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Nieprzewidywalna scena polityczna
Grzegorz Wojciechowski

C

zasy jakieś takie niespokojne znowu nastały. Politycy jak zwykle skaczą
sobie do gardeł, a nasza scena polityczna staje się coraz bardziej
nieprzewidywalna. Oba główne
bloki starają się przekonać nas,
zwykłych, szarych zjadaczy chleba
do swoich jedynie słusznych racji.
Niedawno słuchałem na TVN
pana premiera Mateusza Morawieckiego i nie wierzyłem własnym
uszom co odpowiedział na pytanie
dziennikarki w sprawie słynnego

kredytu na wieżowiec „Kaczka Tower”. Otóż ten znany, doświadczony bankowiec powiedział, że
państwowy bank jak najbardziej
powinien udzielić kredytu na kwotę
miliarda 300 milionów złotych
spółce „Srebrna”, bowiem – jak
uzasadnił – liczy się wartość działki
i kwaliﬁkacje inwestorów. Myślałem, że spadnę z krzesła, gdy to
usłyszałem.
Liczmy. Wielkość zabezpieczenia przy takim kredycie powinna
wynosić 1,5 wartości udzielonego
kredytu, czyli około 2 miliardów
złotych. Wartość działki wynosi
około 160 mln złotych, ile więc

Poseł Marek Suski opowiada prezesowi kawał, że pensje nauczycieli
są takie same jak posłów. Jednak prezes nie miał poczucia humoru

brakuje? A teraz kompetencje: sekretarka, kierowca i Pan Prezes,
który w życiu nie sprzedał pęczka
szczypiorku na własny rachunek.
Czy ci ludzie mają doświadczenie?
Pan premier więc sam wskazał,
że usiłowano doprowadzić do
olbrzymiego przekrętu, bowiem
faktycznie to inwestor nie tylko
otrzymać miał kredyt, ale również
bezzwrotną dotację. Kredyt bowiem miał być udzielony na specjalnych warunkach. Różnica między normalnymi warunkami a tymi
specjalnymi to bezzwrotna dotacja
z państwowego banku do związanej
z PiS spółki. To jest polityczna
korupcja i zwykła grabież, okradanie własnego państwa przez
ludzi związanych z rządzącą partią.
Inwestycja nie wypaliła, a sprawa
się rypła, ale nikt nie beknie, chyba
że oszukany biznesmen, który za
friko wykonał robotę i myślał, że
jego powinowaty nie zrobi go
w konia. Naiwny, nie znał polskich
politycznych realiów.
Od samego początku było wiadomo, że Pan Prezes nie pozwoli
się przesłuchać prokuraturze i tak
jest. Nie ma co się sprawą podniecać.
Nie dalej jak latem pisałem,
że PiS zniszczą afery i chyba ten
proces się zaczyna, nie uświadamia

20 lat partnerstwa
Zgorzelca i Görlitz

M

inęło 20 lat współpracy
partnerskich miast
Zgorzelca i Görlitz.
Z tej okazji odbyła się wspólna
sesja rad miejskich.
Partnerstwo jest widzialne każdego dnia, nawiązało się wiele
przyjaźni, zawarto międzynarodowe małżeństwa, jest wspólna
komunikacja miejska, mieszkańcy
w obu miastach korzystają z placówek kulturalnych, sportoworekreacyjnych i handlowych.
Gorlitz, leżący w Saksonii nad
Nysą Łużycką, liczy 60 000 miesz-

kańców, po ulicach z zabytkowymi
domami jeżdżą tramwaje. Miasto
dysponuje połączeniami komunikacyjnymi do Drezna, Cottbus,
Zittau i Liberca. Najbliższe lotnisko
mieści się w Dreźnie. W przyszłości
planowane jest również uruchomienie lotniska w niedalekim (ok.
30 km na północ) Rothenburgu.
Miejską komunikację publiczną
zapewniają 3 linie tramwajowe
o długości 16,1 km i 8 linii autobusowych o długości 52,4 km.
Między Zgorzelcem i Görlitz działa transgraniczna miejska linia au-

tobusowa obsługiwana przez PKS
Zgorzelec.
Görlitz słynie również z licznych festynów, imprez i jarmarków,
wśród których wymienić można
m.in.: Dni Jazzu, Maraton Europejski, Dzień Wrażeń nad jeziorem
Berzdorfer, Dzień Otwartych
Drzwi, ViaThea – Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych,
Śląski Jarmark Wędrowny, Święto
Starówki, Dzień Otwartych Zabytków, Długa Noc Muzeów, Jarmark Bożonarodzeniowy, Fête de
la Musique.

Posiedzenie Sejmu
sobie jednak tego część elektoratu.
Jeśli likwiduje się, podporządkowując sobie, prawie wszystkie instytucje kontrolne, to tym samym
daje się możliwości do różnych
nieuczciwych działań, otwiera się
drogę rządzącym do grabieży, zarówno tej legalnej, tworząc prawo,
aby otrzymywać legalnie ogromne
proﬁty, jak i stwarzać możliwości
do zwykłych przekrętów i korupcji.
Takie rozregulowanie państwa
i jego instytucji musi doprowadzić
do demoralizacji rządzących, ponieważ takie są mechanizmy, które
kierują zachowaniem ludzi. Władza
demoralizuje, a władza niekontrolowana prowadzi do politycznego samounicestwienia. Mamy
już pierwsze efekty: afera KNF,
afera pana M., pupila pana Macierewicza, i wiele innych mniejszego kalibru, przez obóz władzy
zwanych „mokrymi kapiszonami”.
Tak sobie myślę, że skoro to są jedynie mokre kapiszony, to jak
według PiS ma wyglądać beczka
prochu?
Okazuje się też, że wszyscy żyjemy w prywatnym państwie Pana
Prezesa. Na jednej z ostatnich konwencji rządzącej partii usłyszałem
z ust szczęśliwej byłej pani premier
Beaty Szydło: „Pan Prezes Kaczyński
dał wam prezent, trzynastą emeryturę”. Znowu nie mogłem uwierzyć
w to, co słyszę, jakiś szeregowy
poseł dał nam prezent z naszych
pieniędzy, tak jakby to były jego
pieniądze! To bardzo znamienne
sformułowanie, bowiem oznacza
ono, że rządzący nami uważają państwo za swoją własność, a nie za
naszą wspólną własność, którą oni

powinni jedynie na czas swojej kadencji zarządzać. To olbrzymia różnica w sposobie widzenia państwa
i stosunku do niego.
Niedawno rozmawiałem o polityce z panem Tadkiem, siedemdziesięcioletnim emerytem, byłym
kolejarzem. Powiedział on tak: „To
co, że oni chapią jak nikt dotąd,
ale nam też coś dają. A tamci nic
nam nie dawali, jeszcze zabierali”.
Jego wypowiedź najlepiej oddaje stan nastrojów znacznej części
społeczeństwa. Ludzie dobrze pamiętają, jak musieli pracować za
stawkę 3 złote za godzinę, jak
ubliżano im od nieudaczników
i że sami sobie są winni, pamiętam
to i ja i dlatego rozumiem reakcje
wielu ludzi, którzy nie mają zaufania do dzisiejszej opozycji; poprzednia władza sama sobie na to
zasłużyła.
Co będzie dalej? Jeśli zwyciężą
ci, którzy dalej nami rządzą, to
wpadną we wtórną euforię i dalej
nie będą się z nikim liczyli, ich
samouwielbienie zacznie sprowadzać ich na manowce, uznają, że
mogą robić wszystko. Rządząca
partia i zespolone z nią państwo
zacznie się rozkładać moralnie,
Pan Prezes nie będzie w stanie
nad tym zapanować, im dalej od
centrum takiej władzy, tym będzie
gorzej, tym większą samodzielnością cieszyć się będą niekontrolowani baronowie, zaczną się wewnętrzne tarcia, aż dojdzie się do
momentu, że już nic nie będzie
można podzielić i nie będzie już
za co kupić wyborczej kiełbasy.
Nastaną wówczas ciężkie czasy.

Felietony i aktualności
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Komu potrzebny dach bez domu?
Wojciech W. Zaborowski

S

tało się to, co stać się musiało! Z dachu polonijnego
domu w Niemczech, czyli
sztucznie forsowanego nadrzędnego organu „polskojęzycznych”,
dachowej organizacji mającej reprezentować przed niemiecką administracją wszystkie polskojęzyczne skupiska, Kongresu Polonii
Niemieckiej, pozostał właściwie
sam dach. „Dom”, czyli organizacje,
które Kongres miał reprezentować,
albo przestały już istnieć (a było
ich kiedyś ok. 30!), albo te nieliczne,
które pozostały, nie widzą potrzeby
podtrzymywania przy życiu zbędnego według nich Kongresu. Nie
dziwię się. W końcu wystarczy
parę godzin jazdy i jest się już
u siebie, w prawdziwym domu,

w Polsce. Rozumiem przeto naszych rodaków zamieszkałych
w Niemczech, dziwię się zaś tym,
którzy lejąc krokodyle łzy, m.in.
ostatnio w styczniu w Konsulacie
RP w Kolonii, usiłują utrzymać
niepotrzebny nikomu „dach” nad
nieistniejącą już od dawna budowlą.
Bo Niemcy to nie Stany Zjednoczone, Australia czy Kanada,
których położenie od Polski tysiące
kilometrów siłą rzeczy powoduje,
że rozproszeni Polacy, pragnąc
podkreślić swe istnienie i etniczną
odrębność, garną się do wspólnotowych polonijnych organizacji.
A Polonia w Niemczech? Gdy
słyszę to słowo, bardziej kojarzy
mi się z „A-polonią” Chałupiec,
czyli gwiazdą ekranu Polą Negri,
interesującym kanałem TV Polonia
lub też hotelem we Wrocławiu,

niż Polakami przebywającymi
w Niemczech.
Po wstąpieniu Polski do Unii
Europejskiej i otwarciu granic pojęcie „emigracji” i „Polonii” w dawnym znaczeniu tego słowa można
właściwie odłożyć do lamusa. Swoboda podróżowania, osiedlania się
i podejmowania pracy w krajach
Unii powoduje, że obywatele Europy nie są już praktycznie emigrantami w żadnym z unijnych
krajów. Do kontaktów między
sobą wystarczą im kontakty osobiste, portale internetowe, również
polskie kościoły czy szkoły. „Dachowa” organizacja, pomocna może
w latach powojennych, gdy istniała
emigracja polityczna, straciła rację
bytu. Pytanie: gdy nikomu nie jest
potrzebna (może z wyjątkiem Prezesa i Zarządu!), jaki jest sens usiłowań reanimacji Kongresu?

Wieści z Dolnego Śląska
i Opolszczyzny
Na terenie byłego Browaru
Piastowskiego we Wrocławiu budowane jest osiedle mieszkaniowe.
Do dwóch pierwszych domów
wprowadzi się w tym roku 150
rodzin.
***
Nysa dostała 9,5 miliona złotych bezzwrotnej dotacji na bu-

dowę trzech domów mieszkalnych
przy ul. Franciszkańskiej.
***
Trwa remont zabytkowego pałacu nad fosą pry ul. Wierzbowej
we Wrocławiu. W przyszłym roku
powstanie w nim pięciogwiazdkowy hotel.
***

W Opolu i Nysie wprowadzono zakaz palenia węglem w piecach.
***
Zagrożona likwidacją jest jedyna szkoła muzyczna w powiecie
kłodzkim mieszcząca się w Bystrzycy Kłodzkiej.

Odszedł od nas Bruno Brożyniak

S

zeregi dolnośląskich dziennikarzy zostały znów
uszczuplone. 13 marca 2019
roku marł w wieku 87 lat wieloletni
dziennikarz „Słowa Polskiego” –
red. Bruno Brożyniak.
Z Brunonem pracowałem wiele
lat w dzienniku „Słowo Polskie”.
Był moim szefem, najpierw w dziale terenowym, potem ekonomicznym. Zapamiętałem Go nie tylko
jako cenionego przełożonego, ale
także lubianego kolegę. Bezinteresownie pomagał młodym adeptom sztuki dziennikarskiej. Sam
też pisał interesujące teksty, głównie
o tematyce ekonomicznej i społecznej.
Bruno Brożyniak był również
literatem. Jego pierwszy utwór
prozatorski ukazał się w almanachu

kanie z Algierią”. Ukazały się również Jego wspomnienia z rodzinnego Czortkowa na Kresach, gdzie
urodził się 19 października 1932
roku – „Dzieciaki na wojnie”. Specjalizował się w utworach satyrycznych – Jego „złośliwości i frywolności” miały dwa wydania pod
tytułem „Podszczypki”, a w 2011
roku ukazały się „Podszczypki i zadziwienia”.
Od wielu lat przebywał na
emeryturze.
Brunonie, będzie nam Ciebie
brakować. Cześć Twojej pamięci!
Lesław Miller

„Dojrzewające słowa” wydanym
w 1958 roku przez Ossolineum.
To samo wydawnictwo opublikowało też Jego reportaż (napisany
z Wiesławem Pruskiem) „Spot-
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Uroczystości pogrzebowe odbyły
się 19 marca br. na wrocławskim
cmentarzu Grabiszyńskim.

Moje

Jan
Kowalski

Kto tu jest zboczony?
Pan prezes, który już rozdał wszystkie prezenty i w swej bezbrzeżnej dobroci obiecał, że
zapewni dobrobyt polskim rodzinom, postanowił zająć się teraz bezpieczeństwem dzieci.
Nie wszystkich co prawda – jak wynika z jego dramatycznego okrzyku: „wara od naszych
dzieci!” – ale dobre i to. Przed kim konkretnie zamierza prezes bronić swoich (?) dzieci, tego
dokładnie nie wyjaśnił, jednak łatwo się domyślić, że chodzi o rozmaitego autoramentu
zboczeńców.
Kto w Polsce jest zboczony? Zdawałoby się, że zagrażających dzieciom dewiantów
szukać należy tam, gdzie dzisiaj widzą ich wszyscy. Ale okazuje się, że wśród kleru nie ma
żadnej nadreprezentacji pedoﬁlów. Owszem, zdarzają się pojedyncze przypadki gwałtów
na dzieciach, jednak przyczyną nie są bynajmniej dewiacje funkcjonariuszy polskiego
Kościoła. Winni są lewacy głoszący kult seksualności oraz dziennikarze, którzy ten kult
propagują, a w wolnych chwilach rozdmuchują rzadkie przypadki molestowania. Winni są
też nieodpowiedzialni politycy, którzy domagają się upowszechniania wśród dzieci
wszeteczności Światowej Organizacji Zdrowia, nakazującej, jak wiadomo, ćwiczenie
czteroletnich dzieci w codziennej masturbacji. Winne pedoﬁlii są też same dzieci, które
z zapałem penetrują pornograﬁczne portale, a potem prowokują słabych i po ludzku
ułomnych księży do wprowadzania w czyn wiedzy zdobywanej w sieci.
Przed kim więc Kaczyński zamierza bronić nieletnich obywateli? Żeby się tego dowiedzieć,
wystarczy sprawdzić, kogo obrzuca się dziś kalumniami, kogo opluwają ludzie prezesa i kto
jest negatywnym bohaterem partyjnych przekazów dnia. A są wśród nich ludzie zaangażowani
w upowszechnianie wiedzy wyprzedzającej nieunikniony kontakt dzieci z pornograﬁą. Są
tam edukatorzy tolerancji i psychologowie uczący dzieci asertywności wobec tych dorosłych,
którzy zamierzają dopuścić się niegodziwości na bezbronnych małolatach. Jest wśród nich
i Paweł Rabiej, niewidoczny dotąd wiceprezydent stolicy, który za sprawą jednej wypowiedzi
stał się prominentnym reprezentantem opozycji. Jak oświadczył w TVN24 Jarosław Sellin:
„za pośrednictwem swojego znamienitego przedstawiciela Koalicja Europejska ukazała
prawdziwe zboczone oblicze, nawołując do natychmiastowego wprowadzenia małżeństw
gejowskich z prawem do adopcji dzieci”. Nieważne, co Rabiej powiedział naprawdę, i nieważne,
jaką rzeczywistą treść zawiera podpisana przez Rafała Trzaskowskiego deklaracja LGBT+,
której postulaty i tak są jeszcze odległe od praw ludzi nieheteroseksualnych, obowiązujących
w cywilizowanych krajach Europy. Obaj panowie traﬁli na czarną listę zboczeńców
zagrażających dzieciom i zdrowiu całego narodu. Znaleźli się tam w towarzystwie przeciwników
faszyzacji kraju i wrogów Kościoła. Na liście niszczycieli polskich rodzin są także myślący
ludzie, którzy ośmielają się twierdzić, że edukacją dzieci powinni zajmować się edukatorzy,
a nie politycy. Ale przede wszystkim zboczonymi przestępcami zostali wszyscy geje, którzy
automatycznie są pedoﬁlami. Tak przynajmniej twierdzi Barbara Nowak, małopolska kurator
oświaty. Oświaty!
Naturalne stało się szczucie na ludzi żyjących w zgodzie ze swoim stanem świadomości
płciowej i z indywidualnym bilansem estrogenów, androgenów i testosteronu. Zboczeniem
natomiast jest obrona gnębionych i walka o prawa należne zgodnie z konstytucją. Nienaturalny
stał się też sprzeciw wobec tolerowania i chronienia faszyzujących nacjonalistów, coraz
liczniejszych i coraz bardziej krzykliwych. Natomiast wykluczanie ze wspólnoty narodowej
innowierców i obcokrajowców nazywane jest dziś reakcją obronną zagrożonego państwa.
Walka PiS o bezpieczeństwo dzieci nie jest wojną z pornograﬁą, pedoﬁlią i wynaturzeniami
procesu wychowawczego. Przeciwnie. To raczej przeczące deklaracjom zabiegi o dalszą
dysfunkcję rodziny. To starania o ograniczenie młodym ludziom dostępu do rzetelnych naukowych informacji o funkcjonowaniu ich ciała, o budzących się emocjach i kłopotach
dorastania. Każdy myślący obywatel zdążył już zauważyć, że dzikie okrzyki w obronie dzieci
zagrożonych medyczną wiedzą o sobie i własnym rozwoju, lament nad małolatami
katowanymi nauką asertywnych reakcji chroniących ich przed molestowaniem, to nowa
przedwyborcza agitka. Nieważne, że problem nie ma nic wspólnego z projektem unijnym,
bo sprawy rodziny, małżeństwa czy wychowania należą do prerogatyw rządów krajowych.
Partia władzy traci grunt pod nogami i na gwałt potrzebuje świeżej narracji, a przede
wszystkim nowego wroga. Uchodźcy już nie wystarczą, bo praktycznie ich nie ma i mięśniaki
podpuszczane przez PiS zmuszone są w zastępstwie lać zagranicznych gości, odzywających
się publicznie w swoim języku. Wciąż atrakcyjne szczucie na Żydów okazało się nieopłacalnym
źródłem konﬂiktów z jedynym mocarstwem, które nas jeszcze toleruje. Padło więc na gejów
i lesbijki. Tyle że stosunek społeczeństwa do LGBT mocno się ostatnio zmienił. Ciekawe, jak
skuteczna będzie tym razem przedwyborcza kampania unijna PiS, oparta na sprawach,
które z Unią nie mają nic wspólnego.

Gmina Długołęka
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Trzeba być skutecznym
Rozmowa z Wójtem Gminy Długołęka – Wojciechem Błońskim
4 listopada ubiegłego roku zdeklasował w drugiej turze swoją kontrkandydatkę Iwonę Agnieszkę Łebek
i objął funkcję wójta gminy. Mieszkańcy wiążą z osobą Wojciecha Błońskiego spore nadzieje, a on sam nie
ukrywa, że przed nim bardzo intensywny okres pracy i czas na spłatę
kredytu zaufania. Z nowym wójtem
rozmawiamy o kampanii wyborczej,
pierwszym okresie urzędowania oraz
priorytetowych działaniach w nadchodzącym czasie.
– Zadomowił się Pan już na
stanowisku Wójta Gminy Długołęka?
– Nie przywiązuję się do stanowisk, więc trudno, bym się zadomowił. W ogóle takiego procesu
nie rozpocząłem, bo mam poczucie,
że nie jest to funkcja, która daje
taki komfort. Od pierwszego dnia
pracy pojechałem do mieszkańców,
doglądałem trwających inwestycji
oraz planowałem następne. Ne
rozsiadłem się w fotelu, to nie
w moim stylu.
– Tak właśnie wyglądała Pana
kampania, jeździł Pan do wszystkich miejscowości i rozmawiał
z mieszkańcami. To zdecydowało
o Pana zwycięstwie?
– Na pewno mieszkańcy potrzebowali partnera do rozmowy,
osoby, która stanie naprzeciwko
nich i odpowie na trudne pytania.
Ja z natury jestem interpersonalny,
więc bardzo chętnie uczestniczyłem
w debacie publicznej. Poza tym
jestem mieszkańcem tej gminy,
tutaj się wychowałem, więc doskonale znałem problemy trapiące
mieszkańców. Nie wydaje mi się
jednak, żeby ta kwestia była decydująca w odniesieniu zwycięstwa,
mam przekonanie, że cały obraz
mojej kampanii był pozytywnie
odebrany. Wykonałem z moim zespołem naprawdę tytaniczną pracę.
Rozmawiałem merytorycznie
o gminie, udzielałem się społecznie
i miałem dobry PR. Te elementy
zawsze muszą iść w parze.
– Jakie działania priorytetowe
należy podjąć w najbliższym czasie
w kontekście rozwoju gminy?
– Należy uznać te, które przyczynią się do poprawy szeroko rozumianej infrastruktury. Na terenie
gminy znajduje się sporo dróg –
szczególnie tych wewnętrznych –
które wymagają natychmiastowej
modernizacji, natomiast często jest
tak, że ich sytuacja prawna jest
skomplikowana. Zdarza się, że
część trasy jest w jurysdykcji powiatu wrocławskiego, a część w rękach prywatnych. Odpowiedni
dialog ze stronami może sprawić,
że uda nam się przygotować w mia-

Wójt Gminy Długołęka – Wojciech Błoński
rę szybko potrzebną dokumentację
do wyłonienia wykonawcy, a wtedy
będziemy mogli rozpocząć wiele
prac. Trzeba również już dziś pomyśleć o optymalnych rozwiązaniach dotyczących rozbudowy sieci
kanalizacyjnej, gdyż ta w obecnym
kształcie wystarczy na zabezpie-

czenie potrzeb na kilka lat. Trzeba
przygotować nowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz
zoptymalizować zakres i zasadność
gminnych inwestycji. Długołęka
jest gminą o bardzo szybkim przyroście mieszkańców, dlatego za
chwilę potrzebne będą kolejne

miejsca w żłobkach i przedszkolach, rozbudowa szkół w Mirkowie
i Długołęce nie rozwiąże problemów. Ważnym tematem jest również gminna komunikacja. Pracy
jest sporo.
– Podczas kampanii deklarował Pan otwartość urzędu dla
mieszkańców. Na czym ona ma
polegać?
– Jedną z pierwszych moich
decyzji po objęciu władzy było
zniesienie tak zwanych piątków
bez petentów, choć szczerze mówiąc, nie lubię tego określenia. Petent czy klient kojarzy mi się pejoratywnie, faktem jest, że dziś
mieszkańcy w każdy dzień tygodnia
mogą załatwiać sprawy urzędowe.
Mogą również przyjść do mnie,
nie obwarowuję się w biurze, jestem
dostępny dla każdego, oczywiście
staram się szanować czas i podejmować tematy istotne dla mieszkańców. Zdarzało się bowiem na
początku, że ludzie przychodzili
mnie poznać, chwilę porozmawiać,
dziś wiedzą, że ja lubię działać,

dlatego na etapie umawiania spotkania konkretyzują tematy. Siadamy i szukamy rozwiązań.
– Jaka cecha – Pana zdaniem
– jest najważniejsza w pełnieniu
funkcji samorządowca?
– Skuteczność. Trzeba być skutecznym i działać na rzecz lokalnego środowiska. Nie wystarczy
być miłym, uprzejmym i uśmiechniętym. Każde działanie staram
się traktować jako projekt, który
ma swoje ramy czasowe. Otaczam
się ludźmi kompetentnymi, dużo
rozmawiamy o danym problemie
i staramy się go rozwiązać. Są
takie, które można załatwić od
ręki, inne wymagają czasu. Samorząd jest determinowany prawnymi
regulacjami, dlatego wszystko musi
być realizowane transparentnie.
Pewnych procedur nie przyspieszymy, ja natomiast przez wiele
lat prowadziłem działalność i wiem,
że jakość, solidność i skuteczność
zawsze się obronią.
Rozmawiał
Miłosz Krzemiński

Rewitalizacja parku w Szczodrem
W

Urzędzie
Gminy
w Długołęce parafowane zostały 18 lutego
br. wszystkie dokumenty dotyczące
tej inwestycji. Będzie ona podzielona
na trzy etapy i pochłonie ponad
7 730 000 złotych, a termin jej
realizacji to październik tego roku.
Co ważne, Gmina Długołęka
otrzymała doﬁnansowanie w wysokości 2 981 050,87 zł na projekt
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020. – Dzięki
temu zrealizujemy kompleksową
inwestycję, która przywróci właściwy charakter parku jako atrak-

cyjnego miejsca aktywnego wypoczynku dla mieszkańców całej
gminy. W ramach projektu powstaną nowoczesne place zabaw
oraz place i ścieżki edukacyjne,
sportowe i wypoczynkowe.
Rewitalizacji i modernizacji
poddane zostaną ścieżki, parking
oraz elementy małej architektury
– wyjaśnia Dagmara Parfanowicz
z wydziału pozyskiwania zewnętrznych środków ﬁnansowych.
Dodatkowo Gmina otrzymała
doﬁnansowanie w wysokości
350 259,69 zł na równoległy projekt
„Rewitalizacja
parku
w Szczodrem – zagospodarowanie

Tak będzie wyglądał park w Szczodrem po rewitalizacji

Po parafowaniu dokumentów. Od lewej: Wójt – Wojciech Błoński,
skarbnik gminy – Karolina Ożóg i Dariusz Pylak z ﬁrmy Grant.
terenów zielonych” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu. W ramach zadania
zrewitalizowane zostanie przeszło
87 000 m2 powierzchni parku.
Projekt zakłada nasadzenia młodych drzew, krzewów, pnączy, bylin
i roślin cebulkowych. Odtworzone
zostaną powierzchnie trawiaste
poprzez założenie trawników sianych, darniowych i łąk kwietnych.
– Ważny jest również fakt, że bezpośrednio po podpisaniu umowy

z wykonawcą, Gmina wystąpi
o zwiększenie dotacji o dodatkowe
750 000 złotych – dodaje Dagmara
Parfanowicz. – Chcemy, by to
miejsce odzyskało swój dawny
blask i stało się centrum spotkań
wszystkich mieszkańców. To ważna
inwestycja i w moim odczuciu wyjątkowa szansa na sﬁnansowanie
jej ogromnej części ze środków
zewnętrznych, dlatego podjęliśmy
decyzję o podpisaniu tej umowy
– komentował wójt gminy Długołęka Wojciech Błoński.
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Prymitywny handel na szynach
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Rozmyślania „U Rycha” na kolejowym bazarze

Stała na stacji lokomotywa...
W

słoneczne niedzielne
południe siedzimy
z Andrzejem Grzywniakiem (ksywa: „Kwiatek”) przy
kiełbaskach w „Barze u Rycha” na
Dworcu Świebodzkim i wspominamy. W pamięci ożywają sceny
sprzed lat, gdy stacja była stacją,
dworzec dworcem, a kręcący się
po nim ludzie prawdziwymi podróżnymi. Wszystko było jeszcze
normalne, aż nie chce się wierzyć,
że prawdziwe. Rozglądamy się
dookoła i widzimy jakby lustrzane,
fałszywe, bo odwrócone, odbicie
tego, co było niegdyś. Stacja stała
się w niedzielne godziny bazarową,
pełną straganów halą, a zamiast
kolejarzy i pasażerów plac stacyjny
wypełniają bio-klienci w poszukiwaniu zdrowej żywności lub też
amatorzy tanich towarów elektronicznych i słodyczy rodem z Rosji.
Pociągi? Są, i owszem, ale
w „Kolejkowie”, czyli na wystawie

tory są już rzadkością! Jedyne, co
można zobaczyć w realu z reklamowanych przez „Kolejkowo” atrakcji, to chyba „zjawisko dnia
i nocy”, ale w tym celu nie trzeba
przychodzić aż na Świebodzki
i płacić za bilet!
Pamiętam, jakby to było dziś!
Jeszcze nie tak dawno. Była nie
tylko lokomotywa, był też wagon
przerobiony wprawdzie z osobowego na barowy, ale można w nim
było ugasić pragnienie, a i żołądek
napełnić przekąskami. Jeszcze
wcześniej, co potwierdzić mogą
starsi mieszkańcy Wrocławia, pojawiały się tu nawet prawdziwe
pociągi, bo w końcu była to stacja
PKP wraz z historycznym, co
prawda, ale czynnym dworcem.
Odjeżdżały stąd składy m.in. do
Zgorzelca, Świdnicy i Wałbrzycha.
W ciągu minionych dziesięcioleci
dworzec jednocześnie i skarlał,
i się rozrósł. Nie tyle może nawet
dworzec, ile miejsce, na którym
on stoi. A stoi na Przedmieściu
Świdnickim, przy placu Orląt

Rosyjska chałwa budzi zainteresowanie
miniatur kolejowych, ekspozycji
w dawnych salach dworcowych.
Tu można zobaczyć, jak zachęcają
reklamowe druki, „zapierające dech
w piersiach krajobrazy, [...] sielankę
wsi, […], tętniące życiem miasta”.
W miniaturze, ma się rozumieć.
A kto widział wieś i miasta w realu
i nie jest zainteresowany zminiaturyzowanym światem, może obejrzeć 3473 ﬁgurki ludzi i zwierząt,
510 metrów torowiska, 15 pociągów, 242 budynki itd. Też w miniaturze, rzecz jasna. I z tej okazji
akurat skorzystać warto, bo jako
się rzekło, na dworcu nie zobaczy
się normalnych pociągów, nawet

Lwowskich 208, niespełna kilometr
od Rynku i półtora kilometra od
Dworca Głównego. Centrum
miasta! Sam budynek wygląda nawet z zewnątrz nie najgorzej, ale
w sumie to i tak wiekowy staruszek,
otwarto go wszak jesienią 1842
roku.
Historia zarówno tego dworca,
jak i pozostałych wrocławskich
stacji, barwna i interesująca, chwilami zapierająca dech w piersiach,
zasługuje na obszerną odrębną
prezentację. Wręcz jak z kiepskiego
dowcipu, z niedowierzaniem czyta
się np. opowieść o tym, jak to linię
do Jeleniej Góry elektryﬁkowano...
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Firany i zasłony – raj dla pań
dwukrotnie, w roku 1914 i ponownie w 1966. Powód był prosty,
choć nie pisano przez lata o tym
wprost: wyzwolicielska Armia
Czerwona w lipcu 1945 roku zdemontowała i wywiozła do ZSRR
całą trakcję elektryczną, pozostałą
zaś kolejową infrastrukturą „zaopiekowali się” szabrownicy. Od
sierpnia 1945 roku Dworzec Świebodzki wznowił działalność, a kolejarskiego ducha oddał ostatecznie
w roku 1991. Dzisiejsi bazarowi
goście i zwiedzający „Kolejkowo”
mogą jeszcze podziwiać jego fasadę.
Obecny wygląd uzyskała ona
w okresie przebudowy dworca
w latach 1868–1874. Projektowano
wtedy uruchomienie połączenia
Wrocław – Szczecin, w związku
z czym nad wejściem oprócz zegara
umieszczono dwie alegoryczne postacie Pomeranii i Silesii, wraz
z herbami obu prowincji i ich stolic.
Współczesne dworce kolejowe
na świecie pełnią często równocześnie funkcję galerii handlowych.
Dworzec Świebodzki nie miał takiego szczęścia – stał się tandetnym
bazarem. Użytecznym dla wielu
zapewne. Można tu w niedzielę
za parę złotych kupić kaszankę,
za 5 złotych różowy polski czosnek,
smaczniejszy i o niebo zdrowszy
od białego chińskiego, za podobną
cenę solidny kawał rosyjskiej chałwy z winogronami. Tylko czy na
tym ma polegać rozwój kolejnictwa,
ochrona zabytków i troska o wygląd
centrum miasta? To pytania do

różnych instytucji, ale warto je zadać, by może ktoś dojrzał w końcu
szansę na reaktywację i modernizację tego fragmentu miasta?
Kończąc wspominki, ruszamy
z Andrzejem od straganu do straganu. Andrzej kupił za całe 2,80
pęto kaszanki, ja wysupłałem 7
złotych na ładowarkę do telefonu.
Jakaś korzyść z bazaru niewątpliwie
jest – pomyślałem. Tylko czy akurat
musi się on znajdować w tym
miejscu i w takim budynku? Patrzymy na rozmontowane, porosłe
trawą resztki torowisk, na widoczne
działanie zębu czasu, który narusza

substancję dworca. Są jeszcze stylowe kolumny zdobiące wejście
główne na dworzec, nic nie pozostało za to z planów architektów
miejskich Maxa Berga i Ludwiga
Moshamera, którzy w latach 20.
XX wieku planowali generalną
przebudowę dworca na czołowoprzelotowy z poprzecznymi peronami. Ale nie tylko dworzec
padł. Kupiona za grosze ładowarka
po tygodniu przestała działać,
a i kaszanka Andrzeja stała się
już tylko wspomnieniem! Dobrze,
że przynajmniej pozostał „Bar
u Rycha”!

Zdjęcia: Wojciech W. Zaborowski (3)

Wojciech W. Zaborowski

Nad dawnymi peronami są teraz kramy pod dachem

Kąty Wrocławskie
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Pierwsze korzystne zmiany w kulturze i sporcie

W Kątach Wrocławskich po nowemu
Lesław Miller

C

hoć od listopadowych wyborów samorządowych
upłynęło niewiele czasu,
to w Kątach Wrocławskich już
widać pierwsze korzystne zmiany.
Nowy burmistrz – Łukasz Zbroszczyk, człowiek młody i energiczny,
ostro wziął się do spełniania swoich
obowiązków.
Omówię dwie dziedziny – kulturę i sport. Wprawdzie pierwszy
kwartał tego roku dopiero dobiega
końca, ale już do Gminnego
Ośrodka Kultury i Sportu przychodzi coraz więcej uczniów miejscowych szkół i osób dorosłych.
Młodsi i starsi znajdują tu dla
siebie coś ciekawego.
Pełniący funkcję dyrektora Paweł Pilski i kierownik działu programowego Dagmara Pudlik poinformowali, że zorganizowano
jarmark bożonarodzeniowy, na
którym mieszkańcy zaprezentowali
swoje lokalne produkty.

Bogaty w imprezy był pierwszy
kwartał br., zorganizowano m.in.
XIX Ogólnopolskie Spotkanie Taneczne, koncert zespołu muzyki
polskiej MOKOSZA w rocznicę
urodzin Fryderyka Chopina, występ kabaretu Neo-Nówka i Wiosenne Wietrzenie Szaf połączone
z kiermaszem odzieży.
Czołową imprezą kwietnia będzie Jarmark Wielkanocny (13–
14 kwietnia). W jego programie:
kiermasz lokalnych produktów
(ozdoby wielkanocne, ciasta świąteczne, żurek, warsztaty wykonywania ozdób wielkanocnych, konkursy dla dzieci i dorosłych w postaci szukania jajek, bicia piany,
tarcie chrzanu, kogel-mogel itp.
Wystąpią zespoły artystyczne
uczniów ze szkół w gminie.
13 i 14 kwietnia, na Rynku
w Kątach Wrocławskich, zostanie
zorganizowany Jarmark Wielkanocny ze stoiskami produktów lokalnych.
Bogaty program imprez GOKiS zaprezentuje w maju. Na czoło

wysuwa się Majowy Piknik Rodzinny – Rowerowy Maj. Twardziele wezmą udział w Kąckiej
Wytrzymałościówce Rowerowej,
która ma na celu promowanie
miasta i gminy. Zawodnicy muszą
pokonać jak najwięcej kilometrów
po terenie gminy Kąty Wrocławskie. Start nastąpi 11 maja o godz.
14.00, a meta 24 godziny później
– 12 maja o godz. 14.00. Kategorie:
indywidualne od 100 km, 200 km
i 300 km, natomiast rodzinne od
10 km, 20 km i 30 km. Zawodnicy
otrzymają medale i rozlosowane
nagrody rzeczowe.
Ponadto w programie pikniku:
miasteczko rowerowe, tor pumptrack z zajęciami na torze pod
okiem instruktora, miasteczko ruchu drogowego, darmowy serwis
rowerowy (sprawdzanie stanu technicznego roweru i drobne naprawy),

Burmistrz Kątów Wrocławskich – Łukasz Zbroszczyk

Tor pumptrack
konkursy z nagrodami, strefa animacji dla dzieci, fruit bike (stacjonarny rower z blenderem do
cocktaili). Wystąpią zespoły: Ho-

Budynek Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

ryzont, Reggaeside, Poparzeni
Kawą Trzy. Przewidziane są dodatkowe atrakcje: stoiska handlowe
i gastronomiczne, w tym również

lokalne, wesołe miasteczko, zabawy
z animatorką, jazda na kucykach
i kiermasz ogrodniczy.
Druga edycja Nocnego Maratonu Przygodowego „Ryś” w niedostępne tereny gminy Kąty Wrocławskie odbędzie się 18 i 19 maja.
Wyruszy rekordowa liczba zawodników, wśród których będzie siedem ekip z gminy gospodarzy.
Co jeszcze robi GOKiS
w sporcie i rekreacji? Dzieci
i młodzież szkolna mają możliwość uprawiania kilku dyscyplin
sportowych, m.in. tenisa, siatkówki, koszykówki, badmintona.
Pojawiły się nowe formy aktywnej
rekreacji i wypoczynku dla dzieci:
crosskids (zajęcia ogólnorozwojowe prowadzone z elementami
języka angielskiego) i breakdance
(rodzaj specyficznego i unikatowego tańca z dużą ilością elementów słowno-sprawnościowych). Zajęcia obu dyscyplin zaczną się w kwietniu.
W planie jest odbudowa piłki
nożnej seniorów. W kwietniu
GOKiS zaprasza na pierwszy trening. Może są w gminie ukryte
talenty, następcy Lewandowskiego
i Piątka?
GOKiS opracował plan zajęć
do końca roku. Oto ciekawsze
punkty:
• Dni Kątów Wrocławskich (1–2
czerwca).
• Lato w mieście (lipiec) – zabawy
i wycieczki dla dzieci.
• XIX Festiwal Zespołów Muzyki
Ludowej (22 września).
• Koncert Papieski w wykonaniu
sekcji wokalnej GOKiS (październik).
• Jarmark Bożonarodzeniowy (grudzień).
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Opowiastka
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Seks w niedużym mieście
Lesław Miller

W

niedużym mieście na
zachodzie Dolnego
Śląska ludzie bardzo
dobrze się znają, wiedzą kto z kim,
kiedy i gdzie. Jeden przed drugim
niewiele może ukryć. Jednak grupa
ludzi wykształconych, czyli notable,
dyskretnie odgradzała się od tak
zwanego plebsu i wolała spędzać
czas w swoim towarzystwie. Na
miejsce spotkań obrała sobie zaciszną kawiarenkę, którą na potrzeby tej opowiastki nazwę „Tango”.
Do stałych bywalców „Tanga”,
niemalże tam zameldowanych, zaliczano: architekta Stefana, prokuratora Bogdana, sędziego Zdzicha, radcę prawnego Zbyszka, adwokata Mariana, socjologa Wacka,
lekarza Pawła, inżyniera Heńka,
weterynarza Szymona i redaktora
Tadeusza. Tadzio skończył studia
dziennikarskie w Warszawie, początkowo pracował na wierszówce
w wojewódzkim dzienniku, ale
potem założył w mieście tygodnik.
Przy wsparciu ﬁnansowym urzędu
miasta oraz domu kultury nieźle
prosperował.
Bywalcy „Tanga”, poza rytualnym piciem wódki, dyskutowali
o polityce, poddając ją ostrej krytyce
oraz plotkowali o kobietach. Choć
większość, poza nielicznymi wyjątkami, była „zaobrączkowana”,
to wierności małżeńskiej dochować
nie potraﬁli, a może nie chcieli.
Każdy marzył o tym, aby coś zerwać. Nie znaczy, że nie kochali
swoich żon, owszem, kochali je,
ale obca baba stanowiła rodzaj deseru.
Poza chętką na łóżkowe swawole trzeba mieć jeszcze chatę.
I tu nieodzowne przysługi sprawiał
kolegom Stefan, znany z powiedzenia „Gdzieżbym śmiał”. Nie
był jeszcze żonaty i dysponował
kawalerką z dyskretnym i nierzucającym się w oczy wejściem. Koledzy korzystali z niej nagminnie,
płacąc butelką wódki.
Stefan lubił się przechwalać.
Kogóż to on nie miał w łóżku!
Na jego liście widniały co piękniejsze mieszkanki miasta, znane
w kraju aktorki, modelki… I chyba
tylko królowa angielska nie była
w jego łóżku!
Zbyszek z kolei mało mówił,
ale działał. Był przekonujący i potraﬁł wmówić żonie, że jego obowiązki wymagają częstych wyjazdów do innych miast. Tam, gdzie
go nikt go nie znał, śmiało wynajmował pokoje w hotelu i ﬁglował z dziewczynami. Choć przekroczył pięćdziesiątkę, dobrze się

Zdobycze bywalców „Tanga”

trzymał i wyglądał młodziej, zrywał
dwudziestoletnie dzierlatki. Raz
tylko się zdenerwował, kiedy jakiś
pijany typ widząc go z młodziutką
dziewczyną w hotelowej restauracji,
zaczął śpiewać „Kochajcie starszych
panów młode dziewczyny”.
W innym mieście Zbyszek
przeżył niemiłą przygodę. Umówił
się z pewną mężatką. Mąż akurat
pracował na nocną zmianę, więc
bez obawy zaprosiła go do domu.
O północy usłyszeli zgrzyt w zamku. Zbyszek w błyskawicznym
tempie włożył spodnie i wyskoczył
przez parterowy balkon. Jemu nic
się nie stało, ale o coś zaczepił
i w spodniach porwały się obie
nogawki. Żonie powiedział, że napadł go… pies.
Mistrzem w wymyślaniu nieprawdopodobnych historii i oszukiwaniu żony był redaktor Tadzio.
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Jego żona – Lucyna, to bardzo
ładna i zgrabna kobieta, lecz niezbyt błyskotliwa. Bujał ją więc na
potęgę. Jednodniowe nieobecności
w domu tłumaczył koniecznością
wyjazdów służbowych. Ale nadarzyła się okazja wyjazdu na wczasy
do Zakopanego z piękną Kamilą.
Jak uzasadnić ten wyjazd przed
Lucyną? Tadzio dumał, dumał, aż
wydumał. Zaprosił na wódkę prokuratora Bogdana i sędziego Zdzicha.
– Chłopy, musicie mnie na
dwa tygodnie posadzić w kiblu!
– Tylko na dwa tygodnie? Możemy Ci zorganizować pobyt
w tiurmie nawet na rok, ile z tym
roboty!
Tadzio powiedział o co chodzi
i poprosił kolegów, aby – w razie
czego – potwierdzili przed Lucyną,
że musi dwa tygodnie garować.
Tadzio miał zdolności aktorskie. Przyszedł do domu smutny
i poskarżył się żonie, że dał w dziób
ważniakowi z Warszawy i teraz
musi posiedzieć dwa tygodnie
w kryminale.
– Nie możesz tego jakoś załatwić, masz kolegów prokuratorów
i sędziów.
– Już mi pomogli, zamiast kiblować dwa lata, posiedzę tylko
dwa tygodnie. Tak zupełnie uniewinnić mnie nie mogli, bo przecież
uderzyłem tego ważniaka.
Lucyna uwierzyła, a Tadzio
spędził w Zakopanem wspaniałe
wczasy. Inni koledzy też chętnie

skorzystaliby z takiej okazji, lecz
nic z tego, ich żony były cwane
i nie dałyby się wpuścić w takie
maliny.
Lekarz Paweł pochodził z Poznania i nie lubił wyciągać grosza
z kieszeni. Korzystał więc czasami
z kawalerki Stefana, bo była za
darmo i uprawiał seks z pacjentkami, które też nic nie kosztowały.
Paweł lubił się napić, ale na krzywy
ryj. Korzystał z wódki postawionej
przez innych, sam nigdy nikomu
nie postawił. Sobie też nie! Przy
większym pijaństwie Paweł wychodził niby do toalety, a faktycznie
cichcem znikał do domu.
Jego przeciwieństwem był socjolog Wacek. Zawsze można było
na niego liczyć. Chętnie stawiał
kolejki, nie licząc na rewanż. Jeśli
ktoś znalazł się w potrzebie, pożyczał pieniądze, nawet Pawłowi,
który z zasady nigdy ich nie oddawał. Wacek skończył zaocznie
socjologię i uzyskał tytuł magistra,
z czego był bardzo dumny. Często
w rozmowach podkreślał, że ma
wyższe wykształcenie. Nikomu
tym nie imponował, bo inni już
dawno skończyli studia.
Prokurator Bogdan bardziej
przypominał z obycia playboya
niż poważnego oskarżyciela. Mówił, że pracę traktuje poważnie,
ale nie musi jej wykonywać, będąc
ponurakiem. Człowiek, który naruszył prawo, musi za swój czyn
odpowiedzieć, ale nie znaczy to,
że nie można się do niego uśmiechnąć, a nawet opowiedzieć mu kawał.
Bogdan był nie tylko prokuratorem, ale także mężczyzną i to
dosyć przystojnym. Nic przeto
dziwnego, że lubił kobiety, a właściwie dwie – żonę Krystynę i stałą
sympatię – Halinę. Nikt z bywalców „Tanga” nie mógł dojść, jak
to naprawdę było między nimi.
Bogdan pokazywał się publicznie
raz z żoną, a kiedy indziej z Haliną.
W dodatku obie panie były… zaprzyjaźnione.
Adwokat Marian nie odwiedzał
zbyt często „Tanga”, gdyż jako
wzięty obrońca w sprawach karnych występował w todze nie tylko
w miejscowym sądzie, ale jeździł

też po innych powiatach, a nawet
bronił łotrzyków przed sądem wojewódzkim. Kiedyś cieszył się piękną żoną Teresą, ale znudzony nią
lubił rwać inne kobiety. Brał do
łóżka baby jak leci: panny, mężatki,
wdowy, porządne i dziwki. Teresa
miała tego dosyć i rozwiodła się
z wiarołomcą.
Kiedy Maniuś zdobył wolność,
przestał zachowywać jakiekolwiek
pozory. Do „Tanga” sprowadzał
młode siuśmajtki, które bezczelnie
obłapiał, a one głośno chichrały.
Jednak jako mecenas doskonale
znający prawo nie wiązał się
z dziewczynami poniżej piętnastu
lat. Po mieście zaczęły krążyć
plotki, że mecenas się spospolica
i psuje sobie opinię. Ale Marianciowi to zwisało, miał coraz więcej
klientów i robił duży szmal. Stać
go było na kupno co roku nowego,
modnego samochodu, wyjazdy do
najciekawszych miejsc na świecie,
dobrze urządzone mieszkanie.
A przede wszystkim na kobiety –
miał w łóżku takie, jakie chciał.
Liczył sobie czterdzieści pięć lat,
postanowił pobawić się do sześćdziesiątki, a potem ponownie ożenić się i ustatkować. Założył w banku specjalne konto, na które odkładał pieniądze na stare lata.
***
Wesołe i radosne „Tango” przeżyło wreszcie swoje trzęsienie ziemi. Tego dnia radca prawny Zbyszek nie mógł poradzić sam sobie.
W nieznany mu sposób jego żona
dowiedziała się, jakie ziółko ma
w domu i postanowiła temu położyć kres. Wdarła się do „Tanga”
z zamiarem wywołania awantury.
Towarzystwo bawiło się w najlepsze, a wśród nich Zbyszek
emablujący uroczą czarnulkę.
Wściekła Zbyszkowa wyglądała
jak burza gradowa i zaczęła krzyczeć na męża:
– Ty stary łajdaku! Młodych
zdzir ci się zachciewa! Zapomniałeś, że masz żonę i rodzinę, szukasz
atrakcji w tym kurwidołku, podrywając dziwki!
W tym stylu przemawiała jeszcze kilka chwil, a towarzystwo
cichcem zaczęło się wymykać z kawiarni.
Co się działo w miasteczku!
Kipiało od sensacji, jakiej tu jeszcze
nie było. Mieszkańcy mieli temat
do plotek przez kilka dni, a może
tydzień. „Tango” zamknięto pod
pozorem pomalowania ścian.
Po jakimś czasie plotki ucichły
i wszystko wróciło do normy. „Tango” wyremontowano i „zameldowane” towarzystwo znów się tam
spotyka. Tylko panowie, z wyjątkiem mecenasa Mariana, podrywają kobiety bardziej dyskretnie.

Turystyczny Wrocławv
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Ogród Botaniczny
O

gród powstał w 1811
roku, a jego założycielami
byli: systematyk, anatom
i ﬁzjolog roślin prof. Heinrich
Friedrich Link i profesor historii
naturalnej i rolnictwa F. Heyde.
W 1945 roku, podczas oblężenia Festung Breslau przez Armię
Czerwoną, całkowitemu zniszczeniu uległa kolekcja roślin szklarniowych i w 50% – drzewostan
Ogrodu. W Ogrodzie Niemcy
ustawili stanowiska artylerii przeciwlotniczej, przyjmowali na jego
terenie lotnicze zrzuty zaopatrzenia
i zbudowali liczne schrony z amunicją. Jeszcze w latach 50. podczas
gruntownego czyszczenia ogrodowego stawu, reliktu po zasypanym korycie odnogi Odry, znaleziono na dnie pokaźny arsenał
z czasów wojny.
Przez pierwsze trzy lata po
wojnie porządkowaniem zrujnowanego Ogrodu kierował botanik,
prof. Stanisław Kulczyński, pierwszy rektor połączonych jeszcze
wówczas Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. W roku 1948
podjęto ostateczną decyzję o po-

nownym uruchomieniu Ogrodu,
zadanie to otrzymali profesorowie
Henryk Teleżyński i Stefan Macko.
W 1950 roku Ogród udostępniono
– na razie tylko w niedziele i święta
– publiczności.
Obecnie obszar Ogrodu obejmuje 7,4 ha (0,33 ha pod szkłem)
i znajduje się w nim około 7,5 tysiąca gatunków roślin (licząc różne
ich odmiany, liczba ta sięga 11,5
tysiąca) szklarniowych i gruntowych.
Na terenie Ogrodu, głównie
w Arboretum, rosną m.in: cypryśniki błotne, mamutowce, sekwoja wieczniezielona, cedry, szydlice, kuningamie, modrzew polski,
metasekwoje, cyprysowce Leylanda
i sośnice.
Spośród rosnących na terenie
Ogrodu drzew za pomniki przyrody uznano 27 z nich: dęby, cisy,
miłorzęby, buki i platany.
Oprócz ekspozycji roślin
w Ogrodzie można podziwiać zbudowany w 1856 roku na terenie
alpinarium przekrój geologiczny
wałbrzyskich złóż węgla kamiennego, przedzielonych osadami pia-

Panorama Racławicka

M
Dęby szypułkowe
skowców i łupków. W ekspozycję
tę wkomponowano skamieniałe
odciski wymarłych roślin, skamieniałe pnie drzew itp.
Jednostką ﬁlialną wrocławskiego Ogrodu Botanicznego jest od
1988 roku ponad 70-hektarowe
Arboretum w Wojsławicach niedaleko Niemczy, słynące z wielkiego zbioru rododendronów
i rzadkich drzew iglastych.

ówi się, że być we
Wrocławiu i nie wstąpić do rotundy, by zobaczyć Panoramę Racławicką, to
tak, jak być w Rzymie i nie zobaczyć papieża.
To monumentalne malowidło
o długości 114 metrów i wysokości
15 metrów przedstawia zwycięską
bitwę Polaków nad Rosjanami pod
Racławicami w kwietniu 1794
roku.
Pomysłodawcą uczczenia bitwy
– w jej setną rocznicę, był lwowski
malarz Jan Styka, który zaangażował do prac nad Panoramą Racławicką wybitnych artystów, m.in.
Wojciecha Kossaka, Tadeusza Popiela, Teodora Axentowicza, Włodzimierza Tetmajera.
Prace nad obrazem trwały dziewięć miesięcy. Wybudowana w parku Stryjskim rotunda, w której

prezentowana była Panorama Racławicka, to jedna z atrakcji Lwowa
na przełomie XIX i XX wieku.
Po II wojnie światowej Panorama traﬁła do Wrocławia. Wiele
lat przeleżała w magazynach. Nie
wystawiano jej przede wszystkim
ze względów politycznych – przedstawia przecież zwycięstwo Polaków nad Rosjanami, a Polska Ludowa znalazła się w orbicie wpływów Związku Radzieckiego.
Dopiero po 1980 roku rozpoczęto budowę rotundy, w której od
1985 roku pokazywana jest Panorama Racławicka. Wśród odwiedzających byli m.in. papież Jan Paweł II, królowa Holandii Beatrycze.
W 1987 roku dziełem zachwycił
się premier Chin Zhao Ziyang. Po
tej wizycie w Chinach powstało
wiele monumentalnych malowideł
w technice podpatrzonej od Styki.

W Ogrodzie są też liczne małe akweny

Mroczne tajemnice „Jasia” i „Małgosi”
N

a granicy Rynku i ulicy
Mikołaja we Wrocławiu
stoją dwie średniowieczne kamieniczki – „Jaś” i „Małgosia”. Wybudowano je w XV wieku,
stanowiły wówczas część liczniejszej grupy domów altarystów kościoła farnego pod wezwaniem
św. Elżbiety. Między kamieniczkami, pod arkadą, znajdowało się
wejście na zlikwidowany w XVIII
wieku cmentarz, o czym przypomina napis na kartuszu „Mors

Ianua Vitae” – „Śmierć bramą życia”.
Historia kamieniczek jest
mroczną tajemnicą. Między kamieniczkami a drzwiami kościoła
św. Elżbiety zostało pochowanych
21 czeladników, którzy nie wykonali poleceń swoich mistrzów. Za
karę spotkało ich ogromne poniżenie. Zostali pochowani pod płytami chodnika, a ciała przez wieki
miały być deptane przez wchodzących do kościoła ludzi.

Dwie kamieniczki – „Jaś” i „Małgosia”
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Zagraniczne kurorty

8
Mariańskie Łaźnie w Czechach

Uzdrowisko ze 130 źródłami mineralnymi

Hotel Nové Lázně

T

o jedno z najpiękniejszych
sanatoriów Europy, słynące
z krystalicznego, górskiego
powietrza i wspaniałych krajobrazów. Otoczone z trzech stron
lesistymi wzgórzami Mariańskie
Łaźnie leżą na wysokości 630 m
n.p.m. Balneologicznym bogactwem jest ponad 130 zimnych
źródeł mineralnych tryskających
w najbliższej okolicy, z których
40 wykorzystuje się do celów leczniczych. Są tu też złoża dwutlenku
węgla i borowin. Uzdrowisko specjalizuje się w leczeniu chorób kobiecych, kręgosłupa, dróg moczowych i nerek. Oprócz typowych
zabiegów leczniczych można skorzystać z bogatej oferty ﬁtness
i wellness. Z trzech wielkich czeskich uzdrowisk Mariańskie Łaźnie
są najmłodsze, ale za to drugie co
do wielkości. Rocznie przyjeżdża

Jeden z licznych, atrakcyjnych hoteli
z najsłynniejszych europejskich
kurortów. Szybki rozwój w XIX
wieku przyciągnął wielu znakomitych gości. Osiem razy odwiedził
Mariańskie Łaźnie angielski król
Edward VII, wielokrotnie bywali
Goethe, Wagner, Strauss, Kafka,
Freud, Edison, a Mark Twain nazwał je najmilszym i najnowocześniejszym miastem na kontynencie. Fryderyk Chopin odwiedził
kurort w 1836 roku. Hotel Pod
Białym Łabędziem, w którym się
wówczas zatrzymał, dziś nazywa
się Pension Chopin. W Mariańskich Łaźniach tłoczno od efektownych XIX-wiecznych zabytków
i innych atrakcji. Oto niektóre
z nich:
Źródło Krzyżowe
Jest to najsłynniejsze źródło
w tym uzdrowisku, ze względu na

na wzór poprzedniego imponującego pawilonu z kopułą wspartą
na 72 jońskich kolumnach. Nazwa
źródła Krzyżowe pochodzi od dużego, drewnianego krzyża umieszczonego obok źródła w 1749 roku.

tu 40 tysięcy gości. Do kuracji
pitnych używane są źródła: Krzyżowe, Rudolfa, Karoliny, Leśne
i Ambrożego.
Jeszcze na początku XVIII
wieku rósł tu las. Pierwsze sanatorium wzniesiono w 1786 roku,
a już sto lat później był to jeden

słonawy posmak wód. Bije z niego
silnie zmineralizowana woda
o działaniu przeczyszczającym.
Pierwsze wzmianki o nim pochodzą z 1749 roku, gdzie zostało
wymienione jako źródło soli i słonej
wody. Obecny pawilon został zbudowany na początku XX wieku,
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W Mariańskich Łaźniach gościło wiele wybitnych postaci,
w tym Fryderyk Chopin

Deptak pod dachem
Źródło Karolina
Płynie z niego żelazawa, nisko
zmineralizowana woda z podwyższoną zawartością magnezu.
W 1870 roku źródło zostało nazwane na cześć żony cesarza Franciszka I – Karoliny. Wody służą
do picia i kąpieli.

Skwer w centrum uzdrowiska

stylu. Wpadające przez przeszklone
ściany słońce oświetla ażurową,
metalową konstrukcję. W czasie
kiedy powstała (w latach 1888–
1889), była bardzo nowoczesna
i stanowiła główny deptak uzdrowiska.

Źródło Rudolf
To dzięki wodzie z tego źródła
została ugruntowana reputacja
Mariańskich Łaźni jako uzdrowiska leczącego choroby dróg oddechowych. Ze źródła bije żelazawa, nisko zmineralizowana woda
z podwyższoną zawartością wapnia.
Inne atrakcje uzdrowiska
Największe wrażenie robi górująca nad miastem 138-metrowa
Główna Kolumnada odlana z żeliwa pijalnia w neobarokowym

Od 1 lipca 2010 roku Kolumnada stała się narodowym zabytkiem kultury Republiki Czeskiej. Tutaj odbywa się większość
koncertów i występów artystycznych.
Bardzo atrakcyjna jest Śpiewająca Fontanna, która powstała
w 1986 roku. Razem z dwiema
sąsiednimi, mniejszymi fontannami znajduje się w okrągłym
basenie o średnicy 20 metrów.
O każdej nieparzystej godzinie
fontanna gra i tańczy w rytm
muzyki klasycznej lub filmowej,
od Mozarta do Vangelisa. Dwa
ostatnie, wieczorne pokazy połączone są również z kolorową iluminacją świetlną.
Wśród zabytków na szczególną
uwagę zasługuje cerkiew oraz secesyjne kamienice, które aż kipią
od stiukowych dekoracji.

Waﬂe zdrojowe – Kolonada
Po zwiedzeniu ciekawych
miejsc w uzdrowisku warto coś
zjeść. Gospodarze oferują waﬂe
zdrojowe – są one okrągłe albo
trójkątne, przekładane różnymi
kremami z ﬁrmy Kolonada, produkowane tutaj od 1840 roku.
Opłatki można zakupić w kilku
różnych smakach: orzechowym,
czekoladowym, cynamonowym,
nugatowym, migdałowym, ajerkoniakowym oraz waniliowym.
Można je również zjeść na ciepło.
Wafelki powstały w połowie XIX
wieku w celu zniwelowania niezbyt
przyjemnego smaku tutejszych
wód zdrojowych.
Zachęcamy do odwiedzenia
Mariańskich Łaźni, drugiego po
Karlowych Warach co do wielkości
i atrakcyjności uzdrowiska w Czechach.

Osobliwości
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Kaplica
Czaszek
Śnieżka – królowa Sudetów
K

aplica Czaszek w Kudowie-Zdroju to wielki
wspólny grobowiec oﬁar
wojen śląskich z lat 1740–1742
i 1744–1745 oraz chorób zakaźnych z XVIII wieku, którego ściany
i suﬁt wyłożone są 3 tysiącami
czaszek i kości ludzkich. Pod podłogą spoczywa dalsze kilkadziesiąt
(20–30 tys.) szczątków ludzi. Kaplica wybudowana została w 1776
roku przez księdza Wacława Tomaszka, któremu budowa kaplicy,
zbieranie szczątków, dezynfekcja
i impregnacja oraz układanie

szczątków zajęły osiem lat... Kaplica jest wyjątkowym obrazem
przemijalności i kruchości człowieka, w której spotkały się szczątki
dawnych rodzin, przyjaciół i wrogów. Raz w roku o północy z 14
na 15 sierpnia odprawia się w Kaplicy Czaszek mszę świętą za
wszystkich, którzy w niej spoczywają oraz za wszystkich, którzy
umarli na skutek chorób lub w wyniku nieszczęśliwych wypadków.
Kaplica Czaszek to jedyny tego
typu obiekt w Polsce i jeden
z trzech w Europie.

Śnieżka widoczna z dołu

J

ednym z najciekawszych obiektów turystycznych w Karkonoszach jest Śnieżka zwana
niegdyś Górą Olbrzymią.
Jest najwyższym szczytem Karkonoszy i tym samym Sudetów
(1603 m n.p.m.). Jej skalny stożek
składa się przede wszystkim ze
skał metamorﬁcznych, od zachodniej strony natomiast, w swojej
podstawie, z granitu. Główny
grzbiet Śnieżki tworzy granit. Najbardziej niedostępne dla wędrowców jest południowe zbocze góry,
pocięte głębokimi żlebami. Wbrew
krążącym opiniom, Śnieżka nie
jest wygasłym wulkanem.
Na najwyższym szczycie Karkonoszy panuje specyﬁczny klimat,
podobny do tego za kołem podbiegunowym. To właśnie spowodowało, że na niższych wysokościach ukształtowała się tutaj unikalna dla tej szerokości geograﬁcznej roślinność alpejska. Średnia
roczna temperatura na Śnieżce
wynosi nieco ponad 0°C, w najcieplejszym miesiącu zaś 10,6°C.

Wnętrze kaplicy
Obserwatorium meteorologiczne na Śnieżce kojarzące się z „latającymi talerzami”
Pokrywa śnieżna w zimie zalega
tu zwykle od października do maja.
Wieją wiatry o dużych prędkościach (50–80 m/s) i występują
nagłe zmiany ciśnień.
Pierwsze schronisko dla turystów powstało tu w 1850 roku,
a prywatnym hobby właściciela
były obserwacje wschodów i zachodów słońca, co do dziś jest
wielką atrakcją dla turystów.

Ostrów Tumski
we Wrocławiu

W

czasach pogańskich
Ostrów Tumski był
miejscem życia Ślężan.
W czasach średniowiecza stał się
siedzibą książąt śląskich z dynastii
Piastów. Od 1000 roku, czyli od
momentu założenia biskupstwa,
stał się on ośrodkiem władzy kościelnej.
Mimo że na Ostrowie Tumskim od dawna prowadzone są
badania archeologiczne, trudno
powiedzieć, jak wyglądał dawny
gród. Najprawdopodobniej niewielki gródek plemienny znajdował

się tam, gdzie dziś przebiega ulica
św. Idziego. Późniejszy i większy
gród rozciągał się od ulicy św.
Marcina aż po plac Katedralny.
Wykopaliska archeologiczne potwierdziły istnienie fosy i wewnętrznego pasa umocnień. Jest
też możliwe, że osobne umocnienia
posiadała włączona do grodu katedra.
Ostrów Tumski był więc miejscem dobrze umocnionym i być
może jednym z potężniejszych
grodów państwa Piastów.

Śmiała i oryginalna sylwetka
budynku na Śnieżce upodabnia
się do „latających talerzy”. Jest ono
dziś popularnym symbolem regionu. W równych rzędach okien,
na ścianach trzech budynków, migocą reﬂeksy o stalowym kolorycie.
Turyści za niewielką opłatą mogą
zwiedzać obserwatorium, gdzie
oglądać można ekspozycje urządzeń meteorologicznych, a z tarasu
podziwiać rozległą panoramę Karkonoszy – przy widoczności przekraczającej 100 km. Z samego
szczytu bezpośrednio widoczne są
Sudety Wschodnie i Rudawy,
a w nocy na podstawie rozległych
łun zlokalizować można aglomeracje Wrocławia, Pragi i Drezna.
Wzdłuż Śnieżki przebiega granica państwa i połowa góry należy
do Czechów. Od strony czeskiej
na sam szczyt wjeżdża wyciąg. Po
stronie polskiej, tuż przy granicy,
stoi kaplica św. Wawrzyńca. Jest
to miejsce pielgrzymek turystów
z całego świata.
Obecnie szczyt można osiągnąć
na dwa sposoby. Po pierwsze, czerwonym szlakiem z Równi pod
Śnieżką. Jest to trudny szlak, prowadzący stromo, zakosami po skalistym podłożu. Inną, łatwiejszą
trasą, jest okrężna Droga Jubileuszowa, stanowiąca drogę dojazdową
(dla „obsługi” Śnieżki) na szczyt.

Kolorowe Jeziorka
w Rudawach
Janowickich

K

olorowe Jeziorka w Rudawach Janowickich to
naprawdę spektakularna
i zachwycająca oczy atrakcja. Łącznie na terenie lasu znajdują się
cztery jeziorka o zabarwieniu błękitnym, purpurowym, żółtym
i czarnym. Czemu zawdzięczają
swoją barwę te zbiorniki wodne?
Otóż była tutaj wcześniej kopalnia
pirytu, którą eksploatowano w celu
przerobu kruszcu na kwas siarkowy.

Po zakończeniu wydobycia natura
upomniała się o swoje i woda
gruntowa zalała wyrobiska. Skład
chemiczny gruntów zagwarantował
niecodzienne zabarwienie wody,
które do dziś można podziwiać.
Szczególnie widowiskowe są
po mocnych opadach deszczu. My
podczas swojej wizyty traﬁliśmy
na sesję ślubną. Niesamowite miejsce w niepowtarzalnym czasie swojego życia.
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W dalekiej Azji
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W Brunei

Tam nie płacą podatków,
a sułtan pławi się w luksusie
Pałac sułtana
Lesław Miller

C

zy chciałbyś, aby w Polsce
zostały całkowicie zniesione wszelkie podatki?
Ba, kto by nie chciał. Jednak nawet
mało wykształcony człowiek wie,
że to nie jest możliwe. Z czego by
płacono za utrzymanie szkół, wojska, policji, placówek kultury, administracji, słowem – wszystkich
tak zwanych wydatków budżetowych. Ale jest taki sułtanat w Azji
– Brunei, wymykający się wszelkim
schematom, gdzie zgodnie z prawem nikt nie musi płacić podatków.
Państewko Brunei, będące sułtanatem sąsiadującym z Malezją,
jest położone na powierzchni 5765
kilometrów kw., a więc tyle, ile
liczy łącznie około 20 miast takich
jak Wrocław. Na obszarze tym
mieszka około 430 tysięcy ludności.
Szefem państwa i rządu urzędującym w stolicy, Bandar Seri

Begawan, jest 29 z kolei sułtan –
Hassanal Bolkiah, który pełni tę
funkcję od 1967 roku. To właśnie
dzięki niemu w kraju są zniesione
podatki.
Skąd sułtan mógł sobie na to
pozwolić? Państewko jest zasobne
w surowce naturalne – ropę naftową (ze złóż lądowych i podmorskich) oraz gaz ziemny, które
eksportuje do Japonii, Malezji,
Chin i Tajlandii. Dochody na
mieszkańca są tu zdecydowanie
wyższe niż w innych krajach Trzeciego Świata, a dochody z produkcji
krajowej są uzupełniane przez
zyski z zagranicznych inwestycji.
Majątek sułtana wynosi ponad
40 miliardów dolarów, co daje mu
zasłużoną pozycję jednego z najbogatszych ludzi świata. Obliczono,
że w każdej sekundzie zarabia 90
euro, co daje mu zawrotną kwotę
54 432 000 euro na tydzień.
Mając takie pieniądze, sułtan
może sobie pozwolić na zbytki.
W jego pałacu jest... 1788 pokoi,
257 łazienek i 650 apartamentów

Wioska na wodzie
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(wyposażenie każdego z nich kosztuje po 150 tysięcy euro).
Prywatny samolot Jego Wysokości, podobnie jak pałac, jest
uważany za najbardziej luksusowy
na świecie. Sama maszyna, Airbus
A 340, warta jest kilkadziesiąt milionów dolarów. A na jej wystrój
poszło kolejnych 120 baniek. Poza
tym monarcha wykorzystuje do
latania sześć innych samolotów
i dwa helikoptery.
Sułtan jest także wielkim miłośnikiem samochodów i ma ich
około dwóch tysięcy, w tym m.in.:

Sułtan Brunei – Hassanal Bolkiah z żoną Mazin

Stolica Brunei – Bandar Seri Begawan
531 mercedesów, 367 ferrari, 36
bentleyów, 185 BMW, 177 jaguarów, 160 porsche i 130 rolls-royce’ów.
Niezapomniany polski piosenkarz – Tadeusz Chyła, śpiewał
balladę również niezapomnianego
Andrzeja Waligórskiego o cysorzu,
który miał klawe życie. Ale sułtan
ma jeszcze bardziej klawe.
Sami mieszkańcy Brunei
wprawdzie nie dysponują takim

bogactwem jak ich sułtan, ale nie
mają powodów do narzekań. Dzięki dobrobytowi średnia długość
życia wynosi 78 lat, więcej niż
w sąsiednich krajach. W Brunei
jest bezpłatna edukacja i ochrona
zdrowia.
Wysoka stopa życiowa ma także swoje minusy. Mieszkańcom
grozi otyłość, aż 20% młodzieży
szkolnej waży wyraźnie więcej niż
wynosi norma.

Autorzy tekstów o innych krajach podkreślają zazwyczaj ich walory turystyczne. W Brunei nie
ma ich zbyt wiele. Warto jedynie
zwrócić uwagę na wioskę na wodzie, największą tego typu na świecie.
Wioska jest samowystarczalna.
Tu znajduje się szkoła, meczet,
sklepy. Będąc tam, warto skosztować narodowego dania tego kraju
– ambuyat, to podobny do tapioki
kleik robiony z wnętrza pnia palmy
sagowej, odpowiednio zmiksowany.
Potrawę je się z mięsem oraz warzywami, przy pomocy specjalnych
pałeczek.
W wędrówkach po Azji warto
zahaczyć o Brunei. Jednak nie polecam tego kraju gejom, bo mogą
nie powrócić. Homoseksualizm
jest w tym kraju karany śmiercią.
Obowiązuje również zakaz picia
alkoholu.

Moje Opole

11

Aby się o tym wszystkim przekonać, raz jeszcze polecam w wiosenne dni spacer wzdłuż wodnego
traktu miasta. Już na początku
ulicy Krakowskiej, nieopodal dworca PKP, można skręcić w lewo
i pełnymi uroku ścieżkami dojść
np. do położonego nad Odrą
Ogrodu Zoologicznego. Zakochani
w trakcie tego spaceru znajdą dla
siebie oddalone od zgiełku miasta
zacisze, seniorzy odetchną czystszym powietrzem, pozbawionym
charakterystycznych miejskich zanieczyszczeń. Smog na szczęście
nie daje się opolanom tak we znaki,
jak w innych polskich miastach,
choć co do czystości Odry były
swego czasu zastrzeżenia, a to
dzięki spuszczonym do wody trującym ściekom. Dziś to już historia.
Turyści obowiązkowo powinni
dojść do Rynku i dopiero tam
przejść przez mostek nad kanałem
Młynówką i przed Wieżą Piastowską skręcić w prawo, by idąc
nabrzeżem do mostu Nysy Łużyckiej, móc podziwiać barwne,
stylowe domki nad Odrą.
Zainteresowanym tematem,
a jednocześnie wygodnickim, którym się nawet nie chce spacerować,
tym, którzy bardziej wolą czytać,
niż łazić, czyli tzw. molom książ-

Wojciech W. Zaborowski

G

dzie ja właściwie jestem?
Architektoniczny symbol
miasta, ratusz, przypomina Florencję, liczne mostki, kanały i odbijające się w lustrze wody
zabytkowe i mające swoją interesującą historię budowle – Wenecję.
Nie ma wątpliwości, to musi być
Opole!
Polecam wiosenny spacer
wzdłuż kanałów i nadodrzańskich
nabrzeży Opola. Gdy właśnie taką
trasę przemierzałem w połowie
marca, było to zaledwie przedwiośnie, a już odczuwało się, że
wiosna stoi u wrót tego niezwykłego miasta. Spacerowicze w lekkich wiosennych tekstyliach, promienie słoneczne, których intensywność powodowała, że słupek
rtęci na termometrach wskazywał
18 stopni C, kolejki przed lodziarniami i odpoczywający na estetycznych, bogato zdobiących centrum miasta ulicznych ławeczkach
opolanie, wszystko to stwarzało
iście wiosenną aurę.
Opole nad Odrą leży i dzięki
takiemu położeniu dużo zawdzięcza Odrze, ale też i rzeka zawdzięcza sporo miastu, niekoniecznie

Wenecja nad Odrą
Przejście przez mostek w stronę Wieży Piastowskiej

Zdjęcia: Wojciech W. Zaborowski

Stylowe domy nad kanałem – opolska Wenecja

Miasto w hołdzie swemu założycielowi. Pomnik księcia Kazimierza
nawet dlatego, że swego czasu
imieniem rzeki nazwano jedną
z czterech opolskich cementowni.
Co prawda w wyszukiwarce Wikipedia pod hasłem „Odra” wyczytać można, co niewątpliwie denerwuje opolan, iż biorąca początek
w Czechach, a kończąca po pokonaniu 854,3 km swój bieg
w Roztoce Odrzańskiej (zatoka
Zalewu Szczecińskiego) Odra,
zwana nie bez racji „krwiobiegiem
Opolszczyzny”, przepływa przez
Wrocław, Szczecin, Ostrawę, Zieloną Górę o r a z (!) Opole. Irytujące, wręcz lekceważące wydaje się
to „oraz”!

Bo Opole zasługuje na większą
atencję. Nie każde polskie miasto
może poszczycić się rodowodem
z XIII wieku, a nawet wcześniejszym, gdyż badania archeologiczne
prowadzone jeszcze w Oppeln przez
Niemców w 1930 roku wykazały,
iż na opolskiej wyspie znajdują się
pozostałości polskiej osady datowane na X–XII wiek. Odkrycie to
potwierdziły późniejsze prace kontynuowane już w polskim Opolu
w latach 1948 i 1977–1978, które
ostatecznie udowodniły polski rodowód wczesnośredniowiecznej
osady. I mimo iż Opole liczy dziś,
zależnie od punktu widzenia ko-

„Grabówka” zaprasza na chwilę relaksu nad wodą
mentatorów, „zaledwie” lub też „aż”
120 tysięcy mieszkańców, nie oznacza to absolutnie, że jest mniej
ważne, mniej interesujące czy też
mniej wartościowe od większych
i liczebniejszych grodów, przez
które przepływa Odra. Przykład
małego 20-tysięcznego Kostrzyna
wskazuje tu zresztą, że o Odrze
mówi się w tym mieście przede
wszystkim z okazji rockowego festiwalu Owsiaka – wtedy dzięki
miastustaje się głośno i o Odrze.
Opole nie ma więc tym bardziej

powodów do kompleksu. Odra
w Opolu to zaledwie mały fragment
742 km przebiegu rzeki przez nasz
kraj, ale doczekała się licznych publikacji, badań i nawet artystycznych
uwiecznień, gdyż właśnie połączenie
malowniczego miasta z nie mniej
interesującym przebiegiem rozwidlającej się tu na liczne kanały rzeki
stworzyło okazję do praktycznego
wykorzystania walorów grodu Piastów zarówno w gospodarce, jak i w
turystyce czy utrwaleniu w sztukach
pięknych.

Herb miasta (z XIV w.) ozdabia nie tylko urzędy
kowym, oraz wszystkim tym, którzy mając ograniczony czas pobytu
w Opolu i prawo wolnego wyboru,
wolą raczej chwil kilka spędzić
przy piwie nieopodal ratusza
w „Ministerstwie Śledzia i Wódki”,
polecam przynajmniej krótkie odwiedzenie położonego w centrum
miasta Muzeum Śląska Opolskiego
lub Archiwum Państwowego.
W tym pierwszym być może uda
im się zobaczyć interesujące zdjęcia
Romana Hlawacza prezentowane
pod zbiorczym hasłem „Kronika
rzeki Odry” (w ramach projektu
„Odra – Temat Rzeka”), w tym
drugim niech spytają o publikację
„Opolska droga rzeczna” ze zdjęciami Jerzego Stemplewskiego.
A kogo urok Opola zachęcił
do dalszych podróży? W unijnej
Europie nie ma przeszkód, Florencja i Wenecja czekają. Ja jednak
pozostanę przy Opolu!
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Tak było
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Polityczno-karnawałowe wspomnienia
Wojciech Mach

T

egoroczna zima zanikła,
natomiast lawina wydarzeń
wyraźnie przyśpieszyła
i większość reguł uczciwego postępowania odpłynęło w siną dal.
Trochę żałuję, bo też mogłem odnieść wszelkie duże sukcesy w życiu, lecz niestety – w dzieciństwie
wpojono mi mocne zasady moralne…
Okazuje się, że w aktualnej
sytuacji społeczno-politycznej osoba, która nikogo i niczego nie nagrywa, jest wykluczona z tzw. dobrego towarzystwa i nie liczy się
w świecie biznesu. Nawet kolega
skarżył się , iż nowo poznana pani,
u której w mieszkaniu zaliczył
słodką nocną drzemkę, nagrała
telefonem komórkowym jego chrapanie. A co mogła innego robić,
skoro on tylko spał?
W 1973 roku powstał dobry
radziecki 12-odcinkowy serial „17
mgnień wiosny”, którego akcja toczyła się w ostatnich dniach III
Rzeszy w Berlinie. Radzieckim

agentem wywiadu w SS i gestapo
był Max Otto von Stirlitz grany
przez Wiaczesława Tichonowa.
W krajach demokracji ludowej
ﬁlm zasłużenie stał się bardzo popularny. Dzisiaj zastanawiam się
nad tym, co byłoby, gdyby nasz
Hans Kloss podsłuchiwał Stirlitza
albo odwrotnie?
W styczniu w mroźne dni ma
osiedlu Kozanów we Wrocławiu
nastąpiła awaria ciepłownicza. Zabrakło ciepła i gorącej wody. Jednak
okazało się, iż można sobie poradzić. Kilku zaradnych młodych
i starszych mieszkańców zaprosiło
do swych mieszkań znajome panie
z osiedla, zapowiadając niecodzienne atrakcje. No i były! Panowie przekonująco tłumaczyli,
że dla zdrowia i zahartowania należy się wspólnie wykąpać w wannie z lodowato zimną wodą. I udało
się – szczególnie późniejsza rozgrzewka pod kołdrą i kocami…
W bloku w innym osiedlu prywatkowicze w średnim wieku sporo
wypili i gospodarz mieszkania
w stroju narciarskim zaczął o drugiej
w nocy na nartach z kijkami zjeż-

dżać a nawet szusować z czwartego
piętra w klatce schodowej… Jedna
z obudzonych sąsiadek na ten widok doznała szoku sądząc, że ma
halucynacje i widzi upiora – mąż
musiał wezwać do niej pogotowie!
Gdy akurat spadł śnieg, chcąc
spełnić swoje noworoczne zobowiązania o zdrowym trybie życia,
znajome małżeństwo postanowiło
potrenować na nartach. Ponieważ
mieli tylko jedną parę, jeździli na
jednej desce – każde… niczym
przy snowboardzie. Zaczęli od
oszołamiających szusów z pagórka
w parku Szczytnickim i do wczoraj
jeszcze żyli…
Odradza się relikt przeszłości
PRL-u, czyli normalne, polskie,
swojskie bary. Powstają kolejne –
i to nie tylko takie jak w ﬁlmie
„Miś”. Dwa popularne bary wrocławskie „Jak u Mamy” – przy Łokietka i przy św. Wincentego wystąpiły z ciekawą inicjatywą: podawanie wykwintnych śniadań do
łóżka. Jest tylko jeden warunek:
łóżko należy przynieść ze sobą.
A najlepiej, aby przyszły wyposzczone młode dziewczyny…

Wiaczesław Tichonow grający rolę Stirlitza
Niedawno wyjaśniono, dlaczego w pracach rządu obowiązkowo
uczestniczy bardzo religijny minister. – Bo w rządzie musi być
chociaż jedna osoba, która mocno
wierzy w obiecywane cuda!
Od razu przypomina się żydowski Robin Hood, który rabował
bogatym i dawał biednym, lecz
sobie zabierał 15% lichwy…

PS Operatywnemu sołtysowi
Lutyni – Danielowi Uszyńskiemu,
serdecznie dziękuję za oprowadzenie po jego prywatnym, przydomowym minimuzeum motoryzacji. Polecam takie zwiedzanie
jako wspaniałe, pouczające uzupełnienie moich poprzednich dwu
artykułów o zabytkowych automobilach.

Huta Miedzi „Legnica”
H

uta „Legnica” jest najstarszą hutą miedzi
w Polsce. Wybudowana

została w latach 1950–1952 jako
Legnickie Zakłady Metalurgiczne
im. W. Lenina przy udziale pol-

H
Hyde Park w Londynie to forum dla swobodnego wypowiadania 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 jednak zdania naszych Czytelników, a nie redakcji „Słowa”.
Wypowiedzi prosimy przesyłać e-mailem na adres:
leslaw.miller@interia.pl

”

Jestem emerytem i cieszę się,
że w maju dostanę dodatkowo

Y

prawie tysiąc złotych. Każdy grosz
się przyda, zwłaszcza że rząd nas
wysokością emerytur nie rozpieszcza. Ale mam tu uczucie ambiwalentne i zastanawiam się, czy
nas na to stać. Tu chodzi o duże
pieniądze liczone w miliardach.
Obawiam się, aby budżet państwa
się nie zawalił i nie przyniósł krachu ﬁnansowego. Chciałbym coś
rządowi podpowiedzieć, ale nie
wiem, czy z takim szarym człowieczkiem ktoś tam w Warszawie
będzie się liczył. Moja podpowiedź
jest prosta: zlikwidujcie raje podatkowe. Biznesmeni, którzy w naszym kraju coś produkują, sprzedają lub świadczą usługi, niech
tu płacą podatki! Nie trzeba być
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skich i radzieckich specjalistów.
Przeznaczona była do obsługi tzw.
starego zagłębia miedziowego (kopalnie „Lena”, „Nowy Kościół”
i „Konrad” w rejonie miejscowości
Złotoryja i Wilków). 19 marca
1959 roku Legnickie Zakłady Metalurgiczne przekształcono w Hutę
Miedzi „Legnica” (zdolność produkcyjna – 12,5 tys. ton miedzi
elektrolitycznej rocznie).

D

E

P

A

ekonomistą, by wiedzieć, że to
może przynieść dodatkowe miliardy dochodu dla państwa.
Edward Malinowski, Wrocław

”

Panowie redaktorzy, rzucę
kamieniem do waszego ogródka.
Jesteście czwartą władzą i macie
wiele możliwości załatwienia różnych spraw. Dlaczego nie staracie
się o nowelizację tej niefortunnej
ustawy prasowej? Kiedy piszecie
krytycznie o osobach publicznych,
np. ministrach, wojewodach, burmistrzach, wójtach, posłach itp.,
to wolno wam podawać imiona
i nazwiska. Kiedy na łamach prasy znajdą się opisy czynów bandytów, złodziei, oszustów i innych

Po odkryciu przez Jana Wyżykowskiego w 1957 roku olbrzymich złóż rud miedzi pod Lubinem zakład zmodernizowano. Budowa nowych kopalń „Lubin”
i „Polkowice” skutkowała rozbudową huty i zwiększeniem zdolności produkcyjnej do 60 tys. ton
rocznie – od 1960 roku. Wówczas
huta została częściowo zastąpiona
przez Hutę Miedzi „Głogów”.

R

K

przestępców, to podajecie jedynie
imię i pierwszą literę nazwiska,
np. Jan K. Nie mogę tego zrozumieć, dlaczego ukrywa się tożsamość ludzi, którzy łamią prawo!
Waldemar Polak, Wrocław

”

W lipcu 1970 roku HM „Legnica” weszła w skład Kombinatu
Górniczo-Hutniczego Miedzi.
W roku 2014 HM „Legnica”
wytwarzała rocznie ponad 100 tysięcy ton wysokiej jakości miedzi
elektrolitycznej w postaci katod
i około 15–20 tysięcy ton w postaci
wlewków. Zakład zatrudniał około
1200 osób i około 300 w ﬁrmach
kooperujących na terenie huty.

Słyszałem, że organy ścigania
dobrały się wreszcie do aferzystów,
którzy nielegalnie sprzedawali za
granicę polskie leki ratujące życie
i bardzo dobrze na tym zarabiali.
Chyba jednak nie wszystkich handlarzy unieszkodliwiono, bo nadal
są problemy z kupieniem w aptekach lekarstw przeciw cukrzycy
i chorobom serca. Handlarze, którzy narażają ludzkie życie, winni

być sądzeni publicznie w dużych
salach.
Zdzisław Sadowski, Jelenia Góra

”

Byłem kiedyś fanem Prawa
i Sprawiedliwości. Straciłem zaufanie do PIS-u kiedy zakazało
sklepom handlu w niedziele. Ludzie
nie lubią jakichkolwiek zakazów
i są wkurzeni kiedy nie mogą robić
tego, co chcą. Nie ma to nic wspólnego z utrudnianiem praktyk religijnych, bo kto zechce pójść do
kościoła na mszę, ten znajdzie
czas mimo otwartych sklepów.
W najbliższych wyborach nie będę
głosował na kandydatów z PiS.
Henryk Kosiński
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Dawnych wspomnień czar

Kasa wypłaca
Będąc etatowym dziennikarzem „Gazety Robotniczej”, odwiedzałem redakcyjną kasę dwa
razy w miesiącu. Po wynagrodzenie
zasadnicze i po wierszówkę. Mój
całkowity dochód zawsze dość
wyraźnie przekraczał średnią płacę
krajową. Aby jednak tyle zarabiać,
musiałem się porządnie napracować.
Każda wydrukowana publikacja była wyceniana przez zwierzchników. Zanim szeregowy dziennikarz (funkcyjnych to nie dotyczyło) zaczął pomnażać konto
wierszówkowe, musiał najpierw
wykonać tzw. obowiązek (minimum wydajności) w ramach wynagrodzenia zasadniczego. Kierownicy natomiast mogli nic nie
pisać i jeszcze przysługiwał im
dodatek funkcyjny za organizowanie pracy i adiustowanie cudzych tekstów.
Zatrudnieni w redakcjach
Wrocławskiego Wydawnictwa Prasowego otrzymywali corocznie
„trzynastki”. Po przekształceniach
własnościowych te dodatkowe pensje zlikwidowano. Przestano też
wypłacać nagrody jubileuszowe.
Dostawało się je wcześniej za okrągłe rocznice pracy, raz na pięć lat.

Zdarzały się również nagrody
uznaniowe za najlepsze – zdaniem
szefów – teksty. A poza tym „należało się” po kilka bezpłatnych
gazet na co dzień, bon towarowy
na święta bożonarodzeniowe
i paczka dla każdego małego dziecka dziennikarza na mikołajki.

Echa krytyki
Jako szef oddziału wojewódzkiego „Gazety Robotniczej” w Jeleniej Górze, miałem m.in. obowiązek uprawiania sprawozdawczości wewnątrzredakcyjnej na
różne tematy.
Traﬁłem na archiwalną notatkę
z przełomu lat 1979–1980, zatytułowaną: „Reakcja ma krytykę
prasową w »Gazecie Robotniczej«”.
Cóż ja tam donosiłem do wrocławskiej centrali?
„Ogólnie oceniając, ostatnio
obserwuję zanik reakcji na krytykę
prasową. Nawet Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne nie
wywiązuje się sumiennie z obowiązku ustosunkowania się do negatywnych publikacji. Inna sprawa,
że nie próbujemy specjalnie ostrzyć
piór na »dzieci do bicia«, do których MPK trzeba zaliczyć. Widzimy bowiem obiektywne przy-

czyny niedomagań (w przypadku
transportu pasażerskiego – brak
taboru, części zamiennych, kierowców).
Niepokoi reguła przemilczania
krytyki przez jej adresatów, chyba
że któryś z nich znajdzie w publikacji jakąś – przeważnie mało
istotną – nieścisłość. Wówczas
atakuje redakcję, omijając wszakże
sedno sprawy.
Często reakcją na krytykę jest
obrażanie się na dziennikarza. Np.
gdy napisze on, że pierwszym
dziełem Zakładu Rewaloryzacji
Starego Miasta są garaże. Skrytykowany nie szuka winnego budowlanego nonsensu u siebie, lecz
w redakcji. A przecież autor notatki
stwierdził tylko oczywisty fakt,
którego nie wymyślił”.
Dziennikarzom Jeleniogórskiego Ośrodka Prasowego szczególnie podpadł w tamtych czasach
lekarz medycyny Artur Żebracki,
dyrektor Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego. Pewnego razu doniesiono nam jego zarządzenie,
adresowane do podwładnych: „Kategorycznie zabraniam udzielania
wszelkiego rodzaju wywiadów
związanych z WSZ przedstawicielom prasy, radia i telewizji.
Możliwe jest to dopiero po otrzymaniu mojej pisemnej zgody”.

Żebracki dał o sobie znać już
wcześniej. Miał za złe jednej z pracownic szpitala, która głosując na
posłów w lokalu wyborczym, spełniła prośbę reportera i wypowiedziała się do gazety na temat bolączek służby zdrowia.
W wydrukowanym felietonie
zarzuciłem Żebrackiemu próbę
tłumienia krytyki. Co niech będzie
dowodem na to, że nawet
w PRL-u można było bronić wolności słowa.

Wstydliwy Oscar
Pierwszy swój znaczniejszy
tekst, nie w rubryce listów czytelników do redakcji, lecz jako normalną publikację prasową, zobaczyłem w druku w popołudniówce
„Wieczór Wrocławia” w 1967 –
na cztery miesiące przed wygraniem konkursu dziennikarskiego
„Gazety Robotniczej”. Był to artykuł o genezie festiwali ﬁlmowych
w Wenecji, Cannes i Moskwie
oraz o narodzinach statuetki znanej
powszechnie jako Oscar.
Przytoczyłem jedną z wersji,
że autorką nazwy tej nagrody jest
znakomita aktorka Betty Davis.
Zrobiła to z przekory wobec swego
pierwszego męża, który tak bardzo

się wstydził swego drugiego imienia Oscar, że na wizytówkach
przedstawiał się: „Harmon O. Nelson”.
Pamiętam, że radość z zobaczenia swego dzieła w gazecie
mieszała się z pewnym rozczarowaniem po zauważeniu redakcyjnych skrótów i poprawek. O ile
później zrozumiałem dopuszczalność zamiany „Oscara” na „Oskara”,
o tyle do dziś nie rozumiem zamiany „Harmona” na „Karmona”
i „Davis” na „Dawis”.

Zawodnik
piłki nożnej
W jednym z pudełek z dokumentami znalazłem swoją sfatygowaną legitymację członkowską
klubu sportowego Ślęza Wrocław.
Ze zdjęciem, na którym jestem
bez brody i wąsów, ale za to –
o zgrozo! – pod krawatem.
Legitymacja z 1964 zaświadcza, że jestem „zawodnikiem p.
nożnej” (ojejku, ale niefortunny
skrót...). I że upoważnia mnie ona
do bezpłatnego wstępu na imprezy
organizowane przez Ślęzę (oprócz
futbolistów, klub ten chlubił się
głównie – podobnie zresztą jak
obecnie – koszykarkami).

Hobby

Polub szachy (32)
Łukasz Kłykow

„Nigdy się nie poddawaj!” to
jedna z życiowych zasad, jakich
bardzo dobrze uczy królewska gra.
Nie ma chyba szachisty, który nie
zaznał goryczy porażki w tzw.
kompletnie wygranym pojedynku,
ale też nie przeżył radości z uratowania remisu lub nawet ze zwycięstwa w partii, w której pozornie
można było się już tylko uznać za
pokonanego.
Ksawery Tartakower mawiał,
że „nikt jeszcze nie wygrał partii
przez jej poddanie”. Naturalnie,
są sytuacje, kiedy przedłużanie gry
jest nie tylko pozbawione sensu,
ale wręcz nieeleganckie. Jednak
dopóki istnieje choćby cień szansy
na odwrócenie biegu wydarzeń na
szachownicy, dopóty warto próbować! Nie ma przecież nic do
stracenia.
Zabawną sytuację z jednego
ze swoich ostatnich pojedynków,

rozegranego podczas turnieju w austriackiej miejscowości Graz, opisał
na facebookowym proﬁlu Andrzej
Krzywda, pochodzący z Brzegu
na Opolszczyźnie szachowy bloger.
W partii granymi przez niego
czarnymi przeciwko Finowi Mikko
Tolonenowi powstała taka pozycja:
(diagram)
Białe właśnie promowały piona:
1.b8H. Z hetmanem mniej w nieskomplikowanej końcówce, złożenie broni byłoby zrozumiałą decyzją czarnych – Andrzej jednak
postanowił dać rywalowi ostatnią
szansę popełnienia błędu.
1... Sg4+ 2. Kf3
W porządku. Choć najbezpieczniejsze i najlepsze było 2.
Kg1, po czym białe wygrywają
bez problemów, np. 2... S:e3 3.
Hf4+
Warto zauważyć ciekawy motyw, na który po cichu mogły liczyć
czarne. Jeśli białe zagrałyby 2. Kf1?
to partia niespodziewanie skoń-

czyłaby się wiecznym szachem:
2... Sh2+ 3. Ke1 Sf3+ 4. Kf1 Sh2+
5. Kg1 Sf3+ i remis. Chyba że
białe wolałyby dostać mata: 6.
Kh1?? Wh2x!
2... Sh2+
Teraz proste 3. Ke4 dałoby
łatwą wygraną. Tymczasem nastąpiło...
3. Kf4?? Wd4x!
Po ostatnim posunięciu czarnych Fin patrzył z niedowierzaniem na danego mu mata. Polak
kurtuazyjnie próbował pocieszyć
przeciwnika, mówiąc: „przepraszam, nie zasłużyłem na to”. Pochwalam gest, ale trudno mi się
z tymi słowami zgodzić. Prawdą
jest, że Krzywda miał kompletnie
przegraną pozycję, ale jego ostateczny sukces nie nazwałbym niezasłużonym. Walczył do końca –
i zostało to wynagrodzone.
Można oczywiście orzec, że
miał dużo szczęścia. Tutaj byłbym
skłonny się zgodzić – dodając jednak, że sprzyja ono lepszemu! Nie-

kiedy okazuje się nim niekoniecznie
ten, kto miał nawet ogromną przewagę, ale ten, kto nie zrezygnował

pomimo strat. Sprawdza się to zarówno w szachach, jak i w życiu...
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Prezydent Legnicy planuje
skok na europejską kasę
J

ak informuje Piotr Kanikowski w „Magazynie Miejskim
Legnica.eu”, prezydent Legnicy
Tadeusz Krzakowski przedłożył
projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia 136 milionów złotych
długoterminowego kredytu bankowego w Europejskim Banku
Inwestycyjnym w Luksemburgu.
Za te pieniądze prezydent planuje
zrealizować inwestycje o wartości
ponad 272 mln zł. Miasto będzie
spłacać zaciągnięty w Luksemburgu kredyt do roku 2047.
Jeśli rada wyrazi zgodę na zaciągniecie kredytu, pieniądze traﬁą
do Legnicy w kilku transzach: 34
mln zł w roku 2019, 34 mln zł
w roku 2020, 34 mln zł w roku
2021 i 34 mln zł w roku 2022.
Wysokość sum przewidzianych
w poszczególnych latach może się
zmienić, w zależności od potrzeb.
Być może wystarczające okażą się
mniejsze kwoty (przedstawione
w projekcie uchwały wartości należy czytać jako maksymalne możliwe zobowiązanie).
Zgodnie z projektem, zaciągnięty w Luksemburgu kredyt zostanie przeznaczony „na sﬁnanso-

wanie planowanego deﬁcytu budżetu miasta Legnicy związanego
z realizacją wybranych zadań inwestycyjnych ujętych w budżetach
poszczególnych lat i w uchwale
w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej miasta Legnicy oraz
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych
kredytów i pożyczek”. Chodzi m.in.
o inwestycje w transport, infrastrukturę miejską, kulturę i turystykę, szkolnictwo i sport, opiekę
zdrowotną i społeczną, efektywność
energetyczną.
W uzasadnieniu projektu
uchwały prezydent Tadeusz Krzakowski określił, że wybrał Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu, bo jego oferta jest
obecnie najkorzystniejsza na rynku.
„Zaplanowane zadania inwestycyjne […] zwiększą atrakcyjność
miasta oraz przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców.
Dzięki zrealizowanym inwestycjom
mieszkańcy odczują wymierne korzyści w postaci między innymi
rozbudowy układu komunikacyjnego miasta, przestrzeni publicznych, większej liczby lokali socjal-

Archiwum
Kresowe
w Dzierżoniowie
W

Prezydent Legnicy – Tadeusz
Krzakowski

Dzierżoniowie powstało Archiwum
Kresowe. Zbiory zgromadzone w archiwum obejmują
80 fragmentów relacji ustnych
i ponad 250 materiałów ikonograﬁcznych, które obrazują losy
dzierżoniowskich Kresowiaków
i ich rodzin. Kresowe Archiwum
Dzierżoniowian powstało w ramach projektu „Biograﬁe kresowe
dzierżoniowian” realizowanego
przez Fundację Forum Dialogu

Między Kulturami we współpracy
ze Stowarzyszeniem Kresowian
w Dzierżoniowie, z Muzeum Miejskim Dzierżoniowa, Dzierżoniowskim Ośrodkiem Kultury, Miejsko-Powiatową Biblioteką Publiczną. Projekt został doﬁnansowany ze środków Muzeum Historii
Polski w Warszawie, w ramach
programu „Patriotyzm Jutra” oraz
ze środków Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

nych, niższych kosztów energii
związanych z użytkowaniem bardziej efektywnych energetycznie
budynków, jak również nastąpi
obniżenie kosztów funkcjonowania
infrastruktury miejskiej” – pisze
prezydent. Argumentuje, że w podobny sposób swoje inwestycje ﬁnansowały takie miasta, jak Katowice, Zabrze, Dąbrowa Górnicza,
Rybnik czy Wałbrzych.
Zadłużenie Legnicy na 30
czerwca 2018 roku wyniosło
259 640 586,44 zł.

Milczące Dzwony
w Wambierzycach
C

iekawą osobliwością na terenie Dolnego Śląska są
Milczące Dzwony, które
znajdują się na wzgórzu w Wambierzycach w pobliżu cmentarza.
Dzwony milczą od początku lat
90., gdy bazylika w Wambierzycach
otrzymała je jako podarunek od
Niemców. Niestety, jak określił to
proboszcz Ryszard Szkoła, była to
bardziej niedźwiedzia przysługa niż
realna pomoc. Do „prezentu” Niemcy mieli także dołożyć 10 000
marek, jednak wybudowanie
dzwonnicy znacznie przekraczało
realne możliwości bazyliki.
W pierwszych latach dzwony zostały złożone na chodniku pod świątynią, jednak oburzenie mieszkańców i interwencja metropolity wrocławskiego poskutkowało przeniesieniem ich na bardziej godny grunt
– Wzgórze Kawalerów, na którym
milczą i niszczeją do tej pory...
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Jeden z eksponatów – stara gazeta Dzierżoniowa

Dla dzieci i młodzieży

Autobusem
po Piechowicach
– bezpłatnie

B

urmistrz Piechowic – Jacek
Kubielski poinformował,
że od 1 marca br. dzieci
i młodzież, uczniowie szkół policealnych, studenci, uczniowie szkół

zagranicznych oraz dzieci niepełnosprawne są uprawnieni do bezpłatnych przejazdów autobusami
Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Jeleniej Górze.
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Waldemar Niedźwiecki

J

eszcze kilkanaście lat temu
futbolista z Polski był kopaczem drugiej kategorii. Kilku
udało się zrobić względną karierę
w zachodnich klubach, ale nie były
to kluby topowe, występujące
w rozgrywkach o europejskie puchary (choć poznali ich smak np.
Andrzej Juskowiak i Krzysztof
Warzycha). Wyjątek stanowili:
Zbigniew Boniek i Jerzy Dudek,
którzy zapisali się w historii jako
podstawowi gracze ekip wygrywających Ligę Mistrzów (za Bońka był to Puchar Europy). Dopiero
przed dekadą Polacy śmielej zaczęli
przebijać się do zespołów z czołowych lig europejskich. Do Borussii Dortmund traﬁli Jakub
Błaszczykowski (już w 2007 roku)
oraz Łukasz Piszczek („przerobiony” z napastnika na obrońcę
jeszcze w barwach Herthy). Potem
do tej dwójki dołączył Robert Lewandowski, szybko stając się
gwiazdą nie tylko Bundesligi. Jego
doskonała postawa zaowocowała
transferem do Bayernu Monachium. I dziś uważany jest za jednego z najlepszych (wielu twierdzi,
że najlepszy) napastników świata.
W Anglii mocną pozycję wywalczyli sobie: Łukasz Fabiański
i Wojciech Szczęsny, który jednak
bramkarskiego fachu tak naprawdę
nauczył się na Wyspach (wyjechał
tam jako młody chłopak).
W drużynach średniego formatu uwagę menedżerów zwrócili
na siebie: Kamil Glik i Grzegorz
Krychowiak – ten pierwszy prze-

niósł się z Torino do Monaco
(wówczas kandydata do mistrzowskiego tytułu we Francji), „Krycha”
natomiast wylądował w hiszpańskiej Sevilli, z którą wygrał Ligę
Europy. Obecnie – razem z innym
reprezentantem Maciejem Rybusem – reprezentuje barwy wicemistrza Rosji Lokomotiwu Moskwa.
Do Premier League traﬁł utalentowany obrońca poznańskiego
Lecha Jan Bednarek. Początkowo
w Southampton grzał ławę, ale
po zmianie szkoleniowca stał się
jednym z podstawowych ogniw
drużyny najsilniejszej ligi na świecie. W rundzie wiosennej już trzykrotnie wybrano go do jedenastki
kolejki.
Ale to Włochy stały się dla
polskich futbolistów rajem na ziemi. W Italii jest potężna kolonia
naszych piłkarzy, którzy nie należą
tam do „zapchajdziur”, ale odgrywają w swoich klubach kluczową
rolę. Wspomniany wcześniej
Szczęsny z Anglii przeniósł się
właśnie do Włoch: najpierw do
Romy, teraz jest bramkarzem nr 1
słynnego Juventusu. W Sampdorii
pewne miejsce w składzie ekipy
walczącej o udział w rozgrywkach
Ligi Europy mają: Bartosz Bereszyński i Karol Linetty, a klub
z Genui wypożyczył do Fortuny
Düsseldorf Dawida Kownackiego
(Niemcy chcą kapitana naszej młodzieżówki wykupić). Ale najmocniejszą pozycję, prócz Szczęsnego,
na Półwyspie Apenińskim mają
zawodnicy Napoli: Arkadiusz Milik (do niedawna autor najwyższego transferu wśród polskich

Fot. wikipedia.org

Już nie tylko Lewandowski

Zbigniew Boniek podczas meczu Holandia–Polska 19.11.1986 r.
piłkarzy – ok. 32 miliony euro)
i Dolnoślązak Piotr Zieliński oraz
eks-piłkarz Zagłębia Lubin
Krzysztof Piątek. Kariera, jaką
zrobił urodzony w Dzierżoniowie

(zaczynał w maleńkiej Niemczance
Niemcza) 24-latek może oszołomić. Jeszcze przed kilkoma miesiącami za 4,5 miliona euro przechodził z Cracovii do Genoi, by

po rundzie jesiennej zostać wykupiony – jako najskuteczniejszy
piłkarz Serie A – do słynnego
Milanu za... 35 milionów euro,
i błyskawicznie stał się ulubieńcem
kibiców tego klubu. W najwyższej
klasie rozgrywek występuje jeszcze
kilkunastu naszych piłkarzy i nie
przynoszą nam wstydu. Ale się
porobiło!
Znani agenci mocno penetrują
polski rynek, wyławiając co smakowitsze kąski. Są to na ogół 15–
16-letni (a zdarzają się i młodsi)
chłopcy, już wiele potraﬁący, a kosztujący grosze. Że można na nich
świetnie zarobić – vide przykład
Piątka.
Ale są przecież równie młodzi,
utalentowani nasi rodacy, których
znane kluby ściągnęły do siebie
jako inwestycję w przyszłość. To
np. bramkarze: Marcin Bułka (jest
w szerokiej kadrze Chelsea) oraz
Kamil Grabara, wypożyczony na
wiosenną rundę z Liverpoolu do
duńskiego Aarhus, gdzie ma zagwarantowaną grę w pierwszej
drużynie.
O tym, jak wiele zmieniło się
w naszym futbolu świadczą i miejsca zatrudnienia polskich futbolistów i ceny, jakie trzeba za nich
zapłacić, chcąc ich pozyskać. To
nie drobne, jak bywało jeszcze
w niedalekiej przeszłości, ale dziesiątki milionów euro. Szkoda tylko,
że wśród możnych brak rodzimych
klubów. Miejsce najbardziej utalentowanych rodaków zajmują zagraniczne „odrzuty z eksportu”.
I dlatego mistrz Polski przegrywa
z czempionem z... Luksemburga.
Tak się porobiło!

Sport w cieniu polityki
Waldemar Niedźwiecki

O

d kilku miesięcy mamy
nowe władze samorządowe: miejskie i wojewódzkie. Pochodzą z różnych obozów politycznych, więc na ich
współpracę nie ma co liczyć (w deklaracje o chęci jej podejmowania
nie wierzę). Ucierpią na tym przedstawiciele różnych dziedzin życia,
w tym sportu, w którym i tak od
lat nie dzieje się w naszym regionie
najlepiej. Znikają kluby, kuleje
praca z młodzieżą, coraz skromniejsze są dokonania dolnośląskich
sportowców. A co z inwestycjami?
Kiepsko. W stolicy Dolnego Śląska
brak hali z prawdziwego zdarzenia,

bo „Orbita” to obiekt, którym w żaden sposób mający ambicje stania
się prawdziwą europejską metropolią Wrocław chwalić się nie
może. Klinicznym wręcz przykładem „olewactwa” jest kompleks
(nie wiem czy to nie za duże
słowo) przy ul. Lotniczej, straszący
swym wyglądem, będący w stanie
zagrażającym zdrowiu korzystających z niego młodych na ogół
sportowców. O gruntownym remoncie tego obiektu mówi się od
lat i na mówieniu się kończy.
Trwa bój o pozostanie w hali
przy ul. Krupniczej siatkarzy Gwardii (a i inne sekcje przytulają się
do tej wiekowej kamienicy), póki
co zarówno oni, jak i koleżanki
z ekstraklasowego Volley Wrocław

muszą szukać miejsca do grania
o ligowe punkty gdzie się da.
Ostatnio nie daje się prawie
nigdzie (wspomniana „Orbita” nie
kocha sportu). W ratuszu uważają,
że to nie ich problem, tam mają
potężny ból głowy, co zrobić z futbolowym Śląskiem, będącym na
wyłącznym garnuszku miasta. Można by liczyć na wsparcie Urzędu
Marszałkowskiego, gdyby rządziła
w nim ta sama opcja (a raczej pseudokoalicja). Jest inaczej, choć przepływ ludzi z jednego urzędu do
drugiego jest widoczny. Niedawny
szef od sportu w województwie
teraz wiceprezesuje w spółce miejskiej, zaś były prezes innych miejskich spółek: stadionowej i futbolowej (wspomnianego Śląska) jest

członkiem zarządu województwa.
Teoretycznie więc łatwiej powinno
być o przynajmniej drobne formy
porozumienia dla dobra mieszkańców, ale ta polityka...
Sport jest cacy, kiedy dobrze
wpływa na wizerunek urzędu
i urzędników. Fajnie jest ogrzewać
się w ciepełku gwiazd sportowych
aren po odniesionych przez nich
sukcesach, ale entuzjazm mija
z chwilą, kiedy opadną emocje,
a pojawią się problemy, których
rozwiązanie zmusza do pracy, czasem pewnego wysiłku intelektualnego.
Sytuacja w naszym regionie
nie jest jednak niczym nadzwyczajnym, podobne zdarzają się także w innych częściach kraju. Naj-

głośniejsza to złamanie zobowiązania przez prezydenta Warszawy
do przeprowadzenia remontu stadionu „Skry”, ongiś jednego z wiodących obiektów lekkoatletycznych
w kraju, dziś totalnej ruiny (miejsca
treningu najwybitniejszej młociarki
w historii Anity Włodarczyk!).
W kampanii można było obiecać
wszystko, ale po wygranej nie trzeba się już tym problemem przejmować.
Pytanie o wiarygodność polityków to narażenie się na śmieszność. Przy okazji następnych wyborów złożą kolejne deklaracje.
A że ich nie dotrzymają? No cóż,
sport zawsze pozostanie w cieniu
polityki. Bo to ona daje szanse na
władzę, układy, pieniądze.
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Fraszki Jana Zacharskiego
Gryźć trawę
Apeluje Prezes o godną postawę,
W tym celu wyborcy powinni gryźć trawę.
Gdy im udostępni zielone pastwiska,
To go nie wygryzą z jego stanowiska.

Język
Inwektyw prawica ma pełną głowę,
I ma zdolności językowe,
I operuje nimi jak artyści
Językiem pełnym nienawiści.

Kryzys
Kryzys w oświacie zostaje bez echa,
Pani Zalewska tylko się uśmiecha.
PiS zdecydował o totalnej matni,
Nie on się jednak będzie śmiał ostatni.

Do szkoły
Pani Zalewskiej problem niewesoły,
Ja ją raz jeszcze posłałbym do szkoły,
A z edukacji zrobię jej klasówkę,
Zaś jej rodzicom zrobię wywiadówkę.

Hasło
Dobre wrażenie uczynić się stara
Prawo i Sprawiedliwość na swoich sztandarach,
Lecz zawdzięczamy jego postawie
Niesprawiedliwość oraz bezprawie.

Broszki
To pani Szydło jest problem cały,
Broszki po prostu jej się należały.
Będzie tych broszek brakować troszkę,
Niech zostawi w kraju chociaż jedną broszkę.

Niedobra zmiana
To stara prawda, co jest dobrze znana,
Że wcale dobra nie jest dobra zmiana,
A ten stan rzeczy to do siebie ma,
Że dobra zmiana jest po prostu zła.

Łamistrajki
Gdy strajki w szkołach są już bardzo blisko,
Władza zamierza skłócić środowisko.
Nadal w oświacie rządzi oraz dzieli,
Szuka łamistrajków wśród nauczycieli.

Drużyna
Marszowy krok i sroga mina,
Jedzie do Brukseli pisowska drużyna,
Ale w europejskiej lidze
Ja jej losy czarno widzę.

Przesłuchanie
Trwa prokuratura przy swym stanowisku
Wobec Austriaka o trudnym nazwisku.
Absolutny rekord prawniczego świata,
Chce go przesłuchiwać jeszcze długie lata.

Przed wyborami
Przedwyborczy trud cały
Frazesy oraz banały,
Obiecywane sukcesy,
Banały oraz frazesy.

Oblany egzamin
Zdaniem resortu to są kpiny,
Że nie odbędą się egzaminy.
On ma w tej sprawie własne plany,
A jego egzamin już został oblany.

Icek przych
odzi d
–
Rabbi, mam o rabina.
Król i królewna
straszny pro
puszcza...
blem z mo
Państwo na pewno mi nie uwierzą,
ją żoną, wsz
– To nie da
ystkie pien
Że kot obecnie jest królem zwierząt,
waj jej pien
iądze przeię
d
–
z
R
y.
abbi, tak b
Za to biedronka jest ich królewną,
ę
d
z
ie
jeszcze gorz
ej, wtedy b
Kaczyński i Biedroń potwierdzą na pewno. i lamentować...
ędzie cały
– To dawa
dzień narz
j jej tylko ty
ekać
le pieniędz
sprawunki.
y, ile potrze
b
uje na codz
– Rabbi, a
ienne
le w
– To wiesz tedy ona wyda je na
stroje, a dz
ty co, Icek?
ieci głodne
Przechrzcij
Żyd zaskocz
będą chod
się.
on
zić...
– I to pom y:
oże?!
– Nie, ale b
ędziesz zaw
racał dupę
księdzu, nie
mnie.

Malwina z Twardogóry

Uśmiech na wiosnę
Proboszcz pyta paraﬁankę:
– Dlaczego pani nie zamówiła za zmarłego męża mszy świętej?
Już nie mówię o gregoriance, ale chociaż jednej mszy?
– Po co? Niech ksiądz pomyśli logicznie. Jak jest w niebie, to mu
nie trzeba, jak w piekle, to mu nie pomoże, a jak w czyśćcu... ja go
dobrze znam... wytrzyma.
***
Do lekarza seksuologa przychodzi pacjent:
– Panie doktorze, mam kłopoty z seksem.
– A kiedy pan ostatnio uprawiał seks z żoną.
– Nie pamiętam, ale zaraz zadzwonię do żony, to mi przypomni.
Pacjent dzwoni do zony i pyta:
– Kiedy ostatnio uprawialiśmy seks?
– A kto mówi?
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Raz, dwa, trzy – lewa! Żołnierki z Korei Północnej wzorowo maszerują,
by zadowolić Wielkiego Wodza – Kima
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