiego
święta, by w  hotelowej recepcji
natknąć się na osoby tworzące
żywą historię miasta i jego kultury,
a  jednocześnie jak najbardziej
współczesnych. Tu przecież spo-
tykam od lat moich przyjaciół ze
świata mediów: dziennikarzy i wy-
dawców, że przykładowo tylko
wymienię m.in. byłego prezesa SD
RP Dolny Śląsk Waldemara Nie-
dźwieckiego, wydawcę kultural-
nego kwartalnika – dziennikarza
i  poetę Tadeusza Hołubowicza,
dziennikarza, wydawcę i  autora
książek Jana Akielaszka, Lesława
Millera – redaktora naczelnego
„Odrodzonego Słowa Polskiego”.

A ostatnio to dziennikarskie gre-
mium uzupełnione zostało przez
Andrzeja G., solistę baletu dawnej
Operetki Dolnośląskiej, który przy-
szedł, by wraz ze mną specjalnie
złożyć życzenia powszechnie lu-
bianemu kierownikowi ochrony
hotelu Zygmuntowi W. z okazji
jego 76 urodzin. Raz jeszcze – sto
lat, panie Zygmuncie!

Gdy o ekipie ochrony mowa,
jak tu nie wspomnieć Marcina
W. Imponującej postury, o  nie
mniej imponującym głosie (zna-

komity bas – baryton!); w chwilach
wolnych od dyżuru dał się poznać
jako świetny wykonawca arii Sko-
łuby ze „Strasznego dworu” mistrza
S. Moniuszki. Po prostu – artysta!

Dawny hotel „Vier Jahreszeiten”
stał się bohaterem powieści Marka
Krajewskiego „Dżuma w Breslau”.
Obecna „Polonia”, której gmach,
podobnie jak warszawskiego hotelu
„Polonia”, wyszedł z  zawieruchy
wojennej prawie bez szwanku, na-
dal pisze swą historię. Nie wątpię,
że trafi na swego dziejopisa!

Historyczne hotele Wrocławia

„Vier Jahreszeiten” w „Polonii”

Dla przypomnienia dawnym bywalcom – hotel „Polonia” przed remontem

Pani Adriana – kierowniczka recepcji

Pan Marcin prezentuje hotelowe „cztery pory roku”



8 Region

ODRODZONE SŁOWO POLSKIE | 2(44) / 2018

Wciągu ostatnich
trzech lat na re-
mont Auli Leo-

poldyńskiej Uniwersytetu
Wrocławskiego wydano
z budżetu miasta Wrocławia
blisko 3 mln zł. Za te pie-
niądze (oraz fundusze z in-
nych źródeł) m.in. umoc-
niono strop nad salą, prze-
prowadzono kompleksowy
remont podium oraz konserwację
sklepienia nad emporą muzycz-
ną.

Aula Leopoldyńska jest jednym
z najcenniejszych zabytków Dol-
nego Śląska i  jedną z wizytówek
Wrocławia. Jest drugim najchętniej

odwiedzanym obiektem muzeal-
nym we Wrocławiu (zaraz po Pa-
noramie Racławickiej), np. w 2016
r. zwiedziło ją ponad 140 tys. osób. 

Obiekt od dawna wymagał re-
montu i  konserwacji. Uzyskane
pieniądze pozwoliły na rozpoczęcie

prac w obrębie audytorium,
czyli w  środkowej części
auli. Konserwatorzy zajmą
się także obrazami przed-
stawiającymi władców i do-
stojników związanych
z dziejami zakonu jezuitów,
ich przybyciem do Wroc-
ławia oraz założeniem i bu-
dową uniwersytetu.

Plan prac dotyczy także
ram, polichromii, sztukaterii oraz
drewnianych lóż profesorskich
z podestami.

Jak się dowiadujemy, Gmina
Wrocław przekazała kolejne 800
tys. zł na odnowienie lóż profe-
sorskich.

Najpiękniejszym psem
Opolszczyzny został Pyro.
Ten labrador retriever po-

chodzi z hodowli Kreuzburg w Li-
gocie Górnej pod Kluczborkiem.
Ma 15 miesięcy i jest już najbar-

dziej utytułowanym
w  swojej rasie psem
w Polsce. 

Rozdano puchary
hodowcom, których
ulubieńcy zdobyli
w minionym roku naj-
więcej punktów na
wystawach i konkur-
sach. Jak mówi jego
właścicielka to uro-
dzony showman. –
Nie ma psów ideal-
nych, ale on potrafi
się tak pokazać, że jego
wad w ogóle nie widać.
On gwiazdorzy. Po
prostu to uwielbia
i nigdy mu się to nie
nudzi.

Wlistopadzie 2017 stopa
bezrobocia w Legnicy
wyniosła 6,4 proc. Na

terenie powiatu legnickiego 13,4
proc. 

Pod koniec minionego roku
bez pracy pozostawało 2468 miesz-

kańców Legnicy. W  Chojnowie
zarejestrowanych bezrobotnych
było 690, na terenie gminy wiejskiej
Chojnów 539, w  Miłkowicach
212, Prochowicach 219, Kunicach
137, Legnickim Polu 121, Rui 90
a Krotoszycach 93.

Przyjechał do Opola na „gościnne występy” z Katowic. Policjanci
zatrzymali złodzieja, który ma na swoim koncie włamania do
szafek w  opolskich szpitalach. Personel medyczny i  pacjenci

zgłaszali, że zostały okradzione ich szafki na ubrania. 
Policja zatrzymała 26-latka. Postawiono mu 26 zarzutów włamań.

Przyznał się do winy. Grozi mu kara do 10 lat pobawienia wolności.

Zapraszamy na XII Bieg
LUPUSA o Puchar Wójta
Gminy Dobroszyce na

dystansie 10 km.

Termin i miejsce: 13 maja 2018,
o  godz. 11.00. Start i  meta: sala
przy świetlicy wiejskiej w  Bart-
kowie.

Serdecznie zapraszamy wszyst-
kich sympatyków biegania, rodziny
i znajomych.

Oto psi mister

Ubiegłoroczni zawodnicy

Oryginalny zabytek

Odnawiają 
Aulę Leopoldyńską

Bieg Lupusa

Najpiękniejszy
czworonóg

Kradł
w opolskich
szpitalach

Bezrobocie
w Legnicy
i powiecie
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Gogolin to niewielkie, ale
sympatyczne miasteczko
w  powiecie krapkowic-

kim na Opolszczyźnie. Mieszka
tam ponad 6 tysięcy osób. Miasto
jest znane w całej Polsce z piosenki
„Poszła Karolinka do Gogolina”,

Ta śląska pieśń ludowa jest
hejnałem Gogolina, stała się też
inspiracją dużego pomnika usta-
wionego w centrum miasta, a po-
stacie Karolinki oraz Karliczka
zostały uwiecznione w herbie gmi-
ny Gogolin. Jest jedną z piosenek
repertuaru znanego zespołu „Śląsk”.

Utwór ten zarejestrował Juliusz
Roger w  swoim zbiorze „Pieśni
Ludu Polskiego w Górnym Sląsku
z muzyką”, wydanym w roku 1863
we Wrocławiu.

Wyglądają jak gigantycz-
ne chomiki, mają dłu-
gość 1 metra i  wagę

ponad 30 kilogramów. Atutem
bobra jest jego ogon (do 40 cm
długości), którym uderza w ziemię
albo w wodę, by odstraszyć intru-
zów. Gryzonie niszczą wały prze-
ciwpowodziowe, budują niebez-
pieczne tamy, a  nawet... straszą
myśliwych. Wytępione przed laty
w pień, znów się odrodziły. I robią

użytek ze swoich ostrych jak szable
zębów i wielkich ogonów. 

Bobry niszczą wały, robiąc
w nich dziury. Obgryzione i zwa-
lone drzewa przy opolskich rzekach
to coraz częstszy widok. Budowane
przez bobry tamy powodują zale-
wanie pól. Co gorsza, nie można
ich nawet rozbierać, nie mówiąc
już o strzelaniu do gryzoni, bo te
są oficjalnie pod ochroną.

Jedną z licznych atrakcji i osob-
liwości Karkonoszy jest Węd-
rujący Kamień – dużych roz-

miarów granitowy głaz, przesu-
wający się w kierunku północno-
zachodnim w  stronę Jagniątko-
wa.

Kamień położony jest na te-
renie ścisłego rezerwatu, we
wschodniej części Czarnego Kotła
Jagniątkowskiego. Jest to sporych
rozmiarów granitowy głaz o wy-
sokości 2,8 m i obwodzie około

10 m, leżący w  głębi polodow-
cowego Kotła Jagniątkowskiego,
na najwyższej morenie, na wyso-
kości około 1130 m n.p.m., po-
niżej Jaworowej Łąki. Na jednej
ze ścian kamienia wykuta jest li-
tera „W”.

Pod koniec XVII wieku zaczęto
obserwację przemieszczania się
kamienia. Od 1797 do 1810 roku
głaz przemieścił się w  kierunku
północno-zachodnim prawie o 30
metrów. Zjawisko przemieszczania

się kamienia przypisuje się zsuwom
zachodzącym na stokach o odpo-
wiednim nachyleniu, spowodowa-
nym procesami wietrzenia skał,
a także wodami opadów atmosfe-
rycznych, które gromadzą się w du-
żych i licznych szczelinach skalnych
podłoża. Woda zimą zamarzając
rozsadza skały, a odmarzając ułat-
wia proces przesuwania się roz-
drobnionego materiału skalnego.
Na zmiany położenia mają również
wpływ lawiny śnieżne oraz ruchy
moreny, na której znajduje się ka-
mień.

W pobliżu Wędrującego Ka-
mienia przechodzą szlaki tury-
styczne:

– czarny, prowadzący od Ko-
ralowej Ścieżki do dolnej krawędzi
kotła,

– zielony, prowadzący Ścieżką
nad Reglami z okolicy schroniska
pod Łabskim Szczytem przez
Śnieżne Kotły do Przełęczy Kar-
konoskiej, przechodzi dolną kra-
wędzią kotła,

– niebieski, prowadzący Ko-
ralową Ścieżką z Jagniątkowa do
czeskiego schroniska Medvědí bou-
da, przechodzi nad zachodnią kra-
wędzią kotła.

Renesansowa budowla wzniesiona w  1608 roku, w  latach następnych kilkakrotnie remontowana
i  przebudowywana. W  roku 1945 budynek został częściowo spalony, a  następnie odbudowany
w latach 1955–1957. Obecnie jest siedzibą władz Głogówka.

Poszła Karolinka
Poszła Karolinka do Gogolina,

A Karliczek za nią, jak za piękną panią
Z flaszeczką wina.

Szła do Gogolina, przed się patrzała,
Ani się na swego synka szykownego

Nie obejrzała.
Prowadźże mnie, dróżko, hen w szeroki świat

Znajdę tam innego syneczka miłego
Co mi będzie rad.

Nie goń mnie Karliczku, 
czego po mnie chcesz?

Jam ci już pedziała, nie byda cię chciała,
Sam to przeca wiesz.

Wróć się, Karolinko, bo jadą goście!
Jo sie już nie wróca,
Jo sie już nie wróca,
bom już na moście.

Bobry w Opolskiem

Wędrujący Kamień
w Karkonoszach

Karolinka
i Karliczek

w Gogolinie

Pomnik Karolinki i Karliczka
w Gogolinie

Ratusz jest siedzibą władz Głogówka
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Ratusz
w Głogówku
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Łukasz Kłykow

Faktem jest, że komputery
nieodwracalnie zmieniły
wiele sfer ludzkiego życia.

Nie inaczej z  szachami. Dzięki
programom komputerowym na-
stąpił m.in. rozwój teorii debiutów
i techniki gry kombinacyjnej, a za-
wodnicy korzystają z możliwości
czynienia szybszych niż kiedykol-
wiek postępów.

Ponadto internet umożliwia
zagranie partyjki z przeciwnikiem
bez względu na dzielącą od niego
odległość, chociaż ma to również
swoją ciemną stronę. Niemal każdy
bowiem, kto pojedynkował się on-
line, miał do czynienia z nieuczci-
wością rywali, po cichu korzysta-
jących z podpowiedzi elektronicz-
nych pomagierów.

Nie da się ukryć, że komputery
grają obecnie silniej niż nawet naj-
lepsi arcymistrzowie. Jednym
z pierwszych, który się o tym prze-
konał już w roku 1996, był legen-

darny Rosjanin Garri Kasparow.
Rozegrał on wtedy sześciopartiowy
mecz ze skonstruowanym przez
firmę IBM komputerem Deep
Blue. Pierwsza partia zakończyła
się dla człowieka przykrą niespo-
dzianką:

(diagram)
Ostatnim posunięciem dowo-

dzącego czarnymi Kasparowa było
32... We8 z planem ataku na bia-
łego króla. Trzeba przyznać, że
zamiary wyglądają groźnie i nie-
jeden znakomity szachista myślałby
tylko o tym, jak ratować swojego
monarchę. Jednak pozbawiony
emocji komputer dokładnie prze-
liczył wszystkie warianty i wybrał
kontynuację ofensywną, za którą
człowiek mógłby zostać posądzony
o skrajny brak instynktu samoza-
chowawczego.

33. Sd6!!
Prawdopodobnie wielu czoło-

wych szachistów zdecydowałoby
się na bezpieczniejsze 33. H:f7
We1+ 34. Kh2 H:f7 35. W:f7.
Jednak po 35... Se5 aktywne figury

i wolniak d4 stanowiłyby dla czar-
nych wystarczającą rekompensatę
za stratę dwóch pionów.

33... We1+ 34. Kh2 S:f2
Grozi mat w jednym posunię-

ciu, ale… białe będą szybsze!
35. S:f7+ Kg7
Kasparow mógł szukać ratun-

ku, poświęcając hetmana 35...
H:f7, ale wtedy komputer wysza-
chowałby ważnego piona f3: 36.
Hd8+ Kg7 37. W:f7+ K:f7 38.
Hd5+ Ke7 39. H:f3 z  wygraną
białych.

36. Sg5+ Kh6 37. W:h7+
Rosjanin poddał się, ponieważ

po 37... Kg6 38. Hg8+ Kf5 39.
S:f3 Deep Blue łatwo wygrywa.

Było to pierwsze w  historii
zwycięstwo komputera nad mi -
strzem świata w partii granej kla-
sycznym tempem. I  chociaż we
wspomnianym meczu Kasparow
zrewanżował się maszynie z  na-
wiązką, pokonując ją 4:2, to jednak
rok później musiał uznać wyższość
Deeper Blue, czyli udoskonalonej
wersji poprzednika.

Czy zatem komputery „znisz-
czą” szachy? Wydaje się, że mimo
wieszczenia od dawna ich szyb-

kiego końca z powodu dominacji
maszyn – wciąż jest to przyszłość
niezmiernie odległa.

Tematy
dziennikarskie,
które już (?) nie

wrócą
Wraz z nastaniem III RP na

czołówki w prasie, radiu i telewizji
wróciło – przypadające 11 listopada
– Święto Niepodległości. W PRL-
u było ono zmarginalizowane
przez – obchodzone 22 lipca –
Święto Odrodzenia, fetowane
przez oficjalną propagandę z nie-
ograniczonym entuzjazmem.

O czym jeszcze media przed
rokiem 1989 (zwane wtedy naj-
częściej „środkami masowego prze-
kazu”, rzadziej – „publikatorami”)
pisały i  mówiły w  nadmiarze,
a obecnie nieomal milczą?

W ogóle przestały celebrować
rocznicę bolszewickiej rewolucji
październikowej, z  kulminacją 7
listopada. W serwisach informa-
cyjnych zredukowały do minimum
relacje z – nie tak już zresztą ma-
sowych jak drzewiej bywało – po-
chodów 1-majowych.

Minęły czasy, gdy prasa pełna
była opisów ponadplanowych czy-
nów społecznych i produkcyjnych
„z okazji” i  „dla uczczenia”. Nie

ma doniesień o  „przejściowych
niedoborach” takich strategicznych
towarów, jak papier toaletowy czy
sznurek do snopowiązałek. Nie
odnotowuje się każdego transportu
pomarańczy i bananów. A w tele-
wizji publicznej brakuje zwłaszcza
fotogenicznych spustów surówki
i dziennika zaczynającego się za-
zwyczaj od szczegółowych spra-
wozdań, gdzie danego dnia był
i co tam robił I sekretarz Komitetu
Centralnego PZPR…

Tęsknię do czegoś szczególnie?
Tak, do emocji towarzyszących…
słuchaniu radiowych relacji z Wy-
ścigu Pokoju!

Czy wolno 
bez cenzurowania

No to teraz na odwyrtkę: czy
np. młodzież poszukująca pracy
wie, że w tej totalnie ponoć znie-
wolonej PRL pismacy w  ogóle
nie zajmowali się bezrobociem
w kraju? Bynajmniej nie ze strachu
przed wszechobecną w ówczesnych
mediach cenzurą. Co sprytniejsi
potrafili ją zresztą oszukać nawet
w  stanie wojennym, pisząc np.
o  nieporządkach w  sąsiedztwie
Muzeum Śląskiego (obecnie –

Narodowego) we Wrocławiu. Każ-
dy inteligentny czytelnik z  tego
miasta wiedział, że tak naprawdę
była to krytyka niedostatecznego
tempa budowy rotundy Panoramy
Racławickiej.

Kto wtedy nie politykował
publicznie, nie krzycząc na ulicy:
„Precz z komuną!” i nie znieważając
przy świadkach uzurpatorskich
władz z PZPR-owskiego nadania,
ten żył sobie w miarę spokojnie,
korzystając ze sprawiedliwego na
ogół podziału biedy. I nawet mógł
się nie tylko poskarżyć „towarzy-
szowi sekretarzowi” w swoich spra-
wach bytowych na źle je załat-
wiających urzędników państwo-
wych – mógł również liczyć na
skuteczne zdyscyplinowanie biu-
rokratów.

Tak – mniej więcej – było.
A jak jest?

Politykować bezkarnie można
do woli, np. wyzywając zmieniające
się cyklicznie władze od „złodziei”
(mohery o POmunistach) albo od
„wariatów” (lemingi o PiSiorach).
W niesprawiedliwym podziale bo-
gactw uczestniczą przede wszyst-
kim rodziny i  partyjni znajomi
cwaniaków, którym oszukiwani
wyborcy dają demokratyczny man-
dat do kadencyjnego rządzenia.
A  obywatele mogą się skarżyć

swym wybrańcom na  nieudolnych
urzędników z nepotyczno-towa-
rzyskiej sitwy równie skutecznie,
jak ci piszący od razu na Berdy-
czów.

Nie mój grzech,
proszę księdza

Pod publikacjami prasowymi
podpisują się – nazwiskiem lub
pseudonimem – ich autorzy. Nie
zawsze jednak są oni jedynymi
winowajcami błędów, zauważo-
nych dopiero po wydrukowaniu.

Teoretycznie każdy napisany
przez dziennikarza tekst powinien
być przeczytany przed wydruko-
waniem co najmniej przez dwóch
redaktorów i korektora. Ich obo-
wiązkiem jest wyłapać pomyłki
i nanieść poprawki.

W praktyce bywa różnie.
Wbrew pozorom, nie byłem za-
dowolony, gdy np. moje felietony
niekiedy trafiały na łamy gazety
bez uważniejszego przeczytania
ich przez kogokolwiek po drodze,
w redakcji bowiem miałem opinię
piszącego „czysto”, czyli takiego, po
którym nie trzeba nic adiustować.

W konsekwencji zdarzały się
niedoróbki i nieścisłości. Pół biedy,

gdy było to „l” zamiast „ł” lub po-
dobna literówka, jeśli nie zmieniała
ona znaczenia jakiegoś wyrazu,
nie czyniąc choćby „sadu” z „sądu”.
Gorzej, gdy w felietonie o Iraku
przejęzyczyłem się i zamiast „Bag-
dad” napisałem „Belgrad”. Wia-
domo skądinąd, że najtrudniej ro-
bić korektę własnego tekstu –
można go czytać wielokrotnie,
a mimo to przeoczyć ewidentnego
kiksa.

Do niniejszych wynurzeń za-
inspirowało mnie znalezione w sta-
rych papierach „Wyjaśnienie”
z  1985, w  którym przepraszam
księdza parafii ewangelicko-aug-
sburskiej w  Jeleniej Górze-Cie-
plicach Alfreda Neumanna za na-
zwanie go „pastorem”. Podczas
rozmowy ze mną ksiądz Neumann,
mówiąc o sobie, ani razu nie użył
słowa „pastor”, i ja to w napisanym
wywiadzie z nim w pełni uszano-
wałem. Skąd więc awantura po
wydrukowaniu publikacji? Ano
stąd, że jeden z  korektorów, bez
konsultacji z  autorem, przekra-
czając swoje kompetencje służ-
bowe, nazwał protestanckiego du-
chownego po swojemu, co prawda
zgodnie z  definicją słownikową,
ale niezgodnie z  nomenklaturą
obowiązującą już wówczas w pol-
skim Kościele luterańskim.

Z archiwum starego pismaka

Hobby

Polub szachy (21)
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Andrzej Łapieński

Prof. Maramba od początku
swojej pracy badawczej nad
ludzkimi zachowaniami

przywiązywał, podobnie jak inni
behawioryści, szczególną wagę do
treści i  sposobu wypowiedzi ob-
serwowanych osób. Umiejętność
efektownego formułowania myśli,
konkluzji czy sentencji, była od
zawsze przymiotem większości lu-
dzi cieszących się popularnością,
niezbędną w przypadku przywód-
ców, mężów stanu i  polityków.
Choć wiele z nich uznano za dzi-
waczne, zostały zapamiętane, rów-
nież jako świadectwo konstrukcji
psychicznej autorów. Takimi przy-
padkami zainteresował się znako-
mity Profesor.

Znacząca, choć złowieszcza
postać – Lenin, wypowiadał się
na każdy możliwy temat, najczęściej
w formie pouczającej. Jeżeli, jego
zdaniem – każda kucharka po-
winna nauczyć się rządzić krajem,
to wyraża w ten sposób utopijną
wizję bezklasowego społeczeństwa,
gdzie wszyscy obywatele posiadają
kwalifikacje do pełnienia wszela-
kich niezbędnych funkcji w pań-
stwie, które powstanie na gruzach
imperium Romanowów. Jest to
interpretacja, z  którą prof. Ma-
ramba się nie zgadzał.

Większość lat swojego doro-
słego życia w  przedrewolucyjnej
Rosji Lenin spędził jako konspi-
rator. Na lata te składały się głównie
odsiadki, zesłania i  wywrotowa
działalność prowadzona z ukrycia.
W miarę swobodnie czuł się jedynie
za granicą. W  roku 1909 poznał
w Paryżu pochodzącą z Rosji Inessę
Armand, trzydziestopięcioletnią,

piękną, komunizującą wielbicielkę
Marksa, która została jego ko-
chanką i polityczną współpracow-
nicą. Czy jest jednak możliwe, by
owa para oddawała się wyłącznie
ars amandi i studiowaniu „Kapitału”,
szczególnie że madame Armand
była hojnie finansowana przez jej
dwóch byłych mężów, rodzonych
braci zresztą, przebogatych fabry-
kantów tekstyliów?

Prof. Maramba uznał to za
mało prawdopodobne, zważywszy
dodatkowo na miejsce i czas na-
rodzin owego niebanalnego ro-
mansu. Jakże bowiem, mieszkając
i żyjąc w tym wspaniałym, prze-
pięknym Mieście Światła, zwanym
tak w sensie dosłownym, a i prze-
nośnym, bo promieniującym kul-
turą i  sztuką nie tylko na resztę
Europy, roztańczonym, rozśpie-
wanym, bawiącym się niemal do
zatracenia, bo przecież jeszcze trwa
belle époque, nie zakosztować choćby
odrobiny mało grzesznych przy-
jemności? 

Jedną z  najbardziej znanych
paryskich restauracji była Café An-
glais, założona w 1802 roku, słynąca
z  wyszukanych, eleganckich dań.
Zatrudniano w niej wybitnych sze-
fów kuchni, z legendarnym Adol-
phe Dugléré na czele, twórcą m.in.
blinów à la Demidoff. Potrawa
klasycznie rosyjska, wręcz ludowa,
tu jednak sporządzana z najlepszych
składników; wybornej mąki, masła,
śmietany, zaś usmażonym w  od-
powiedniej temperaturze i  poda-
wanym na srebrnej zastawie bli-
nowym plackom towarzyszył ka-
wior z bieługi. I, oczywiście, lekko
zmrożony, wytrawny szampan...
Hrabia Anatolii Demidoff naj-
pewniej zasłużył na takie wyróż-
nienie, bo bajeczna fortuna po-

zwalała mu być hojnym mecenasem
sztuki oraz na podróże i  pisanie
książek o swoich wyprawach. Sko-
ligacony z Napoleonem III poprzez
małżeństwo z Matyldą Bonaparte,
został nawet z jego woli księciem
toskańskim San Donato.

Przepis na owe hrabiowskie
bliny i zasłyszaną w Paryżu, choć
prawdopodobnie nieprawdziwą,
opowieść o utalentowanej szefowej
(!) kuchni Café Anglais wyko-
rzystała duńska pisarka Karen Bli-
xen w znanej perełce nowelistyki
pt. „Uczta Babette” (1958), na
podstawie której w roku 1987 po-
wstał zasłużenie oscarowy film.
Oto niewielka, pracowita, protes-
tancka społeczność duńskiej ry-
backiej osady, zaproszona przez
bohaterkę na sfinansowaną za wy-
graną na loterii i  sporządzoną
przez nią osobiście tytułową, osza-

łamiająco wykwintną ucztę, spo-
łeczność głęboko konserwatywna
i  religijna, nieufna, surowa, trak-
tująca wszelkie przyjemności jako
występek, doznaje osobliwej, niemal
mistycznej przemiany. Babette
Hersant, uciekinierka z ogarniętego

rozruchami Paryża roku 1871,
w  których straciła męża i  syna,
swoim kulinarnym kunsztem po-
kazuje im inny świat. I oni go ak-
ceptując, stają się lepsi, wzbogaceni
o nieznane dotąd wartości...

Lenin tej historii, oczywiście,
nie mógł znać. Ale opowiastkę
o kucharce z Café Anglais mógł.
Mógł również spróbować słynnych
blinów w  miejscu ich narodzin,
rzecz jasna w towarzystwie Inessy,
kobiety światowej, bywającej tam,
gdzie wypadało bywać. Czy dla
Rosjan nie jest rzeczą naturalną
jedzenie blinów? Nie wywołały

one u tych konkretnych gości ta-
kiego mistycznego efektu, jak opi-
sywany przez Blixen, mogły jednak
przyszłemu wodzowi rewolucji na-
sunąć refleksję, że jeśli taki wy-
szukany specjał potrafi sporządzić
niewiasta, to nie będzie miała kło-

potu ze znacznie mniej skompli-
kowaną materią polityczną. Oto
– zdaniem prof. Maramby – rze-
czywista inspiracja stwierdzenia
konieczności nauki rządzenia przez
kucharki.

W ten sposób Lenin stanął
w wyraźnej opozycji do Bismarcka,
który będąc przeciwnikiem po-
wszechnej wiedzy o tym, jak się
robi kiełbasę i  politykę, wyraził
swoją zdecydowanie negatywną
opinię o tej ostatniej.

No i nie zalecał, przynajmniej
publicznie, powierzania rządów
rzeźnikom.

Adam Kłykow

Donoszę na samego siebie,
że poczucie humoru
mam (nie)wyrafinowane

i wcale się tego nie wstydzę. Np.
śmieję się jak głupi na samo
wspomnienie politycznego na-
turszczyka Krzysztofa Konono-
wicza, który kandydował niegdyś
na prezydenta Białegostoku pod
hasłem: „Żeby nie było bandyctwa,

żeby nie było złodziejstwa, żeby
nie było niczego!”.

Najbardziej jednak bawią mnie
– jak na regionalnego patriotę
przystało – Dolnoślązacy.

Swego czasu byli to anonimowi
mieszkańcy Lubina, którzy ugościli
pewnego Koreańczyka czym chata
bogata, upijając go tak, aż ten się –
z przeproszeniem – porzygał. Nie-
przytomnego przebrali w  czystą
koszulkę i pozostawili do wytrzeź-
wienia na świeżym powietrzu, na

ławce. Azjata odzyskał świadomość
w  szpitalu, dokąd trafił z  rozbitą
głową. Zaczął się awanturować do-
piero wtedy, gdy chciano go stamtąd
wymeldować bez koszulki „od pol-
skich przyjaciół”. Uspokoił się,
kiedy zrozumiał, że lekarze nie
próbują podpierdzielić mu prezentu,
ino uchronić paradującego w nim
przed niebezpieczeństwem. Ko-
szulkę bowiem zdobił napis: „Śląsk
Wrocław”. A za taką demonstrację
sympatii do tego klubu piłkarskiego

miejscowi kibole Zagłębia dają po
ryju bez ostrzeżenia.

We wdzięcznej pamięci, jako
antidotum na smutek, pozostawiam
też pana Adamowicza Waldemara
(tak się przedstawia) ze wsi Gać
pod Oławą. W  internecie krąży
filmik z jego występu w programie
telewizyjnym „Mam talent”. Widać,
że zawodnik ten bez wątpienia ma
talent do jedzenia na czas. Startował
do kariery od chałwy, ale gdy le-
karze zdiagnozowali, że słodkie

jest dla niego niezdrowe, przerzucił
się na bigos, co jurorzy – mniam-
niuśna Małgorzata Foremniak
zwłaszcza – obserwowali z raczej
kwaśnymi minami. Poza kamerami
nasz bohater wyznał, że uwielbia
też konsumować na wyścigi pizzę,
pierogi ruskie i fasolkę po bretońsku.
A ponieważ wyglądał przy tym na
człowieka naprawdę szczęśliwego,
życzę mu szczerze ekspresowej
uczty z wszystkimi ulubionymi da-
niami naraz.
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Bliny i kiełbasa

Alem się uśmiał!



Wojciech Mach

Kiedyś chodziło się do kina
lub na film. Dla młodzieży
była to zasadnicza różnica,

więc w pierwszym przypadku, jako
para, kupowali bilety na miejsca
w ostatnim rzędzie... A jak z tam-
tymi parami zakochanych bywa
dziś, po latach? Oto przykład au-
tentyczny. Trwa seans filmowy. –
Słuchaj, Zbyszku – szepcze do
ucha męża żona – ten facet, który
siedzi obok, głaszcze mnie po
udzie. – Nie przejmuj się, kochanie,
gdy zapalą światło i on cię zobaczy,
to na pewno da ci spokój...

Wówczas na atrakcyjne filmy
bilety trzeba było wystać w ogrom-
nej kolejce lub kupić je w przed-
sprzedaży, np. w  specjalnej kasie
„Orbisu” (Tak! Tak!). Dzięki temu
istniał zawód konika, czyli osob-
nika, który sobie wiadomym spo-

sobem wykupywał dużą ilość bi-
letów i  tuż przed seansem od-
przedawał je z kilkakrotnym zy-
skiem. Jeśli chłopak zaprosił swą
wybrankę na seans i chciał jej za-
imponować, to po prostu musiał
skorzystać z  usługodawcy spod
kina. Zresztą to samo działo się
przy atrakcyjnych meczach i wy-
stępach czy koncertach. Dzisiaj
tylko niekiedy, przy supermodnych
widowiskach, odżywa owa zapo-
mniana funkcja konika – speku-
lanta. 

W powojennym okresie, aż do
lat osiemdziesiątych, prawie każde
osiedle wrocławskie miało swoją
salkę kinową. Stawały się one swo-
istym centrum kultury dla miesz-
kańców, miejscem umówionych
randek i plotek. Ceny biletów nie
były wygórowane, lecz i jakość fil-
mowych kopii, wyeksploatowanych
w reprezentacyjnych kinach w cen-
trum, też nie była za wysoka...

Młodzieżowym z założenia ki-
nem był „Pionier” przy ul. Mar-
szałka Stalina 71 (od listopada
1956 ul. Jedności Narodowej), no-
tabene od ponad dwudziestu lat
na głucho zamknięty. „Pionier”
i  „Polonia” (późniejsze kino stu-
dyjne) przy Żeromskiego stały się
kinami wagarowiczów, gdyż w nich,
w przeciwieństwie do eleganckich
sal w  centrum, dokładnie nie
sprawdzano uczniowskich legity-
macji.

Różne elementy zbierały się
pod „Tęczą” przy Kościuszki 177.
Mieszkańców oddalonej o czter-
naście kilometrów od Rynku
wrocławskiej Leśnicy i okolic za-
praszał „Robotnik” przy Średzkiej
25, natomiast karłowiczan –
„Ognisko” przy Skwerze Obroń-
ców Helu. Na Psim Polu działała
„Fama” przy Krzywoustego 228.
Po zamknięciu ulokował się w niej
m.in. magazyn z meblami, a po-
tem projektowano reanimować
kino jako nowoczesny ośrodek
filmowo-kulturalny. Skończyło
się to nagłym wyburzeniem bu-
dyneczku i  błyskawicznym wy-
budowaniem okazałego Centrum
Kultury „Fama”, otwartym w lis-
topadzie 2016 roku. 

W Sołtysowicach przy al. Po-
przecznej do lat siedemdziesiątych
istniał „Cukrownik”, poprzednio
Zakładowy Dom Kultury. Kilka
lat temu niszczejący, opuszczony
budynek całkowicie wyburzono. 

Obok Mostów Warszawskich
przy ul. Długosza zapraszał
„Wodomierz”. Dziś z  powodze-
niem działa w nim prywatny Bro-
war Stu Mostów. Zamiast filmu
można „na żywo” oglądać „seanse”

warzenia piwa, a w dawnej kabinie
operatora jest przytulny pub. 

Na osiedlu Oporów dość re-
gularnie odbywały się projekcje
w małym kinie „Kubuś”, w prawie
domowym otoczeniu. W Brocho-
wie chodzono i awanturowano się
w  kinie „Sygnał”. W  willowym,
ongiś ekskluzywnym osiedlu Sę-
polno do lat dziewięćdziesiątych
uzupełniały się dwa kina przy Ko-
synierów Gdyńskich, w budynku
dawnego kościoła ewangelickiego:
„Światowid” i „Baśń”. Potem mie-
ścił się tam bajkowy Dzielnicowy
Dom Kultury Śródmieście, ka-
wiarenki, a teraz znowu funkcjonuje
jako miejsce kultu religijnego.

Niezwykle przytulne i kame-
ralne było kino Piwnica Świdnicka

w Rynku-Ratuszu: gotycka salka
po lewej stronie od wejścia w dół
po schodkach. W trakcie projekcji
do kinowych widzów dochodziły
odgłosy zebrań i podejmowanych
uchwał członków Związku Mło-
dzieży Socjalistycznej, który wtedy
Piwnicą zarządzał. W czasie wie-
czornych seansów filmową pro-
jekcję uzupełniała muzyka z pierw-
szych młodzieżowych dyskotek
piwnicznych.

Bywają również i takie sytuacje:
lekko skłócone małżeństwo wy-
brało się do kina. Oglądają rzewny
romans. – Popatrz tylko, jak on ją
kocha – szepcze do męża wzru-
szona żona. – Tak, a czy ty wiesz,
ile mu za to płacą?

12 Dawnych wspomnień czar

Hyde Park w Londynie to fo-
rum dla swobodnego wypo-
wiadania poglądów w imię
wolności (pod warunkiem
nieobrażania królowej).
„Słowo” też wprowadza Hyde
Park, w którym można się
krytycznie wypowiadać na
wszystkie tematy z wyjątkiem
obrażania prawa. Są to jed-
nak zdania naszych Czytelni-
ków, a nie Redakcji „Słowa”.
Wypowiedzi prosimy przesy-
łać e-mailem na adres: 
leslaw.miller@interia.pl

”Kolejni przedstawiciele władz
obiecują rozwiązanie problemu
ochrony zdrowia. Nowy minister
zdrowia – też, a ja w to nie wierzę.
Jak chcą poprawy, niech zaczną
od zakazu eksportu leków ratują-

cych życie. W  aptekach brakuje
wielu leków, bo producenci sprze-
dają je za granicą po wysokich
cenach.

Jerzy W. z Wrocławia

”Rząd ma kłopoty finansowe
i  trudno mu zamykać coroczne
budżety na zero. Nie wykorzystuje
jednak pewnej możliwości. Otóż
dziurę budżetową można załatać
rajem podatkowym, a  właściwie
jego likwidacją. Czy to tak trudno
uchwalić ustawę zakazującą pła-
cenia podatków za granicą? Tu
produkujesz lub świadczysz usługi,
tu zatrudniasz pracowników, więc
TU PŁAĆ PODATKI. Chyba pro-
ste jak konstrukcja cepa. Dlaczego
rząd nie może tego zrozumieć?!!!

Stanisław T. z Legnicy

”Łatwiej wielbłąd przejdzie
przez igielne ucho niż komuś uda
się pogodzić Polaków. Rząd i opo-
zycja wywodzą się głównie z „So-
lidarności” – wielkiego ruchu wal-
czącego z komunizmem sterowa-
nym przez Sowietów. Komunizm
upadł i  powstało kilka wolnych
partii politycznych. Ta, która zdo-
bywa największą liczbę głosów
wyborców, przejmuje władzę i two-
rzy rząd, a pozostałe idą do opo-
zycji. Jednym i  drugim powinno
zależeć na interesie Polaków. A jak
jest w praktyce? I rządzący, i opo-
zycja są dla siebie nienawistni
i obrzucają się błotem. To nic nie
daje elektoratowi. Partie nie dbają
o dobro narodu, tylko rozgrywają
własne interesy. 

Wiesław R. z Wrocławia

Tak bywało we wrocławskich kinach (1)

H Y D E  P A R K
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Wojciech Mach

Elżbieta Sztura, zwana
pieszczotliwie Szkatułką,
to osoba znana, lubiana

i ceniona. Jest muzykiem, choreo-
grafem a  z zamiłowania kostiu-
mologiem. Jej pasja to działalność
społeczna. Swoje pomysły i talenty
z powodzeniem realizuje w Śro-
dowiskowym Domu Samopomocy
Społecznej przy Kleczkowskiej 5a
we Wrocławiu. 

Swoją przygodę ze śpiewem
i  tańcem rozpoczęła już w  pie-
luszkach, melodyjnie popłakując.
Jako mała dziewczynka układała
własną choreografię do przeróż-
nych piosenek, czym zadziwiała
otoczenie. Owe talenty i  miłość
do muzyki odziedziczyła w genach
rodzinnych od strony ojca, którego

familia grała na przeróżnych, często
nietypowych, instrumentach – na-
wet na pile i grzebieniu. Jako na-
stolatka stała się gwiazdą wycieczek,
śpiewając oraz grając na akordeonie
i gitarze. 

W latach dziewięćdziesiątych
ub.w. Szkatułka w  podwrocław-
skich Łanach założyła dziecięcy
zespół ludowy „Niezapominajki”.
Sama zajęła się całą organizacją
działań zespołu, łącznie z projek-
towaniem i szyciem strojów. Udał
się jej główny cel – zaszczepienie
u  dzieci i  młodzieży miłości do
tańca i  muzyki. Przez wiele lat
„Niezapominajki” występowały
w  szkołach, domach kultury, na
dożynkach i  festynach w  Polsce. 

W 1998 roku Elżbieta Sztura
przeprowadziła się z  rodziną do
Wrocławia i ze swoją działalnością
ruszyła pełną parą. Powstał kolejny

zespół dziecięcy „Vis a Vis” i na-
wiązała się trwająca do dziś współ-

praca ze Stowarzyszeniem Na
Rzecz Promocji Zdrowia „Cura-
tus”. Jako wolontariuszka działała
tam w  świetlicy dziecięcej, orga-
nizowała zabawy i festyny. 

Kolejne obywatelskie „dziecko”
Szkatułki to klub pasjonatów stro-
jów z minionych epok (XV–XX w.).
Grupa jest łącznikiem międzypo-
koleniowym, gdyż w  projektach
uczestniczą całe rodziny. Ela Sztura
znowu wykazuje się genialnymi
zdolnościami organizacyjnymi.
Szyje stroje według własnych po-
mysłów, modyfikując modele
z ubiegłych lat. Pasjonaci organizują
pokazy podczas przeróżnych akcji,
są zapraszani do szkół, klubów
osiedlowych oraz występują na fe-
stynach, balach i w telewizji. Przy
klubie zawiązał się zespół mu-
zyczny „Relax” uświetniający opra-

wę muzyczną występów, propo-
nując przeboje najstarsze i  naj-
nowsze oraz integrując widzów
z wykonawcami.  

Zawsze pogodna, skora do po-
mocy i  figli, tryskająca wigorem
i urodą, pani Elżbieta pracuje jako
terapeutka w  ŚDS, prowadząc
z podopiecznymi zajęcia związane
z muzyką, szyciem i rękodziełem.
Niezmordowanie prowadzi też sta-
łe warsztaty muzyczne, wycieczki
i relaksowe spotkania w przytulnym
Klubie Seniora „Oficyna” przy
Kleczkowskiej 5a. 

W jej ślady poszła bardzo uta-
lentowana kilkunastoletnia wnucz-
ka Martyna, równie świetnie śpie-
wająca. Organizuje m.in. prelekcje
o starym Wrocławiu i okoliczno-
ściowe imprezy. 

Wgminnej miejscowości
Kondratowice, w po-
wiecie strzelińskim,

trwa budowa nowego przedszkola.
Pomieści ono 100 maluchów i za-
spokoi potrzeby gminy. Koszt in-
westycji wynosi  2,5 miliona zło-
tych,  z  czego, 85% pochodzi ze
środków Unii Europejskiej. Jak
się dowiadujemy od Wójta Gminy
Kondratowice – Wojciecha Boch-
naka, przedszkole zostanie prze-
kazane do użytku jeszcze w tym
roku.

Basen sportowo-rekreacyjny
„Wodny Świat“ w Kudo-
wie-Zdroju jest wielką at-

rakcją nie tylko dla gości uzdro-
wiska, turystów oraz wycieczko-
wiczów, ale również dla miesz-
kańców regionu. Obiekt znajduje
się w centrum uzdrowiska.

W skład jego wyposażenia
wchodzi: basen sportowo-rekrea-
cyjny o długości 25 m, basen rek-
reacyjny, brodzik dla dzieci, śliz-
gawka, wanny do hydromasażu

(jacuzzi) oraz część fitnessowa
obejmująca sauny, solarium, si-
łownię, gabinet masażu i dwa tory
do gry w kręgle. Basen jest dosto-
sowany do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych.

Miłość do muzyki i tańca

Elżbieta Sztura muzykuje z Wiktorem Wojciechowskim i Józefem Pasionką

Zespół w strojach uszytych przez Elżbietę Szturę

Rozmaitości

Budowa przedszkola
w Kondratowicach

Wodna atrakcja
Kudowy-Zdroju
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Wojciech W. Zaborowski

Wrocławska Oficyna
Wydawnicza „W KO-
LORACH TĘCZY”

przyzwyczaiła już nas do zarówno
wysokiego poziomu edytorskiego
swych publikacji, jak i wyjątkowej
staranności oraz rzetelności fak-
tograficznej treści prezentowanych
dzieł. Szeroki zakres tematyczny
wydanych dotąd pozycji (historia,
reportaże, biografie, muzyka,
książki dla dzieci) nie powinien
jednak uważnemu obserwatorowi
działalności wydawnictwa prze-
słonić faktu, iż niewątpliwie naj-
większym sukcesem Jana Janusza
Akielaszka, wydawcy, dziennika-
rza i  leśnika w  jednej osobie, są
książki z dziedziny gastronomii,
a dokładniej – prezentujące polską
kuchnię, ze szczególnym uwzględ-
nieniem tak bliskiego autorowi
Dolnego Śląska.

Dwie pozycje z tego zakresu,
istne edytorskie cacka, bogato ilust-
rowane, wzbudziły ostatnio szcze-
gólnie duże zainteresowanie i  to
nie tylko na Dolnym Śląsku, ale
nawet poza granicami Polski. Jedną
z  nich jest „Kuchnia myśliwska”
autorstwa Barbary Jakimowicz-
-Klein i Jana Akielaszka, wydana
tym razem w  serii wydawnictwa
„Świat Książki”. Przedstawia nie
tylko tradycyjne przepisy na dania
z dziczyzny, ale również zdradza
tajemnice kuchni dworskich, uka-
zuje tradycje staropolskiej kuchni,

jak również podaje recepty na dzi-
czyznę mistrzów kuchni z presti-
żowych restauracji hotelowych,
m.in. Warszawy, Wrocławia, Byd-
goszczy, Lublina, Rzeszowa, Bia-
łowieży. Książka adresowana do
smakoszy, bo kto na co dzień przy-

rządza np. pieczony udziec sarni
z wiśniami, ale również do wszyst-
kich, którzy chcą bliżej poznać
niepowtarzalny smak dziczyzny
(czyli dzika, jelenia, sarny, daniela,
zająca, dzikiego królika, dzikiego
ptactwa). Dodatkowym atutem
poznawczym książki są przepisy
na dania z dziczyzny według in-
nych narodowych kuchni, m.in.
francuskiej, niemieckiej, węgierskiej,
słowackiej, czeskiej, szwajcarskiej,
włoskiej, amerykańskiej.

Druga, a właściwie jeśli weźmie
się pod uwagę kolejność ukazania
się na czytelniczym rynku – to
pierwsza, „Kuchnia borów i lasów
Dolnego Śląska” („Die Küche der
Forste und Wälder  Niederschle-
siens”, ”The Cookery of Lower
Silesian Woodlands”), rzec można,
okręt flagowy wydawnictwa „W
KOLORACH TĘCZY” w dzie-
dzinie gastronomii, ukazała się co
prawda w roku 2012, ale już wtedy
wzbudziła uznanie krytyki i użyt-
kowników tego jedynego w swoim
rodzaju przewodnika po skarbach
kulinarnych, jakie kryją dolnoślą-

skie bory. Ostatnio, właśnie za
sprawą niestrudzonego propagatora
polskiej kuchni Jana Janusza Akie-
laszka, przeżywa – które to okre-
ślenie niektórzy może uznają za
przesadę, ale doskonale odpowiada
ono zaistniałej sytuacji – europejski
renesans.

Powiem więcej, tak jak poli-
tyczny emigrant Adam Mickiewicz,
wydając w  Paryżu w  1834 roku
wspomnieniowo- sentymentalno-
patriotyczny epos „Pan Tadeusz”,
nie przypuszczał zapewne, że po
dziesięcioleciach na podstawie jego
książki będą co bardziej kulinarnie
nastawieni na historię czytelnicy
pichcić bigos staropolski według
zapisanego w eposie przepisu, tak
też zapewnie odwrotnie, Jan Janusz
Akielaszek nie przypuszczał, że
swą wydaną w  trzech językach
kulinarną księgą sławiącą zasoby
dolnośląskich leśnych ostępów wej-
dzie w świat europejskiej polityki.

Dla przypomnienia: o tej książ-
ce-albumie w  słowach pełnych
uznania wyrażał się zarówno Dy-
rektor Generalny Lasów Państwo-

wych dr inż. Marian Pigan, jak
i  Delegat Episkopatu Polski ds.
Duszpasterstwa Pracowników Leś-
nych, Parków Narodowych
i Ochrony Środowiska ks. biskup
Edward Janiak, ówczesny sufragan
w archidiecezji wrocławskiej, obec-
nie biskup ordynariusz kaliski. Jak
nie bez racji mówi łacińskie po-
rzekadło „mają książki swoją his-
torię” i gdy mowa o recepcji, dal-
szych losach książki Jana Janusza
Akielaszka, jest ona  naprawdę
zapierająca dech w piersiach.

Prawie nie do uwierzenia, ale
dzięki niej autor wszedł na poli-
tyczne salony Europy. Nie inaczej
można odczytać zainteresowanie,
jakie okazali mu zarówno były
prezydent RP Bronisław Komo-
rowski, obecny prezydent RP An-
drzej Duda, kanclerz Niemiec
Angela Merkel czy prezydent
Francji, którzy otrzymali wspom-
nianą książkę! W serdecznych sło-
wach dziękowali mu pisemnie za
interesującą pracę o dolnośląskiej
kuchni, przysyłając również w za-
mian recepty na ulubione przez
nich potrawy. Kanclerz Niemiec
np. ofiarowała m.in. przepisy na
pomorską zupę ziemniaczaną oraz
ciasto ze śliwkami i  kruszonką.
Nie muszę dodawać, że recepty
zostały natychmiast wypróbowane
osobiście przez Jana Akielaszka
i znając autora, gotów jestem za-
łożyć się o każdą sumę, że nieba-
wem powstanie z owych „vipow-
skich” przepisów nowa książka.

Znaczenie i  wymowa kores-
pondencji autora z wielkimi tego
świata jest jednak o wiele głębsza,
nie ogranicza się tylko do grzecz-
nościowych zwrotów i kilku nowych
recept, choćby od najbardziej pro-
minentnych osób ze świata polityki.
Oto bowiem okazuje się, że tak
jak wiadomo było od wieków, iż
przez żołądek można trafić do serca,
tak w wymiarze bilateralnym, kon-
taktów międzyludzkich, jak również
międzynarodowych, gastronomia,
podobnie jak muzyka, nie zna granic
ani językowych odmienności.

Zastawiony jadłem stół ułatwia
dyskurs, łagodzi animozje, sprzyja
porozumieniu. Niby o tym wiemy,
ale Janowi Januszowi Akielasz-
kowi udało się to praktycznie udo-
wodnić, promując jednocześnie
dolnośląską kuchnię. Chwała Tobie,
Janie!

Koncert z okazji Dnia Kobiet odbędzie się 8 marca we  wroc-
ławskim Centrum Kongresowym w kompleksie Hali Stulecia.
Repertuar oparty na najpiękniejszych szlagierach muzyki fil-

mowej zagra orkiestra symfoniczna pod przewodnictwem wybitnego
dyrygenta – Jana Walczyńskiego. Usłyszymy między innymi muzykę
z „Gwiezdnych wojen”, „Ojca chrzestnego” czy „Love Me tender”. Na
scenie widzowie zobaczą i usłyszą Piotra Rafałko w roli solisty. 

Zakup biletów online. Strona koncertu: 
www.orkiestrawszechczasow

Polskie jadło w cenie

Jan Janusz Akielaszek na Światowych Targach Książki Kulinarnej w Paryżu, gdzie za „Kuchnię borów i la-
sów Dolnego Śląska” otrzymał III nagrodę. Jednocześnie była to okazja promocji najlepszych polskich
produktów
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Gastronomia polityczna, czyli...
Dyplomacja kulinarna 

Jana Janusza Akielaszka

Koncert 
na Dzień Kobiet
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Waldemar Niedźwiecki

Kiedy piszę ten tekst, do
końca zimowych igrzysk
olimpijskich w południo-

wokoreańskim Pjongczangu (w
oryginale Pyong Czangu) pozostały
tylko cztery dni. Można więc już
śmiało dokonać wstępnego pod-
sumowania, nie sądzę bowiem, by
w tym czasie zdarzyło się coś na
tyle ważnego, co wpłynie na zmianę
oceny najważniejszej imprezy czte-
rolecia i naszego w niej udziału. 

W Korei Południowej utrwaliła
się dominacja dwóch ekip naro-
dowych: Norwegii i Niemiec. Na
dziś (czyli środę, 21 lutego) lekką
przewagę uzyskali Skandynawowie,
zdobywając 33 medale (w tym 13
złotych), przy 23 naszych zachod-
nich sąsiadów (11 krążków z naj-
cenniejszego kruszcu). A  przed
obiema reprezentacjami jeszcze
kilka medalowych szans. Impo-
nujące! Tuż za Norwegią i  Nie-
mcami nieoczekiwanie znajduje
się Kanada, za nią Stany Zjedno-
czone i Holandia. Ta ostatnia bo-
gaty dorobek medalowy zawdzięcza
niemal wyłącznie łyżwiarzom szyb-
kim (tylko jeden brąz jest autorstwa
przedstawicielki innej dyscypliny).
„Pomarańczowi” nie mają aspiracji,
by poważnie zaznaczyć swój udział
w  biegach, skokach czy konku-
rencjach alpejskich, ale „od zawsze”
dominują w  rywalizacji pancze-
nistów. I dobrze na tym wychodzą. 

A nasi? Można powiedzieć, że
wróciliśmy na ziemię. Poprzednie
igrzyska w Soczi wypaczyły obraz
polskich sportów zimowych. Bo

fantastyczne wyniki łyżwiarzy
szybkich (w tym złoto Zbigniewa
Bródki) oraz – w mniejszym stop-
niu – wygraną Justyny Kowalczyk

słusznie uznano za niespodziankę,
w przypadku panczenistów wręcz
sensację. Kapitalnie zaprezentował
się zdobywca dwóch złotych medali

w  skokach Kamil Stoch, ale on
należał do faworytów w obu kon-
kursach, więc wielkiego zaskoczenia
nie było. 

Tylko niepoprawni optymiści
mogli liczyć w  Pjongczangu na
powtórkę z Soczi, bo też wcześ-
niejsze starty w żadnym razie tego
nie uzasadniały. Jeszcze przed roz-
poczęciem rywalizacji w Korei Po-
łudniowej pobiliśmy jeden rekord
– wystawiliśmy najliczniejszą w his-
torii ekipę, chyba w myśl prastarej
olimpijskiej idei, że liczy się nie
wynik, a  sam udział. Większość
naszych reprezentantów potrak-
towała to przesłanie dosłownie,
o  czym świadczy fakt, iż nawet
awans do czołowej ósemki (czyli
miejsca punktowanego) okazał się
dla nich ponad siły i możliwości.
Ba, w kilku przypadkach nie unik-
nęliśmy kompromitacji. Nasz za-
wodnik w  wyścigu łyżwiarskim
na 5000 metrów był ostatni, tracąc
do zwycięzcy – bagatela! – ponad
22 sekundy. Bobsleistom marzyło
się miejsce w czołowej dziesiątce,
tymczasem nie dotrwali nawet do
ostatniego ślizgu (kwalifikowało
się do niego 20 załóg), za udany
uznali komentatorzy telewizyjni
występ biathlonisty, który uplaso-
wał się na... 56 miejscu! Bo przed
czterema laty nie było go w czo-
łowej sześćdziesiątce. Zawiedli
biegacze, łyżwiarze szybcy, sanecz-
karze, bobsleiści, alpejczycy, snow-
boardziści. Za sukces uznać należy
siódmą lokatę biegaczek w sprincie
drużynowym stylem dowolnym
(czyli tzw. łyżwą). Justyna Ko-
walczyk pomogła Sylwii Jaśkowiec
załapać się na stypendium, a prze-

cież powinna oszczędzać siły na
bieg na 30 km klasykiem. Dała
z siebie maksa i chwała jej za to.
Z kolei Jaśkowiec wróciła na trasy
po blisko trzyletniej przerwie (do-
kładnie to było 2 lata i 9 miesięcy),
spowodowanej kłopotami zdro-
wotnymi, zatem miejsce punkto-
wane to dla niej z pewnością spore
osiągnięcie. 

I musielibyśmy uznać nasz start
na igrzyskach za gigantyczne nie-
powodzenie, gdyby nie postawa
skoczków. Tylko pech odebrał Ste-
fanowi Huli i Kamilowi Stochowi
medale na mniejszym obiekcie, li-
der Pucharu Świata powetował to
sobie występem na dużej skoczni,
wywalczając w znakomitym stylu
złoty medal, a wspólnie z kolegami
przywiezie do kraju brązowy krążek
za konkurs drużynowy. Niewiele
to jak na ponad 60-osobową ekipę,
jednak realnie patrząc, nie mog-
liśmy liczyć na dużo więcej, chociaż
kilka lokat punktowanych było
z pewnością w naszym zasięgu. 

I słowo o Dolnoślązakach. Naj-
lepszy wynik spośród naszych łyż-
wiarzy szybkich uzyskała Natalia
Czerwonka z  Zagłębia Lubin,
olimpijskie przetarcie zaliczyła jej
młodsza koleżanka z lubińskiego
Cuprum Kaja Ziomek, poniżej
oczekiwań wypadł saneczkarz
Śnieżki Karpacz Maciej Kurowski
(koniec drugiej dziesiątki), za to
obiecująco – choć sami liczyli na
więcej – zaprezentowała się młoda
dwójka saneczkarska: Wojciech
Chmielewski – Jakub Kowalew-
ski. 

Może za cztery lata, w Pekinie
będzie lepiej. Oby!

Waldemar Niedźwiecki

Karuzela trenerska w rodzi-
mej ekstraklasie nabrała
rozpędu. Szkoleniowcy nie

znają dnia ani godziny, czego do-
wodem chociażby zmiany, jakie
dokonały się na tym stanowisku
w ostatnich tygodniach. Dotknęły
one także wrocławski Śląsk, czego
można było spodziewać się już
pod koniec zeszłego roku. Wroc-
ławianie prezentowali się kiepsko,
wyglądali na niezbyt dobrze przy-
gotowanych pod względem fizycz-
nym i mentalnym do ligowej ry-
walizacji. Ale wówczas do zmian

nie doszło, bo prezydent Rafał
Dutkiewicz nie wyraził na to zgo-
dy. Miasto jest większościowym
udziałowcem w futbolowej spółce,
więc pan na ratuszu rości sobie
pretensje do decydowania o wszyst-
kim, co się w Śląsku, i ze Śląskiem,
dzieje. 

Kiedy jednak kolejne mecze
dowiodły, że kryzys w klubie nie
minął, najpierw ze stołkiem prezesa
pożegnał się Michał Bobowiec,
a ostatnio czerwoną kartkę ujrzeli:
trener Jan Urban i dyrektor spor-
towy Adam Matysek. To już była
decyzja nowego sternika klubu
Marcina Przychodnego. Statystyki
były bowiem dla zespołu bezli-

tosne: 11. atak w ekstraklasie, 13–
15. obrona, ani jednego zwycięstwa
(nie ma drugiej takiej drużyny)
na wyjeździe. 

Przychodny nie kombinował.
Uznał, że najlepszym rozwiązaniem
będzie zatrudnienie ludzi, będących
z klubem mocno związanych (nie
tylko emocjonalnie), uważanych
za jedne z  jego ikon: pierwszym
trenerem został Tadeusz Pawłow-
ski, a dyrektorem sportowym Da-
riusz Sztylka. Dla „Pawła” to już
trzecia misja specjalna w Śląsku,
dotąd kierował klubową Akademią
i teraz zamierza mocniej powiązać
obie te „instytucje” – kibice tęsknią
nie tylko za szkoleniowcem jed-

noznacznie kojarzonym z Wroc-
ławiem i  jego przedstawicielem
w najwyższej klasie rozgrywek, ale
też piłkarzami – wychowankami
Śląska, mając serdecznie dość armii
najemników, których z  klubem
wiąże jedynie solidny kontrakt. 

Jestem przekonany, że te ruchy
kadrowe spowodują, iż na widowni
Stadionu Miejskiego zasiądzie wię-
cej kibiców, niż we wcześniejszych
meczach, a żaden piłkarz nie lubi
grać przy niemal pustych trybunach
(nie lubi tego także, co zrozumiałe,
klubowy księgowy). Nowy prezes
musi też położyć większy nacisk
na promocję i marketing, poszukać
również porozumienia z  udzia-

łowcem mniejszościowym – Wroc-
ławskim Konsorcjum Sportowym.
I  odstawić od cycka polityków,
czy może raczej samorządowców
– ich „aktywność” do tej pory tylko
Śląskowi szkodziła. Zostawmy
klub prezesowi Przychodnemu
i  jego współpracownikom, a  po-
winno to przynieść korzystne zmia-
ny może jeszcze nie teraz, ale już
w następnym sezonie. Bo Wrocław
tęskni za dobrą – jak na nasze
realia – piłką, i na nią zasługuje.
Trener Pawłowski wie, co to zna-
czy i z pewnością uczyni wszystko,
by dobry futbol do stolicy Dolnego
Śląska powrócił.
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Urban wyautowany, powrócił „Paweł”

Igrzyska olimpijskie w Pjongczangu

Powrót do rzeczywistości



Zasługi

Miłośnik kotów ze mnie zawzięty,
Cenię legendarnych żołnierzy wyklętych,

By cenić pomniki mam także powody,
Czy mogę spodziewać się jakiejś nagrody?

Odwołanie

W imię państwowych interesów
Minister odwołał prezesów.

Pytanie słychać dookoła,
Kiedy Prezes ministra odwoła?

Prośba

Nie kupują w niedzielę moi domownicy,
Jestem za pomnikiem na każdej ulicy,
Opozycyjnego nie popieram draństwa,

Proszę o posadę w spółce skarbu państwa.

Rozdawnictwo

By nie dopuścić do rodaków nędzy,
Rząd rozdawnictwo stosuje pieniędzy,
W tym polityczną przejawia kulturę,

Co sypnie groszem, to sondaże w górę.

Liczni przyjaciele

Nasze władze rządowe tym ciągle się szczycą,
Że licznych przyjaciół mają za granicą.

Rzeczywisty stan rzeczy czas przedstawić wreszcie,
Mają licznych przyjaciół tylko w Budapeszcie.

Pączki z różą

Gdy poseł Czarnecki opuścił obrady,
Gastronomicznej chciał posłuchać rady,

Miał w Tłusty Czwartek przeprawę dużą,
Nie lubi bowiem jadać pączków z różą.

Nagrody

Ministrowie dostali wysoką nagrodę,
Obserwatorzy plują sobie w brodę,
Zastrzyk gotówki otrzymali świeży,

A co, może im się to nie należy?

Wizyta

W wiadomych służbach zdecydowano,
Że przyjdą do mnie o szóstej rano.

Choć pora wczesna, otworzyć muszę,
Bo to są ważni funkcjonariusze.

Policyjne usługi

Policyjne usługi bardzo sobie cenię,
Więc na szóstą rano zamawiam budzenie.
Czy to w resortowym mieści się budżecie,
I śniadanie do łóżka też mi przyniesiecie?

Gorąco

Polityka premiera ma taki kierunek,
Że próbuje ocieplić kraju wizerunek,
I spowodował przy tym niechcąco,
Że obserwatorom robi się gorąco.

16 Wesoło i rekreacyjnie

Kobieta nigdy nie wie, czego chce, ale nie spocznie, dopóki celu nie
osiągnie. ( Jean-Paul Sartre)

***

Między mężczyzną a kobietą przyjaźń nie jest możliwa. Namiętność,
wrogość, uwielbienie, miłość – tak, lecz nie przyjaźń. (Oscar Wilde)

***

Kobiety bez towarzystwa mężczyzn więdną, a mężczyźni bez kobiet
głupieją. (Antoni Czechow)

***

Czy istnieje coś gorszego niż miłość brzydkiej kobiety? Owszem –
przyjaźń pięknej kobiety. (Albert Camus)

***

Kobieta, która ma jednego kochanka, jest aniołem, która ma dwóch
jest potworem, która ma trzech jest kobietą. (Victor Hugo)

***

Dla kobiety jedyne naprawdę wygodne miejsce do płaczu to pierś
mężczyzny. (George Bernard Shaw)

Rozalia z Opola

Warto żyć w przyjaźni z kotem prezesa. Dają
nam dobrą wyżerkę

W noc poślubną nowożeńcy przebierają się. Panna
młoda wychodzi z łazienki po wzięciu prysznica
i ma na sobie piękny szlafrok. Dumny mąż mówi:
– Moja droga, jesteśmy teraz małżeństwem, możesz
zdjąć szlafrok. 
Piękna, młoda kobieta zdejmuje nakrycie, a on jest
zdumiony:
– Och, ach – zachwyca się. – Mój Boże, jesteś tak
piękna, niech zrobię ci zdjęcie. 
Ona pyta z zastanowieniem:
– Moje zdjęcie?
– Tak, kochanie, żebym mógł cię mieć zawsze bli-
sko serca.
Ona uśmiecha się, a on robi jej zdjęcie, potem też
idzie do łazienki wziąć prysznic. Kiedy wychodzi,
ma na sobie szlafrok, młoda żona mówi:
– Po co ci ten szlafrok? Jesteśmy już po ślubie.
Na to facet zdejmuje szlafrok, a żona wykrzykuje:
– Och, och mój... niech ci zrobię zdjęcie.
On się rozpromienia i pyta dlaczego, ona odpowia-
da:
– Żebym mogła sobie go powiększyć!

***

Po nocy poślubnej żona mówi:
– Wiesz... Jesteś kiepskim kochankiem.
Na to oburzony mąż:
– Skąd możesz to wiedzieć? Po dwudziestu sekun-
dach?!

***

Po hucznym weselu odbywającym się w hotelowej
restauracji, młoda para wynajmuje sobie pokój, żeby
jak najszybciej doszło do „konsumpcji związku”.
Zdenerwowany pan młody drżącymi rękami nie
może trafić kluczem w dziurkę zamka. Żona stoi za
nim i kręcąc głową mruczy z ironią:
– Nooo, nieźle się zapowiada...

***

Noc poślubna. Młodzi leżą w łóżku i palą papierosy
po skończonym akcie.
– Czy miałaś przede mną jakiegoś faceta?
– Ależ co ty, kochanie, żadnego.
– A ja miałem.

***

Noc poślubna:
– Kochanie, dużo było ich przede mną?
Mija godzina, ona milczy.
– Kochanie gniewasz się na mnie?
– Cicho, liczę…

***

Podczas nocy poślubnej młody małżonek po wej-
ściu do łóżka odwrócił się tyłem do żony i ułożył
do snu. 
– Wiesz – mówi żona – a moja mama to mnie za-
wsze przed snem trochę popieściła... 
– No, przecież nie będę w środku nocy leciał po
twoją mamę!

Fraszki  Jana Zacharskiego Powiedzonka sławnych ludzi

Noc poślubna
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