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Jesień w górach

M

ęczące upały na szczęście już za nami. Zaczęła się piękna polska
złota jesień. Najpiękniej jest teraz
w górach. Warto wybrać się choćby
Lesław Miller

I

m bliżej wyborów, tym większa
nerwówa wśród samorządowców. Wielu z nich z obłędem
w oczach kokietuje elektorat, by
zdobyć głosy. Czego to nie obiecują
za przyszłą funkcję prezydenta
miasta, burmistrza, wójta czy zwykłego radnego! Nawet Ezop nie
potraﬁłby napisać bardziej absurdalnych bajek. W dowcipie pewien
kandydat zaoferował mieszkańcom
małej miejscowości zbudowanie
mostu. – Ale po co nam most,
skoro nie mamy rzeki? – odpowiedzieli elektorzy. – To
rzekę wam też zbuduję!
Partyjniacy z różnych ugrupowań tworzący koalicje nie
uzgadniają między
sobą szczegółów
i mówią publicznie
co innego. Jeden z nich
np. proponuje nową linię tramwajową na osiedle Popowice we
Wrocławiu, a drugi do Siechnic
leżących po przeciwnej stronie
miasta. Obietnice dotyczą również
bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską, likwidacji kolejek
w placówkach ochrony zdrowia,
reaktywacji zlikwidowanych linii
kolejowych, budowy komunalnych
domów mieszkalnych, uruchomienia zawodowego teatru w 15-tysięcznym miasteczku, budowy fabryk itp.
Festiwal obietnic ma się dobrze
i kandydaci – często bez żadnego

pokrycia – obiecują nie to, co jest
realne, lecz to, co ludzie chcieliby
usłyszeć.
Ordynacja wyborcza nie jest
rygorystyczna i dopuszcza do startowania w wyborach każdego, kto
tylko chce. Nie ma kryteriów wykształcenia, zaangażowania społecznego, zdrowia, zwłaszcza psychicznego, opinii publicznej. Nikt nie
pyta kandydata, jak
konkretnie zamierza
spełnić obietnice. Wygląda na to, że wielu
z nich zależy wyłącznie

na otrzymywaniu diety i załatwianiu prywatnych interesów.
Rozpędziłem się, bo nie
o wszystkich można pisać negatywnie. Są ludzie, którym naprawdę
zależy na swoim mieście czy gminie
i właśnie oni zasługują na mandat
elektoratu. Dlatego 21 października
pójdźmy masowo do urn wyborczych i oddajmy głosy na tych
kandydatów, którym ufamy, że
będą nas godnie reprezentowali
w samorządach.

na krótki wypad do Karpacza,
Szklarskiej Poręby, Kudowy, Polanicy, Dusznik czy Lądka. Łatwo
o noclegi, ceny są niższe niż latem.

Jan Zacharski

ELEKTORAT
Dziś przedwyborcza nadeszła pora,
Czas więc docenić słowo elektorat,
Więc politycy pokazują światu,
Jak się przymilać do elektoratu,
Licznych obietnic deklarując słowa,
Ciągle go uwodzić oraz kokietować.
Ci z opozycji są z tego znani,
Że śledzą kłamców z wyborczej kampanii,
Może ich fantazja zbyt daleko niesie,
Lecz oni kłamią w słusznym interesie.
Że elektorat wysoką ma cenę,
Więc mianowali go dziś suwerenem,
Chociaż suweren to rola doniosła,
Należy tylko do jednego posła,
Który się pragnie prezentować światu
Jako polityk wielkiego formatu.
Rządzący ludziom obiecują wprost,
Chociaż nie ma rzeki, zbudujemy most,
Drogę, choć jest już jakiś czas,
To zbudujemy jeszcze jeden raz.
Elektoracie, zmienimy twój los,
Ty tylko na nas oddaj swój głos,
Cywilizacyjnym dorównajmy rajom,
Tylko dzieci i ryby dziś głosu nie mają.

Felietony i aktualności
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Vox populi – vox Dei?
Wojciech W. Zaborowski

W

olność, wolność, wolność! Wolny kraj (jak
huczą media – od stu
lat, choć z pewnymi okresami
ograniczeń), wolność głoszenia
poglądów, w końcu i wolne wybory.
Naród, czyli jak to teraz ładnie
się określa „suweren”, wybiera.
Kogo ?
I tu zaczyna się pewien kłopot
z ową wolnością. Bo de facto wybiera się tych już wcześniej przez
innych wybranych, czyli kandydatów zgłoszonych do wyborczych
komisji. Jak by więc nie oceniać,
jest to wprawdzie wybór, ale nie
taki znów wolny, bo kandydaci
zgłaszani przez indywidualnego
zwyczajnego Kowalskiego (przepraszam Kolegę Sąsiada z tej samej

strony, zbieżność nazwisk przypadkowa!) i tak nie mają żadnych
szans. W jedności siła (skąd ja
znam to hasło?) i tylko zorganizowane, określone grupy społeczno-partyjne mają szanse na przeforsowanie swych protegowanych.
A że każdy obiecuje wszystkim
wszystko, co najlepsze – to jak tu
wybierać, gdy teoretycznie wszyscy
pragną tylko naszego szczęścia
i szczęścia Ojczyzny, o sobie, przed
wyborami, zupełnie zapominając?
„Aby Polska rosła w siłę, a ludzie
żyli dostatniej” – pamiętacie? Jeszcze pamiętamy! I dlatego z rezerwą
odnoszę się do obietnic, które
często brzmią tak wiarogodnie,
jak gdyby wójt z przysłowiowego
Kaczego Dołu obiecywał wyborcom życie bez chorób, a po śmierci
wiekuistą szczęśliwość. Tego nawet
nie obiecuje Kościół, który też

Moje

przecież lubił udzielać wskazówek
elektoratowi, bo podobno „głos
ludu – głosem Boga”, że antyłacinnikom wyjaśnię sens tytułu.
Nie oszukujmy się: wolność wyboru zawsze będzie od czegoś uzależniona – jeśli nie od kodeksu karnego, to od postaw moralnych. Podobnie, jak nie można być „częściową
dziewicą”, tak i wolność idealna
praktycznie nie istnieje. Prowadziłaby
do anarchii i chaosu.
Wolne wybory dają możliwość
wyboru spośród już nominowanych. To prawda. Po obu stronach
granicy na Odrze jest podobnie.
Ma się jednak prawo do własnego
zdania, kogo wybrać należy. Duża
różnica, w porównaniu ze znanym
nam przez lata w Polsce systemem,
nie tyle wyborów, ile oddawania
głosów na „jedynie słusznych”. To
duży plus demokracji!

Filolożki u ginekolożki
K

iedyś pani „ministra” postanowiła się zabawić
w językoznawcę, zaś znana modelka oznajmiła, że była u
„ginekolożki”. Dokładnie taką
właśnie polszczyzną informowały
niedawno słuchaczy (TVN24)
o swych poglądach na społecznie
ważne tematy wspomniane panie,
których nazwiska często pojawiają
się w mediach: Joanna M.
i Anja R.
Kto nie umie poprawnie polszczyzną władać, a chce lub np.
z powodów zawodowych lub pełnionej funkcji musi się nią posłu-

giwać publicznie, powinien się dokształcić. To chyba oczywiste. Jeśli
zaś nie ma na to ochoty, powinien
zrezygnować z wystąpień publicznych, bo wystawia się tylko na
pośmiewisko. Widz, słuchacz, czytelnik dłużej pamiętają błędy językowe pouczających ich nieuków
niż to, co miały do powiedzenia
na konkretny temat.
Błądzić jest podobno rzeczą
ludzką, ale świadome trwanie
w błędzie i jego reklamowanie
(w tym wypadku jako rzekomo
poprawnej polszczyzny) jest jednocześnie żałosne, śmieszne, świad-

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 11 października 2018 roku,
po zmaganiach z chorobą, zmarł
ś†p
redaktor
Krzysztof Jerzy Jaworski
kierownik produkcji w Telewizji Wrocławskiej,
wieloletni działacz i członek Zarządu
Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny Śląsk
Wyrazy serdecznego współczucia Rodzinie
i Przyjaciołom Zmarłego składają koleżanki i koledzy
ze Stowarzyszenia Dziennikarzy RP
Dolny Śląsk oraz redakcji
„Odrodzonego Słowa Polskiego”
Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godz. 13.00
w środę 17 października 2018 roku
na cmentarzu na Skowroniej Górze we Wrocławiu.
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czy również o braku szacunku dla
użytkowników mediów.
Obu paniom polecam „Słownik
poprawnej polszczyzny”, Warszawa
PWN. Pod hasłem „nazwy i tytuły
zawodowe kobiet” mogą się dowiedzieć tego, czego do tej pory
nie wiedziały. Ewentualnie mogę
służyć korepetycjami – w końcu
każdy z czegoś musi żyć!
Jeśli to wszystko dewastatorów
polszczyzny nie przekona, jest jeszcze jedno wyjście, o którym pisał
Julian Tuwim: „Jeśli nie potraﬁsz,
nie pchaj się na aﬁsz!”.
W.W.Z.

Jan
Kowalski

Na kogo by tu zagłosować...
Kampania wyborcza rozkręca się zgodnie z prawem ﬁzyki, że wszystko, co pokręcone,
musi się kiedyś rozkręcić. Najbardziej widowiskowo rozkręca się Mateusz Morawiecki, który
od rozpoczęcia kampanii zrezygnował z kierowania państwem i zajął się partyjną propagandą.
W żadnej z tych dziedzin nie objawił szczególnego talentu, ale nikt mu tego nie powiedział,
więc premier prze desperacko na czołówkę, głową do przodu, rzucając w tłum rozmaite
wersje zmurszałej opowieści o tym, jak źle było za poprzedników i jak fantastycznie będzie,
gdy tylko Polacy wybiorą PiS po raz kolejny. Na poparcie głoszonych opinii i obietnic sypie
jakimiś przypadkowymi liczbami w nadziei, że nikomu nie zechce się ich sprawdzić, a jeśli
nawet ktoś sprawdzi, to nikt temu ktosiowi nie uwierzy, bo komu by się chciało go sprawdzać.
W desperackim wzmożeniu pan premier nie zauważa, że obok słuchaczy zwożonych na
wiece PiS coraz częściej stają ludzie w koszulkach promujących konstytucję i że wśród
owacyjnych oklasków coraz głośniej rozbrzmiewa okrzyk: – Pinokio!
Polacy mają oczy, uszy, a niektórzy nawet pamięć. A rządzącym wydaje się, że będą
łykali jak pelikany dowolną bzdurę. Nie będą, szczególnie że wyborcza taktyka PiS opiera się
na konstatacji, że wszystko, co piękne, dobre i ludziom potrzebne, niechybnie wydarzy się
w bliskiej przyszłości, jeśli tylko Polacy zaufają premierowi, prezydentowi i ministrowi
Ziobrze, czyli Kaczyńskiemu w trzech osobach. Przekonanie, że najbardziej idiotyczną
decyzję da się obronić, wskazując na potknięcia poprzedników, jest coraz mniej popularne,
tym bardziej że błędy poprzedników coraz częściej okazują się zmyślone.
W ostatnich dniach aktywność pana premiera jest wprost proporcjonalna do liczby
przykrych faktów ujawnianych na taśmach i w protokołach zeznań kelnerów, podsłuchujących
prominentów poprzedniej ekipy. Mocno zdegustowany elektorat PiS uspokajać musiał sam
Wielki Wezyr, opowiadając bajkę o dzielnym rycerzu, który dokonywał bohaterskich czynów
w gnieździe wroga, a po zwycięskiej walce powrócił w chwale na łono ojczystej partii.
Niewiele to pomogło, więc cała wierchuszka PiS rzuciła się wyplątywać pana premiera
z taśm i budować oﬁcjalną wersję wydarzeń. I szybko okazało się, że wczorajsze ośmiorniczki
są dzisiaj odgrzewanymi kotletami, że nagrania przekazała Schetynie kanclerz Merkel,
nakazując ich publikację swoim polskojęzycznym mediom, a równocześnie te same nagrania
upublicznili kombinatorzy, którym premier zablokował nielegalne proﬁty z VAT… Nie ma
na świecie elektoratu, który podobną narrację przełknie bez popitki.
Nie tak planowano w PiS kampanię wyborczą. Miało być bojowo, hucznie i z fajerwerkami
serwowanymi na koszt wszystkich Polaków. Sukces miał gonić sukces – a tu taka wtopa! Nic
dziwnego, że PiS odpuścił sobie hipnotyzowanie ludzi niezadowolonych z obecnych rządów
uznając, że i tak nie zagłosują na zjednoczoną prawicę, a postawił na pozyskiwanie niezdecydowanych i na ratowanie głosów, które mógłby utracić. Dlatego zdrowie Polaków
krztuszących się smogiem przestało być priorytetem i minister Tchórzewski podpisał rozporządzenie dopuszczające jeszcze przez dwa lata sprzedaż najpodlejszych gatunków węgla.
PiS uważa, że górników pod Sejmem zauważy każdy, a relacji między trującym powietrzem,
zasiarczonym miałem węglowym, a nowotworem płuc nie dostrzegą ludzie nawykli do
palenia w piecach śmieciami i plastikiem.
PiS gotowy jest na dowolny idiotyzm, by nie uronić żadnego wyborcy. Na życzenie tej
partii, wzmocnionej przez kukizową przystawkę, Sejm skierował do komisji projekt ustawy
przewidującej likwidację obowiązku szczepień ochronnych. Argumentacja powala: całym
sercem popieramy szczepienia, no ale projekt jest obywatelski, a poza tym dyskusja w komisji
rozwieje wątpliwości przeciwników… Uff! Trzeba mieć naprawdę nieźle narąbane, by nie
przewidzieć, że nobilitacja zabobonu wzmocni jego wyznawców i że decyzja o procedowaniu
samobójczej koncepcji nadmie żagle durniom narażającym życie 34 tysięcy już teraz nieszczepionych polskich dzieci. Trzeba mieć amputowaną wyobraźnię, by nie domyślić się, że
to głosowanie osłabi skuteczność wezwań autorytetów medycznych o dopuszczenie do
głosu zdrowego rozsądku i samozachowawczego instynktu, a równocześnie wzmocni szarlatanów pracujących na rzecz powrotu epidemii odry i innych chorób wieku dziecięcego.
Już mniejsza o to, że polski parlament kompromituje się, przyjmując obligatoryjną regułę
uruchamiania machiny sejmowej, gdy tylko dowolna grupa oszołomów zbierze wystarczającą
liczbę podpisów pod żądaniem usankcjonowania teorii, że Ziemia jest płaska. Ale nietrudno
wyobrazić sobie, że na fali pozerskiego wsłuchiwania się w głos narodu, do Sejmu traﬁć
może, w imię poszanowania wolności osobistej i swobody decyzji, obywatelski projekt
Korwina Mikke zniesienia obowiązku jazdy w pasach, likwidacji świateł drogowych albo
wprowadzenia kar cielesnych w szkołach. Czy naprawdę niemożliwe jest uchwalenie
podobnych ustaw przy obecnym składzie Sejmu, z populistycznym rządem i demagogiczną
partią władzy? A jeśli PiS, za poduszczeniem ministra Ziobry, przywróci karę śmierci, to
będzie ostatni dzień naszej obecności w Unii Europejskiej. Może o to chodzi niezrównoważonym
eurosceptykom z PiS? Może tak chcą wyłuskać Polskę z UE, nie narażając się większości
rodaków, którzy za nic nie chcą się rozstać z europejską rodziną?

Gmina Kondratowice
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Echa Gminy Kondratowice

• Przedszkole dla 100 maluchów
• Drogi gminne lepsze od powiatowych
• Skarb w wieży kościelnej
Rozmowa z Wójtem – Wojciechem Bochnakiem
– Dlaczego nie stara się Pan
o reelekcję?
– Sprawuję tę funkcję dosyć
długo, bo już trzecią kadencję,
a poprzednio, przez dwie kadencje,
byłem radnym.
– Słyszałem, że nie rozstaje
się Pan z samorządami.
– Oczywiście, że nie. Startuję
w wyborach na radnego do Sejmiku Wojewódzkiego.
– Może Pan na pewno spokojnie spojrzeć w oczy mieszkańcom swojej gminy, bo przez
minione lata wiele Pan dla nich
zrobił. Oddaliście do użytku sporo potrzebnych inwestycji, proszę
powiedzieć o ważniejszych z nich.
– Nasz ostatni nabytek to nowo
wzniesione przedszkole w Kondratowicach przy ul. Chmielnej.

kampanii napoleońskiej, czyli początek XIX wieku. W jednej ze
skrzynek był oryginalny kotylion
z czasów rewolucji francuskiej
(1789–1799) oraz papierowy pieniądz z tamtych czasów .

Wójt Gminy Kondratowice – Wojciech Bochnak

– Był Pan w swojej wójtowskiej kadencji świadkiem ciekawego epizodu. Dziękuję za interesującą rozmowę.
Rozmawiał
Lesław Miller

Szkoła w Księginicach Wielkich

Nowo zbudowane przedszkole w Kondratowicach
Budynek jest nie tylko estetyczny,
ale także funkcjonalny. Mieści około 100 maluchów przywożonych
przez rodziców z całej gminy.
Koszt budowy wyniósł około
2 900 000 złotych, z czego Urząd
Marszałkowski doﬁnansował 85%
ze środków unijnych.
Przeprowadzona została termomodernizacja budynku szkolnego w Księginicach Wielkich
i sali gimnastycznej w Prusach,
m.in. ocieplono ściany, naprawiono dach, wymieniono okna,
naprawiono stolarkę drzwiową.
Koszt to około 900 000 złotych,
z tego 85% z dofinansowania
unijnego.

– Problemem jest bezpieczeństwo na drogach ze względu na
duży ruch ciężarówek wywożących kamień z miejscowej kopalni.
– Staramy się, aby PKP znów
uruchomiła zlikwidowaną przed
laty linię, po której kamień byłby
wożony wagonami ciężarowymi.
– Co może Pan powiedzieć
o drogach gminnych?
– Drogi te są w niezłym stanie
i prezentują się lepiej od powiatowych. Systematycznie poddajemy
je remontom, za co połowę płaci
województwo. Ostatnio remontowane były drogi m.in. w Kondratowicach i Strachowie.

– Niedawno kraj obiegła wiadomość, że w kościele w gminie
Kondratowice znaleziono skarby.
– Tak, zdarzyło się to podczas
remontu wieży kościoła w Księginicach Wielkich. Kiedy zdjęto
kopułę, znaleziono pod nią „kapsułę
czasu”, w której były dokumenty
i monety z dwóch okresów. Pierwszy pochodził z czasów panowania
Habsburgów, Leopolda I, czyli
z końca XVII wieku. W środku
były też dokumenty poszczególnych rodzin, a jedno z nazwisk
funkcjonuje do dzisiaj w gminie.
Drugi okres, w którym włożono
do kapsuły dokumenty, to lata

Drogi w gminie są gładkie i bez wybojów

Kościół w Księginicach Wielkich. W jego wieży znaleziono skarby

ODRODZONE SŁOWO POLSKIE | 9(51) / 2018

Mniejszość Niemiecka w Polsce
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W oczekiwaniu na dialog
Engelbert Miś

C

hociaż patronat nad VI
Festiwalem Mniejszości
Niemieckiej (22 września
2018) objęli prezydent RP Andrzej
Duda i prezydent RFN Frank
Walter Steinmeier, największa
spośród uznanych mniejszości
w Polsce, mniejszość niemiecka,
mogła odczuć we wrocławskiej
Hali Stulecia pewien niedosyt.
Tego, raz na trzy lata organizowanego przedsięwzięcia kulturalnego, w którym udział wzięło 35
zespołów: chórów, znakomite orkiestry dęte, orkiestry symfoniczne,
grupy taneczne i śpiewacze oraz
soliści z całej Polski i Niemiec,
nie odnotowała ani telewizja, ani
radio, a przecież w tej imprezie
uczestniczyło 6 tysięcy polskich
i niemieckich widzów.
Wedle spisu powszechnego niemiecka społeczność w Polsce liczy
150 tysięcy osób, ale szacowana
wielkość tej populacji jest dwukrotnie
wyższa. Przedstawiciele Mniejszości
Niemieckiej współrządzą w województwie opolskim, mając 7 radnych
w sejmiku, 4 starostów lub wicestarostów, 20 burmistrzów lub wójtów, około 300 radnych w gminach
i powiatach opolskich.

Niemcy w Polsce mają czynnych ponad 500 kół i 200 zespołów artystycznych znanych z występów nie tylko w kraju i Niemczech, ale niemal w całej Europie
i Azji. W szkołach niemieckiego
jako języka mniejszości narodowej
uczy się w całej Polsce 50 tysięcy
dzieci.
Bernard Gaida, przewodniczący Związku Niemieckich Sto-

warzyszeń Społeczno-Kulturalnych
w Polsce, w słowie powitalnym
otwierającym festiwal powiedział:
„Każde z naszych spotkań co trzy
lata traﬁało w inny moment naszej
historii, która dopiero od niecałych
30 lat jest historią nieskrywanej
a publicznie deklarowanej tożsamości niemieckiej. Pomimo tego,
że dopiero wraz z demokratyzacją
Polski stało się możliwe nasze

publiczne istnienie, to jednak od
samego zakończenia wojny, czasem
jeszcze w warunkach powojennego
terroru, staliśmy się społecznością
dialogu, otwartą na niego i oczekującą dialogu”.
Bernard Gaida podkreślił, iż
jego rodacy nie tylko pielęgnują
swą niemiecką i regionalną identyﬁkację, ale budują mosty pomiędzy Niemcami a Polakami.

„Obecnie jesteśmy tymi, którzy
mają prawo boleśnie odczuwać
narastający deﬁcyt dialogu zarówno
na poziomie kraju, w stosunkach
polsko-niemieckich, a także na
poziomie europejskim” – powiedział lider mniejszości niemieckiej
we Wrocławiu. Bernard Gaida
podziękował wszystkim za niejednokrotnie ciężką pracę dla dobra
całej mniejszości niemieckiej.

Oﬁcjalni goście festiwalu

Pieśń, taniec i reﬂeksja
Engelbert Miś

VI Festiwal Kultury Mniejszości Niemieckiej rozpoczął się
reﬂeksją duchową, przedpołudniową mszą św. w katedrze wrocławskiej. Celebrze przewodniczył
biskup opolski Andrzej Czaja,
homilię wygłosił biskup gliwicki
Jan Kopiec.

Po południu w Hali Stulecia
na znak dialogu odśpiewano trzy
hymny: polski, niemiecki oraz Odę
do radości. Po hymnach i przemówieniach gospodarzy i gości
rozpoczęło się dziewięciogodzinne
koncertowanie w wykonaniu ponad
300 artystów. „Ci, którzy spodziewali się głównie występów zespołów folklorystycznych 60+, byli
zaskoczeni, bo organizatorzy fes-

W czasie przerwy można było coś smacznego przegryźć
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tiwalu sprowadzili do Wrocławia
tłumy młodych wykonawców, m.in.
duet Mando & ChloroPhil, czyli
dwukrotni mistrzowie Niemiec
w beatboxie oraz duet akordeonowy Łukasz Gogol i Grzegorz
Kuryła. Gogol ma 16 lat, w ubiegłym roku wygrał jubileuszową edycję telewizyjnego show „Mam talent”. „Jurorka Agnieszka Chylińska tak się nim zachwyciła, że
prosiła widzów o głosy dla młodego muzyka” – napisała we wrocławskim wydaniu „Gazety Wyborczej” Beata Maciejewska.
Jadwigę i Marię z Wrocławia
zachwyciła grupa wokalna Echo
z Kup, prowadzona przez Agnieszkę Ślusarczyk. Ołeksandra
z Kijowa zafascynowała ponad 70osobowa Młodzieżowa Orkiestra
Dęta Leśnica i druga MOD Kaprys z gminy Prószków z zawodowymi solistami Małgorzatą Dudą
i Oskarem Koziołkiem-Goetz.
Inżynier Ołeksander słuchał orkiestr dętych w Filharmonii Opolskiej grających razem z Orkiestrą
Reprezentacyjną Bundeswehry.

Występy artystyczne
„Oni są teraz jeszcze lepsi” – stwierdził.
W kuluarach Hali obejrzeliśmy
ponad 30 wystaw i prezentacji
ilustrujących rozliczne zainteresowania i codzienne działania
Mniejszości Niemieckiej w całej
Polsce. „Nasi członkowie i sympatycy przypomnieli publicznie to,
co mają najlepsze” – podsumował

Bernard Gaida. Widzowie wykupili wszystkie kołacze, które
przywieziono ze Śląska Opolskiego
na 200 blachach, wypili 100 litrów
wina, w większości dostarczonego
przez działaczy MN z Zielonej
Góry. Ze 100 autokarów, które
przywiozły Niemców do Wrocławia, część gości w liczbie 450 zasiliło kasę wrocławskich hoteli.

Zabytki

5

Wiatrak w Radziechowie
będzie wieżą widokową
Lesław Miller

Z

najdujący się w Radziechowie, w powiecie złotoryjskim, XIX-wieczny
zabytkowy wiatrak typu holenderskiego ma zostać przebudowany
na wieżę widokową – kolejną atrakcję stanowiącą poszerzenie oferty turystycznej. Wiatrak wraz
z otoczeniem będzie stanowić
miejsce organizacji zajęć edukacyjnych związanych z wiedzą o regionie czy naukami przyrodniczymi. Taras widokowy natomiast
wyposażony w teleskop ma pełnić

rolę obserwatorium astronomicznego. Wiatrak mógłby się stać
również elementem lokalnej trasy
rowerowej wiodącej na Zamek
Grodziec.
Czynione są starania mieszkańców Radziechowa, a przede
wszystkim Fundacji Archeologicznej ARCHEO oraz władz gminnych, o odbudowę wiatraka i urządzenie w nim wieży widokowej.
Spod wiatraka rozlega się piękny
widok na Wał Okmiański, Grodziec, Mnisią Górę oraz panoramę
Karkonoszy.
Obecny wygląd wiatraka to jedynie ściany z piaskowca i cegieł

oraz kilka drewnianych belek. Nie
ma też kopuły wraz ze skrzydłami
i całego mechanizmu.
Przebudowa wiatraka na wieżę
widokową pochłonie ponad pół
miliona złotych. Jest już dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem Starosty Złotoryjskiego
na budowę oraz zgoda Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na realizację tej
inwestycji.
Na zdjęciach: od lewej – wiatrak obecnie, a po prawej – wizualizacja po odnowieniu.

Ogród Japoński we Wrocławiu
O

gród Japoński to jena
z oryginalnych atrakcji
turystycznych Wrocławia.
Został urządzony w parku Szczytnickim podczas światowej wystawy
w 1913 roku. Jego projektantem
był entuzjasta kultury japońskiej
– hrabia Fritz von Hochberg. Dzięki pomocy japońskiego mistrza –
ogrodnika Mankichi Arai udało

się stworzyć ogród, którego piękno
zachwycało swoim wspaniałym
nawiązaniem do kultury i sztuki
japońskiej.
W 1994 roku włodarze miasta
postanowili przekształcić Ogród
Japoński, aby stworzyć jeszcze
wspanialsze miejsce do odpoczynku
i zwiedzania. Zwrócono się po
pomoc merytoryczną do Ambasady

Japonii w Warszawie, a prośba
spotkała się z dużym zainteresowaniem ambasadora Japonii – Nagao Hyodo.
W 1996 roku rozpoczęto
upiększenie całego kompleksu przy
pomocy japońskich specjalistów
z miasta Nagoya. Podczas rewaloryzacji ogrodu pracowali mistrzowie ogrodnicy, architekci aran-

żacji kamiennych, architekci ogrodów oraz wiele innych osób, dzięki
którym Ogród Japoński we Wrocławiu zyskał blask i piękno kultury
Japonii.
Dzięki obecności fachowców
z tego zakresu każdy projekt oraz
wszystkie prace związane z upiększaniem ogrodu każdy, nawet najmniejszy, szczegół odpowiada ory-

ginalnej japońskiej sztuce projektowania ogrodów. Wszystkie elementy mają swoje miejsce oraz
znaczenie. Często niewidoczne dla
osób, które jeszcze nie poznały
prawdziwej sztuki japońskich mistrzów aranżacji ogrodów.

Fragment zabytkowego ogrodu
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Zintegrowała się... nawet bardzo
Lesław Miller

H

alina była szarą myszką
i niczym nie wyróżniała
się spośród dziesiątek innych kobiet. Natura obdarzyła tę
trzydziestolatkę niezbyt wysokim
wzrostem, szczupłą ﬁgurą i jasnymi
włosami zaczesanymi w kitkę.
Trudno zaliczyć ją do piękności,
ale brzydka też nie była. Na ulicy
niektórzy mężczyźni nawet się za
nią oglądali.
Z mężem Zdzisławem i ośmioletnią córeczką Madzią, zajmowali
trzypokojowe, dobrze urządzone
mieszkanie. Halina pracowała
w biurze niewielkiej ﬁrmy, a Zdzicho w przedsiębiorstwie budowlanym. W wolnych chwilach dorabiał układaniem kafelków w łazienkach.
Materialnie wiodło im się dobrze, ale codzienne życie nie było
zbyt urozmaicone. Załatwianie
obowiązków domowych i zawodowych pochłaniało bardzo dużo
czasu. Wypad na dobry ﬁlm do
kina był czymś wyjątkowym.
Dyrektor biura Haliny lubił
uatrakcyjniać życie swoim pracownikom. Któregoś dnia poczta
przyniosła ofertę ﬁrmy z Zakopanego proponującej zorganizowanie wyjazdu integracyjnego.
W pakiecie usług były noclegi
w dobrym hotelu, wieczorki taneczne, wycieczki w góry, adrenalina. Dyrektor zapalił się do propozycji, zwłaszcza że sam też chciał
pojechać i urwać się od żony –
hetery.
Innego zdania był Zdzicho,
nie podobało mu się, aby żona
gdzieś tam się wałęsała, zostawiając
mu na głowie cały dom. Ale skoro
dyrektor kazał jechać, to nie było
rady.
Autobus odjechał z placu za
Dworcem Głównym we Wrocławiu. Ponad 40 rozbawionych osób,
kobiet i mężczyzn, zmierzało
w kierunku stolicy polskich Tatr.
Jechać przez kilka godzin na sucho
to nie w zwyczaju rodaków. Nic
przeto dziwnego, że panowie z bagaży podręcznych zaczęli wyciągać
butelki z czymś mocnym i wodą
mineralną. Przezorni wieźli na za-

kąskę ogórki, kiełbaski i inne dobra
lubiane przez osoby pijące alkohol.
Dyrektor nie miał nic przeciw
temu, bo sam lubił się napić na
tak zwany krzywy ryj, czyli za
darmo.
Wesoły autobus powitał Zakopane piosenką „Góralu, czy ci
nie żal?”. Do hotelu biesiadnicy
przyjechali przed godziną trzecią
w nocy i nie pozostało nic innego,
jak zakwaterować ich w pokojach
i lulu.
Nazajutrz rano zintegrowana
grupa obległa hotelowy bufet, by
napić się piwa i ugasić kacowe
pragnienie. Dyrektor zaproponował
zwiedzenie Zakopanego i jego ciekawych okolic. Oczywiście autobusem. W tym celu przybył górski
przewodnik.
Na wieczór przewidziano tańce,
wspólnie z inną wycieczką integracyjną, z Poznania, goszczącą
w tym samym hotelu. Halina zaczęła przygotowania do wieczorku
już od południa. Na szczęście mąż
nie sprawdzał zawartości jej bagażu
i mogła zabrać najładniejsze ciuchy
i buty. Spojrzała w lustro i krytycznie oceniła fryzurę. Skrzętnie
skorzystała z usługi hotelowej fryzjerki.
Orkiestra zgrała stare tango
„Czy pamiętasz tę noc w Zakopanem?”. Do stolika, przy którym
siedziały cztery panie, podszedł
wysoki przystojniak w eleganckim
garniturze i poprosił Halinę do
tańca. Nieco zażenowana wstała
i znalazła się na parkiecie ze swym
partnerem.
– Andrzej – przedstawił się.
– Halina.
– Bardzo ładne imię, podoba
mi się.
Kiedy orkiestra przestała grać,
Andrzej zaprosił Halinę do wolnego stolika koło bufetu, informując ją, że stolik ma do swojej
dyspozycji, bo jest on kierownikiem
poznańskiej grupy; pełni funkcję
dyrektora.
Halina poczuła się jak kopciuszek po znalezieniu zgubionego
buta. Przystojny gość i do tego
dyrektor, ale mi się traﬁło – pomyślała. Jeszcze nie zdążyła dojść
do siebie, a już na stole pojawiły
się dwa koniaczki, ﬁliżanki z kawą

Tu, w Zakopanem, Halina przestała być szarą myszką

ODRODZONE SŁOWO POLSKIE | 9(51) / 2018

i ciastka. Potem kelner przynosił
coraz to nowe, pełne kieliszki.
Popijali, tańczyli i rozmawiali.
Andrzej okazał się gadułką, skorym
do opowiadania o sobie. Jest
w trakcie rozwodu, bo żona go
zdradza z pewnym aktorem. Dzieci
nie mają.
Cóż mogła Halina powiedzieć
o sobie – że jest szarą myszką, ma
dobrego męża i nawał codziennych
i mało atrakcyjnych obowiązków.
– Jesteś przede wszystkim atrakcyjną kobietą.
– Przesadzasz, co we mnie widzisz?
– Masz zgrabne, seksowne nogi,
fajną ﬁgurę, ładną buźkę.
Halinie pochlebiały te słowa,
zwłaszcza że od nikogo czegoś
takiego nie słyszała. Mąż nigdy
nie prawił jej komplementów, nawet przed ślubem, a tu nagle taki
wysyp, jak truskawek na wiosnę.
Kiedy impreza dobiegła końca,
Andrzej zaprosił Halinę do swego

łazienkę z kompletem ręczników,
toaletę, telewizor, radioodbiornik,
lodówkę z alkoholami i napojami.
– Podoba ci się? – zapytał.
– Tak, bardzo, ale na pewno
ten przybytek jest bardzo drogi.
– Owszem, jest, jednak moją
ﬁrmę stać na to. Skoro tu już jesteśmy, to napijmy się po kieliszeczku.
Andrzej otworzył lodówkę,
wyciągnął butelkę martella i rozlał
do kieliszków.
– Za co wypijemy, Halinko,
proponuję, aby za nasze poznanie!
– Bardzo chętnie.
Kolejek było kilka, senna Halinka sama położyła się na łóżku,
tracąc kontakt z rzeczywistością.
Andrzej ją rozebrał, a potem sam
pozbył się ciuchów i legł koło niej.
Baraszkowali do rana.
Halina wstała z wielkim niesmakiem. Wprawdzie Andrzej był
o niebo lepszy w kochaniu od

Przy tym tańcu Haliny i Andrzeja wszystko się zaczęło
pokoju, aby zobaczyła jak mieszka.
– Mieszkasz na pewno jak
wszyscy, jaka może być różnica
między naszymi pokojami.
– Jest, i to duża. Jako kierownik
grupy mam apartament , zapraszam
do zwiedzenia.
Halina wypiła kilka kieliszków
koniaku i będąc na rauszu, straciła
wszelkie opory. Andrzej, doświadczony w tych sprawach, wiedział,
że baba pijana, to d… sprzedana.
Apartament rzeczywiście różnił
się od innych pokoi. Miał trzy pomieszczenia wyposażone w dużą

Zdzicha, ale co ona zrobiła! Jak
mogła zdradzić męża, zachowała
się jak dziwka! Co będzie, jak on
się dowie? Dopiero teraz uświadomiła sobie, że tu są wszyscy
pracownicy z jej biura. Wprawdzie
koleżanki i koledzy są dla niej
życzliwi, ale zawsze ktoś może się
przypadkowo wygadać i wiadomość pójdzie w miasto.
Halina zauważyła, że wszyscy
współpracownicy dziwnie na nią
patrzą, a kiedy przechodzi, to przerywają rozmowy.
– No, mam przechlapane na
amen – pomyślała Halina. Jak

Zdzicho się dowie, to ani chybi,
że mnie rzuci, co będzie z Madzią?
Spotkała Zośkę, najlepszą koleżankę z pracy:
– Halinko, nie martw się, jesteś
lubiana i nikt nie pobiegnie do
twego męża, aby mu donieść, co
się stało.
– A jak dowie się przypadkowo?
– To z całym tupetem zaprzeczaj, za żadne skarby się nie przyznawaj, mów, że to głupie plotki.
W razie potrzeby mogę skłamać
w dobrej sprawie i zapewnić Zdzicha, że przez cały czas mieszkałyśmy w jednym pokoju i nigdzie
nie wychodziłaś na noce i z nikim
nie piłaś alkoholu.
– Bardzo dziękuję ci Zosiu,
w razie potrzeby skorzystam
z twojej pomocy.
Halina umówiła się na rozmowę z Andrzejem w kawiarni
na peryferiach Zakopanego, aby
nikt ich nie widział. Kiedy przedstawiła mu swoje obawy, powiedział:
– Jesteś przewrażliwiona, ale
gdyby coś doszło do twego męża,
to nie zostawię cię na lodzie. Moja
sprawa rozwodowa jest już na ﬁniszu. Chętnie się z tobą ożenię
i stanę się dobrym ojcem dla Madzi. Jestem zamożny i stać mnie
na kupno domku, w którym będziemy żyć. Jako kobieta bardzo
mi się podobasz i jesteś całkowicie
w moim typie.
*
Jeśli blisko 50 osób zna czyjąś
intymną tajemnicę, to trudno, aby
się nie rozeszła. Tak było i w tym
przypadku. Doszło do Zdzicha,
że żona przyprawiła mu rogi w Zakopanem, do czego się przyznała.
Rozeszli się spokojnie i uzyskali
rozwód bez orzekania o winie.
Andrzej dotrzymał słowa i ożenił
się z Haliną. Swój biznes przeniósł
z Poznania do Wrocławia. Tu kupił
dom i mieszkają razem z żoną
i jej córką Madzią, a Zdzicho
w każdej chwili, kiedy ma ochotę,
może odwiedzać dziecko. Panuje
zgoda, a Andrzej czasem ze Zdzichem nawet wypiją po kielichu.
Halina już nie jest szarą myszką,
tylko szanowaną panią domu.

Turystyka
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Bajeczna budowla w malowniczej scenerii

Zamek w Grodźcu
N

a bazaltowym, powulkanicznym, stromym wzgórzu – 389 m n.p.m. w malowniczej scenerii wznosi się bajeczna budowla – to Zamek Grodziec.
Pierwsza potwierdzona wzmianka o Grodźcu pochodziła z bulli
papieża Hadriana IV z 23 kwietnia
1155 roku. W roku 1175 książę
Bolesław Wysoki wystawił tu przywileje cystersom z Lubiąża. Za czasów jego następcy – Henryka Brodatego – drewniano-ziemny gród
zastąpiono murowanym. Fundację
zamkowego kościoła przypisuje się
św. Jadwidze. W XIV i częściowo
XV wieku zamek stanowił własność
rycerskiego rodu Bożywojów.
Przez wieki zamek przechodził
różne dzieje, budowla była niszczona przez wojny i odbudowywana. W 1945 roku zamek został
rozgrabiony i spalony przez Rosjan.
W latach 60. XX wieku był częściowo odbudowany.
W latach 1906–1908 zamek
ulega gruntownej przebudowie,
powstaje tu muzeum sztuki gotyku
i renesansu Śląska, hotel oraz restauracja. W latach 60. XX wieku
częściowo odbudowany.
W latach 2004–2005 jest miejscem realizacji produkcji ﬁlmowych
przez telewizje: szwedzką, francuską, belgijską oraz rosyjską.
W 2007 i 2008 roku Rosjanie
realizują sceny do ﬁlmu „Kwiat
diabła” oraz „Taras Bulba”.

Obecnie obiekt jest Spółką
z o.o. Zamek w Grodźcu, a funkcję
prezesa, zwanego także kasztelanem, pełni Piotr Janczyszyn.
Na zamku odbywają się imprezy o zasięgu regionalnym i międzynarodowym. Najbliższe z nich
to:
14 października – Dzień Dolnego Śląska.
11 listopada – Święto Niepodległości.
16 grudnia – III Jarmark Bożonarodzeniowy.

Prezes Piotr Janczyszyn poinformował nas, że w tym roku na
zamku wykonano następujące prace:
1. Wymiana stolarki okiennej
w sali rycerskiej.
2. Wymiana instalacji elektrycznej w sali rycerskiej.
3. Kupno 3 żyrandoli w sali
rycerskiej.
4. Montaż systemu sygnalizacji
przeciwpożarowej w całym zamku.
5. Montaż oświetlenia awaryjnego w części hotelowej i łącznika
Zamek Grodziec.
6. Uruchomienie obróbki
wstępnej warzyw.
7. Spoinowanie części murów
wejścia głównego do zamku oraz
do bufetu – w roku 2018.
8. Zostaną wymienione okna
w Sali Książęcej, I piętro.
9. Na głównej bramie wjazdowej zostaną zamontowane wrota.
10. Na dziedzińcu zamku zostaną wymienione namioty na wiaty drewniane.

Region Doliny Baryczy
C

entrum Edukacyjno-Turystyczne w Rudzie Sułowskiej jest doskonałym
miejscem na rozpoczęcie wycieczki
po Stawach Milickich. W Naturum
można znaleźć wszystko, co najbardziej charakteryzuje region Doliny Baryczy. Z tradycjami rybackimi
zapoznać się można w muzeum,

gdzie prezentowane są dwie wystawy: SKANSEN – wystawa 106
eksponatów, głównie narzędzi
i urządzeń związanych z gospodarką
stawową, udostępnionych przez
Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Oddział Muzeum Etnograﬁczne.
DOM RYBAKA – wystawa eksponatów własnych spółki prezen-

tująca historię gospodarstwa rybackiego Stawy Milickie. Ryby
słodkowodne zobaczyć można
w budynku płuczki, a na specjalnym
stawie pokazowym przewodnicy
demonstrują techniki odłowowe.
O lasach i łąkach Doliny Baryczy
opowiada ścieżka zmysłów. W zwierzyńcu znajdują się zwierzęta ho-

dowlane takie jak: owce, kozy, osły,
koniki polskie, kucyki, kury, kaczki,
gęsi i indyki. W CET NATURUM
organizowane jest FOTOSAFARI,
czyli wycieczki bryczką do rezerwatu
„Stawy Milickie”. Uczestnicy wraz
z przewodnikiem prowadzą obserwacje ptaków oraz poznają proces
hodowli ryb słodkowodnych. Smak

i jakość milickich ryb można poznać
w Gospodzie 8 Ryb, która podaje
dania oparte głownie na produktach
lokalnych. Miłośnicy wędkowania
mogą spróbować swoich sił na łowisku, a na rowerzystów czeka wypożyczalnia rowerów.
W bezpośrednim sąsiedztwie
znajduje się hotel z 24 pokojami.
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Zdrowie
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Miażdżyca – ukryty zabójca
Zbigniew Flondro

Fot. archiwum

M

iażdżyca to podstępna
choroba, która początkowo nie daje żadnych
objawów, ale z czasem niszczy nasze naczynia krwionośne. Płytki
miażdżycowe utrudniają przepływ
krwi do serca, zmniejszając dopływ
tlenu, co powoduje, że organizm
powoli staje się coraz bardziej niewydolny. Skutkiem miażdżycy
może być także niedotleniony
mózg. Gdy światło naczynia zamknie się całkowicie, następuje
zawał serca lub udar mózgu.
W przypadku dużych naczyń kardiochirurg może dokonać tzw. balonikowania lub ostentowania, natomiast w przypadku małych, kiedy
nie sposób wszystkich ostentować
i zabalonikować, lekarze proponują
chorym leki przeciwmiażdżycowe.
Zwiększone ciśnienie powoduje
powolną degradację naczyń.
Stan naszego organizmu zależny jest od trybu życia i odżywiania (pokarm ma być naszym
lekiem – Hipokrates). Stres, brak
ruchu, używki powodują wiele
schorzeń, począwszy od nowotworów, cukrzycy, osteoporozy,
choroby niedokrwiennej serca po
zwyrodnieniowe zapalenie stawów
(artroza). Główną przyczyną powstawania blaszek miażdżycowych
niszczących śródbłonek naczyń
jest zbyt wysoki poziom homocysteiny (substancji, która wywołuje
stany zapalne). Uszkodzenie tętnicy
powoduje, że blizna, która powstaje,
zmniejsza światło naczynia. Twardnieje, dochodzi do tzw. sklerotyzacji. W środku zmiany powstaje
„korek lipidowy” składający się
z cholesterolu, żelaza, miedzi oraz
wapnia i to jest właśnie blaszka
miażdżycowa. Gdy zmiana jest
w miarę świeża, miażdżyca może
zniknąć samoczynnie, jeśli jednak
nie jest leczona przez wiele lat,
może spowodować zwężenie tętnic
o 80%, aż do całkowitego zamknięcia światła naczynia i powstania zakrzepu, co jest bardzo
niebezpieczne. Wówczas narządy,
które nie otrzymują tlenu i glukozy, po prostu obumierają. Jest
to szczególnie niebezpieczne,
gdy dotyczy serca, mózgu, nerek,
oczu czy nóg. Jest to zakrzepica
powodująca obumieranie komórek
serca lub udar mózgu.
Miażdżyca często występuje
w naczyniach, które tworzą wieniec
wokół serca, zwanych dlatego
„wieńcowymi”, a zakrzepica tych
naczyń oznacza zawał mięśnia sercowego.
Najnowsze badania wykazały,
że cholesterol nie jest przyczyną

Pomostowanie aortalno-wieńcowe to duże obciążenie dla organizmu
miażdżycy tętnic, tylko służy do
ich naprawy. Dlatego leki przeciwmiażdżycowe esterolowe (statyny) nie przyczyniają się do obniżenia śmiertelności związanej
z zawałem serca. Okazuje się, że
zbyt niskie stężenie cholesterolu
jest dużym problemem dla organizmu ze względu na incydenty
sercowo-naczyniowe wywoływane
przez zakrzepy. Współczesna medycyna wymyśliła leki przeciwzakrzepowe, które niestety nie pomagają uniknąć udarów mózgu.
Kardiolodzy zalecają zabieg chirurgiczny pomostowania aortalno-wieńcowego, tzw. bypassów. Zabieg ten
jest mocno inwazyjny i wy-
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maga znieczulenia ogólnego, otwarcia klatki piersiowej, zatrzymania
akcji serca, użycia pompy do krążenia pozaustrojowego. Ryzyko
jest duże, szczególnie wtedy, gdy
operacja się wydłuża, tak więc
wszczepienie by-passów powinno
być ostatecznością.
Kiedy z powodu zwężonych
tętnic narządom chronicznie brakuje krwi, dochodzi do naturalnego
pomostowania (wytworzenia krążenia obocznego). Przy prowadzeniu zdrowego, aktywnego trybu
życia organizm jest w stanie sam
poradzić sobie z tym pro-

blemem. Pacjenci z wszczepionymi
stentami mają mnóstwo problemów, ponieważ muszą cały czas
przyjmować leki przeciw zakrzepowe, zwiększające ryzyko
krwawienia, ponadto komórki tętnic szybko narastają we wnętrzu
stentu, zamykając jego światło
i wówczas dochodzi do restenozy
(nawrotu zwężenia tętnicy).
Jednym ze sposobów pozbycia
się płytek miażdżycowych jest witamina (K-2 vitum forte) w oleju
lnianym. Należy także zmienić
nawyki żywieniowe. W naszym
menu powinny pojawić się ryby –
łosoś, tuńczyk, makrele
bogate w kwasy
tłuszczowe
obniżają-

ce zły cholesterol. Ważnym składnikiem diety jest żurawina (źródło
potasu). Regularne picie dwóch
szklanek soku z żurawiny zmniejsza
ryzyko zawału o 40%. Zielona
herbata ma w swoim składzie przeciwutleniacze zmniejszające wchłanianie cholesterolu i przyspieszające
metabolizm tłuszczów. Genialną
przyprawą jest kurkuma, a jej ekstrakt kurkumina sprawia, że w organizmie nie odkłada się tłuszcz.
Awokado posiada rewelacyjne właściwości, ponieważ zawarte w nim
tłuszcze pozwalają utrzymać odpowiedni poziom cholesterolu.
Brokuły zawierają dużo witaminy
K potrzebnej do sprawnego funkcjonowania układu krwionośnego.
Do naszego menu na stałe powinny
wejść też granaty, szparagi i algi –
czyli prawdziwa bomba witamin,
minerałów, białka i przeciwutleniaczy. Lekarze
uważają, że regularne
jedzenie alg obniża poziom cholesterolu
o 15%, a także
utrzymuje ciśnienie krwi na odpowiednim poziomie.
Szczególnie polecam hawajską spirulinę, która jest najbardziej pełnowartościowym
i jednym z najczystszych
źródeł naturalnych składników leczniczo-żywieniowych
w przyrodzie. Spirulina zawiera
62% białka z kompletem 18 aminokwasów i beta-karotenu.

Czeskie miasto z wielkimi gośćmi
Wojciech W. Zaborowski

W

stycznym budynku z 1874 roku
(?) – niech uda się pieszo do pobliskiego centrum miasta nad
Ohře.
Jesteśmy trochę zmęczeni podróżą? Vis-à-vis dworca sympatyczne i niedrogie bistro – restauracja pod wietnamskim zarządem
zaprasza na chwilę wypoczynku
i przekąski. Wietnamczyków zresztą nie brakuje w Cheb, o czym
świadczą szyldy mijanych sklepów
i lokali, które zlokalizowane przy
dworcowej ulicy (Svobody) uatrakcyjniają ciąg pieszy.
Gdy przejdziemy 600 metrów
spacerkiem aż do Náměstí Krále
Jiřího z Poděbrad i Rynku z malowniczymi domkami (Marktplatz), okazałym nowym ratuszem
i fontanną, od roku 1591 ozdobioną
statuą Rycerza Rolanda, symbolizującą handlowe uprawnienia dawnego wolnego miasta Rzeszy,
wszystkie pozostałe atrakcje miasta
znajdą się właściwie w zasięgu
wzroku. Kto interesuje się fascy-

Jak masz łeb,
jedź do Cheb!

Rynek, fontanny i Rycerz Roland
riańskie Łaźnie, Franciszkowe Łaźnie), jest miastem graniczącym
z Niemcami – w pobliżu są cztery
przejścia graniczne – do którego
pociągiem z Frankfurtu nad Menem przez Norymbergę dojeżdżam
trzy godziny szybciej, niż gdybym
usiłował dotrzeć do Zgorzelca.
Ale nie ten fakt zadecydował,
że po dziesięciu latach ponownie
zjawiłem się w dawnym niemieckim Eger, a czeskim Cheb. Byłem
ciekawy, co w tym przeszło 30tysięcznym mieście, do którego
Niemcy przyjeżdżają zazwyczaj
tylko z powodu atrakcyjnych bazarów, zmieniło się od czasu mego
poprzedniego pobytu. Dużo! Dziesięć lat temu rozkopany trakt prowadzący do centrum świadczył

o intensywnych pracach modernizacyjnych, a największą atrakcją,
spotykaną prawie na każdym rogu,
o której głośno było w niemieckich
mediach, były panienki w młodym
wieku, uprawiające najstarszy zawód świata. Dziś to już historia.
Elegancka kostka, z rynienkami
ściekowymi, w których wyryte
otwory przedstawiają daty z historii
miasta, prowadząca do malowniczego Rynku, odnowione fasady
budynków (słynna żółć, „Kaisergelb” dominuje), zmodernizowane
hotele „Slavie”, „Hvězda”, „Monika”
– i tylko perony rozkopane, bo
właśnie unowocześnia się węzeł
kolejowy. Ale i sam dworzec wart
bliższego poznania. Jest i restauracja, i bar szybkiej obsługi, cu-

Wietnamskie lokale przy dworcu zapraszają

Fot.: Wojciech W. Zaborowski

ykopaliska archeologiczne świadczą, że na
początku byli tu Słowianie. O mieście po raz pierwszy
wspomina dokument niemieckiego
władcy, króla Henryka IV, z 13
lutego 1061 roku. Z celtyckiego
nazwane miasto Egire (niemieckie
Eger), już w XII wieku było ważnym ośrodkiem handlowym i administracyjnym pod patronatem
cesarza Niemiec Fryderyka Barbarossy, który w latach 1179–1188
zbudował tu zamek – twierdzę.
U podnóża warowni wyrosło podgrodzie. W latach 1266–1276
miasto przejął król czeski Przemysław Ottokar II, w roku zaś
1322 Jan Luksemburski włączył
region do Czech. W 1323 roku
nosiło już czeską nazwę Cheb.
A to dopiero początek interesującej
historii grodu! Musiałem jednak
wspomnieć o genezie miasta, bo
aż wierzyć się nie chce, ale nawet
niektórzy niemieccy dziennikarze
w swych korespondencjach wyrażają zdziwienie, dlaczego miasto
nazywa się Cheb, a nie Eger? Cóż,
powiedzenie „disce puer” dotyczy
również ludzi mediów!
Tu zrobię konieczny dla kontynuowania tematu historyczny
skok: w roku 1865 otwarto dworzec
kolejowy. Właśnie na nim, na
głównym „Nadraži” (dworcu),
w pogodne wrześniowe południe
wysiadłem i opuściłem „nastupiště”
(peron).
Dla tych, którzy nie bardzo
wiedzą, gdzie wysiadłem, małe,
tym razem geograﬁczne, wyjaśnienie. Cheb – położone w słynnym z uzdrowisk karlowarskim
okręgu (m.in. Karlowe Wary, Ma-
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Jasne, to Czechy i „Dobré pivo” musi być!

Ciekawe architektonicznie przejścia między budynkami

kiernia i sklep spożywczy. Można
również kartą bankową pobrać
w automacie korony (1 euro to 25
koron, czyli tyle, ile kosztuje piwo
w dworcowym bufecie) albo w kasie biletowej wymienić po oﬁcjalnym kursie walutę obcą na korony
czeskie. A i przed dworcem oczekuje podróżnego zadbany i ukwiecony plac, wzbogacony o tablice
informacyjne i kierunkowskazy
pokazujące drogę do atrakcyjnych
obiektów, jak również przylegający
do kolejowego dworca nowoczesny
dworzec autobusowy.
Kto ma czas i ochotę, może
stąd pojechać do wspomnianych
wyżej kurortów, choć połączenia
kolejowe są częstsze. A kto woli
zostać w Cheb i bliżej poznać zaklętą w jego zabytkowych murach
historię oraz dzień dzisiejszy, zwiedzić pozostałości zamku – twierdzy
Barbarossy mieszczące się na wulkanicznym wzgórzu, podziwiać
wystrój zabytkowych świątyń, poznać ofertę azjatyckiego bazaru,
może nawet odwiedzić wieczorem
teatr mieszczący się w klasycy-

nującą historią grodu (wojny husyckie, wojna trzydziestoletnia,
śmierć habsburskiego generała Albrechta von Wallensteina zdradzonego w 1634 roku przez podległych mu oﬁcerów), niech wstąpi
do biura informacji turystycznej
znajdującego się również przy Rynku, gdzie może uzyskać materiały
o dziejach miasta i nabyć atrakcyjne
pamiątki.
Wędrując uliczkami Cheb, turysta co krok ociera się bowiem
o burzliwą historię tych ziem i spotyka nazwiska, które na trwałe zapisały w historii europejskiej kultury. Był w Cheb Fryderyk Schiller,
gdy pisał trylogię o Wallensteinie,
był i Johann Wolfgang Goethe.
Tu również, jeszcze jako mało
znany kompozytor, koncertował
twórca narodowej opery czeskiej,
Bedřich Smetana.
Podążam na dworzec, ale jestem pewny: Cheb – europejskie
miasto pielęgnujące i łączące dziś
w sobie kulturę i dzieje paru narodów – z pewnością warte jest
ponownych odwiedzin.
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Dawnych wspomnień czar

Dokopać aktorom
Najliczniejszą publiczność
miałem na stadionie wrocławskiej Ślęzy podczas regularnych
niegdyś meczów piłkarskich między dolnośląskimi dziennikarzami i aktorami. Grałem w nich
przeważnie w ataku w koszulce
z numerem 7, czyli na pozycji
prawoskrzydłowego. Rajdy
wzdłuż linii autowej i centry do
kolegów z drużyny na pole karne
– to była moja specjalność. Raz
sam strzeliłem gola decydującego
o wygranej. Puścił go wtedy bodajże Zdzisław Kuźniar. Pamiętam, że bramki artystów bronił
też Bruno O’Ya. Jego nie udało
się mi pokonać.
Występowałem też w reprezentacji dolnośląskich żurnalistów na mistrzostwach Polski
dziennikarzy w koszykówce, organizowanych zawsze w Zakopanem w Centralnym Ośrodku
Sportu w pobliżu skoczni narciarskiej na Krokwi. Nasza drużyna była jedną ze słabszych
w stawce, ale liczył się udział
i tzw. dodatkowe atrakcje.
Natomiast ani razu nie
uczestniczyłem w dorocznych
mistrzostwach Polski dziennikarzy w strzelectwie, mimo że
organizowane są zawsze we
Wrocławiu. Jestem bowiem zde-

klarowanym pacyfistą, który postanowił za hipisowskiej młodości nigdy nie wziąć do ręki
prawdziwej broni (w wojsku –
jako jedyny żywiciel rodziny –
nie służyłem).

Dwa światy
(prasowe)
Zwiedzając, w ramach „wymiany doświadczeń”, jeszcze
w czasach Niemieckiej Republiki
Demokratycznej, redakcję dziennika „Sächsische Zeitung”
w Dreźnie, nas – mnie i innych
członków delegacji „Gazety Robotniczej” – to i owo musiało
zaskoczyć.
Po pierwsze: poszczególne
wydania planowano – w szczegółach! – na wiele miesięcy naprzód. Na informacje o wydarzeniach dnia rezerwowano minimalną ilość miejsca.
Po drugie: kolportaż niemal
całego nakładu odbywał się poza
kioskami – głównie za pośrednictwem zakładów pracy, w obowiązkowej
prenumeracie.
O sprzedaż produktu tam się
nie martwiono, bo problem
zwrotów po prostu nie istniał.
Na Dolnym Śląsku było zupełnie inaczej. Planowaliśmy dokładniej poszczególne wydania

przeważnie z tygodniowym
(piątkowy magazyn – z kilkunastodniowym) wyprzedzeniem,
stawiając na najświeższe informacje z regionu, kraju i świata.
I musieliśmy redagować gazetę
tak, by zdecydowana większość
czytelników chciała ją dobrowolnie kupować.

Depeszowiec
skomputeryzowany
Pod koniec pracy w „Słowie
Polskim-Gazecie Wrocławskiej”,
już po przeprowadzce z Podwala
do nowego biurowca przy ul.
Strzegomskiej, zajmowałem się
głównie redagowaniem stron
z depeszami z kraju i ze świata.
Nie tylko wybierałem najważniejsze i najciekawsze informacje
i zdjęcia z serwisów Polskiej
Agencji Prasowej i warszawskiej
centrali naszego wydawnictwa
Polskapresse, a potem skracałem
i opracowywałem teksty oraz
makietowałem je. Również samodzielnie – po specjalnym
przeszkoleniu – składałem całą
kolumnę na komputerze przy
użyciu programu QuarkXPress.
I pomyśleć, że zaczynałem
życiową przygodę z mediami od
nauki bodaj nikomu już w XXI
wieku niepotrzebnego zawodu

zecera (ręcznego składacza czcionek). Jeszcze kilkanaście lat temu
bez niego i bez linotypisty (składacza maszynowego) nie sposób
było sobie druku gazety wyobrazić…

Wagary
i matematyka
nie do pogodzenia
Oj, wagarowałem w dzieciństwie – najpierw będąc uczniem
wrocławskiej Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Wietrznej,
a potem SP nr 77 przy ul. Ślężnej
– często i długo! Raz moja nieobecność tam trwała około miesiąca. Zamiast się nudzić na lekcjach, wolałem oglądać filmy.
Byłem stałym bywalcem kin
z seansami porannymi: „Warszawy” i „Śląska” przy ul. Świerczewskiego, „Dworcowego” na
Dworcu Głównym PKP, „Pokoju” przy Mikołaja, „Pioniera”
przy Jedności Narodowej, „Lalki”
przy Prusa, „Polonii” przy Żeromskiego… Niektóre tytuły zaliczyłem wielokrotnie – np.
mimo że nie gustowałem w westernach, bardzo mi się podobało
„Rio Bravo”.
Przykrą konsekwencję wagarowania stanowiły zaległości

w nauce. O ile z nadrabianiem
opóźnień z języka polskiego nie
miałem problemów, o tyle z matematyką było coraz gorzej. Męczyłem się z nią aż do matury.
Egzamin dojrzałości z matematyki zdałem może nie cudem,
ale nie bez życzliwości moich
nauczycieli. Już wtedy byłem
dość znanym dziennikarzem.
I nauczyciele wiedzieli, że matematyka nie jest mi do szczęścia
potrzebna.

Motoryzacyjny
cudotwórca
Kiedy byłem początkującym
dziennikarzem, w „Gazecie Robotniczej” o rolnictwie pisał Jerzy
Czyż. Miał dwie pasje: uprawianie ogródka działkowego
(gdzie zresztą dopadł go śmiertelny zawał serca) oraz... demontowanie i montowanie samochodu marki Syrena, parkowanego w oficynie Wrocławskiego Wydawnictwa Prasowego
przy Podwalu. Porozkładanymi
i niezabezpieczonymi częściami
jego auta niekiedy bawiły się
dzieci, roznosząc niektóre detale
po okolicy. Mimo to on potrafił
z tego, co zostało, nie tylko pojazd złożyć, ale także uruchomić
i wyruszyć nim na miasto.

Hobby

Polub szachy (28)
Łukasz Kłykow

N

a przełomie września
i października w Batumi
w Gruzji odbyła się 43
Olimpiada Szachowa. Pojedynkowało się 185 drużyn w grupie
open i 151 wśród samych kobiet.
Polska reprezentacja męska
wróciła z największym sukcesem
po II wojnie światowej. Nasz młody
zespół – arcymistrzowie Jan
Krzysztof Duda, Radosław Wojtaszek, Kacper Piorun, Jacek Tomczak i Kamil Dragun – zajął znakomite czwarte miejsce.
Przegraliśmy tylko jeden z jedenastu meczów – ze złotymi medalistami Chińczykami. Natomiast
wygraliśmy m.in. ze „srebrnymi”
Amerykanami i „brązowymi” Rosjanami.

Osiągnięcie ogromne, aczkolwiek dał się również odczuć niedosyt, gdyż otarliśmy się o medal,
i to z najcenniejszego kruszcu. Po
dziewięciu rundach Polacy samodzielnie liderowali!
Spośród wielu interesujących
partii na szczególne wyróżnienie
zasługuje ta wygrana białymi przez
Jacka Tomczaka z byłym mistrzem
świata, Rosjaninem Władimirem
Kramnikiem.
(diagram)
Ostatnie posunięcie Kramnika
(26... Wd8-d5?) okazało się grubym
przeoczeniem, bezlitośnie wykorzystanym przez naszego zawodnika.
27. Hb4!
Świetny ruch! Grozi mat na
f8, a jednocześnie hetman zmierza
na linię „h”.
27... c5 28. Hh4
Teraz z kolei grozi 29. Hh7x.
Jedyna obrona to
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28... h6 29. G:h6 Hb3
Czarne mają nadzieję na kontratak po 30... Wd1+, jednak Polak
zdusił ją w zarodku.
30. Gd2!
Po czym Kramnik po dżentelmeńsku pozwolił się zamatować:
30... K:g7 31. Hh8+ Kg6 32.
Hh7x
W polskiej reprezentacji męskiej pojawił się również dolnośląski
akcent. Jednym z trenerów naszej
ekipy był zawodnik Polonii Wrocław – arcymistrz Daniel Sadzikowski.
Niestety, tym razem słabiej
wypadły kobiety. Polki, wśród których była wrocławska arcymistrzyni
Jolanta Zawadzka, nie powtórzyły
sukcesu sprzed dwóch lat, kiedy
wywalczyły srebrne medale. Musiały się zadowolić szesnastym
miejscem.

Ze wspomnień dziennikarzy „Słowa Polskiego”
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Moja pierwsza „jedynka”
Zoﬁa Frąckiewicz-Kukla

K

ale on najpierw mnie ignorował,
a po upływie dłuższej chwili zapytał, co ja właściwie robię. Odparłam, że nic, bo czekam na jakieś
polecenie.
– Ambicją każdego dziennikarza jest szukanie samemu tematów, a nie czekanie aż kierownik
coś zleci – powiedział Papcio, bo
tak nazywali go pracownicy tej
kuchni redakcyjnej.
Pomyślałam sobie, że zapewne
ma rację i wzorem Szekspira, który
całą swoją mądrość życiową zdobywał, stojąc na ulicy i obserwując,
co się na niej dzieje, postanowiłam
też tak postąpić. Sięgnęłam więc
po płaszcz i gdy już miałam wyjść
z pokoju, usłyszałam głos szefa:
– A gdzież to, moja panno, się
wybierasz?
– Idę pochodzić po mieście
i znaleźć jakiś temat do napisania
tekstu – odparłam.
– Co takiego?! Nie jesteś tu
po to, żeby spacerować po Wrocławiu, ale by pracować. Nigdzie
nie pójdziesz. Masz tu pismo, zrób
z tego jedynkę – powiedział redaktor Drozdowski i rzucił mi na
biurko jakiś maszynopis.
Treść tego pisma dotyczyła
produkcji cukru i wydajności cukrowni na Klecinie. Zastanawiałam
się, co to znaczy „zrób jedynkę”.
Drogą dedukcji doszłam do wniosku, że jedynka to zapewne pierw-

szoplanowy materiał na stronie,
więc musi być ciekawy i obszerny.
Sięgnęłam przeto po stojącą na
półce regału encyklopedię i rozpisałam się na temat uprawy buraków, ich odmian, koncentrując
się na tej cukrowej. W sumie stworzyłam półtorej strony maszynopisu i zadowolona ze swojego wyczynu podałam tekst Papciowi.
Ten spojrzał na mnie, potem na
moje dzieło, znów na mnie i wykrzyknął:
– Dziewczyno, czyś ty oszalała?!
Przecież to miała być jedynka,
a nie rozprawa buraczana! Ty się
w ogóle nie nadajesz do działu
miejskiego!
– Przepraszam, panie redaktorze, ale ja myślałam, że jedynka
to jest główny artykuł na stronie
– odparłam, prawie łkając.
– No, już dobrze. Przebaczam.
To twój pierwszy dzień. Zapamiętaj
sobie jednak, że największy tekst
na naszej stronie nazywa się czołówką, mniejszy, dwuszpaltowy, to
dwójka, a najmniejszym jest jedynka – pouczył mnie szef.
Po tej lekcji nie miałam już
nigdy podobnych wpadek i nie
zrezygnowałam jednak z ubiegania
się o bycie dziennikarką. Połknęłam
ten bakcyl na całe życie, a w „Słowie Polskim” przepracowałam 36
lat. Także spory kawał czasu jako
kierowniczka działu kultury.

Fot. Tadeusz Drankowski

ończyłam właśnie studia
polonistyczne na Uniwersytecie Wrocławskim i zastanawiałam się, co będę robić po
uzyskaniu dyplomu. Moja ówczesna przyjaciółka, córka słynnego
majora Hubala – Krysia Dobrzańska, zafascynowała mnie myślą, że
warto by zostać dziennikarką. Ba,
ale jak traﬁć do redakcji? Po radę
poszłam do mojej chrzestnej matki,
a ona niezwłocznie znalazła rozwiązanie tego problemu.
– Nic się nie martw. Przecież
co sobotę przychodzi do nas grać
w bridża znany redaktor „Słowa
Polskiego”Tadeusz Tułasiewicz. Jest
on także pod opieką lekarską mojego
męża, twojego wujka Drewsa. Porozmawiamy więc z nim, jak ci pomóc – powiedziała ciocia Marta.
Rzeczywiście, niebawem dowiedziałam się, że mam na próbę
napisać kilka tekstów, żeby mój
protektor mógł się zorientować,
czy się nadaję do tego zawodu.
Gdy przygotowałam się do owego
wstępnego egzaminu, redaktor
przyszedł znów w odwiedziny do
mojego wujostwa i oświadczył, że
rozmawiał już z naczelnym i że
mam się zgłosić w następnym tygodniu o godzinie dziewiątej
w dziale miejskim.

Przyszłam punktualnie, weszłam do właściwego pokoju, ale nikogo w nim nie było. Siadłam
więc przy najbliższym biurku i postanowiłam zaczekać na szefa działu. Po kilkunastu minutach z impetem otworzyły się drzwi i wkroczył do tego pomieszczenia postawny brunet z marsowym wyrazem twarzy. Spojrzał na mnie
nieprzyjaźnie i powiedział:
– Co to znaczy! Co pani tu
robi? Dlaczego nie jesteś, dziewczyno, na szkoleniu?!
– Na jakim szkoleniu? – zapytałam.
– Jak to na jakim?! Ideologicznym, obowiązkowym przecież
dla wszystkich – powiedział.
– Przepraszam, ale ja nic o tym
nie wiedziałam. Jestem tu pierwszy
dzień... – wydukałam przerażona.
– Ach tak, to jest pani usprawiedliwiona. Ja jestem sekretarzem
redakcji. Nazywam się Mieczysław
Zawadowski i sprawdzam, czy
wszyscy poszli do auli. Kierownik
działu miejskiego, redaktor Wacław
Drozdowski, też tam jest, więc
trzeba na niego poczekać. – To
powiedziawszy, ten znany dziennikarz, późniejszy redaktor naczelny „Słowa”, wyszedł.
A ja w końcu doczekałam się
szefa i jego podwładnych z działu
miejskiego. Sądziłam, że zaraz da
mi jakieś zadanie do spełnienia,

Rok 1965 – spotkanie towarzyskie z okazji 20-lecia „Słowa Polskiego”. Siedzą – od lewej: Wiesława Piotrowska, Kalina Godlewska, Elżbieta
Szpitalak, Zbigniew Tempski, Halina Marek, Ryszard Skała, Jadwiga Wiśniowiecka, Teresa Chwieduk, Janusz Czekaj, Kamila Stawik. Stoją:
Adam Gawlik, Mieczysław Zawadowski, Bronisław Winnicki, Tadeusz Emerling, Henryk Stokrocki, Józef Łukaszewicz, Henryk Czekański, Konrad Makohoński, Barbara Olszewska, Urszula Orlikowska, Zdzisław Zieliński, Zoﬁa Kielan, NN, Henryk Machul, NN.

Zoﬁa Frąckiewicz-Kukla urodziła się 13 marca 1932 roku
w Gostyniu, a przed wybuchem
II wojny światowej mieszkała
z rodzicami i starszym rodzeństwem w Pabianicach. W jesieni
1945 roku przyjechała do Wrocławia. Tu chodziła do I Gimnazjum, a w Liceum Administracji
Finansowej zdała maturę. Następnie studiowała polonistykę
na Uniwersytecie Wrocławskim.
Po otrzymaniu dyplomu podjęła
pracę dziennikarską w redakcji
„Słowa Polskiego”. W latach siedemdziesiątych ukończyła dziennikarstwo na Wydziale Nauk
Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Do 1981 roku była
kierownikiem działu nauki,
oświaty i kultury w redakcji „Słowa”, a jesienią wyjechała do Lipska na podyplomowe studium
dla dziennikarzy tłumaczy języka
niemieckiego. Do kraju wróciła
w następnym roku i do przejścia
pod koniec lat osiemdziesiątych
na wcześniejszą emeryturę kierowała działem kultury. Była
potem przez rok rzecznikiem
prasowym Filharmonii Wrocławskiej, a następnie pracowała
jako rzecznik prasowy i kierownik literacki w Teatrze Muzycznym – Operetce Wrocławskiej.
Współpracowała też z czasopismami w Warszawie, Krakowie
i Poznaniu.
Jest autorką tomu opowiadań
„W drodze” (1999) i powieści
„Leda bez łabędzia” – bardzo
życzliwie przyjętych przez czytelników. Dwukrotnie nagradzana przez ministra kultury i sztuki. Uhonorowana m.in. Krzyżem
Kawalerskim i Krzyżem Oﬁcerskim OOP, odznaką Zasłużony
Działacz Kultury, Budowniczy
Wrocławia, Srebrnym Medalem
Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Zmarła 3 kwietnia 2013
roku we Wrocławiu.
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Małe jest piękne
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Gala Telewizji VTV 2018
Wojciech Mach

I

stniejąca ponad pięć lat niezależna wrocławska Internetowa Telewizja VTV zorganizowała Wielką Galę połączoną
z wręczeniem wyjątkowych wyróżnień – Statuetek. Mottem były
słowa: „Ważny jest dla nas człowiek
– ważny jesteś ty”. W ciągu siedmiu
magicznych godzin – aż do północy, do pory duchów – prowadząca Wioletta Biskup ponad 100
uczestnikom i gościom stwarzała
domową, lecz i tajemniczą atmosferę niezwykłości.
Najbardziej popularnym oso-

bowościom telewizyjnym wręczone
zostały Statuetki: Złote i Srebrne
Taśmy wykonane przez znanego
polskiego artystę rzeźbiarza Tomasza Kawiaka.
Widzowie VTV wybrali medialną osobowością Roku 2018 –
Jerzego Ziębę, propagatora skutecznych sposobów przywracania
zdrowia metodami naturalnymi,
jak również szerzenia wiedzy w zakresie zapobiegania chorobom
przewlekłym i nowotworom.
Wśród nagrodzonych znaleźli
się także:
doktor Hubert Czerniak – lekarz medycyny, zaangażowany
w ujawnianie skutków oddziały-

wania szczepień na organizm ludzki,
Krzysztof Jackowski – znany
z wielu szokujących osiągnięć
w odnajdywaniu osób zaginionych
oraz nawiązujących kontakty z osobami nieżyjącymi. Został on uznany jako bezprecedensowy JASNOWIDZ ROKU 2018,
doktor Andrzej Kaczorowski
– społecznik, działający na rzecz
wielu inicjatyw charytatywnych.
W czasie Gali został nagrodzony
za propagowanie nowatorskiej metody imagoterapii. Za wieloletnią,
owocną działalność charytatywną
wyróżnił go dyplomami uczestniczący gościnnie w spotkaniu za-

łożyciel Klubu Ludzi Życzliwych
– Jerzy Janoszka.
Wysłuchaliśmy bardzo ciekawego wykładu o leczeniu, który
wygłosiła Małgorzata Paluch –
terapeutka, specjalistka medycyny
naturalnej, założycielka Wrocławskiego Centrum Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji „KwantoMed”.
Wszyscy laureaci wygłosili
krótkie prelekcje oraz odpowiadali
na pytania publiczności.
Przerywnikiem relaksującym
był występ Romana Gerczaka,
który w swym przeboju obiecał
już za osiem miesięcy oddać nam
lato. Natomiast Tomasz Motyka
– współpracownik VTV, piosen-

karz i instrumentalista, który przebojem wdarł się na rynek muzyczny, dla naszych uszu przygotował ucztę ze swej płyty „Nie
poddawaj się”. Prezentował łagodną, terapeutyczną muzykę, pomagającą łatwiej realizować marzenia i koić smutki.
Nakładem własnej energii
i zdrowia całą Galę perfekcyjnie
przygotował założyciel VTV –
Michel B. Rachel oraz współpracownicy: Kris Rudolf z Warszawy
i dyrektor realizacji Marcin Wiłkowski.
Impreza odbyła się pod patronatem „Odrodzonego Słowa Polskiego”.

Duchy polskie

Wyborczy biznes z zaświatami
Wojciech Mach

U

waga: nadchodzi czas jasnowidzenia i przepowiedni! Na ﬁniszu kampanii
przedwyborczej, jeszcze przed tradycyjnymi, andrzejkowymi dniami
wróżb, przemęczone sztaby wyborcze usiłują niekonwencjonalnymi metodami przewidzieć lub
„załatwić” wynik korzystny dla
swego kandydata. Niezależnie od
partyjnej przynależności, licząc
także na przychylność zaświatów,
obiecują siłom nadprzyrodzonym
intensywne modły i pielgrzymki.
A po udanym wyborze dopiero
zrobią niejeden show! Również
ukradkiem angażują różnych wróżbitów i media parapsychiczne.
Startujący w wyborach pojawiają
się też na spotkaniach hipnoterapeutycznych, wmawiając cudownie
dobre zmiany po wybraniu właśnie
ich. No cóż, realne wyniki poznamy
za dni kilka...
Wielkie przemiany społeczno-polityczne w XIX wieku przyczyniły się do gwałtownego, a przy
tym gruntownego zainteresowania
zaświatami. Nie tylko dla sensacji,
lecz i pod kątem praktycznego
kontaktu oraz czynienia interesów
z duchami.
Nowożytne próby badania życia pozagrobowego zaczęły się
w roku 1848 od przerażających
wydarzeń na farmie Foxów niedaleko Nowego Jorku. Tajemnicze
zjawiska (pukanie w ściany, pękanie
szkła, nagłe lodowate podmuchy
w zamkniętym pomieszczeniu,
przesuwanie się mebli) występo-

wały w obecności dwu córek farmera. Jak się okazało, były one
niezwykle silnymi mediami parapsychicznymi i dlatego dopiero
po ich wprowadzeniu się na farmę
duch zdołał ujawnić swą obecność
i potrzeby. Dorosła Kate pracowała
jako telegraﬁstka i dzięki temu
„uzgodniono” z duchem alfabet
pukający, wzorowany na Morsie.
Duch podał istotne, nieznane informacje o morderstwie sprzed
wielu lat i w efekcie pod podłogą
odkopano szkielety zamordowanych osób. Sprawa stała się niezwykle głośna, o posmaku makabrycznym. Zainteresowały się
nią gazety na całym ziemskim
świecie, dzięki czemu znacznie
wzrosły ich nakłady i zyski…
W okolicy farmy zjawiły się
tabuny dziennikarzy, niczym złe
duchy żerujące na owych nadprzyrodzonych zjawiskach. Nota
bene nawykowi szukania sensacji
jako nakazowi zawodowemu hołduje dzisiaj wielu żurnalistów…
Pod farmę przyjechały wesołe
miasteczka i tancbudy będące protoplastami dzisiejszych dyskotek.
Powstał z tego wielki festyn, na
którym osoby przedsiębiorcze dorobiły się czysto materialnych fortun – i to na sprawach pozagrobowych!
Od owych wydarzeń rozwinął
się ruch spirytystyczny, czyli wywoływania duchów i intensywnych
prób skontaktowania się ze zmarłymi. Przy tym przypominano
o starodawnej magii plemienia
Kahunów, których nieliczni potomkowie jeszcze dziś potraﬁą na
co dzień obcować z duchami…
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Dzięki owym pozagrobowym
informacjom zaczęto próbować
kontaktów duchowo-biznesowych.
Pojawili się czysto ﬁzyczni, ziemscy
przedsiębiorcy – kapitaliści, marzący o zrobieniu realnych ﬁnansowych kokosowych interesów przy
wsparciu duchów. Jednakże do
dziś nikomu nie przekazano na
seansach spirytystycznych numerów szczęśliwych
liczb w totku czy
rad o właściwych
działaniach
biznesowych.
Czyli istnieje
jakaś cezura
między światem naszym a pozagrobowym!
Jednak z najdawniejszych czasów mamy przykłady owocnych działań dających operatywnym inicjatorom wymierne, materialne korzyści, niezależnie od wyznawanej
religii. Przecież już w starożytnym
Rzymie kapłani wystawiali na
widok publiczny skorupki z jajka,
które zniosła Leda – żona króla
Sparty, za sprawką Zeusa pod
postacią łabędzia uwiedziona
i przez niego zapłodniona. Widok
ten cudownie utrzymywał grono
kapłanów, pobierających sowite
haracze, czyli dzisiejsze bilety wstępu od tłoczących
się ciekawskich.
W średniowieczu sprzedawano słoiczki z zamkniętymi w nich dźwiękami dzwonów watykańskich. Za słoną opłatą
chętni kupowali rdzę z kluczy św.
Piotra oraz szczeble z drabiny,
o której śnił Jakub.

Przez długie lata źródłem bajecznych dochodów ówczesnych
biznesmenów w miastecz-

ku Yendome nad Loarą była święta
łza. Uronił ja Chrystus po śmierci

Łazarza, przechwycił anioł i przechował w złotej skrzyneczce.
W aktualnej rzeczywistości ziemskiej bezpłatnie
„udostępniane” nam są
przedwyborcze banery –
i to jeszcze długo po wyborach!
W każdym kraju masowo
sprzedawano „w dużych nakładach” relikwie wszystkich
świętych i organizowano
wielkie odpusty, zależnie od
wpłaconego datku ważne
nawet przez wieczność…
Gdyby jednak policzyć wszelkie krążące po ziemskim świecie relikwie, to okazałoby
się, iż każdy święty miał
kilkadziesiąt głów, kilkaset rąk i nóg, cały
obrośnięty był
gęstwiną włosów,
miał hektolitry
krwi oraz nieskończenie wiele
paznokci, nosów
i uszu. Tym niemniej ów święty
biznes kręcił się
i współcześnie kręci się
nadal całkiem dobrze,
a realne, przyzwoite
zyski handlowe pojawiają się rzeczywiście.
Dzisiaj
często jesteśmy
zapraszani na
prezentacje zdrowotnych, cudownych
naczyń i pościeli. Tylko nasze zasoby ﬁnansowe jakoś nie chcą się
nadzwyczajnie rozmnożyć!

Dawnych wspomnień czar
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Tu spotkasz zieleń, wodę i... Gracje

I nim opuści się ten fragment parku, warto jeszcze zatrzymać się
przy pomniku śpiącej królewny
i krasnoludków Augusta Haaga
z 1830 roku („Schneewitchen-Denkmal”) i wyniosłym monumencie Friedricha Schillera dłuta Johan-

Planty we Frankfurcie
nad Menem
Wojciech W. Zaborowski

„Leżąca” z 1937 roku

D

Alte Oper i fontanna Richarda Lucae
zrealizował architekt ogrodowy
Sebastian Rinz.
Znani z dokładności Niemcy
ustalili nawet nazwy siedmiu części
parkowego pierścienia. Odpowiadają
one nazwom siedmiu dawnych
bram wjazdowych do miasta. Do
dziś zachowała się brama przy Eschenheimer Anlage. Od tego przeto
miejsca rozpoczynam spacer śladem
dawnych murów obronnych. Idąc
od Eschenheimer Anlage, minąć
muszę Bockenheimer Anlage, Taunusanlage (największy i najbarwniejszy, liczący 45 tysięcy metrów
kwadratowych fragment Plantów,
sąsiadujący z dzielnicą bankowych
wieżowców) i Gallusanlage, która
prowadzi aż do Willy-Brandt-Platz,
pod którym to adresem znajdują

Pomnik Friedricha Schillera
wjazd do miasta umocnienia. Pojawiłem się jednak w sierpniowe,
upalne południe 2018 roku i miast
fortyﬁkacji, strzegących grodu, ujrzałem zielone płuca miasta, to
jest rekreacyjny pierścień otaczający
śródmiejską część Frankfurtu nad
Menem. Dawne zabezpieczające
miasto przed nieproszonymi gośćmi obiekty inżynierii obronnej
straciły praktycznie na początku
XIX wieku swoje znaczenie, dlatego też rządzący wtedy Fürstprimas Carl Theodor von Dalberg
upoważnił Jakuba Guiolletta do
zlikwidowania umocnień. Ideę
Guiolletta, parku wokół miasta,
dostępnego dla wszystkich (Volksparku), po zburzeniu obronnej
infrastruktury w latach 1804–1818

Jeszcze tylko na pamiątkę pocztówkowe zdjęcie obu obiektów
i pora ruszać dalej.
Wkraczającego w Taunusanlage witają... Gracje! To trzy kobiece postacie, które zdobią fontannę Marshall-Brunnen, zaprojektowaną przez Toni Stadlera
w 1963 roku. Otoczenie fontanny
i w tle widok na dwa bliźniacze
wieżowce Deutsche Bank zachęcają spacerowiczów do chwili odpoczynku. Rzut oka w prawo na
widniejące na wzniesieniu, nieopodal ulicy jego imienia, popiersie
twórcy Plantów Jakuba Guiolletta.

Aleja parkowa,
w tle wieżowiec
się Miejskie Teatry: Opera i Teatr
Dramatyczny oraz wieżowiec, dawna siedziba Centralnego Banku
Europejskiego.

Nim wejdę w zieloną enklawę
przy ocalałej bramie miejskiej Eschenheimer Tor, rzucam jeszcze
spojrzenie w biegnącą nieopodal
ulicę Schillerstraße. Nasi rodacy
– nie wyłączając piszącego te
słowa – w dni codzienne częściej
skręcają w tę ulicę niż w parkowe
alejki. Powód prosty: przy Schillerstraße od lat przyjmuje, cieszący
się dużą popularnością wsród „polskojęzycznych” pochodzący ze
Śląska ortopeda dr Andreas Misko.
Podążam w głąb zielonej obwodnicy. Mijam stylowy parterowy
domek, w którym mieści się wystawa fotograﬁczna. Ale spacerując
alejkami frankfurckich Plantów,
nie można przestać myśleć o przybyłych z Polski frankfurtczykach.
Bo proszę, nieopodal imponującej
fontanny rzeźba z roku 1973 zatytułowana „Torso II”. Autor? Waldemar Grzimek!
Przy Alte Oper wkraczam
w następny fragment parkowej
obwodnicy. Nie, tu warto się na
moment zatrzymać! I to nie tylko
z powodu imponującego stylowego
budynku Opery wzniesionego
w 1880 roku i po zniszczeniach
wojennych otwartego ponownie
w 1981 roku jako siedziba ﬁlharmonii (Konzerthaus). Przed siedzibą Polihymnii zachwyca fontanna, którą zaprojektował w 1872
roku architekt Richard Lucae, a sto
lat później na podstawie jego szkiców wykonał ją rzeźbiarz Edwin
Hüller. Byłem świadkiem obu tych
wydarzeń. Ponownego otwarcia
Opery, jak i 14 czerwca 1983 roku,
gdy 120-tonowy granit fontanny
ustawiono przed Operą w czasie
miejskiego festynu.

nesa Dielmanna z 1864 roku, który
zamyka kolejny odcinek Plantów.
Przechodzę oddzielającą dwie
części parku jezdnię i niebawem
kończę wędrówkę w samym sercu
miasta, przy gmachu Teatrów Miejskich na Willy-Brandt-Platz. Tu
z kolei podziw budzi jeden z niewielu zabytków z okresu modernizmu ( Jugendstil), baśniowa fontanna (Märchenbrunnen) Friedricha Christopha Hausmanna
z roku 1910. Opuszczam Planty
frankfurckie, ale myśl znów kieruje
się w stronę Krakowa. Przecież
obok znajduje się prowadząca na

Fot. Wojciech W. Zaborowski (5)

oprawdy, przez moment
myślałem, że znajduję się
w Krakowie. Pieszy ciąg
wokół staromiejskiej części miasta,
zieleń, co kilkaset metrów fontanny,
liczne rzeźby i pomniki, stylowe
budowle – toż to żywcem przeniesione nad Men krakowskie
Planty (pierścień zieleni powstały
na polecenie prezydenta Leo
w miejscu dawnych murów obronnych Krakowa). Ale to nie Kraków,
to Frankfurt nad Menem. I choć
oba miasta są miastami partnerskimi, owe podobne w zamyśle
miejsca wypoczynku powstały niezależnie od siebie.
Gdybym przybył tu w początkach wieku XIX, zobaczyłbym być
może jeszcze wały, fortyﬁkacje,
bramy miejskie i inne chroniące

Baśniowa fontanna koło Teatrów Miejskich
To powstała w 1837 roku rzeźba,
którą wykonał Eduard Schmidt
von der Launitz. A idąc dalej parkową aleją, natkniemy się na „Liegende” („Leżącą”) – kamienną
rzeźbę dość pulchnej niewiasty,
wykonaną przez Rudolfa Kippa
w 1937 roku.
Frankfurt to miasto Goethego.
Nie może więc zabraknąć wspomnienia mistrza. To „Ein Haus für
Goethe” („Dom dla Goethego”),
konstrukcja zaprojektowana przez
Eduardo Chillida w 1986 roku.

dworzec pamiętna ulica Münchener Straße, gdzie w latch osiemdziesiątych ubiegłego wieku mieścił
się przy hotelu o tej samej nazwie
licznie odwiedzany przez Polaków
lokal „Gloria”, w którym za barem
królowali pochodząca z Krakowa
Tola Śłowik i Andrzej Osuchowski.
Bo spacer po frankfurckich
Plantach – to nie tylko rozmyślania
o Goethem i Schillerze, również
o naszych rodakach. Też są już
cząstką historii miasta.
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Moje Opole

Smaczne miasto festiwalowe
Wojciech W. Zaborowski

N

ie, nie, tym razem nie będzie ani o festiwalu piosenki, ani piosenki
o Opolu, choć temat, którym chcę
się zająć, jest niewątpliwie i festiwalowy, i... smaczny zarazem. Festiwalowy, bo niezależnie od znanego wszystkim ﬂagowego okrętu
festiwali, czyli festiwalu piosenki,
w Opolu przez cały praktycznie
rok odbywają się mniej znane,
choć również interesujące mniejsze
imprezy festiwalowe, że tylko
wspomnę trwający obecnie Opolski
Festiwal Fotograﬁi „Wolność widzenia” czy też, również w październiku, 16. Festiwal Filmowy
Opolskie Lamy. Gdy dodamy do
tego XV Dni Kultury Niemieckiej
na Śląsku Opolskim, siódmą edycję
Opolskiego Festiwalu Gór (17 do
20 października) oraz imprezy,
których samo wyliczanie zajmuje
w „Magazynie Miejskim OPOLE
i kropka” osiem stron, to każdy
przyzna, że zarówno stali mieszkańcy grodu, jak i goście mają
w czym wybierać i o nudzeniu się
w tym mieście nie ma mowy.
Praktyczni opolanie być może
nadużywają trochę słowa „festiwal”
dla określenia imprez, które równie
dobrze można byłoby nazwać prezentacjami, przeglądem itp., ale
w ten sposób miasto odcina kupony
od festiwalu piosenki i staje się
„festiwalowe” przez dwanaście miesięcy. Pomysłowe!
Owa praktyczność i pomysłowość Opola przejawia się również
w trosce o odpowiedni sposób reklamy tego, co w mieście się dzieje.
Nie trzeba wędrować aż do Rynku
do punktu informacji turystycznej.
Wystarczy patrzeć pod nogi, gdy
wychodzi się z dworca. To nie
dowcip. Schody prowadzące na
plac przed dworcem pełnią również
funkcję informacyjno-reklamową.
Można na nich wyczytać, jakie
bardziej znaczące imprezy odbywać
się będą w najbliższych miesiącach.
Właśnie w ten sposób dowiedziałem się o Festiwalu Opolskich
Smaków. Podobnie, kto znużony
podróżą wstąpi do mieszczącego
się w dworcowym kompleksie baru
„Opole Główne”, może pobrać
tam bezpłatny wspomniany już
wyżej informator miejski, szczegółowo informujący o życiu kulturalnym miasta. W ostateczności
można też otworzyć stronę internetową na Facebooku: „Miasto
Opole”.
Dość o festiwalach, pora na
smaki! Delektowałem się nimi

Nie ulega wątpliwości, że polskie potrawy są smaczne
zarówno w sierpniu, jak i we
wrześniu. Te sierpniowe wiązały
się z przeżyciami kulinarnymi,
wrześniowe bardziej zaspokajały
upodobania estetyczne. Ściągający
na Rynek wielbicieli kulinariów
X Festiwal Opolskich Smaków
wzbogacony był jeszcze nadtytułem „Polska smakuje”. Oba hasła
trochę mylące, choć oczywiście
prezentowano również produkty
i opolskie, i polskie. Formuła prezentacji była jednak o niebo szersza
i aż dziw bierze, że organizatorzy
nie pomyśleli o wykorzystaniu
tego w reklamie. Co prawda,

degustację czerwonego wina.
W pełni za to zgadzam się z twierdzeniem, że ten kulinarny festiwal
był również i ucztą muzyczną.
Przed estradą było tak samo tłoczno, jak i przed kramami, a na estradzie podziwiać można było
m.in. zespół „Opolanie”, Lukasa
Gogola, Filipa Sterniuka.
Za rok następny festiwal smaków. I tu uwaga do organizatorów.
Czy nie opłacałoby się urealnić
hasła na bardziej odpowiadające
stanowi faktycznemu, np. Festiwal
Smaków Międzynarodowych –
Opole 2019?

Jak festiwal, to musi być i estrada
Pora na wrażenia estetyczne,
które czekały na mnie, gdy na
przełomie września i października
ponownie zawitałem do „mojego
Opola”. W pamięci miałem obietnice (i to nie wyborcze!) prezydenta
miasta Arkadiusza Wiśniewskiego.
Na licznych plakatach rozmieszczonych wzdłuż ul. Krakowskiej,
modernizowanej głównej ulicy

Opola prowadzącej od dworca do
pl. Wolności, zapewniał, że jesienią
trakt nabierze europejskiego wyglądu.
Wyszedłem przed dworzec –
prezydent dotrzymał słowa! Zamiast
dawnej wąskiej jezdni, ulicy z chodnikiem po obu jej stronach, elegancki ciąg pieszy, tak modna obecnie prostokątna kostka i to bez
przerw na łączeniach, w które zapadałyby się szpilki pań podążających nowym city traktem. To nie
wszystko. Ławeczki, kasetony na
kwiaty, przygotowane cieki wodne
i... No właśnie, abstrakcyjne metalowe kielichowate tulipany budzą
mieszane uczucia wśród przechodniów. Niby są wokół nich ławeczki,
ale w sumie konstrukcja dość abstrakcyjna i nie bardzo wiadomo
czemu służąca, choć estetyczna na
pewno. Może na wiosnę oplotą ją
girlandy kwiatów, a może będzie
wieczorami kolorowo podświetlana
lub też w jej wnętrzu umieszczane
będą jakieś lampiony, np. w okresie
Bożego Narodzenia i Nowego Roku
– zastanawiali się głośno nagabywani przeze mnie o opinię opolanie.
Przyszłość pokaże.
Na dziś miasto żyje wyborami.
Ze słupa reklamowego kuszą wyborców uśmiechnięte twarze kandydatów. Czy będą się tak do nich
uśmiechać po wyborach? Tym bardziej że jest co nieco jeszcze
w Opolu do zrobienia, nie należy
zapominać, że miasto to nie tylko
jego centrum. Wystarczy trochę
oddalić się od europejskiego city…
Ale to już zupełnie inny temat.
Przyjdzie na niego czas po wyborach.

Pierożki, tyle że indyjskie, trochę dalej od Opola
„Nowa Trybuna Opolska” w sobotnio-niedzielnym numerze
z ostatniej dekady sierpnia informowała w tytule o „smakowitym
festiwalu na opolskim Rynku”,
w tekście jednak pisała tylko o produktach regionalnych i wyrobach
opolskich. A przecież, oprócz domowych przetworów, miodu, czosnku i śliwek węgierek nie można
było nie zauważyć stoisk: węgierskiego, hinduskiego, arabskiego,
francuskiego, niemieckiego, bułgarskiego! I choć obsługiwane
były często przez Polaków lub
ekipy mieszane, to przecież decydowało pochodzenie produktów,
a nie obywatelstwo prezentera.
Nie będę się jednak czepiał za lo-
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kalny patriotyzm Kolegów po piórze (a właściwie autorki informacji,
red. Edyty Hanszko), podała przecież, że w ramach warsztatów kulinarnych przyrządzała też potrawy
ﬁnalistka II edycji MasterChefjunior… Zoﬁa Zaborowska.
Zbieżność nazwisk, żadna rodzina
– a przyjemnie! Z poczęstunkiem
gości – jak pisała red. E.H.: „Można próbować i kupować” – też
było różnie. Wyraźnie przeważała
druga możliwość. Akurat to nie
dziwi, handel rządzi się wiadomymi prawami. Dlatego wręcz
rozczulił mnie przedstawiciel niemieckiego „Weingut” z Nadrenii
Palatynatu (Rheinland Pfalz), który spontanicznie zaprosił mnie na

Powstał miły dla oka i użyteczny ciąg pieszy

Sport
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W ratuszu krążą po Orbicie
Waldemar Niedźwiecki

K

iedy w 2004 roku oddawano ją do użytku, cieszył
się cały sportowy Wrocław.
Bo też nawet takiego, choć nie na
miarę ambicji dużego miasta,
obiektu stolicy Dolnego Śląska
brakowało. Nie była nim Hala
Stulecia (Ludowa), mimo iż przez
kilka dekad służyła sportowcom
i ludziom kultury. Stąd z powstaniem Orbity przedstawiciele
wspomnianych dziedzin, przede
wszystkim sportowcy wielu dyscyplin, wiązali duże nadzieje.
O tym, jaką miała pełnić rolę,
można przeczytać w Wikipedii:
„Hala sportowo-widowiskowa
(a nie na odwrót) Orbita to kompleks przystosowany do organizowania rozgrywek o randze krajowej i międzynarodowej w siat-

kówce, piłce ręcznej, koszykówce,
halowej piłce nożnej oraz gimnastyce artystycznej, a także miejsce
organizacji zawodów sportów walki
oraz – w dalszej kolejności – koncertów i imprez artystycznych, targów, wystaw, kongresów, sympozjów naukowych”.
Brzmi tyleż pięknie, co nieprawdziwie, i to nie od dzisiaj.
Sportowcy szybko zaczęli przeszkadzać zawiadującym owym
obiektem – Wrocławskiemu Centrum Treningowemu „Spartan”,
czyli jednoosobowej spółce gminy
Wrocław. Stawiano im warunki,
przede wszystkim ﬁnansowe, na
które w żaden sposób przystać nie
mogli, zmuszeni więc byli do szukania hal (określenie nieco na wyrost) gdzie indziej. A że nie było
to zadanie łatwe, nikogo nie obchodziło. Z korzystania z usług
Orbity kolejno – na skutek pro-

ponowanych horrendalnych stawek
– rezygnowali siatkarze, piłkarze
ręczni, koszykarze, zabrakło chętnych do organizowania prestiżowych imprez, choćby rangi mistrzostw Polski (np. w tenisie stołowym). Ostatnimi, które nie mogły przyjąć warunków narzuconych
przez kierownictwo WCT, były
siatkarki Volley Wrocław (wcześniej Impel).
Włodarze Orbity, a tak naprawdę ratusza (wszak Spartan to
miejska spółka z o.o.) zażyczyli
sobie za wynajem hali 10 tysięcy
złotych za dobę plus koszty ogrzewania i energii elektrycznej! Kogoś
pokopało! Jednocześnie bezczelny
kierownik działu marketingu
WTC zapewnił, że centrum jest
otwarte na sport, zwłaszcza że
kluby otrzymują halę po dużej (!)
zniżce. To ile musiałyby wybulić
bez owej dużej zniżki?

Na szczęście jest (szkoda, że
o stosunkowo skromnej widowni)
hala Akademii Wychowania Fizycznego, z której usług korzystają
koszykarki Ślęzy oraz koszykarze
i piłkarze ręczni Śląska. No i za
chwilę także siatkarki wspomnianego Volley Wrocław. Zaś w przypadku telewizyjnej transmisji do
szukania właściwego obiektu (bo
nie spełnia określonych ku temu
warunków hala przy ul. Krupniczej)
zostaną zmuszeni szefowie męskiej
siatkarskiej Gwardii. W grę wchodzi
nawet hala w Jelczu-Laskowicach.
Przed laty pomysł na wielofunkcyjny, obliczony na 15–18-tysięczną
widownię, obiekt miał dyrektor
Rafał Guzowski (nawet zaprezentował projekt w telewizji). Ale władze Wrocławia nie były tym zainteresowane. Powstały piękne, nowoczesne hale w Trójmieście, Krakowie, Łodzi, nawet w Gliwicach.

To tam się opłaca, a we Wrocławiu
nie? A opłaciło się przerobienie
Olimpijskiego za ponad 150 milionów (niektórzy twierdzą, że nawet
blisko 200) na stadionik – bo nie
stadion – na niespełna 12 tysięcy
miejsc? Do tego dalekiego w ostatecznej wersji od tej pierwotnie
proponowanej i zatwierdzonej.
Chętnie usłyszałbym, co ma
do powiedzenia w kwestii ﬁnansowania wrocławskiego sportu (poszczególnych dyscyplin i obiektów)
najpoważniejszy kandydat na prezydenta stolicy Dolnego Śląska
Jacek Sutryk. Zwłaszcza biorąc
pod uwagę „osiągnięcia” na tym
polu w ostatnich latach, kiedy do
jego kompetencji należało m.in.
zwierzchnictwo nad szeroko pojętym sportem. Także nad „dynamiczną”, „elastyczną” w swoich poczynaniach spółką Spartan. Pogratulować!

Betard Sparta z brązem, Drabik ze srebrem,
a Woﬃnden ozłocony
Waldemar Niedźwiecki

S

ezon 2018 w speedwayu dobiegł końca. Zaskakujących
rozstrzygnięć zabrakło, bo
nie należał do nich ani tytuł drużynowego mistrza Polski dla leszczyńskiej Unii, ani zwycięstwo
w klasyﬁkacji generalnej Grand
Prix (czyli indywidualnych mistrzostw globu) Taia Woﬃndena,
ani też – choć przed decydującą
rozgrywką spodziewano się innego
ﬁnału – wygrana w rywalizacji juniorów w światowym czempionacie
Bartosza Smektały.
Leszno dysponowało najmocniejszym, przy tym doświadczonym
składem, i czującym żużel jak nikt
trenerem – menedżerem Piotrem
Baronem, nic zatem dziwnego, iż
powtórzyło sukces z poprzedniego
sezonu. Dlatego zdziwiło mnie,
że to nie Piotrowi przypadła
w udziale nagroda PGE Ekstraligi
dla najlepszego trenera/menedżera
minionych rozgrywek (choć laureat
Stanisław Chomski z gorzowskiej
Stali rzeczywiście wykonał kawał
dobrej roboty). Mający apetyty na
mistrzowską koronę żużlowcy Betard Sparty Wrocław musieli zadowolić się miejscem na najniższym stopniu podium. Biorąc pod
uwagę okoliczności, brązowy medal

Maksym Drabik
uznać można za sukces. Właściwie
poza Maćkiem Janowskim i Maksymem Drabikiem każdy z pozostałych zawodników miał większe (Milik, częściowo Fricke) lub

mniejsze (nawet Woﬃnden)
wpadki. A że pech dosięgnął utalentowanego nastolatka Gleba
Chugunova, zabrakło armat, by
zdetronizować Unię Leszno.

Drobnym rozczarowaniem było
wicemistrzostwo świata juniorów
broniącego tytułu Drabika, ale
tylko dlatego, iż przed ostatnim
turniejem Maksym miał wydawało
się bezpieczną przewagę nad kolegą
z reprezentacji Bartkiem Smektałą. Jednak występ w Pardubicach
wrocławianinowi kompletnie się
nie udał, więc musiał zadowolić
się srebrnym medalem. Był wyraźnie rozczarowany, choć dla każdego innego młodego żużlowca
wicemistrzostwo oznaczałoby spełnienie marzeń.
Zawiedziony zakończył też sezon Maciej Janowski. Do ostatniej
rundy GP w Toruniu miał ogromne szanse na brąz indywidualnych
mistrzostw świata. Ale czujący
jeszcze skutki groźnie wyglądającego upadku w Teterow (Grand
Prix Niemiec) „Magic” wypadł na
toruńskiej MotoArenie blado i zakończył rywalizację tuż za podium.
Podobnie, jak w ubiegłym roku,
na medal – o czym jestem przekonany – będzie musiał poczekać
co najmniej do przyszłego sezonu.
Jednak we Wrocławiu i tak
było co świętować. Tai Woﬃnden
po raz trzeci wywalczył mistrzowski tytuł, co już obecnie czyni go
jednym z największych ścigantów
w historii tej dyscypliny. „Tajski”
był szczęśliwy, ale mnie zaimpo-

nował głównie nie postawą na torze, a kilkukrotnym dedykowaniem
mistrzostwa, jeszcze na stadionie
w Toruniu, tragicznie zmarłemu
(popełnił samobójstwo) Tomaszowi Jędrzejakowi. Co klasa to
klasa!
Teraz pora na kompletowanie
składów na następny sezon. Właściwie wszystko w tej materii jest
już jasne, bo większość żużlowców
postanowiła pozostać w ekipie dotychczasowego pracodawcy. Prawdopodobnie Nicki Pedersen (już
poza Grand Prix) wyląduje w Zielonej Górze, a do przeprowadzki
do Lublina (beniaminek ekstraligi
Motor musi szukać poważnych
wzmocnień) przymierza się Martin
Vaculik – tamtejsi działacze kuszą
Słowaka workiem pieniędzy.
A co z Betardem Spartą? Myślę, że prezes Rusko dokona najwyżej jednego transferu (choć niemal wszyscy sensowni krajowi zawodnicy są nie do „wyjęcia”), nie
sądzę – wbrew przewidywaniom
mediów – by musiał szukać nowego
zespołu Vaclav Milik. Bo nie ma
takiej potrzeby. Czecha, podobnie
jak Australijczyka Fricke’a, stać
na widowiskową, a przy tym skuteczną jazdę. Czy to wystarczy, by
zrzucić z tronu leszczyńską Unię
przekonamy się w okolicach października przyszłego roku.
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Nie dla smutasów ani ponuraków
Wiejska dyskoteka. Stoi samotnie dziewczyna –
nikt z nią nie tańczy.
Nagle podbiega do niej jakiś chłopak i zaczynają
tańczyć.
Ona:
– Powiedz mi, czy jesteś stąd?
– Tak.
– Dlaczego cię wcześniej nie widziałam?
– Siedziałem... piętnaście lat.
– Tak? Za co?
– Zabiłem swoją żonę siekierą!
Ona poprawia włosy, obciąga sukienkę i mówi
z ﬁglarnym uśmiechem:
– Więc dajesz mi do zrozumienia, że nie jesteś żonaty...?
***
Zosia zaplanowała na dziś nic nie robić i plan wykonała.
Oto, co znaczy umiejętność planowania czasu i prawidłowa ocena własnych możliwości.
***

– Co robisz?
– Jestem księgową.
– To powiedz coś po księgowemu...
– Coś klikłam i wszystko znikło.
***
Idzie facet do lekarza z obolałym łokciem.
– Panie doktorze, bardzo boli mnie łokieć.
– Proszę przynieść jutro mocz do badania.
Facet postanowił zakpić sobie z lekarza, bo co ma
mocz do bolącego łokcia. Więc do swojego pojemniczka na mocz nalał mocz swój, żony, córki i dodał
trochę starego oleju silnikowego.
Następnego tygodnia lekarz czyta wynik badań.
– Pana córka jest w ciąży, żona pana zdradza, silnik
w samochodzie jest do remontu. A pan niech się
więcej nie onanizuje podczas kąpieli, bo uderza pan
łokciem w brzeg wanny i stąd ten ból.
***
– Kochanie, gdzie byłeś?
– Biegałem.
– A czemu koszulka sucha, a spodenki mokre?
– Nie dobiegłem.

Fraszki Jana Zacharskiego
Zakaz
Zakaz używania każdy dzisiaj zna
Pewnego brzydkiego słowa na „k”,
Co nie oznacza pani lekkich obyczajów,
Ale konstytucję w praworządnym kraju.

Kolesie
Kto się za obecną władzą opowiada,
Mnóstwo kolesiów na licznych posadach,
Służalczych hołdów pielgrzymka im sprzyja,
Ulica Nowogrodzka i Radio Maryja.

Zawieszenie
Konstytucji najpierw zmienili oblicze
Domorośli prawnicy i majsterkowicze,
A wtedy grupa partyjnych kolesi
Uznała, że konstytucję uda się zawiesić.
Kiedyś elektorat pozbawi ich stołków,
A ich kompetencje zawiesi na kołku.

Ślepa uliczka
Partie opozycji dogadać się mogą,
Ale każda podąża swoją własną drogą.
Politycznych proﬁtów ma to być zaliczka,
Lecz każda taka droga to ślepa uliczka.

Sojusz
To dziś należy do dobrego tonu,
Kwitnie dziś sojusz ołtarza i tronu,
Co pewien mały dyktator podpowie,
To przytakują mu hierarchowie,
Dwa drogowskazy ten układ prowadzą:
Dojenie kasy, upojenie władzą.
Zbiórka
Minister Ziobro wiele się nie trudzi,
Bez trudu swoich kompletuje ludzi,
Prawniczych talentów zarządzona zbiórka,
Szkolnych kolegów i kumpli z podwórka.

Wojna
Nadal trwa wojna na wszystkich frontach,
Bruksela stawia Warszawę do kąta,
Jako nagannych zachowań sprawcę,
Chce ją posadzić na oślej ławce.
Znak
Dziś opozycja wysyła znak,
By elektorat był dla niej „na tak”,
A elektorat jej na to: panowie,
To ja się nad tym jeszcze zastanowię.

Kasia z Chojnowa

Prognoza
Praca samorządu już popłynie wartko,
Kiedy poprzemy go wyborczą kartką.
Radosny nastrój wyborcy podnieca
Pierwszy kandydat: da kafelek z pieca,
Kolejny twierdzi, że jeśli potrzeba,
Da gwiazdkę z nieba,
Ten nie dopuści do zdrowia utraty,
Wyborca będzie młody, piękny i bogaty,
Da emerytom pieniędzy furę,
Bagażówką prześle im emeryturę,
Rolnik będzie odtąd szczęśliwym człowiekiem,
Kraj zaś płynący i miodem, i mlekiem,
Zaś Amerykanów stanie się dewizą,
Aby już nigdy nas nie gnębić wizą,
Zdrowy w narodzie zapanuje duch,
Wzrośnie nam stopa, a opadnie brzuch,
Kultura słowa znacznie się podniesie,
Sukces nam nie uderzy do głowy,
Wciąż będzie większy produkt narodowy.
Kiedy szczęśliwości tych nadejdzie pora?
No jak to kiedy, zaraz po wyborach.
Jan Zacharski

Dezorientacja
To przedwyborczych harców znamię,
Że jeden kręci, a drugi kłamie.
W końcu już tego nie ogarnę,
Czy coś jest białe, czy też czarne.
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Budujemy mosty
Dla dobrej zmiany sposób prosty,
Zbudujemy drogi, zbudujemy mosty,
Bo mówił premier do pełnej sali:
Nasi poprzednicy ich nie zbudowali.

– Jestem śpiochem, jak każdy kot, ale nie sypiam po nocach, bo nie wiem, czy prezes weźmie mnie na
wychowanie. Jestem czarny, ale czy prezes nie uzna, że
czarne jest białe, a białe jest czarne? Och, ta polityka…

Po reformie
Mamy sądownictwo po wielkiej reformie,
Nowo ustalonej poddano go normie.
Jego niezawisłość rządzącym zawadza,
Teraz za nim się kryje polityczna władza.

Fot. Mariusz Żyromski
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