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Grzegorz Wojciechowski

Jakoś mało kto pamięta już
o  tym, że mija właśnie 170
lat, gdy w Europie zachwiały

się trony i  nastał czas Wiosny
Ludów. Kiedy pracowałem nad
książką o  dziejach tej rewolucji
we Wrocławiu, wpadł w  moje
łapska pewien program polityczny
z owych czasów, którego autorem
był Arnold Ruge. Zdziwiłem się,
jak wiele spośród tamtych postu-
latów pasuje wciąż do naszej po-
litycznej rzeczywistości. Chociażby
ten, który pozwolę sobie zacyto-
wać: „Zmienienie owej nieustającej
załogi urzędników, a  zastąpienie
ich tańszą instytucyą, której człon-
kowie wybrani przez lud być po-
winni”.

Jak się okazuje, problem z biu-
rokracją państwową jest stary i ma
długą i  frapująca historię. Owa
hydra rozrasta się i pleni, ogarniając
coraz szersze obszary naszego życia
społecznego. Ten potwór istnieje
bardzo często sam dla siebie, czer-
piąc siłę i  radość ze zniewalania
obywateli i utrudniania im życia.

Pamiętam dobrze, bo żyłem
w tamtych czasach, jak Niebosz-
czka Komuna była powszechnie
krytykowana za „przerosty admi-
nistracyjne”, bo tak właśnie nazy-

wała się wówczas socjalistyczna
biurokracja. Rządziło nami około
160 do 180 tysięcy urzędasów;
wyposażeni oni byli w jeden telefon
na kilku pracowników i jeden sa-
mochód służbowy na wydział oraz
archaiczną dziś maszynę do pisania.
Naiwnym rewolucjonistom z  lat
1980–1989 wydawało się, że zmie-
niając stosunki polityczne w pań-
stwie, pozbędą się również biuro-
kracji. Dziś nastały złote czasy dla
tej hydry, wciąż tworzy się nowe
urzędy i instytucje, które mają nas
kontrolować i  „coś tam robić”,
a armia urzędników wyposażonych
w telefony komórkowe i komputery
urosła już do 600 000 i ciągle się
powiększa.

Jedną z  głównych przyczyn,
która do tego doprowadza, jest
„spieprzona” reforma podziału ad-
ministracyjnego. Przeprowadzono
ją zupełnie po amatorsku, nie za-
stanawiając się i  nie analizując
kosztów, jakie trzeba ponosić na
utrzymanie tej nowej administracji.
Zlikwidowanie dwupoziomowego
podziału administracyjnego i wpro-
wadzenie zupełnie niepotrzebnych
powiatów, a  na szczeblu woje-
wódzkim zdublowanie administ-
racji, niszczy nasze państwo. Obec-
na władza zamiast je reformować
rozpoczęła proces „przemalowy-
wania państwa” na swoje barwy,

ostatnio znowu straszy utworze-
niem kolejnego województwa, czyli
powiększenia kosztów na admi-
nistrację państwową i  samorzą-
dową. To jakieś szaleństwo!

Co więc należy czynić, aby
uwolnić społeczeństwo z tej nie-
woli?

Potrzebna jest i  to od zaraz
nowa reforma administracyjna.
Należy zlikwidować powiaty;
zmniejszyć liczbę gmin, tak aby
zlikwidować te rachityczne i utwo-
rzyć silne jednostki zdolne do or-
ganizowania rozwoju swojego re-
jonu; powiększyć liczbę woje-
wództw do około trzydziestu, a na
tym szczeblu wprowadzić jedną
administrację, która realizowałaby
zadania administracji państwowej
i samorządów lokalnych. Odzys-
kane z tego bałaganu środki należy
przeznaczyć na rozwój gospodar-
czy gmin, możliwość tworzenia
własnych przedsiębiorstw samo-
rządowych, np. handlowych, bu-
dowlanych, tak aby zyski z  tej
działalności pozostawały w gmi-
nach.

Wiele ludzi, polityków i dzia-
łaczy samorządowych, przyznaje
mi rację, tylko... nikt nie chce tego
zrobić. Nie ma siły zainteresowanej
rzeczywistymi zmianami, lepiej
przemalowywać dalej to państwo
i twierdzić, że się je reformuje.

Jesteśmy gazetą niezależną
od rządzących naszym kra-
jem i bez znieczulenia pod-

dajemy krytyce ich działania
łamiące Konstytucję i  prawo.
Tak więc polityce poświęcamy
sporo miejsca na łamach gazety. 

Ale nie tylko o polityce, bo
chcemy robić ciekawą gazetę
dla Czytelników. Bardzo bliscy
są nam artyści, zwłaszcza akto-
rzy, piosenkarze i satyrycy. W ga-
zecie ukazały się już rozmowy
ze Zbyszkiem Lesieniem, Tad-
kiem Drozdą, całym zespołem
kabaretu „Elita” (Leszkiem Nie-
dzielskim, Jerzym Skoczylasem
i  Staszkiem Szelcem), Zdzi-
sławem Wardejnem, parodystą
Andrzejem Bychowskim, pio-
senkarzem Romanem Gercza-
kiem i  innymi. W dzisiejszym
numerze rozmawiamy z Jame-
sem Bondem. 

Nasi dziennikarze są ciekawi
świata i wędrują po różnych za-
kątkach globu, co owocuje at-
rakcyjnymi korespondencjami
zagranicznymi. Drukowaliśmy
w  „Słowie” teksty z   Niemiec,
Czech, Węgier, Rumunii, Rosji,
Litwy, Norwegii, Szwecji, Taj-
landii.

Nieobca jest nam tematyka
historyczna, literacka, samorzą-
dowa, sportowa. Dla urozmai-
cenia gazety zamieszczamy całą
stronę satyryczną z dziewczyną
miesiąca, fraszkami i dowcipa-
mi.

Nasze dalsze plany? Robić
coraz ciekawszą gazetę dla Czy-
telników, a nie taką, aby podo-
bała się władzom. Jako nieza-
leżni możemy sobie na to po-
zwolić.

Lesław Miller
redaktor naczelny

Nasz mały jubileusz

50 numer
„Słowa”

Czas biegnie szybko. Do rąk Państwa odda-
jemy już 50 numer „Odrodzonego Słowa Pol-
skiego”. To taki mały, skromny jubileusz. Po-
czątkowo docieraliśmy tylko do województwa
dolnośląskiego, później objęliśmy naszym za-
sięgiem także opolskie.

Maszyna rotacyjna w Drukarni w Sosnowcu, na której druko-
wane jest „Słowo”

Rzeczpospolita
biurokratyczna

Urząd Marszałkowski we Wrocławiu. Pracuje tu… ponad tysiąc urzędników

wydanie nr 50



Z inicjatywy wrocławskiego
magistratu, na stulecie odzyskania
niepodległości,100 ulic w mieście
ma być zazielenionych nowymi
drzewkami i krzewami.

***
Wałbrzyski rekordowy senior

pobiera aż 16 tysięcy złotych eme-
rytury, a wrocławski – 10 tysięcy.
Średnia krajowa wynosi 2130,68
złotych, a dolnośląska – 2080,36.

***
Na osiedlu Brochów we Wroc-

ławiu za dwa lata będzie pływal-
nia.

***
Firma transportowa Flixbus

w  pierwszym półroczu br. prze-
wiozła autobusami 2 miliony pa-
sażerów. Z Wrocławia są połącze-
nia do 80 miast w kraju i za gra-
nicą.

***
Czesi w weekendy odwiedzają

dolnośląskie sklepy i kupują w nich
najczęściej mięso i smaczne kieł-
basy.

***
We Wrocławiu, na dawnym

targowisku u zbiegu ulic Piłsud-
skiego i Zielińskiego, zostanie zbu-

dowany nowy biurowiec dla sądu
apelacyjnego.

***
Cis rosnący w  Henrykowie

Lubańskim liczy około 1300 lat
i jest najstarszym drzewem w Pol-
sce.

***
Z 1 procentu odpisów od po-

datku mieszkańców Dolnego Śląs-
ka zebrano w tym roku 62 miliony
złotych. Pieniądze przeznaczono
głównie na poprawę pracy placó-
wek ochrony zdrowia i szkół.

***
Około 70 tysięcy Ukraińców

meszka we Wrocławiu. Pracują
przeważnie w  handlu, niektórzy
prowadzą własne biznesy.

***
Radni z  Wrocławia zakazali

sprzedaży alkoholu w  sklepach
i lokalach gastronomicznych w cen-
trum miasta po godzinie 22.

***
Kosztem 53 milionów złotych

zostanie rozbudowany szwedzki
zakład Autoliv w  Jelczu-Lasko-
wicach produkujący poduszki po-
wietrzne do samochodów.

***

Po ponad 70 latach obudowy-
wany jest teatr w Głogowie. Został
on zniszczony podczas działań
wojennych.

***
Kosztem 9 milionów złotych

zrewaloryzowany będzie zabytkowy
ratusz w Brzegu.

***
Policja w Strzelcach Opolskich

znalazła w  bagażniku samocho-
dowym 36-letniego kierowcy duże
ilości haszyszu i ecstasy.

***
Przy ul. Oławskiej we Wrocła-

wiu zburzono stary , „socjalistyczny”
biurowiec. Na jego miejscu stanie
nowoczesny obiekt dla ubezpiecze-
niowców liczący 7 kondygnacji na-
ziemnych i 3 podziemne. Biurowiec
ma być oddany w 2021 roku.

***
Po latach wilki wróciły w Góry

Sowie. Leśnicy uspokajają, że zwie-
rzęta te nie są groźne dla ludzi.

***
Podczas tegorocznych wakacji

wrocławski aquapark odwiedziło
ponad pół miliona gości. Jest to
kolejny rekord frekwencyjności
w tym ośrodku.

Wojciech W. Zaborowski

Jeśli zainteresowana Osoba
otworzy „Słownik wyrazów
obcych” lub też odpowiedni

link w  internecie (bo komu dziś
chce się wertować karty książek!)
na haśle „demokracja”, stwierdzi
zapewne z niejakim zdziwieniem,
że pojęcie to, z  języka greckiego
pochodzące, oznacza po prostu
władzę ludu sprawowaną przez jej
przedstawicieli wybranych wolą
większości obywateli. I to ci przed-
stawiciele reprezentujący większość,
tworzą rząd. A  mniejszość? Ma
swych reprezentantów w  parla-
mencie, możliwość politycznego
istnienia, nawet sprzeciwu, ale by
miała głos decydujący, powinna
uzyskać w  kolejnych wyborach
poparcie większości, wtedy będzie
mogła rządzić. Proste?

Aż za bardzo i dlatego pojęcie
demokracji usiłowano od lat „do-
precyzować”, dostosować do włas-
nych politycznych potrzeb, dodając
przymiotnikowe protezy, co ozna-
czało de facto rozmydlanie tego
pojęcia i prowadziło do podważania
samej istoty demokracji. Powsta-
wały więc tak kuriozalne określenia,
jak za czasów komuny „demokracja
burżuazyjna”, ta niedobra, bo za-
chodnia; przeciwstawiana jej była
„demokracja ludowa”, czyli naj-
lepsza, bo narzucona ze Wschodu.
Historycznie biorąc, z mroku dzie-
jów wyłaniała się jeszcze „demo-
kracja ateńska”, ale tą, jako poli-
tycznie dziś nieprzydatną, zajmo-
wali się głównie historycy.

Czy w Polsce jest demokracja?
Czytam twierdzenia, że jest za-
grożona. Jak długo jednak pod
płaszczykiem jej obrony odbywają
się nie tylko demonstracje prze-

ciwników obecnego rządu, ale rów-
nież burdy uliczne, więźniów po-
litycznych zaś brak – oznacza to,
że demokracja ma się jeszcze cał-
kiem nieźle.

Bo tak naprawdę – to stwier-
dzam, jako filolog, nie polityk –
chodzi o... przymiotnik. Nagle go
zabrakło. I dlatego słychać wołanie
wielbicieli przymiotników o  de-
mokrację, tym razem... „liberalną”,
która podobno była za poprzedniej
ekipy. A  po czorta przymiotnik,
proszę Osoby? Nie wystarczy
zwykła, bezprzymiotnikowa,  nor-
malna demokracja, jak u sąsiadów
za Odrą (tam jeszcze podkreślają,
że oparta jest na chrześcijańskich
korzeniach – CDU, CSU, ale to
przecież nie przymiotnik!). Może
się jednak w tej sprawie, dla dobra
nas wszystkich, dogadacie – Mniej-
szość z Większością?

2 Felietony i aktualności

Dasz się kupić, wyborco?
W miarę jak zarzuty stawiane przez CBA szefowi Najwyższej Izby Kontroli tracą przed

sądem na wiarygodności, PiS podwaja wysiłki, by zamienić Krzysztofa Kwiatkowskiego na
swojego funkcjonariusza (któregokolwiek, z  wyjątkiem Antoniego Macierewicza, którego
boją się nawet jego towarzysze partyjni). Równocześnie prokuratura i  pozostałe służby
partii rządzącej rozpoczęły wielką kwerendę umorzonych spraw z udziałem przeciwników
politycznych, szukając takich, które dałoby się jeszcze reanimować. W stan pogotowia po-
stawiono policyjnych szpicli, prowokatorów i  kapusiów, którzy inwigilują ludzi z  opozycji
w poszukiwaniu haków i haczyków, niezbędnych do spreparowania im jakichś wiarygodnych
przekrętów. A szeregowym prokuratorom nakazano sporządzić listę tych sędziów, których
najłatwiej będzie skłonić do decyzji o aresztowaniu wytypowanych przeciwników politycznych,
na podstawie naprędce skleconych zarzutów. Wynika stąd, że kampania wyborcza już się
rozkręca. 

Co prawda jest to dopiero samorządowe preludium prawdziwych wyborów, ale politycy
już wróżą z sondaży i typują skład nowego parlamentu. Media wałkują personalia kandydatów
i grymaszą nad produktami ich komitetów. Kandydaci licytują się, ile czego dadzą wyborcom
w razie, gdyby zostali wybrani. Dożywotni zwolennicy swoich ugrupowań do końca kampanii
biorą sobie wolne od myślenia, myślący Polacy domagają się szczegółowych programów,
a pozostali interesują się wyborami o tyle, ile obiecano im w zamian za głos. Czyli kampania
przebiega normalnie. Jedyna różnica jest taka, że ci, którzy kiedyś krzyczeli o fałszowaniu
wyborów, sami stworzyli prawo ułatwiające wyborcze przekręty. 

Funkcjonariusze państwowi demonstracyjnie wspierają kandydatów PiS, ostentacyjnie
lekceważąc przestrogi szefa PKW Wojciecha Hermelińskiego i  kpiąc z  groźby odebrania
dotacji partiom, które łamią prawo, zastępując komitety wyborcze. Ludzie władzy są pewni
swego, bo nie takie już prawa zmieniali z poniedziałku na wtorek i nie takich ważniaków jak
szef PKW usuwali z urzędów, nie bacząc na ich konstytucyjną kadencję. Dlatego bez żenady
angażują się w kampanie swoich kandydatów, towarzyszą im w spotkaniach wyborczych
i głośno obiecują lokalnym społecznościom wsparcie rządowe – pod warunkiem, że zwycięży
ich protegowany. Nie ma znaczenia, że prawie zawsze jest to obiecywanie gruszek na
wierzbie. I nieważne, że rządowy wpływ na unijne dotacje dla samorządów jest minimalny
– co najwyżej PiS, demolując państwo prawa, może spowodować, że fundusze z UE zostaną
zawieszone, ograniczone, a  może i  cofnięte. Nawet gdyby władza się uparła, to niewiele
może zabrać lub dodać konkretnym gminom czy powiatom, łatwiej jej durnym przepisem
wspomóc lub skrzywdzić wszystkie samorządy naraz.

Od niepamiętnych czasów wybory wygrywa się obiecankami. Od bardzo dawna
rządzący szukają poparcia, oferując lokalnym społecznościom profity, o  jakich „warczący
na władzę” mogą tylko pomarzyć. Tak umacniała się pozycja Edwarda Gierka, który rządząc
na Śląsku, potrafił zdobyć dla swojego księstwa atrakcyjne dobra kosztem regionów, których
władcy mieli mniejszą siłę przebicia w KC PZPR czy w rządzie. I wtedy, i dzisiaj zdumiewająco
niewiele ludzi oburzało się i oburza, że polityczna korupcja jest moralnie obrzydliwa. Jeszcze
mniej rodaków zauważa, że rządzący nie rozdają bynajmniej swoich pieniędzy, tylko
wspólne, pochodzące z  podatków także tych, którzy nie dali się namówić na wyborczą
łapówkę. I nikt nie pyta, komu rząd zabierze te pieniądze, które obiecał klaszczącym wójtom.
Bo przecież komuś zabrać musi.

PiS krzywdzi Polaków nie tylko odbierając im demokratyczne prawa i  zawłaszczając
wspólną ojczyznę. Jarosław Kaczyński i jego lokaje demoralizują społeczeństwo. Świadomie
utożsamiają patriotyzm z nacjonalizmem. Skutecznie wskazują wrogów w ludziach myślących
samodzielnie. Systematycznie legitymizują bezprawie. Nagminnie zachwaszczają język nie-
nawistnymi słowami i fałszują słownik, podmieniając znaczenie słów takich jak konstytucja,
praworządność czy trójpodział władzy. Wygrali wybory, obiecując wszystkim wszystko
i kupując poparcie wyborców za pieniądze wyborców, a teraz nobilitują bezczelną korupcję
polityczną, opowiadając farmazony o „zgodnej współpracy władzy państwowej z samorządową,
z korzyścią dla lokalnej społeczności i wszystkich Polaków”.

Po raz kolejny PiS stawia mnie przed wyborem, czy być „patriotą”, czy przyzwoitym
obywatelem. A przecież w pierwszej kolejności jest się człowiekiem, a Polakiem dopiero po-
tem.

Demokracja
bezprzymiotnikowa

  Wieści z Dolnego Śląska 
i Opolszczyzny

Moje Jan 
Kowalski
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3Aktorzy światowej sławy

Lesław Miller

– Bond, James Bond.
– A ja Miller, Lesław Miller.
– No to poznaliśmy się.
– Łapię okazję, aby namówić

Cię na wywiad prasowy.
– Już złapałeś, pytaj.
– James Bond ściga przestęp-

ców w wielu krajach świata, kto
podpadł Ci w Polsce, a może na-
wet we Wrocławiu?

– Muszę Cię nieco rozczaro-
wać, nie przyjechałem tu jako
agent 007, ale jako aktor – Pierce
Brosnan, na zaproszenie środo-
wiska kulturalnego.

– Też dobrze, jesteś świetnym
aktorem, światowej klasy i  nasi
Czytelnicy chętnie o  Tobie po-
czytają. Zacznę więc od początku
– gdzie i kiedy się urodziłeś?

– Było to jakiś czas temu. Na
świat przywędrowałem 16 maja
1953 roku w małym miasteczku
w  Irlandii. Kiedy byłem jeszcze
mały, ojciec opuścił rodzinę.
Z  matką przenieśliśmy się do
Londynu, gdzie pracowała jako
pielęgniarka. Gdy skończyłem je-
denaście lat, mama ponownie wy-
szła za mąż, ojczym okazał się
niezwykle ciepłym człowiekiem
i  był dla mnie wsparciem. To
dzięki niemu po raz pierwszy
w  życiu poszedłem do kina, na
film „Goldfinger”.

– Czy w  dzieciństwie prag-
nąłeś zostać aktorem?

– Choć kino zawsze było dla
mnie ważne, początkowo nie my-
ślałem o aktorstwie. Studiowałem
malarstwo, później występowałem
w  cyrku jako połykacz ognia.
W 1975 roku skończyłem trzyletnie
studia aktorskie  w Drama Centre
w Londynie. Moja kariera wsko-
czyła na wyższy bieg, gdy otrzy-
małem propozycję zagrania Jamesa
Bonda w filmie „Golden Eye”.

– Nie chciałbym Cię zaszuf-
ladkować, wprawdzie Bond przy-
niósł Ci wielki rozgłos, jednak
jesteś znany z innych filmów.

– Tak, zagrałem w kilkudzie-
sięciu filmach i  serialach, m.in.
w „80 dni dookoła świata”, „Życiu
małżeńskim”, „Robinsonie Crusoe”. 

– Życie biegło, stałeś się do-
rosły i…

– …w wieku dwudziestu sied-
miu lat po raz pierwszy się ożeni-
łem z australijską aktorką – Cas-
sandrą Harris, która namówiła
mnie do spróbowania szczęścia
w  Hollywood. Przeprowadziłem
się więc do Los Angeles, gdzie
już pierwszy casting okazał się dla
mnie sukcesem. Otrzymałem rolę
w  komediowo-kryminalnym se-
rialu „Detektyw Remington Stee-

le”. Zaproponowano mi zagranie
Jamesa Bonda, ale byłem związany
kontraktem z realizatorami „De-
tektywa”, którzy mi na to nie po-
zwolili. Na Bonda przyszedł czas
później.

– Jesteś przystojnym facetem,
wzrostu 188 centymetrów i  na
pewno biegają za Tobą tabuny
ładnych dziewczyn.

– Utarło się przekonanie, że
aktorzy żyją na luzie obyczajowym,
często zmieniają żony, zdradzają
je i prowadzą hulaszczy tryb życia.
Jest w  tym wiele prawdy, ale nie
można wszystkich wrzucać do jed-
nego worka. Mnie odpowiada życie
rodzinne, unikanie rozwodów
i wierność żonie.

– Jak to, przecież masz dugą
żonę!

– To prawda. Z Cassandrą ży-
łem jedenaście lat aż do jej śmierci
w 1991 roku. Jako wdowiec w 2001
roku ożeniłem się ponownie,
z dziennikarką telewizyjną – Kelly
Shaye Smith, z którą żyjemy zgod-
nie i nie myślimy o rozstaniu.

– Czy masz dzieci?
– Pięcioro: Charlottę, Seana,

Dylana, Christophera i Parisa.

– Grasz w filmach z przepięk-
nymi kobietami. Na ich widok
mężczyźni dostają szału, czy nigdy
się nie zapomniałeś?

– To są moje partnerki zawo-
dowe i nawet jeśli gram rolę ko-
chanka, to nie podniecam się, bo
jestem aktorem i wykonuję pole-
cenia reżysera. Po skończonych
zdjęciach idziemy do domu, one
do swego, a ja do swego.

– Jak oceniasz Polskę i moich
rodaków?

– Bardzo mili, uczynni i życz-
liwi ludzie.

– Czy znasz polskie filmy?
– Interesują mnie i wiele z nich

widziałem. 
– Pierce, bardzo Ci dziękuję

za rozmowę i życzę dalszych suk-
cesów artystycznych.Pierce Brosnan z piewszą żoną – aktorką  Cassandrą Harris, która zmarła w 1991 roku

Pierce Brosnan jako James Bond

Z obecną żoną – dziennikarką TV, Kelly Shaye Smith

Elegancki przystojniak to
Pierce Brosnan, grający Ja-
mesa Bonda
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007 dotarł do Wrocławia
Rozmowa z Pierce Brosnanem – odtwórcą roli Jamesa Bonda



4 Sentymenty

Wojciech W. Zaborowski

Ma Warszawa Nowy
Świat, Wrocław ulicę
Świdnicką; oczywiście

Wiedeń, Paryż, Rzym i  Londyn
też mają czym się pochwalić. Ale
tylko Opole ma ulicę Krakowską!

To główna ulica Opola. Łączy
dworzec PKP z sercem miasta, tj.
m.in. Rynkiem, ratuszem, katedrą.
Nie znam danych statystycznych,
ale i bez nich pewne jest, że każdy
mieszkaniec miasta i  gość, który
zawita do Opola, musi w  ciągu
dnia przynajmniej parokrotnie zos-
tawić tu swoje ślady. Ślady – w sen-
sie dosłownym, gdyż ulica Kra-
kowska podlega od pewnego już
czasu permanentnej renowacji.
Przebudowa ma być zakończona
we wrześniu, o  czym informują
przechodniów atrakcyjne plansze
sygnowane przez prezydenta miasta
Arkadiusza Wiśniewskiego, uka-
zujące, jaki supereuropejski wygląd
uzyska ulica Krakowska po za-
kończeniu modernizacji. Umiesz-
czone na otaczających przebudo-
wywane akurat części ulicy stalo-
wych barierkach, budzą uzasad-
nioną dumę opolan. Tymczasem
jednak duże fragmenty traktu nie
mają jeszcze chodnika, a jezdnia,
która właśnie jest zmieniana w ciąg
pieszy, nie nadaje się jeszcze do

spacerów. Tak więc, szczególnie
panie na szpilkach, wbijając je
w  tłuczeń chodnik zastępujący,
pozostawiają autentyczne ślady
swej obecności. W  upalne dni,
a właśnie w tym okresie gościłem
ostatnio w Opolu, ślady – tyle że
mokre – zostawiał zresztą każdy,

kto mijając pocztę, podążał w stro-
nę Rynku lewą stroną ulicy, a  to
dzięki zasługującemu na uznanie
i  powielenie w  innych miastach
pomysłowi opolskich Wodociągów
i  Kanalizacji. WiK postawiły na
chodniku swoistą „bramę wodną”,
czyli kilka rur z otworami, z któ-
rych rozpylana była woda. Z drob-
nych kropelek powstawała ażurowa
wodna kurtyna, przyjemnie chło-
dząc przechodzących pod nią opo-
lan, po których przejściu pozos-
tawały na chodniku wspomniane
mokre ślady. Tu muszę dodać, że
w  Opolu troskę o  dotkniętych

upałami wykazują nie tylko Wodo-
ciągi i  nie tylko o  samopoczucie
ludzi. Na stacji Opole Główne
kolejarze stworzyli w hali dworca
kącik dla psów, w którym oprócz
odpowiedniej informacji o czwo-
ronogach, skierowanej oczywiście
do podróżnych, jest również po-
jemnik z wodą dla spragnionych
zwierzaków. Europa!

Wielu  starszym mieszkańcom
Opola, jak również i mnie, którego
lata studenckie związały ściślej
z  tym miastem, Europa kojarzy
się jednak nie tyle z nowoczesnym
wyglądem ulicy i ciągami pieszymi,
ale z... „Europą”, popularnym kom-
binatem gastronomiczno-rozryw-
kowym u zbiegu placu Wolności
z ulicami Krakowską i Ozimską.
Była tu i restauracja (do dziś czuję
w ustach wyborny smak podawa-
nych w  metalowych miseczkach
kołdunów w rosole), położona tro-
chę za rogiem budynku kawiarnia,
a w podziemiach słynne „Piekieł-
ko”, jak nazywaliśmy prywatnie
nocny lokal z  dansingiem. Dziś
dawna „Europa” odeszła w zaświaty,
zesztywniała, więc i  bar szybkiej
obsługi, który zajął jej miejsce,
nosi nazwę „Manekin”. Młodym
to może i obojętne, ale nam... Gdy
stojąc przed „Manekinem”, prze-

noszę wzrok na drugą stronę ulicy,
znów widzę współczesną Europę
– ekspozytury banków barwnymi
reklamami wabią klientów do
otworzenia konta. Żadna nowość,
tak jest dziś w każdym mieście, że
firmy, które mają pieniądze, wy-
kupują atrakcyjne lokalizacje
w centrum miasta, bo ściągają one
więcej klientów i świadczą, a przy-
najmniej świadczyć powinny, o do-
brej kondycji finansowej. Tylko że
w tym miejscu przed laty mieściło
się popularne kino „Odra”, a obok
„Orbis”, który na swych wysta-
wowych szybach umieszczał nie

tylko rozkład jazdy, podając połą-
czenia z  Katowicami i  Wrocła-
wiem, ale również i repertuar by-
tomskiej i  wrocławskiej opery.
A  obok „Orbisu” była kawiarnia
„Teatralna”. Podawano tu najlepszy
w Polsce – moim konsumenckim
zdaniem – krem sułtański, kakao-
wo-bezowy, wysadzany rodzynkami
i migdała-

mi. Tego się nie dostanie w dzi-
siejszej ekspozyturze banku!

„Upływa szybko życie” – jak
niegdyś śpiewano, czyli wszystko
się zmienia, i te zmiany są w dzi-
siejszym Opolu wyraźnie widoczne.
A  że wychodzą na dobre miesz-
kańcom, nie pora na sentymenty!
Raczej odwrotnie, można by zadać
pytanie, dlaczego z  rozkopaniem
(czytaj modernizacją) głównej ulicy

tak długo czekano? Ale pamiętając,
że „nie od razu Kraków zbudowano”,
można zrozumieć, dlaczego  i Kra-
kowską nie od razu rozkopano.

Nie narzekajmy, cierpliwie do
września obserwujmy, jak pięknieje
centralna ulica Opola. Bo mimo
iż rozkopywanie ulicy i chodników
zmusiło nawet do zamknięcia

części lokali, to dumnie powie-
wająca nad konsulatem Chorwacji
przy ulicy Krakowskiej flaga brat-
niego słowiańskiego kraju, świadczy
o wzrastającym znaczeniu Opola,
dostrzeganym nawet poza grani-
cami Polski. Na świeżo wydanym

przez „galileos.pl” planie Opola
i województwa opolskiego w no-
wych granicach, wyczytać można
zachętę do odwiedzenia miasta
i  regionu: „Opolskie kwitnące”,
oraz „Tylko u nas” – z zaznacze-
niem, że atrakcyjność turystycznej
oferty zawiera się właśnie w tych
słowach. Nic dodać, nic ująć, ale
rozpocząć znajomość z regionem
należy na pewno od Opola. Właś-

nie w sierpniu trafia się okazja, by
móc skosztować potrawy z regio-
nalnej kuchni. Umożliwia to „Fes-
tiwal opolskich smaków”, o którym
wyczytać można już na… schodach
prowadzących z dworca do miasta.
Pełnią one funkcję słupów czy
gablot reklamowych z aktualizo-
waną informacją. Opolski wyna-
lazek – „schody reklamowe”!

A we wrześniu? Otwarcie no-
woczesnego ciągu pieszego, czyli
nowej w wystroju ulicy Krakow-
skiej. Nie muszę dodawać, że już
się cieszę na ponowną wizytę
w Opolu!
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Moje Opole

Była „Europa” – będzie Europa...

Już jesienią!

„Manekin”, czyli wspomnienie po „Europie”

A tu była kawiarnia „Teatralna”

Prawie gotowy fragment 
ul. Krakowskiej

Z sercem do czworonogów
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5Chojnów

Lesław Miller

Kto po raz pierwszy odwie-
dziłby Chojnów w  2015
roku, a potem przyjechał

tu znów w  2018, na pewno za-
uważyłby wiele zmian. Na korzyść
miasta oczywiście. Widać, że wła-
dze samorządowe pod kierownic-
twem Burmistrza – Jana Serkiesa
nie szczędziły sił, aby systema-
tycznie poprawiać codzienne życie
mieszkańcom.

W oczy rzucają się inwestycje.
Mało które miasto na Dolnym
Śląsku mogłoby się pochwalić tak
długą listą wykonanych zadań. Jest
ich kilkadziesiąt, większych i mniej-
szych, ważnych i potrzebnych.

Brak miejsca w  gazecie nie
pozwala na szczegółowe opisanie
wszystkiego, dlatego z konieczności
ograniczę się do opisu ważniejszych
prac. Całości nie udałoby się sfi-
nansować z  budżetu, ale dzięki
staraniom władz uzyskano wiele
środków z zewnątrz, głównie unij-
nych.

W mijającej kadencji zreali-
zowano następujące inwestycje:

• Zakończono przebudowę
i rozbudowę budynku Miejskiego
Ośrodka Kultury, Sportu i  Rek-
reacji przy ul. Małachowskiego 7,
ze środków własnych i  dofinan-
sowania w  ramach RPO WD
2007–2013,

• zagospodarowano wnętrza
kwartału w rejonie ulic: Kolejowej,
Witosa, Kościuszki i pl. Dworco-
wego, 

• wykonano siłownię terenową
Street Workout Park przy ul. Ki-
lińskiego w sąsiedztwie „Orlika”,

• nawodniono płytę boiska pił-
karskiego ze zraszaczami wynu-

rzalnymi z podłączeniem do studni
głębinowej na stadionie miejskim,

• wybudowano żłobek miejski
przy ul. Sikorskiego 20 wraz z nie-
zbędną infrastrukturą zewnętrzną
(środki własne + dofinansowanie
w  ramach projektu rządowego
„Maluch – edycja 2015”), 

• zakupiono i  zamontowano
wyposażenie sali widowiskowo-
kinowej w budynku MOKSiR –
sprzęt kina 3D,

• zmodernizowano dach bu-
dynku Gimnazjum nr 2,

• zbudowano chodnik na od-
cinku Michów–Chojnów i  wy-
mieniono nawierzchnię chodnika
w ul. Reja na odcinku od ul. Leg-
nickiej do ulicy Konarskiego,

• zbudowano sieć wodociągową
i kanalizacji sanitarnej w ciągu ul.
Wyspiańskiego,

• zbudowano sieć wodociągową
i kanalizacyjną w ulicach Niemce-
wicza, Małachowskiego i Witosa
oraz przebudowano ulice Rejtana
i Broniewskiego,

• zbudowano sieć wodociągową
wraz z przyłączami do budynków,
kanalizacji ogólnospławnej z przy-
kanalikami, wpustów kanalizacji
deszczowej z  przyłączami przy
ulicach: Witosa, Mickiewicza i Bo-
haterów Getta Warszawskiego,

• przebudowano dojazd do bu-
dynku przy ul. Sikorskiego 12,

z  włączeniem do ul. Bohaterów
Powstania Warszawskiego. W ra-
mach inwestycji wykonano 42
nowe miejsca postojowe dla sa-
mochodów. Przebudowano i zbu-
dowano miejsca postojowe przy
ul. Sikorskiego oraz ciągi piesze
wraz z wymianą nawierzchni jezdni
od ul. Kilińskiego do budynku nr
10. W ramach zadania wykonano
23 nowe miejsca postojowe, 

• przy ul. Grunwaldzkiej zbu-
dowano parking dla 32 samocho-
dów, 

• wymieniono nawierzchnię
wraz z  krawężnikami dojazdów
do parkingu z ulic: Grunwaldzkiej,
Bolesława Chrobrego i Paderew-
skiego wraz z przebudową zatoki
postojowej – wykonano 2 dodat-
kowe miejsca postojowe,

• oświetlono bieżnię lekkoat-
letyczną na stadionie miejskim,

• zbudowano wiatę przystan-
kową na placu Dworcowym (w ra-
mach Budżetu Obywatelskiego),

• wykonano termomodernizację
budynku Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej, 

• zmodernizowano kotłownię
gazową obsługującą budynki Urzę-
du Miejskiego, Miejskiej Biblioteki
Publicznej i  Muzeum Regional-
nego, 

• zbudowano parking z  od-
wodnieniem przy Miejskim
Ośrodku Kultury, Sportu i  Rek-
reacji,

• wyremontowano boisko wie-
lofunkcyjne przy Stadionie Miej-
skim w Chojnowie, 

• w  ramach budżetu obywa-
telskiego zbudowano ogród zabaw
przy ul. gen. St. Maczka,

• zmodernizowano dach bu-
dynku Gimnazjum nr 1,

• największą inwestycją tego
roku jest rozpoczęta budowa no-
wego centrum medycznego na ty-
łach przychodni lekarskiej. Będą
tam m.in. gabinety RTG, USG,
laboratorium oraz nocna i  świą-
teczna opieka lekarska. Inwestycja
pochłonie 5 227 856 zł, z czego
miasto wyda 4 561 596 zł, a resztę
otrzyma z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dol-
nośląskiego na lata 2014–2020,

• wykonano oświetlenie parku
Śródmiejskiego i nową infra -
strukturę w ramach prac konser-
watorskich (311  528 zł miasto
pozyskało z  funduszy unijnych),

• budowana jest kładka dla
pieszych na rzece Skora oraz sieć
wodociągowa i kanalizacja ogól-
nospławna, 

• budowa chodnika przy ul.
Kraszewskiego, przebudowa jezdni
i  chodników na kilku ulicach
(m.in.: Małachowskiego, Pade-
rewskiego, Kilińskiego, Słowac-
kiego, Sienkiewicza, Bolesławiec-
kiej, Witosa, Mickiewicza, Boha-
terów Getta Warszawskiego).
W  trakcie prac są obecnie ulice:
Kochanowskiego, Słowackiego,
Sienkiewicza, Bolesławiecka, Pa-
derewskiego i Wyspiańskiego. Wy-
konano oświetlenie w  ulicach:
Wrzosowa, Wyspiańskiego, Kra-
szewskiego, Słowiańska, Drzymały,
Chopina; w trakcie realizacji – ul.
Samorządowa i ul. Legnicka.

* * *
W październiku br. kończy się

obecna, czteroletnia kadencja sa-
morządu miejskiego. Władze
Chojnowa, kierowane przez Bur-
mistrza Jana Serkiesa, mogą
z dumą złożyć wyborcom relację
z tego, co dla nich zrobiły.

Burmistrz Jan Serkies otwiera żłobek miejski

Budowa nowej przychodni

Wyremontowane boisko wielofunkcyjne przy stadionie miejskim

Odnowiony Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

Władza rozlicza się z wyborcami

Oddane inwestycje w Chojnowie 
w latach 2015–2018
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6 Opowiastka

Lesław Miller

Jowita od najmłodszych lat ko-
chała luksus. W domu rodzin-
nym nie miała źle, ojciec był

wziętym adwokatem, a matka wła-
ścicielką renomowanego domu
mody damskiej. Mieszkali w pięt-
rowym domku na obrzeżach du-
żego miasta, wśród zieleni i  po-
bliskiego lasu. Córce – jedynaczce,
rodzice dogadzali jak mogli i nie
skąpili pieniędzy na modne ciuchy
i buty.

Kiedy skończyła 19 lat, poznała
34-letniego Winicjusza. Mimo
różnicy wieku pokochali się i Wi-
nek poprosił Jowitę o rękę. Dziew-
czyna, choć młoda, potrafiła lo-
gicznie kalkulować, narzeczony
jest wprawdzie o  15 lat starszy,
ale ma pięciopokojowy apartament
na chronionym osiedlu, jest ka-
walerem, a nie rozwodnikiem, a –
co najważniejsze – ma tytuł doktora
inżyniera, pełni funkcję dyrektora
naczelnego dużej fabryki i bardzo
dobrze zarabia.

Wesele było huczne, odbyło
się w Domu Zdrojowym w Świe-
radowie-Zdroju, do którego gości
dowieziono autobusami. Tamże
zapewniono wszystkim miejsca
w hotelach.

Jak w  każdym małżeństwie,
na początku byli sobą zafascyno-
wani. Odwiedzali drogie i elegan-
ckie lokale, wczasy spędzali w Du-
baju, Portugalii i Grecji. Na wee-
kendy wybierali się do  Zakopa-
nego, Karpacza i Kudowy-Zdroju.
Dzieci na razie nie planowali, bo

chcieli swobodnie i beztrosko po-
żyć.

Z czasem przyszło jednak znu-
dzenie. Winek jako pracoholik,
dużo czasu poświęcał fabryce i rza-
dziej bywał po południu w domu.
Pilnował interesu również w soboty,
a niekiedy także w niedziele.

Życie nie lubi pustki i Jowita
zaczęła szukać sposobu na atrak-
cyjne spędzanie wolnego czasu.
Przypomniała sobie o  dawnych
koleżankach, a zwłaszcza o Edycie,
która też nigdzie nie pracowała
i  miała bogatego męża, którym
się znudziła.

Szybko stały się psiapsiółkami
i razem spędzały czas, najczęściej
w  kawiarniach. O  czym plotko-
wały? Różnie, ale trudno by było,
gdyby młode i atrakcyjne kobiety
nie obgadywały mężczyzn. Któ-
regoś dnia rozpromieniona Edyta
zaproponowała Jowicie:

– Słuchaj, jest okazja do fajnej
randki!

– Z kim, gdzie?
– Spotkałam Andrzeja, moją

dawną miłość jeszcze ze szkoły,
zmężniał i  wyprzystojniał, a  co
najważniejsze – rozwiódł się. Po-
wiedział, że ma przystojnego kolegę
i możemy w czwórkę się spotkać.

– Zechcą nas zaciągnąć do
łóżka!

– Nie od razu, a jeśli kiedyś, to
co, jesteś tak często w łóżku z mę-
żem?

– Mniej więcej raz na dwa
miesiące.

– No, widzisz, jesteś jeszcze
młoda i coś ci się od życia należy.

Andrzej i  jego kolega Witek,

ubrani w modne garnitury i białe
koszule, w krawatach, czekali już
w  kawiarni. Jowita spojrzała na
Witka i spodobał jej się.

Panowie zamówili kawę, ciastka
i  po koniaczku. Potem były na-
stępne koniaczki, które wprowa-
dziły miły nastrój. Panowie stali
się rozmowni i chętnie opowiadali
o sobie. Nie musieli niczego ukry-
wać, gdyż rozwody mieli za sobą.
Obaj to inżynierowie po politech-
nice i właściciele dużych zakładów
przynoszących dobre zyski. Mieli
wygodne i samodzielne mieszkania
i samochody BMW.

Witek rzucił pytanie:
– Co zrobić dalej z  tak mile

rozpoczętym dniem?
– Masz receptę? – zapytał An-

drzej.
– Oczywiście, zapraszam do

mnie. Niedawno kupiłem w Paryżu
wspaniały koniak, wypijemy po
łyku.

Jowita zaczęła się krygować.
– Niczego się nie bój, jesteś

wśród dżentelmenów i nic złego
ci się nie stanie – pocieszał Andrzej,
po czym zadzwonił do swego służ-
bowego kierowcy i całe towarzy-
stwo pojechało na jedno z osiedli.
Mieszkanie okazało się wspaniale
urządzonym, dzięki zapobiegliwej
gosposi, apartamentem. Gospodarz
wyciągnął z szafki alkohol, a Edyta
przygotowała kawę i jakieś ciastka.
Rozpoczęło się małe przyjęcie,
a wypity alkohol zachęcił do śpie-
wania. Witek, miłośnik operetki,
zaintonował arię z  „Księżniczki
czardasza”. Po trzech godzinach
trzeźwy był tylko pies Azor.

Jowita zbudziła się około pół-
nocy. Leżała naga w  łóżku obok
Witka. – Co ja zrobiłam – prze-
straszyła się. Wstała z  łoża i po-
biegła do sąsiedniego pokoju, a tam
Edyta z Andrzejem w łóżku. Szyb-
ko się ubrała i wybiegła z domu.
Miała przy sobie telefon komór-
kowy i mogła zamówić taksówkę.
W domu zjawiła się około pół do
drugiej. Mąż jeszcze nie spał i cze-

kał na nią, a na pytanie, gdzie była,
odpowiedziała: – U koleżanki.

Dziwnym trafem Winek do-
wiedział się, co Jowita robiła w nocy
i z kim. Postanowił, że jej tego nie
daruje. Wezwał ją na rozmowę,
którą zaczął słowami:

– Ty dziwko! Zdradziłaś mnie
i puściłaś się z pierwszym lepszym,
który ci się nawinął! Mam ciebie
dosyć, zabieraj swoje manatki ku-
pione za moje pieniądze i spieprzaj.
Spotkamy się w sądzie na rozpra-
wie rozwodowej.

I tak całe luksusowe życie Jo-
wity diabli wzięli. Musiała się na
razie przenieść do Edyty, gdzie
zamieszkała kątem w  jej domu.
Nadmiar wolnego czasu wypełniała
chodzeniem z  Edytą po kawiar-
niach i… sypianiem z  Witkiem.
Zaproponowała mu nawet  wspól-
ne zamieszkanie. Zachwycony nie
był, lecz się zgodził.

Któregoś dnia w kawiarni Jo-
wita przedstawiła Edycie sposób
na zarobienie dużych pieniędzy:

– Możesz mieć więcej mamony
niż twój mąż!

– Na czym tak mogę zarobić?
– Na prostytucji.
– Coś ty zwariowała, mam się

kurwić za pieniądze!
– Nie ty, tylko eleganckie

dziewczyny będą sypiać z elegan-
ckimi i  bogatymi facetami, a  ty
będziesz z tego czerpać zyski.

– Czemu tylko ja, róbmy ten
biznes razem.

– To zróbmy razem, a jak bę-
dziemy się nazywać, burdelmamy
czy sutenerki?

– A fe, co za prymitywne na-
zwy! Będziemy po prostu sex-wo-
men.

– To brzmi elegancko i nowo-
cześnie, a jak nazwiemy naszą „fir-
mę”?

– Trzeba zachować pozory, za-
rejestrujemy się w urzędzie miej-
skim jako agencja modelek, damy
ogłoszenie w  gazecie i  zrobimy
casting. Warunkiem przyjęcia ma
być wyjątkowa uroda, aby z portfeli

bogatych kochasiów wyciągnąć jak
najwięcej. Nasza baza będzie w te-
lefonach komórkowych, aby policja
nie mogła nas łatwo namierzyć.

Casting się udał, zgłosiło się
ponad 100 dziewczyn. Połowę od-
rzucono od razu, bo widocznie
nie zaglądały do lustra. Z pozos-
tałymi przeprowadzono rozmowy
indywidualne. Jowita i Edyta obie-
cały dziewczynom, że w przyszłości
pójdą na wybieg reklamować odzież,
ale na razie mają – za bardzo dobre
pieniądze – towarzyszyć w lokalach
i  hotelach eleganckim i  bogatym
panom. Niektóre dziewczyny py-
tały, czy łączy się to z uprawianiem
seksu, więc usłyszały, że oczywiście.
Chyba że zdarzy się jakiś staruch,
który zadowoli się tylko samym
towarzystwem dziewczyny. Na ta-
kie warunki nie przystało 12 dziew-
czyn, ale 16 wyraziło zgodę.

Następny punkt, znalezienie
klientów i to nie byle jakich. Pierw-
szym był erotoman Maniek, bogaty
właściciel hurtowni. Chciał na całą
noc do hotelu dwie dziewczyny,
dla siebie i kolegi. Nawet się nie
skrzywił, kiedy Edyta zażądała po
3 tysiące złotych za każdą z nich. 

Potem byli adwokat, wetery-
narz, Arab z  Kuwejtu, który za-
płacił za noc 2 tysiące euro. Wia-
domość o specyficznych usługach
seksualnych szybko rozeszła się
pocztą pantoflową. Jowita i Edyta
dyżurowały przy telefonie na zmia-
nę przez całą dobę. Interes szedł
znakomicie, a sex-women zarabiały
grube pieniądze.

Ale nierząd z chęci zysku jest
przestępstwem. Organa ścigania
dowiedziały się o  specyficznej
agencji modelek i jej prawdziwym
przeznaczeniu. Zamknęły intratny
interes, a jego właścicielki pociąg-
nęły do odpowiedzialności kar-
nej.Modelka ze „stajni” Jowity i Edyty

Jowita

Jedna z dziewczyn z agencji
modelek
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Sex–women i faceci z dużą kasą



7Mekka fanów Owsiaka
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Wojciech W. Zaborowski

Impreza zmieniła wprawdzie
nazwę, nie zmieniła na szczę-
ście ani idei, ani charakteru.

Ta sama miejscowość od lat, ten
sam niepowtarzalny nastrój radości,
wolności i dominującej, słyszalnej
bez mała przez trzy doby rockowej
muzyki. Kostrzyn nad Odrą, od 2
do 4 sierpnia 2018 roku, siedem-
nastotysięczne miasto, gościł na
zorganizowanym przez Fundację
Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy festiwalu Pol’and’Rock
ponad pół miliona gości! Tego-
roczny festiwal, pierwszy o tej na-
zwie, jest kontynuacją dwudziestu
trzech festiwali „Woodstock”. Jak
tłumaczył ich twórca, główny or-
ganizator oraz menedżer imprezy
Jerzy Owsiak, festiwal musiał
zmienić szyld w  związku z  wy-
gaśnięciem warunków umożliwia-
jących używanie dawnej nazwy.
Inaczej mówiąc: dawny amery-
kański Woodstock Michaela Lan-
ga stał się imprezą komercyjną,

Owsiak pozostał wierny swym za-
łożeniom o  masowej, bezpłatnej
imprezie rockowej dla wszystkich.
Festiwalu, ale i  festynie jedno-
cześnie.

Czwarty już raz gościłem
z  okazji Woodstock –
Pol'and'Rock Festival w tym nad-
granicznym mieście, uroczym za-
kątku ziemi lubuskiej, który w tych
dniach staje się miejscem pielg-
rzymkowym dla fanów rocka z ca-
łej Europy. I  mimo że do Ko -
strzyna dotarły 344 pociągi z 68
tysiącami turystów, dojazd wcale
nie był bezproblemowy, bo wagony
pękały w szwach. Mówię to z au-
topsji, wszak w  piątkowe popo-
łudnie jednym z  nich jechałem
na festiwalowe przeżycia z Berlina.
Życzliwości młodych duchem i w
większości również wiekiem po-
dróżnych zawdzięczam, że mog-
łem skorzystać z miejsca siedzą-
cego. Nie ma co ukrywać, już
cztery lata temu nie należałem
do grupy młodzieżowej wood-
stockowiczów. Jest to też chyba
jedyne miejsce na globie, gdzie
opłaca się być starszym. Bo proszę
sobie wyobrazić, że gdy dojechałem
taksówką na teren festiwalu (o
wejściu do busu nie było co ma-
rzyć), dwie młode dziewczęta pod-

biegły do samochodu i wręcz siłą
wywlekły mnie na zewnątrz, tzn.
chciałem powiedzieć, że urocze
wolontariuszki prawie się pobiły,
która ma mi pomóc przy wysia-

daniu. I  jak tu nie kochać mło-
dzieży i Kostrzyna! Również wra-
cając na dworzec, tym razem już
autobusem, który o  północy był
prawie pusty, jako że imprezowicze
w najlepsze bawili się wokół czte-
rech estrad (Duża Scena, Mała
Scena, Scena Lecha, Scena Viva
Kultura) na festiwalowym polu,
doznałem specyficznej co prawda,
ale niewątpliwie uprzejmości kie-
rowcy. Na pytanie o  cenę biletu
odpowiedział: „Wsiadaj pan, nic
pan nie płaci, chciałbym dożyć
pana wieku!”. Zazdrośnik – nie
wie, że spotkania z  młodzieżą
opóźniają starość?

Aż wierzyć się nie chce, że ra-
dosna atmosfera festiwalu nie
udziela się mieszkańcom Ko -
strzyna, co potwierdził w  paru
wywiadach burmistrz miasta An-
drzej Kunt. Również klimat wokół
festiwalu pozostawia wiele do ży-
czenia – jest często wypominaniem
budzącego dreszcz niepokoju
w urzędach hasła sprzed lat „róbta,
co chceta”. Stąd też wynikają pro-
blemy przy dogadywaniu się
z urzędami w konkretnych spra-
wach, jak na przykład w tym roku,
o  udziale straży pożarnej, którą
Owsiak musiał zapraszać aż z Ber-
lina. Beniaminkiem władz z pew-
nością Jerzy Owsiak nie jest, ale
też i być nie musi. Ma za sobą po-
parcie wielotysięcznej rzeszy tych,
którym daje w czasie trzydniowego
święta rocka poczucie wolności,
tolerancji i równości. Na scenach
królował blues, reggae, punk, folk,
elektronika, alternatywa, ostry me-
tal. W namiotach i w ASP (Aka-
demia Sztuk Przepięknych) od-
bywały się spotkania z  twórcami
i „vipami”. Jako pierwszy spotkał
się z  festiwalowiczami Jacek Fe-
dorowicz. Jako ostatni, w niedzielę,
grubo po godzinie 3.30, zakończył
swój występ Piotr Bukartyk, wy-
konując nową wersję piosenki
z 2004 roku „Idealy”:

Ci, którzy w garści mają świat,
Też nie tłumaczą się przed nikim.
Mniej więcej co dwadzieścia lat
I tak zmieniają 
podręczniki.

Co krok widoczne były róż-
norodne patrole, nie tylko wolon-
tariuszy, ochrony i policji, również
zakonników i  sióstr zakonnych,
które w ramach Przystanku Jezus
zapraszały do namiotu na chwilę
wyciszenia lub też na rozmowę
o problemach młodzież nurtują-
cych.

Odnotowano 219 przestępstw,
w tym 50 kradzieży, 41 związanych
z posiadaniem narkotyków. Do koń-
ca nie udało się ujednolicić statystyki,
ilu w  końcu uczestników bawiło
się na tej imprezie. Organizatorzy
podawali liczbę ponad pół miliona,
policja… 200 tysięcy. I  tak to już
jest z tym festiwalem, że informacje
się różnią, w zależności od źródła,
z którego pochodzą.

Obyło się bez prowokacji, choć
język Jerzego Owsiaka może mu
znowu sprawić kłopoty. Entuzja-
stycznie wykrzyczane przy pre-
zentacji artystów: ”K.... mać, Lao
Che” skwapliwie odnotowali ob-
serwatorzy niezbyt przychylni
twórcy festiwalu. Mam jednak na-
dzieję, że w końcu zbiorowa mąd-
rość zwycięży i festiwal przestanie
się borykać z niechęcią, bezdusz-
nością czy wręcz wrogością nie-
których oficjalnych urzędów. Pro-
śba Jacka Fedorowicza, którą wy-
artykułował w  trakcie kostrzyń-
skiego spotkania,  jest bowiem jak
nakaz dla wszystkich, którym droga
jest tradycja i idea festiwalu:

„Nie schrzańcie tego!”, czyli
– do zobaczenia za rok.

Estrada, muzyka i fani

Policja czuwała, ale wszystkiego nie mogła dopilnować

Bez buta nie da rady, Karolina ma problemy

Opieka duchowa na miejscu
„Odrodzone Słowo Polskie” dociera wszędzie, nawet do Kostrzyna.
Natalia z Opola z egzemplarzem naszej gazety

Pol’and’Rock Festival – Kostrzyn 2018

Nie schrzańcie tego!
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8 Środa Śląska

Dofinansowanie unijne
Od 31 stycznia br. Średzka

Komunikacja Publiczna prowadzi
regularne przewozy. Dzień wcześ-
niej symbolicznie rozpoczęto funk-
cjonowanie komunikacji. Wyda-

rzenie zaszczycili swoją obecnością
m.in. poseł na Sejm RP Kornel
Morawiecki, prof. Piotr Wrze-
cioniarz z Politechniki Wrocław-
skiej oraz licznie zgromadzeni
mieszkańcy. 

– Na całym świecie wprowadza
się pojazdy elektryczne. W Środzie
Śląskiej w pierwszym etapie Gmina
zakupiła tabor w  70% złożony
z pojazdów elektrycznych. Takiego
wyniku nie ma żadne miejsce w Pol-
sce. Dostaliście wspaniały prezent
– podkreślał prof. Piotr Wrze-
cioniarz. 

Start przejazdów to realizacja
pierwszego etapu projektu, to jed-
nak nie koniec inwestycji, ponieważ
obecnie trwa realizacja drugiego
etapu. Na oba etapy projektu Gmi-
na otrzymała dofinansowanie ze
środków Unii Europejskiej w ra-
mach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dol-
nośląskiego 2014–2020 w łącznej
kwocie blisko 8 mln zł.

Przyjazne ceny i nowoczesność
Średzka Komunikacja Pub-

liczna od początku postawiła nie
tylko na nowoczesność, wprowa-
dzając elektromobilny tabor, ale

również na przyjazne pasażerom
ceny. Przez pierwsze dwa tygodnie
przejazdy były darmowe. Od po-
łowy lutego do dyspozycji podró-
żujących są zarówno bilety mie-
sięczne, kwartalne, wakacyjne oraz
jednorazowe. Równolegle do ko-
munikacji miejskiej uruchomiona
została także Średzka Karta

Mieszkańca, której posiadacze
uprawnieni są do 50% zniżek na
bilety komunikacji gminnej. 

– Dzięki temu po mieście można
się poruszać, płacąc za bilet już od
50 groszy, a  na stację PKP poje-
dziemy, kupując bilet za cenę od 1
złotego – podkreśla Jaromir Sta-
wirej, prezes spółki ŚKP.

WŚrodzie Śląskiej na
ukończeniu jest budo-
wa nowoczesnego tar-

gowiska. Rynek rolno-spożywczy
ma zostać uruchomiony w  paź-
dzierniku br. 

Decyzją Zarządu Wojewódz-
twa Gmina Środa Śląska w 2017
roku otrzymała prawie 1 mln zł
dotacji unijnej w ramach PROW
na przebudowę targowiska miej-
skiego i  utworzenie średzkiego

rynku rolno-spożywczego. Średzki
projekt znalazł się na pierwszym
miejscu listy rankingowej spośród
14 dolnośląskich miast i  gmin,
które otrzymały dotacje w ramach
tego naboru. Na terenie zmoder-
nizowanego średzkiego targowiska
pojawią się zarówno stanowiska
handlowe otwarte, jak i zadaszone.
13 stoisk, w tym 7 indywidualnych
drewnianych domków, dedykowa-
nych będzie produktom eko. Po-

wstanie także stanowisko dla fo-
odtrucków, ogrzewane i przestron-
ne przebieralnie oraz sanitariaty.
Targowisko będzie w  pełni do-
stosowane do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych, a  co najmniej
30% energii wykorzystywanej
przez targowisko pochodzić będzie
z odnawialnych źródeł energii. 

Otwarcie nowego targowiska
nastąpi w październiku br.

WKlubie „PRL” we
wrocławskim Rynku
rolnicy miejscy świę-

towali swoje doroczne dożynki.
Red. Wojciech Mach prowadził
je w sposób „socjalistyczny”, zwra-
cając się do gości „towarzyszki”

i  „towarzysze”, ale nikomu ten
żart nie przeszkadzał, a był dobry
ubaw. 

Z taśmy odtworzono dawne
piosenki, występował zespół „Ce-
chowianie” pod kierownictwem
Wandy Fok.

Na placu targowym przy ul. Niedźwiedziej we Wrocławiu wystąpili
artyści amatorzy. Imprezę prowadził dziennikarz „Słowa” – red.
Wojciech Mach. Widownia oklaskiwała zespół „Cechowianie”

pod kierownictwem Wandy Fok, śpiewali Anna Ogińska, Michał Mi-
roszniczenko i inni. Joanna Gąska prowadziła pokaz mody. I tak artyści
trafili na stragany.

Adam Ruciński
Burmistrz Środy Śląskiej:
– Mam głębokie przekonanie, że Gmina Środa
Śląska uczestniczy w  pozytywnej rewolucji,
rewolucji transportowej. To innowacja w za-
kresie mobilności naszych mieszkańców, inno-
wacja w zakresie elektromobilności. Skorzys-
taliśmy z szansy, jaką dały nam środki unijne,
zdecydowaliśmy się na odważny krok, który,
podobnie jak inne nasze inwestycje, jest odpo-
wiedzią na potrzeby mieszkańców Gminy Środa
Śląska.

Autobus ŚKP dostarczony przez firmę MMI ze Zbyszewa. W ramach
drugiego etapu projektu ten sam wykonawca dostarczy do gminy
kolejnych 7 pojazdów – 5 autobusów typu Iveco oraz 2 minibusy
typu Karsan.

Efekty prac na targowisku Mój Rynek w Środzie Śląskiej już widać

Środa Śląska pionierem komunikacji 
wśród małych miast
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7 miesięcy temu miejsko-wiejska Gmina Środa Śląska, z inicjatywy Burmistrza Adama Rucińskiego, uruchomiła zbiorową ko-
munikację gminną, stawiając m.in. na pojazdy niskoemisyjne. Powołana do realizacji przewozów spółka Średzka Komunikacja
Publiczna przewiozła już tysiące pasażerów, a przed samorządem drugi etap projektu.

Nowoczesne targowisko w Mieście Skarbów

Dożynki we Wrocławiu Artyści trafili na stragany

Wanda Fok

Wrocław



9Gmina Pielgrzymka

KULTURA
W roku 2018 przeprowadzone

zostały prace termomodernizacyjne
świetlic w Czaplach i Sędzimirowie
oraz budynku Gminnego Centrum
Kultury i Biblioteki w Pielgrzymce
na wartość ponad 2 milionów zło-
tych (przy 85% dofinansowania).
Pozyskano 1 milion złotych na
budowę nowych świetlic w miejs-
cowościach Jastrzębnik oraz Pielg-
rzymka, realizacja rozpocznie się
w roku 2019. 

OŚWIATA
Prace termomodernizacyjne na

budynkach szkół podstawowych
w  Nowej Wsi Grodziskiej oraz
Proboszczowie i Twardocicach na
łączną wartość ponad 2,2 mln zł,
na realizację których zostały pod-
pisane umowy (rozpoczęcie prac
planowane jest na rok 2019). Wy-
posażenie szkół w  nowoczesne
pomoce dydaktyczne i organizację
zajęć pozalekcyjnych w  ramach
projektu TIK Tak ? Nasze szkoły
otwarte na świat ! oraz stworzenie
pracowni cyfrowych w każdej ze
szkół z terenu Gminy Pielgrzymka. 

DROGI
Przebudowa dróg Gminnych

w  miejscowościach: Nowa Wieś
Grodziska, Wojcieszyn, Pielgrzym-
ka, Proboszczów, Sędzimirów,
Czaple oraz Twardocice ze środ-
ków m.in.: Agencji Nieruchomości
Rolnych, Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych czy z MSWiA
na łączną wartość 2790 tys., przy
środkach własnych wynoszących
17% wartości inwestycji.

TURYSTYKA
Wspólnie z  gminami Świe-

rzawa i Wojcieszów oraz Nadleś-
nictwem Złotoryja realizowano

projekt partnerski pn. „Ochrona
cennych przyrodniczo terenów
Gór i Pogórza Kaczawskiego po-
przez budowę alternatywnych ście-
żek i tras rowerowych”, w ramach
którego zostały utworzone ścieżki
rowerowe pod Ostrzycą typu single

track. Zapewniono  dostawę bez-
obsługowej wypożyczalni rowerów
oraz infokiosk.

Kolejne inwestycje to otwarte
strefy aktywności w  miejscowo-
ściach Pielgrzymka i Proboszczów,
także przebudowa boiska sporto-
wego w Proboszczowie. Ponadto
dzięki realizacji projektów z udzia-
łem stowarzyszeń z terenu gminy
Pielgrzymka udało się stworzyć
miejsca turystyczno-rekreacyjne
w Twardocicach, zagospodarować
park w Pielgrzymce.

BEZPIECZEŃSTWO
Zakupiono średni samochód

ratowniczo-gaśniczy dla Ochot-
niczej Straży Pożarnej w  Pielg-
rzymce za 769 980 zł, zakup został
współfinansowany ze środków
WFOŚiGW i  KSRG, UMWD,
Fundacji KGHM, DIR, MSWiA,
Nadleśnictwa Lwówek Śląski
i Złotoryja. 

***
Wartość inwestycji współfi-

nansowanych ze środków ze-
wnętrznych w  latach 2014–2018
w  gminie Pielgrzymka wyniosła
15 520 214,51 zł, przy wkładzie
własnym zaledwie 3  276  337,47
zł, co stanowi 21% inwestycji.
Udało się pozyskać ponad 12 mi-
lionów. 

Marzena SzkutnikPiaskowe miejsce grillowe w Czaplach

Świetlica w Sędzimirowie

Siłownia w Twardocicach

Nowa droga w Pielgrzymce

Single track, czyli trasa rowerowa

Ochotnicza Straż Pożarna w Pielgrzymce

Pod znakiem inwestycji
W latach 2014–2018 w gminie Pielgrzymka zostało wykonanych wiele waż-
nych inwestycji ułatwiających ludziom życie. Prawie wszystkie zrealizowano
z  funduszy zewnętrznych. Jak to wyglądało w  poszczególnych dziedzi-
nach?

ODRODZONE SŁOWO POLSKIE | 8(50) / 2018

Wójt Gminy Pielgrzymka – Tomasz Sybis. Pod jego kierownic-
twem gmina zmienia się na korzyść, przybywają nowe inwesty-
cje ułatwiające ludziom życie
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Gmina Dobroszyce

Lesław Miller

Kiedy Artur Ciosek cztery
lata temu został wybrany
na Wójta Gminy Dobro-

szyce,  był jednym z najmłodszych
samorządowców na Dolnym Śląs-
ku. Szybko jednak złapał wiatr
w żagle i radził sobie z rozwiązy-
waniem gminnych problemów. Po-
stawił na inwestycje, bo była to
gwarancja poprawy warunków ży-
cia mieszkańców. Wiedział, że
z budżetu gminnego nie da się za
dużo zrobić i  zaczął sięgać po
środki zewnętrzne, głównie unij-
ne.

Na czoło wysunęły się inwe-
stycje w oświacie. Kosztem blisko
4 000 000 zł przekazano do użytku
salę gimnastyczną przy Szkole
Podstawowej im. Orła Białego
w Dobrzeniu. Nowy obiekt, połą-
czony z  budynkiem szkoły, ma
dużą salę gimnastyczną, salę ko-
rekcyjną, siłownię, szatnię z sani-

tariatem, zmodernizowaną kot-
łownię, nowy system grzewczy
z piecami gazowymi itp. Za 40 000
zł zakupiono nowoczesny sprzęt
sportowy. 

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

zajęć rozwojowych i zatrudnienie
logopedy oraz psychologa.

Kolejny program, w  którym
gmina jako lider pozyskała środki
i realizuje projekt partnerski z mias-
tami Wołów i Brzeg Dolny, po-
zwolił na wyposażenie szkoły
w  pracownię przyrodniczą i  in-
formatyczną. Dzięki projektowi
szkoła otrzyma nowoczesny sprzęt
do prowadzenia doświadczeń i za-
jęć z robotyki, sprzęt komputerowy
oraz nowości technologiczne w po-
staci drukarki 3D. 

Mieszkańcy gminy narzekali
na zbyt małe i ciasne przedszkole.
O konieczności budowy nowego
mówiono od lat, ale dopiero za
kadencji Artura Cioska udało się
to sfinalizować. Kosztem ponad
7 000 000 zł zbudowano w Do-
broszycach nowoczesne przed-
szkole na miarę XXI wieku. Mieści
ono nie 100, jak dawne, ale 240
maluchów.

Sporo środków pochłonęły
również inwestycje drogowe, a do

kluczowych można zaliczyć bu-
dowę dwukilometrowego chodnika
z Dobroszyc w kierunku Nowo-
siedlic. Dzięki temu poprawiło się
bezpieczeństwo pieszych i  rowe-
rzystów. Inwestycję wsparto środ-
kami zewnętrznymi w wysokości
blisko 500 000 zł. Wykonano także
ul. Topolową w kierunku ul. Sta-
wowej, przy wsparciu 250 000 zł.
Wspólnie z Powiatem wykonano
pierwszy etap drogi przez Nowicę
oraz drogę od skrzyżowania Jen-
kowice do Dobrzenia. W całej ka-

dencji gmina przeznaczyła na in-
westycje drogowe około 7 000 000
zł, z czego 3 000 000 zł pochodziło
ze środków zewnętrznych.  

W celu poprawy bezpieczeń-
stwa wyposażono jednostkę OSP
w Dobroszycach w nowy wóz stra-

żacki o  podwoziu SCANIA, co
kosztowało 766  000 zł. Blisko
350 000 zł gmina pozyskała z róż-
nych źródeł zewnętrznych. Za
70  000 zł kupiono samochód
miejscowemu posterunkowi Poli-
cji.

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

Gmina przystąpiła, wspólnie z 5
innymi gminami (Wisznia Mała,
Żmigród, Oborniki Śląskie, Prusice
i Wołów), do budowy Subregio-
nalnej Instalacji Przetwarzania
Odpadów Komunalnych w  Wo-
łowie, gdzie docelowo będą trafiały
frakcje od poszczególnych part-
nerów. Zakończenie budowy na-
stąpi pod koniec 2019 roku.

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

W czerwcu 2017 roku, po wielu
staraniach Wójta, tereny inwesty-
cyjne gminy zostały włączone do
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej. To dobra wiado-
mość dla przyszłych inwestorów,
lokalizacja w Dobroszycach stała
się atrakcyjniejsza o  spore udo-
godnienia finansowe dla przed-
siębiorstw, które zechcą tu inwes-
tować.  

Oczekiwania mieszkańców
w dziedzinie kultury i sportu też

się spełniają. Ukończono dużą mo-
dernizację świetlicy w Strzelcach.
Za pozyskane 200  000 zł, poza
remontem, zakupiono sprzęt au-
diowizualny. Przeprowadzono rów-
nież remont w świetlicach w Łu-
czynie, Białym Błocie i Dobrej.

Pozyskane środki z programu
„Odnowa Wsi” posłużyły budowie
terenu sportowo-rekreacyjnego
w Dobroszycach przy ul. Szkolnej.
Na wydzielonej działce powstała
siłownia zewnętrzna, urządzenie
do Street Workout, zewnętrzny
stół do piłkarzyków, urządzenia
do masażu kręgosłupa oraz ła-
weczki.

Wójt Artur Ciosek może
z  dumą spojrzeć w  oczy miesz-
kańcom swojej gminy, bo wie, że
nie zmarnował czterech minionych
lat swojej kadencji. Dobroszycami
interesowało się również woje-
wództwo, kilkakrotnie gościli tu
wojewoda – Paweł Hreniak i mar-
szałek województwa – Cezary
Przybylski.

Otwarcie drogi w Malerzowie. Po lewej Wójt Gminy Dobroszyce – Artur Ciosek,  obok Wojewoda Dolno-
śląski – Paweł Hreniak

Nowe przedszkole w Dobroszycach

Dobroszyce inwestują

• Nowe przedszkole 
• Sala gimnastyczna przy SP w Dobrzeniu 

• Przebudowa dróg

Sala gimnastyczna w Dobrzeniu
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Zagraniczne kontakty

Wojciech Mach

Już od lata 1946 aż do 1948
spod mostu Uniwersyteckiego
odpływały barki towarowe

przewożące spragnionych zabaw
osiedleńców wrocławian na Wyspę
Słodową. Tam, na wolnym po-
wietrzu i w niezbyt zrujnowanych
Młynach św. Klary z 1799 roku,
grały do tańca i swawoli orkiestry.
Podobnie na Wyspie Opatowickiej
do lat 70. przy częściowo zacho-
wanym amfiteatrze odbywały się
urokliwe publiczne potańcówki. 

W latach 50. i 60. na narożnym
placu (obecnie zabudowanym) ul.
M. Curie-Skłodowskiej i pl. Grun-
waldzkiego, obok dawnych przy-
stanków autobusów 111 i  115,
a  także przy Wzgórzu Polskim,
w  soboty i  niedziele rozkładano
kilka desek jako parkiet. Pojawiał
się akordeonista, a w kurzu tańczyli
nawet przypadkowi przechodnie.
Do tego bułka, parówka i butelka
piwa. Stanowiło to prawdziwy,
siermiężny urok! Bez względu na
polityczną sytuację w  kraju były
to czasy najprawdziwszej sponta-
niczności, radosnego odpoczynku
po ciężkiej pracy przy odbudowie
Wrocławia, przekraczaniu norm
produkcyjnych. Także ucieczka od
częstych partyjnych nasiadówek
i śpiewania pieśni masowych. Urzę-
dowo zweryfikowane zespoły mu-
zyczne musiały obowiązkowo bez-

płatnie grać na wieczornicach dla
robotników i  młodzieży, na im-
prezach 1-majowych i obchodach
najświętszego święta PRL-u, czyli
Święta Odrodzenia 22 Lipca.

HENRYK PLOCH oraz
ZDZISŁAW HANYS – to znani
i cenieni muzycy, animatorzy kul-
tury i  imprez charytatywnych,
m.in. współzałożyciele legendarnej
Wrocławskiej Kapeli Podwórkowej
Dreptaki, bawiącej nas w  latach
1976–1984, a  reanimowanej po
1991 roku, wspominają czasy
sprzed ponad 50 lat, gdy będąc
młodymi, początkującymi artystami
muzykami jeździli z kolegami wo-
zem konnym, a  czasem bryczką
grać w  małych miejscowościach.
W  mroźnym karnawale saniami
ciągniętymi przez konie wozili
siebie, instrumenty i prosty sprzęt
nagłaśniający. Jako atrakcyjne
oświetlenie sali balowej organizo-
wali radzieckie milicyjne koguty.
To dopiero był urok, nieznany dzi-
siejszym, obłożonym elektroniką
wykonawcom!

Słynne i obowiązkowe dla mło-
dzieży stały się cotygodniowe za-
bawy w dużej sali Domu Kultury
DOLMEL-u przy Pstrowskiego
(obecnie Fabryczna) oraz w nie-
istniejącym kultowym Okrąglaku
przy Przodowników Pracy (dziś
gen. Hallera), obok wiaduktu ko-
lejowego. Inna bywała wówczas
kultura codziennego zachowania
się, nie było tylu rozrabiaków w lo-

kalu i przed nim. Bano się wszech-
władnego pana władzy, czyli mi-
licjanta. Na koncertach zespołów
bigbeatowych tradycyjne stało się
ściąganie i rzucanie w górę mary-
narek, tańczenie całej widowni
i piski dziewcząt – naprawdę spon-
taniczne, a nie tak jak dziś, dyry-
gowane ze sceny. Na początku lat
60. w  wielu czasopismach np.
w  „Młodym Techniku” zamiesz-
czano dokładne porady zbudowa-
nia własnym sumptem gitary elek-
trycznej na drewnianej desce, a na-
wet magnetofonu z głowicą z od-
piłowanych rogów rdzenia trans-
formatora z  nawiniętym drutem
emaliowanym jako cewką! Z pu-
dełeczek po leku Akron powsta-
wały przystawki do gitary. I  to
naprawdę działało! 

O wyjazdach na występy za-
graniczne można było tylko po-
marzyć. Zatem po cichu zadawano
sobie pytania typu: „Co to jest ra-
dziecki kwartet smyczkowy? – Jest
to radziecka Wielka Orkiestra
Symfoniczna po powrocie z  za-
granicznego tournée”. 

Takie wydarzenia możemy bez-
piecznie – przy milicyjnej opiece
i interwencji – obserwować i prze-
żywać w trakcie inscenizacji zabaw
i codziennych sytuacji z tamtych
minionych lat. Często odtwarzamy
je w  ogródku Klubo-Kawiarni
„PRL” w Rynku-Sukiennicach i na
jego bruku. I znowu – jak za so-
cjalistycznych czasów – tworzą się

kolejki chętnych do zajęcia miejsc
przy stolikach. Ba, nawet pojawiają
się kolejkowi stacze! 

W ramach Funduszu Czasu
Wolnego wiele rad osiedli orga-
nizuje plenerowe imprezy w owym
stylu i  klimacie. Niedawno pro-
wadziłem perfekcyjnie przygoto-
waną przez RO Powstańców Śl.

taką potańcówkę w historycznym
miejscu – Górce Frebiego przy
Sztabowej róg Powstańców Śl.
Nawet młode pokolenie ogarniał
taneczno-śpiewny zapał. Brako-
wało tylko szturmówek i akcji czy-
nów społecznych! Podobnie działo
się w sierpniu na osiedlu Osobo-
wice-Rędzin, na terenie dawnego
folwarku, a  potem PGR-u. Cie-
kawostka: i tu, i tam, pod wpływem

starych przebojów, wiele pań nagle
przyznawało się do swego wieku,
mówiąc, iż te piosenki śpiewały
jako młode, niewinne dziewczy-
ny… Na obu potańcówkach z mło-
dzieńczym zapałem bawili się
przedstawiciele kilku zaprzyjaź-
nionych, sąsiednich wrocławskich
rad osiedli. 

W patronującej owym impre-
zom internetowej telewizji VTV,
w  moim programie „Wieczór
z  rozMACHem” wraz z  zapro-
szonymi gośćmi „odświeżam” owe
czasy, anegdoty i stary, dobry Wroc-
ław. Przewodnim hasłem z tamtych
słusznie minionych lat są słowa
prawdy: „socjalizm bohatersko wal-
czył z  trudnościami, które sam
stwarzał”.

Gryfów Śląski współpra-
cuje z niemieckim mias-
tem Bischofswerda. Nie-

dawno delegacja Gryfowa Ślą-

skiego z burmistrzem Olgierdem
Poniźnikiem udała się do Bis-
chofswerda, aby pożegnać nad-
burmistrza Andreasa Erlera, który

swoją funkcję sprawował przez 25
lat i w tegorocznych wyborach sa-
morządowych już nie startował.

Dwa miasta podpisały umowę
partnerską przed 19 laty i dzięki
temu była możliwość realizacji
wielu projektów, m.in. z funduszy
przedakcesyjnych Programu CBC
kanalizacja sołectw Wieża, Pro-
szówka i  Krzewie Wielkie oraz

dwóch zadań z  Europejskiej
Współpracy Terytorialnej Dolny
Śląsk – Saksonia, dzięki którym
powstało Europejskie Centrum
Kulturalno-Informacyjne w Gry-
fowie Śląskim i polsko-niemieckie
Centrum Spotkań i  Informacji
„Oaza zmysłów” przy Tierparku
w  Bischofswerda. Burmistrz
Olgierd Poniźnik w sposób szcze-

gólny podziękował Panu Erlerowi
za osobisty wkład pracy i zaanga-
żowanie na rzecz wspólnych przed-
sięwzięć.

Delegacja z Gryfowa podaro-
wała nadburmistrzowi gryfa z pia-
skowca, który ma symbolizować
owocną współpracę przez te
wszystkie lata.

Zabawowe cuda i dziwy (2)

Gryfów Śląski – Bischofswerda

Rynek w BischofswerdaOdnowione domy mieszkalne

Tancerze w tamtych czasach byli elegancko ubrani
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Andrzej Łapieński

Ustalenie kto i kiedy stanął
przed tym z pozoru czysto
higienicznym dylematem

i sformułował nadzwyczaj trafnym
pytaniem, nie jest zadaniem łat-
wym. Tego mozołu nie wzięli na
siebie historycy, być może dlatego,
że uznali go jak najniesłuszniej za
błahostkę bez znaczenia. Dotąd
więc ginie on w pomroce dziejów.
Znany uczony z  Uniwersytetu
w Halmahera, profesor Maramba,
interesujący się wieloma dziedzi-
nami nauki, niespecjalizujący się
jednak w historii, zwrócił uwagę
na inne, mało dostrzegalne aspekty
tego zagadnienia, a  nie tylko na
mycie poszczególnych kończyn
ludzkiego ciała.

Wśród nich kryje się usiłowanie
określenia ważności tych organów.
Nogi i ręce są oczywiście bardzo
ważne, ale zależnie od okoliczności
jedne z  nich bywają ważniejsze.
Jeżeli sytuacja staje się normą, to
konsekwencją jest szczególna dba-
łość, objawiająca się m.in. w utrzy-
mywaniu ich w czystości, zanied-
bując te drugie. Tym zabiegom
często towarzyszy przekonanie, że
staną się przez to bardziej sprawne.

Nie stwierdzono jednak tego do-
świadczalnie ani empirycznie. Być
może – stwierdza prof. Maramba
– ma ono źródło etyczno-este-
tyczne. Nie jest przypadkiem, że
określenie czyste ręce metaforycznie
oznacza, że ich posiadacz jest czło-
wiekiem godnym i uczciwym, a nie
tylko je pielęgnuje przy pomocy
wody i mydła. To zaś sygnalizuje
wysoką jakość pracy wykonywanej
jego rękoma, czyli zręcznie. 

Stan czystości nóg nie podlega
tak częstej ocenie jak rąk, co jednak
nie determinuje ich kapitalnej, de-
cydującej roli w przemieszczaniu
się o  własnych siłach, czego są
świadomi nie tylko listonosze czy
tancerze – zarówno klasyczni, jak
i ludowi. Ich mycie jest, technicznie
rzecz ujmując, czynnością wyma-
gającą pewnego wysiłku fizycznego
i  mające głównie walory aroma-
tyczne. Toteż w dobie powszechnej
dostępności wanien i pryszniców,
nogi są poddawane zabiegom hi-
gienicznym niejako przy okazji.
Zdaniem profesora – są niedoce-
niane, nie dostrzega się bowiem
ich nie tylko anatomicznego zna-
czenia. A stanowią przecież pod-
stawę, fundament, na którym osa-
dzona jest cała reszta ciała! Tak
jak ręce funkcjonują też w sensie

przenośnym. Powiedzenie o kimś,
że stanął na nogi stwierdza, iż ów
ktoś wyszedł pomyślnie z kłopo-
tów.

Hierarchizowanie, nadawanie
któremuś z organów prymatu, pro-
wadzi nieuchronnie do sytuacji

kłopotliwych.
Na katego-
ryczne pytanie,
który z  nich
jest ważniej-
szy, pada naj-
częściej odpo-
wiedź, że naj-
ważniejsza jest
głowa, co jest
tylko oczywis-
tym stwierdze-
niem faktu, bo niczego w tej kon-

kretnej sprawie nie wyjaśnia. Po-
dobnie zresztą jak inna – że są
jednakowo ważne. Obie są bowiem
wymijające. Ludzie rozsądni na

takie pytania nie
odpowiadają,
kierując się

rozumną
zasadą, by
nie podej-

mować dys-
kursu z  dur-

niami, ponie-
waż z góry wia-

domo, że żadna
odpowiedź ich nie

zadowoli. Nie-
stety, rozsądni są
w  mniejszości,
choć w systema-
tyce cały czło-
wieczy gatunek
został nie-
opatrznie obda-
rzony mianem
Homo sapiens.

W iększ ość
bywa skłonna for-

mułować pogląd, że
ręce są służebne wobec nóg, po-
nieważ dokonują na nich wszelkich
zabiegów pielęgnacyjnych. Wia-
domo, iż nogi same się nie umyją,
a ręce robią to bez trudu. Wszak

ręka rękę myje... Tak więc natura
powierzyła im funkcje wyższe,
czasami nawet grę na fortepianie
lub pisanie powieści, nogom zaś
te prostsze: chodzenie, bieganie,
skakanie czy kopanie piłki. Kopanie
przeciwnika jest zabronione, ale
przecież jest niewiele większych
przyjemności, jak skopanie mu
tyłka, o czym najlepiej wiedzą po-
litycy.

Profesor Maramba, sam par-
lamentarzysta o orientacji centro-
wej, wielokrotnie obserwował po-
selskie dysputy, w  których głosy
jednej strony są traktowane jak
brzęczenie much, drugie zaś brzmią
donośnie niczym trąby jerychoń-
skie, zwiastujące rychłą zagładę.
Zagłada jednak nie następuje, po-
nieważ trębacze fałszują, choć mają
do grania tylko jedną melodię.
Melodię o wstawaniu z kolan (ko-
lana to też nogi) i  czystych rę-
kach.

Uczony napisał w tej sprawie
list do speakera Wysokiej Izby.
Postuluje w nim, by nauczyć tubi-
cinatorów nut, poszerzyć repertuar
i stosować również piano. Jest bo-
wiem ogłuszony i znudzony.

Odpowiedzi, jak do tej pory,
nie dostał.

Adam Kłykow

Konstytucja RP, art. 178 ust.
1: „Sędziowie w sprawo-
waniu swojego urzędu są

niezawiśli i podlegają tylko Kon-
stytucji oraz ustawom”.

Ustawa o promocji zatrudnie-
nia i instytucjach rynku pracy, art.
2: „Ilekroć w  ustawie jest mowa
o […] bezrobotnym – oznacza to
osobę […] niezatrudnioną i nie-
wykonującą innej pracy zarobko-
wej”.

Ustawa o świadczeniach prze-
demerytalnych, art. 2: „Świadczenie
przedemerytalne przysługuje oso-
bie […] po upływie co najmniej 6
miesięcy pobierania zasiłku dla
bezrobotnych […] jeżeli osoba ta
spełnia łącznie następujące wa-
runki: 1) nadal jest zarejestrowana
jako bezrobotna”.

Kodeks karny, art. 231 par. 1:
„Funkcjonariusz publiczny, który,
przekraczając swoje uprawnienia
lub nie dopełniając obowiązków,
działa na szkodę interesu publicz-
nego lub prywatnego, podlega karze
pozbawienia wolności do lat 3”.

Fundamentalna paremia praw-
nicza: Iura novit curia (Sąd zna
prawo).

Z powyższego zestawu cytatów
wynika jednoznacznie, że:

1. Sędziowie, będący niewąt-
pliwie funkcjonariuszami publicz-
nymi, są wprawdzie niezawiśli,
ale nie od ustaw z konstytucją na
czele.

2. Osoba zarejestrowana
w urzędzie pracy jako bezrobotna
nie może legalnie dorobić nawet
symbolicznej złotówki – skutko-
wałoby to bowiem utratą zarówno
zasiłku, jak i prawa do świadczenia
przedemerytalnego.

3. Jeśli znający – patrz paremia
– przepisy sędzia nie bierze tego
wymuszonego ustawowo zakazu
aktywności zawodowej pod uwagę
przy rozstrzyganiu zasadności po-
zwu o odszkodowanie za wyliczalne
z dokładnością do grosza straty fi-
nansowe, popełnia oczywiste prze-
stępstwo przekroczenia swoich
uprawnień (nadużycia władzy).

Proste jak konstrukcja cepa?
Nie dla sędziów orzekających
w  sprawie moich roszczeń pie-
niężnych wobec Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych za bezprawne
(fakt bezsporny) blokowanie mi
przez ponad 9 miesięcy należnego
świadczenia przedemerytalnego,
którego pobieranie pozwala –
w przeciwieństwie do zasiłku dla
bezrobotnych – na limitowaną
kwotowo pracę zarobkową.

To logiczne rozumowanie oka-
zało się czymś ponad możliwości

intelektualne Anny Sobczak, au-
torki wyroku z 10.06.2008, ówczes-
nej asesor Sądu Rejonowego dla
Wrocławia-Śródmieścia. Przyznała
mi tylko 3 tysiące złotych zadość -
uczynienia za naruszenie przez
ZUS moich dóbr osobistych (nie
rekompensując nim choćby samych
kosztów procesu), odmówiła na-
tomiast jakiegokolwiek odszko-
dowania (bo jakoby nie udowod-
niłem strat finansowych, skądinąd
oczywistych dla każdego legalisty
potrafiącego sensownie zinterpre-
tować literę ustaw).

W imię kastowej solidarności
zawodowej, niedorzeczne orzeczenie
Sobczak podtrzymały sędzie Wy-
działu Cywilnego Odwoławczego
Sądu Okręgowego we Wrocławiu:
Elżbieta Sobolewska-Hajbert, Anna
Kuczyńska i Izabela Bamburowicz.

Dwie skargi z  wnioskami
o wznowienie postępowania z po-

wodu nieuwzględnienia przez te
cztery sędzie wspomnianych wyżej
przepisów (w drugim z  zażaleń
jako dodatkowy argument wymie-
niłem wyrok Sądu Najwyższego,
podzielający moją interpretację
ustaw) – zostały bezrefleksyjnie
uwalone przez Urszulę Kubows-
ką-Pieniążek (podpisała się pod
obu postanowieniami uniemożli-
wiającymi powtórzenie procesu)
oraz przez Grażynę Josiak, Beatę
Stachowiak, Ewę Gorczycę i Cze-
sława Chorzępę.

A działo się to za przyzwole-
niem ówczesnych prezesów: Sądu
Okręgowego – Ewy Barnaszew-
skiej i Sądu Apelacyjnego – An-
drzeja Niedużaka, tudzież za wie-
dzą rzecznika dyscyplinarnego dol-
nośląsko-opolskich sędziów – Mar-
cina Cieślikowskiego.

Uff... I jak tu bronić takiego
„wymiaru sprawiedliwości”?
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Ręce czy nogi?

Prawo czy samowolka?
Jestem przeciw, a nawet za! Bo choć nie podoba się mi upartyjnianie sądownictwa, to kibicuję jego reformowaniu przez

Prawo i Sprawiedliwość jako jeden z poszkodowanych przez absurdalne orzecznictwo.
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Łukasz Kłykow

Bodaj najhojniejszym dol-
nośląskim mecenasem sza-
chów jest Andrzej Dadełło.

To 49-letni biznesmen, prezes gru-
py kapitałowej DSA Financial
Group, właściciel kancelarii od-
szkodowawczej Votum i piłkarskiej
Miedzi Legnica, która od bieżącego
sezonu występuje w  ekstraklasie.
Należy do niego także klub sza-
chowy Polonia Wrocław. W 2005
roku przejął tę upadającą placówkę
i uczynił z niej jedną z najlepszych
w  kraju, mogącą się poszczycić
licznymi sukcesami juniorów i se-
niorów.

Dadełło jest też dobrym za-
wodnikiem. Poznał szachy w mło-
dości. Zasad  nauczył go ojciec.
Poważniej jednak zajął się nimi,
kiedy zaczęły grać jego dzieci. To-

warzysząc im na zawodach w cze-
skich Pardubicach w 2006, posta-
nowił sam spróbować sił i… został
wicemistrzem Europy amatorów!
Od tego czasu regularnie uczest-
niczy w turniejach, co – jak pod-
kreśla – stanowi znakomity trening
umysłu i procentuje w biznesie.

Próbką umiejętności szacho-
wych Dadełły może być końcówka
jego  partii białymi ze Słoweńcem
Aleksandrem Dajcmanem.

(diagram)
19. d6!
Posunięcie atakujące z odsłony

wieżę a8 i przygotowujące decy-
dujące natarcie hetmana i  pary
gońców na nieprzyjacielskiego kró-
la.

19… Wac8 20. Gd5!
Z kolei po ataku na piona f7

czarnym już trudno się skutecznie
obronić. Po 20... Wf8 zginąłby
skoczek d7.

20… Sf6 
Stosunkowo najlepsze było 20...

Gd4 z intencją wymiany groźnego
czarnopolowego gońca. Jednak po
21. H:f7+ Kh8 22. G:d4 H:d4 23.
Ge6 pozycja czarnych byłaby tak
czy owak przegrana.

21. G:f6 g:f6 22. Ge4
Białym udało się rozbić ochro-

nę atakowanego monarchy i teraz
grają „na mata”.

22… H:d6 23. H:h7+ Kf8 24.
Wae1 Gd4 25. Gd5! 

Mat jest nieuchronny, dlatego
czarne poddały się.

Silnymi szachistami są również
dzieci Andrzeja Dadełły: Krzysztof
(23 lata), Aleksandra (20) i Barbara
(14). Ola w 2014 najpierw zdobyła
w  swojej grupie wiekowej do lat
16 tytuł mistrzyni Polski, a  na-
stępnie zajęła 6 miejsce w  mi -
strzostwach Europy.

Flaga władzy 
czy obywateli?

Ostatnimi czasy przy okazji
naszych świeckich świąt słychać
medialne biadolenie, że nie widać
na ulicach nadmiaru flag pań-
stwowych. A jeszcze 18 lat temu,
dokładnie tuż przed 11 listopada
2000, czyli przed kolejną rocz-
nicą odzyskania przez Polskę
niepodległości, pisałem w „Ga-
zecie Wrocławskiej”, jak łatwo
z pobudek czysto patriotycznych
stać się nieomal przestępcą. Tak
było! Zresztą poczytajcie tamten
tekst:

„W miejscach publicznych bia-
ło-czerwona flaga państwowa jest
w  III RP czymś raczej rzadko
spotykanym. I trudno się dziwić,
skoro obywatelom, którzy chcą ją
wywiesić na stałe, np. przed swoim
domem, grozi grzywna, a  nawet
areszt. Obowiązujące prawo bo-
wiem zezwala na wywieszanie
flagi przez obywateli wyłącznie
w  dniach świąt państwowych: 3
maja (uchwalenie konstytucji
z 1791 roku, pierwszej w Europie
i drugiej w świecie po USA) oraz
11 listopada (odzyskanie niepo-
dległości po 123 latach niewoli).
Na co dzień mogą powiewać tylko
przed siedzibami prezydenta, Sej-
mu, Senatu, rządu i innych orga-
nów państwa.

Nie słyszałem, aby ukarano za
znieważanie symbolu państwa np.
pijanych kibiców, którzy na nie-
których stadionach piłkarskich
pod przyniesioną tam flagą »po-
pisują się« wulgarnymi okrzykami
i rozróbami na trybunach. Czytam
natomiast, że nadgorliwy policjant
doniósł do kolegium do spraw
wykroczeń na obywateli, którzy
wywiesili flagę na znak dumy, że
są Polakami. A  zdarzyło się to
właścicielom myjni samochodowej
w Gorzowie Wielkopolskim. Na
szczęście kolegium postępowanie
umorzyło, nie dostrzegając w tej
demonstracji patriotyzmu »ele-
mentu szkodliwości społecznej«.

Rodacy często narzekają, że
tak rzadko widać naszą flagę poza
urzędami państwowymi. Parado-
ksalnie, biało-czerwoną łatwiej
zauważyć przed polskim domem
czy kościołem w USA niż w ro-
dzinnym kraju. Sami Amerykanie
natomiast masowo wywieszają
swoją flagę przed swoimi domami.
Nikt im jednak nie grozi za to
odpowiedzialnością karną.

Wypada zgodzić się z opinią,
że polskie barwy wciąż bardziej
pozostają własnością władzy niż
wszystkich obywateli. Historyk,
znawca dziejów symboli narodo-
wych – doktor Alfred Znamie-
rowski zauważa też inny paradoks:
oto prawo do flagi dostojniejszej,
tej z godłem (białym orłem w ko-
ronie), ma każdy statek, pływający

pod naszą banderą, ale formalnie
nie ma takiego prawa prezydent
państwa czy premier…

Znany prawnik Lech Falan-
dysz uważa, że powinniśmy mieć
możliwość wywieszania polskich
barw wszędzie i kiedykolwiek –
byle z ich poszanowaniem, przy-
należnym symbolowi państwa.
Aby tak było, trzeba przede
wszystkim wyeliminować z  Ko-
deksu wykroczeń groźbę karalności
grzywną lub nawet aresztem ko-
goś, kto chce przed swym domem
czy firmą umieścić polską flagę
i dbać o  jej właściwy wygląd na
co dzień”.

Prawdziwy 
mężczyzna

Leszek Miller, w tamtych cza-
sach już były sekretarz Komitetu
Centralnego Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej, ale jeszcze nie
premier RP, zgodził się we Wroc-
ławiu na wywiad o seksie. W roz-
mowie ze mną nie potrafił ukryć
zadowolenia z bardzo dobrej re-
cenzji swoich nieprzeciętnych
możliwości w intymnych kontak-
tach z  kobietami, uwiecznionej
przez Marzenę Domaros w „Pa-
miętniku Anastazji P. – erotycz-
nych immunitetach”. Wypadł tam
znacznie lepiej m.in. od Aleksandra
Kwaśniewskiego, którego boha-

terka tej skandalizującej książki
też testowała.

Dopóki Millerowi wiodło się
w polityce – powtarzał, że praw-
dziwego mężczyznę poznaje się
nie po tym, jak zaczyna, lecz jak
kończy. Skończył na zdołowaniu
SLD i – co za obciach! – Samo-
obrony.

Mordo ty nasza!
Wcale mnie nie zdziwiło, gdy

w kampanii przed wyborami par-
lamentarnymi 2007 przewodni-
czący Socjaldemokracji Polskiej –
Marek Borowski próbował żar-
tować z  alkoholowych wpadek
twarzy Lewicy i Demokratów –
Aleksandra Kwaśniewskiego.
„Olek, mordo ty nasza!” – nawiązał
publicznie do popularnej reklamy
Prawa i Sprawiedliwości.

Borowski bowiem z pewnością
abstynentem nie jest. Przekonałem
się o tym, gdy swego czasu robiłem
z nim wywiad we Wrocławiu. Wy-
raźnie czułem, że coś już – było
około południa – pił. Skorzystałem
z  jego bardzo dobrego humoru:
odpowiadał na pytania znacznie
dłużej niż się umawiałem, ku nie-
zadowoleniu lokalnego lidera SLD,
który kilkakrotnie próbował nam
przerywać, przypominając o opóź-
nianiu się spotkania mojego roz-
mówcy z  tutejszymi działaczami
partyjnymi.

Zobaczył 
swój nekrolog

W listopadzie 2007 natrafiłem
w „Gazecie Wrocławskiej” na ne-
krolog Jana Kaczmarka autorstwa
Krzysia Kucharskiego. Czytałem
ten tekst ze smutkiem i uśmiechem
zarazem. Satyryk Kaczmarek po-
zostanie w mojej pamięci również
dlatego, że potrafił śmiać się z siebie.
„Proszę nie regulować telewizora,
ja naprawdę tak wyglądam” – zwykł
żartować z własnej fizjonomii.

A Kucharskiego, dziennikarza
niezwykle sympatycznego, specja-
lizującego się w  tematyce kultu-
ralnej i  – nazwisko zobowiązuje
– kulinarnej, zapamiętam także
jako autora niesamowitej wpadki.
9 kwietnia 1997, dowiedziawszy
się w redakcji tuż przed zamknię-
ciem wydania, że „zmarł Dziedu-
szycki”, niezwłocznie napisał
wspomnienie pośmiertne o hrabi
Wojciechu. Jako przyjacielowi całej
jego rodziny, nie sprawiło mu to
większego problemu. Poważny
kłopot zaczął się nazajutrz, po
wydrukowaniu nekrologu, gdy
okazało się, że zmarł nie sędziwy
już wtedy Wojciech, lecz jego syn
Antoni…

Stary Dzieduszycki pożegnał
się z  tym światem 2 maja 2008,
w wieku 96 lat. Przeżył więc swój
nekrolog o 11 lat.

Hobby

Polub szachy (27)
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Waldemar Niedźwiecki

Wkraczamy w wyborczy
serial. Najpierw cze-
kają nas (I tura – 21

października, II – 4 listopada) wy-
bory samorządowe, potem (koniec
maja 2019) do Europarlamentu,
parlamentarne (termin jeszcze nie-
znany), wreszcie w  2020 prezy-
denckie. Teoretycznie tylko te
pierwsze nie noszą charakteru
stricte politycznych, pozostałe są
na wskroś polityczne. Ale tak na-
prawdę w walce o mandaty radnych
najwięcej do powiedzenia będą
miały partie polityczne, zaś ko-
mitety lokalne staną się jedynie
przysłowiowym kwiatkiem do ko-
żucha. 

Wiele do powiedzenia w nie-
których regionach mogą mieć ru-
chy samorządowe, z  pozoru (jak
same zapewniają) niezależne, wy-
wodzące się jednak z partii poli-
tycznych – to standardowy chwyt,
mający zapewnić im przychylność
głosujących, którzy poszukują kan-
dydatów wśród osób deklarujących

się jako niezależni od wpływów
politycznych. Tak będzie na Dol-
nym Śląsku i  w stolicy regionu,
czyli Wrocławiu. W wyborach do
sejmiku wystartują dotychczasowi
włodarze województwa z marszał-
kiem Cezarym Przybylskim na
czele. Oficjalnie reprezentuje on
Dolnośląski Ruch Samorządowy,
ale de facto linię Platformy Oby-
watelskiej, bowiem przez wiele lat
był prominentną postacią PO. Nie
są wolni od takich powiązań także
ludzie z otoczenia marszałka (po-
dobnie jak prezydenta Rafała Dut-
kiewicza), a  deklaracja o  ścisłej
współpracy pomiędzy Dolnym
Śląskiem a wybitnie upolitycznio-
nym – jeśli wygra popierany przez
Koalicję Obywatelską oraz SLD
człowiek prezydenta Jacek Sutryk
– Wrocławiem jest tego najlepszym
przykładem. 

Nie tak dawno pan na ratuszu
zapewniał, że brzydzi się upoli-
tycznianiem samorządu, że szyldy
partyjne niszczą samorządność,
teraz sam zabiegał o  poparcie
Koalicji Obywatelskiej (czyli PO
i Nowoczesnej) oraz lewicy z SLD

dla swojego faworyta. Wszystko
pod hasłem: nie dopuścimy Prawa
i  Sprawiedliwości do przejęcia
rządów we Wrocławiu, a poprzez
wspomniany wyżej układ także
w  województwie dolnośląskim.
I to poparcie uzyskał. Pytanie: za
jaką cenę? Jeśli Jacek Sutryk wy-
gra, będzie musiał podzielić się
władzą z reprezentantami popie-
rających go partii, a oni – czy to
na stołkach wiceprezydentów, czy
dyrektorów kluczowych departa-
mentów w Urzędzie Miejskim –
realizować muszą zobowiązania
wobec swoich wyborców, nieko-
niecznie zbieżne z  interesami
„Sutrykowych” wyborców pozos-
tałych partii. 

Inną sprawą są obietnice wy-
borcze, które często śmieszą, robią
z  wyborców – mieszkańców po-
szczególnych miast i  regionu –
idiotów, świadomie mamionych
deklaracjami nie do spełnienia.
Wkurzają zwłaszcza te pochodzące
od osób, które od lat decydują
o  obliczu jednostek samorządo-
wych, a  nie zrealizowały w  tym
czasie identycznych zobowiązań

deklarowanych w  poprzedniej
kampanii wyborczej. Mnie osobi-
ście rozbawiły zapowiedzi kandy-
datów Koalicji Obywatelskiej i Jac-
ka Sutryka dotyczące zmian we
Wrocławiu i regionie. 

Grzegorz Roman zdobył się
na wstrząsającą refleksję: komu-
nikacja zbiorowa musi być sprawna
i dostępna, zaś rozwój kolei aglo-
meracyjnej musi przyspieszyć. Na-
prawdę? W ciągu pięciu lat pociągi
z Dworca Głównego muszą od-
jeżdżać do miast powiatowych co
pół godziny. To co stało na prze-
szkodzie, by te zamierzenia zrea-
lizować podczas dotychczasowych
rządów? 

Wspomniani koalicjanci są do
tego stopnia przekonani o swojej
sile, mocy sprawczej, że w  razie
wygranej będą naciskać (domyślam
się, że skutecznie) na rząd PiS, by
rozbudował autostradę A4. Politycy
obiecują budowę linii tramwajo-
wych do podwrocławskich miejs-
cowości – jako pierwszą Sutryk
wskazał linię do... Kobierzyc. Inną
inwestycją ma być połączenie ko-
lejowe z lotniskiem we Wrocławiu. 

Koalicja chce otworzyć od-
działy geriatryczne we wszystkich
szpitalach wojewódzkich, a doce-
lowo w każdym powiecie(!), wpro-
wadzić badania profilaktyczne i co-
roczny monitoring stanu zdrowia
osób powyżej 60. roku życia, ale
też ułatwić kontakt obywateli
z  urzędem (cuda na kiju!). Żyć,
nie umierać! Swoje pomysły na
uszczęśliwienie wrocławian i po-
zostałych Dolnoślązaków ma też
SLD – przedstawi je wkrótce. Już
się boję! 

A czego boi się Jacek Sutryk?
Jak oświadczył w  wywiadzie dla
„Rzeczpospolitej” (16 sierpnia
2018): „Boję się upartyjnienia
Wrocławia”. To oczywiście pod
adresem PiS, bo podział władzy
pomiędzy grupę Sutryka – Plat-
formę Obywatelską, Nowoczesną
i  SLD upartyjnieniem nie jest
(w  sejmiku ekipę kandydata na
prezydenta Wrocławia zastąpi ko-
mitet Dutkiewicza, ale to w za-
sadzie to samo). 

Nie ma to jak bezpartyjny sa-
morząd – vide Dolny Śląsk i jego
stolica.

Waldemar Niedźwiecki

Jest rodowitym torunianinem.
Nic więc dziwnego, że swoje
młodzieńcze pasje chciał rea-

lizować w  mieście Kopernika.
A  krążyły one wokół teatru –
nawet siedziba zawiązanego przez
Wiesława Gerasa towarzystwa
mieściła się vis-à-vis tej instytucji
w Toruniu. I  to tam zrodziła się
idea powołania do życia spotkań
teatrów jednego aktora. Był na
nią przygotowany młody, ambitny
Wiesiu, ale do wsparcia pomysłu
nie dojrzało ukochane miasto.
Więc Geras znalazł podatny grunt
w oddalonym o ponad 300 (koleją)
lub 400 (drogą samochodową) ki-
lometrów Wrocławiu. 

To w  stolicy Dolnego Śląska
urodził się Ogólnopolski Festiwal
Teatrów Jednego Aktora, prze-
mianowany w późniejszych latach
na Wrocławskie Spotkania Teatrów
Jednego Aktora (WROSTJA). Był

rok 1966. Tak powstał najstarszy
Festiwal Monodramów na świecie! 

Geras parł do przodu, niczym
czołg. Systematycznie poszerzał
formułę – po latach niełatwych
doświadczeń uczynił ze swojego
teatralnego dziecka imprezę o cha-
rakterze międzynarodowym. Za-
proszenia od dyrektora Gerasa
przyjmowali cenieni w świecie ar-
tyści, działacze kultury i  krytycy
teatralni. Festiwal stał się znany
daleko poza granicami naszego
kraju, przynosząc splendor nie
tylko jego twórcy, ale i  Wrocła-
wiowi. 

Wiesław na tym nie poprzes-
tał. Stworzył podobne przedsięw-
zięcia m.in. na Litwie i  Łotwie
(był organizatorem i dyrektorem
tamtejszych FJO). Dostawał licz-
ne zaproszenia do kierowania za-
granicznymi festiwalami bądź za-
siadania w ich jury. Organizował
spotkania, sesje, panele poświę-
cone temu gatunkowi sztuki teat-
ralnej. 

O Gerasie przypomnieli sobie
w jego rodzinnym Toruniu, gdzie
wzorem wrocławskim powstał po-
dobny festiwal, potem doszły War-
szawa, Gdańsk, Hel. Słusznie
w  tych miejscowościach uznano,
że to fantastyczna ich promocja,
rodzaj nobilitacji. I  tak jest do
dziś. 

Popsuło się jedynie we... Wroc-
ławiu. Gerasowi z coraz większym
trudem przychodziło przekonywać
władze stolicy Dolnego Śląska do
tego, że warto inwestować w  to
jedyne w swoim rodzaju artystyczne
przedsięwzięcie. Nie przekonywały
świetne opinie i komentarze ludzi
z szeroko pojętej branży ani liczne
odznaczenia, jakie za swoją dzia-
łalność na przestrzeni ponad pół-
wiecza otrzymał Geras, w  tym
złoty medal Gloria Artis. A przecież
Wrocław został w 2016 roku Eu-
ropejską Stolicą Kultury. To było
bardziej piarowo-propagandowe
niż artystyczne wydarzenie. Ge-
rasowi nie płacono za ciężką pracę,

gorzej, bo ratusz wymigał się od
współfinansowania festiwali mo-
nodramu. Wreszcie wyrzucono go
z pokoju w Ośrodku Kultury i Sztu-
ki, odbierając możliwości normalnej
pracy. Tak więc festiwal umarł
w  sposób naturalny. Umarł we
Wrocławiu, bowiem nikt nie za-
mierza podejmować podobnych
kroków w Toruniu czy na Helu. 

Geras zasłużył sobie na po-
ważne traktowanie, śmiem twier-
dzić, że nawet na pomnik (lub
choćby tablicę pamiątkową). Ale
ze swojej aktywności nie zamierza
rezygnować, choć w  przyszłym
roku skończy 80 lat! 

A Europejska Stolica Kultury
2016 udowadnia, że na takie miano
nie zasługiwała także za sprawą
innego przedsięwzięcia artystycz-
nego – Festiwalu Aktorstwa Fil-
mowego. Do Wrocławia – pod
koniec drugiej dekady października
– już po raz siódmy zjadą rodzime,
autentyczne gwiazdy filmu i teatru.
Co na to ratusz? 

Oddajmy głos twórcy i dyrek-
torowi festiwalu Stanisławowi
Dzierniejce (za „Gazetą Wroc-
ławską”): „Nie ukrywam, że liczyłem
na pomoc miasta, której od siedmiu
lat nie możemy się doczekać. FAF
promuje Wrocław w sposób szcze-
gólny – do stolicy Dolnego Śląska
przyjeżdżają gwiazdy filmowe
z pierwszych stron gazet, impreza
cieszy się ogromnym zaintereso-
waniem mediów. Tworząc ten fes-
tiwal chciałem, żeby był dostępny
dla każdego, bez względu na za-
sobność portfela i będę wierny tej
idei, jak długo się da. Mam nadzieję,
że nowe władze Wrocławia docenią
FAF, a  także jego ogromny, nie-
wykorzystany do tej pory potencjał
imprezy o zasięgu międzynarodo-
wym”. Jeśli będą nowe, być może
tak się stanie. A  jeśli nie, może
dyrektor Dzierniejko poszuka
gdzie indziej mądrzejszych, zdol-
nych zrealizować to, do czego
zostali powołani, sojuszników. Czy
właśnie o to chodzi?
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„Bezpartyjni” biorą samorządy?

Wrocławski Don Kichot

Wrocław stolicą kultury?

Wiesława Gerasa walka z wiatrakami
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Waldemar Niedźwiecki

Sezon lekkoatletyczny (na
otwartym stadionie) dobiegł
końca. W kraju podsumowały

go drużynowe mistrzostwa, w świe-
cie zaś Puchar Kontynentalny. Jaki
był to rok dla rodzimej lekkoatletyki? 

Nie zgadzam się z głosami, że
ustawił nas wysoko w  hierarchii
dyscypliny w skali globalnej, o czym
miały świadczyć m.in. wyniki mi -
strzostw Europy w  Berlinie.
W  licznych felietonach zarówno
przed, jak i po tej imprezie zwra-
całem uwagę na to, że tak naprawdę
liczymy się jedynie w kilku kon-

kurencjach w rywalizacji ze świa-
tową czołówką, w innych zaś mocni
na Starym Kontynencie nic – lub
prawie nic – nie znaczymy w kon-
frontacji z  reprezentacjami nacji
pozaeuropejskich. Dowiodły tego
występy Polaków w zawodach Dia-
mentowej Ligi (jeśli brali w nich
udział rzeczywiście najlepsi), a tak-
że kończący sezon Puchar Kon-
tynentalny. 

W imprezie rozegranej
w  Ostrawie wpadki zanotowały
też nasze autentyczne gwiazdy:
młociarze Anita Włodarczyk
i Wojciech Nowicki, ale ich można
rozgrzeszyć zmęczeniem, choć
przecież takim samym argumen-

tem mogliby szermować repre-
zentanci innych krajów, a tego nie
czynili. Zresztą przykład chociażby
Marcina Lewandowskiego świad-
czy, że można zachować wysoką
formę do końca roku. Konia z rzę-
dem temu, kto wytłumaczy, jaka
idea przyświecała szefom IAAF
ustalającym kabaretowy regulamin
Pucharu Kontynentalnego. Nawet
bowiem bijący (hipotetycznie) re-
kord świata nie musiał znaleźć się
w czołowej trójce tej kuriozalnej
imprezy, zaś drugi w danej kon-
kurencji, jeśli wyprzedzał go kolega
z tej samej drużyny kontynentalnej,
musiał zadowolić się zaledwie pią-
tym miejscem. Mimo to właśnie

on, a  nie zwycięzca, miał prawo
do głównej nagrody finansowej,
o ile uzyskał najlepszy wynik. 

Takich anomalii było więcej.
Ale i  nasi geniusze z  Polskiego
Związku Lekkiej Atletyki nie chcą
być gorsi od swoich sławnych ko-
legów z IAAF. Więc wymyślili na-
der oryginalną formułę drużyno-
wych mistrzostw Polski. Najpierw
były eliminacje z udziałem 32 klu-
bów, następnie zaś finały w ośmio-
zespołowej obsadzie. 21 konkurencji:
po 10 kobiecych i  męskich plus
sztafeta mieszana. Dlaczego zde-
cydowano się na te właśnie kon-
kurencje – nie wiadomo. Podobnie
jak na punkt zezwalający poszcze-

gólnym ekipom wypożyczać (tylko
na tę imprezę) na zawody finałowe
sześciu reprezentantów innych klu-
bów w  celu uzupełnienia składu.
Bo nawet na taki okrojony program
nie stać czołowych polskich klubów. 

Mimo tych udogodnień uzys-
kane w  mistrzostwach rezultaty,
także te uznane za najlepsze, muszą
budzić uczucie wstydu. To najlepiej
świadczy o „potędze” rodzimej lek-
koatletyki. Więc w pełni zasadne
jest pytanie stanowiące tytuł tego
felietonu. Bo podejrzewam, że
władze tej dyscypliny stać jeszcze
na kilka zaskakujących rozwiązań.
Tylko czy to jest droga, którą po-
winna kroczyć królowa sportu?

Waldemar Niedźwiecki

Tenisowe US Open (ostat-
nia lewa tzw. Wielkiego
Szlema) zakończyło się

trzęsieniem ziemi, przynajmniej
w  turnieju kobiecym. Bo po raz
pierwszy w historii (ja sobie, a żyję
na świecie już dość długo, takiego
przypadku nie przypominam) zda-
rzyło się, że w półfinale tak pres-
tiżowej, optymalnie obsadzonej
imprezy najwyżej rozstawiona za-
wodniczka nosiła numer 14! A wy-
grała rozstawiona w Nowym Jorku
z  „dwudziestką” Naomi Osaka.
To córka Japonki i Amerykanina
rodem z Haiti, 20-letnia utalen-
towana, przy tym bardzo sympa-
tyczna (co w tym świecie nie jest
normą) tenisistka. Wygrała zasłu-
żenie, zdecydowanie pokonując
legendę tej dyscypliny Serenę Wil-
liams. 

Młodsza z sióstr powróciła na
korty po przerwie spowodowanej
macierzyństwem, szybko – choć
przybyło jej nie tylko lat, ale i ki-
logramów – pnąc się w rankingowej
drabince. I w ukochanym US Open
chciała udowodnić, że w  wieku
blisko 37 lat (skończy 26 września)
może jeszcze dominować w świa-
towym tenisie, choć w  poprze-
dzających nowojorski turniejach
musiała uznać wyższość znacznie
mniej utytułowanych rywalek. Ale
chcieć nie zawsze znaczy móc,
a  Serena po prostu nie mogła –
Naomi była lepsza pod każdym
względem, także zachowania na
korcie i obok niego. 

Tu zdecydowanie prym wiodła
Williams, która zamiast skupić

się na grze, wdawała się w perma-
nentne utarczki słowne z  sędzią
Carlosem Ramosem. Szukała za-
bronionego przepisami kontaktu
z  trenerem Patrickiem Moura-
toglu, w ataku furii łamała rakietę,
waląc nią o kort, wreszcie nazwała
portugalskiego arbitra złodziejem.
Nie było to pierwsze takie zacho-
wanie młodszej z sióstr Williams
– w  przeszłości groziła sędzi li-
niowej, obrażała przeciwniczki, nie
mogąc pogodzić się z przegranymi
(rzadkie wprawdzie, ale zdarzały
się). Wywarła presję nie tylko na
pana Ramosa, ale też na Osakę,

która zamiast cieszyć się po tak
szczęśliwym dla niej finale prze-
praszała wszystkich wokół, że po-
konała legendę! 

Skandaliczne zachowanie Se-
reny Williams szokuje, ale jeszcze
bardziej reakcja części środowiska,
w tym szefostwa WTA, trzyma-
jącego stronę tenisistki. Stwier-
dzenia (m.in. Wojciecha Fibaka),
że można było zawodniczce od-
puścić, nie karać jej odebraniem
punktu, nie wytrzymują krytyki.
Chciałbym wierzyć, iż takie ekscesy
w  wykonaniu Sereny już się nie
powtórzą, choć wielkim optymistą

nie jestem. Tak jak nie jestem, jeśli
chodzi o powrót do czołówki Ag-
nieszki Radwańskiej. 

Wprawdzie nasza najlepsza te-
nisistka w  historii jest młodsza
od wspomnianej Williams blisko
8 lat (ur. się 6 marca 1989), ale
biorąc pod uwagę trendy obowią-
zujące obecnie w  tej dyscyplinie,
nie dziwiłaby mnie decyzja o za-
kończeniu przez „Isię” kariery. Te-
goroczne występy skłaniałyby ku
takiemu scenariuszowi, ale to sama
zawodniczka podejmie decyzję.
Jaka by nie była, należy ją usza-
nować. Agnieszka dała nam przez

ostatnią dekadę mnóstwo radości
swoją techniczną, pełną finezji grą,
wygrywając wiele wydawałoby się
przegranych pojedynków z  teni-
sistkami ze światowej czołówki,
więc na wdzięczność kibiców
w pełni zasłużyła. 

Nie sądzę też, by do ścisłej
czołówki awansowała Magda Li-
nette, za to duże szanse na to ma
nowa fala w naszym żeńskim te-
nisie, a  szczególnie Iga Świątek.
Zwyciężczyni juniorskiego Wim-
bledonu idzie jak burza również
w „dorosłym” towarzystwie. Ostat-
nio wygrała dwa seniorskie turnieje
w Budapeszcie i Montreux. W cią-
gu kilku miesięcy awansowała
w  rankingu WTA o  ponad 500
pozycji! Iga – podobnie jak inna
nasza utalentowana zawodniczka
Maja Chwalińska – ma dopiero
17 lat, więc stoi u progu wielkiej
kariery. 

Na taką liczy też 21-letni wroc-
ławianin Hubert Hurkacz. Zrobił
ogromne postępy, już jest polskim
nr 1, ale wie, że chcąc się rozwijać,
musi mocno w siebie zainwestować.
Stąd decyzja o wyjeździe do USA,
przeprowadzce na Florydę, gdzie
przez cały rok są doskonałe wa-
runki go gry na otwartych kortach
oraz znakomici sparingpartnerzy,
jak choćby bracia Zverevowie.
Hubert już jest w setce najlepszych
na świecie (to naprawdę duża spra-
wa), ale celuje w  czołową dwu-
dziestkę. A na horyzoncie pojawili
się jego młodsi koledzy: Wojciech
Marek i Daniel Michalski, którzy
udanie zaprezentowali się w  ju-
niorskim US Open. 

Czyżby polski tenis wkraczał
na nowe, nieznane dotąd tory?
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Radwańska na aucie, młodzież w ataku

Co jeszcze wymyślą władze lekkiej atletyki?
Skandalistka Serena Williams Agnieszka Radwańska
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Koszulki
O konstytucji rodak nie zapomni,

Gdy w wiadomą koszulkę odziany jest pomnik,
Swą profanacją przyciągają wzrok

Warszawska Syrenka i Wawelski Smok.

Sąd ostateczny
Sąd ostateczny wbrew zasadom wiary,
Nie może istnieć, sędzia jest za stary.

Emerytura jest pilną sprawą,
Czas go na nią wysłać stosowną ustawą..

Doktorat
Doktora prawa otacza go sława,

Ale najczęściej nie przestrzega prawa.
Zgadnij rodaku, bo najwyższa pora,
Kto nie zasługuje na taki doktorat.

Rekordowe wskaźniki
Doceńcie władzę, zdradzieckie mordy,

W każdej dziedzinie bije rekordy.
Wszystkie wskaźniki idą do góry,
Padł nawet rekord temperatury.

Dwie Polski
Niech się rodak z rodakiem pojedna,
Bo przecież Polska jest tylko jedna.

Rodak rodakowi powiada „nie”,
Bo przecież Polski są dzisiaj dwie.

Karawana
Pisowska władza jest z siebie rada,

A opozycja na nią ujada,
I chociaż mocno jest wyszczekana,
To jedzie dalej władzy karawana.

Bitewne tematy
Nasi politycy pokazują światu,

Że są kopalnią bitewnych tematów.
Przed wyborami takie są realia,

Że kopią się po kościach oraz genitaliach.

Obalenie
Kiedy już nadejdzie pora,

By obalić dyktatora,
Wtedy zjawi się myśl chytra,

Że lepiej obalić pół litra.

Obiecanki
Odkąd stanęli w przedwyborcze szranki,

Trwa stały festiwal na ich obiecanki,
Na każde cele wystarczy gotówki,

Będą dla emerytów darmowe taksówki,
Pod każdego z przyszłych prezydentów wodzą

Gruszki na wierzbie obficie obrodzą.

16 Wesoło i rekreacyjnie

Ewelina z Opola

W pociągu jedzie Polak, Rusek, zakonnica i blon-
dynka. Wjechali do tunelu i nagle słychać trzask
uderzenia w twarz. Gdy wyjechali z ciemności, zo-
baczyli, że Rusek się trzyma za policzek. 
Zakonnica sobie myśli: – No tak, świnia złapał
blondynę za kolano i dostał w pysk! 
Blondynka sobie myśli: 
– To idiota, zamiast mnie, to się pomylił i macał za-
konnicę, więc dostał w ryja. 
Rusek sobie myśli: 
– Polak zboczeniec złapał którąś, a ta myślała, że to
ja i mnie walnęła. 
Polak sobie myśli: 
– W następnym tunelu znów mu przywalę. 

***
Kowalski poszedł na komisję poborową. Po bada-
niach wziął go na rozmowę seksuolog. 
Narysował mu kółko: 
– Kowalski, co to jest ? 
– Goła baba... 
Narysował mu kwadrat: 
– A to? 
– He, he, goła baba... 
Na koniec, narysował mu trójkąt: 
– No a to, przyjrzyjcie się dobrze. 

– Też goła baba... 
– Kowalski, wy jesteście zboczeni! 
– Jaaa?! A kto mi te gołe baby rysował? 

***
Generałowi urodził się wnuk, więc postanowił wy-
słać swego adiutanta do szpitala, aby się dowiedział
czegoś więcej. Po powrocie generał pyta: 
– I jak wygląda?! 
Na to adiutant: 
– Jest bardzo ładny... Podobny do pana generała. 
– Podać więcej szczegółów! 
– Melduję, że jest mały, łysy i bez przerwy drze
mordę. 

***
W basenie, przy szpitalu dla wariatów, topi się je-
den z pacjentów. 
Na ratunek skoczył mu drugi i go uratował. Po tym
całym wydarzeniu bohaterski pacjent jest wezwany
do lekarza. 
– Pana postawa świadczy o tym, ze jest pan już cał-
kowicie zdrowy i może wracać do domu. Mam jed-
nak smutną wiadomość: ten człowiek, któremu ura-
tował pan życie, powiesił się w łazience. 
Na to pacjent dumnie: 
– Bo ja go tam powiesiłem, żeby wysechł. 

Popularny aktor i przyjaciel naszej gazety – Zbyszek Lesień,
w serialu telewizyjnym „Leśniczówka” gra księdza. Żartobliwie
zachęca do spowiedzi. A jeśli jakiś bezbożnik nie zechce, to

ma na niego sposób. W innym serialu – „Komisarz Aleks”, Zbyszek
gra komendanta policji więc może opornego… zapuszkować.

(lemil)

Limeryki 
Jana Stanisława Jeża

O Franku niedojdzie
Franek niedojda rodem z Sokółki

chciał być fachowcem z najwyższej półki,
więc przez partyjne układy
miał już przeróżne posady,

dziś jest prezesem rządowej spółki.

O Franku ze Szczodrego
Pryszczaty Franek z miasteczka Szczodre

od dni już wielu przepadł na dobre.
Lud się martwił, co się stało,

czy coś złego go spotkało,
a on zdradziecką podmienia mordę.

O Geni ze Spały
Pyzata Genia z miasteczka Spała
stała przed lustrem i pomyślała:

Mam miesięcznie po dwie dychy,
z głodu marsza grają kichy,

nagrody ponad kopę se dała.

Fraszki  Jana Zacharskiego

Uśmiechnij się
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