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Wiosna w  pełnym roz-
kwicie, ptactwo wsze-
lakie powróciło z urlo-

pów w  ciepłych krajach, w  tym
tak bliskie sercu każdego Polaka
bociany. Niegdyś zawsze mogliśmy
liczyć na to, że przyniosą nam
w swoich dziobach jakieś wrzesz-
czące kochane zawiniątko, a  tu
prawie nic. Nasz przebiegły rząd
zapłacił im hojną ręką polskiego
podatnika wysoką łapówkę w po-
staci 500+, ale efekty tego są na
razie jakieś bardzo mizerne.
A może należy szukać w kapuście?
Ale tam też pusto i głucho, czasami
tylko coś skromnie zakwili.

Prawda jest tragiczna, jako na-
rodowi zaczyna grozić nam de-
gradacja demograficzna, za kilka
dziesiątków lat nasza populacja
może zmniejszyć się i  to bardzo.
Z  zazdrością można tylko po-
wspominać, jak w  czasach Nie-
boszczki Komuny przybywało
w Polsce rocznie 300 000–400 000
nowych obywateli. Wyż demogra-
ficzny z lat pięćdziesiątych rodził
nowy wyż. Jak tu wierzyć tym,
którzy twierdzą, że wiele gatunków
ssaków w  niewoli nie rozmnaża
się, że potrzebna jest im wolność.
Mamy wolność – i co ? Gdzie są
te dzieciaki?

Bynajmniej nie jest to problem
polski, dotyczy on wszystkich kra-
jów europejskich i  innych wyso-
korozwiniętych, jak chociażby Ja-
ponii. Dramat demograficzny, któ-
rego jesteśmy świadkami, stanowi
jedno z najpoważniejszych wyzwań,
przed jakim stają współczesne spo-
łeczeństwa. O ile na przykład pro-
blem zmian klimatycznych na kuli
ziemskiej jest zauważalny przez
wszystkich liczących się polityków
i publicystów, istnieje stale w świa-
towych mediach, to problem ka-
tastrofy demograficznej jest zde-
cydowanie niedoceniany, nie trak-
tuje się go jako jednego z najważ-
niejszych problemów współczes-
ności, którego nierozwiązanie może
mieć fatalne skutki dla całego
świata.

Nie pomagają nawet znaczące
zachęty materialne, jak na przykład
u  naszych zachodnich sąsiadów,
efekty wciąż są bardzo mizerne.

Znaczna część ludności nie chce
po prostu mieć dzieci lub kilkoro
potomków. Zaczyna dominować
model rodziny 2 + 1, wiele osób
w ogóle nie zamierza zakładać ro-
dziny i mieć dzieci, decydując się
na spędzenie życia w pojedynkę,
co dla demografii jest katastrofą,
ponieważ taki współczynnik dziet-

ności nie gwarantuje nawet „re-
produkcji prostej społeczeństwa”.

Co bardziej przebiegłe rządy
próbują zastąpić niedobory w przy-
roście naturalnym importem oby-
wateli z  innych regionów świata,
gdzie jest nadwyżka demograficzna.
Zaowocowało to niedawno słyn-
nym kryzysem migracyjnym. Niech
nikt naiwny nie myśli, że rząd
Niemiec tak bardzo przejmuje się
problemami praw człowieka na
Bliskim Wschodzie i losami lud-
ności syryjskiej, nie należy wierzyć
w bajki pani Merkel o solidarności
międzyludzkiej, za jej działaniami
stoi zwykły interes ekonomiczny.
W całej tej sprawie chodziło i cho-
dzi o zwiększenie liczby obywateli
i zwiększenie podaży siły roboczej
na rynku. Gospodarka Niemiec
zaczyna się dusić z powodu nie-
doboru pracowników, a przy tym
konsumentów. Bez stałego przy-
rostu ludności nie jest w  stanie
rozwijać się rynek wewnętrzny
i gospodarce grozi zastój, a nawet
głęboka recesja. Nie jest to jednak
żadne rozwiązanie na dłuższą metę;
jak dowodzą badania zachodnich

socjologów, emigranci już w  na-
stępnym pokoleniu nie tworzą ro-
dzin wielodzietnych, ale dostoso-
wując się do nowych warunków
społeczno-ekonomicznych i  cy-
wilizacyjnych, zachowują się pod
tym względem podobnie, jak reszta
społeczeństwa kraju, gdzie się
osiedlili.

Nikt nie wie, jak wybrnąć z tej
sytuacji i co zrobić, aby pobudzić
wzrost demograficzny. Przyczyn
tej sytuacji na pewno jest wiele
i  nie zawsze są one wynikiem
spadku świadczeń socjalnych czy
dewastacji przez neoliberałów po-
zostałości socjalnych państw prawa,
dających społeczeństwom zachod-
nim poczucie pewności i stabilizacji
życiowej, które są tak bardzo nie-
zbędne przy planowaniu rodziny.

Można oczywiście nic nie robić
i czekać, aż wymrzemy jako gatu-
nek, degradując się cywilizacyjnie
z pokolenia na pokolenie. Kurczyć
się będzie gospodarka, to z kolei
będzie powodowało spadek na-
kładów na rozwój nauki i postęp
techniczny i  tak w  kółko będzie
trwać ta spirala upadku, aż po-
wrócimy do ery brązu i  żelaza.
No, może nie całkiem, może dojść
bowiem do sytuacji, że gdy jako
społeczeństwo nie będziemy w sta-
nie wytwarzać środków antykon-
cepcyjnych, to produkcja demo-
graficzna drgnie i ruszy do przodu.
To nie żart, to realna perspektywa,
jaka nas czeka za kilkaset lat, jeśli

nie rozwiążemy problemów de-
mograficznych.

Jakie więc są możliwości za-
radzenia tej sytuacji, co należy
robić, aby nie dopuścić do upadku
cywilizacji człowieka na naszej
planecie?

Przypomina mi się obraz z fil-
mu „Seksmisja” Juliusza Machul-

skiego, gdzie dzieci wytwarzane
były drogą laboratoryjną. Czy czeka
nas taka perspektywa? Przeraża
nas myśl takiego „odhumanizo-
wanego” ludzkiego bytu, który był-
by produktem tego systemu, nie
jesteśmy w  stanie zaakceptować
takiej rzeczywistości, ale czy nie
jest ona realna? Jako jeden ze spo-
sobów zapobieżenia tragedii de-
mograficznej?

A może trzeba znaleźć inny
sposób i wprowadzić przymus ad-
ministracyjny, nakazując kobietom
rodzić dzieci? W Chinach władze
poszły właśnie tą drogą, ale w prze-
ciwnym kierunku, ograniczając
wzrost demograficzny i zabraniając
rodzić wiele dzieci, ustalając do-
puszczalny limit. W  warunkach
europejskich wydaje się to mało
prawdopodobne, zważywszy na
powszechną niechęć tych społe-
czeństw do ograniczania wolności
osobistej obywateli.

Coraz częściej nasi politycy
martwią się o to, jak będą wyglądały
nasze emerytury i  kto będzie na
nie pracował. A może więc uzależnić
wielkość emerytury nie tylko od

wysokości składki na ubezpieczenie
społeczne, ale również od liczby
dzieci? Dlaczego ktoś, kto nie chce
mieć potomstwa, ma dostawać wy-
soką emeryturę, to przecież dzieci
kogoś innego, kto na przykład ma
ich trójkę, będą na niego pracowały,
a  ich rodzice żyli przecież przez
wiele lat w  gorszych warunkach
materialnych, inwestując w  nie
i bardzo często odmawiając sobie
wielu przyjemności? Dlaczego teraz,
gdy dorosły, mają pracować na
kogoś innego? Czy to właśnie nie
oni powinni uzyskać z tego powodu
na starość większą premię i mieć
lepsze warunki życia niż ktoś, kto
z  powodu swojego egoizmu nie
wniósł nic do demograficznego
rozwoju społeczeństwa? Wydaje
się, że w tej sytuacji trzeba uzależnić
wielkość emerytury od dwóch czyn-
ników: wysokości składki emery-
talnej i liczby dzieci, które się wy-
chowało. Moim zdaniem trzeba
się nad tym zastanowić, myśląc
o reformie systemu emerytalnego.

A może pójść jeszcze inną dro-
gą? Przed wielu, wielu laty doszło
do Wielkiego Społecznego Po-
działu Pracy, polegał on na od-
dzieleniu się rzemiosła od rolnict-
wa. Spowodowało to powstanie
stosunków towarowo-pieniężnych
i szybki rozwój cywilizacyjny ludz-
kości. Może właśnie dzisiaj musi
dojść do kolejnego takiego Wiel-
kiego Społecznego Podziału Pracy,
który polegałby na tym, że część
społeczeństwa zajmowałaby się
rozwojem gospodarczym, a druga
rodzeniem i wychowywaniem dzie-
ci? Państwo miałoby obowiązek
zapewnić tej grupie wszystkie po-
trzebne do tego celu warunki praw-
ne i materialne. Ludzie mają bo-
wiem różne potrzeby i marzenia,
jest wielu takich, których marze-
niem jest posiadanie licznej rodziny
i wielu dzieci, są też i tacy, którzy
dzieci nie chcą mieć i to też należy
uszanować.

Obecna sytuacja potrzebuje
całkiem nowych rozwiązań, po-
nieważ stare są nieefektywne i nie
przynoszą żadnych pozytywnych
skutków, a  kryzys pogłębia się
coraz bardziej. Nie można liczyć,
że ta smutna rzeczywistość kiedyś
się zmieni sama i ludzie w przy-
pływie jakiegoś nowego bodźca
zaczną rozmnażać się jak króliki.

Bociany zastrajkowały, w kapuście też pusto

W tobie, boćku, cała nadzieja!



Aktor Bogusław Danielewski
obchodził 90 rocznicę urodzin
i 70-lecie pracy na scenie.

***

Jeszcze w tym roku Opole bę-
dzie miało bezpośrednie połączenia
kolejowe z  Berlinem, Wiedniem
i Budapesztem. 

***

Fabryka FADROMA we
Wrocławiu pry ul. Grabiszyńskiej
została zburzona. Na jej miejscu
będą zbudowane domy miesz-
kalne.

***

23-latka z Opola zdawała eg-
zamin na prawo jazdy… 118 razy.
Bezskutecznie. Inna mieszkanka
z tego miasta uzyskała prawo jazdy
po 53 egzaminie. 

***

W 2017 roku na Dolnym Śląs-
ku 9 pracowników na tysiąc uległo
wypadkom podczas pracy.

***

Zaniedbany ongiś dworzec ko-
lejowy Wałbrzych-Szczawienko
kosztem 6 milionów złotych został
całkowicie odnowiony i  stanowi
piękną wizytówkę miasta.

***

U zbiegu  ulic Ruskiej i Rzeź-
niczej we Wrocławiu, w budynku
dawnego domu handlowego, uru-
chomiono elegancki  Grand City
Hotel.

***

21 858 zł otrzymała z Minis-
terstwa Sprawiedliwości gmina
Zgorzelec na zakup sprzętu dla
jednostek Ochotniczej Straży Po-
żarnej.

***

Władze Legnicy czynią stara-
nia, aby za 3 lata po ich mieście
zaczęły kursować elektryczne au-
tobusy.

***

Na początku czerwca br.
w  Wałbrzychu odbędzie się VI
Festiwal Reżyserii Filmowej.

*** 

60 luksusowych samochodów
ukradł gang z Legnicy. Gangiem
kierował 25-latek.

***

Głogów otrzymał 613 tysięcy
złotych na wsparcie osób z ośrodka
szkolno-wychowawczego.

***

Od 26 maja br. kursuje samolot
z  Wrocławia do Paryża, na naj-
większe na świecie lotnisko im.
Charles'a de Gaulle'a.

***

Ponad pół miliarda złotych
wyda Kombinat Górniczo-Hut-
niczy Miedzi w Lubinie na roz-
budowę zbiornika Żelazny Most,
w którym będą gromadzone od-
pady wydobywcze. Zakończenie
inwestycji jest przewidziane za
trzy lata.

***

Dworzec kolejowy PKP
w  Chojnowie jest kolejnym na
Dolnym Śląsku poddanym prze-
budowie.

***

O 15 do 17 czerwca br. w Opo-
lu odbędzie się trzecia edycja Fes-
tiwalu Książki. Oczekiwany jest
przyjazd wielu pisarzy, którzy będą
podpisywać swoje dzieła.

***

Browar w Lwówku Śląskim
idzie na sprzedaż. Wśród zainte-
resowanych kupnem są m.in. Chiń-
czycy.

Wojciech W. Zaborowski

Niby to normalne, a przy-
najmniej normalne jest
jeszcze dotychczas. Po-

dążając wieczorową porą ulicami
Görlitz w stronę granicy, usłysza-
łem dźwięk kościelnych dzwonów.
Małe nadgraniczne saksońskie
miasto nie jest żadnym wielkim
skupiskiem wyznawców chrześci-
jańskich kościołów, podobnie zresz-
tą jak całe dawne NRD. Zarówno
jednak uszanowanie wielowiekowej
tradycji, jak i konstytucyjne gwa-
rancje swobód religijnych i  form
kultu powodują, że nikomu z miejs-
cowych by tu do głowy nie przyszło
wnioskować do władz o zakaz…
bicia kościelnych dzwonów, od
wieków wzywających wiernych na
nabożeństwo.

Jestem już po drugiej stronie
Nysy Łużyckiej. Siedzę na tarasie
pierogarni w Zgorzelcu. Godzina
17.30, przed kilkoma zaledwie mi-
nutami przekroczyłem most gra-
niczny łączący niemieckie Görlitz

z polskim Zgorzelcem. Słoneczne
popołudnie, ruch, jak zawsze na
ulicach tego miasta, minimalny.
I nagle przedwieczorną ciszę prze-
rywa donośny dźwięk kościelnych
dzwonów, tym razem polskich.

Pytanie, jak długo jeszcze te
dzwony będą biły?

W miarę postępującej laicyzacji
i  zalewania Europy przybyszami
spoza kontynentu, o  odmiennej
mentalności i kulturze, coraz czę-
ściej, niestety, zapomina się i  o
europejskiej tradycji, i o tolerancji,
w efekcie czego roszczeniowe żą-
dania przybyszy – gości przecież
– których uczucia podobno razi
nie tylko krzyż w  urzędach czy
na kościelnej wieży, ale i  bicie
dzwonów, zaczynają być brane na
serio, kosztem gospodarzy.

Komu dzwon bije, wiemy od
czasów, gdy pisał na ten temat Er-
nest Hemingway. Kto nie wie, bo
np. nie czyta książek, może sobie
i dalszą lekturę tego felietonu da-
rować, będzie to bowiem dla niego
tylko niepotrzebna strata czasu.
My natomiast, którzy jeszcze wiemy,

komu ów dzwon bije, w zmienionej
w obecnej Europie sytuacji geopo-
litycznej, powinniśmy zadać bardziej
precyzyjne pytanie uzupełniające:
k o g o bije ten dzwon, czyli, mówiąc
wprost, komu i dlaczego tak bardzo
przeszkadza jego bicie?

Postawiwszy to pytanie, po-
winienem w tym miejscu skończyć
felieton. Odpowiedź jest bowiem
sprawą indywidualną. Zachęcam
jednak do przemyśleń, czym po-
winna dziś być tolerancja i posza-
nowanie tradycji. Bo może się
zdarzyć, że w imię fałszywie pojętej
gościnności (poprawności poli-
tycznej) gospodarz zostanie po-
zbawiony nie tylko mieszkania,
ale i życia zgodnego z wyznawa-
nym przez niego systemem war-
tości. Co zrobi, gdy przyjdzie wy-
bierać między kościelną wieżą
a minaretem?

W Berlinie Kanclerz stwierdza,
że islam należy do Niemiec. W Ba-
warii premier nakazuje w urzędach
wieszać krzyże. Zaprawdę, w dziw-
nych czasach żyjemy. Quo vadis,
Europo?

2 Felietony i aktualności

Szpak w domu wariatów

Prokurator oskarżył Antoniego Szpaka o znieważenie narodu polskiego. Czy rze-
czywiście znany satyryk obraził wszystkich Polaków i  zgodnie z  nowym paragrafem
133 kk zasługuje na trzy lata więzienia? Zobaczymy. Podczas procesu będzie musiał
dowieść swojej tezy, że „jedynie w  durnym kołtuńskim kraju może dojść do takiej
paranoi”. Tekst felietonisty „Szpilek” i „Angory” dotyczył państwowych niemal obchodów
26. urodzin Radia Maryja, podczas których przedstawiciele najwyższych władz wygłosili
czołobitne laudacje na cześć o. Rydzyka. W tej akurat sprawie nie będzie trudno wykazać
aberracje w zachowaniach i wypowiedziach rządzących. Współtwórca kabaretu „Klika”
będzie się jednak musiał odnieść także do swojej diagnozy o paranoicznym charakterze
obecnych rządów. 

Antycypując przyszłe dociekania sądu, warto sprawdzić, na ile rzetelnie Antoni
Szpak ocenił stan umysłów naszej władzy. Czy w jej działaniu naprawdę można ziden-
tyfikować symptomy choroby psychicznej? Czy są dowody, jakieś konkretne decyzje na
przykład, świadczące o zaburzeniach postrzegania realnej rzeczywistości? Czy rządzący
miewają omamy i urojenia? 

Nawet pobieżna analiza przemówień i  reakcji niektórych funkcjonariuszy partii
rządzącej ujawnia zadziwiające zbieżności z podręcznikowymi objawami choroby psy-
chicznej. Obserwujemy więc zdezorganizowany tok myśli, który objawia się nagłym
przeskakiwaniem do zupełnie innych wątków, niezwiązanych z  poprzednimi. W  ich
słowach i działaniach nietrudno zauważyć rozkojarzenie, urywanie myśli, nagłe zmiany
decyzji lub przeciwnie: pojawienie się jednej lub kilku myśli, do których powraca się ob-
sesyjnie. Dostrzec można także liczne urojenia – czyli fałszywe przekonania, których
nie można zbić żadnymi racjonalnymi i logicznymi argumentami…

Red. Szpak nie powinien więc mieć szczególnych kłopotów z identyfikacją funkcjo-
nariuszy państwowych, których zachowanie zdradza symptomy chorób psychicznych
opisywanych w  podręcznikach: „Chory może mieć przekonanie, że ktoś mu zagraża.
Może mu się wydawać, że jest wszechmocny. Wbrew wszelkim racjonalnym przesłankom
uważa, że może zostać wodzem czy zbawicielem. Fałszywie interpretuje zachowania,
np. przypadkowy incydent interpretuje jako celowy atak na siebie”. W razie wątpliwości
oskarżony Szpak może powołać na świadka Viktora Orbana. Jak relacjonowała w TOK
FM red. Karolina Lewicka, po spotkaniu z ważnym polskim politykiem w Krynicy Orban
powiedział jednemu z zachodnich dyplomatów, że  spędził upojne chwile z szaleńcem,
którego powinno się skierować do zakładu psychiatrycznego.

Antoni Szpak może też przywołać wypowiedź byłego Rzecznika Praw Obywatelskich
Janusza Kochanowskiego, który nie bez powodu przecież chciał wysłać polskich
polityków do psychiatry i proponował, by kandydaci na prezydenta, posłów i senatorów
przedstawiali zaświadczenie o tym, że są zdrowi psychicznie. Podsądny satyryk będzie
się mógł powołać także na guru światowej psychiatrii, dra Paula H. Blaneya, który
wyróżnia następujące cechy związane z osobowością paranoiczną: nieufność, nadmierną
czujność, podejrzliwość, rywalizacyjność, cynizm, zazdrość, poczucie krzywdy, mściwość,
nadwrażliwość na krytykę, dychotomiczne myślenie, zadufanie, usprawiedliwianie
samego siebie i mania wyższości. Żadna sztuka dopasować do tych objawów konkretne
nazwiska i zdarzenia. 

Weźmy choćby sytuację w Sejmie, gdzie trwa stan oblężenia. Bezpieczeństwu par-
lamentu zagrażają 91-letnia kobieta – powstaniec warszawski, niepełnosprawna
szefowa sławnej w świecie Polskiej Akcji Humanitarnej, bohaterowie opozycji antyko-
munistycznej i nieletni z dziecięcego sejmu, których do prawdziwego Sejmu pod żadnym
pozorem wpuścić nie wolno. Obroną otoczonego wrogami gmachu kieruje pan
Marszałek, przezornie skryty w  gabinecie zamaskowanym jubileuszowym banerem.
Samotnie zmaga się z licznymi napastnikami za szlabanem i równocześnie z oszczerczą
piątą kolumną wewnątrz Sejmu, która bezczelnie pyta, do czego służy marszałek,
skoro mógłby go zastąpić byle ochroniarz? A  on trwa niezłomnie, chociaż opozycja
wyśmiewa jego działania – jakże roztropne i  elastyczne, dostosowane do zmiennej
sytuacji – porównując je z  szamotaniną głupkowatego parobka osaczonego przez
rozeźlone stado, któremu wcześniej nie żałował bata… A przy okazji: kulturalni ludzie
nazywali kiedyś chamskie odzywki zwrotami nieparlamentarnymi. Za rządów PiS
knajackie słownictwo i haniebne zachowania stały się parlamentarne jak najbardziej.
A stamtąd spłynęły w lud.

Wracając do polskich aberracji – właśnie się okazało, że Polska dysponuje trzecią
najsilniejszą armią w Europie. Pierwszą ma chyba Rosja, drugą zapewne Wielka Brytania,
a  Niemcy, Francja, Włochy i  wszyscy inni są daleko za nami. Tak twierdzi były polski
minister obrony, głównie terytorialnej. Byłaby ta nasza armia jeszcze silniejsza, bo wy-
posażona w śmigłowce, zapowiadane w czterech kolejnych terminach, ale się nie udało
i te zakupy będą opóźnione, bo – jak zdradził wiceminister Kownacki – całkiem znienacka
okazało się, że przy tego typu zakupach obowiązują jakieś procedury, o których przez
dwa lata nikt ministrom nie powiedział! Obu panom red. Szpak powinien życzyć
pomyślnej diagnozy i  troskliwej opieki, bo w nierównej walce człowieka ze zdrowym
rozsądkiem wypada jednak stanąć po stronie człowieka.

Komu bije dzwon?

  Wieści z Dolnego Śląska 
i Opolszczyzny

Moje Jan 

Kowalski
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3Muzyka i zabytki

Dolny Śląsk to niewątpli-
wie kopalnia atrakcji tu-
rystycznych. Na dolno-

śląskiej ziemi przez stulecia wpływy
różnych kultur pozostawiły głównie
bogate zasoby zabytków oraz in-
nych świadectw kultury materialnej.
Tysiące niezwykłych i pełnych his-
torii budowli, obiektów i zespołów
urbanistycznych, łącznie z wpisa-
nymi na listę światowego dzie-
dzictwa kultury UNESCO, mo-
żemy zobaczyć, odwiedzając ten
region. Nigdzie indziej w  Polsce
nie ma takiego ich nagromadzenia.
To ogromy skarb, jaki pozostawili
przodkowie. Położenie Dolnego
Śląska w  pobliżu granic z  Cze-
chami, Niemcami i  Austrią oraz
jego dobre skomunikowanie z tymi
krajami powoduje, że miejsce to
ma również wyjątkowe predyspo-
zycje być licznie odwiedzanym
przez zagranicznych turystów.

Z każdym rokiem widać po-
stępy w pracach przywracających
zabytki do dawnej świetności. Czy-
nią to także chętnie inwestorzy
prywatni, lokując własne środki
w tego rodzaju inwestycje, nadając
obiektom poza możliwością ich
odpłatnego zwiedzania także wa-
lory użytkowe z miejscami hote-

lowymi, gastronomią i wyposaże-
niem pozwalającym na organizację
szkoleń, konferencji itp. 

Tak przygotowane zabytki są
już dość atrakcyjne, jednak poza
walorami estetycznymi, dobrą bazą
noclegową i gastronomiczną warto
by spróbować wyposażyć je jeszcze
w ciekawą i oryginalną ofertę kul-
turalną. W  zależności od możli-
wości obiektu mogą to być różnej
skali i  rangi wystawy, koncerty,
spektakle itp. organizowane poje-
dynczo lub łącznie, okazjonalnie
lub cyklicznie. Ich stopniowe wpro-
wadzanie na stałe do kalendarza
poszczególnych obiektów stworzy
sieć imprez i zachęci potencjalnego
turystę do spędzenia większej ilości
czasu w danych obiektach i rejonie
nasyconym takimi ofertami.

Atrakcyjnym partnerem dla
posiadaczy zabytkowych obiektów
w nadawaniu tymże cech placówek
kulturalnym na mapie Dolnego
Śląska może być powstała w 2013
roku z inicjatywy Wiesława Ma-
łuchy i Ryszarda Krygiera „Fun-
dacja Rozwoju Kultury we Wroc-
ławiu”. Priorytetem Fundacji jest
inspirowanie i  wspieranie regio-
nalnej twórczości kulturalnej oraz
innych przedsięwzięć towarzyszą-

cych, realizowanych specjalnie dla
Wrocławia i  regionu w celu jego
promocji turystycznej.

„Relaksujące Podróże Melo-
mana Odkrywcy” to najbardziej
zaawansowany projekt Fundacji.
Skierowany jest do melomanów
z kraju i zagranicy oraz do posia-
daczy obiektów. W zależności od
potrzeb i możliwości organizowane
są koncerty o dowolnej skali i na
bardzo atrakcyjnych warunkach.

Muzykę opracowaną wyłącznie
dla tych koncertów cechuje bo-
gactwo oryginalnych pomysłów
melodycznych, które w połączeniu
z czystą i naturalną harmonią in-
strumentów pozwala odbiorcy na
pełne wyciszenie się i udział w po-
dróży muzycznej w nieznane mu
dotąd zakątki. Koncerty wykony-
wane są przez wybitnych artystów,
co zapewnia wysoki poziom wy-
darzenia. Zwykle towarzyszą im
wernisaże i  pokoncertowe spot-
kania uczestników. „Relaksujące
Podróże Melomana Odkrywcy”
odbywają się we Wrocławiu już
minimum każdego miesiąca, głów-
nie w bogatej w tradycje muzyczne
przepięknej auli Oratorium Ma-
rianum Uniwersytetu Wrocław-
skiego. Poza artystami wrocław-

skimi biorą w  nich udział także
artyści spoza Wrocławia ze świa-
towymi gwiazdami włącznie.

Fundatorem „Fundacji Roz-
woju Kultury we Wrocławiu”, po-
mysłodawcą  projektu „Relaksujące
Podróże Melomana Odkrywcy”,
a  także kompozytorem muzyki
i autorem jej opracowań  jest Wie-
sław Małucha, absolwent Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej im.
Fryderyka Chopina w  Nowym
Sączu i wydziału prawa Uniwer-
sytetu Wrocławskiego. Od ponad
20 lat oddaje się pasji tworzenia
muzyki również z  myślą wyko-
rzystania swojej twórczości także
do promocji Wrocławia i regionu.
Jest członkiem Towarzystwa Mi-
łośników Wrocławia i Lions Club
International – współpracujących
z Fundacją.

Istotnym wydarzeniem dla po-
wodzenia wprowadzania w życie
projektów Fundacji było nawią-
zanie współpracy z dr. hab. Wik-
torem Kuzniecowem – absolwen-
tem Konserwatorium im. Piotra
Czajkowskiego w Kijowie, laurea-
tem międzynarodowych konkur-
sów skrzypcowych im. H. Wie-
niawskiego w Poznaniu i N. Pa-
ganiniego w  Genui. Artysta od

czasu swojego debiutu w  2004
roku w  Filharmonii Berlińskiej
regularnie występuje jako solista
na tej prestiżowej scenie muzycznej,
a także we Francji, Hiszpanii, Bel-
gii, Luksemburgu i Szwajcarii.  Od
1991 roku prowadzi klasę skrzypiec
w Akademii Muzycznej we Wroc-
ławiu. Od 2002 roku pełni funkcję
wiceprezesa Wrocławskiego To-
warzystwa Koncertowego. Od 2013
roku jest przewodniczącym Rady
Fundacji „Europejska Sieć Kultury
Młodych”, której głównym zada-
niem jest promocja młodych uta-
lentowanych artystów. W  roku
2000 założył Wrocławski Zespół
Solistów „Ricordanza”. Każdy mu-
zyk z  tej orkiestry posiada kom-
petencje solistyczne. Patronem ze-
społu jest Rektor Uniwersytetu
Wrocławskiego, a  zapleczem in-
stytucjonalnym Wrocławskie To-
warzystwo Koncertowe. 

Zespół koncertował już w wielu
krajach, brał udział w festiwalach
i pojawiał się na słynnych salach
koncertowych, jak Filharmonia
Berlińska, gdzie dał kilkaset kon-
certów. Aktualnie „Ricordanza”
jest wykonawcą koncertów „Re-
laksujące Podróże Melomana Od-
krywcy”.

Relaksujące Podróże Melomana Odkrywcy

Uniwersytet Wrocławski Opactwo Cystersów  w Lubiążu Kościół Pokoju w Świdnicy Zamek Piastów Śląskich w Brzegu

Zapraszamy do współpracy.

Więcej informacji 

na stronach:

muzykawroclawska.info

www.culturnet.eu

www.frk.wroclaw.pl

Kontakt:

fundacja@frk.wroclaw.pl

Tel.: +48 691 704 119
Dr Wiktor KuzniecowOd lewej: prof. Tadeusz Zathey i Wiesław Małucha
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4 Gmina Pielgrzymka

Marzena Szkutnik

Wgminie Pielgrzymka
dużo się dzieje. Tu wi-
dać remont budynku

centrum kultury, tam szkoły, świet-
licy wiejskiej czy innego obiektu
użyteczności publicznej. To nie-
wątpliwa zasługa energicznego
Wójta – Tomasza Sybisa, który
umie trafić gdzie trzeba, aby za-
łatwić środki dla gminy.

W ubiegłym roku Zarząd Wo-
jewództwa Dolnośląskiego ze środ-
ków unijnych przyznał Gminie
Pielgrzymka dofinansowanie na
termomodernizację budynków
użyteczności publicznej w kwocie

4  343  086,20 zł, co stanowi aż
85% całkowitych kosztów inwe-
stycji. 

Wykonywane są następujące
roboty:

Szkoła Podstawowa w Nowej
Wsi Grodziskiej: modernizacja
przegrody, strop zewnętrzny, ściany
zewnętrzne, stolarka okienna, mo-
dernizacja instalacji ciepłej wody
użytkowej i  instalacji grzewczej
oraz wprowadzenie pompy ciepła
powietrze/woda z wymianą insta-
lacji i armatury.

Szkoła Podstawowa w  Pro-
boszczowie: dach – budynek stary
i nowy, drzwi zewnętrzne, stolarka
okienna, modernizacja instalacji
ciepłej wody użytkowej, wprowa-

dzenie pompy ciepła powie -
trze/woda z  wymianą instalacji
i armatury, modernizacja instalacji
grzewczej i wprowadzenie pompy
ciepła powietrze/woda z wymianą
instalacji oraz grzejników.

Gminne Centrum Kultury
z Biblioteką i Remizą Strażacką
w  Pielgrzymce: ocieplenie stro-
podachu wentylowanego, budowa
instalacji grzewczej w  oparciu
o pompę ciepła, wymiana stolarki
okiennej budynku i wymiana drzwi
wejściowych.

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Twardocicach: ściany zewnętrz-
ne budynek stary – parter, I piętro
– front i bok, modernizacja prze-
grody strop zewnętrzny, dach, sto-

larka okienna, moder-
nizacja instalacji ciepłej
wody użytkowej, wpro-
wadzenie pompy ciepła
powietrze/woda z  wy-
mianą instalacji i arma-
tury oraz modernizacja
instalacji grzewczej.

Świetlica wiejska
w  Czaplach: moderni-
zacja przegrody strop
zewnętrzny, ściany ze-
wnętrzne, ściana w grun-
cie, stropodach, dach,
stolarka drzwiowa
i okienna, modernizacja
instalacji ciepłej wody
i instalacji grzewczej oraz
wprowadzenie pompy
ciepła powietrze/woda
z wymianą instalacji i ar-
matury.

Świetlica wiejska w Sędzimi-
rowie: ściany zewnętrzne i w grun-
cie, dach, stolarka okienna i drzwio-
wa zewnętrzna i  wprowadzenie
pompy ciepła powietrze/woda z wy-
mianą instalacji oraz grzejników.

Całkowita wartość nakładów
inwestycyjnych wynosi 5 109 513,17

zł brutto, wkład własny to
766  426,97 zł, a  okres realizacji
obejmuje lata 2016–2019. 

Przedmiotowa inwestycja jest
jedną z największych dotąd reali-
zowanych w  gminie. Bez otrzy-
manego dofinansowania nie byłaby
możliwa.

Wójt Pielgrzymki – To-
masz Sybis, podpisał
umowę ze spółką Pol-

mat Budownictwo z Rakowic Ma-
łych na rozpoczęcie budowy zrów-
noważonej ścieżki rowerowej na
odcinku 14 km typu single track.
Budowa ścieżek ma zostać zakoń-
czona do 20 lipca 2018 roku,
a wartość prac to ponad 920 000
zł. Zadanie jest współfinansowane
ze środków unijnych.

Dodajmy, iż rozpoczęcie tej
inwestycji to początek dużych
przeobrażeń gminy Pielgrzymka
pod kątem rekreacji i turystyki.

Wójt Tomasz Sybis powie-
dział:

– Chcemy do maksimum wy-
korzystać walory naturalne gminy,
aby być magnesem dla miłośników
czynnego wypoczynku z poszano-
waniem dla przyrody. Chcemy, aby
ludzie, Dolnoślązacy i  nie tylko,
do nas przyjeżdżali, „pomęczyli
się” pieszymi wędrówkami, wy-
cieczkami rowerowymi itp. Chcemy

mocno postawić na rozwój tury-
styki, bo to także będzie źródłem
dochodów naszej gminy. Już mam
informacje od kilku bardziej przed-
siębiorczych mieszkańców gminy,
że jak będą single tracki, to oni
chcą w  atrakcyjnych miejscach
otwierać sklepiki z napojami, jakimś
szybkim jedzeniem. Pomysłów jest
dużo więcej, moi pracownicy starają
się o środki zewnętrzne na projekty,
których realizacja całkowicie od-
mieni wizerunek gminy.

Przypomnijmy, iż budowane
są trzy pętle single tracks, wszystkie
w promieniu 10 km od Dobkowa,
w miejscowościach: Rzeszówek –
Wzgórze Zawada, między Woj-
cieszowem i Dobkowem – szczyt
Dłużek i  między Lubiechową
i Chrośnicą – szczyt Okole. Po-
wstanie łącznie 55 km trasy oraz
3 wieże widokowe na wzgórzach:
Okole k. Lubiechowej, Dłużek k.
Dobkowa i Zawada k. Rzeszówka.
Jest plan, aby te single tracki „spiąć”
z trasami w gminie Pielgrzymka.

Gmina Pielgrzymka wdra-
ża unijny Regionalny
Program Operacyjny

Województwa Dolnośląskiego
2014–2020 współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej, Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Jego wartość wynosi
395 522,00 zł, dofinansowanie –
336 193,70 zł.

Projekt polega na wyposażeniu
szkół w  Nowej Wsi Grodziskiej,
Proboszczowie i Pielgrzymce, Twar-
docicach (w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w  Twardocicach)
oraz w Gimnazjum w Pielgrzymce
w pracownie komputerowe, zgodnie
z  przeprowadzonymi diagnozami
i analizami wyposażenia szkół.

Na każdą z pracowni kompu-
terowych będą się składać:
• Przenośne komputery dla

uczniów i  nauczyciela, wraz
z oprogramowaniem.

• Szafa do ładowania kompute-
rów.

• Sieciowe urządzenie wielofunk-
cyjne.

• Drukarka 3D.
• Cyfrowe urządzenie zapisujące

obraz lub/i dźwięk z oprzyrzą-
dowaniem i statywem.

• Urządzenia do projekcji obrazu
i emisji dźwięku.

• Tablica interaktywna, projektor
krótkoogniskowy, projektor, lap-
top.

• Wizualizer.
• System do zbierania i  analizo-

wania odpowiedzi.
• Program „OPIEKUN UCZ -

NIA”.
W każdej z  pracowni jedno

stanowisko będzie dostosowane
do potrzeb osób niepełnospraw-
nych (niedowidzących i niewido-
mych) – komputer z programem
udźwiękawiającym system oraz
przezroczyste naklejki brajlowskie
na klawiaturę.

Pracownie zostaną wyposażone
w meble – stoliki pod komputery
oraz krzesła dla dzieci.

Ponadto w  ramach projektu
w szkołach w Twardocicach oraz
w Nowej Wsi Grodziskiej utwo-
rzona została sieć WiFi. 

Projekt pn. „Pracownie cyfrowe
dla szkół podstawowych i  gim-
nazjum w  Gminie Pielgrzymka”
ma na celu zbudowanie komple-
ksowej, odpowiadającej na potrzeby
uczniów oraz nauczycieli pracowni
cyfrowych. Tak skonstruowana in-
westycja jest odpowiedzią na za-
potrzebowanie określone przez
dyrektorów w dokumencie „Ana-
liza potrzeb rozwojowych”, gdzie
ujęto kompleksowy plan wyko-
rzystania powstałych pracowni.

Inwestycje 

Modernizacja szkół, centrum kultury, 
świetlic i remizy strażackiej

Wójt Gminy Pielgrzymka – Tomasz Sybis

Ścieżki rowerowe

Pracownie cyfrowe 
dla szkół

ODRODZONE SŁOWO POLSKIE | 5(47) / 2018



5Sportowy czerwiec w Złotoryi

Bieg Wulkanów to cykl naj-
piękniejszych i  najtrud-
niejszych biegów ekstre-

malnych w Polsce, w których in-
spiracje bierzemy z  naturalnych
zasobów, jakie pozostawiła nam
natura przez 70 milionów lat. Na
trasach jest: błoto, dno jeziora,
trzęsawisko, rowy melioracyjne,
strome podbiegi. Odbywają się
dwie edycje: letnia w  czerwcu

w Złotoryi i  zimowa w grudniu
na Zamku Grodziec, który na
wulkanie stoi.

Nowości na letnim biegu wul-
kanów:
• Odbędą się dwa biegi na dys-

tansach 7 km w sobotę i 13 km
w niedzielę.

• Nowa, jeszcze szersza trasa,
a  przeszkody na pierwszych 5
km bardzo szerokie.

• Jedyny bieg ekstremalny w Polsce
ze startu wspólnego – niedziela
13 km.

Stałe punkty naszego programu
to:
• Biegi dzieci – 300 osób w różnych

kategoriach.
• W niedzielnym biegu m.in.: kon-

kurs przebierańców, rywalizacja
drużynowa.

• Atrakcyjne pakiety startowe,
w tym medale również dla dzie-
ci.

Opłaty startowe:
Mieszkańcy Krainy Wygasłych

Wulkanów należący do Lokalnej
Grupy Działania Partnerstwo Ka-
czawskie: Gmina Bolków, Gmina
Krotoszyce, Gmina Legnickie Pole,
Gmina Męcinka, Gmina Mści-
wojów, Gmina Paszowice, Gmina
Pielgrzymka, Gmina Ruja, Gmina
Wądroże Wielkie, Gmina Miejska
Wojcieszów, Gmina Świerzawa,
Gmina Zagrodno, Gmina Wiejska
Złotoryja, Gmina Miejska Zło-
toryja – mają 20% zniżki.

Mieszkańcy innych terenów
płacą więcej.

Program imprezy

23 czerwca (sobota) – Bieg
Wulkanów na dystansie 7 km
w godz.: start 14.00–16.00,

– start falowy co 30 minut.
24 czerwca (niedziela) – 9.

Bieg Szlakiem Wygasłych Wul-
kanów na dystansie 13 km:

– start 10.45 – start wspólny
w sektorach puszczanych co 3 mi-
nuty.

Miejsce startu: stadion miejski
„Górnika” Złotoryja, Zalew.

Prawo startu mają wyłącznie
osoby, które w 2018 roku ukończą
17 lat.

Bieg wiąże się z wysiłkiem fi-
zycznym i zagrożeniem wypadków
oraz możliwością doznania obra-
żeń. W interesie zawodników jest
porada lekarska przed startem.

To będzie wspaniała
impreza sportowa
promująca Pogó-

rze Kaczawskie i  Krainę
Wygasłych Wulkanów.
Organizatorem jest Zło-
toryjski Ośrodek Kultury
i  Rekreacji oraz Urząd
Miejski w Złotoryi.

29 Ogólnopolski Wy-
ścig Kolarski „O Złotą
Wstęgę Kaczawy”, zali-
czany do kategorii MA-
STERS – CHALLENGE
GÓRSKI (CHG), zosta-

nie zorganizowany 9 czerwca 2018
r. Prawo startu mają zawodnicy
posiadający aktualne licencje ko-
larskie na rok 2018, badania le-
karskie (z wyjątkiem kategorii nie-
zrzeszonych OPEN CYKLOS-
PORT) i ubezpieczenie OC i NW.
Organizator nie ponosi  odpo-
wiedzialności za wypadki spowo-
dowane przez zawodników.

Start honorowy nastąpi o godz.
15.45 przed Basztą Kowalską
w  Złotoryi. Wyścig przebiegnie
na 27-kilomtrowej trasie: Złotoryja
– Jerzmanice-Zdrój – Pielgrzymka
– Wojcieszyn – Uniejowice – Za-
grodno – Nowa Wieś Złotoryjska

i  powrót do Złotoryi. Wiek za-
wodników od 18 do 80 i  więcej
lat. Wyścig będzie rozegrany zgod-
nie z obowiązującymi przepisami
PZKol.

Koszty uczestnictwa w wyścigu
pokrywają sami zawodnicy. Opłata
startowa wynosi 40 zł (kategorie
M70 i M80 – 20 zł), a młodzicy
nie wnoszą opłaty.

Na zwycięzców czekają nagro-
dy:

I miejsce w  każdej kategorii
wiekowej – 150 zł, wstęga i  dy-
plom,

II i III miejsce – wstęga oraz
dyplom,

IV–VI miejsce – dyplom.

ODRODZONE SŁOWO POLSKIE | 5(47) / 2018

To nie bieg na setkę po gładkim torze

Sztuczne przeszkody też trzeba było pokonywać

Czerwiec to dobry miesiąc dla kolarzy

Kto pierwszy przekroczy linię mety…Baszta Kowalska w Złotoryi. Stąd wystartuje wyścig

9 Bieg Szlakiem Wygasłych Wulkanów

29 Ogólnopolski Wyścig Kolarski

O Złotą Wstęgę Kaczawy



6 Opowiastka

Lesław Miller

Już od najmłodszych lat Zośka
była egoistką i sprytnie wyko-
rzystywała o trzy lata młodszą

siostrę Helenkę. Zabierała jej cu-
kierki i  owoce, kupowane przez
mamę, kazała sprzątać mieszkanie,
które to zajęcie mama jej nakazała.
„Uszczuplała” Helence poobiedni
deser w  postaci smacznych cias-
teczek.

W podstawówce Zoka nie mia-
ła koleżanek, bo skłóciła się ze
wszystkimi uczennicami. Chłopcy
nie wchodzili w  grę, bo bardziej
interesowała ich piłka nożna niż
dziewczyny. 

Kiedy Zośka znalazła się w li-
ceum, to chłopcy zaczęli już na
nią zwracać uwagę. Nic dziwnego,
wyrosła na ładną dziewuchę. Miała
zgrabną figurę, długie blond włosy
i ładną buźkę. Rodzice nie szczę-
dzili grosza na modne ciuchy dla
córeczki. Ten i  ów rad byłby się
z  taką dziewczyną umówić, ale
Zosia stwarzała niewidzialną, lecz
odczuwalną barierę, przy której
każdy jak zahipnotyzowany tracił
śmiałość. Patrzyła na chłopaków
z góry, traktując ich jak powietrze.
Nie interesowali jej obszarpańcy,
bez grosza przy tyłku, których nie
stać nawet na zaproszenie dziew-
czyny na lody. 

W ostatniej klasie do liceum
przyjęto nowego ucznia – Roberta.
Na lekcje przyjeżdżał swoim sa-
mochodem, zawsze modnie ubrany,
czysty i  pachnący męskimi kos-
metykami. Wszystkie dziewczyny,
łącznie z Zośką, zwróciły na Ro-
berta uwagę i  po sztubacku się
nim podkochiwały ku niezado-
woleniu wszystkich chłopaków
z klasy.

Zośka wynajęła detektywa,
z poleceniem, by zebrał o Robercie
jak najwięcej informacji. Po kilku
dniach już wiedziała, że ojciec Ro-
berta jest właścicielem dobrze pro-
sperującego biznesu i ma szmalu
jak lodu na Grenlandii. Mają duży
dom i kilka samochodów. Robert
chce w przyszłości zostać aktorem.
Już zagrał, jako amator, małe role
w kilku filmach. Tu detektyw wrę-
czył dziewczynie listę filmów z wy-
kazem ról Roberta. Miała już pre-
tekst, aby go na przerwie zacze-
pić.

– Widziałam cię w filmie „Au-
tobus”, podobała mi się twoja gra.

– To niewielka rólka, może
w  przyszłości uda mi się zagrać
nawet Hamleta – zażartował. –
Wczoraj złożyłem papiery do
szkoły aktorskiej we Wrocławiu. 

I tak znajomość została zawarta,
Zośka i Robert stali się parą. Chło-

pak był hojny, woził Zośkę na wy-
cieczki do Karpacza, Kudowy i in-
nych kurortów, zapraszał do dro-
gich lokali, kupował prezenty. W li-
ceum to im nie przeszkadzało,
gdyż oboje byli bardzo dobrymi
uczniami. 

Kiedyś Robert zażądał od Zo-
śki dowodu miłości. Ociągała się,
aż wreszcie w hotelu w Zakopanem
straciła cnotę. Potem były następne
razy w hotelach i na łonie natury. 

Zośka złapała się na tym, że
uprawia seks z Robertem mecha-
nicznie i  właściwie nic do niego
nie czuje. Bardziej kocha jego pie-
niądze, zwłaszcza że ojciec ostatnio
przydziela jej mniejsze kieszon-
kowe.

Matura przebiegła dla obojga
pomyślnie. Robert był coraz bar-
dziej zajęty. Musiał z  rodzicami
pojechać do Portugalii, a  potem
zająć się egzaminem na studia ak-
torskie. Zdał i został przyjęty. Za-
pomniał natomiast o  Zośce, bo
podczas egzaminów poznał piękną
Halinkę, która też zdała egzamin
i stali się parą. Zośki nie żałował,
bo czuł jej oziębłość i pazerność
na prezenty. 

A co dalej z Zośką? Korzystając
z urody, postanowiła wygodnie żyć
na koszt bogatych facetów. Wiek
i stan cywilny – obojętny. By nie
tracić czasu, pojechała do Zako-
panego i  wynajęła pokój w  ele-
ganckim hotelu. Była tam restau-

racja z dansingiem, do której się
wieczorem wybrała, zajmując
miejsce przy pustym stoliku. Sa-
motna i  ładna kobieta jest na-
tychmiast zauważana przez męż-
czyzn. Już po kilku minutach pod-
szedł do niej jakiś młokos i zapytał,
czy może się dosiąść. Po co mi
gołodupiec – pomyślała i odmówiła
tłumacząc, że czeka na kogoś.
W podobny sposób spławiła jeszcze
kilku innych. 

Dopiero elegancki
pan około pięćdziesiątki
przypadł jej do gustu.
Miał ochotę napić się ko-
niaku i zapytał, czy wpije
razem z  nim. Wypiła,
a  potem były następne.
Wytworzyła się miła at-
mosfera, sprzyjająca swo-
bodnej rozmowie. Zośka
dowiedziała się, że jej sto-
likowy gość ma na imię
Stanisław i pochodzi ze
Szczecina, gdzie prowadzi
kantor wymiany walut.
Na brak pieniędzy nie
narzeka, ale jest w trakcie
rozwodu z żoną. Ma 25
lat mniej od niego  i pusz-
cza się na lewo i prawo.

Zośka też się zaczęła
zwierzać, kłamiąc jak
z  nut. Powiedziała, że
musi opuścić Zakopane
prędzej niż planowała,
bo została okradziona
i  zostało jej w  torebce
zaledwie kilka setek. Sta-
szek zasępił się, coś tam
w  głowie rozważał,
wreszcie zaproponował:

– Mogę ci kilka ty-
sięcy pożyczyć.

– Och, bardzo dzię-
kuję, po przyjeździe do
domu natychmiast odeślę,
podaj mi tylko konto
bankowe.

Ale Zośka, zgodnie
ze swoim założeniem, nie
miała najmniejszego za-
miaru oddać choćby zło-
tówki. Pomyślała, że kan-
torowiec jest nadziany
i krzywda mu się nie sta-
nie. Biednego nie ogra-
bia.

Staszek wprosił się
do jej pokoju, dobrodzie-
jowi się nie odmawia.
Z  bufetu wziął butelkę
dobrego koniaku i wodę
mineralną. Tam konty-

nuowali miłe spotkanie, a  kiedy
butelka pokazała dno, mieli już
dobrze w  czubie i  wylądowali
w łóżku. Rano, mimo kaca, Staszek
był bardzo zadowolony ze wspólnej
nocy, a Zośka tylko udawała, ale
pecunia non olet. Musiała więc robić

dobrą minę do złej gry, a  talent
aktorski miała wrodzony.

Po kilku dniach hulaszczego
życia Staszek musiał wracać, bo
miał w sądzie rozprawę rozwodo-
wą. Zośka udawała smutek, ale
w duchu się cieszyła, bo gach już
się jej znudził.

Ładna, zgrabna i młoda dziew-
czyna nie ma nigdy problemu ze
znalezieniem faceta do towarzy-
stwa. Po selekcji jej wybór padł na
Zdzicha, trzydziestoletniego plej-
boja. Ubierał się młodzieżowo
i  szastał forsą. Po pierwszej spę-
dzonej z  Zośką nocy zawiózł ją
swoim mercedesem do Krakowa
i nakupił całą dużą torbę modnych
ciuchów i  butów, a  także trochę
biżuterii. 

W Zakopanem wychodzili
z  łoża koło południa, spożywali
śniadania przynoszone przez ho-
telowego kelnera, który dostawał
po stówie napiwku i  kłaniał się
Zdzichowi do samej podłogi. Po
południu były wycieczki do po-
bliskich miasteczek i  Słowacji.
Wszędzie Zdzicho kupował Zośce
jakieś prezenty. Wieczorami ba-
lowali w najdroższych lokalach do
późnych godzin nocnych.

Któregoś dnia o godzinie szós-
tej rano obudziło ich głośne stu-
kanie do drzwi. Do pokoju wpadło
kilku policjantów w  mundurach,
najstarszy rangą zapytał:

– Czy to ty jesteś Henryk Za-
borski?

– Ależ nie – odezwała się Zoś-
ka. – To jest Zdzicho Maliński!

– Oj, ty naiwne dziewczę! No,
ubieraj się Zaborski, pójdziesz
z nami, jesteś zatrzymany!

Policjanci zatrzasnęli kajdanki
na rękach Zdzicha, a  właściwie
Heńka, i wyprowadzili go z pokoju.
Zośka miała pecha, bo trafiła na
wielkiego gangstera. Heniek kie-
rował uzbrojoną bandą okradającą
duże sklepy, przeważnie jubilerskie,
małe banki, domy bogatych przed-
siębiorców. Pieniędzy miał sporo,
stąd jego hojność wobec Zośki.
Uważał, że łatwo przyszło i łatwo
może wydawać. Zośka sprawdziła
rzeczy Zdzicha – Heńka w szafie
i znalazła tam... 150 tysięcy złotych.
Wahała się, co zrobić z taką furą
szmalu. Mogła zabrać, a  jeśli to
wyjdzie – podzieli los Zdzicha –
Heńka i  pójdzie za kratki. Nie
odpowiadała jej taka perspektywa
i wolała zanieść łup na policję.

Po kilku dniach Zośka wróciła
do swojej „profesji”. Poznawała
bogatych facetów i  doiła ich jak
krowy.

Zośka uważała się za hobbystkę
w kolekcjonowaniu mężczyzn, ale
nie było to nic innego jak wyrafi-
nowana prostytucja.

Pazerna i oziębła Zośka

Zośka to kawał fajnej babki, nic dziwnego, że podoba się facetom
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7Muzyka

Wiesław Małucha

József Lendvay – światowej
sławy węgierski geniusz skrzy-
piec grający na niezwykle wy-

jątkowym i cennym egzemplarzu
skrzypiec Antonio Stradivari
z 1693 roku o nazwie „Ex-Ries”
wystąpi po raz pierwszy we Wroc-
ławiu na zaproszenie Fundacji
Rozwoju Kultury we Wrocławiu,
wsparte przez Węgierski Instytut
Kultury im. Balassiego w  War-
szawie. Koncert odbędzie się 13
czerwca 2018 roku o  godz. 19
w  przepięknej i  pełnej tradycji
auli Oratorium Marianum Uni-
wersytetu Wrocławskiego.

József Lendvay jest jednym
z  najwybitniejszych skrzypków
współczesnych czasów. Dzięki im-
ponującej wirtuozerii i  charyz-
matycznej osobowości scenicznej
podbija serca publiczności na ca-

łym świecie. Urodził się w Buda-
peszcie w 1974 roku. Naukę gry
na skrzypcach rozpoczął w wieku
pięciu lat. Jako ośmiolatek został
studentem Akademii Muzycznej
im. Ferenca Liszta w Budapeszcie.
Artysta kształcił się pod okiem
takich osobowości muzycznych
jak Sir Yehudi Menuhin, Ida Ha-
endel czy Igor Ojstrach. Jego re-
pertuar jest godny podziwu, po-
nieważ zawiera większość utworów
literatury skrzypcowej, zarówno
solowej, jak i  z  towarzyszeniem
orkiestry. Już w wieku szesnastu
lat József Lendvay mógł pochwalić
się znajomością wszystkich kap-
rysów Niccolo Paganiniego, a ten
fakt wyróżniał go na tle innych,
znakomitych skrzypków jego po-
kolenia.

Jest laureatem wiodących mię-
dzynarodowych konkursów skrzyp-
cowych. Został także wyróżniony
wieloma prestiżowymi stypendia-

mi. Za płytę „Lendvay” nagraną
dla Sony Classical otrzymał na-
grodę „Echo Prize” w  kategorii
Klassik Ohne Grenzen. Gościł
z koncertami w największych sa-
lach muzycznych na pięciu kon-
tynentach. József Lendvay wystę-
pował w Castel Gandolfo na za-
proszenie Papieża Jana Pawła II.
Koncertował także przed takimi
osobistościami świata polityki, jak
Prezydent George Bush i Kanclerz
Helmut Kohl.

Podczas koncertu we Wrocła-
wiu towarzyszyć mu będzie Zespół
Solistów „Ricordanza” powstały
we Wrocławiu w roku 2000. Stwo-
rzył go znakomity skrzypek i pe-
dagog Wiktor Kuzniecow – laureat
dwóch międzynarodowych kon-
kursów skrzypcowych: im. Henryka
Wieniawskiego w Poznaniu oraz
im. Niccolo Paganiniego w Genui.
Zespół występował w wielu krajach
Europy na słynnych salach kon-

certowych, takich jak Filharmonia
Berlińska i Monachijska czy Dwór
Królewski w Sztokholmie. Na wy-
bór tego zespołu poza kompeten-
cjami solistycznymi każdego z jego
muzyków miał także fakt, że grają
na wysokiej klasy instrumentach
z XVIII i XIX wieku, co ze wzglę-
du na skrzypce Józsefa Lendvaya
ma ogromne znaczenie. 

W trakcie dwóch części po
ok. 45 minut artysta zaprezentuje
swoje popisowe utwory oraz mu-
zykę specjalnie przygotowaną na
ten koncert w premierowym wy-
konaniu. Wyjątkowość tego kon-
certu wynika również z liczby je-
dynie 200 miejsc, co pozwala na
nawiązanie niezwykle bliskiej wię-
zi z artystą, także w trakcie prze-
rwy oraz bezpośrednio po kon-
cercie na wspólnym spotkaniu
przy poczęstunkach, które przy-
gotuje Restauracja Letnia z marką
Scholler.

József Lendvay będzie gościł
we Wrocławiu w  dniach 12–14
czerwca. Na czas pobytu wybrał
Hotel AC by Marriott. We Wroc-
ławiu poruszał się będzie najbar-
dziej komfortową limuzyną spod
znaku gwiazdy mercedesa – będzie
to Klasa S – Maybach. Samochód
oraz usługę shuttle zapewnia Au-
toryzowany Dealer Mercedes-
Benz Duda-Cars.

Głównym organizatorem kon-
certu jest Fundacja Rozwoju Kul-
tury we Wrocławiu powstała z ini-
cjatywy Wiesława Małuchy i Ry-
szarda Krygiera dla inspirowania
i wspierania przedsięwzięć kultu-
ralnych wykonywanych specjalnie
dla Wrocławia i  regionu w  celu
jego promocji turystycznej
frk.wroclaw.pl

Sprzedaż biletów na stronie: 
muzykawroclawska.info 
ebilet.pl – Klasyka/Koncert

Usłyszymy wielkiego artystę

Organizatorzy koncertu

Partnerzy koncertu
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8 Cenny zabytek

Mirosław Wilk

Jest październik 1945 roku.
Z Buczacza wyrusza w ramach
prowadzonej przez Sowietów

akcji ekspatriacyjnej ostatni trans-
port polskich rdzennych miesz-
kańców miasta i  jego bezpośred-
nich okolic. W  obawie o  swoje
życie, w 1944 roku parafię opuścił
jej ostatni proboszcz. W tej sytuacji
w tułaczą drogę udaje się z wier-
nymi wikary ks. Władysław Syg-
natowicz.

Urodzony 15 grudnia 1913
roku w Krowince, pow. Trembowla,
młody kapłan będzie ostatnim du-
chowym przewodnikiem miesz-
kańców polskiego Buczacza. To
on poprowadzi swoich parafian
na tzw. Ziemie Odzyskane, a na-
stępnie przez dziesięciolecia PRL-u
będzie ich duchowym pasterzem.
Jego życie stanie się gotowym ma-
teriałem na scenariusz filmowy.
Stanie się depozytariuszem naj-
większego skarbu, jaki na zachod-
nie ziemie Polski trafi z Buczacza.
Skarbem tym jest liturgiczne wy-
posażenie kościoła, a w szczegól-
ności obraz z  głównego ołtarza
katolickiej świątyni miasta nad
Strypą – „Wniebowzięcie Matki
Boskiej”. Obraz, przed którym
przez wieki mieszkańcy Buczacza,
Podzameczka i innych okolicznych
miejscowości byli chrzczeni, ślu-
bowali sobie miłość i  wierność,
a  następnie spod niego byli od-
prowadzani w swoją ostatnią drogę. 

Obrazy, lichtarze, kielichy oraz
pozostały sprzęt liturgiczny ks.
Sygnatowicz podzielił pomiędzy
wiernych i wraz z nimi wyruszył
w miesięczną podróż towarowym
pociągiem. Parafianie wśród włas-
nego dobytku, jaki pozwolono im
zabrać, poukrywali przed rekwi-
zycją, sowieckimi żołdakami, a tak-
że pospolitymi złodziejami wy-
posażenie ich kościoła. Teraz te
utensylia, niczym odwieczni człon-
kowie ich rodzin, wyruszały wraz
z nimi w nieznane.

W listopadzie 1945 roku pociąg
dotarł do stacji docelowej. Trze-
meszno Lubuskie, gdzie wskazano
im do zajęcia domy opuszczone
przez Niemców, było już częściowo
zasiedlone przez przybyłych wcześ-
niej mieszkańców Czernielowa
Mazowieckiego, wsi spod Tarno-
pola. Teraz obie te społeczności
połączyły się i  utworzyły jedną
parafię. Wyremontowano razem
poprotestancki kościół, w którego
głównym ołtarzu stanęła figura
Matki Bożej z  Lourdes. Bucza-
czanie zostali tym samym osta-

tecznie rozsiani wzdłuż nowych
granic Polski. W  różnych trans-
portach i  przy towarzyszących
temu okolicznościach trafili do
miejscowości od Kielecczyzny, po-
przez Dolny Śląsk, aż po Ziemię
Lubuską i dalej. 

Ks. W. Sygnatowicz
zaangażował się w  two-
rzenie nowej diecezji.
Z  czasem, w  strukturach
Kościoła tej części Polski,
stał się wrogiem nr 1 dla
służb komunistycznej bez-
pieki. Jego walka z komuną,
niezłomność i patriotyczne
oddanie przeszło do his-
torii Ziemi Lubuskiej,
o czym powstało wiele ar-
tykułów czy książek. Prze-
śladowany przez komu-
nistyczne władze, areszto-
wany, wielokrotnie zmu-
szany był do opuszczenia
swoich wiernych. Zawsze
jednak do nich wracał.
Warto zaznaczyć, że przez
długie lata był prawą ręką
kolejnych biskupów go-
rzowskich, piastując sta-
nowisko wikariusza gene-
ralnego. Jednocześnie peł-
nił funkcję administratora,
a następnie proboszcza pa-
rafii katedralnej w Gorzo-
wie Wielkopolskim. Ka-
tedra została konsekrowana
pod wezwaniem Najświęt-
szej Marii Panny… można
przyjąć, że w zamyśle ks.
Sygnatowicza stała się kon-
tynuatorką będącego pod
identycznym wezwaniem
kościoła w Buczaczu, który
w tym czasie był już spro-
fanowany przez ukraiń-
skich nowych mieszkań-
ców miasta. 

Do tej właśnie katedry
razem z  ks. W. Sygnato-
wiczem trafił przewieziony
w transporcie z 1945 roku
obraz z ołtarza głównego
kościoła w  Buczaczu –
wspomniane już płótno
„Wniebowzięcie Matki Boskiej”,
które zawisło w bocznej nawie ka-
tedry, vis-à-vis ołtarza. Obraz ten
towarzyszył następnie księdzu przez
całe jego duszpasterskie życie.
Ksiądz Władysław Sygnatowicz
zmarł 2 czerwca 1994 roku, w uro-
czystość Bożego Ciała. Został po-
chowany na cmentarzu komunal-
nym w Gorzowie Wielkopolskim
Jego śmierć zakończyła jeden z eta-
pów historii polskiego Buczacza. 

***

1 lipca 2017 roku. Stacje tele-
wizyjne z całej Polski relacjonują

na bieżąco akcję pożarniczą pro-
wadzoną w Gorzowie Wielkopol-
skim. Płonie katedra. Dla widzów
w sezonie ogórkowym jest to je-
dynie ciekawostka, dla mieszkań-
ców Gorzowa Wielkopolskiego
tragedia, bo w zupełnie zniszczo-

nym po wojnie mieście jest to je-
dyny zabytek. Dla ludzi noszących
Buczacz w sercach informacja ta
jednak uruchamia w  umysłach
czerwony alarm. 

Jestem na wakacjach i nie mam
informacji z pierwszej ręki. Po ja-
kimś czasie udaje mi się skontak-
tować z proboszczem parafii ka-
tedralnej ks. Zbigniewem Kobu-
sem. Uzyskuję wiarygodne infor-
macje. Obraz cudem ocalał. Pożar
wybuchł w  wieży katedry, która
spłonęła wewnątrz doszczętnie.
Buczacki obraz wisiał zaś na ścianie

bezpośrednio przylegającej do wie-
ży, ale w głównej części świątyni.
Został przez parafian i strażaków
wyniesiony w ostatniej dla niego
chwili, lecz temperatura, woda,
stosowane w czasie akcji chemikalia
– wszystko to zrobiło swoje. Stracił

wszelkie możliwe kolory, wszystko
jest ciemnoburą plamą, postaci na
nim są już z  trudem rozpozna-
walne. Spękane płótno, na którym
gołym okiem widać potężną war-
stwę kurzu, brudu i  być może
także pozostałości dymu z pożaru
– tak wygląda teraz duma buczac-
kiego kościoła. 

Historia obrazu nie jest udo-
kumentowana. Wiadomo tylko,
że jest to wybitne dzieło barokowe,
powstałe w XVII, bądź I połowie
XVIII wieku. Nie jest on sygno-
wany. Autorstwo przypisywane jest

urodzonemu w  XVII-wiecznym
Krakowie wybitnemu malarzowi
sakralnemu Szymonowi Czecho-
wiczowi, który po ukończeniu stu-
diów malarskich w  Akademii
Świętego Łukasza w Rzymie two-
rzył wybitne prace dla kościołów
we Lwowie, Warszawie, Poznaniu
i innych.

Poszukiwania pracowni goto-
wej podjąć się prac konserwator-
skich nie były proste. Rozmiary
obrazu zniechęcają ośrodki aka-
demickie, do których pukamy
z prośbami – obraz jest potężny
i  nie nadaje się tym samym na
zajęcia dla studentów, dodatkowo
rodzi problem z  przechowywa-
niem go przez ewentualne lata
prac. Pojawiają się, co zrozumiałe,
problemy z finansowaniem reno-
wacji. Konserwator zabytków
w Gorzowie Wielkopolskim, jak
też sama parafia katedralna, mają
po pożarze pilniejsze potrzeby.
Niezwłocznej renowacji domagają
się zabytki o wiele wartościowsze
od obrazu z Buczacza, który naj-
cenniejszą wartość – bo bezcen-
ność – ma tylko dla jego byłych
mieszkańców. 

Po długich miesiącach rozmów,
w czasie których nadzieja pojawiała
się i znikała, wreszcie obraz trafił
do pracowni Pani Małgorzaty
Ziarkiewicz z  Warszawy. Prace
trwają, obraz jest ratowany. Pani
Małgorzata Ziarkiewicz przepro-
wadziła już wstępne prace. Wi-
doczne są pierwsze efekty. Płótno
zostało oczyszczone. Usunięcie za-
brudzeń ujawniło jednak kolejne
uszkodzenia. Konserwacja będzie
długa i z pewnością kosztowna. 

Dawni buczaczanie skrzyknęli
się jednak i apelują także do innych
Kresowian, z których wielu mieszka
jeszcze na Dolnym Śląsku, o po-
moc w ratowaniu zabytku. Niech
tak cenna pamiątka przetrwa
i może być przekazana następnym
pokoleniom. 

Środki finansowe na ratowanie
obrazu można wpłacać na konto:
Towarzystwo Miłośników Lwowa
i Kresów Południowo-Wschod-
nich Oddział Buczacz we Wroc-
ławiu: 49  1020 5242 0000 2502
0136 1799, z dopiskiem: „Obraz
z Buczacza”.

Źródła:
Ks. D. Śmierzchalski-Wachocz,

„Ks. Infułat Władysław Sygnato-
wicz w dialogu z władzą ludową”,
„Studia Paradyskie” t. 19, 2009. 

Ks. W. Sygnatowicz, „Wspom-
nienia”. Księga pamiątkowa diecezji
zielonogórsko-gorzowskiej, Zielona
Góra – Gorzów Wlkp. 1998.

Uratujmy „Wniebowzięcie Matki Boskiej” z kresowego Buczacza 

Losy jednego księdza i jednego obrazu

Fragment obrazu z gorzowskiej katedry po wstępnym zabezpieczeniu
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9Wydarzenie

Lesław Miller

Jak co roku 1 maja, przed kul-
towym klubem-restauracją
„PRL” we Wrocławiu, odbywa

się impreza satyryczna związana
z minionym okresem, czyli Polską
Ludową. Wodzirej, a  zarazem
dziennikarz naszej gazety – red.
Wojciech Mach, wdziewa mundur
sowieckiego oficera i  przez kilka
godzin robi sobie „jaja” z  okresu,
w którym rządzili komuniści. Na

nikogo nie napada ani nie krytykuje,
tylko po prostu – subtelnie wy-
śmiewa. Do zebranych zwraca się
per towarzyszko lub towarzyszu,

mówi żartobliwie o imperialistach
uciskających robotników, stonce
ziemniaczanej zrzucanej przez
Amerykanów na nasze pola, miłości
do partii itp. Parodiuje przywódców,
np. Władysława Gomułkę: Zapew-
niamy dobrobyt ludowi pracującemu
miast i wsi. Rozwiążemy problemy,
któreśmy sami stworzyli!

Mach ilustruje swoje powie-
dzonka wspaniałymi melodiami
z tamtego okresu.

Wielu obecnym, w wieku po-
wyżej 50 lat, zakręciła się łezka

w oku. Bo nie wszystko w tamtym
ustroju było takie złe. Na pewno
nie melodie, a przede wszystkim
młode lata.

Utarło  się nieuzasadnione
przekonanie, że 1-majowe święto
wymyślili komuniści. To nieprawda,
jego geneza sięga roku 1886, kiedy
w Chicago odbył się strajk robot-
ników walczących o ośmiogodzin-
ny dzień pracy, brutalnie stłumiony
przez policję. Cztery lata później,
by upamiętnić te wydarzenia, dzień
1 maja został wybrany jako święto
robotnicze przez obradujący w Pa-
ryżu kongres założycielski II Mię-
dzynarodówki. Po raz pierwszy
święto obchodzono m.in. w Wiel-
kiej Brytanii, Niemczech, Belgii
i  Francji, ale później zostało za-
właszczone przez komunistów. 

W PRL 1 Maja został uznany
za święto państwowe, drugie naj-

ważniejsze po 22 Lipca. Uroczys-
tości obowiązkowo odbywały się
w całym kraju, na czele z Warsza-
wą, gdzie na trybunie zasiadały
władze centralne. Ale pochody

odbywały się we wszystkich mias-
tach, miasteczkach, a nawet wsiach.

1 Maja jest również świętem
kościelnym, obchodzonym jako
Święto Robotnika.   

„Jaja” na 1 Maja

Prowadzący imprezę red. Wojciech Mach w towarzystwie pań, bo
sam mówi o sobie: wodzirej i… uwodzirej!

Młodzież nie zna czasów PRL-u, ale chętnie słuchała melodyjnych
piosenek z tamtego okresu

Wspominali czasy PRL-u i robili sobie „jaja” z towarzysza Gomułki
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Hyde Park w Londynie to fo-
rum dla swobodnego wypo-
wiadania poglądów w imię
wolności (pod warunkiem
nieobrażania królowej).
„Słowo” też wprowadziło
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.
Wypowiedzi prosimy przesy-
łać e-mailem na adres: 
leslaw.miller@interia.pl

”W poprzednim numerze „Sło-

wo” pisało o naciągaczach, którzy

na  prezentacjach sprzedają po-

ściel, ganki i inne towary po znacz-

nie zawyżonych cenach. Sam pad-

łem ofiarą jednej z firm, kupując

bardzo drogi komplet pościeli weł-

nianej, który w Internecie koszto-

wał o 75% taniej. Nie mogę zro-

zumieć, dlaczego władze pozwalają

na prowadzenie takich oszukań-

czych firm. Zamiast na prezenta-

cjach niech sprzedają te towary

w sklepach. Wątpliwe, czy po tych

cenach ktoś zechce je kupić. 

Stefan Orlicki, Legnica

”Jest takie przysłowie „kto

daje i odbiera…”. Chodzi mi o tych

z  rządu. Dlaczego nikt nie miał

kontroli nad wysokością przyzna-

wanych premii? Nie byłoby potem

„szopki” z oddawaniem.

Stanisław S., Wrocław

”Napisy na czołówkach filmów

wyświetlanych w  telewizji biegną

tak szybko, że nie można niczego

odczytać. Jest to wybitne lekcewa-

żenie widzów przez telewizję. Za

złej komuny, napisy szły powoli

i można było wyraźnie przeczytać

każde nazwisko na ekranie. Wyraźne

były teksty śpiewanych piosenek.

Teraz wielu młodych „artystów”

wyje i diabli wiedzą o czym śpie-

wają. Boże, słyszysz i nie grzmisz! 

Janusz J.

”To prawda, że punkt widzenia

zależy od miejsca siedzenia. Sko-

jarzyło mi się to z władzą rządzącą

i  opozycją. Kiedy u  władzy była

Platforma Obywatelska, to niepeł-

nosprawni też protestowali i żądali

podwyżek. Wtórowali im wówczas

działacze Prawa i Sprawiedliwości

krzycząc, że PO lekceważy biednych

ludzi i nie chce im pomóc. Dzisiaj

role się zmieniły, to PiS jest przy

władzy i  co osiągnął? Ano to, że

protest w  Sejmie trwa znacznie

dłużej. Do protestujących przycho-

dzą przedstawiciele najwyższych

władz i nie mogą się porozumieć.

Jan Solecki, Wrocław

”W handlu i gastronomii panuje

samowola, a oszukiwanie klientów

jest na porządku dziennym. Nic

dziwnego, nikt ich nie kontroluje.

Kiedyś działała Państwowa Inspek-

cja Handlowa, znana jako PIH.

Nieuczciwi handlowcy bali się jej

jak diabeł święconej wody. PIH

wpadała znienacka i – wykrywając

nawet najmniejsze kanty – mogła

ukarać mandatem, skierować spra-

wę do kolegium, a nawet do sądu.

Jak jest dzisiaj? Podobno gdzieś

tam jeszcze PIH funkcjonuje, ale

jej kontrolerów nie widać. Tym-

czasem wielu sprzedawców czy kel-

nerów okrada nas, śmiejąc się

w oczy!

  Zbigniew Murański, Wrocław

”Jesienią odbędą się kolejne

wybory samorządowe. Do „koryta”

– jak zawsze – będzie się pchać

wiele nieodpowiednich ludzi. Moim

zdaniem winna być jakaś komisja

badająca wszystkich kandydatów

pod względem ich przydatności do

pełnienia tej trudnej i  odpowie-

dzialnej funkcji. Chodzi o ich wy-

kształcenie, opinie z życia prywat-

nego i  zawodowego, kulturę oso-

bistą, a nawet stan zdrowia. Chcemy

radnych reprezentujących nasze in-

teresy, a nie takich, którym zależy

tylko na pobieraniu diety.

Anna P. Wrocław

H Y D E  P A R K
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Łukasz Kłykow

Jednym z największych geniuszy
szachownicy był Amerykanin
Robert James Fischer. Uro-

dzony w 1943 w Chicago popu-
larny „Bobby” miał samotnie wy-
chowującą go matkę, z pochodze-
nia Polkę.

W 1972 Fischer został mi -
strzem świata po pokonaniu do-
tychczasowego czempiona, Ros-
janina Borysa Spasskiego. Przerwał
w  ten sposób długotrwałą hege-
monię szachistów ZSRR.

Zaczęło się dla Fischera bardzo
niekorzystnie – od porażki w pierw-
szej partii (podstawił figurę) i wal-
kowera dla rywala w drugiej (od-
mówił przystąpienia do pojedynku
w wyniku odrzucenia jego żądań
dotyczących np. zakazu fotogra-
fowania na sali gry). Pokazał jednak
charakter: najpierw wyrównał stan
meczu już po pięciu rundach, a na-
stępnie pewnie wygrywał 12,5:8,5
po 21 z 24 zaplanowanych.

Trzy lata później Fischer stra-
cił koronę króla szachów na rzecz

Rosjanina Anatolija Karpowa.
W ogóle nie przystąpił do meczu
na znak protestu przeciwko nie-
spełnieniu jego postulatów (głów-
nie regulaminowych) przez
FIDE.

Zasłynął również z  kontro-
wersyjnych wypowiedzi (m.in. an-
tysemickich i antyamerykańskich),
co przysporzyło mu wiele kłopo-
tów. Po nieoficjalnym rewanżowym
meczu ze Spasskim, zorganizo-
wanym w 1992 w Jugosławii, ob-
jętej wówczas sankcjami USA, do
końca życia nie mógł wrócić do
ojczyzny, ponieważ zostałby tam
natychmiast aresztowany. Otrzymał
azyl na Islandii. Tam też zmarł
w 2008.

Przykładem umiejętności Fis-
chera może być pogrom, jaki na
olimpiadzie w  Hawanie w  1966
zgotował „Bobby” białymi ówczes-
nemu liderowi polskich szachistów,
późniejszemu wrocławianinowi
Jackowi Bednarskiemu.

1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4.
S:d4 Sf6 5. Sc3 a6 6. Gc4

Ulubiony wariant Ameryka-
nina, którego to debiutu nauczył

mnie w dziecięcych czasach... trener
Bednarski.

6... e6 7. Gb3 Sbd7 8. f4 Sc5
9. f5 Sf:e4?

Zbyt optymistyczne – należało
zagrać 9... S:b3 10. a:b3 Ge7 z nie-
jasną pozycją. Bednarski liczył na
swoją umiejętność znakomitego
radzenia sobie w skomplikowanych,
taktycznych pozycjach – jednak
tym razem trafiła kosa na ka-
mień...

10. f:e6! Hh4+ 
Natarcie czarnych wygląda

groźnie, ale to tylko pozory.
11. g3 S:g3?

(diagram)
Decydujący błąd. Szanse na

kontynuowanie walki dawało 11...
S:c3 12. e:f7+ Kd8 13. g:h4 S:d1
14. Gg5+ z przewagą białych. Fis-
cher doskonale udowadnia nie-
trafność koncepcji przeciwnika.

12. Sf3! Hh5 13.e:f7+ Kd8 14.
Wg1 Sf5 15. Sd5 H:f7 16. Gg5+
Ke8 17. He2+ Ge6 18. Sf4 Kd7
19. O-O-O He8 20. G:e6+ S:e6
21. He4 g6 22. S:e6 i czarne pod-
dały się z uwagi na 22... H:e6 23.
H:b7+ Ke8 24. H:a8+

Wspomnę jeszcze, że wyna-
lazkami Roberta Fischera były:
elektroniczny zegar szachowy,
umożliwiający dodawanie czasu
do namysłu po wykonaniu posu-
nięcia, a także alternatywna wersja

szachów, w której początkowe usta-
wienie figur (króla, hetmana, wież,
gońców i skoczków) na pierwszej
linii dla białych bierek i na ósmej
dla czarnych jest losowane tuż
przed partią.

Nie życzę sobie 
być Adamem K.
Według prawa prasowego,

o  osobie z  prokuratorskimi za-
rzutami nie można pisać po na-
zwisku. Trzeba poprzestać na ini-
cjale. Nie można też pokazywać
podejrzanego na zdjęciu bez czę-
ściowo przesłoniętej twarzy. Chyba
że na pełną jawność zgodzą się
albo sam zainteresowany, albo
sąd.

Egzekwowanie tego przepisu
bywało czasem absurdalne. Chcąc
nie chcąc, swego czasu kwalifiko-
wałem do druku informacje
o „Przemysławie W., synu prezy-
denta RP” (oskarżonym o  spo-
wodowanie wypadku drogowego,
gdy kierował samochodem po pi-
janemu w  stanie pomroczności
jasnej) oraz o  „Mirosławie H.,
synu polskiego kosmonauty”
(oskar żonym – bezpodstawnie, jak
się potem okazało – o  kradzież
broni z jednostki wojskowej). Każ-
de dziecko wiedziało, że to było
o dzieciach Lecha Wałęsy i Mi-
rosława Hermaszewskiego. Ale

napisać o  nich po nazwisku nie
dało rady.

Raz w redakcji kolegialnie zde-
cydowaliśmy się oprzeć tej głu-
pawce. Kiedy prezydentowi Wroc-
ławia Bogdanowi Zdrojewskiemu
(obecnemu eurodeputowanemu)
prokuratura zarzuciła niepłacenie
przez miasto podatku VAT i tym
samym narażenie skarbu państwa
na straty – pisaliśmy o oskarżonym,
nie robiąc z  niego niejakiego Z.
i  nie ukrywając jego twarzy na
fotografiach. Nie chcieliśmy trak-
tować powszechnie na Dolnym
Śląsku znanego samorządowca jak
pospolitego przestępcę. Później
zresztą Zdrojewski został przez
sąd uniewinniony.

Konkurs 
mojego życia

Jak zostać dziennikarzem?
Trzeba, mając niespełna 18 lat,
wziąć udział w konkursie dla stu-
dentów, niekoniecznie studentem
będąc – i wygrać.

Był listopad 1967. Dopiero co
zaliczyłem szkołę zawodową przy

gazowni. Zamiast podjąć pracę
w wyuczonym fachu ślusarza, zde-
cydowałem się na poznawanie taj-
ników zecerstwa w zakładach gra-
ficznych. Drukowano tam m.in.
„Gazetę Robotniczą”. Redakcja ta
akurat ogłosiła konkurs dzienni-
karski dla studentów. Napisałem
dwie informacje o możliwości sta-
tystowania w  filmach i  plenero-
wych zajęciach młodych artystów
plastyków. Niebawem zobaczyłem
oba teksty w druku. Co ważniejsze
– mogłem też przeczytać swoje
nazwisko jako laureata głównej
nagrody. Z zaproszenia do współ-
pracy oczywiście skorzystałem.

We wrześniu 1968 dostałem
pierwsze stałe wynagrodzenie, tzw.
ryczałt. Znacznie więcej dorabia-
łem wierszówką. Miałem ponadto
pewien dodatkowy obowiązek:
pracując – kontynuować jedno-
cześnie naukę. Najpierw więc było
liceum i  matura, potem studia
i dyplom magisterski.

Tło dla gwiazd
Talentu aktorskiego nie mam

za grosz, ale statystą filmowym –

za kilkadziesiąt złotych dniówki
– się bywało.

W 1967 uczestniczyłem
w  zdjęciach do obyczajowego
„Skoku”. Obraz ten przez pewien
czas miał status tzw. półkownika
(kłopoty z cenzurą). W podwroc-
ławskiej wiosce Sadowice przez
kilka nocy kręcono sekwencję ple-
nerowej zabawy, kończącej się bój-
ką. Robiłem za tło dla grających
główne role Małgorzaty Braunek,
Daniela Olbrychskiego i Mariana
Opani.

Wszystkimi dyrygował reżyser
Kazimierz Kutz – klnąc na czym
świat stoi, gdy mu się w przerwach
młodzież rozbiegała po pobliskich
krzakach. „Ja alimentów płacić za
was nie będę!” – wykrzykiwał do
mikrofonu, zwołując nas na plan…

W tymże roku wystąpiłem też
w dwóch filmach Stanisława Le-
nartowicza: „Zabijaka” (według
prozy Iwana Turgieniewa, z  Ta-
deuszem Łomnickim) i  „Po-
czmistrz” (na podstawie opowia-
dania Aleksandra Puszkina, z An-
drzejem Łapickim). Byłem w nich
żołnierzem napoleońskim, masze-
rującym w pełnym rynsztunku pod
wrocławskim Arsenałem, tudzież

chłopem w stroju z worka, modlą-
cym się w pobliskim kościele pra-
wosławnym na rogu ulic Świętego
Mikołaja i Wszystkich Świętych.

Żona sekretarza
Gdy myślę o ludziach lojalnych,

spotkanych na swojej drodze –
w pierwszej kolejności przywracam
w  pamięci Anię Chocholak.
Dziennikarkę oddziału wojewódz-
kiego „Gazety Robotniczej” w Je-
leniej Górze w czasach, gdy nim
kierowałem.

Byłem wówczas szefem żony
Pawła Chocholaka, sekretarza or-
ganizacyjnego tamtejszego KW
PZPR, prawej (a może – w sensie
ideowym – lewej) ręki „pierwsze-
go”, Stanisława Cioska. Mimo to
nigdy nie odczułem, aby Ania wy-
korzystywała w redakcji swój pry-
watny status.

Od Chocholak dowiadywałem
się tego i owego, zanim to stało
się faktem. Np. o tajnym wtedy –
przed 1989 – planie pokojowego
obalenia muru berlińskiego i zjed-
noczenia Niemiec czy o kontak-
tach Lecha Wałęsy z SB.

Z archiwum starego pismaka

Hobby

Dawnych wspomnień czar

Polub szachy (24)
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Waldemar Niedźwiecki

Znane przysłowie mówi:
„Do trzech razy sztuka”,
jednak nie odnosi się to

do znakomitej szachistki rodem
z Wrocławia, arcymistrzyni Jolanty
Zawadzkiej. Ale o tym w dalszej
części tego artykułu. Tegoroczny
czempionat pań, podobnie, jak
w  roku ubiegłym, miał miejsce
w Sali Notowań Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie. Ofi-
cjalnie nosił nazwę „70. Budimex
Mistrzostwa Polski Kobiet w Sza-
chach” i  był wyjątkowy z  dwóch
co najmniej powodów. Po pierwsze
stanowił arcyważne ogniwo cyklu
„100 Turniejów na 100-lecie Od-
zyskania Niepodległości”, objętego

Patronatem Honorowym Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy. To znakomita
okazja, by uhonorować bohaterów
tworzących II RP – często dzieliły
ich różnice polityczne, ale łączyło
zamiłowanie do królewskiej gry.
Zagorzałymi szachistami byli m.in.
Marszałek Józef Piłsudski oraz
gen. Kazimierz Sosnkowski. Po
drugie zaś na ten rok przypada
jubileusz 50-lecia sponsora tytu-
larnego mistrzostw, firmy Budimex. 

Turniej mistrzowski rozegrano
systemem kołowym na dystansie
9 rund. Wystartowały wszystkie
najlepsze polskie szachistki, człon-

kinie kadry narodowej, dwie czo-
łowe juniorki oraz uznawana za
jedną z outsiderek, jak się okazało
zupełnie niesłusznie, Anna Wa-
rakomska. Impreza stała na wy-

sokim poziomie sportowym oraz
organizacyjnym i miała niezwykle
wyrównany, emocjonujący prze-
bieg. Do ostatniej partii aż cztery
zawodniczki przystąpiły z jedna-
kową liczbą punktów. Były wśród
nich dwie faworytki: wrocławianka
Jolanta Zawadzka i  posiadająca
męski tytuł arcymistrzowski Mo-
nika Soćko. Obie za rywalki miały
szachistki zajmujące ostatnie lo-
katy. Zawodniczka KSz Polonia
Wrocław, w  przeciwieństwie do
rybniczanki, odniosła zwycięstwo,
podobnie jak wspomniana wcześ-
niej Anna Warakomska, i w ten
sposób doszło do dogrywki. Wy-

grała Zawadzka i po raz czwarty
została Mistrzynią Polski Kobiet.
Przez cały turniej Joli wiernie ki-
bicował Tato Wojciech, znany
działacz szachowy, od wielu lat
aparatem fotograficznym doku-
mentujący najważniejsze (nie tylko
krajowe) wydarzenia w tej dyscy-
plinie. Radość w  rodzinie Za-
wadzkich (bo siostrę dopingował
też zamieszkały w  stolicy brat
Stanisław, ongiś świetnie zapo-
wiadający się szachista) była zro-
zumiała. Jola jest w ciągłych roz-
jazdach, dlatego szczęśliwie zdą-
żyłem Ją złapać po powrocie
z  mistrzostw, a  przed wyjazdem
na kolejne turnieje. 

– Mistrzostwa rozgrywano
w  dość nietypowym, ale atrak-
cyjnym miejscu.

– J. Zawadzka: To powtórka
z  ubiegłego roku, bowiem i  po-
przednie mistrzostwa rozegrano
w Sali Notowań Giełdy Papierów
Wartościowych. Ale rzeczywiście
miejsce jest atrakcyjne, prestiżowe,
stwarzające dobre warunki do gry,
ważne marketingowo. Poza tym
fajnie, kiedy początek poszczegól-
nych partii oznajmiał dzwonek
giełdowy. Czułyśmy się niczym
wielcy maklerzy. 

– Rywalizacja była zacięta do
ostatniego dnia turnieju, więc
wygrana tym bardziej cieszy.

– Cieszy przede wszystkim ze
względu, iż w mistrzostwach wzięły
udział wszystkie najlepsze polskie
szachistki. W przeszłości zawsze
kogoś brakowało. Ale naturalnie
wygrana po tak emocjonującej

końcówce, po barażu, jest powodem
do satysfakcji. Właściwie każda
partia zmuszała do maksymalnej
koncentracji, niektórym w  decy-
dujących momentach jej zabrakło
i  stąd niespodzianka w  postaci
srebrnego medalu Ani Warakom-
skiej. Jej największym dotąd suk-
cesem był bowiem brązowy medal
mistrzostw kraju kobiet wywal-
czony w 2008 roku (w wieku 16
lat – dop. W.N.). Mam nadzieję,
że na dłużej zagości w czołówce. 

– Która partia dała Joli Za-
wadzkiej najwięcej powodów do
radości?

– Cały turniej grałam równo,
jako jedyna w stawce nie poniosłam
porażki, ale chyba najwięcej sa-
tysfakcji dała mi wygrana z Kariną
Szczepkowską-Horowską, choćby
dlatego, że gra mi się z nią zawsze
trudno. 

– Plany na dalszą część sezo-
nu.

– Teraz czas na turnieje waka-
cyjne, ligi (polska i grecka), a póź-
niej imprezy najważniejsze: 43.
Olimpiada Szachowa w gruzińskim
Batumi oraz Mistrzostwa Świata
Kobiet w dalekim Chanty-Man-
syjsku (Rosja) – w  listopadzie,
kiedy za tamtejszym oknem już
niemal zima.

– A co z tradycyjnym turnie-
jem arcymistrzyń – memoriałem
Krystyny Hołuj-Radzikowskiej,
w którym Jolanta Zawadzka wy-
stępuje w podwójnej roli: uczest-
niczki i dyrektora imprezy? 

– Za wcześnie na wiążące in-
formacje, także ze względu na po-
mysł, który zrodził się niedawno,
a który siedzi nam (mnie i Tacie)
w głowie od dawna. Chodzi o zor-
ganizowanie meczu: Polska – Resz-
ta Świata (po jednej zawodniczce
z danego kraju, w tym z wiodących
w królewskiej grze Chin). Pewne
działania zostały podjęte, mamy
przychylność PZSzach. Jeśli nie
wypali, odbędzie się kolejny me-
moriał Hołuj-Radzikowskiej, na-
turalnie w dobrej międzynarodowej
obsadzie. Decyzja powinna zapaść
przed wakacjami.

Nagrodami za mistrzostwo
kraju było: 20 tysięcy złotych, po-
wołanie do kadry narodowej oraz
nominacja do reprezentacji na
Olimpiadę Szachową 2018. Nie-
oczekiwana wicemistrzyni Anna
Warakomska dostała 13 tysięcy
złotych oraz powołanie do kadry
narodowej i nominację do repre-
zentacji na Olimpiadę Szachową
2018. To musiał być szok dla sza-
chistki z  Suwałk, która dopiero
w 2015 roku otrzymała tytuł mi -
strzyni międzynarodowej.

Jola Zawadzka mistrzynią Polski!

Utytułowana wrocławianka rozbiła giełdę

Anna Warakomska, Jolanta Zawadzka i Monika Soćko

Jola Zawadzka 
– mistrzyni Polski

Pojedynek barażowy Jolanta Zawadzka – Anna Warakomska

Uczestniczki Finału Mistrzostw Polski w Szachach
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12 Chojnów

12 lat temu podpisano partnerską
umowę między Chojnowem a fran-
cuskim miastem Commentry. Ideą
partnerstwa jest podejmowanie róż-
nych form współpracy w  celu wza-
jemnego poznania kultur, organizo-
wania spotkań mieszkańców obu miast
oraz nawiązywanie kontaktów wszyst-
kich grup społecznych i zawodowych.

Na początku maja br. przyjechała
na kilka dni do Chojnowa  43-oso-
bowa delegacja władz samorządowych
i mieszkańców Commentry, z byłym
merem – Jeanem Louisem Gaby,
który przed 12 laty podpisywał umowę
partnerską. Gości przywitał Burmistrz

Miasta Chojnowa – Jan Serkies.
Francuzi włączyli się do obchodów
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3
Maja oraz stulecia naszej niepodle-
głości, uczestniczyli w Mszy świętej.

Wizycie przyświecał także cel
edukacyjny, licealiści francuscy reali-
zowali projekt środowiskowy doty-
czący szeroko rozumianej kwestii
wody. W tym celu pojechali do Świe-
radowa-Zdroju, gdzie zdobywali wie-
dzę o wodzie mineralnej, a w Ruda-
wach Janowickich oglądali wyrobiska
pokopalniane.

Goście zwiedzili również Chojnów
i Legnicę.

Już niedługo gród nad Skorą
rozpocznie swoje doroczne
święto – Dni Chojnowa.

Spotkamy się na Rynku 9 i  10
czerwca. Rewelacją będą gwiaz-
dy tegorocznych uroczystości –
Zakopower oraz Piękni i Mło-
dzi.

Uroczyste otwarcie Dni Choj-
nowa tradycyjnie poprzedzać bę-
dzie Festiwal Tkactwa i Rękodzieła
Artystycznego oraz korowód uli-
cami miasta. Od kilku lat organi-
zatorzy Dni Chojnowa nadają ko-
rowodom tematy przewodnie –
rok temu był to Korowód Ogro-
dów, w  tym będzie to Korowód
Niepodległości, nawiązujący do
obchodzonej setnej rocznicy od-
zyskania przez Polskę niepodle-
głości.

A oto szczegółowy program
święta:

9 czerwca

14.00 – Festiwal Tkactwa i  Rę-
kodzieła Artystycznego
16.00 – Korowód Niepodległości
16.30 – Uroczyste otwarcie Dni
Chojnowa 2018
17.00 – Chojnowianie – Chojno-
wianom
21.00 – Zakopower

W ramach bloku Chojnowianie
– Chojnowianom będziemy mogli
usłyszeć i zobaczyć lokalnych ar-
tystów, wokalistów, tancerki i tan-
cerzy, głównie młodzież z miejs-
cowych szkół.

Gwiazda wieczoru Zakopower
– to znany w całej Polsce zespół
folkowy. Założony został w 2005

roku przez skrzypka Sebastiana
Karpiela-Bułeckę. W swojej mu-
zyce łączą tradycyjne góralskie
melodie z muzyką współczesną.

10 czerwca

16.00 – Przegląd Piosenki Przed-
szkolnej Bambiniada
17.00 – Rock z Chojnowa: Polish
Fiction, Plug'n'Blues, Korabel
20.00 – Piękni i Młodzi

Gwiazda wieczoru – grupa
Piękni i Młodzi, założona została
w 2012 roku przez Magdę i Da-
wida Narożnych oraz Daniela Wil-
czewskiego. Zespół określa swoją
twórczość jako disco polo, dance
i pop rock. Sławę zespołowi przy-
niósł udział w emitowanym przez
telewizję Polsat programie „Must
Be the Music. Tylko muzyka”. 

Rok 2018 w  Chojnowie
przebiega pod znakiem
wielu inwestycji. Najwięk-

szą z nich jest rozpoczęta niedawno
budowa nowej przychodni. Jej
koszt wyniesie 4 miliony zł. Po-
wstaną gabinety specjalistyczne
m.in.: RTG, USG, laboratorium
oraz świąteczna i  nocna opieka
medyczna. Z  własnego budżetu
dołożymy do inwestycji ponad 1
mln zł – mówi Jan Serkies, bur-
mistrz Chojnowa. Trzy pozostałe
miliony z puli Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego na lata 2014–
2020. Inwestowanie w  ochronę
zdrowia jest jednym z priorytetów
władz miejskich.

Kolejną inwestycją, na którą
warto zwrócić uwagę, jest renowacja
parku Śródmiejskiego. Jest to po-
mnik przyrody, który będzie upo-
rządkowany. Oczyszczone zostaną
i  utwardzone alejki, wytyczone
ciągi piesze, zamontowane ławecz-
ki, kosze na odpady, powstanie
ogródek zabaw dla dzieci. Park
już oświetlono. 

Nie mniej ważną inwestycją,
która ułatwi mieszkańcom życie,
jest budowa kładki dla pieszych
na rzece Skora, w rejonie ulic Ma-

tejki i Paderewskiego. Połączy ona
nowe i stare miasto, będzie przy-
stosowana dla niepełnosprawnych.

Po wojnie była tam kładka, lecz
uległa zniszczeniu, teraz jest  od-
twarzana. 

Wkrótce zostanie odebrana
budowa około kilometrowego
chodnika przy ul. Paderewskiego.

Inwestycji w  Chojnowie jest
dużo więcej, napisaliśmy tylko
o tych większych.

Chodnik przy ul. Paderewskiego

Goście z Francji w Chojnowie

Burmistrz Chojnowa 
– Jan Serkies 
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9 i 10 czerwca 2018 
– Dni Chojnowa

Inwestycje 2018

Partnerskie miasta

Wizyta Francuzów
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Wojciech W. Zaborowski

Wzgórze istniało od wie-
ków, ale to prof. Sta-
nisław S. Nicieja, his-

toryk z Uniwersytetu Opolskiego
i  jego parokrotny rektor spowo-
dował, że powstał projekt zagos-
podarowania wznoszącego się 165
metrów nad poziomem morza
Wzgórza i  obecnie jest to jeden
z urokliwszych i rozpoznawalnych
daleko poza granicami Opola sta-
romiejski fragment miasta. Właśnie
niedawno zakończono kolejny etap
rewitalizacji Wzgórza: 27 kwietnia
br. uroczyście, z  udziałem władz
miasta i Uniwersytetu Opolskiego,
otwarto dla mieszkańców i gości
jego Zachodnią Skarpę, o  czym
z dumą i należnym dla historycz-
nego miejsca szacunkiem (pisząc

nazwę wzniesienia od dużej litery!)
donosiła miejscowa prasa.

Oficjalnie to najwyższe wznie-
sienie w centrum Opola, nieopodal
Rynku i  w sąsiedztwie kościoła
„Na Górce”, zwało się kiedyś
Wzgórzem Wapiennym (Kalk -
berg), obecnie zaś często Opolskim
Akropolem, Wzgórzem Uniwer-
syteckim lub Wzgórzem Akade-
mickim, a to z powodu znajdują-
cych się tu budynków dydaktycz-
nych (Wydział Filologiczny) i ad-

ministracyjnych Uniwersytetu
Opolskiego. Opolanie o tym wie-
dzą, pozostałych Czytelników war-
to jednak „dokształcić” i pokrótce
wyjaśnić, w jaki sposób i dlaczego
opolska uczelnia z ulicy Oleskiej
48 zawędrowała w 1996 roku na
plac Mikołaja Kopernika. A zacząć
należy od... Wrocławia. Tam właś-
nie w 1950 roku utworzono Wy-
ższą Szkołę Pedagogiczną im. Po-
wstańców Śląskich, którą w 1954
roku przeniesiono do Opola, na
ulicę Oleską (byłem jednym z jej
absolwentów, stąd więc i sympatia,
z  jaką ją wspominam i  emocje,
gdy po latach odwiedzam Opole).
W 1994 roku z połączenia uczelni
z filią Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego w  Nysie (Wydział
Teologiczny) powstał, jako osiem-
nasty państwowy uniwersytet
w  Polsce, Uniwersytet Opolski.

Warto tu wspomnieć, że kadra
naukowa nyskiej uczelni, pracująca
w  miejscowym seminarium du-
chownym, rekrutowała się z nau-
kowców dawnego Wydziału Teo-
logicznego Uniwersytetu Jana Ka-
zimierza we Lwowie. Nowo po-
wstała uczelnia wymagała nowego
locum i choć były plany rozbudowy
budynków dawnej WSP, zdecy-
dowano się na zasiedlenie Wzgórza
i  jego rewitalizację, która miała
również stworzyć zupełnie nowe

możliwości rekreacji mieszkańcom
Opola.

Uczelnia kształci dziś na 47
kierunkach (m.in. dziennikarskim
i  komunikacji społecznej), liczy
1354 pracowników, w  tym 771
naukowo-dydaktycznych, i studiuje
tu ponad 16 000 żaków. Tyle sta-
tystyka. Nie oddaje ona jednak
ani entuzjazmu, z  jakim nowy
obiekt budowano, ani rozmachu
prac, ani efektów realizacji wizji
profesora – obecnie również kus-
tosza Wzgórza Akademickiego,
który wraz z  uczelnianymi bu-
dynkami stworzył na Wzgórzu
połączenie plenerowej wystawy
rzeźby, muzeum, ogrodu i  parku
jednocześnie. Już na dziedzińcu
gmachu Collegium Maius podzi-
wiać można studnię św. Wojciecha,
stojące w pobliżu rzeźby czterech
pór roku, a  przecież to dopiero
początek atrakcji uniwersyteckiego
Wzgórza. Tego się nie da opisać –
to trzeba koniecznie zobaczyć!

Wzgórze Uniwersyteckie? Na
pewno, ja jednak na swój prywatny
użytek nazwałem je Wzgórzem
Wspomnień, bo też wędrowanie
jego krętymi dróżkami przywołuje
wspomnienia. Jest dla mnie spot-
kaniem z własną młodością i za-
razem z historią tego niezwykłego
miasta, przyjaznego w  sposób
szczególny ludziom sztuki, ale
i ciekawym jego dziejów turystom. 

Na moment przystaję. Znów
jestem myślami w  latach sześć-
dziesiątych ub. wieku. Wystarczyło
wówczas z  tego miejsca udać się
kilka ulic dalej w stronę Wyższej
Szkoły Pedagogicznej i trafiało się
na tani, na studencką kieszeń ob-
liczony, „Bar Studencki”. A w są-
siadującym z uczelnią kościele nad
konfesjonałem wisiał szyld, że „Tu
spowiada się po niemiecku”. To
były czasy, gdy oficjalna historia
miasta zaczynała się i  kończyła
na Piastach, języka niemieckiego
uczyć się można było dopiero na
studiach, w szkole średniej w Opolu
był... zakazany.

Całe Wzgórze warte jest bliż-
szego poznania, szczególnie uro-
kliwy jest jednak Skwer Artystów,
znajdujący się we wschodniej części
Wzgórza Uniwersyteckiego. I  o
nim właśnie, pozostawiając po-
zostałe atrakcje Wzgórza na inną
okazję, pokonawszy kamienne
schodki prowadzące do kościoła
„Na Górce” i minąwszy znajdujący
się od 1989 roku obok świątyni
grób pisarza i senatora ziemi opol-
skiej Edmunda Osmańczyka, wy-
pada mi napisać w  tym miejscu
parę słów więcej. Tu, w 2002 roku,
odsłonięty został pomnik, pierwszy

na tym Wzgórzu, pisarki i poetki
– Agnieszki Osieckiej. Siedząca
na ławeczce autorka tekstów, zna-
nych m.in. z piosenek śpiewanych
na opolskich festiwalach, przed-
stawiona jest jakby w trakcie pracy.
W ręku trzyma ołówek, na kola-
nach leżą kartki z zapisanymi stro-
fami wierszy. Puste krzesło obok
wręcz zapraszało do spędzenia
paru pełnych refleksji chwil w jej
towarzystwie. Nieopodal znajdują
się pomniki powstałe w kolejnych
latach: Jerzego Grotowskiego,
twórcy przeniesionego później do
Wrocławia opolskiego „Teatru 13
Rzędów” (2004) i Czesława Nie-
mena (2005), który w  Opolu
w 1967 roku zaśpiewał swoją pio-
senkę-manifest „Dziwny jest ten
świat”. Te, i większość pozostałych
pomników, to dzieło profesora
rzeźby w  Instytucie Sztuki Uni-
wersytetu Opolskiego – Mariana
Molendy. Sylwetki wybitnych ludzi

estrady, pióra i teatru, związanych
również z  opolskimi festiwalami
piosenki, zaludniły w  latach na-
stępnych Skwer Artystów. Spotkać
tu można i Marka Grechutę (autor:
Wit Pichurski), i twórców Kaba-
retu Starszych Panów, Jerzego Wa-
sowskiego i  Jeremiego Przyborę.
Ostatni z  pomników, autorstwa
Mariana Molendy, odsłonięty zos-
tał we wrześniu 2017 roku i przed-
stawia Wojciecha Młynarskiego.
Jak stwierdził prof. Stanisław S.
Nicieja, jest to już ostatnia rzeźba
(chyba że w przyszłości wyburzy
się sąsiednie kamieniczki z  lat
pięćdziesiątych, by zrobić miejsce
pod kolejne monumenty).

Opuszczam „galerię figur brą-
zowych”, jak nazwał tę plenerową
ekspozycję kustosz. U stóp Wzgó-
rza trwają prace budowlane. Opole
pamięta o  historii, ale i  nowo-
cześnieje.

Widok na starówkę opolską ze schodów „Na Górce”

Dziedziniec Collegium Maius

Agnieszka Osiecka i Wojciech Młynarski oraz żywy jeszcze 
(w środku) autor tego artykułu – red. Wojciech W. Zaborowski

U stóp Wzgórza trwają prace budowlane (w głębi  gmach Uniwer-
sytetu Opolskiego)

Moje Opole

Na Wzgórzu Wspomnień
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Wojciech Mach

Wramach tradycyjnej
NOCY NAD-
ODRZA I  NOCY

MUZEÓW, na Dworcu Nadodrze
we Wrocławiu odbyła się masowa
impreza kolejowo-artystyczna pod
patronatem „Odrodzonego Słowa
Polskiego”. Zorganizowała ją Sp.
z  o.o. „Dworzec Nadodrze” we
współpracy z  Fundacją Ochrony
Dziedzictwa Przemysłowego Śląs-
ka. Wielką atrakcją był pociąg
retro wożący pasażerów od Nad-
odrza do Dworca Głównego PKP,
za każdym przejazdem noszący
nazwę GWIZD – ŚWIST –
TURKOT – STUKOT – PARA

BUCH. Członek zarządu Spółki
Grzegorz Suchan z pasją poka-
zywał dworcowym gościom, jak
zgrabnie dokładać węgiel do pa-
leniska zabytkowej parowej loko-
motywy a  maszyniści pozwalali
używać gwizdka parowozu. 

Od sobotniego południa do
północy, pod czujnym okiem SOK-
-istów, bawiły się i  edukowały
z historii trzy pokolenia wrocławian
oraz przyjezdni goście. 

W zabytkowym holu-pocze-
kalni wyświetlane były filmowe
miksy o kolejnictwie i dworcach.
Prowadząc całą imprezę, przygo-
towałem nagrania polskich i świa-
towych przebojów o  pociągach,
mówiłem o  początkach kolei na
Dolnym Śląsku i podawałem cie-

kawostki o  osiedlu i  dworcu.
Wspólnie recytowaliśmy „Loko-
motywę” Juliana Tuwima. 

Najmłodsi tworzyli z rodzicami
kilka małych tanecznych pociągów
i brali udział w różnych konkur-
sach. Odbywały się występy ar-
tystów wrocławskich. Non stop
trwało zwiedzanie z  przewodni-
kami zwykle niedostępnych zaka-
marków dworca, w tym podziemi
i górnych pięter. Wszyscy wycho-
dzili zadowoleni, rozbawieni i dou-
czeni z historii kolei i Nadodrza. 

Jak za najlepszych, choć mi-
nionych lat działała przed dworcem
gastronomia, strumieniami lały się
płyny i… wspomnienia starych
wrocławian z różnych osiedli.

Ministerstwo Kultury
i  Dziedzictwa Naro-
dowego przyznało gmi-

nie Kamieniec Ząbkowicki dwie
dotacje w  wysokości 500  000 zł
każda z przeznaczeniem na kon-
tynuację rewitalizacji Pałacu Ma-
rianny Orańskiej. Dzięki temu
bardzo wysokiemu wsparciu zo-
staną przeprowadzone ratownicze
prace wschodniej części dachu pa-
łacowego i baszty nr 3 oraz prace
odtworzeniowe przy konstrukcji

sklepień kaplicy pałacowej i  re-
prezentacyjnej sali jadalni w części
wschodniej pałacu.

1 000 0000 zł to kolejna duża
pula środków, dzięki którym ka-
mieniecki skarb architektury będzie
jeszcze bardziej atrakcyjny dla tu-
rystów. W połączeniu z przyznaną
niedawno dotacją Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Dol-
nośląskiego na projekt pod nazwą
„Ścieżki w  Parku Kulturowym
w Kamieńcu Ząbkowickim” w wy-

sokości ponad 1 119 000 zł, rok
2018 zapowiada się jako czas cięż-
kiej pracy.

Kolejne 100  000 zł wpłynie
z  Ministerstwa Kultury i  Dzie-
dzictwa Narodowego na konser-
wację i  restaurację barokowego
ołtarza głównego w  kościele pw.
św. Marcina w Byczeniu. Gmina
niedawno również udzieliła wspar-
cia na rzecz ratowania tej zabyt-
kowej świątyni.

Mieszkańcom Nowej Wsi
Grodziskiej  – Bogu-
sławie Suchostawskiej

i Antoniemu Dzierżawie, nadano
tytuł Honorowy Obywatel Gminy
Pielgrzymka. 

Pani Suchostawska była radną
Rady Gminy i jedną z założycielek
zespołu folklorystycznego Pielg-
rzymianki, działaczką Koła Gos-
podyń Wiejskich, inicjatorką za-
łożenia Izby Pamięci Mieszkańców
Nowej Wsi Grodziskiej.

Pan Dzierżawa jest znanym
działaczem sportowym, kierował
klubem Płomień w  Nowej Wsi
Grodziskiej, pełnił funkcję wice-
prezesa Gminnego Klubu Spor-
towego w  Pielgrzymce. Z  jego
inicjatywy w pięciu wsiach powstały
boiska sportowe. Siedem lat był
kuratorem sądowym.

Wójt gminy Dobroszyce Artur Ciosek podpisał umowę na
dofinansowanie miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej
ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości. 

OSP z Dobroszyc otrzyma m.in. zestaw do wyważania drzwi oraz
zestaw oświetleniowy. Łączna wartość sprzętu i urządzeń to 40 044,00
zł, z czego 39 634,56 zł (99%) pochodzić będzie z dotacji celowej, a 1%
z budżetu Gminy Dobroszyce.

Wspomnienia dworcowych uciech

Tym razem prowadzący imprezę red. Wojciech Mach był koleja-
rzem

Impreza odbyła się przed Dworcem Wrocław Nadodrze

Honorowi Obywatele Gminy
Pielgrzymka: Bogusława Su-
chostawska i Antoni Dzier -
żawa

Sprzęt dla OSP
w Dobroszycach

Honorowi
Obywatele

Pieniądze na pałac
w Kamieńcu Ząbkowickim
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Waldemar Niedźwiecki

Sezon gier zespołowych do-
biegł końca. Przed laty to
Dolny Śląsk wiódł prym

w rozgrywkach drużynowych. Dziś
to już przeszłość i nie zanosi się
na to, iż coś miałoby się w  tym
względzie w najbliższym (a i dal-
szym chyba również) czasie zmie-
nić. O zakończonym sezonie w ko-
panej (kiedy piszę ten tekst, po-
została jedynie formalność zwią-
zana z  awansem do ekstraklasy
Miedzi Legnica) w  artykule po-
wyżej – o zachwyt trudno, ale po-
wodów do rozdzierania szat także
nie widzę. 

Piłkarki ręczne Zagłębia Lubin
już niemal tradycyjnie ze srebrnym
medalem, panowie z tamtego re-
gionu (Zagłębie i Chrobry) to so-
lidni ligowcy, którym nie grozi
ani podium, ani też spadek do

niższej klasy. Siatkarki Impelu ma-
rzą jedynie o zachowaniu statusu
ekstraklasowca (jeśli nie znajdzie
się poważny mecenas, może okazać
się to nader trudne), a  w coraz
większych tarapatach znajdują się
siatkarze Cuprum Lubin, jeszcze
niedawno uważani za perspekty-
wiczny zespół, którzy ukończyli
sezon 2017/2018 na siódmej po-
zycji, a  wskutek odejścia najlep-
szych zawodników może okazać
się, że nawet takie miejsce w przy-
szłości pozostanie jedynie w sferze
marzeń. 

I wreszcie koszykówka. Męski
Turów w ostatniej chwili zakwa-
lifikował się do czołowej ósemki,
ale przejście Anwilu w pierwszej
rundzie play off było ponad siły
i możliwości koszykarzy ze Zgo-
rzelca. Jedynie dolnośląskie ko-
szykarki przysporzyły kibicom,
swoim trenerom oraz klubowym
działaczom powodów do radości.

CCC Polkowice w  znakomitym
stylu wywalczyło mistrzowski tytuł,
a broniąca go ekipa Ślęzy Wrocław,
mimo kłopotów kadrowych, zwią-
zanych z kontuzjami kilku zawod-
niczek, potrafiła w  konfrontacji
z krakowską Wisłą „wdrapać się”
na najniższy stopień podium –
ślęzanki dysponowały skromniej-
szym budżetem od rywalek z czo-
łowych miejsc, więc tym bardziej
zasłużyły na słowa uznania. 

Właściciela globalnej firmy
CCC Miłka stać na mocne in-
westowanie w zespół koszykarek,
trudniejsze zadanie zapewnienia
sobie solidnego budżetu stoi przed
zarządem Ślęzy. A  może by tak
miasto włączyło się mocniej w po-
moc finansową zasłużonemu klu-
bowi? Bo picować w ratuszu po-
trafią, jak mało kto, realnie pomóc
na tę pomoc zasługującym już nie-
koniecznie. 

Waldemar Niedźwiecki

Sezon w rodzimej futbolowej
ekstraklasie dobiegł końca.
Na szczęście. Większość

spotkań stała bowiem na słabym
poziomie, niektóre z  nich wręcz
wywoływały reakcje wymiotne. Je-
dynym pozytywem było to, iż do-
piero ostania kolejka wyłoniła
mistrza. Nowego-starego, ponieważ
warszawska Legia obroniła tytuł,
stawiając kropkę nad „i” wygraną
nad Lechem w  Poznaniu. Sam
mecz, jak i towarzyszące mu oko-

liczności nazwać można skandalem,
do czego przyczynili się w jedna-
kowym stopniu poznańscy – pro-
wokowani przez przyjezdnych
pseudokibiców – chuligani, jak
i władze Ekstraklasy S.A. Bo więcej
niż o  decydującym boju mówiło
się przed pierwszym gwizdkiem
sędziego Stefańskiego o zawiro-
waniach związanych z wręczeniem
medali. Ekipa prezesa Animuc-
kiego wykombinowała, iż w wielce
prawdopodobnym przypadku zdo-
bycia mistrzostwa przez Legię le-
piej będzie, jak warszawiacy odbiorą
złote krążki w... stolicy, w środku

nocy, po powrocie z Poznania. To
miało zapobiec ewentualnym eks-
cesom. Nie zdefiniowano, co z de-
korowaniem brązowymi medalami
kopaczy Lecha, nie ogłoszono, kto
pojedzie do Białegostoku z drugim
kompletem medali złotych (chyba
władze Ekstraklasy S.A. były przy-
gotowane na taki scenariusz?) i czy
zabrano je obok tych z mniej szla-
chetnego kruszcu. Jaja jak berety!
Takim postępowaniem Animucki
i s-ka jedynie sprowokowali ban -
dziorów, mieniących się kibicami
drużyny poznańskiej, do gigan-
tycznej rozróby, która skutkowała

zakończeniem meczu Lecha z Le-
gią na kilkanaście minut przed re-
gulaminowym czasem. Skandal
nad skandale, który głośnym echem
odbił się daleko poza granicami
kraju. 

Taki finisz rozgrywek to naj-
lepsze ich podsumowanie w  se-
zonie 2017/2018. Legia to słaby
mistrz, jeszcze słabszy – choć wy-
daje się to niemożliwe – od po-
przednich. Nie zmieniają tej opinii
próby (trochę wymuszone) dość
udanego wprowadzania do zespołu
młodych, dobrze rokujących za-
wodników (Szymański, Niezgo-
da). Bo gdyby nie świetna dyspo-
zycja wiekowego bramkarza Ar-
kadiusza Malarza, Legia mistrzem
by nie została.

Na słowa pochwały zasłużyła
z pewnością systematycznie osła-
biana kadrowo Jagiellonia i jej tre-
ner Ireneusz Mamrot. W debiu-
tanckim w  ekstraklasie sezonie
niedawny szkoleniowiec Chrobrego
Głogów poradził sobie znakomicie
i  w nagrodę czeka go przygoda
z  Ligą Europejską. Inna sprawa,
jak długo ona potrwa, rokowania
bowiem nie są najlepsze. Coraz
mniej frajerów w  rozgrywkach
o europejskie puchary, o czym bo-
leśnie przekonały się nasze zespoły
choćby w ubiegłym sezonie. 

W LE zagrają także Lech oraz
Górnik Zabrze, największa sensacja

minionych rozgrywek. Ale już dziś
wiadomo, że i tak kiepsko wyglą-
dający na tle europejskich rywali
zabrzanie przystąpią do konfron-
tacji z  nimi osłabieni. Górnika
opuszczają bowiem dwaj czołowi
gracze: Kurzawa i Kądzior. Dziw-
na to polityka. 

Z najwyższej klasy rozgrywek
spadły: Bruk-Bet Nieciecza i San-
decja, bo też argumentów miały
zbyt mało, by zachować status eks-
traklasowca. I tak wieś pod nazwą
Nieciecza straciła podwójną okazję
(wszak także Sandecja występowała
tam w roli gospodarza), by gościć
najlepsze zespoły w kraju. 

Jedno z miejsc w elicie zajmie
(nareszcie!) legnicka Miedź, więc
w przyszłym sezonie Dolny Śląsk
będzie miał w ekstraklasie aż trzech
swoich reprezentantów. Siódme
miejsce Zagłębia Lubin i dziesiąte
Śląska Wrocław w zakończonych
przed kilkoma dniami rozgrywkach
nie spełniło z pewnością oczekiwań
działaczy i  samych piłkarzy obu
klubów. Wrocławianie mieli udaną
końcówkę, oddalając od siebie wid-
mo spadku, a młodzi udowodnili,
że warto na nich stawiać. 

Tylko o ile o przyszłość zespołu
z Lubina można być spokojnym,
o tyle perspektywy Śląska do opty-
mizmu nie skłaniają. Bo pomysłu,
co zrobić z wrocławskim futbolem,
nadal brak.

Jedynie koszykarki CCC Polkowice potrafiły dać radość kibicom

Finisz w cieniu skandalu

Słaba liga, słaby mistrz

Piłkarze Miedzi Legnica

Dolny Śląsk przestał być potęgą
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Kolano

Wstaliśmy z kolan, co jest sukcesem,
Więc na kolana przed panem prezesem.

Wstawanie z kolan jest fetowane,
Ale istnieje kłopot z kolanem.

Obiecanki

Głosów wyborców im pilnie potrzeba,
Więc obiecują im gwiazdkę z nieba.

Partyjna wierchuszka pewnie też obieca
Gruszki na wierzbie i kafelek z pieca.

Kot w worku

Gliński podnosi do rangi cnoty,
Że Prezes preferuje koty,

Więc drogocenny prezent mu daje,
Kupił kota w worku – damę z gronostajem.

Pytanie

Jeździ po kraju partyjny dygnitarz,
Obywatelu, o co go zapytasz?

Czy krasomówcze poskromi talenty,
Kiedy przestanie kłamać jak najęty?

Na kaprala

Na marszałka Sejmu wielu się użala,
Wielu w nim widzi wyłącznie kaprala.

W jego wypadku ma wiele racji
Niedoszła ustawa o degradacji.

Objazd

Rządząca władza objeżdża kraj
I obiecuje, że będzie raj.

Na obietnice nic nie poradzę,
Objeżdżam za to rządzącą władzę.

Pod publiczkę

Terlecki zabrnął w ślepą uliczkę,
Przyznał, że partia gra pod publiczkę.

Publiczka będzie na tyle wredna,
Że populizmem jej się nie zjedna.

Potrzeby

Na inwalidów nie da forsy władza,
Bo to inne potrzeby spełnić jej przeszkadza.

O wiele wyższe dziś obstawia stawki,
Powszechne strzelnice i grające ławki.

Przepychanka

Choć od polityki oficjalnie stronią,
Są niepełnosprawni polityczną bronią.

Jest tylko pretekstem ich życiowa stopa,
Rząd i opozycja chcą sobie dokopać.

Liczenie

Wiedzą przemarszu uczestnicy,
Że władze liczą ich na ulicy.
Byłoby jednak ich zdobyczą,

Że władze też z nimi się liczą.

Problem

Polska wstała z kolan, każdy wam to powie,
Lecz w tym jej niedola, że stoi na głowie.

16 Wesoło i rekreacyjnie

1 rocznica – bawełniane gody
2 rocznica – papierowe gody
3 rocznica – skórzane gody
4 rocznica – jedwabne gody
5 rocznica – drewniane gody
6 rocznica – żelazne gody
7 rocznica – wełniane gody
8 rocznica – brązowe gody
9 rocznica – gliniane gody
10 rocznica – cynowe gody

15 rocznica – kryształowe gody
20 rocznica – porcelanowe gody
25 rocznica – srebrne gody
30 rocznica – perłowe gody
35 rocznica – koralowe gody
40 rocznica – rubinowe gody
45 rocznica – szafirowe gody
50 rocznica – złote gody
55 rocznica – szmaragdowe gody
60 rocznica – diamentowe gody

Natalia z Opola

Turysta pyta górala siedzącego na drzewie:
– Baco, co tam robicie?
– Pilnuję. 
– Czego?
– Żebym nie spadł.

***

Pacjent pyta anestezjologa przed operacją:
– Jak będzie z tym usypianiem?
– Normalnie, usypiamy za darmo, ale… budzimy za
pieniądze.

***

Na kąpielisku starsza pani pyta ośmiolatka dlaczego
się nie kąpie.
– Bo pływać nie umiem, a sikać mi się nie chce. 

***

Mały Szkot pyta ojca:
–Jaka jest różnica między światłem elektrycznym
a słonecznym?
–Słoneczne jest za darmo!

***

Rozmowa dwóch więźniów:
– Jak wpadłeś?

– Przez przypadek. Mój syn napisał w szkole wy-
pracowanie „Co robi mój tato?”.

***

Salon mody. Zdenerwowany mąż do żony:
– Najpierw kostium, teraz płaszcz. Do czego ty
chcesz mnie doprowadzić?
– Do stoiska z butami…

***

Do szpitala przywożą pokiereszowanego mężczyz-
nę. Lekarz pyta:
– Pan żonaty?
– Tak, ale te obrażenia to z wypadku.

***

Chłopak do dziewczyny:
– Chcesz ze mną chodzić? 
–A co, sam się boisz?

***

Mała dziewczynka do ojca:
– Tato, daj mi sto złotych, a powiem ci, kto śpi
z mamą, jak  ciebie nie ma w domu.
– Masz tu dziecko stówę i mów szybko kto?
– Ja.

Fraszki  Jana Zacharskiego

Gody ślubne

Śmiech nikomu nie zaszkodzi

ODRODZONE SŁOWO POLSKIE – niezależna gazeta Dolnego Śląska i Opolszczyzny

                                                           Wydawca:         Agencja Wydawniczo-Reklamowa „Prasa – Radio – Telewizja” 
we Wrocławiu

                                           Redaktor naczelny:         Lesław Miller
                     Zastępcy redaktora naczelnego:         Waldemar Niedźwiecki, Grzegorz Wojciechowski, 

Wojciech W. Zaborowski 
                                             Sekretarz redakcji:         Mariusz Żyromski
Pozostali członkowie zespołu redakcyjnego:         Zbigniew Flondro, Gerard Kasprzyk (Opolskie), Adam Kłykow,

Łukasz Kłykow, Wojciech Mach, Waldemar Marzec, Ryszard Mulek
(prezes Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP), Jan Zacharski

Redaktor techniczny, projekt graficzny, łamanie: Tomasz Stasiak
                     Adres Wydawnictwa i Redakcji:         53-624 Wrocław, ul. Lubińska 6/2, tel. 603-765-856, 

e-mail: leslaw.miller@interia.pl
                                                                    Druk:         Polska Press Sp. z o.o., Oddział Poligrafia, Drukarnia w Sosnowcu

www.noweslowo.za.pl  | www.facebook.com/OdrodzoneSlowo

ODRODZONE SŁOWO POLSKIE | 5(47) / 2018

Rys. Piotr Motas


