
Lesław Miller 

O
d lat w naszym parlamen-
cie dominują dwie partie 
– Platforma Obywatelska 

oraz Prawo i  Sprawiedliwość. Po 
każdych wyborach do Sejmu i Se-
natu pojawia się jakaś „nowalijka”, 
która prezentuje atrakcyjny program, 
na który dają się nabrać wyborcy. 

Andrzej Lepper, chłop z  Po-
morza, zaczął od blokowania dróg, 
protestując przeciw importowaniu 
zboża, którego w Polsce było wów-
czas pod dostatkiem. Tracili na tym 
rolnicy, bo nie mogli sprzedać swo-
jego zboża. Blokady objęły coraz 
szerszy zasięg i to pozwoliło Lep-
perowi na utworzenie partii „Sa-
moobrona”. W wyborach do parla-
mentu partia zdobyła sporo man-
datów poselskich, sam Lepper został 
nawet ministrem rolnictwa oraz 
wicepremierem. W  czasie trwania 
kadencji Sejmu partia traciła na 
swoim znaczeniu, aż znalazła się na margi-
nesie, a w końcu zniknęła z mapy politycznej. 
Lepper nie żyje, oficjalne źródła podały, że 
popełnił samobójstwo, ale nikt w  to nie 
wierzy. 

W kolejnych wyborach były inne partyjne 
efemerydy, jak np. Janusz Palikot, Kukiz 
15, a ostatnio mocno okrojona Nowoczes-
na. 

Teraz na topie jest Robert Biedroń, 
który założył centrolewicową partię „Wiosna” 
i  prezentuje jej program. Atrakcyjny, lecz 
nie w pełni realny. „Wiosna” ma być odej-
ściem od tego, co jest, czyli skupić się na 
potrzebach człowieka i  zakończyć wojnę 
polsko-polską. Dobre sobie, lecz kto znajdzie 
receptę na pogodzenie wściekle nienawi-
dzących się PiS- u i PO? 

Następnie lider „Wiosny” zaprezentował 
główne postulaty: powiedział, że chcą być 
w parlamencie, aby rozdzielić państwo od 
Kościoła, zlikwidować smog, pozamykać 
kopalnie, bo nie są opłacalne, budować 
żłobki i przedszkola. 

Polemizując z Biedroniem, trzeba mu 
przypomnieć, że Polacy są narodem kato-
lickim i  przez walkę z  Kościołem może 
stracić duży odsetek elektoratu. 

Rację ma Biedroń, że kopalnie węgla 
są kosztowne w eksploatacji, a wydobywany 
przez nie węgiel spalany w elektrowniach 
zatruwa środowisko i  tworzy smog. Ale 

likwidacja kopalń to długotrwały i złożony 
problem. Trzeba przede wszystkim zagos-
podarować ludzi ze zlikwidowanych zakła-
dów. 

Póki co, Biedroń jeździ po kraju i prze-
konuje ludzi do siebie. Na razie słupki son-
dażowe dają mu dwucyfrowy wynik. Ale 
jak  będzie podczas jesiennych wyborów 
parlamentarnych? Oby mu „Wiosna”  do 
tego czasu nie zwiędła. 

Na koniec coś wesołego: uśmiał się 
Grzegorz Schetyna, kiedy Biedroń – w razie 
wygrania wyborów i objęcia teki premiera – 
zaproponował mu funkcję... wicepremiera.

W
rocławskie zakłady 
koncernu Bombardier 
Transportation rozpo-

czynają produkcję nowych loko-
motyw TRAXX DC3, które 
w przyszłym roku wyjadą na pol-
skie tory. Wartość kontraktu pod-
pisanego z  firmą Akiem Group 
wynosi 112 mln euro.  

Lokomotywy elektryczne 
TRAXX należą do najnowocześ-
niejszych elektrowozów na świecie. 
Nowa generacja lokomotyw wy-
różnia się od poprzedniej przede 
wszystkim dostępnością systemu 

„Last Mile” ze wspomaganiem sil-
nika wysokoprężnego. 

Elektrowozy posiadają zbiornik 
na 400 litrów paliwa, który pozwala 
poruszać się pociągom towarowym 
na trasie bez sieci trakcyjnej oraz 
zjeżdżać z linii zelektryfikowanej 
na niezelektryfikowaną. W  ten 
sposób skład może przejechać na-
wet 40 kilometrów, co pozwoli np. 
w  awaryjnej sytuacji zjechać na 
bocznicę lub ułatwi załadunek to-
warów w portach. Ponadto nowe 
lokomotywy pozwalają przedłużyć 
okres między kolejnymi przeglą-

dami o kolejne 40 tys. km. Prędkość 
do 140 km/h. 

Produkcja jednego Traxxa trwa 
nawet dziewięć miesięcy. Na po-
czątku 2020 roku na polskie tory 
powinna wyjechać pierwsza loko-
motywa najnowszej generacji. Na 
nasz rynek wprowadzi je firma 
leasingowa Akiem Group, która 
od wielu lat współpracuje z Bom-
bardierem. W sumie wrocławska 
fabryka wyprodukuje dla Akiem 
20 elektrowozów DC3 oraz 13 
innych wielosystemowych loko-
motyw.
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Oby „Wiosna” nie zwiędła do jesieni

W przyszłym roku takie nowoczesne lokomotywy wyruszą na tory 
w Polsce

Robert Biedroń na spotkaniu we Wrocławiu

Nowoczesne lokomotywy  
z wrocławskiego Bombardiera



Źli ludzie porzucili rasowego 
kotka na Dworcu Głównym we 
Wrocławiu. Zwierzaka przygarnął 
prezydent miasta – Jacek Sutryk 
i nadał imię mu imię Wrocek.  

*** 
Ponad 500 maturzystów za-

tańczyło poloneza na opolskim 
Rynku. 

*** 
Dawna piekarnia Mamut we 

Wrocławiu zostanie zaadaptowana 
na nowoczesny akademik. 

*** 
Funkcjonariusze Krajowej Ad-

ministracji Skarbowej zlikwidowali 
dwa nielegalne kasyna gier w Opo-
lu. 

*** 
3 miliony złotych przeznaczyło 

Miasto Opole dla tamtejszych klu-
bów sportowych . 

*** 
Czeska firma naprawiła zepsutą 

sygnalizację świetlną przy kilku 
ulicach w Legnicy. 

*** 
Wrocław liczy 632 tysiące 

mieszkańców, w  drugim co do 
wielkości dolnośląskim mieście – 
Wałbrzychu, mieszka 114 tysięcy 
osób. 

*** 
Stacja kolejowa Kłodzko Mias-

to została poddana przebudowie. 
Powstanie tam dodatkowy peron. 

Prace będą zakończone w  2020 
roku. 

*** 
Od 27 kwietnia do 15  września 

br., w kościele pw. Świętego Krzyża 
na Ostrowie Tumskim we Wroc-
ławiu, będzie można oglądać 34 
malowidła Michała Anioła z Ka-
plicy Sykstyńskiej w Rzymie. 

*** 
Podczas remontu mostu przy 

ul. Sienkiewicza w Dzierżoniowie 
natrafiono na niewypały z drugiej 
wojny światowej. Ewakuowano dzie-
ci z pobliskiej szkoły i przedszkola. 

*** 
Ruszyła budowa sieci wodo-

ciągowej w  Stanisławowie koło 
Jawora. 

*** 
Trener klubu strzeleckiego 

„Agata” w Złotoryi  – Józef Za-
twardnicki, otrzymał dyplom Mi-
nistra Spotu i Turystyki za nau-
czanie strzelania od półwiecza. 

*** 
Wykryto, że jeden z  radnych 

Lubina był tajnym współpracow-
nikiem komunistycznej służby bez-
pieczeństwa. 

*** 
Funkcjonariusze Centralnego 

Biura Śledczego zatrzymali byłego 
burmistrza Bogatyni pod zarzutem 
niegospodarności w związku z peł-
nieniem funkcji publicznych.

Wojciech W. Zaborowski 

J
ęzyk polski słychać po obu 
stronach Odry. Stwierdzenie 
niezbyt odkrywcze, zwłaszcza 

od czasu, gdy granice nie dzielą, 
a łączą europejskie kraje. Nie spo-
tykam już w Niemczech tak ku-
riozalnych zachowań przybyszów 
z Polski, jak to zdarzało się jeszcze 
kilkanaście lat temu, gdy przeby-
wająca zaledwie od kilku miesięcy 
dziewczyna z  Polski, zagadnięta 
po polsku, odpowiedziała: „Ja nie 
rozumieć polski język”. 

Dla odmiany, w Polsce od pew-
nego czasu ci, co powinni „rozu-
mieć” język i poprawnie go używać, 
posługują się wykolejoną polszczyz-
ną. Określenie  „wykolejona” pasuje 

jak najbardziej do sytuacji, o których 
chcę napisać parę słów więcej – 
dotyczą bowiem zapowiedzi wy-
głaszanych przez głośniki na sta-
cjach PKP. Przykłady zanotowane 
zostały przeze mnie w ciągu ostat-
nich paru tygodni na dworcach 
głównych Szczecina i Wrocławia. 

Miasto Lubeka (po niemiecku 
Lübeck) ma oczywiście dworzec 
główny (skrót w języku niemieckim 
„Hbf ” od „Hauptbahnhof ”). 
W Szczecinie podróżny słyszy za-
powiedź: „pociąg do stacji Lubek...” 
itd. A  powinno być – jeśli po 
polsku – to: „pociąg do Lubeki...”, 
w wersji zaś niemieckiej powinna 
być uwzględniona samogłoska „ü”, 
nie „u”! Podobnie, wręcz humo-
rystycznie,  do niedawna brzmiała 
zapowiedź-ostrzeżenie „proszę od-

sunąć od toru”. Co odsunąć? Oczy-
wiście, nie „co”, a  „się”, którego 
zabrakło. 

Dla odmiany we Wrocławiu, 
zapowiadając w języku niemieckim 
pociąg do Forst na Łużycach, nie-
mieckie słowo „Lausitz” wypowia-
dane jest z polska jako „lauśic”. 

Przy tego typu wykolejeniach 
językowych drobiazgiem już jest 
nagminne namawianie podróżnych 
wysiadających na stacjach do... 
kradzieży cudzego dobytku. Bo 
jak inaczej zrozumieć zachętę: 
„Prosimy podróżnych o zabranie 
bagaży”. Niemcy dla jasności do-
dają w  komunikatach małe, ale 
istotne słówko „swoich”! 

Reasumując: na kolei się nie-
wątpliwie poprawia, niestety, nie 
dotyczy to polszczyzny. 

2 Felietony i aktualności

Eksperymenty na dzieciach 
 
Mam okazję śledzić na bieżąco sytuację w pewnej dużej szkole podstawowej powiatowego 

miasta. Jeszcze niedawno w  holu wisiały tam flagi państw członkowskich Unii, a  dziś 
pozostały już tylko polskie. Rodzice skarżą się, że uczniowie wyzywają się nawzajem od 
„pedałów”, że na korytarzach padają rasistowskie obelgi, a  czasem znaleźć tam można 
samolocik papierowy z hasłem na skrzydłach: „palić Żydów” lub podobnym. Nagabywani 
w  tej sprawie nauczyciele rozkładają ręce, a  na propozycję, by o  tych zachowaniach, 
wyraźnie sprzecznych z chrześcijańskim nakazem tolerancji i miłości bliźniego, mówić na 
każdej lekcji, w tym na religii, pada odpowiedź: – Nie ma na to czasu, musimy gonić z pro-
gramem… 

Realizacja programów nauczania większości przedmiotów kojarzy się z  robotą na 
budowie, gdzie robotnicy ganiają z  pustymi taczkami, bo nie mają czasu ich załadować, 
a na dokładkę kierownik zgubił gdzieś plany i teraz nie wiadomo nawet czy to budowa, czy 
rozbiórka. Nie ma prawie przedmiotu, który nie wymagałby uzupełniania wiedzy w domu. 
Niemal codziennie jest jakiś sprawdzian, kartkówka czy klasówka. Na równi z  dziećmi 
ofiarami „dobrej zmiany” w oświacie są nauczyciele, zmuszeni do realizacji przeładowanych 
podstaw programowych. W  dodatku te „minima” zawierają treści dotąd nieznane – 
przynajmniej tym nauczycielom, którzy rozpoczęli pracę w wolnej Polsce. 

W nowej podstawie programowej do języka polskiego dla szkół średnich, z listy lektur 
usunięto m.in. dzieła Schulza, Iwaszkiewicza, Conrada, Bułhakowa oraz Nałkowskiej, 
zastępując je takimi perłami literatury, jak „Kwiatki św. Franciszka z Asyżu”, „Legenda o św. 
Aleksym” czy bogoojczyźniana poezja J.M. Rymkiewicza. W ramach licealnej wiedzy o spo-
łeczeństwie serwowany jest bełkot w  rodzaju: „Wzorowy obywatel musi być świadom, że 
bez poświęceń dla dobra publicznego nie będzie się spełniał jako wzorowy obywatel. 
Realizacja jakichś celów będzie wymagała dużej samodyscypliny, jak i poświęceń. Przez co 
wzorowy obywatel musi być odpowiedzialny i mieć poczucie tej odpowiedzialności w stosunku 
do społeczeństwa obywatelskiego” itd. Ale już „Podstawa programowa do Wychowania do 
życia w rodzinie” to spójny system kształtowania zeszłowiecznych postaw , oderwany od 
współczesnej obyczajowości. Ten niby nieobowiązkowy przedmiot ma „wpisywać się 
w program wychowawczo-profilaktyczny każdej szkoły” i stanowić ważny element wycho-
wywania Polaków wolnych od niekatolickiego podejścia do życia, które program PiS określa 
jako „nihilizm”. 

Efekty już widać. W  szkole, o  której wspomniałem wcześniej, dzieci wtłaczane są 
w  tradycyjne role żywcem przeniesione z  minionego stulecia. Dziewczynki otrzymują np. 
zadanie posprzątania chłopcom w  tornistrach i  porządnego ułożenia przyborów w  ich 
piórnikach, a chłopcy w tym czasie bawią się na korytarzu, żeby nie przeszkadzać koleżankom 
w pracy. Na lekcji wychowania do życia w rodzinie dziewczynki zapisują w zeszytach, że ich 
celem jest praca w domu, a w przyszłości poświęcenie się rodzinie. Na lekcji wychowawczej 
dziewięciolatki dowiadują się, że mają „chodzić z gracją i siadać z wdziękiem, bo nikt nie 
będzie zwracał uwagi, czy jesteście mądre, więc musicie być ładne”, a na WF – że im „nie 
wolno dłużej ćwiczyć i, broń Boże, robić pompki, bo od tego tworzą się brzydkie mięśnie”. 
Nieprawdopodobne? Tak! Ale jak najbardziej prawdziwe.  

Zastanawiam się, jaki jest racjonalny powód oświatowej i  obyczajowej rewolty – bo 
przecież nie rewolucji? Pominąwszy odpryski zwykłej głupoty prostaków i ignorantów oku-
pujących państwowe posady, nonsensowne działania łączy moim zdaniem pewna nadrzędna 
idea. Zarówno sam prezes Kaczyński, jak i jego funkcjonariusze napomykali o niej wielokrotnie, 
ale w pamięci rodaków jakoś nie zapisała się koncepcja ukształtowania Nowego Człowieka 
na Nowe Czasy. Portretując współczesnego Polaka, PiS karykaturalnie eksponuje jego 
obyczajowy konserwatyzm i patriotyzm zalatujący stęchłym nacjonalizmem. Nowy patriota 
kocha emocjami i sercem, a nie rozumem. Ogląda i akceptuje świat według TVPiS. Wyznaje 
mity założycielskie sprecyzowane przez władzę i  wierzy w  nową historię Polski, z  której 
usunięto wszystko, co nie przydaje jej chwały, a dołożono błędne, wątpliwe lub jednostronne 
fragmenty, ku chwale obecnie rządzących. Prawdziwy patriota musi wiedzieć, że „narodowe” 
to znacznie więcej niż „demokratyczne” i potrafi poświęcić swoje prawa dla dobra ojczyzny 
– dobra definiowanego przez partię rządzącą. Bo nowy Polak ufa władzy, która lepiej wie, 
kto buduje kraj, a kto go rujnuje.  

Problem w tym, że dorosłych niełatwo skłonić do eksperymentów. A skoro dla realizacji 
wizji Kaczyńskiego nie wystarcza prostodusznych naiwnych albo cynicznych koniunkturalistów 
czy podatnych na hipnozę lub korupcję, to trzeba postawić na młode pokolenie. Stąd 
szczególna rola przypadła MEN, realizującemu PiS-owskie eksperymenty na dzieciach. 

Wykolejona polszczyzna

Wieści z Dolnego Śląska 
i Opolszczyzny

Moje Jan  
Kowalski
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W
ójt Gminy Dobroszyce 
Artur Ciosek odebrał 
z rąk Marszałka Wo-

jewództwa Dolnośląskiego Ceza-
rego Przybylskiego oraz Wice-
marszałka Marcina Gwoździa 
promesę na dofinansowanie bu-
dowy dwóch nowych świetlic – 

w Malerzowie i Nowosiedlicach. 
W  ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014–
2020 Gmina Dobroszyce otrzy-
mała 1 mln zł z 30 mln, które tra-
fiły do regionów wrocławskiego 
i legnickiego.

Pieniądze  
na świetlice wiejskie



Grzegorz Wojciechowski 

K
ościół Wang w Karpaczu 
Górnym został poświęco-
ny 28 lipca 1844 roku, 

była to okazała uroczystość, w któ-
rej brała udział para królewska, 
wielu członków dworu oraz innych 
znakomitych gości i członków ro-
dziny królewskiej. Obecni byli 
między innymi przybyli z Karpnik 
książę Wilhelm ze swoją żoną, 
z pobliskiego Wojanowa przyjechał 
książę Fryderyk niderlandzki oraz 
jego małżonka Luiza, a także druga 
żona zmarłego przed czterema 
laty króla Fryderyka Wilhelma III 
księżna legnicka Augusta von Har-
rach. 

Z miejscowych arystokratów 
obecni byli Frederike Karoline von 
Reden z  Bukowca koło Kowar, 
dzięki inicjatywie której doszło do 
sprowadzenia kościoła w Karko-
nosze, Christian Leopold von 
Schaffgotsch z Cieplic, który prze-
kazał teren pod wzniesienie świą-
tyni, był również pan na Miłkowie 
i przyległych wsiach hr. von Ma-
tuschka, a także nadprezydent pro-
wincji śląskiej Friedrich Theodor 
von Merckel, generał Friedrich 
Wilhelm von Brandenburg i wielu 
innych, łącznie ponad 40 osób re-
prezentujących arystokrację. 

Było to wydarzenie bardzo do-
niosłe dla karkonoskiej społecz-
ności, o  czym świadczy fakt, że 
w  miejscowej prasie ukazało się 
kilka wierszy autorstwa miejsco-
wych poetów. 

Uroczystości poświęcenia ko-
ścioła przebiegały jednak 
w  atmosferze szoku, jaki 
przeżyli mieszkańcy Karko-
noszy, gdy dowiedzieli się, 
że zaledwie dwa dni wcześ-

niej doszło do nieudanego zamachu 
na parę królewską w Berlinie. 

Kronikarz miasta Jelenia Góra 
Johann Karl Herbst pisał na ten 
temat: 

27 lipca wieczorem [1844 r.] 
mieliśmy szczęście gościć tu króla 
i królową w ich drodze do Mysłako-
wic. Po ich odjeździe rozeszła się 
wieść o strasznym zamachu na życie 
obojga Wysokości w Berlinie podczas 
ich wyjazdu. Powszechne oburzenie 
na ten występek porównać można 
jedynie z głęboką wdzięcznością dla 
Wszechmogącego, który chronił swą 
dłonią parę królewską i sprawił, że 
nie zostali ranni. Jednak dotychczas 
pod tym względem dziewiczo czysta 
historia Prus została w  ten sposób 
zbrukana. W niedzielę 28 lipca Jego 
Królewska Wysokość wraz z licznymi 
osobami towarzyszącymi brali udział 
w poświęceniu naszego kościoła gór-
skiego Wang pw. Wybawiciela w Gór-
nym Karpaczu. Magistrat i delegaci 
miejscy skierowali na ręce Jego Wy-
sokości wyrazy bólu z powodu owego 
postępku i radości z powodu cudow-
nego ocalenia. 

Co więc dokładnie wydarzyło 
się 26 lipca 1844 roku? 

Otóż tego dnia o godzinie 8.00 
na placu przed pałacem króla Prus 
odbywało się uroczyste pożegnanie 
pary królewskiej, która udawała 
się na Śląsk, między innymi w celu 
obchodów uroczystości związanych 
z  poświęceniem kościoła Wang 
w dzisiejszym Karpaczu Górnym. 
Wtem z tłumu wyszedł człowiek, 
zbliżył się do królewskiego powozu 
i  oddał dwa strzały w  kierunku 
znajdującego się wewnątrz mo-
narchy. Pojazd na-
tychmiast odjechał 
a publiczność za-
marła z przera-
żenia. Po chwili 

kareta zatrzymała się, 
a w jej drzwiach stanął 
Fryderyk Wilhelm IV, 
pokazując zebranym, że 
jest zdrów i  nic mu się 
nie stało. 

Sprawcę natychmiast 
aresztowano i  wdrożono 
śledztwo, które ujawniło dalsze 
szczegóły tego zamachu. Otóż, 
jak się okazało, jedna z kul dosięgła 
króla, ale nie uczyniła mu jednak 
większej szkody z  wyjątkiem si-
niaka na piersi. Monarcha za-
wdzięczał jedynie przypadkowi 
fakt, że kula nie utkwiła w  jego 
ciele oraz swemu płaszczowi, który 
stał się swoistą kamizelką kulo-
odporną, znaleziono bowiem 
w nim wiele dziur, jak informowała 
prasa: 

Płaszcz albowiem króla może 
wskutek schylenia się na 2 fałdy 
w  tem miejscu się złożył, przez co 
moc strzału osłabioną została. Wia-
domo bowiem, że wystrzelona kula 
na miękich, żadnego oporu nie sta-
wiających przedmiotach, np. na wi-
szącem suknie, znacznie na sile traci. 
W płaszczu N. Pana w rzeczonem 
miejscu jest 5 okrągłych dziur, t.j. 4 
przez obie fałdy, a  jedna w  poje-
dyńczem suknie. W  mundurze N. 
Pana, zapiętym wówczas, są dwie 
mniej wydatnie zaokrąglone dziury. 
Kamizelka N. Pana nie tknięta. 
Zbrodniarz położył był pistolet we 
drzwi karety, tak dalece, że przestrzeń 
między otworem pistoletu i N. Panem 
najwięcej 1 i  1/2 stopy wynosiła. 
Obie wystrzelone kule w pojeździe 
znaleziono. Druga kula uderzyła 
o  żelazo w  górnej części pojazdu 
i znaleziono ją zupełnie spłaszczo-
ną. 

Natychmiast po zamachu para 
królewska udała się na stację kolei, 
skąd odjeżdżały pociągi w kierunku 
wschodnim, do Frankfurtu nad 
Odrą. Po przybyciu na miejsce 
królowa odreagowała dość emo-
cjonalnie całe to zdarzenie i zaczęła 
płakać, szybko jednak się opano-
wała i nawet pocieszała i dodawała 
otuchy towarzyszącym jej damom. 

Cały królewski orszak odjechał 
do Krosna Odrzańskiego, gdzie 
krótko zabawiono, a następnie do 
Krzystkowic (Christianstadt), gdzie 
stanęli wieczorem na nocleg. 

Na drugi dzień o godzinie 7.00 
rano planowano wyruszyć w dalszą 
drogę, jednakże godzina odjazdu 
opóźniła się nieco, bowiem do 
Krosna dotarły dwie delegacje, 
jedna złożona z członków władz 
stolicy Prus Berlina, druga zaś 
z mieszkańców tego miasta. 

Do swojej letniej rezydencji 
para królewska dotarła wieczo-
rem. 

Niedoszły królobójca nazywał 
się Heinrich Ludwig Tschech uro-
dził się 28 kwietnia 1789 roku 
w  miejscowości Klein Kniegnitz 
(obecnie Księgnice Małe w gminie 
Sobótka) na Dolnym Śląsku, ukoń-
czył studia prawnicze na uniwer-
sytecie we Wrocławiu i we Fran-
kfurcie nad Odrą, pracował w ad-
ministracji, był nawet burmistrzem 
miasta Storkow w Brandenburgii. 
Jednakże z uwagi na konflikt z jed-
nym z członków rady miasta zmu-
szony był zrezygnować z urzędu. 
Tschech próbował znaleźć pracę 
odpowiadającą jego ambicjom i wy-
kształceniu, pisał w tej sprawie do 
władz pruskich, ale bez skutku. 
Właśnie to wzbudziło w nim po-
czucie krzywdy i  niesprawiedli-
wości, które obróciło się przeciwko 
królowi Fryderykowi Wilhelmowi 
IV. Do zamachu przygotowywał 
się bardzo starannie, zakupił pis-
tolet dwulufowy i uczył się z nim 
obchodzić. Na dzień przed tym 

dramatycznym wydarzeniem za-
mówił wykonanie dagerotypu, 
przedstawiającego jego postać z wy-
ciągniętą ku górze ręką, jak twier-
dził po to, aby ludzie widzieli, że 
tego aktu nie dokonał jakiś byle 
rzezimieszek, ale zdesperowany, 
inteligentny i wykształcony czło-
wiek. 

Tschech został postawiony 
przed pruskim wymiarem spra-
wiedliwości, sąd drugiej instancji 
skazał go na śmierć przez ścięcie 
toporem. Przed egzekucją król 
i królowa przebaczyli mu, jedno-
cześnie oczekując na to, że zwróci 
się z prośbą o ułaskawienie i za-
mianę wyroku na więzienie. Ska-
zaniec jednak tego nie uczynił, 
tłumacząc, że nie potrafiłby znieść 
życia w celi. 

14 grudnia 1844 roku na sza-
focie w więzieniu w Spandau do-
konano egzekucji, skazańcowi za-
broniono jednocześnie wygłoszenia 
mowy przedśmiertnej, zdążył je-
dynie wznieść okrzyk: Niech żyje 
wolność, prawda i  sprawiedliwość!

3Historyczna sensacja
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Poświęcenie kościoła Wang  
i zamach na króla Prus

Kościół Wang

Zamachowiec – Heinrich Ludwig Tschech



4 Wisznia Mała

Lesław Miller 

G
mina Wisznia Mała to 
wielki plac budowy. Nie-
mal w  każdej miejsco-

wości prowadzona jest jakaś in-
westycja. Mają one na celu poprawę 
jakości i  komfortu życia, zapew-
nienie bezpieczeństwa oraz dbałość 
o dostęp do edukacji.  

Największe realizowane zada-
nia to budowa ok. 37 km sieci ka-
nalizacji sanitarnej w południowej 
części gminy. Kanalizacja obejmuje 
miejscowości Psary, Szymanów 
i Krzyżanowice. Zakończenie in-
westycji jest przewidziane w 2022 
roku. Ponad 60% kosztów jest do-
finansowanych przez Unię Euro-
pejską.  

Kolejna duża inwestycja ka-
nalizacyjna ok. 3 km jest wykony-
wana w Ligocie Pięknej, w ulicach 
Brzoskwiniowej i Polnej. Termin 
zakończenia inwestycji to lipiec 
2019.  

W najbliższym czasie przy 
współfinansowaniu ze środków 
europejskich powstaną 3 nowe 
świetlice. Pierwsza z nich, w Strze-
szowie, będzie miała salę balową 
wraz z salą szkoleniową, zapleczem 
sanitarnym i kuchennym. Świetlica 
zostanie przekazana do użytku 
jeszcze w  tym roku. Natomiast 
w  przyszłym roku będą oddane 
świetlice w Pierwoszowie i Mach-
nicach. 

Ze środków unijnych realizo-
wane jest również zagospodaro-
wanie terenu centrum wsi w  m. 

Kryniczno obejmujące wykonanie 
miejsc parkingowych, dróg dojaz-
dowych oraz małej architektury.  

Mieszkańców Wiszni Małej 
na pewno ucieszy wiadomość, że 
w ich miejscowości zostanie wy-
budowana nowa szkoła. W  tym 
roku zostanie przygotowana do-

kumentacja projektowa, a w 2020 
roku rozpocznie się wznoszenie 
szkoły od budowy sali gimnastycz-
nej.  

W bieżącym roku nastąpi rów-
nież dalsze doświetlanie miejsco-
wości gminy, co znacznie poprawi 
bezpieczeństwo mieszkańców i kie-
rowców oraz zwiększy komfort 
jazdy, szczególnie w  okresie je-
sienno-zimowym. W ramach za-
dania gmina corocznie buduje oko-

ło 50 lamp w  technologii LED. 
Nowe oświetlenie zostanie za-
montowane prawie w każdej miejs-
cowości.  

Ponadto na bieżąco są prowa-
dzone inwestycje drogowe. Obecnie 
trwa przebudowa al. Brzozowej 
w Ligocie Pięknej oraz ul. Bocianiej 
w Malinie poprzez budowę kana-
lizacji deszczowej. Wykonywany 
jest również kolejny etap inwestycji 
w Strzeszowie w rejonie ul. Mie-
nickiej związany z budową miejsc 
parkingowych. Czeka jeszcze prze-
budowa kolejnego odcinka drogi 
Kryniczno – Psary, na które gmina 
pozyskała dofinansowanie.  

Władze samorządowe pamię-
tają również o najmłodszych miesz-
kańcach gminy systematycznie do-
posażając place zabaw w nowe za-
bawki. W tym roku gmina dopo-
saży place zabaw m.in. w  Kry-
nicznie, Ligocie Pięknej, Psarach, 
Pierwoszowie. W Piotrkowiczkach 
powstanie nowe miejsce spotkań 
i zabaw dla dzieci, na które gmina 
pozyskała środki unijne.  

Napisałem tylko o niektórych 
inwestycjach w  gminie Wisznia 
Mała. Wykonuje się tu wiele więcej 
innych działań, poprawiających 
komfort życia oraz bezpieczeństwo 
mieszkańców.

Z
 początkiem stycznia tego roku na-
stąpiła zmiana na stanowisku dy-
rektora Ośrodka Kultury, Sportu 

i Rekreacji w Wiszni Małej. Nową szefową 
OKSiR-u została Renata Cybulska-Ka-
czałko. Ma duże doświadczenie zawodowe, 
bo przez wiele lat pełniła podobną funkcję 
w Prusicach. 

W budynku OKSiR i poza nim odbywa 
się wiele imprez artystycznych i sportowych. 
Najbliższe z nich to obchody Dnia Kobiet 
w rytmie lat 20 (8 marca) i bieg „Wiszeńska 
(za)Dyszka” (27 kwietnia br. na boisku 
w Ligocie Pięknej). Więcej o obu imprezach 
piszemy na tej stronie „Słowa”.

8 marca o godz. 18, w świetlicy 
w Krynicznie, rozpocznie się im-
preza dla Pań – Dzień Kobiet 
w rytmie lat dwudziestych. 

W programie m.in. koncert 
Julity Kożuszek-Borsuk i konkurs 
na najpiękniejszą stylizację z  lat 
dwudziestych.

11 lutego br. w Malinie otwarto 
punkt przedszkolny, czynny od 
poniedziałku do piątku w  godz. 
od 7 do 16.30. Do punktu uczęsz-
czają dzieci w wieku od 3 do 5 lat. 
Liczba dzieci w  przedszkolu nie 
może przekroczyć 8. Na przed-

szkole adaptowano część świetlicy 
wiejskiej, którą w tym celu również 
rozbudowano.  

Na realizację zadania gmina 
otrzymała dofinansowanie z Re-
gionalnego Projektu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego.

T
radycyjny bieg „Wiszeńska 
(za)Dyszka” odbędzie się 
27 kwietnia 2019 roku. 

Rozpocznie się na boisku w Ligocie 
Pięknej o  godz. 8.30. Organiza-
torem jest Ośrodek Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Wiszni Małej. 

Program: 
Godz. 10: zakończenie przyj-

mowania zgłoszeń. 
Godz. 11: start biegu głównego 

na 10 km. 

Godz.11.15: start biegu dla 
dzieci (w kategorii do 12 lat – 1,5 
km i  w kategorii 13–16 lat – 3 
km). 

Opłaty startowe od 25 do 38 
zł, w dniu biegu – 50 zł. 

Organizatorzy zapraszają za-
wodników z całej Polski. 

Więcej informacji na stronie: 
www.oksir.wiszniamala.pl

Zawsze po wyborach samorządowych,  na początku następnego 
roku, odbywają się wybory sołtysów. 

W gminie Wisznia Mała jest 16 sołectw. Pierwsze zebranie wyborcze, 
w Szewcach, odbyło się 27 lutego br. Ostatnie jest przewidziane na 3 
marca. 

Wójt Wiszni Małej Jakub Bronowicki

Renata  
Cybulska-Kaczałko

Maluchy czują się tu dobrze
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Inwestycje gminne Renata  
Cybulska-Kaczałko 
nowym dyrektorem 

OKSiR

Dzień Kobiet  
w rytmie lat 20

W Malinie otwarto 
punkt przedszkolny

VI Wiszeńska (za)Dyszka

Wybory sołtysów



5Gmina Dobroszyce

W
 gminie Dobroszyce ja-
kość powietrza i dba-
łość o środowisko jest 

szczególnie ważna. Wymagając od 
innych, trzeba wpierw dać dobry 
przykład, dlatego już ostatni bu-
dynek użyteczności publicznej, ja-
kim jest Szkoła Podstawowa, pod-
dany został gruntownej przemianie. 
Dzięki pozyskanym środkom z Re-
gionalnego Programu Operacyj-
nego rozpoczęła się termomoder-
nizacja trzech obiektów przyległych 
do szkoły. Termomodernizacja ma 
zabezpieczyć budynek przed utratą 
ciepła, ma zmniejszyć zużycie ener-
gii potrzebnej do ogrzania (lub 
chłodzenia) budynku i podgrzania 
wody. Sam proces termomoder-
nizacji zakłada wymianę wszystkich 
okien, wymianę instalacji grzewczej, 
wymianę oświetlenia na lampy 
typu LED, na dachach obiektów 
zamontowane zostaną panele fo-
towoltaiczne, by zmniejszyć koszty 
energii. Obiekty zostaną ocieplone 

dodatkowo styropianem, a  kot-
łownia zostanie przystosowana do 
ogrzewania gazowego.  

Na realizację tego zadania na 
dużym obiekcie, w którym obecnie 

kształci się ponad 750 uczniów, 
pozyskano 2,2 mln zł. Całkowita 
wartość przeprowadzonych prac 
wyniesie blisko 2,8 mln zł. 12 maja 2019 – XIII Bieg Lupusa  

 w Bartkowie o Puchar Wójta Gminy 
W tym roku po raz pierwszy wprowadzamy dodatkowe 
dystanse na 5 km i 16 km, licząc że w ten sposób bieg 
stanie się atrakcyjny dla większej rzeszy biegaczy. Oczy-
wiście biegiem głównym pozostaje ten na 10 km. Trasa 
biegu na 5 km to nawrotka na 2,5 km biegu głównego. 
Bieg na 16 km to pełna trasa złotowska – nawrót 
znajduje się pod wieżą przeciwpożarową ok. 8 km. Za-
pewniamy, że te dodatkowe kilometry są równie, jak 
nie bardziej atrakcyjne, jak trasa biegu głównego, 
a podbieg pod wieżę wymagający.  

Proszę rozważnie podejmować decyzję o wyborze dys-
tansu, bo ewentualne zmiany są później kłopotliwe.

W
ójt Gminy Dobroszyce 
– Artur Ciosek, wraz 
z kierownikiem miejs-

cowego Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej – Agnieszką 
Szewczyk, przystąpili w porozu-
mieniu ze SPÓŁDZIELNIĄ SO-
CJALNĄ „PARASOL” z Nysy do 
realizacji nowej inicjatywy w gminie 
– programu „Dobre (od) Rodziny”. 
W ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego, współfinansowa-
nego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach EFS, pozyskane zostało 
dofinansowanie dla tego projektu. 
Jego całkowita wartość opiewa na 
kwotę 360  275,00 zł, zaś 
340 775,00 zł to kwota dofinan-
sowania.  

Projekt jest realizowany od 1 
października 2018 r. do 31 paź-
dziernika 2019 r. Jest to projekt 
partnerski, ściśle skierowany na 

rzecz usług dotyczących wsparcia 
rodziny i pieczy zastępczej, a jego 
zakres obejmuje m.in.: usługi pracy 
z  rodziną, w  szczególności: kon-
sultacje i  poradnictwo specjalis-
tyczne; terapię rodzinną; usługi 
dla rodzin z dziećmi, w tym usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne; pomoc 
prawną, szczególnie w  zakresie 
prawa rodzinnego; organizowanie 
dla rodzin spotkań mających na 
celu wymianę ich doświadczeń 
oraz zapobieganie izolacji, zwanych 
„grupami wsparcia” lub „grupami 
samopomocowymi”; pomoc dla 
rodzin przeżywających trudności 
w  wypełnianiu funkcji opiekuń-
czo-wychowawczych poprzez 
wsparcie rodzin wspierających 
w  opiece i  wychowaniu dziecka; 
prowadzenie gospodarstwa domo-
wego; kształtowanie i wypełnianie 
podstawowych ról społecznych. 

Wójt Dobroszyc – Artur Ciosek, często spotyka się z kierownictwem Dolnośląskiego Urzędu Marszałkow-
skiego. Na zdjęciu: Wójt wraz z Marszałkiem Dolnośląskim – Cezarym Przybylskim i Wicemarszałkiem – 
Marcinem Gwoździem

Artur Ciosek odbiera promesę z Urzędu Marszałkowskiego (obok 
radna Sejmiku – Iwona Krawczyk

Od lewej: Przedstawicielka Spółdzielni „Parasol”, kierownik GOPS 
Dobroszyce – Agnieszka Szewczyk i Wójt – Artur Ciosek
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Przy wsparciu środków unijnych 

Ochrona środowiska 
w Dobroszycach

Dobre  
(od) Rodziny



6 Opowiastka

Lesław Miller 

R
odzice chcieli wydać Do-
rotę za mąż wbrew jej woli. 
Dziewczyna lubiła roz-

rywkowe życie i często zmieniała 
chłopaków. Rodzice w obawie, że 
wyrośnie z niej ladacznica, posta-
nowili znaleźć jej męża. Wybór 
padł na Staszka, ich sąsiada. 

– Mamo, ja go nie chcę, nie 
podoba mi się, nie pokocham go! 

– Córuś, masz już dwadzieścia 
pięć lat i najwyższy czas się ustat-
kować. 

– To w czasach, jak mama była 
młoda, uważano, że dwudziesto-
pięcioletnia dziewczyna to już stara 
panna. Teraz jest inaczej i dziew-
czyny chcą się wyżyć, a  potem 
stracić wolność.  

Jednak tata i mama okazali się 
niereformowalni. Tak długo ma-
rudzili, aż znudzona Dorota mach-
nęła ręką i  zgodziła się poślubić 
Staszka. Zaznaczyła, że kiedyś 
zrobi w rodzinie wielki wstyd i się 
rozwiedzie. Starzy przyjęli wyzna-
nie córki za dopust boży i uznali, 
że nie będzie tak źle. Przecież 
w ich rodzinie nigdy nie było ża-
dnych rozwodników i Dorota na 
pewno nie zrobi takiego kroku. 
Przyjdą dzieci i  codzienne obo-
wiązki, co spowoduje, że przestanie 
mieć pstro w głowie. 

Wesele, trwające dwa dni, było 
huczne, jak zwykle na wsi. Rodzice 
wynajęli świetlicę, do której za-
prosili wszystkich dorosłych miesz-
kańców wioski. Nikogo nie po-
minięto, by nie robić sobie wrogów. 
Nie żałowali gościom smacznego 
jadła i trunków. Trzeźwy był tylko 
pies! 

Stasio okazał się dobrym mę-
żem, dbał o Dorotę, nie pozwalał 
jej nic robić, aby się nie przemę-
czała. Dlatego sam przyrządzał 
posiłki, bo akurat do gotowania 
miał smykałkę. Nie żałował żonie 
pieniędzy na modne ciuchy i ładne 
buty. 

Pod względem materialnym 
Dorocie powoziło się bardzo do-
brze, miała wszystko, co chciała. 
Tylko mąż, choć taki dobry i opie-
kuńczy, nie miał w sobie roman-
tyzmu. W łóżku też nie był Ras-
putinem. Dorota naczytała się 
wiele książek i znała z nich inną, 
bardziej atrakcyjną miłość. Miała 
sporo czasu na czytanie, bo mąż 
prowadził duże i dochodowe gos-
podarstwo rolne i był prawie cały 
dzień zajęty. 

Staszek kupił Dorocie elegan-
cki mały samochodzik i  mogła 
jeździć do pobliskiego dużego 
miasta na zakupy, by w ten sposób 
choć trochę urozmaicić sobie nudne 

siedzenie w domu. Mąż nie jeździł 
z nią na zakupy, bo nie miał czasu 
i – jak mówił – na babskich ciu-
chach nie zna się ani trochę.  

Tego dnia Dorocie udało się 
kupić różową spódniczkę mini. 
Postanowiła skorzystać z kawiar-
nianej toalety i przebrać się. Spoj-
rzała w  duże lustro wiszące nad 
umywalką – wyglądała pięknie, 
a krótka spódniczka eksponowała 
jej zgrabne nogi. Skoro już była 

w kawiarni, to postanowiła zakup 
„oblać”. Nie alkoholem, lecz skrom-
nie małą kawką. 

Mimo że było dopiero połu-
dnie, udało jej się znaleźć jedyny 
wolny stolik. Popijała czarny napój 
ze śmietanką, kiedy do kawiarni 
wszedł elegancki mężczyzna w jas-
nym garniturze. Powiódł wzrokiem 
po lokalu, szukając wolnego stolika. 
Nie było, podszedł więc do Doroty 
i  zapytał, czy może się dosiąść. 
Mógł. Gość wykazał dobre wy-
chowanie i przedstawi się: 

– Stanisław jestem. 
– Dorota.  
Uszczypnęła się w swoją zgrab-

ną nogę aż do bólu, aby się nie 
zaśmiać i pomyślała, że ma jakiś 
szczęście do Stanisławów. Skoro 
poznali swoje imiona, mogli zacząć 
rozmowę: 

– Lubię tu często przychodzić, 
bo podają dobrze parzoną kawę – 
zaznaczył Stanisław. 

–A ja tu jestem p raz pierwszy 
i też mi się podoba. 

Dalej rozmowa przebiegła do-
syć wartko. Stanisław zaczął się 
zwierzać, pracuje jako adwokat 
i ma dużo klientów. Kiedyś przy-
chodził do tej kawiarni z  żoną, 
ale teraz są bardzo skłóceni i chyba 
dojdzie od rozwodu. Dorota też 

nie była szczęśliwa w wymuszonym 
przez rodziców małżeństwie, ale 
nie chciała o  tym mówić przed 
obcym mężczyzną i raczej wolała 
słuchać.  

Mecenas spojrzał na zegarek: 
– Przy tak pięknej kobiecie 

jak pani czas szybko biegnie, będę 
musiał opuścić pani towarzystwo, 
bo za godzinę mam ważne spot-
kanie z klientem, który jutro ma 
rozprawę sądową. Chętnie się z pa-
nią jeszcze spotkam, może wy-
mienimy numery telefonów, oto 
moja wizytówka. 

– Zgubiłam telefon i teraz sta-
ram się o nowy – skłamała Dorota. 
Może ja zadzwonię do pana. 

W domu Dorota zaczęła oce-
niać obu Stanisławów. Mąż to do-
bry człowiek, ale go nie kocha 
i nic do niego nie czuje, jest pro-

stakiem zaledwie z podstawowym 
wykształceniem. Mecenas nato-
miast to mężczyzna z klasą i do-
brymi manierami, a przy tym cho-
lernie przystojny. Dorota poczuła 
się jak dziewczyna z piosenki o ja-
rzębinie czerwonej, która miała 
dwóch chłopców i nie wiedziała, 
którego wybrać. Po trzech ner-
wowych dniach wyciągnęła z to-
rebki wizytówkę mecenasa i  za-
dzwoniła: 

– Jutro będę w kawiarni i mo-
żemy się spotkać. 

– Bardzo chętnie, mam akurat 
wolny dzień.  

O umówionej godzinie dzie-
siątej mecenas już czekał przy sto-
liku i powitał Dorotę cmoknięciem 
w rękę. Poczuli się już jak starzy 
znajomi. Stanisław zaproponował 
koniaczek, a samochód może zos-
tawić na parkingu i  wrócić do 
domu taksówką. Dorota zgodziła 
się, z  tym że taksówką pojedzie 
sama, a męża okłamie bajką o rze-
komym zepsuciu auta. 

Mogli potem swobodnie pić 
koniaczki i  opowiadać o  swoich 
małżeńskich problemach. Dorota 
już nie ukrywała o wydaniu jej za 
mąż za mężczyznę, którego nie 
kocha. 

– Dorotko, powiem bez ogró-
dek, mamy podobne problemy, 
przenieśmy się na dalszą biesiadę 
do hotelu.  

Dorota znów poczuła się jak 
pewna dziewczyna, ale z innej pio-
senki, o takiej, która chciałaby, ale 
boi się. Mecenas użył odpowied-
nich argumentów, jak na rozprawie 
w sądzie, i przekonał ją. 

Po otwarciu drzwi pokoju ho-
telowego nawet nie zdjęli płaszczy 
i rzucili się w objęcia, a  potem 
wylądowali na łóżku i zaczęli upra-
wiać seks. Aż do rana! Kiedy me-
cenas poszedł do toalety, Dorota 
zadzwoniła do męża, okłamując 
go, że spotkała szkolną koleżankę 
i u niej przenocuje. Uwierzył bez 
najmniejszych podejrzeń. 

Dorota  nazajutrz przed połu-
dniem wróciła do domu. Usiadła 
na fotelu i  myślała o  minionym 
dniu. Przed ślubem spała z wieloma 
chłopakami, ale żaden nie był 
w łóżku tak wspaniały jak mecenas. 
Nie mogła przestać o nim myśleć. 

Uprawili seks w hotelu dosyć 
często, a Dorota na użytek męża 
„nocowała” w tym czasie u kole-
żanki. Za każdym razem rogacz 
jej wierzył. 

Nadeszła wiosna, mecenas do-
stał dwa tygodnie urlopu i chciał 
wyjechać z Dorotą gdzieś w góry, 
może do Kudowy albo Karpacza. 
Tylko jak tak długą nieobecność 
żony wyjaśnić Stanisławowi? To 
nie są pojedyncze noce i od czasu 

do czasu u „koleżanki”. Na dobry 
pomysł wpadł mecenas: –Powiesz 
mu, że spotkałaś dawną koleżankę, 
która teraz mieszka z  mężem 
w Warszawie. Spotkałaś ją przy-
padkowo i zostałaś zaproszona do 
niej do stolicy. Zwiedzisz miasto, 
pójdziesz do teatru i takie tam. 

– Świetny pomysł – powie-
działa Dorota. – Czy na rozpra-
wach też tak okłamujesz sędziów?  

– Jak się da, to czemu nie! 
Wszystko dla klienta, który płaci 
żywą gotówką. 

Mąż Doroty trochę kręcił no-
sem, ale w końcu powiedział, by 
jechała i poznała Warszawę, w któ-
rej nigdy nie była. 

Pojechali do Kudowy-Zdroju, 
wynajmując apartament w hotelu. 
Czas spędzali na seksie, tańcach 
w  „Piekiełku” i  zwiedzaniu tam-
tejszych atrakcji górskich. Pojechali 
do kilku miast w pobliskich Cze-
chach. Dorota codziennie dzwoniła 
do męża, bujając go co robi w sto-
licy. 

Na nieszczęście kochanków 
zauważyła ich w Kudowie miesz-
kanka wsi Doroty, w dodatku naj-
większa plotkarka. Wszystko do-
niosła oczywiście mężowi Doroty. 
Ten stanął jak wryty w  ziemię 
i nie mógł temu uwierzyć. Wynajął 
prywatnego detektywa. Płatny szpi-
cel seksualny dobrze wywiązał się 
z inwigilacji kochanków i przeka-
zywał zleceniodawcy dokładne re-
lacje o  ich poczynaniach, łącznie 
z adresem apartamentu.  

Rogacz wsiadł do samochodu 
i pojechał do Kudowy. Zastał ich 
w „Piekiełku” na tańcach. Mecenas 
go nie znał, ale Dorota poczuła 
się, jakby zobaczyła ducha.  

Mąż Doroty stanął obok żony 
oraz jej kochanka i wygłosił taką 
mowę: 

– Jesteś Dorotko niezwykle 
zdolna, bo potrafisz dołączyć Ku-
dowę do Warszawy. Zrobiłaś mi 
ogromną przykrość, ale czułem, 
że nasze małżeństwo się nie utrzy-
ma. Od początku nie chciałaś mnie 
i nie kochałaś, a do ślubu zmusili 
cię rodzice. Trudno, ale dam sobie 
radę, nie jestem garbaty ani kulawy 
i  na pewno znajdę dziewczynę, 
która mnie pokocha. 

– Przykro mi – powiedział 
mecenas. 

– Do ciebie, papugo, nie mam 
pretensji, bo jak suka daje, to pies 
bierze. 

*** 
Mecenas załatwił szybki roz-

wód, po czym wziął ślub z Dorotą. 
Stanisław ożenił się trzy miesiące 
później, trafił na spokojną dziew-
czynę, która go pokochała. Rodzice 
Doroty nie uznali rozwodu i wy-
rzekli się córki.

Dorotka jest ładną i zgrabną kobietą
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T
ego, poza Wrocławiem, nie 
ma nigdzie w  Polsce ani 
na świecie. Afrykarium jest 

naszą specjalnością, którą wymyślił 
Radosław Ratajszczak, prezes 
spółki Zoo Wrocław. Główna myśl 
przewodnia Afrykarium to pre-
zentacja różnorodnych ekosyste-
mów związanych ze środowiskiem 
wodnym Czarnego Kontynentu, 
pod ogólnym hasłem „Życiodajne 
wody Afryki”. 

Na rozpisany w  początkach 
2008 roku konkurs architektoniczny 
nadesłano 14 projektów, z których 
komisja konkursowa wybrała opra-
cowanie pochodzące z wrocławskiej 
Fabryki Projektowej ArC2. Przy-
gotowywanie szczegółowych pro-
jektów wykonawczych trwało blisko 
4 lata. Ostatecznie budowa Afry-
karium ruszyła na przełomie marca 
i kwietnia 2012 roku. 

Dzięki niepowtarzalnej kon-
cepcji obiektu Afrykarium stało 
się unikatowym na skalę światową 
kompleksem przedstawiającym 
różne ekosystemy związane ze śro-
dowiskiem wodnym Czarnego 
Kontynentu.  

W zbiorniku o  pojemności 
miliona litrów wody powstał eko-
system rafy koralowej, gdzie moż-
na podziwiać ponad 60 gatunków 
pięknych, kolorowych ryb. Spot-
kamy tutaj m.in. hipopotamy ni-
lowe, które pod wodą poruszają 
się z wielką gracją. Obok miesz-
kają niezwykłe mrówniki, często 
mylone z południowoamerykań-
skimi mrówkojadami, oraz wzbu-
dzająca duże zainteresowanie ko-
lonia golców – niezwykłych gry-
zoni. Dalej znajdują się dwa akwa-
ria z endemicznymi rybami z je-
zior Wielkich Rowów Afrykań-
skich – Tanganiki i Malawi, a tak-
że jedne z najmniejszych antylop 
świata, czyli dikdiki. Są różni inni 
przedstawiciele afrykańskich ak-
wenów. 

W kompleksie Afrykarium 
znajduje się także: 
• sala konferencyjna na 160 osób, 
• sala edukacyjna na około 30 osób, 
• salka biznesowa VIP na około 

30 osób, 
• restauracja typu bistro, 
• sklep z pamiątkami.

W
 hali sportowej w Mie-
roszowie (pow. wał-
brzyski) urządzono 

ścianę do wspinaczki przeznaczoną 
dla doświadczonych wspinaczy 
amatorów, w  tym dzieci. Obiekt 
ma kompletne wyposażenie oraz 
nowoczesne i funkcjonalne zaple-
cze socjalne. 

Najważniejsze parametry ściany 
to: wysokość 7,5 m, szerokość 10 
m, wysięg przewieszenia 1,8 m, 
łączna powierzchnia ściany 88 m2. 
Użytkownicy mogą tu wypożyczyć 

komplet sprzętu 
wspinaczkowego.  

Zalety wspinaczki 
jako formy rekreacji 
i  sportu doceniono 
w wielu krajach świa-
ta, a ostatnie lata cha-
rakteryzowały się 
wielkim wzrostem 
popularności tej dys-
cypliny. Ogromną za-
letą wspinaczki jest 
jej wszechstronny 
wpływ na rozwój psy-

choruchowy człowie-
ka. Wspinaczka na 
sztucznej ścianie to 
gwarancja bezpie-
czeństwa i dobrej za-
bawy. Coraz częściej 
wspinanie stanowi 
również formę reha-
bilitacji osób z  róż-
norodnymi dysfun-
kcjami fizycznymi 
i psychicznymi. 

Nr telefonu: 
692 250 857. 

G
otycki kościół, pierwo-
tnie parafialny, od 2004 
roku katedra diecezji 

świdnickiej. Znajduje się przy 
placu Jana Pawła II, w południo-
wo-wschodniej części średnio-
wiecznego miasta lokacyjnego. 
Jeden z najważniejszych zabytków 
miasta. Rozporządzeniem prezy-
denta Andrzeja Dudy z 15 marca 
2017 roku katedra została wpisana 
na listę Pomników Historii. 

Jeden z największych kościołów 
Dolnego Śląska. Wieża o  wyso-
kości 103 m jest obecnie najwyższą 
na terenie całego Śląska i piątą co 
do wielkości w Polsce (po bazylice 
w Licheniu, archikatedrze szcze-
cińskiej, bazylice jasnogórskiej 
w  Częstochowie i  archikatedrze 
łódzkiej). Jest jedyną katedrą w Pol-
sce bez stalli kapituły katedralnej. 
Również prezbiterium nie przeszło 
dotąd zmiany do obrzędu święceń 
kapłańskich. 

Aleje 
• Aleja dębów na trasie Nowa 

Bogacica – Piec, obwód – od 455 
do 665 cm, wysokość od 15 m do 
25 m, wiek 300, 400 lat; 

• Aleja cisów pospolitych, dłu-
gość alei 50 m, obwód 80 do 145 
cm, wysokość 8 m do 12 m; 

• Aleja dębów szypułkowych 

na gruntach wsi Gierałcice w wieku 
około 60–270 lat; 

• Aleja dębowo-bukowa w Kos-
towie, wiek 200 lat, obwody 200–
360 cm, wysokość 20–33 m. 

 
Pojedyncze drzewa 

• Olsza czarna w Kluczborku, 
obwód 390 cm, wysokość 30 m, 

wiek ok. 190 lat, najstarszy okaz 
w Polsce (koło dworca kolejowe-
go); 

• Dąb szypułkowy w  Klucz-
borku, obwód 440 cm, wysokość 
23 m, wiek 320 lat; 

• Lipa drobnolistna w Duczo-
wie Wielkim, wiek 170 lat; 

• Dąb szypułkowy, wiek 270 
lat – osobliwość: zrośnięte ze sobą 
od ponad 150 lat; 

• Buk zwyczajny w Komorznie, 
wiek 320 lat; 

• Modrzew europejski w Unie-
szowie, obwód 220–230 cm, wy-
sokość 35–37 m, wiek 150 lat; 

• Lipa szerokolistna w Byczy-
nie, obwód 280 cm (na Rynku); 

• Lipa drobnolistna w  Jaku-
bowicach; 

• Wiąz w Jakubowicach; 
• Lipa drobnolistna w Prośli-

cach, obwód 743 cm, wiek 550 
lat, jedna z największych w Pol-
sce.
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Niecodzienne okazy afrykańskich ryb za szkłem

Afryka  
we wrocławskim 

zoo

Diecezjalna katedra 
w Świdnicy

Katedra św. Stanisława i św. Wacława

Ściana do wspinaczki 
w Mieroszowie

Zabytki przyrody w gminie Kluczbork



8 Gmina Pielgrzymka

21 stycznia 2019 roku Zarząd 
Województwa Dolnośląskiego 
podjął uchwałę w  sprawie roz-
strzygnięcia konkursu dotyczącego 
wyboru projektów do dofinanso-
wania ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Dolnoślą-
skiego na lata 2014–2020 (dla Osi 
Priorytetowej 10 Edukacja, Dzia-
łania 10.2). Uchwała dotyczy za-
pewnienia równego dostępu do 
wysokiej jakości edukacji podsta-
wowej, gimnazjalnej i ponadgim-
nazjalnej (Poddziałania 10.2.3) 
oraz zapewnienia równego dostępu 

do wysokiej jakości edukacji pod-
stawowej, gimnazjalnej i  ponad-
gimnazjalnej (Zintegrowane In-
westycje Terytorialne, nr naboru 
RPDS.10.02 .03-IZ.00-02-
301/18). Wniosek złożony przez 
Gminę Pielgrzymka pn. TIK? Tak! 
2 uplasował się na pierwszym 
miejscu listy rankingowej. Całko-
wita wartość projektu to 
641  072,06 zł, dofinansowanie 
593 109,80 zł, wkład własny (rze-
czowy) stanowi użyczenie sal na 
cele realizacji projektu. 

Projekt to kontynuacja zajęć 
pozalekcyjnych dla dzieci z terenu 
gminy i wyposażenia szkół w no-
woczesne pomoce dydaktyczne. 

Wsparciem zostanie objęta 
grupa 218 uczniów, w  tym 96 
dziewczynek oraz 14 pedagogów. 

Wsparcie to będzie udzielane 
uczniom równocześnie na różnych 
płaszczyznach poprzez: organizację 
zajęć wyrównawczych i  rozwija-
jących z przedmiotów przyrodni-
czo-matematycznych, językowych 
oraz z  informatyki, wyposażenie 
w  nowoczesne pomoce, w  tym 
sprzęt TIK, organizację zajęć te-
renowych, także udzielanie spe-
cjalistycznego wsparcia w ramach 
indywidualnej pomocy psycholo-
giczno-pedagogicznej oraz biofe-
edback, czyli wsparcia rozwoju 
dziecka ze specjalnymi potrzebami 
rozwojowymi i edukacyjnymi, także 
przeszkolenie nauczycieli. 

Termin realizacji projektu: 
1.07.2019–31.08.2021. 

Dodajmy, iż projekt przygo-
towany przez gminę Pielgrzymka 
zyskał najwyższą ocenę: 92,50 pkt 
spośród 17 złożonych i poddanych 
ocenie projektów.

W
 Urzędzie Marszałkow-
skim Województwa 
Dolnośląskiego zostały 

podpisane umowy na długo ocze-
kiwane inwestycje w gminie Pielg-
rzymka, tj. budowę świetlicy wiej-
skiej w  Jastrzębniku oraz Wiej-
skiego Domu Kultury w  Pielg-
rzymce. Dofinansowanie na ope-
racje typu „Inwestycje w obiekty 
pełniące funkcje kulturalne” po 
500 000 złotych na każdą z nich, 
pozyskano w  ramach działania 
„Podstawowe usługi i odnowa wsi 
na obszarach wiejskich” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020. 

Świetlica w  Jastrzębniku zo-
stanie wybudowana na działkach 

nr 135/1, 135/2 (przy obecnym 
placu zabaw), będzie to budynek 
jednokondygnacyjny z poddaszem 
nieużytkowym, niepodpiwniczony, 
kryty dachem wielospadowym 
o powierzchni zabudowy 167 m2.  

Wiejski Dom Kultury 
w  Pielgrzymce powstanie przy 
zabytkowym parku. To także bu-
dynek jednokondygnacyjny kryty 
dachem wielospadowym, wokół 
budynku powstaną także parkingi. 
Powierzchnia zabudowy to aż 
576,8 m2. 

W najbliższym czasie zostaną 
ogłoszone przetargi na budowę. 
Planowany termin oddania do 
użytku obu obiektów to druga po-
łowa 2020 roku. 

R
ealizowany będzie projekt 
„Rozwój kompetencji 
cyfrowych mieszkańców 

gminy Pielgrzymka”. Projekt po-
lega na przeprowadzeniu wśród 
138 mieszkańców gminy szkoleń 
mających na celu rozwój ich 
kompetencji cyfrowych w nastę-
pujących modułach szkolenio-
wych: 
1. Rodzic w Internecie. 
2. Moje finanse i transakcje w sie-

ci. 
3. Działam w sieciach społeczno-

ściowych. 
4. Tworzę własną stronę interne-

tową. 
5. Rolnik w sieci. 
6. Kultura w sieci. 

Szkolenia te będą prowadzone 
w świetlicach wiejskich na terenie 
gminy. Aby umożliwić przepro-
wadzenie zajęć, niezbędny jest za-
kup sprzętu komputerowego. W ra-
mach projektu zostanie zakupio-
nych 8 sztuk sprzętu, co umożliwi 
prowadzenie szkoleń dla 138 od-
biorców projektu. Konieczność za-
kupu wskazanej liczby sprzętu wy-
nika z przyjętego modelu prowa-
dzenia szkoleń, który zakłada jed-
noczesne przeszkolenie maksy-
malnie 8 osób. 

W ramach projektu zostanie 
również nagrany film promocyjny, 
który będzie przedstawiał korzyści, 
jakie niesie ze sobą umiejętność 
poruszania się w świecie cyfrowym.

Wójt Gminy Pielgrzymka  
– Tomasz Sybis

W Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowę na budowę Wiej-
skiego Domu Kultury w Pielgrzymce i świetlicy w Jastrzębniku. Na 
zdjęciu, od lewej: Skarbnik Gminy – Alicja Turkiewicz, Wójt Gminy – 
Tomasz Sybis i dyrektor Gminnego Centrum Kultury – Beata Gralak
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TIK? TAK! 2  
– równy dostęp do edukacji

Milion złotych   
na wiejski dom kultury 

w Pielgrzymce 
i świetlicę 

w Jastrzębniku

Zdobędą kompetencje cyfrowe 

Przeszkolą 138 osób
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Wojciech W. Zaborowski 

W
ysiadłem z metra U2 
na Willy-Brandt-
Platz, minąłem gmach 

miejskich teatrów (Städtische Büh-
nen), w  którym się mieści Teatr 
Dramatyczny i Opera, przeszedłem 
most Untermainbrücke nad Me-
nem – i  natychmiast znalazłem 
się wśród wielobarwnych kramów 
oferujących artykuły (nie)codzien-

nego użytku. Jak długo mieszkam 
we Frankfurcie nad Menem, a jest 
to już prawie 40 lat, tak w każdą 
sobotę około południa gromadzą 
się nad Menem kolekcjonerzy ko-
rzystający z  możliwości nabycia 
za grosze atrakcyjnych dla nich 
okazów, często nawet z pogranicza 
sztuki, jak i  przypadkowi sprze-
dawcy pozbywający się rupieci za-
legających strychy domostw. Gdzie 

jestem? W dni powszednie Mu-
seumsufer – Schaumainkai to dość 
senny, przylegający do Menu ulicz-
ny trakt, przy którym mieszczą 
się liczne muzea, m.in. galeria ob-
razów, muzeum sztuki filmowej 
itp. Nie do poznania zmienia się 
ten region w soboty! 

Powiedzieć po prostu „bazar”, 
to nie powiedzieć nic! Po polsku 
„pchli targ”, po niemiecku „Floh-
markt”, czyli dokładnie to samo, 
ma wprawdzie pewne cechy ba-

zaru, dalece wykracza jednak poza 
słowną definicję normalnego jar-
marku. Aby się o tym przekonać, 
wystarczy choć raz osobiście w nim 
uczestniczyć. Mieszkający we 
Frankfurcie nad Menem Polacy 
nie używają nawet  polskiej nazwy. 
Niemiecka jest krótsza, jednowy-
razowa i  dla wszystkich zrozu-
miała. Do tego określa ona do-
kładnie adres poszukiwanego 

miejsca. Zapytany o  Flohmarkt 
mieszkaniec nadmeńskiej metro-
polii bezbłędnie wskaże miejsce, 
gdzie co dwa tygodnie w sobotę 
w godzinach od 8 rano do 14 od-
bywa się jarmark staroci przycią-
gający zarówno miejscowych po-
szukiwaczy osobliwości, turystów 
niemieckich, jak i gości z zagranicy. 
Piszę „co dwa tygodnie”, mam 
bowiem na myśli tradycyjne od 
dziesięcioleci miejsce jarmarku, 
czyli trakt rozciągający się wzdłuż 
Menu po stronie Sachsenhausen, 
vis-à-vis Starego Miasta. Od nie-
dawna bowiem, na przemian 
z dawnym jarmarkiem, zamiennie 
co dwa tygodnie w soboty, odbywa 
się też prezentacja staroci nie-
opodal Dworca Wschodniego 
(Ostbahnhof) i imponującego wie-
żowca Centralnego Banku Euro-
pejskiego. 

Ale to nowe miejsce, mimo iż 
również malowniczo położone, 
oddalone jest jednak od centrum 
miasta i nie odebrało sympatyków 
dawnemu Flohmarkowi. 

Jest początek lutego. Porywisty 
wiatr i tylko okazjonalnie wychy-
lające się zza chmur i ubarwiające 
kramy i  skupionych wokół nich 
ludzi słońce powodują, że nie ma 
takich tłumów ani tylu kupców, 
jak to widać na oficjalnych zdję-
ciach reklamujących Flohmarkt, 
które robione są zwyczajowo w le-

cie. Ale amatorzy staroci i  tak 
wyjdą na swoje; kramów są dzie-
siątki, jeśli nie setki. Od wspom-
nianego wyżej mostu ciągną się 
aż do kolejnego przejścia przez 
Men, pieszego mostu-kładki Ei-
serner Steg, którym dochodzi się 
do serca miasta (Römer), Rynku 
i magistratu – czyli dobry kilometr. 
Do tego wielu oferentów usytuo-
wało swe ruchome punkty sprze-
daży bezpośrednio na jezdni (wy-
łączonej w trakcie jarmarku z nor-
malnego ruchu kołowego) lub na-
wet niżej jezdni, tuż nad rzeką, 
przy pieszym, spacerowym ciągu. 
Jest co oglądać, nawet jeśli się nie 
ma zamiaru niczego kupić. Kto 
poczuje się znużony spacerem 
i ciągłym przystawaniem przy kra-
mach, może pokrzepić się kawą 
z ciastkiem, „prawie jak u mamy”, 
do czego oprócz odczuwalnej woni 

napoju zachęca go usytuowana 
przed kawiarnianym stoiskiem re-
klama. Kto ma w  sobie już za 
dużo napojów... kontenerowe, czys-
te, do tego bezpłatne toalety są 
dosłownie w zasięgu ręki. 

Frankfurcki Flohmarkt to rów-
nież okazja do podziwiania miasta, 
jego panoramy, która oglądana 
z drugiego brzegu Menu, zza rzeki, 
prezentuje się szczególnie atrak-
cyjnie. Właśnie dlatego, że nikomu 
się nie śpieszy, a wzrok automa-
tycznie kieruje się w  stronę wi-

docznego za Menem centrum 
miasta, jest czas i  okazja, by do-
strzec zwartą, a  tak różną archi-
tektonicznie zabudowę centrum. 
Część lewostronna – to wieżowce, 
nowoczesna dzielnica bankowo-
handlowa. Jej przedłużeniem jest 
niewidoczny z  tej strony Menu 
dworzec główny kolei (Haupt-
bahnhof ) i  zabudowane pawilo-
nami tereny słynnych na cały świat 
Targów Frankfurckich (Frankfurter 
Messe). Prawa strona oglądanej 

panoramy miasta to skok w historię 
grodu. Na tle niskiej zabudowy 
góruje tu wyniosła wieża histo-
rycznej katedry i wieżyczki staro-
miejskich budowli, m.in. ratusza 
i  okolicznych świątyń. A  kogo 
znudzi już panorama, może skie-
rować wzrok na przystań wodną, 
z której regularnie odpływają spa-
cerowe statki, lub na przemierzające 
Men międzynarodowe barki.  

Mnie osobiście zafascynował 
jednak jak zawsze sam Flohmarkt. 
Te porcelanowe figurki, angielskie 
filiżanki i  serwisy, lampy pamię-
tające lata dwudzieste ub. wieku, 
lalki, nie mówiąc o  sprzęcie au-
diowizualnym z lat pięćdziesiątych 
minionego stulecia, meble i  cały 
asortyment narzędzi i  części do 
urządzeń technicznych, m.in. do 
rowerów, na stoiskach bukinistów 
oferujących książki – nie tylko 
w  języku niemieckim – kończąc, 
a  to przecież tylko wyrywkowe 
przykłady tego, co oferuje fran-
kfurcki bazar. 

O czym tu zresztą pisać? Lepiej 
obejrzeć zdjęcia i... przyjechać, by 
zobaczyć to wszystko na własne 
oczy. Frankfurt, mający w herbie 
bliskiego Polakom białego orła 
w  koronie na czerwonej tarczy, 
zaprasza!
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Po zakupie ramy – z targu odjeżdżamy!

Jak w Oriencie, wystarczy jezdnia, po co kram?

Radia prawie pamiętające Edisona

Widok na staromiejską część miasta i historyczną katedrę

W chłodne dni znakomicie poprawia nastrój gorąca kawa

Pozazdrościć (oczywiście na-
bywcy!)

Frankfurt nad Menem 

Pchli Targ (Flohmarkt) – z historią w tle
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Historia motoryzacji

Lesław Miller 

J
ednym z najmłodszych szefów 
samorządowców miejskich 
w kraju jest Burmistrz Twar-

dogóry – Paweł Czuliński. Liczy 
27 lat i  dzięki zaufaniu miesz-
kańców wygrał jesienne wybory.  

– Wiemy, że ma Pan 27 lat, 
a  kim Pan jest z  wykształcenia? 

– Magistrem inżynierem bu-
downictwa. Zapoznałem się z moją 
nową pracą, aby świadomie po-
dejmować właściwe decyzje.  

– Przed Panem duże wyzwa-
nie, codziennie spełniać oczeki-
wania mieszkańców… 

– Miasto i Gmina Twardogóra 
potrzebuje nadania nowych kie-
runków rozwoju i  skutecznego 
zrealizowania spraw od lat za-
niedbywanych. Potrzebujemy in-
nego zarządzania, wspólnie 
z mieszkańcami. 

– Na czym będą polegały 
zmiany? 

– Podam kilka haseł, które 
będą nam przyświecać w  samej 
Twardogórze i sołectwach:  

Zielona i czysta gmina 
• Zakupić niezbędny sprzęt do 

sprzątania ulic oraz zwiększyć 

częstotliwość robienia porząd-
ków. 

• Zadbać o  nieutwardzone lub 
zniszczone drogi i chodniki oraz 
o zdewastowane tereny, uzupełnić 
brakujące lampy oświetlenia ulicz-
nego. 

• Pomóc w pozyskaniu dotacji tym 
mieszkańcom, którzy wymienią 
źródła ogrzewania na ekologicz-
ne. 

• Rozbudowywać sieć kanalizacji 
we wsiach. 

 
Zdrowie mieszkańców  
– bezcenna inwestycja 

• Zakupić samochód służbowy 
umożliwiający lekarzom i  pie-
lęgniarkom wizyty w  domach 
pacjentów. 

• Wprowadzić program szczepień 
i cyklicznych badań kontrolnych 
seniorów. 

 
Nowa polityka  
mieszkaniowa 

• Zwiększyć środki finansowe na 
remonty budynków komunal-
nych. 

• Wspierać rozwój budownictwa 
indywidualnego i  wielorodzin-
nego przez uzbrajanie terenów 
i ich sprzedaż. 

 
Dzieci i młodzież 

• Wybudować nowoczesne przed-
szkole ze żłobkiem w Twardo-
górze oraz zadbać o filie w Gosz-
czu i Grabownie Wielkim. 

• Stworzyć duży tematyczny plac 
zabaw dla najmłodszych. 

• Zapewnić dzieciom i młodzieży 
zintegrowaną ofertę zajęć poza-
lekcyjnych, sportowych i  arty-
stycznych z dowozem z sołectw. 

 
Sport, rekreacja,  

turystyka, kultura 
• Budować i rozbudowywać trasy 

turystyczne (piesze i rowerowe) 
po gminie. 

• Dążyć do stworzenia ośrodka 
kultury umożliwiającego rozwój 
talentów, niezależnie od wieku. 

• Wybudować pełnowymiarowe 
boisko piłkarskie ze sztuczną na-
wierzchnią i oświetleniem. 

• Kontynuować rewitalizację ze-
społu pałacowego w Goszczu. 

• Przygotować ofertę kursów 
i  szkoleń przybliżających dzi-
siejsze technologie i systemy ułat-
wiające codzienne funkcjonowa-
nie ludności. 

 
Nowe spojrzenie  

– mieszkańcy najważniejsi 
• Skierować pieniądze na realizację 

inwestycji i ciekawych pomysłów 
wprost do mieszkańców: wpro-
wadzić budżety obywatelskie 
i zwiększyć fundusze sołeckie. 

• Wprowadzić cykliczne konsul-
tacje wśród mieszkańców, szcze-
gólnie przy okazji analizowania 
kluczowych inwestycji dla gmi-
ny. 

 
Optymalizacja kosztów 

• Opracowany zostanie plan opty-
malizacji kosztów funkcjonowa-
nia gminy. 

• Wprowadzony będzie profesjo-
nalny nadzór inwestorski w celu 
zapewnienia jakości inwestycji 
oraz wpływania na terminowość 
ich realizacji. 

 
Twardogóra silnym partnerem 

i solidną marką w regionie 
• Dążenie do stworzenia solidnej 

i rozpoznawalnej marki Gminy 
Twardogóra. 

• Skoncentrowanie się na dziedzi-
nach związanych z edukacją, tu-
rystyką, sportem i rekreacją, wy-
korzystując walory gminy i  re-
gionu. 

• Zabiegać o lepsze połączenia ko-
munikacyjne między Twardogórą 
a Wrocławiem. 

– Dziękuję Panu Burmi -
strzowi za rozmowę i ciekawe in-
formacje.

Wojciech Mach 

D
zisiejsi kierowcy nie zro-
zumieją określeń, ongiś 
potocznych, takich jak: 

dyferencjał – wyrównywacz – wał 
kardanowy – zmiennik – nawoźnia 
– jak uskuteczniać kichę. Zresztą 
współczesne samochody wymagają 
już napraw z użyciem podręcznego 
komputera… 

Fascynujące są dwie książki: 
z 1921 roku „SAMOJAZD. Pod-
ręcznik popularny z  rysunkami” 
napisany przez A. Tuszyńskiego 
– referenta wyszkolenia wojsk sa-
mochodowych, oraz „SAMO-
CHÓD NOWOCZESNY. Przy-
stępny wykład ustroju automobilu” 
z 1922 roku. Autor: Ludomir Kor-
czyński – porucznik Wojsk Au-
tomobilowych.  

Egzotyczne dla dzisiejszych, 
XXI-wiecznych kierowców są prze-
pisy z 27.I.1928 roku normujące 
ruch samochodowy oraz pytania 

egzaminacyjne na prawo jazdy. 
Oto przykłady: „W pobliżu po-
jazdu konnego należy przejeżdżać 
powoli względnie zatrzymać sa-
mojazd, wysiąść i pomóc stangre-
towi przeprowadzić zaprzęg obok 
automobilu. W skrzynce pod sie-
dzeniem winny być złożone za-
pasowe kiszki, przesypane talkiem 
i zawinięte w worki. Wyekwipo-
wanie samojazdu: palniki latarń 
acetylenowych, oświetlenie karbi-
dowe, gwizdki umieszczone na 
rurze wydmuchowej względnie 
wkręcone w cylinder obok świecy 
zapałowej”.  

W 1908 roku Henry Ford 
wprowadził na rynek model „T”, 
a w roku 1913 absolutną nowość: 
ruchomą taśmę produkcyjną. Ob-
niżyło to znacznie koszty i zwięk-
szyło wydajność. Wyprodukowano 
15 milionów modelu „T”. Rekord 
ten pobił dopiero 45 lat później 
Volkswagen swoim „garbusem”. 

Słynny był komik epoki filmu 
niemego, zwany „człowiekiem o ka-

miennej twarzy” – Buster Keaton. 
W jednym ze swych filmów, jako 
hrabia, codziennie rano, w towa-
rzystwie lokaja i szofera, schodził 
do garażu w willi i spoglądając na 
aktualnie założony krawat, dobierał 
samochód do koloru krawata.  

W latach 30. i 40. w Breslau 
jeździły autobusy napędzane gazem 
drzewnym (HOLZGAS) uzyski-
wanym w  procesie zagazowania 
drewna w urządzeniu zwanym ga-
zogeneratorem. Jeszcze do lat 50. 
we Wrocławiu stały resztki stacji 
gazowych do doładowywania po-
jazdów miejskich – m.in. na Za-
ciszu przy rogu Kochanowskiego 
i Cieszkowskiego. 

Pierwszym wrocławskim ta-
ksówkarzem z  numerem „1” na 
żółtej dekawce był Longin Ko-
rzeniowski, mieszkający w osiedlu 
Zacisze przy ul. Krzywickiego. 
Cała dzieciarnia z osiedla pomagała 
mu pchać remontowane przez nie-
go stareńkie samochody! Odszedł 
ponad 20 lat temu w wieku 95 lat.  

W czasach PRL-u na postojach 
stały długie kolejki pokornych pa-
sażerów czekających na taryfę. 
A humory i upodobania taryfiarzy 
bywały różne! Wybierali sobie kie-
runek jazdy wedle własnych upo-
dobań i  segregowali pasażerów! 
Także działali kierowcy nielegalnie 
zabierający pasażerów „na łebka”. 

Facet zatrzymuje taksówkę na 
ulicy. – Wolny pan jest? – Tak. – 
To jedź pan na postój, tam ludzie 
czekają.  

Do lat 70. XX wieku na nie-
których postojach taxi wisiały tab-
liczki DOROŻKI KONNE – tak-
że w Rynku na postoju vis-à-vis 
Feniksa. Do 1974 roku działała 
stacja benzynowa w  Rynku, na-
przeciw placu Solnego.  

Oto kilka historycznych wroc-
ławskich ciekawostek. 1844 – 
pierwszy fiakier, 1846 – latarnie 
gazowe, 1860 – omnibus konny, 
1888 – oświetlenie elektryczne, 
1893 – tramwaj elektryczny, 1912–
1913 – trolejbus z Dworca Głów-

nego do Brochowa. Liczne awarie. 
1906 – pierwsza taksówka, 1957–
1964 – wyścigi motocykli i gokar-
tów na Zalesiu (Chopina – Młodej 
Gwardii – Wieniawskiego). 

Dzisiaj, w dobie ekstrawagan-
ckiej techniki i nonszalanckiej jazdy, 
różne bywają drogowe przypadki. 
Oto oryginalne fragmenty powy-
padkowych protokółów: „Wracając 
do domu, omyłkowo skręciłem we 
wjazd do innego domu i uderzyłem 
w drzewo, którego u mnie nie ma”. 
„Mój samochód uderzył w ogro-
dzenie, przekoziołkował i wyrżnął 
w drzewo. Wtedy straciłem pano-
wanie nad kierownicą”. „Nie pa-
miętam dokładnie okoliczności 
wypadku, ponieważ byłem kom-
pletnie pijany. W  celu uzyskania 
dalszych szczegółów proszę zwracać 
się do policji”.  

– Czy słyszałeś, że naszego 
znajomego kominiarza potrącił 
samochód? – No tak, we Wrocła-
wiu młodzi kierowcy jeżdżą jak 
wariaci. Ale żeby po dachach!?

Twardogóra
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Automobilem – gazu!

Z młodymi naprzód iść 
Rozmowa z Burmistrzem Twardogóry – Pawłem Czulińskim

Paweł Czuliński – nowy Bur-
mistrz Twardogóry
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O Franku spod Chociwela 
Pryszczaty Franek spod Chociwela 

ciągle udawał uwodziciela, 
prawiąc płytkie komplementy, 

oznajmiając, że jest święty, 
chociaż na co dzień to kawał cwela. 

 
O Geni z Nowej Lizy 

Pyzata Genia z wsi Nowa Liza 
chce, by ją Franek bez przerwy lizał. 

Bardzo ją to rajcowało, 
toteż ciągle miała mało, 

więc Franka wsparła także Eliza. 
 

O kombatancie 
Polski kombatant umarł w Modenie, 
w Polsce miał pogrzeb, lecz w IPN-ie 

twierdząc, że choć przeżył wojnę, 
nie będą grać mu surmy zbrojne. 
Na niewłaściwej wojował scenie. 

 
O rewolucji 

Powiedział mi facet z wioski Bartodzieje, 
że coś przedziwnego dziś w Polsce się dzieje, 

gdyż w Szczebrzeszynie rewolucja, 
bo chrząszcz brzmi w trzcinie  

to komuniści są winni i złodzieje. 
 

O polityku 
Znany polityk gościł w Krakowie 
i ciągle myślał, co ludziom powie 

o polskiej polityce 
w teorii i w praktyce. 

Nic nie powiedział, siano miał w głowie. 

Z
abytkowy ratusz, mieszczący 
się na bolesławieckim rynku, 
barokowy z gotyckimi ele-

mentami wieży i wnętrz, wzniesiony 
został w  roku 1535. Obecnie bu-
dynek jest siedzibą władz miejskich.  

Najstarsza siedziba radnych 
z  XIV wieku uległa zniszczeniu 
podczas wojen husyckich. Kolejny 
budynek postawiono w 1432 roku. 

Obecny ratusz w  Bolesławcu 
pochodzi z lat 1524–1535, to dzieło 
Wendela Roskopfa. Z wyjątkiem 
wieży i  fragmentów wnętrz cha-
rakter ratusza określiła przebudowa 
w  latach 1776–1781 w  stylu ba-
rokowym. Kolejne remonty i prze-
budowy, z których najważniejsza 
miała miejsce w 1893 nie zmieniły 
znacząco stylu.  

W roku 1945 na skutek działań 
wojennych ratusz został uszko-

dzony, a w latach 1962–1966 wy-
remontowany. Obiekt służy wła-
dzom miasta, a część pomieszczeń 
zaadaptowano m.in. na Salę Ślu-
bów i restaurację, później pizzerię. 
Ratusz poddano renowacji w 2013 
roku. 

Decyzją wojewódzkiego kon-
serwatora zabytków z  2 marca 
1949 roku obiekt został wpisany 
do rejestru zabytków.  

Ratusz w Bolesławcu jest ze-
społem trzech budynków połą-
czonych ze sobą. Trójkondygna-
cyjna bryła złożona jest z dwóch 
równoległych skrzydeł. Wyróżnia 
się wieża, z gotycką, kwadratową 
podstawą i wyższą częścią w stylu 
barokowym. Wieżę wieńczy hełm 
z latarnią, na którym umieszczono 
chorągiewkę z datą 1945. Dachy 
właściwych budynków kryte są 

stromym, mansardowym dachem 
rozświetlonym lukarnami. W bu-
dynku jest wysoka sień wejściowa 
ze sklepieniem kolebkowym.  

W jednej z sal na parterze ra-
tusza, Sali Ślubów, zachowało się 
interesujące sklepienie sieciowe, 
autorstwa Roskopfa, które budow-
niczy skopiował ze sklepienia Sali 
Władysławowskiej na Hradczanach 
w Pradze. W południowej fasadzie 
budowli podczas przebudowy 
w  roku 1893 umieszczono trzy 
przeniesione z rynkowych kamienic 
renesansowe portale. 

We wschodniej ścianie wmu-
rowano płaskorzeźbę, przedsta-
wiającą rozbrajanie napoleońskiego 
marszałka, Guillaume'a Brune'a 
przez mieszkankę miasta, Rozalię 
Joannę von Bonin.  

Jan Stanisław Jeż

Nowy tomik limeryków Jana Stanisława Jeża

ODRODZONE SŁOWO POLSKIE | 2(54) / 2019

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

tów. O  kredyt bankowy nie jest 
łatwo, zwłaszcza ludziom w star-
szym wieku. Można natomiast ła-
two pożyczyć pieniądze w różnych 
firmach lichwiarskich. Każą sobie 
płacić wysokie odsetki i podsuwają 
do podpisania wielostronicowe 
umowy wydrukowane drobnym 
maczkiem i niezrozumiałym języ-
kiem. Prawnik zorientuje się, że 
umowa zapewnia wyłącznie inte-
resy kredytodawców, a nie kredy-
tobiorców. Słyszałem o takim przy-
padku: człowiek potrzebował pilnie 
pieniędzy na leczenie. Parabank, 
owszem, dał mu kredyt, ale jako 
zabezpieczenie zażądał zapisania 
mieszkania. Minął termin spłaty, 
a kredytobiorca nie miał pieniędzy 

na zapłacenie rat. Parabank zabrał 
mu mieszkanie, a on sam musiał 
przebywać kątem u obcych ludzi. 

Władysław R., Wrocław 
 ”Chodzę co pewien czas na 

prezentacje, na których różnej ma-
ści cwaniacy usiłują wcisnąć ze-
branym wszelakie towary: pościel 
wełnianą, naczynia nie zawsze ze-
pterowskie, odkurzacze, sprzęt do 
masowania, środki czystości itp. 
Muszę przyznać, że niektóre z pre-
zentowanych towarów są dobrej 
jakości. Ale kiedy prowadzący 
spotkanie poda ceny, to ludziom 
zapiera dech. Za komplet pościeli 
(materac, kołdra i poduszka) żą-
dają nawet do 8 tysięcy złotych. 

Znacznie więcej kosztują zestawy 
naczyń. Kto nie ma pieniędzy, 
może kupić na raty i płacić wysokie 
odsetki. Jest drogo, bo na ceny 
składają się przejazdy, hotele, wy-
najęcie sali. A  właściciel firmy 
prezenterskiej też chce sporo za-
robić. Za to wszystko płacą uczest-
nicy spotkań. 

Wiesław G. 
 ”Partia rządząca, czyli PiS, 

za wszelką cenę chce się utrzymać 
przy władzy i za państwowe pie-
niądze, a więc za nasze – kupuje 
sobie elektorat, który ma na nich 
oddać głosy. Ludzie lubią darmo-
chę i jak PiS daje, to biorą. Tylko 
przeciętny obywatel nie zna me-

chanizmów ekonomii i nie wie, że 
rozdawnictwo może rozwalić bu-
dżet państwa. Wtedy nastąpi krach 
i na nic już nie będzie pieniędzy.  

Lucjan J.  
 ”Miał rację redaktor „Słowa”, 

który pisał, że nas, Polaków, łączą 
nieszczęścia. Jesteśmy wówczas 
razem, kochamy się i zapominamy 
o nienawiści. Tak było po śmierci 
papieża czy po zabójstwie prezy-
denta Adamowicza. Po kilku dniach 
znów wszystko wraca do „nomy”: 
nienawiść, zwłaszcza wśród poli-
tyków i zwykłe chamstwo na każ-
dym kroku. 

Andrzej Jankowski

H Y D E  P A R K

Ratusz w Bolesławcu
Region

Ukazał się nowy tomik limeryków znanego wrocławskiego satyryka i współpracownika „Słowa”– Jana Stanisława Jeża. Autor 

celnie wyszydza wady rodaków, a zwłaszcza polityków. Oto kilka utworów pochodzących ze wspomnianego tomiku.
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Wojciech W. Zaborowski 

B
ędąc w tym miejscu, trudno 
jest oprzeć się refleksjom, 
które są następstwem 

wspomnień. Był to rok 1964, go-
dziny południowe, mała teatralna 
salka przed którą stałem, jeszcze 
bez gości. Ci zapełnili ją dopiero 
w godzinach wieczornych. Również 
w późniejszych latach wielokrotnie 
tu przychodziłem. Nie tylko ja, 
każdy mieszkaniec Opola, jak 
i przyjezdny, musi tu trafić. Rynek 
– to centrum administracyjno-
handlowe i historia grodu zarazem, 
zaklęta w otaczających Rynek bu-
dowlach. Tu najmocniej można 
odczuć specyfikę nadodrzańskiego 
grodu. Historia miesza się ze 
współczesnością, ale przecież his-
toria to było „dziś”, dla tych, którzy 
tu niegdyś żyli, tak jak i  nasze 
„dziś” będzie kiedyś historią dla 
przyszłych pokoleń. Takim łącz-
nikiem między historią i  dniem 

dzisiejszym, dawnymi laty i współ-
czesnymi nam czasami, jest nie-
wątpliwie, co szczególnie wyraźnie 
odczuwa się w Opolu, Jerzy Gro-
towski.  

Dziś piszą o  nim światowe 
media: wielki reformator teatru, 
myśliciel, filozof-antropolog, znaw-
ca duszy i ciała człowieka. Warto 
przypomnieć, że wszystkie te tak 
rozliczne talenty prezentował po-
dziwiany przez cały kulturalny 
świat człowiek, który bramy do 
międzynarodowej sławy i sukcesu 
rozwarł, otwierając 1 marca 1962 
roku przy Domu Związków Twór-

czych w Opolu, vis-à-vis ratusza, 
kameralną teatralną salkę liczącą 
zaledwie trzynaście rzędów. I właś-
nie taką nazwę otrzymał opolski, 
nowatorski na scenicznej mapie 
Polski i świata, teatr – „Teatr La-
boratorium 13 Rzędów”, którego 
widownia mieściła na 72 metrach 
kwadratowych 116 widzów. Dla 
ścisłości: Jerzy Grotowski już pod 
koniec lat pięćdziesiątych (do-
kładniej 16 maja 1958 roku) objął 
dyrekcję sceny, która początkowo 
nie miała w  nazwie określenia 
„Laboratorium”, a  jedynie „Teatr 
13 Rzędów” i  założona została 

wcześniej przez Stanisławę Ło-
puszańską i Eugeniusza Ławskiego, 
aktorów przedwojennej „Reduty”. 

Nie znaczy to, że Grotowski, 
gdy przybył do Opola, był osobą 
nieznaną. Po latach dziecięcych, 
które jeszcze przed wybuchem 
wojny spędził wraz z  rodzicami 
i bratem w Przemyślu, i po wojennej 
tułaczce, w 1955 roku w Krakowie 
ukończył studia aktorskie w PWST. 
Z tych lat datuje się przyjaźń z póź-
niejszą wieloletnią dyrektor i reżyser 
teatru w  Jeleniej Gorze, Aliną 
Obidniak. Studia reżyserskie – to 
z kolei pobyt w słynnym moskiew-
skim Rosyjskim Instytucie Sztuki 
Teatralnej (GITIS), co dało mu 
okazję do bliższego zapoznania się 

z działalnością rosyjskiego „guru” 
teatralnego, Stanisławskiego.  

I znów Kraków. W  Starym 
Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej 
nastąpił w 1957 roku jego reżyserski 
debiut teatralny. Był nim dramat 
Eugéne Ionesco „Krzesła”. 

Okres opolski działalności Je-
rzego Grotowskiego nazywany jest 
przez krytykę okresem „teatru 
przedstawień”. Wraz z  bliskim 
współpracownikiem Ludwikiem 
Flaszenem – kierownikiem lite-
rackim, wystawił w 1959 roku jako 
pierwszą premierę „Orfeusza” Jeana 
Cocteau, w 1960 roku „Siakuntalę” 
według Kalidasy, kolejno: „Dziady” 
A. Mickiewicza, (1961), „Kordiana” 
J. Słowackiego (1962), „Akropolis” 
S. Wyspiańskiego (1962 – z kos-
tiumami i scenografią Józefa Szaj-
ny) i  w 1963 roku „Tragiczne 
dzieje doktora Fausta” według 
Marlowe’a. 

W 1965 roku teatr i Jerzy Gro-
towski przenoszą się do Wrocławia. 
Tu również „Laboratorium” działa 
w  centrum miasta, przy Rynku, 
nieopodal siedziby Klubu Związ-
ków Twórczych. Ale to już jest 
inny Grotowski. W  1965 roku 
publikuje manifest teatralny „Ku 
teatrowi ubogiemu”, wyprzedzając 
o całe dziesięciolecia ideę posłan-
nictwa głoszoną na gruncie ko-
ścielnym przez papieża Franciszka! 
Człowiek ma stanowić główną, 
integralną część spektaklu, nie sce-
nografia, muzyka czy tekst. Zaciera 
się różnica między sceną a  wi-

downią. Pusta sala staje się pun-
ktem wyjścia teatralnego miste-
rium. Aktor nie ma nosić kostiumu, 
ale przeciwnie, obnażać się psy-
chicznie. Punktem szczytowym 
była tu „Apocalypsis cum figuris” 
mówiąca o  powrocie Chrystusa 
i odrzuceniu go przez ludzi (po-
wstały trzy wersje: w latach 1969, 
1971 i 1973). Kościół nie był za-
chwycony tym spektaklem, wręcz 
odwrotnie, mocno go skrytyko-
wał. 

Miałem okazję w  latach sie-
demdziesiątych brać udział we 
Wrocławiu w jednym ze spotkań 
J. Grotowskiego z  wyznawcami 
i wielbicielami jego reformatorskich 
poczynań teatralnych. Do wypeł-
nionej po brzegi sali na wrocław-
skim Rynku wszedł, dźwigając na 
ramionach ni to plecak, ni to wę-
zełek – On, zwykły z pozoru czło-
wiek. Po latach pamiętam główne 
przesłanie owego spotkania Czło-
wieka z Ludźmi, w którym uczest-
niczył również nieżyjący już kolega, 
dziennikarz od spraw kultury 
z  „Gazety Robotniczej” Tadeusz 
Burzyński, zafascynowany teoriami 
Mistrza. Każdy powinien umieć 
dźwigać swój ciężar i  starać się 
zrozumieć, czemu ten trud ma 
służyć, zrozumieć siebie. To już 
nie był teatr, to było życie.  

Grotowski porzucił też wnet 
scenę na rzecz „parateatru”, czyli 
kultury czynnej i  praktycznych 
ćwiczeń z człowiekiem, tzw. działań 
treningowo-performatywnych. 

Dziś w dawnej siedzibie teatru 
w Opolu jest lokal „Maska”, a wi-
doczna na frontonie budynku tab-
lica przypomina o  zdarzeniach 
z  ub. wieku. Na Wzgórzu Uni-
wersyteckim, nieopodal Collegium 
Maius, podziwiać można od 2004 
roku pomnik Jerzego Grotowskie-
go, którego twórcą jest prof. Marian 
Molenda. Dla Opola Grotowski 
to wciąż żywa historia.

Moje Opole 

Z „Trzynastu Rzędów” w świat

Tu spotyka się „wczoraj” i „dziś” Opola – pod ratuszową wieżą

Wejście do „Maski”

Jerzy Grotowski

Pomnik  
Jerzego Grotowskiego  
na Wzgórzu Uniwersyteckim

Maska przypominająca 
o dawnym teatrze
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Łukasz Kłykow 

P
ierwszym oficjalnym mi -
strzem świata w  szachach 
został w 1886 roku Ame-

rykanin Wilhelm Steinitz, z po-
chodzenia Austriak. Próby wyło-
nienia czempiona podejmowano 
już wcześniej. Po zwycięstwie 
w pierwszym międzynarodowym 
turnieju szachowym w Londynie 
w 1851 za najlepszego uznawano 
Niemca Adolfa Anderssena – uro-
dzonego i zmarłego we Wrocławiu. 
Potem był czas panowania Ame-
rykanina Paula Morphy’ego. 

Po Steinitzu koronę króla sza-
chów zdobywali: Emanuel Lasker 
(Niemcy), José Raúl Capablanca 
(Kuba), Aleksander Alechin (Ros-
ja/Francja), Max Euwe (Holandia), 
Michaił Botwinnik, Wasilij Smy-
słow, Michaił Tal, Tigran Petrosjan, 
Borys Spasski (wszyscy ZSRR), 
Robert Fischer (USA), Anatolij 
Karpow i Garri Kasparow (znów 
ZSRR). 

Mistrza świata wyłaniano wte-
dy w  składającym się zazwyczaj 
z kilkunastu partii meczu między 
broniącym tytułu a pretendentem. 
Wyjątkiem był wygrany w  1948 
przez Botwinnika turniej po zgonie 
Alechina, który jako jedyny dzierżył 
palmę pierwszeństwa do śmierci. 

Od tego czasu pojedynki 
o mistrzostwo organizowane były 
przez Międzynarodową Federację 
Szachową (FIDE). Trzymano się 
zasady, że pretendent musi mecz 
wygrać. W przypadku remisu ty-
tuł zachowywał aktualny czem-
pion. 

Tak było do roku 1993, kiedy 
to przed meczem Kasparowa 
z Brytyjczykiem Nigelem Shortem 
doszło do konfliktu pomiędzy nimi 
i  FIDE. Nastąpił rozłam i  obaj 
arcymistrzowie założyli własną or-
ganizację – Stowarzyszenie Za-
wodowych Szachistów (PCA). Pod 
jej egidą rozegrali mecz, w którym 
lepszy okazał się Rosjanin. Nato-
miast mistrzem świata FIDE został 
ponownie Karpow, dzięki wygra-
nemu spotkaniu z Holendrem Ja-
nem Timmanem. 

Podział trwał 12 lat. W  tym 
czasie tytuł mistrza świata PCA 
odebrał Kasparowowi inny Ros-
janin, Władimir Kramnik. Jedno-
cześnie w  czempionatach FIDE 
triumfowali: Aleksander Chalifman 
(Rosja), Viswanathan Anand (In-
die), Rusłan Ponomariow (Ukrai-
na), Rustam Kasimdżanow (Uzbe-
kistan) i Weselin Topałow (Buł-
garia). 

W 2006 udało się zorganizo-
wać mecz zjednoczeniowy Kram-
nik – Topałow. Triumfował Ros-

janin i został czternastym niepo-
dzielnym mistrzem świata. Rok 
później stracił ten tytuł na rzecz 
Ananda. Natomiast od 5 lat w ko-
ronie króla szachów występuje 
Norweg Magnus Carlsen. 

Obecnie mecze o mistrzostwo 
świata odbywają się co 2 lata. Skła-
dają się z 12 partii (i ewentualnych 
dogrywek w  przypadku remisu 
6:6) między broniącym tytułu 
i challengerem – zwycięzcą turnieju 
pretendentów, w którym o prawo 
pojedynkowania się z czempionem 
walczy ośmiu spośród najsilniej-
szych szachistów globu. 

W listopadzie 2018 Carlsen 
obronił tytuł w  konfrontacji 
z Amerykaninem Fabiano Carua-
ną. Zadecydowała dogrywka 
z przyśpieszonym czasem gry. Jej 
druga partia zdawała się począt-
kowo przebiegać korzystnie dla 
dowodzącego białymi Caruany, 
którego pozycja wyglądała bardzo 
obiecująco (wolny pion, aktywne 
figury). Jednak Norweg znalazł 
sposób na zaatakowanie niedo-
statecznie zabezpieczonej pozycji 
nieprzyjacielskiego króla. 

(diagram) 
25... e4! 
Zwalnia pole e5 dla skoczka, 

który będzie mógł nękać białego 
monarchę z d3 lub f3. 

26. c7? 

Amerykanin gubi się w kom-
plikacjach. Równowagę zachowy-
wało 26. Gd4. 

26... G:c7! 
Carlsen poświęca gońca prze-

widując, że kontratak powinien 
być nie do obrony. 

27. S:c7 Se5 28. Sd5? 
Ten ruch zastawia wprawdzie 

pułapkę (28… S:c4? 29.Se7+ z wy-
graną białych), ale de facto jest 
decydującym błędem. Jednak po 

stosunkowo najsilniejszym 28. Hd5 
Wab8 czarne też zachowywały 
groźną inicjatywę. 

28... Kh7! 
Prosto i  skutecznie! Czarny 

król ukrywa się przed widełkami, 
zaś jego biały odpowiednik nie 
może uniknąć strat. Przykładowo 
po 29. He2 Sd3+ 30. Kf1 S:c1 
traci wieżę. Dlatego Caruana uznał 
się za pokonanego. 

Ceramiczny  
cudotwórca 

Rodowity lwowiak Eugeniusz 
Niemirowski pozostanie dla mnie 
symbolem człowieka wolnego 
i  szczęśliwego, choćby nawet on 
sam się za takiego nie uważał. 
Tego niezwykle sympatycznego 
artystę plastyka poznałem za po-
średnictwem supereleganckiej żony 
Teodory, z którą kontaktowałem 
się służbowo, gdy była jedną ze 
współkierujących dolnośląskim 
oddziałem Polskich Linii Lotni-
czych „Lot”. 

W latach 70. XX wieku nagle 
– z  mojego punktu widzenia – 
oboje przeprowadzili się z  wiel-
komiejskiego Wrocławia do wsi 
Parzyce między Bolesławcem 
a Nowogrodźcem. Tam, w zabyt-
kowym młynie wodnym nad Kwi-
są, ona zamieszkała z nim, aby on 
mógł poświęcić się wypalaniu 

w  elektrycznych piecach zapro-
jektowanej przez siebie unikatowej 
ceramiki. 

Podarowane mi przez Niemi-
rowskich ozdobne wazony – jeden 
z rzeźbą wojów na koniach, drugi 
z motywami roślinnymi i ptakami 
– są na honorowych miejscach 
wśród moich najpiękniejszych do-
mowych pamiątek. 

A kiedy raz odwiedziłem to 
małżeństwo w czasie dojrzewania 
wiśni, wróciłem do redakcji z peł-
nym wiadrem tych owoców ze-
rwanych w ich ogrodzie. 

 

Gotowe do planu 

Z oddziału wojewódzkiego 
„Gazety Robotniczej” w  Jeleniej 
Górze do centrali redakcji we 
Wrocławiu miałem m.in. obowią-
zek teleksowania tygodniowych 
planów pracy. Aby się mniej stre-
sować, praktykowałem wypróbo-

wany sposób. Najpierw groma-
dziłem gotowe teksty, napisane 
przez siebie i podwładnych. Tym-
czasowo do szuflady trafiało oczy-
wiście tylko to, co nie mogło się 
w  niej „ześmierdnąć”. Następnie 
informowałem zwierzchników, 
czego konkretnie w najbliższych 
dniach można się ode mnie spo-
dziewać. 

Mając te tematy w momencie 
ich zgłaszania praktycznie już go-
towe do przesłania, gwarantowa-
łem sobie i swoim szefom termi-
nowość realizacji podjętych zo-
bowiązań. No i mogłem spokojnie 
koncentrować się na najważniej-
szym zadaniu: obsłudze z dnia na 
dzień tzw. bieżączki. 

 
Szef Balicki 

Z moich licznych szefów – 
redaktorów naczelnych najbardziej 
wpływową postacią był Zdzisław 

Balicki. Ten partyjny aparatczyk, 
awansowany nawet na zastępcę 
członka (jak to brzmi!) Biura Po-
litycznego Komitetu Centralnego 
Polskiej Zjednoczonej Partii Ro-
botniczej w  latach 1988–1990, 
zaskakująco dobrze zaadaptował 
się w środowisku dziennikarskim, 
potrafił bowiem pisać na profes-
jonalnym poziomie. 

Kiedy w  latach 1973–1980 
i  1982–1983 kierował „Gazetą 
Robotniczą” (w międzyczasie, w la-
tach 1980–1981, przewodniczył 
Radiokomitetowi, czyli publicz-
nemu radiu i telewizji) – wyrażał 
opinię o mnie, że wprawdzie jestem 
dobrym reporterem, ale za mało 
zaangażowanym politycznie. 
Z perspektywy czasu ta na pozór 
krytyczna ocena brzmi jak wyjąt-
kowy komplement. 

Miałem szczególną satysfakcję, 
gdy w  gorących dniach reakty-
wowania się ruchu „Solidarność” 
w  1989, Balicki, wówczas I  se-

kretarz Komitetu Wojewódzkiego 
PZPR we Wrocławiu, zażyczył 
sobie, abym to właśnie ja prze-
prowadził z nim wywiad do „Ga-
zety Robotniczej”. Nie miał nawet 
nic przeciwko, gdy rozmawiałem 
z nim per „pan”, a nie – jak wtedy 
wypadało z funkcjonariuszem par-
tyjnym – „towarzyszu”. 

 

Błazen  
i profesor 

Bardzo mile wspominam wy-
wiad, udzielony mi podczas jed-
nego z  pobytów we Wrocławiu 
przez Aloszę Awdiejewa. – Z po-
wołania jestem błaznem – mówił 
o sobie ten rosyjski artysta z pol-
skim obywatelstwem. Poza roz-
śmieszaniem publiki jest on jak 
najbardziej poważnym naukowcem 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 
2005 ma tytuł profesora nauk hu-
manistycznych. 

Hobby

Polub szachy (31)

Dawnych wspomnień czar



14 Czeskie uzdrowisko

C
zechy są znane na świecie 
z pięknej stolicy – Pragi 
i  najbardziej urokliwego 

uzdrowiska – Karlowych Warów. 
Można tu spotkać gości ze wszyst-
kich kontynentów, którzy przy-
jeżdżają nie tylko na leczenie, ale 
chcą czuć wspaniałą atmosferę 
tego miejsca.  

Uzdrowisko Karlowe Wary jest 
położone  w dolinie rzeki Teplej, 
otoczonej stromymi, zalesionymi 
zboczami. Należą do słynnego 
unikalnego w skali światowej cze-
skiego trójkąta uzdrowiskowego, 
które go tworzą wraz z Mariań-
skimi Łaźniami i Franciszkowymi 
Łaźniami . 

Legenda mówi, że pierwsze 
gorące źródło odkrył w czasie po-
lowania sam król Karol IV Lu-
ksemburski (1316–1378), tropiący 
ze swym psem myśliwskim zra-
nionego jelenia. W  1370 roku 
nadał on wiosce nazywanej wów-
czas Vary prawa miejskie. W tym 
samym okresie od imienia króla 
w nazwie miasta pojawiło się okre-
ślenie Karlowe. Z  początku nikt 
nie wiedział, że woda nadaje się 
do picia. Służyła on wyłącznie do 
kąpieli. Dłuższe przebywanie w go-
rącej wodzie (jej temperatura waha 
się od 40 do 70 stopni C) wywo-
ływało poparzenia skóry, ale ludzie 
wierzyli, że im dłuższy czas pobytu 
w  wodzie, tym jest jej większa 
uzdrawiająca moc. 

Pierwsze próby spożycia wody 
z  miejscowych źródeł nastąpiły 
w XVII wieku. Pito ją wtedy w zbyt 
dużych ilościach, co doprowadzało 
do zatruć pokarmowych i powo-
dowało choroby żołądka. Dopiero 
w 1789 roku dr Jan Becher (znany 
z  produkcji słynnej Becherovki) 
opracował naukową analizę składu 
chemicznego wód źródlanych i za-
lecił ich częste spożywanie, acz-
kolwiek w bardzo niewielkich ilo-
ściach. Wtedy to rozpoczął się 
okres wielkiej prosperity Karlowych 
Warów jako popularnego uzdro-
wiska.  

Boom budowlany nastąpił 
w mieście na przełomie XIX i XX 
wieku. Zburzono stare, XVIII-
wieczne domy, a  w ich miejscu 
zbudowano setki nowych kamienic, 
willi, gmachów publicznych oraz 
domów zdrojowych. Przy głównych 
promenadach miasta, biegnących 
wzdłuż dwóch rzek, wznoszą się 
monumentalne, wielkomiejskie 
XIX-wieczne, bogato zdobione ka-
mienice. Neobarokowe, neorene-
sansowe, klasycystyczne i secesyjne 
budynki z licznymi wieżycami i ko-
pułami w  przyziemiach skrywają 
liczne ekskluzywne sklepy. Na każ-

dym kroku w mieście spotkać moż-
na luksusowe hotele, sanatoria, ka-
syna, restauracje czy kawiarnie, 
w których podziwiać można pełne 
przepychu, bogato dekorowane 
wnętrza. Wielki podziw budzi 
wkład i praca, jakie zostały włożone 
w  wyremontowanie wszystkiego 
po 50 latach komunizmu, który 
doprowadził wiele zabytkowych 
budowli wręcz do ruiny. Dziś his-
toryczne centrum Karlowych Wa-
rów stanowi jedyny w swoim ro-
dzaju zespół architektoniczny two-
rzony przez wielkomiejskie, bogato 
zdobione kamienice, wille, domy 

zdrojowe i  kolumnady położone 
na górskich stokach.  

W Karlowych Warach znajduje 
się także założona w  1857 roku 
przez Ludwiga Mosera słynna wy-
twórnia szkła, obok której znajduje 
się Muzeum Moser. Od 1946 roku 
w Karlowych Warach odbywa się 
corocznie Międzynarodowy Fes-
tiwal Filmowy. 

Z Dolnego Śląska i  Opolsz-
czyzny do Karlowych Warów jest 
niedaleko. Warto tam pojechać 
i poczuć atmosferę tego pięknego 
miasta i uzdrowiska. Przenocować 
można w licznych hotelach i pen-
sjonatach.

Hotel nad akwenem

Na każdym kroku Karlowe Wary czarują swoim urokiem

Mały bazar w centrum miasta

Elegancki hotel

Tak wygląda pokój w średniej klasie hotelu
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Zakochać się w Karlowych Warach

Wody życia 
Kilkanaście różnorodnych karlowarskich gorących źródeł wystę-

pujących tak blisko siebie to ewenement w skali światowej. Malownicza 
lokalizacja w dolinie otoczonej lasami, chroniony mikroklimat oraz 
wielowiekowa tradycja wykorzystania wód z  korzyścią dla zdrowia 
sprawiają, iż doskonale wypoczywamy, uszczęśliwiając ciało zabiegami, 
radując oczy widokami, kojąc umysł śpiewem ptaków. 
• Gorące źródła dobroczynnych wód – uzdrawiające ducha i  ciało 

wody bezpośrednio ze źródeł „promenady królewskiej”. Zawierają 
unikalne zdrowe minerały, potrzebne ciału związki dwuwęglanowe, 
siarczanowe, chlorowe oraz sodowe. Wody oraz zabiegi regenerują, 
chronią i poprawiają zdrowie, dają przy tym relaks. 

• Właściwości wypoczynku – tutejsze wody korzystnie wpływają na 
system przemiany materii, regulując gospodarkę mineralną organizmu. 
Poprawiają odporność na niedomagania cywilizacyjne związane ze 
stresem, szybkim trybem życia i  zanieczyszczeniem środowiska. 
Uzupełnieniem wypoczynku jest kuracja. 

• Atrakcje turystyczne – prawdziwej atmosfery uzdrowiska możemy 
zasmakować, spacerując po zabytkowym centrum kurortu. Do dzba-
nuszka trzeba nabrać wody z jednego z licznych źródeł , a później 
przechadzać się wśród urzekających kolumnad. Korzystając z okazji, 
warto również odkryć pobliskie muzeum Becherovki i  muzeum 
szkła „Moser” oraz zamek Loket. 

• Wygodne zakwaterowanie – w kompleksie wypoczynkowo-kuracyjnym, 
malowniczo ulokowanym w  cichej części kurortu, jednocześnie 
blisko centrum. Pokoje 2-osobowe, funkcjonalnie wyposażone, z ła-
zienkami, TV-sat, minibarem (lodówka), telefonem. Kompleks 
posiada własne centrum zabiegowe, wellness, fitness oraz doborowy 
zespół lekarzy specjalistów z Pragi.

Cezary
Podświetlony
Bez  spacji
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Waldemar Niedźwiecki 

Z
a oknem wiosna, co bardzo 
cieszy przedstawicieli dys-
cyplin, które rozgrywane 

są głównie na otwartej przestrzeni 
(głównie, a nie wyłącznie, bowiem 
mamy przecież kopaną piłkę ha-
lową, a  i w  speedwayu zdarzają 
się zawody na stadionach z  za-
mkniętym dachem). Przez ostatnie 
lata żużlowcy musieli długo czekać, 
by tory w kraju nadawały się do 
jazdy. Często pierwsze mecze o li-
gowe punkty trzeba było przekła-
dać na inny termin, co bardzo za-
burzało rytm rozgrywek. Wygląda 

na to, że tym razem uda się za-
inaugurować sezon już z końcem 
marca. I że owa inauguracja mieć 
będzie miejsce na wrocławskim 
Stadionie Olimpijskim.  

Bo właśnie na ostatni dzień 
marca zaplanowano I  Memoriał 
im. Tomasza Jędrzejaka – długo-
letniego żużlowca WTS Betard 
Sparty, jej kapitana, który w  ub. 
roku, w zaskakujących okoliczno-
ściach, odebrał sobie życie. Sze-
fowie wrocławskiego klubu jako 
chyba jedyni w kraju nie szczędzili 
środków, by tor na Olimpijskim 
bez względu na warunki atmos-
feryczne nadawał się do prawdziwie 
sportowej rywalizacji. Zakupili – 

kosztem kilkuset tysięcy złotych 
– specjalną powłokę, chroniącą 
przed pogodowymi zawirowaniami. 
Myśleli nie tylko o lidze, ale i po-
wracającej do stolicy Dolnego Śląs-
ka rundzie Grand Prix.  

Wracając do imprezy, poświę-
conej pamięci Tomka Jędrzejaka. 
Choć ostateczna lista uczestników 
turnieju nie jest zamknięta, o silną 
obsadę nie ma się co martwić, 
mimo iż zawodnicy nie wezmą za 
swój start ani grosza. Cały zysk 
z imprezy trafi do rodziny żużlowca 
zwanego „Ogórem” – żony i dwóch 
córek. Na Olimpijskim z pewnością 
zaprezentują się m.in. aktualny 
mistrz świata Tai Woffinden, 
czwarty zawodnik globu (przejął 
po Jędrzejaku opaskę kapitana) 
Maciej Janowski, pozostali repre-
zentanci WTS-u, zapewne kilku 
jeszcze czołowych „ścigantów” ze 
światowej czołówki. Emocje gwa-
rantowane, a że kibice speedwaya 
stęsknili się za jazdą swoich ulu-
bieńców, trybuny Stadionu Olim-
pijskiego powinny zapełnić się 
w znacznej części.  

Zapełnią się z  pewnością do 
ostatniego miejsca, kiedy Betard 
Sparta w pierwszym meczu Spe-
edway Ekstraligi w sezonie 2019 

gościć będzie zielonogórski Falu-
baz. Wrocławską ekipę poprowadzi 
do zwycięstw Dariusz Śledź, który 
na stołku menedżera-trenera za-
stąpił Rafała Dobruckiego. 
W drużynie nastąpiła tylko jedna, 
ale dość istotna, zmiana. Pożegnano 
się z Dróżdżem, a w stolicy Dol-
nego Śląska zameldował się Jakub 
Jamróg – jedna z rewelacji ubieg-
łego sezonu. Do pełnej dyspozycji 
powinien powrócić Gleb Chugu-
nov (po naszemu: Czugunow), 
kibice liczą też, że w formie sprzed 
dwóch lat będzie – co obiecuje – 
Vaclav Milik, a predyspozycje do 
zamieszania w  ścisłej światowej 
czołówce ma Max Fricke. Dobrą 

formę młody Australijczyk zasyg-
nalizował już w  styczniu, w  za-
wodach rozgrywanych w  swoim 
ojczystym kraju.  

Czego zatem należy oczekiwać 
po Betard Sparcie? W klubie nie 
kryją, iż szefów WTS-u interesuje 
złoto. I choć faworytem rozgrywek 
pozostaje obrońca mistrzowskiego 
tytułu Fogo Unia Leszno, jeśli 
tylko wrocławian ominą kontuzje, 
ich szanse na zdetronizowanie 
podopiecznych Piotra Barona są 
spore. 

Póki co, czekamy na 31 marca 
– pierwsze koty za płoty. A potem 
rywalizacja zacznie się na całego.

Waldemar Niedźwiecki 

O
d lat polskie drużyny klu-
bowe kompromitują się 
w  rozgrywkach o  euro-

pejskie puchary. Leją nas już nie 
tylko futbolowe potęgi, ale i uzna-
wani do niedawna za słabeuszy, 
np. zespoły z... Kazachstanu. Pa-
radoksem jest, że nasi najbardziej 
utalentowani piłkarze znajdują 
pracodawców w  zagranicznych 

klubach, podczas gdy w  ekipach 
rodzimej tzw. ekstraklasy (bo cóż 
z  nich za ekstra?) siłę stanowią 
obcokrajowcy, niemieszczący się 
w składach nawet II-ligowych dru-
żyn hiszpańskich, niemieckich czy 
włoskich. To czym mamy straszyć 
rywali w Lidze Mistrzów (jak się 
do niej dostać – oto jest pytanie) 
czy Lidze Europy?  

Zapewne walkę o tytuł stoczą 
trzy kluby: Lechia Gdańsk, Legia 
Warszawa i Jagiellonia Białystok. 

Kiedy się ogląda mecze z ich udzia-
łem, nie dziwi, iż przegrywają 
w pucharach nawet z kompletnymi 
frajerami (bo jak inaczej określić 
zespół z  Luksemburga?). A  to 
czołówka, z resztą jest – choć wy-
daje się to niemożliwe – jeszcze 
gorzej.  

Wśród dołujących Dolnoślą-
zacy. Mniej można wymagać od 
beniaminka z Legnicy, ale z pew-
nością stać Miedź na lepszy, sku-
teczniejszy futbol. KGHM Za-
głębie czyni ogromne wysiłki, by 
dostać się do górnej ósemki, jednak 
na „pudło” liczyć nie może, choć 
mając niezłe zaplecze finansowe 
(dba o  to miedziowy kombinat) 
i  całkiem przyzwoitą kadrę, po-
winno włączyć się do rywalizacji 
o medale. W słabej, przypominam, 
ekstraklasie.  

Najgorzej wygląda sytuacja 
z wrocławskim Śląskiem. Jeszcze 
nie tak dawno fetowano mi -
strzowski tytuł, a  teraz jedynym 
marzeniem stało się utrzymanie 
w  najwyższej klasie rozgrywek. 
Zmieniają się trenerzy, pozostaje 
smutna rzeczywistość. Kiedy piszę 

ten tekst, wrocławianie mają za-
ledwie punkt przewagi nad dru-
żyną, która w  maju przywita się 
z I ligą. Nikt w ratuszu (bowiem 
to miasto jest akcjonariuszem więk-
szościowym) nie bierze pod uwagę 
takiego scenariusza. I wydaje się, 
że futbolistom Śląska raczej to nie 
grozi, jednak nerwy będą towa-
rzyszyły wrocławianom być może 
do samego końca rozgrywek. Słabej 
ekstraklasy. Na dodatek ciągle nie-
rozwiązana jest kwestia sprzedaży 
spółki innemu podmiotowi, bo 
chętnych do kupna klubu z Opo-
rowskiej nie widać. Był nim Grze-
gorz Ślak, ale się wycofał, twier-

dząc, iż nie znał prawdziwej sytuacji 
finansowej Śląska. Miasto zażądało 
10 milionów złotych odszkodo-
wania. Ślak i  jego prawnicy ob-
śmiali te żądania, sami określając 
straty wizerunkowe, jakie poniósł 
biznesmen na... 11 milionów zło-
tych. I tyle zamierzają od miasta 
wyegzekwować. Niezły cyrk! Co 
na to Jacek Sutryk, nowy prezy-
dent Wrocławia? Czy ma jakiś 
pomysł na rozwiązanie sytuacji – 
używając nomenklatury piłkarskiej 
– podbramkowej? Bo wcześniej 
czy później (raczej wcześniej) za-
brzmi dzwonek alarmowy. A wła-
ściwie już brzmi.
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Sparta Wrocław

Sparta Wrocław

Żużel 2019 – początek sezonu 31 marca

Polska ekstraklasa – płakać się chce

Piłkarze Miedzi Legnica

Miedź Legnica



Właściciel 
Jest politykiem z najwyższej półki, 
Właściciel partii, właściciel spółki, 

A ostatecznym jest jego celem, 
By całej Polski być właścicielem. 

Austriackie gadanie 
Jarosław Kaczyński miał plan biznesowy, 
By z Austriakiem prowadzić rozmowy, 

Który się łudził, że forsę dostanie, 
Lecz austriackie to było gadanie. 

Ciężkie działa 
Co o spółce „Srebrna” dziennikarze piszą, 

Władza uznała za zwykły kapiszon. 
Chociaż wśród rządzących panika powstała 

I wytoczono słów ciężkie działa. 

Zachwyty 
Lansując zachwyty pod własnym adresem, 

Władza ogłasza sukces za sukcesem. 
Czy wybuduje słynne szklane domy, 

Gdy zachwyty przedwczesne, a sukces rzekomy? 

Na horyzoncie 
Alarm na politycznym ogłoszono froncie, 

Ponieważ wybory są na horyzoncie. 
Władza pilnuje własnych interesów 

Przez propagandę rzekomych sukcesów. 

Góra i mysz 
Władza partyjnej użyła struktury, 
By obiecywać ludziom złote góry. 

Lecz tylko tyle starczy jej siły, 
Aby te góry mysz urodziły. 

Dziedzic 
Kaczyńskiemu zadano pytanie doniosłe, 
Czy go tytułować prezesem czy posłem, 

Uśmiech zagościł na prezesa licu, 
Mówcie zwyczajnie: panie dziedzicu. 

Rodzina 
Taka teoria jest zawsze do wzięcia, 

Z rodziną się dobrze wychodzi na zdjęciach. 
Teraz też wiedzą i starzy, i młodzi, 

Że źle się z rodziną na taśmach wychodzi. 

Zlustrować kota 
Prezesa czeka ciężka robota 

Zrobić lustrację własnego kota. 
Ubezpieczenia to będzie polisa, 

Może on także coś kiedyś podpisał. 

Wiosenna biedronka 
Biedroń znamienny poczynił krok, 

Pora wiosenna przez cały rok, 
Wszelkie honory jej się należą, 

No a biedronka jest królem zwierząt. 

Przesłuchanie 
Wokół Kaczyńskiego trwa dziś zawierucha, 

Pojechał do Ziobry, aby go przesłuchał. 
Znam wytłumaczenie, co jest równie dobre, 

Że to Kaczyński przesłuchiwał Ziobrę. 
 

Parada tytułów prasowych 
 

80 procent księży w Watykanie to geje (Fakt) 
*** 

PiS bierze nowy szpital (Gazeta Wyborcza) 
*** 

Wielka kupa dla Kima (Angora) 
*** 

Patronka śmieciowej ośmiornicy (Fakt) 
*** 

Doda starzeje się – nie może już pić (Fakt) 
*** 

Te biusty ratują światowy seks (Super Express) 
*** 

Koperta Kaczyńskiego   (Gazeta Wyborcza) 
*** 

Lepiej, ale ciągle źle (Angora) 

16 Wesoło i rekreacyjnie

Roksana z Wrocławia

Co tam Jerzy Urban z „NIE” chwali się uszami.  
My to dopiero mamy długie uszy i jesteśmy z nich 
dumne!

Fraszki  Jana Zacharskiego
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Żona Mańka pojechała w delegację. 
Maniek śle smsa: Gdzie są sztućce? 
Przychodzi odpowiedź: Nocuj w domu! 
Maniek ni cholery nie zrozumiał. 
Następnego dnia znowu pisze: GDZIE SZTUĆ-
CE?! 
Znowu odpowiedź: Nocuj w domu! 
Znowu nic nie skapował. 
W końcu żona wraca, Maniek rozjuszony wita ją 
w progu: 
– GDZIE SĄ SZTUĆCE?! 
– Pod naszym prześcieradłem!!! 

*** 
Dwóch zawianych facetów idzie ulicą. Nagle jeden 
z nich pyta się tego drugiego: 
– Ty, a właściwie to gdzie ty mieszkasz? 
Drugi odpowiada: Widzisz tamten blok pomalo-
wany na brązowo? 
– Tak. 
– A widzisz tam na piątym piętrze, co się pali 
światło? 
– Tak. 

– To jest moje mieszkanie. A widzisz tę blondynę 
tam na balkonie?  
Tę z dużym cycem? 
– Tak. 
– To moja żona. Widzisz tego faceta, co ją od tyłu 
obejmuje? 
– Tak. 
– To ja. 

*** 
Rozmowa dwóch Ukraińców:  
– Wiesz stary, jakie w Polsce to mają życie... Rano 
wstajesz, śniadanie, seks. Później kąpiel, drugie 
śniadanie i znowu numer. Do obiadu jeszcze parę 
razy, po obiedzie znowu seks i tak już do samej 
nocy.  
– A skąd ty to wiesz? Byłeś kiedyś w Polsce?  
– Ja nie, ale moja żona była. 
*** 
– Mamo, jak to jest, ty jesteś biała, tatuś jest biały, 
a dlaczego ja jestem czarny? 
– Synu, tam była straszna balanga i ciesz się, że nie 
szczekasz!

Kawały na przedwiośnie




