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Lesław Miller 

P
arlament ten składa się z 751 
posłów, wybranych w  28 
państwach członkowskich 

Unii Europejskiej, z tego 52 z Polski. 
Kandydatów na tę funkcję w na-
szym kraju jest pond 700. Na liście 
chętnych widnieje trzech byłych 
premierów, wielu posłów do jeszcze 
urzędującego Sejmu i Senatu, mi-
nistrów i sporo takich, którzy nie 
mają żadnych kompetencji i  nie 
bardzo wiedzą, co to takiego ten 
parlament. Ale potrafią liczyć i wie-
dzą, jaki szmal mogą wyciągnąć.  

A pieniądze są tam bardzo 
duże, znacznie większe niż nawet 
na eksponowanych stanowiskach 
państwowych i  samorządowych 
w kraju. 

Ile zarabia europoseł? Mie-
sięczne wynagrodzenie posła wy-
nosi, po potrąceniu unijnego po-
datku i składki ubezpieczeniowej, 
6710,67 euro. Ale to nie wszystko, 
posłom przysługuje zwrot za: 
• koszty prowadzenia biura posel-

skiego,  

• rachunki telefoniczne i  opłaty 
pocztowe,  

• zakup, eksploatację i konserwację 
sprzętu komputerowego i  tele-
metrycznego.  

Tylko w 2018 roku wysokość 
tego zwrotu wyniosła 4416 euro 
miesięcznie. 

Większość posiedzeń Parla-
mentu Europejskiego, takich jak 
sesje plenarne, posiedzenia komisji 
lub posiedzenia grup politycznych, 
odbywa się w Brukseli i Strasburgu. 
Posłowie otrzymują zwrot rzeczy-
wistych kosztów biletów na podróż 
do miejsca, w  którym odbywają 
się te posiedzenia, po przedsta-
wieniu dokumentów potwierdza-
jących, maksymalnie do wysokości 
ceny biletu lotniczego klasy biznes 
„D” bądź równoważnej lub ceny 
biletu kolejowego pierwszej klasy, 
zaś w przypadku podróży samo-
chodem otrzymują kwotę ryczał-
tową.  

Oprócz tego posłom przysłu-
gują stałe dodatki ryczałtowe ob-
liczane na podstawie odległości 
i  czasu trwania podróży w  celu 
pokrycia innych kosztów związa-
nych z podróżą (np. opłat za au-
tostrady, kosztów nadbagażu lub 
rejestracji).  

Posłowie często muszą podró-
żować poza państwa członkowskie, 
w których zostali wybrani, lub na 
ich terenie, w ramach swoich obo-

wiązków, lecz w celach innych niż 
udział w oficjalnych spotkaniach 
(np. aby wziąć udział w konferencji 
czy złożyć wizytę roboczą). 
W  związku z  tym w  przypadku 
działalności poza państwem człon-
kowskim, w  którym dany poseł 
został wybrany, przysługuje zwrot 
kosztów podróży i zakwaterowania 
oraz zwrot wydatków powiązanych 
w  wysokości maksymalnie 4358 
euro rocznie.  

Parlament Europejski wypłaca 
dietę ryczałtową w wysokości 313 
euro dziennie w celu pokrycia ogó-
łu pozostałych kosztów ponoszo-
nych przez posłów w  okresach 
działalności parlamentarnej. 

Kiedy poseł skończy 63 lata, 
przysługuje mu emerytura w wy-
sokości 70% uposażenia za każdy 
pełny rok posłowania. Jeśli poseł 
odchodzi, bo nie wygrał wyborów 
na kolejną kadencję, to dostaje 
odprawę w  kwocie równej mie-
sięcznej pensji za każdy rok spra-
wowania mandatu. 

Jest o co walczyć? Oczywiście, 
w grę wchodzi duża kasa. 

Zachęcamy Czytelników, aby 
26 maja udali się do urn wybor-
czych. Wśród 700 kandydatów są 
też tacy, który zasługują na miano 
posła. Poznajcie ich i głosujcie na 
nich.

Wybory na posłów do 
Parlamentu Europej-
skiego już 26 maja br.

Nic tak po zytywnie nie pobudza jak wiosna

Przed wyborami 

Jan Zacharski 
 

Podwójne wybory dziś na horyzoncie, 

Na europejskim i krajowym froncie, 

By populistom zadać celny cios, 

Oddajcie rozumnie swój rozsądny głos. 

Gdy lanie wody przebiega im wartko, 

Ty zastopujesz ich wyborczą kartką, 

Mają swoje racje, ty masz swoje też, 

Na kogo głosować ty najlepiej wiesz.  

Nie jest do tego stosowna pora, 

Ażebyś nie wziął udziału w wyborach, 

Dowiedzie tego powyborczy plon, 

Że właśnie tobie dzisiaj bije dzwon. 

Łzy krokodyle przeciwnik roni, 

Że ty użyjesz swej wyborczej broni. 

Wiedz, że kartka wyborcza wysoką ma cenę, 

A ty rzeczywistym jesteś suwerenem, 

Będziesz zostawiając pozytywne tropy, 

Współgospodarzem unijnej Europy. 

Odrzuć więc program fałszywy i bzdurny, 

Użyj swej broni, wyborczej urny. 

I wielkim słowem ja ten fakt wyrażę, 

Ty naprawdę kraju jesteś gospodarzem, 

A jego losy są twoją ambicją, 

Z kartką wyborczą jako amunicją. 

Nie daj się uwieść fałszywym prorokom, 

Których maksyma  to oko za oko, 

Których cechuje retoryka pusta, 

i dyktatorskie prezentują gusta. 

Więc zadecyduj o losie wyborów, 

do wartościowych odwołaj się wzorów. 

Dzisiaj przed tobą godzina próby, 

Wybierz właściwie, a unikniesz zguby. 

Na koniec moje najkrótsze przesłanie: 

Niech lepsze jutro celem pozostanie.

Do Europarlamentu  
po gruby szmal!



Przyłapano 4 pracowników 
portu lotniczego we Wrocławiu 
na piciu alkoholu w czasie pracy. 
Nie zwolniono ich jednak, bo 
w porcie brakuje wykwalifikowa-
nych pracowników. 

*** 

Prokurator postawił zarzuty 
niegospodarności wójtowi Walimia 
– Adamowi H. Podejrzany nie 
przyznaje się do winy. 

*** 

100 lat skończył Józef Zieliński 
z Jerzmanic-Zdroju w gminie Zło-
toryja. Odwiedzili go przedstawi-
ciele władz z wójtem Janem Tym-
czyszynem, życząc mu 200 lat. 

*** 

Strażnik Zakładu Karnego nr 
1 we Wrocławiu, zamiast pilnować 
więźniów, sprzedawał im narko-
tyki. 

*** 

Trzy osoby w Zgorzelcu zmarły, 
pijąc zatruty alkohol. 

*** 

Wrocław jest największym tru-
cicielem w kraju, bo ma 18 tysięcy 
pieców w  mieszkaniach komu-
nalnych. W  Łodzi jest 13,3 tys. 
Gdańsku – 5,8 tys. a Katowicach 
– 1,8 tys. 

*** 

7–9 czerwca odbędzie się 
w Opolu festiwal książki z udzia-
łem 80 wydawców z całej Polski. 

*** 

860 tysięcy złotych otrzymała 
gmina Dobroszyce z  Funduszu 
Dróg Samorządowych. Za pie-
niądze te będzie przebudowana 
ul. Nowosiedlicka. 

*** 

Od  23 do 25 sierpnia br. w Ja-
worze odbędzie się doroczne Świę-
to Chleba i Piernika. Przewidziane 
są ciekawe imprezy i konkursy. 

*** 

Dobiega końca budowa dwóch 
nowych bloków o  łącznej mocy 
1800 megawatów w  Elektrowni 
Opole. 

*** 

Policja we Wrocławiu wykryła 
złodziejską szajkę, która ukradła 
ponad 100 samochodów marki 
Audi. 

*** 

150 tramwajów pomieści nowa 
zajezdnia wrocławskiego MPK. 
Ogłoszono konkurs na projekt bu-
dowy obiektu. 

*** 

Szpital w  Strzelinie zalega 
ZUS-owi 5 milionów złotych. Pla-
cówce grozi bankructwo. 

*** 
Małżonkowie Jadwiga i Zyg-

munt Żuczkowie z  Kłodzka są 
razem już 60 lat. 

*** 

Dolny Śląsk bije rekordy pod 
względem wypadków przy pracy. 
W  2018 roku zanotowano 8372 

wypadki, w których zginęło 8 osób, 
a 32 zostały ciężko ranne. 

*** 

Fontanna na Rynku we Wroc-
ławiu, po zimowej przerwie, znów 
jest czynna. 

*** 

Srebrny ołtarz z wrocławskiej 
katedry, po rekonstrukcji, można 
oglądać na wystawie w Muzeum 
Narodowym. 

*** 

29 czerwca br. odbędzie się 
w  Karpaczu impreza promująca 
biegi górskie i aktywną turystykę, 
w kategoriach indywidualnych i ro-
dzinnych. 

*** 

Samorząd w Gryfowie Śląskim 
ogłosił konkurs „Ukwiecone Mias-
to” w  kategoriach: posesja i  bal-
kon. 

*** 

8 i  9 czerwca br. odbędą się 
Dni Chojnowa. W programie wiele 
imprez artystycznych, rekreacyj-
nych i sportowych. 

*** 

Wrocławianie mają długi ali-
mentacyjne wobec dzieci w  wy-
sokości 172 milionów złotych. 

*** 

We wrześniu br. ruszy powia-
towa komunikacja autobusowa 
w Środzie Śląskiej. Autobusy będą 
docierać do wszystkich gmin.

Wojciech W. Zaborowski  

C
o tam kłopoty ze zdro-
wiem! Masz problemy 
z wątrobą, układem krą-

żenia, boisz się nowotworów? 
„SAC 750” przeciwdziała aż 160 
chorobom, w tym również zapo-
biega rakowi. Wystarczy w  to 
uwierzyć, a  będzie się nie tylko 
pełnym witalnych sił, ale i młodym 
zarówno duchem, jak i  ciałem. 
Właściwie – powinno się również 
żyć wiecznie, bo skoro nie dopadną 
cię żadne choroby, a wróci młodość, 
to niby dlaczego miałby się czło-
wiek szykować do opuszczenia 
ziemskiego padołu? I  doprawdy, 
tego, co obiecuje w  szeroko kol-
portowanej ulotce niemiecki „Ge-
sundheitskontor” nie odważyliby 
się chyba obiecywać nawet naj-

bardziej wyrafinowani pseudouz-
drowiciele! 

Żeby było jasne, ta nieśmier-
telność na Ziemi ma swoją cenę. 
Pięć buteleczek cudownego leku 
kosztuje „zaledwie” 100 euro, czyli 
połowę proponowanej jako nor-
malna ceny, jako że niedowiarek, 
który na wszelki wypadek, dla 
próby, zechce kupić tylko jedną 
flaszeczkę, zapłacić musi już 33 
euro i 90 centów. Opłaca się? Pro-
ducentom i  dystrybutorom tego 
specjału – z całą pewnością. 

Dr Andreas Misko, od dzie-
sięcioleci niosący we Frankfurcie 
n. Menem naszym rodakom or-
topedyczną pomoc, gdy mu po-
kazałem wspomniany druk (bo 
przecież trudno to nawet nazwać 
reklamą), tylko westchnął i spojrzał 
na mnie z politowaniem. Nie dzi-
wię się. Rok temu przyniosłem 

lekarzowi podobną ulotkę, tym 
razem obiecującą błyskawiczną 
naprawę stawów. Kupiłem flakonik; 
co prawda nic się nie poprawiło, 
ale też i nie pogorszyło – z wyjąt-
kiem stanu portfela. 

Jasne, i w obecnym przypadku 
jedzenie czosnku (bo to właśnie 
zawiera SAC 750) nie spowoduje 
zapaści na zdrowiu. Również nie 
musi leczyć, sprytnie zaznaczono, 
że tylko „zapobiega”. Tyle że 
w  Niemczech chiński czosnek 
kosztuje parę euro, na bazarze 
we Wrocławiu główka dobrego 
polskiego czosnku zaledwie 2,50 
zł. Nie zapobiega na pewno 160 
chorobom, ale jak można wyczy-
tać w starych opowieściach... od-
gania wampiry. I to, niestety, wy-
daje się bardziej realne niż bała-
mutne informacje „Gesundheits -
kontor”. 

2 Felietony i aktualności

Kto się nie boi pedofila 
 
Na moich oczach wziął w łeb plan kampanii wyborczej PiS. Miało być jak zawsze: PiS 

wymyśla jakieś zagrożenia, a potem ogłasza świetny plan obrony przed nimi. Aż tu nagle – 
z mrocznych głębin Youtube'a – wychynął czubek góry lodowej ozdobiony transparentem 
„UWAGA – pedofile w koloratkach!”. Strach przed zderzeniem porównywalnym z katastrofą 
Titanica wywołał popłoch w szeregach PiS. Panika ogarnęła nawet tamtejszych speców od 
propagandy i agitacji. Po raz pierwszy zabrakło spójnego stanowiska partii i rządu, a wytyczne 
przekazywane funkcjonariuszom Kaczyńskiego zmieniały się z dnia na dzień. Prominenci 
musieli więc prezentować dawno nieużywane własne zdanie. Beata Kempa pytała z oburzeniem 
– jak to jest, że atakuje się księdza, a  broni Polańskiego? Jan Kanthak (rzecznik ministra 
Ziobry) poszedł jeszcze dalej twierdząc, że pedofilia to znacznie bardziej problem nauczycieli 
niż księży. Marek Suski objaśnił, że to Wałęsa zapalił światło dla pedofilii w  Kościele, bo 
tolerował zboczenia swojego spowiednika, księdza Franciszka Cybuli. Znany powszechnie 
z gołębiego serca Andrzej Dera zastanawiał się w narodowym radiu, jaki jest sens ścigać 80-
letnich pedofilów. Profesor od filozofii politycznej Ryszard Legutko najpierw założył, że 12-
letnie chłopaki „same tego chcą”, a następnie wydedukował, że „to nie jest żadna pedofilia, 
to jest pederastia”. Nie zmarnował okazji także sam premier Morawiecki głosząc, że winni 
rozpowszechnienia tej zarazy są esbecy i komuniści.  

PiS-owscy inżynierowie dusz otrząsnęli się w  końcu i  zaczęli klecić coś na kształt 
spójnego przekazu. I  teraz jest tak: problem pedofilii w  Kościele został rozdmuchany, bo 
podobnie, a  właściwie jeszcze gorzej, jest w  innych grupach zawodowych, na przykład 
wśród nauczycieli i  murarzy. Dlatego nie ma sensu powoływać jakąś cywilną komisję do 
zbadania sytuacji w Kościele, to znaczy sens jest, ale trzeba zbadać sytuację we wszystkich 
środowiskach w  całej Polsce. Podkreślać należy przy tym, że obecna władza dotychczas 
wiele zrobiła dla ukrócenia pedofilii, w odróżnieniu od poprzedników, którzy sprzeciwiali się 
ujawnianiu pedofilów w  specjalnym rejestrze. Co prawda w  tym rejestrze prawie nie ma 
księży, ale to wina korporacji sędziowskiej, która nie chciała skazywać duchownych. Sędziowie 
zwalają winę na prokuratorów, którzy nie stawiali przestępców w sutannach przed sądem, 
ale niby skąd policja i prokuratura mieli wiedzieć o tych przestępstwach, skoro w Kościele 
nie było dotąd obowiązku zgłaszania przypadków pedofilii organom ścigania? 

Zauważyliście, że kiedy PiS potyka się o  jakiś poważniejszy problem społeczny, to ich 
jedyny dylemat sprowadza się do wyboru, czy użyć pałki, czy rewolweru? Władza uznała, ze 
pedofilii w polskim Kościele zaradzić można, podnosząc kary. Co prawda wszyscy profesjonalni 
eksperci od dawna twierdzą, że o  ograniczeniu skali przestępstw nie decyduje wysokość 
kary, a nieuchronność i szybkość jej wymierzenia, ale Kaczyński z Ziobrą wiedzą swoje. Więc 
jeśli kiedyś, po następnym filmie braci Siekielskich, okaże się, że 30 lat więzienia za pedofilię 
nie wystarczy, to pewnie zaproponują dożywotnie więzienie. Potem będzie jeszcze możliwość 
stosowania łącznie kary śmierci oraz grzywny. 

Choćby minister Ziobro trzy razy dziennie publicznie deklarował swoje obrzydzenie do 
pedofilów, to nie przekona mnie, że jego prokuratorzy ścigać będą przestępców w sutannach 
z większą ochotą niż prokurator Piotrowicz ścigał księdza z Tylawy. Choćby Siekielscy wy-
produkowali cały serial wstrząsających relacji o trądzie w polskim Kościele, to nie wyobrażam 
sobie, by obecna władza zgodziła się na skucie kajdankami choćby jednego biskupa. Już 
woli kompromitować się do reszty argumentami, że hierarchowie nie mieli dotąd żadnego 
obowiązku zgłaszania przestępstw podległych im księży. Jakby wycięto z kodeksu karnego 
cały rozdział XXV, począwszy od art. 197, traktujący o  gwałtach. Jakby księdza, który 
przyczynił się do samobójstwa ministranta, nie dotyczył art. 151 KK. I  w konsekwencji – 
jakby w polskim prawie nie było paragrafów karzących za współudział w przestępstwie, za 
pomoc udzielaną przestępcom, za ukrywanie przestępców i ich czynów. Pominę konstytucyjny 
zapis o równości wobec prawa, bo rządzący już dawno uznali, że Konstytucja ich nie dotyczy.  

Czemu PiS tak zacięcie broni Polakom dostępu do mrocznych tajemnic purpuratów, ry-
zykując utratę ostatnich rysów twarzy i resztek wiarygodności oraz narażając się na konflikt 
z przyzwoitą częścią hierarchów, którzy nie dostrzegają „ręki podniesionej na Kościół” ani 
tym bardziej na Polskę – jak straszy Kaczyński? Moim zdaniem jest tak: rządzący nie są 
zblatowani z całym Kościołem hierarchicznym, a jedynie z jego zaściankowym, zapyziałym 
odłamem, z  tymi właśnie przedstawicielami Kościoła, którzy mają największe zasługi 
w kryciu przestępców w koloratkach. Aroganccy dygnitarze od tronu i ołtarza, nawykli do 
hołdów i wymuszający posłuch, z konieczności żyją dziś w symbiozie. Pomyślałem, że jeśli 
pozwolę takim ludziom panoszyć się dłużej, to demolka Polski, a  szczególnie polskich 
sumień, może okazać się nieodwracalna. Dlatego pójdę na wybory. Na wszystkie możliwe. 

Z czosnkiem do... nieśmiertelności!

Wieści z Dolnego Śląska 
i Opolszczyzny

Moje Jan  
Kowalski
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Lesław Miller 

T
ę wiadomość przyjęliśmy 
z   ogromnym smutkiem. 
1 maja 2019 roku, po cięż-

kiej chorobie, zmarła wielka 
i  uwielbiana Artystka, Izabela 
Skrybant-Dziewiątkowska. Osie-
rociła miliony fanów w Polsce i na 
świecie. Jej latynoamerykańskich 
piosenek słuchaliśmy zawsze przy 
pełnej widowni. Nie tylko w kraju, 
Artystka koncertowała także 
w Stanach Zjednoczonych, wielu 
krajach Europy i innych miejscach 
na świecie. Większość podróży 
odbyła ze swoim mężem – Zbysz-
kiem Dziewiątkowskim, gitarzystą 
i kompozytorem, zmarłym w 2002 
roku. Dzisiaj są w niebie, bo gdzież-
by indziej mogli być, i  śpiewają 
Panu Bogu. 

Jak to się zaczęło? Pod koniec 
lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku 
Zbigniew Dziewiątkowski wy-
stępował w Zespole Pieśni i Tańca 
Śląskiego Okręgu Wojskowego 
oraz Chórze Polskiego Radia we 
Wrocławiu. Później, wspólnie 
z Witoldem Antkowiakiem, za-
łożyli we Wrocławiu zespół „Duet 
Egzotyczny” wykonujący modny 
wówczas repertuar latynoamery-
kański. Ponoć inspiracją dla Dzie-

wiątkowskiego było obejrzenie 
filmu „Paloma” i  usłyszenie me-
ksykańskich piosenek. Zespół wy-
stępował w całym kraju, śpiewając 
te piękne piosenki po polsku i hisz-
pańsku. Duet z  miejsca zdobył 
wielką sympatię widzów. 

W 1963 roku Dziewiątkowski 
poznał piękną i utalentowaną ak-
torkę Operetki Wrocławskiej – 
Izabelę Skrybant i  powiedział: 
„ta albo żadna”. Dopiął swego, bo 
urocza aktorka została jego żoną 
i  dała się namówić do występo-

wania w nowym zespole – „Tercecie 
Egzotycznym”, do którego dołączył 
Mieczysław Metelski. W  trójkę 
ruszyli w Polskę i świat. 

Z okazji 40-lecia zespołu, 
w 2006 roku, ukazała się składanka 
Greatest Hits z największymi prze-
bojami w nowych wersjach. W ze-
spole śpiewały także dwie córki 
Dziewiątkowskich – Ania i Ka-
sia. 

Władze państwowe doceniły 
wielki wkład Izabeli Skrybant-
Dziewiątkowskiej w rozwój kul-
tury. 29 grudnia 2010 r. w Studiu 
Koncertowym Radia Wrocław 
otrzymała medal „Zasłużony Kul-
turze Gloria Artis”, nadany przez  

ministra kultury i dziedzictwa na-
rodowego – Bogdana Zdrojew-
skiego. Natomiast Sejmik Woje-
wództwa Dolnośląskiego przyznał 
nagrodę kulturalną SILESIA. 

Zachęcam Czytelników do 
przeczytania książki „Pamelo, że-
gnaj”. Jest to obszerny wywiad-
rzeka napisany przez doskonałego 
dziennikarza „Gazety Wrocław-
skiej”, red. Roberta Migdała. 

Pożegnanie Artystki, ikony 
polskiej sceny muzycznej, odbyło 
się 7 maja 2019 roku na cmentarzu 
przy ul. Bardzkiej we Wrocławiu. 

Podczas pogrzebu odczytano 
list arcybiskupa Józefa Kupnego, 
metropolity wrocławskiego. Zbie-

rane były datki na rzecz Fundacji 
na Ratunek Dzieciom z Chorobą 
Nowotworową, gdyż Artystka 
przez całe życie wspierała dzieci 
leczone onkologicznie. 

Poza córkami i rodziną Zmarłą 
żegnały niezliczone tłumy fanów. 
Przybyli również przedstawiciele 
władz: były prezydent Wrocławia 
i były minister kultury i dziedzictwa 
narodowego – Bogdan Zdrojew-
ski, prezydent Wrocławia – Jacek 
Sutryk, marszałek województwa 
dolnośląskiego – Cezary Przybyl-
ski i polityk oraz artysta – Paweł 
Kukiz. Zaprzyjaźniony z Izabelą 
kabaret „Elita” reprezentował Jerzy 
Skoczylas. 

Odczytano list Metropolity 
Wrocławskiego – arcybiskupa Jó-
zefa Kupnego, który napisał m.in.: 
„Pani Izabela jest przykładem oso-
by, która nie zaprzepaściła danego 
talentu. Wierzę, że ogląda teraz 
Boga twarzą w twarz. Swoim ży-
ciem pokazała, że była dobrą chrze-
ścijanką, która nie bała się dawać 
świadectwa wiary”. 

Liderka „Tercetu Egzotyczne-
go” została pochowana w  grobie 
obok swego męża – Zbigniewa 
Dziewiątkowskiego, który zmarł 
w 2002 roku. 

Po ceremonii pogrzebowej od-
tworzono piosenkę Izabeli – „Pa-
melo, żegnaj”.

3Sławni i niezapomniani artyści
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Redaktor naczelny „Odrodzonego Słowa Polskiego”, red. Lesław Mil-
ler, w towarzystwie Izabeli Skrybant

Izabela Skrybant-Dziewiątkowska z córkami – Anią i Kasią

Uroczystości pogrzebowe odbyły się z udziałem trzech księży

Pamelo, żegnaj – na zawsze!



4 Jest taka gmina

Artur Ciosek, Wójt Gminy Dobroszyce 

R
ozwój Kolei Dolnośląskich 
od niedawna obejmuje 
swoim zasięgiem również 

gminę Dobroszyce. Dzięki do-
godnym połączeniom kolejowym 
prężnie rozwijająca się gmina z du-
żym potencjałem miejsc pracy, 
perspektywami do osiedlania się 
oraz pięknym krajobrazem jest 
warta uwagi.  

Dziś między Dobroszycami 
a Wrocławiem kursuje około dwu-
dziestu par połączeń kolejowych. 
Są one realizowane przez Koleje 
Dolnośląskie i Przewozy Regio-
nalne. Linia Kolei Dolnośląskich 

biegnie z Wrocławia w kierunku 
Krotoszyna przez Długołękę, 
Oleśnicę, Dobroszyce, Krośnice 
oraz Milicz. Przewozy Regionalne 
realizują połączenia między Wroc-
ławiem a Ostrowem Wielkopol-
skim oraz Kaliszem, gdzie Do-

broszyce są jedną ze stacji po-
średnich. 

Gmina Dobroszyce ma bogatą 
ofertę ciekawych miejsc pracy. Tu 
ulokowanych jest wiele dużych 
zakładów, m.in. firmy: Strama, 

Kredens, Tartak Dobroszyce, Cra-
ne, Demotrans, Grupa G3, Silva, 
Diam, SMET CHOCOLATES 
Poland Sp. z  o.o., MobilCar Sp. 
z  o.o., Penny Dobroszyce, Agro 
Efekt i wiele innych.  

Dla miłośników turystyki gmina 
Dobroszyce to kraina zabytkowych 
pałaców, szlaków i ścieżek rowero-
wych, pieszych szlaków leśnych, 
tras biegów przełajowych. Blisko 
45% powierzchni gminy jest zale-
siona. Jesteśmy u  styku Wzgórz 
Trzebnickich i Doliny Baryczy. Te-
ren jest bogaty w stawy rybne.  

Dla tych, którzy osiedlą się na 
terenie gminy, wielkim zaskocze-
niem może być wysoka jakość 
życia. Nowoczesne placówki oświa-
towe, wyposażone w  najnowsze 
sprzęty do prowadzenia zajęć roz-
wijających, przedszkole gwaran-
tujące w 100% miejsca dla dzieci, 
dwa niepubliczne żłobki, ośrodek 
zdrowia z  wysoko wykwalifiko-
wanymi specjalistami to niektóre 
z zadań realizowanych na potrzeby 
mieszkańców. Magnesem może 
być również bogata oferta zajęć 
pozalekcyjnych typu zajęcia teat-
ralne, ognisko muzyczne, mode-
larstwo, ceramika, akademia pił-
karska, kluby piłki ręcznej, zajęcia 
ze sztuk walki i wiele innych cie-
kawych ofert. 

Nie sposób słowami opisać 
piękna regionu, to trzeba zobaczyć 
na własne oczy. 
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Dobroszyce  
– gmina, w której się  

dobrze żyje

Proszę wsiadać, odjeżdżamy do Wrocławia

Nowoczesne przedszkole w Dobroszycach

Szkoła w Dobrzeniu jest jedną z najładniejszych i najnowocześniej-
szych na Dolnym Sląsku

Gmina słynie z zabytków – zamek w Dobrej



5Zdrowie

Lesław Miller 

Już w 1281 roku w Cieplicach 
zaczęto wykorzystywać natu-
ralne surowce (wodę termalną) 

do terapii i leczyć balneologicznie, 
co stosuje się nieprzerwanie do 
dziś. Tak więc Uzdrowisko Cieplice 
jest najstarszym kurortem w Polsce.  

Przechodziło w  swej historii 
lata górne i chmurne, naszpikowane 
ciekawymi zdarzeniami. Najbar-
dziej utkwiła w świadomości wizyta 
królowej Marysieńki Sobieskiej, 
która przyjechała do Cieplic 12 
maja 1687 roku, by poddać się 
kuracji znakomitymi wodami. 

Cieplice są starym, ale na pew-
no jarym uzdrowiskiem, z nowo-
czesną bazą zabiegową, dobrymi 
warunkami zakwaterowania i licz-
nymi rozrywkami dla kuracjuszy. 

Cieplickie gorące źródła osią-
gają temperaturę do 90 stopni 
Celsjusza i  są najbardziej gorące 
w kraju. Wody lecznicze mają sze-
rokie zastosowanie – od kąpieli 

w basenie po masaże, hydromasaże, 
inhalacje i okłady borowinowe. 

Termalne wody lecznicze mają 
właściwości słabo zmineralizowa-
nych, fluorkowokrzemowych i są 
stosowane w leczeniu chorób prze-
wlekłych, m.in. rehabilitacji na-
rządu ruchu, układu moczowego 
i chorób oczu. Pomagają w reha-

bilitacji w  stanach pourazowych 
oraz schorzeniach z zakresu orto-
pedii, reumatologii, neurologii 
i osteoporozie.  

Uzdrowisko przygotowało 
gratkę dla osób zamierzających 
przeżyć ciepłe, rodzinne wakacje. 
Od 1 lipca do 31 sierpnia br. będą 
organizowane 15-dniowe pakiety 

wakacyjne. W  kurorcie jest baza 
wypadowa do stóp Karkonoszy, 
czyli krainy Ducha Gór, można 
poznać cieplicką starówkę oraz 
zabytki i  zamki zlokalizowane 
w okolicy. 

W programie pakietu: nocleg 
i wyżywienie, 3 zabiegi dziennie, 
badania lekarskie, kąpiele mineralne 
w  basenie, 2 aerozole na gałki 
oczne w  leczniczej wodzie ter-
malnej, kuracja pitna i  doraźna 
opieka pielęgniarsko-lekarska. 

Gościom sanatorium w  Cie-
plicach przygotowało komfortowe 

warunki pobytu, leczenia i wypo-
czynku. W samym centrum uzdro-
wiska znajduje się czteropiętrowy 
Dom Zdrojowy, w którym czeka 
na Państwa aż 249 miejsc w po-
kojach 1-, 2- i 3-osobowych. Bu-
dynek jest przystosowany dla po-
trzeb osób niepełnosprawnych. 
Można również skorzystać z oferty 
obiektów uzdrowiskowych Pod 
Różami, Edward i  Długi Dom, 
znajdujących się blisko Parku 
Zdrojowego. Zapewnione są noc-
legi w pokojach i apartamentach. 

 

Dom Zdrojowy

Kąpiele lecznicze

Pałac Schaffgotschów
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Cieplicki kurort stary, ale jary

Rozrywki dla kuracjuszy 

Jak mówią górale, kuracjusz w Cieplicach nie ma prawa się nudzić! Przygotowano 
mnóstwo różnych atrakcji. W samych Cieplicach można odwiedzić Muzeum Orni-
tologiczne i zobaczyć przeróżne ptaki, Pałac Schaffgotschów, Termy Cieplickie, Park 
Norweski, Długi Dom, kościoły, kawiarenki. W pobliżu Cieplic jest Karpacz i Szklarska 
Poręba. Często odbywają się różne występy i  koncerty zespołów artystycznych. 
Cieplice są dzielnicą oddaloną o parę kilometrów od Jeleniej Góry, gdzie również 
nie brakuje atrakcji. Warto np. wybrać się do teatru na spektakl. 

Gdzie i jak załatwić formalności 

Warto przyjechać do Uzdrowiska Cieplice na kurację i podreperować swoje  
zdrowie. Bliższe informacje, zapisy i rezerwacje załatwia Biuro Obsługi Klienta  

Uzdrowiska Cieplice Grupy PGU S.A. w Jeleniej Górze-Cieplicach,  
tel. 75 75 518 80, fax 75 75 525 57, e mail: kontakt@uzdowisko-cieplice.pl



6 Opowiastka

Lesław Miller 

H
elka była niemiłosiernie 
rozpuszczoną dziewuchą. 
Nie chciała słuchać ro-

dziców i już będąc nastolatką, in-
teresowała się wyłącznie chłopa-
kami. Lubiła się całować, a  14-
letniego Heńka niemal siłą na-
mówiła do ściągnięcia spodenek. 
Obejrzała kolegę i  skomentowa-
ła: 

– Może byłbyś dobry dla kotki, 
dla mnie wyglądasz mizernie! Kie-
dyś podpatrzyłam Antka, jak siu-
siał, miał czym! 

Zawstydzony chłopak szybko 
naciągnął spodenki na chudy ty-
łeczek i uciekł. 

Któregoś dnia Helka przypad-
kowo spotkała Antka w  parku. 
Chłopiec był do rzeczy i  Helka 
mu się spodobała. Choć formalnie 
dorosły, to nie za bardzo śmiały 
i  – o  dziwo – zachował jeszcze 
cnotę. Helka, choć o  cztery lata 
młodsza, wykazała więcej inicja-
tywy i zaciągnęła Antka w pobliskie 
krzaki. I stało się, oboje mieli swój 
pierwszy raz za sobą!  

Jednak szczęście im nie dopi-
sało, bo park dyskretnie patrolował 
policjant po cywilnemu. Ucieszył 
się, że będzie miał u swego szefa 
pochwałę za wykrywalność czynów 
zakazanych, bo za robienie czegoś 
takiego w parku można skierować 
wniosek o  ukaranie przez sąd 
grodzki. Zaprowadził amatorów 
parkowego seksu na komisariat 
policji. Oficer dyżurny spojrzał na 
Helkę i coś mu zaświtało w gło-
wie: 

– Ile masz lat? – zapytał. 
– Czternaście. 
Policjant szybko skontaktował 

się z przełożonym: 
– Mamy sprawę seksu z nie-

letnią. 
– To trzeba zawiadomić sąd 

i prokuraturę – zdecydował nad-
komisarz. 

Sąd wydał nakaz tymczasowego 
aresztowania Antka na trzy mie-
siące. 

Odbyła się rozprawa sądowa, 
Antek wyjaśniał, że Helka jest 
dziewczyną rozwiniętą i wygląda 
na 16–17 lat. Nawet przez myśl 
mu nie przeszło, iż nie ma skoń-
czonych 15 lat. 

Helka zeznawała butnie: 
– Co sąd obchodzi, ile mam 

lat. Zrobiłam, co chciałam, a oska-
rżony mnie do stosunku nie zmu-
szał. 

Była w błędzie, bo polskie pra-
wo karne mówi wyraźnie, że nie 
wolno uprawiać seksu z dziewczyną 
poniżej 15 roku życia, nawet za 
jej zgodą. 

Sąd okazał się dla Antka ła-
godny. Biorąc pod uwagę jego do-
tychczasową niekaralność i młody 
wiek, wymierzył mu osiem miesięcy 
pozbawienia wolności w  zawie-
szeniu na trzy lata. 

Na Helce nie zrobiło to więk-
szego wrażenia. Dopiero teraz 
poznała smak seksu i  uznała, że 
to będzie jej największym hobby. 

Zaczęła szukać okazji, aby poz-
nać trochę starszych mężczyzn, 
takich powyżej 25 lat, bo ze szcza-
wikami nie ma co nawet zaczynać. 
Najlepiej robić to z żonatymi, bo 
są doświadczeni i dyskretni. 

Do Helki coraz bardziej zaczął 
pasować wiersz Aleksandra Fredry 
o młodej i bardzo „potrzebowskiej” 
królewnie. Oto jego fragment:  
…a dawała bez wyboru, 
I rycerzom, panom dworu, 
I kucharzom, i stolarzom, 
Czasem nawet i malarzom!  
Czy na dworze, czy w salonie, 
Czy w klozecie, czy na tronie, 
W każdej chwili, w każdym czasie 
Wciąż myślała o k….. 
Próżno mówił jej król stary, 
Że we wszystkim trzeba miary. 

Helka nie była królewską córką 
ani księżniczką, a  nawet arysto-
kratką, ale te rzeczy lubiła nie 
mniej niż bohaterka Fredry. Skoń-

czywszy 15 lat, mogła już się pusz-
czać bezkarnie, z  czego ochoczo 
korzystała. Ze znalezieniem part-
nera nie miała trudności, szczupła 
i zgrabna blondynka, ze zgrabnymi 
nogami i ładną buźką, rzucała się 
w oczy. Na ulicy każdy mężczyzna, 
jeśli tylko nie szedł z  żoną, lu-
bieżnie się za Helką oglądał. 

Jednym z oglądających się był 
Józio, erotoman szukający razówek, 
czyli kobiet lub dziewczyn na 
jeden raz. Spotkali się jak w korcu 
maku i  od razu siebie wyczuli. 
Józio ni z gruszki, ni z pietruszki 
powiedział do Helki „cześć”, od-
powiedziała mu „hej” i zaczęli roz-
mawiać jak starzy znajomi. 

– Chyba zaraz spadnie deszcz. 
Po co mamy zmoknąć, zapraszam 
cię do mnie na kawę. 

– Daleko stąd mieszkasz? 
– Tutaj, w tym domu na rogu 

ulicy. 
– Okej, idziemy. 
Józio mieszkał w  kawalerce 

składającej się z niedużego pokoiku, 
aneksu kuchennego i  toalety. Po 
bałaganie widoczny był brak stałej 
kobiecej ręki. Zaparzył kawę i rozlał 
do dwóch filiżanek, każdej z innej 
parafii. Wypili i  Józek zaczął się 
do Helki dobierać. Poszło mu ła-
two, gdyż po kilku pocałunkach 

znaleźli się na kanapie i  zaczęli 
uprawiać seks. Baraszkowali pięć 
godzin, aż Józek się znudził i kazał 
Helce iść do domu. Miała ochotę 
spędzić tam całą noc, lecz nie 
chciała chłopakowi się narzucać. 
Dobre chociaż tyle. 

Wieczorem wróciła do domu, 
a tam ojciec popijał wódkę z są-
siadem. Helki nie poczęstowali, 
uważając ją za młodą do kieliszka. 
Kazali tylko zrobić kanapki.  

Helka przyjrzała się sąsiadowi 
imieniem Wacław i pomyślała, że 
chłop, choć ma ze 40 lat, jest cał-
kiem do rzeczy. 

Marzenie Helki spełniło się. 
Po wypiciu drugiej butelki ojciec 
położył się na kanapie w sąsiednim 
pokoju i  twardo zasnął. Wyko-
rzystał to Wacek, położył dziew-
czynę na dywanie i  zaczął z  nią 
uprawiać seks. Nie broniła się. Po-
myślała, że starsi panowie okazują 
się w łóżku lepsi od młodych i nie-
doświadczonych chłopaczków. 

Nagle do pokoju wbiegła We-
ronika – żona Wacka, przyłapując 
męża z Helką in flagranti. Chwy-
ciła jakąś szmatę i zaczęła obojga 
okładać po głowach, jednocześnie 
wrzeszczała na cały głos: 

– Ty dziwko, cudzego męża ci 
się zachciało, a żebyś zdechła! A ty, 
dziwkarzu, spakuj manatki i wynoś 
mi się z domu! Natychmiast wezmę 
z tobą rozwód! 

Awantura trwała jeszcze długo. 
Helka usłyszała sporo obelg pod 
swoim adresem, ale ściekły po niej 
jak woda po kaczce. 

Nazajutrz postanowiła sko-
rzystać z Internetu i znaleźć sobie 
stałego kochanka albo lepiej kil-
ku. 

Napisała:  
Młoda, zgrabna blondynka, na-

wiąże znajomość z  mężczyzną 
w wieku od 28 do 40 lat. Cel towa-
rzyski. 

Nadeszło mnóstwo odpowiedzi 
z  różnych stron kraju. Helka nie 
miała ochoty czatować, wolała ich 
poznać osobiście i ocenić. Zapra-
szała ich do siebie i chętnie przy-
jeżdżali. Helka w godzinach przy-
jazdu pociągów wychodziła na 
konkretny peron na dworcu, trzy-
mając w ręce czerwoną chusteczkę, 
co było znakiem rozpoznawczym. 

Pierwszy zjawił się trzydzies-
toletni Piotrek. Taki sobie, ani 
przystojny, ani brzydki, w  tłoku 
ujdzie,  a – jak mówi przysłowie – 
z braku laku dobry kit. 

Poszli do hotelowej kawiarni, 
Helka czuła potrzebę seksu i kazała 
Piotrkowi zamówić pokój, co bez-
zwłocznie i ochoczo uczynił. Ten 
niepokaźny chłopak okazał się do-
bry w  łóżku i  Helka zatrzymała 
go na całą noc. Na drugi dzień 

wyjechał obiecując, że zadzwoni 
i kiedyś znów przyjedzie. 

Drugim z grafiku Heleny był 
Marek, którego z miejsca nie za-
akceptowała. Wyglądał jak kloszard 
spod śmietnika, nieogolony, 
w brudnym ubraniu i z jakąś dzia-
dowską torbą. Skoro przyjechał, 
to wypadało iść z nim do kawiarni. 
Ale po godzinie się rozstali. 

Internetowych kochasiów było 
jeszcze kilkunastu i  dzięki nim 
Helka zaspokajała swoje potrzeby 
seksualne. Ale między jednym 
a  drugim przyjezdnym zdarzali 
się miejscowi, którym też nie od-
mawiała swoich wdzięków. 

Któregoś dnia Helka bardzo 
nacięła się na pewnym warszawiaku 
– Hilarym, który zgodnie z tele-
fonicznym uzgodnieniem przyje-
chał i spotkali się na dworcu ko-
lejowym. Jak każdego, zaprosiła 
go do tej samej co zawsze kawiarni. 
Po wypiciu małej czarnej kazała 
Hilaremu zamówić pokój w hotelu. 
Spojrzał na nią z wściekłością i za-
czął krzyczeć: 

– Co za idiota ze mnie! Je-
chałem tu tyle kilometrów, aby się 
spotkać z  prostytutką, których 
w Warszawie nie brakuje! Ile bie-
rzesz za numer? 

– Bardzo się pomyliłeś, nie 
jestem prostytutką i nic nie biorę 
za seks. Jeśli idę z mężczyzną do 
łóżka to wyłącznie dla przyjem-
ności! 

– Baju, baju, porządna kobieta 
czeka aż mężczyzna sam ją tam  
zaprosi. Mówisz, że nie bierzesz 
pieniędzy, to na pewno chcesz 
mnie okraść! 

Hilary rzucił kelnerce na stół 
20 złotych, wstał i szybko wyszedł. 
Helce zrobiło się głupio i pomy-
ślała, że chłop miał trochę racji, 
nie powinna mu tak obcesowo ka-
zać, aby zamówił pokój. Tak w rze-
czywistości postępują prostytutki. 
Wyszła z kawiarni i po godzinie 
zapomniała o  całym incydencie. 

*** 

Lata biegły. Helce stuknęło na 
liczniku 35 lat i  nadszedł czas, 
aby się ustatkowała. Powinna zna-
leźć sobie męża. Jak pomyślała, 
tak uczyniła. Poznała trzydzies-
toośmioletniego rozwodnika – 
Wojtka. Był dobry w łóżku, nieźle 
sytuowany, a  co najważniejsze – 
miał do niej zaufanie i nie był za-
zdrosny. Uważał, że jeśli żona z ja-
kimś mężczyzną pójdzie do lokalu, 
to nic w tym złego. 

Wzięli ślub i żyją zgodnie, ale 
Helka ma nadal wybujały charakter 
seksualny i od czasu do czasu ska-
cze na bok, ale robi to bardzo dys-
kretnie, a Wojtkowi nie przychodzi 
do głowy, by ją śledzić. 

...a dawała bez wyboru

Trudno zaprzeczyć, że Helka jest ponętną dziewczyną
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7Moje Opole

Wojciech W. Zaborowski 

R
atusz (z niem. „Rathaus”) 
to budowla znajdująca się 
w  centrum miasta, prze-

ważnie w rynku, będąca zazwyczaj 
siedzibą lokalnych władz. To „oczy-
wista oczywistość” i  wie o  tym 
chyba każde dziecko. Ratusze bu-
dzą jednak ciekawość turystów nie 
dzięki funkcji, jaką pełnią, a inte-
resującej formie architektonicznej, 
która powoduje, że każdy tego 
typu obiekt to niepowtarzalne 
dzieło sztuki architektonicznej. Na 
ogół jest to prostokątna bryła 
zwieńczona wieżą. Taka forma po-
woduje, że ratusze zauważalne są 
prawie z każdego miejsca dawnego 
staromiejskiego centrum miasta, 
stanowiąc jednocześnie dla turys-
tów dogodny punkt orientacyjny. 

Wrocławianie dumni są ze 
swego historycznego ratusza na 
Rynku, ale i opolanie mają powód, 
by szczycić się  ratuszem – i  to 
zarówno jego obecnym wyglądem, 
jak też i dziejami budowli. Ilekroć 
stoję pod opolsko-polsko-włosko-
niemieckim ratuszem, tylekroć się-
gam pamięcią w  przeszłość. Bo 
współczesny ratusz w Opolu, sie-
dziba rajców miejskich i  prezy-
denta, ma swoją barwną historię, 
swoje „wczoraj”, o którym rzadko 
się wspomina, będąc zafascyno-
wanym dniem dzisiejszym. Współ-
cześnie ratusz jest bowiem nie 
tylko siedzibą władz, punktem 
centralnym miasta i jego symbolem 
znanym daleko poza granicami 
regionu, ale również miejscem, 
pod którym odbywa się corocznie 
wiele atrakcyjnych jarmarków, fe-
stynów i in. imprez, na które przy-
bywają goście z całej Opolszczyzny, 
jak i  z regionów oddalonych od 
Opola nieraz o setki kilometrów. 

Ratusz – to znak rozpoznawczy 
miasta. Każdy, kto przybędzie do 
Opola, musi tu trafić, kto z Opola 
nie jest i nigdy tu jeszcze nie był 
– i tak z pewnością o tej budowli 
słyszał bądź oglądał ją w telewizji. 
Ta budowla przyciąga wzrok, zaś 
jej dzieje są interesujące nie tylko 
dla historyków.  

Dawne Opole miało kształt 
zaokrąglonego prostokąta, którego 
centralnym punktem był tworzący 
czworobok Rynek. Już w  1308 
roku stał tu kupiecki dom z kra-
mami. Obecna siedziba władz 
Opola znajduje się właśnie w tym 
miejscu. Ceglany ratusz, zwany 
później „starym ratuszem”, powstał 
w  wieku XIV (kupców przenie-
siono wtedy do przybudówek), 
w XVI wieku zaś dodano drugie 
skrzydło nazwane przez opolan 
„nowym ratuszem” oraz postawiono 
wieżę z dzwonem i zegarem. Na 
dzwonie umieszczono datę „1566” 
oraz herb miasta, na zegarze zaś 
napis „Concordia Mater Rei Pub-
licae” („Zgoda jest Matką Repub-

liki”). Ale to nie był jeszcze obecny 
ratusz. Ten dawny spłonął w1818 
roku, wieża uległa zniszczeniu aż 
do fundamentów, w latach 1818–
1826 przebudowano więc cały 
kompleks ratusza, odrestaurowując 
wieżę w  dawnym barokowym 
kształcie, dodatkowo pozłacając 
kopułę. Wieżę wyraźnie jednak 
prześladował pech! Podczas prac 
remontowych w  drugiej połowie 
XIX wieku, z powodu złego stanu 
technicznego, konieczne okazało 
się jej rozebranie. W  1864 roku  
pod kierunkiem architekta Al-
brechta wzniesiono nową, 60-met-
rową wieżę wzorowaną na pałacu 
Vecchio we Florencji. I  gdy już 
wydawać by się mogło, że pech 
przestał prześladować wieżę, nad-
szedł poranek 15 lipca 1934 roku... 
Od kilku miesięcy budowlańcy 
krzątali się wokół ratusza, rozbie-

rając szpecące Rynek przybudówki. 
Niestety, nie zadbano o odpowied-
nie zabezpieczenie wieży, która 
wspomnianego ranka runęła, szczę-
śliwie nikogo nie zabijając.  

Dalszy ciąg wieżowego serialu: 
w  1936 roku wzniesiono nową, 
65-metrową wieżę, wzorowaną na 
poprzedniej. W ratuszu dobudo-
wano skrzydło południowe wraz 
z  arkadami. Dalej już obyło się 
bez katastrof: ratusz przetrwał na-
wet bombardowania w  czasie II 
wojny światowej. 

Nastąpiły lata, wprawdzie także 
należące do „wczoraj”, ale które 
pamiętam z mych odwiedzin mias-

ta. W 1994 roku wyremontowano 
elewację, parę lat później, nawią-
zując do istniejącej dawniej w po-
dziemiach „Piwnicy Świdnickiej”, 
otwarto w ratuszu pub. 

Wspomnienia, wspomnienia! 
To „moje Opole”, przeto proszę 
o wybaczenie, i zamiast pubu wspo-
minam restaurację „Ratuszową”. 
Mieściła się vis-à-vis ratusza i nie 
była w latach sześćdziesiątych ub. 
wieku na naszą studencką kieszeń, 
za to chętnie gościli tam profeso-
rowie, że wspomnę tylko mego 
promotora, nieżyjącego już prof. 
dra Władysława Studenckiego, ab-
solwenta uniwersytetu we Lwowie, 

dziekana, kierownika katedry li-
teratury WSP, jednocześnie  literata 
i  wieloletniego animatora życia 
kulturalnego w Bytomiu. Lubił tu 
bywać, a co najważniejsze, za swój 
życzliwy stosunek do żaków był 
i  przez nas lubiany. Dziś i  On, 
i „Ratuszowa” należą już tylko do 
wspomnień. 

Tyle pisałem o historii wieży, 
że aż wypada zachęcić Czytelników, 
by skorzystali z okazji i odwiedzili 
jej wnętrze. Od roku 2017, z krótką 
przerwą, udostępniona jest dla 
zwiedzających (można nawet czę-
ściowo skorzystać z  windy, choć 
kręte schodki i  tak nas nie omi-
ną).W środku zlokalizowano eks-

pozycję z archiwalnymi zdjęciami 
ilustrującymi historię miasta. Zwie-
dzać można w  zorganizowanych 
10-osobowych grupach pod opieką 
przewodnika, który jest jedno-
cześnie kopalnią wiedzy na temat 
miasta i  dziejów jego zabytków. 
Bilety do nabycia w  położonej 
nieopodal ratusza Miejskiej In-
formacji Turystycznej. Z  wieży 
roztacza się niezapomniany widok 
na położone w dole miasto. A gdy 
już zejdziemy na dół, warto po-
czekać jeszcze chwilę, by wysłuchać 
rozlegającego się z  wieży opol-
skiego hejnału.  

Koniec wspomnień i zwiedza-
nia, do zobaczenia – moje Opole!

Ratusz  
– wczoraj  
i dziś

Wieża ratusza – najczęściej fotografowany obiekt Opola

Pomnik ks. Kazimierza Opolskiego przed ratuszem

Jeden  z licznych festynów pod ratuszem
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8 Twardogóra

Lesław Miller 

P
ierwsze po wyborach sa-
morządowych miesiące pra-
cy nowy burmistrz Twar-

dogóry – Paweł Czuliński, ma 
już za sobą. Szef tego miasta i gmi-
ny znalazł sposób na odpowiedni 
rytm swojej pracy. Zamiast ciągłego 
siedzenia za biurkiem, woli wy-
chodzić z  Ratusza i  docierać do 
mieszkańców. Rozmawia z  nimi 
i pyta, co ich zdaniem można zro-
bić, by lepiej zaspokajać ich po-
trzeby. Chodzi m.in. o drogi i chod-
niki, budynki mieszkalne i  uży-
teczności publicznej, sport, wyko-
rzystanie środków unijnych itp. 
Obecnie trwają zebrania wiejskie, 
na których są wybierani nowi soł-
tysi. Burmistrz chętnie uczestniczy 
w tych spotkaniach, bo ma okazję 
wysłuchania różnych opinii miesz-
kańców. 

Rozmowę z burmistrzem prze-
prowadzam w jego gabinecie, ale 
nie zza biurka, bo gospodarz za-
chęca do zajęcia miejsca przy stole, 
tak jest bardziej swojsko. Tu się 
odbywają dziesiątki rozmów 
z mieszkańcami, dyrektorami jed-
nostek miejskich, radnymi, kie-

rownikami referatów, przedstawi-
cielami różnych organizacji, bywa, 
że z  dziennikarzami. Odbywają 
się spotkania z wykonawcami in-
westycji w  sprawie odbioru wy-
konywanych robót przy placu Pias-
tów, parkingu przy cmentarzu pa-
rafialnym, ulicy Leśnej w  Gosz-
czu. 

Pierwsze dni burmistrza to 
także podjęcie szybkich działań 
w sprawie  gruntownego remontu 
ulicy Bydgoskiej. Rozstrzygnięty 
został przetarg na budowę drugiego 
etapu kanalizacji w  Grabownie 
Małym. Podpisano umowę na in-
westycję wartości ponad 2 milio-
nów złotych i dzięki temu 80 gos-
podarstw będzie podłączonych do 
sieci kanalizacyjnej. 

– Angażował się Pan także 
w  sprawy miejscowych straża-
ków. 

– Tak, intensywnie walczyliśmy 
o dostawę wozu strażackiego dla 
jednostki OSP w  Twardogórze, 
bo dalsza zwłoka groziła utratą 
dotacji. 

– Co dzieje się w oświacie? 
– Przy weryfikacji szkół w na-

szej gminie okazało się, że zabrakło 
pomieszczeń do nauki w  szkole 
przy ulicy św. Jadwigi w Twardo-

górze. Mogłoby to spowodować 
od nowego roku konieczność pro-
wadzenia lekcji na dwie zmiany. 
Pilnie wykonaliśmy analizę de-
mograficzną i projekt budowlany 
oraz zapewniliśmy środki w  bu-
dżecie. Przebudujemy dawną salę 
gimnastyczną na dwie izby lek-
cyjne. 

– Jak wyglądają relacje urząd 
– mieszkańcy? 

– Chcąc ułatwić kontakty, 
stworzyliśmy łatwe formularze, 
dostępne na nowej stronie inter-
netowej Gminy (twardogora.pl). 
Elektronicznie, w kilka chwil, mo-
żemy zgłosić m.in. niedziałające 
lampy, dziury w  drogach, dzikie 
wysypiska. Funkcja działa też na 
telefonach komórkowych. 

– Intensywny początek, sporo 
tematów. Co w tej sytuacji wydaje 
się największym wyzwaniem? 

– Wyłonić te najważniejsze 
potrzeby przy mocno ograniczo-
nym budżecie. Być może dlatego, 
że jestem inżynierem, wiele spraw 
sprowadzam do liczb. Pierwsza 
i najtrudniejsza do przeskoczenia 
to około 18,5 miliona złotych. To 
deficyt Gminy, z jakim zaczynam. 
Przy rosnących cenach rynkowych, 
wyczerpanym budżecie unijnym 

(bo nowy zaczyna się od 2021 
roku) wraz z radnymi mamy kar-
kołomne zadanie – budować, dzia-
łać, spłacać kredyt i  wszystko to 
spiąć w niewielkim budżecie. 

– Jakie są plany? 
– Budujemy realny i duży pro-

gram drogowy. Część prac ruszy 
w tym roku. Przeznaczyliśmy 150 
tysięcy złotych na projekty. Mamy 
osiem złożonych wniosków o do-
finansowanie remontów dróg. 
W dobrym kierunku idą rozmowy 
z władzami powiatu, które wierzę, 
że zaowocują podpisaniem poro-

zumienia i wspólnymi działaniami 
na drogach powiatowych jeszcze 
w tej połowie roku. Podobnie rzecz 
ma się w  przypadku dróg woje-
wódzkich, konkretniej: remontu 
odcinka Moszyce – Goszcz.  

– Mieszkańcy chcą oddychać 
czystszym powietrzem. 

– Wiem o tym. Opracowujemy 
program zakładający zakup drona 
z  czujnikami, montaż czujników 
powietrza, badania próbek, udo-
stępnienie bieżącej informacji o sta-
nie powietrza w gminie dla każdego 
mieszkańca na telefonie komór-
kowym. Jesteśmy na etapie sklejania 
budżetu – wnioski już złożone, 
a ze wstępnych informacji wynika, 
że otrzymamy dofinansowanie. 
Ruszą także prace przy wieży ko-
ścioła w  Twardogórze. Ostatni 
przegląd wykazał, że jest ona w sta-
nie zagrażającym katastrofą bu-
dowlaną. Gmina Twardogóra przy-
znała dotację na remont w wyso-
kości 200 tysięcy złotych. Dzięki 
temu będą mogły ruszyć najpil-
niejsze prace; ich szacowana war-
tość to około 1,5 miliona złotych. 
Prace podzielimy na cztery etapy, 
przy całym budynku kościoła kosz-
ty mogą wymieść około 4–5 milio -
nów złotych.

I
nwestycje są w centrum uwagi 
władz Oleśnicy. Remontowane 
i odbudowywane są place, ulice, 

drogi, chodniki, kanalizacje, po-
wstają parkingi. Oto informacje 
o niektórych, ważniejszych inwe-
stycjach tego miasta:  

 
Prace bieżące 

• Plac Zwycięstwa 
Wykonywana jest nowa na-

wierzchnia z kostki betonowej, tor 
do jazdy na rolkach, ścieżka ro-
werowa wzdłuż ul. Sinapiusa, nowe 
odwodnienie, oświetlenie i zieleń, 
mała architektura (m.in. miejsca 
do siedzenia, ławki parkowe z opar-
ciami, stoły z  siedziskami, beto-
nowe siedziska na trawie, stojaki 
na rowery, multimedialne tablice 
informacyjne, elementy zacienia-
jące, kosze na śmieci). 

Koszt: 5 890 000 zł,  termin 
zakończenia: 31.10.2019 r. 

• Plac Fatimski 
Budowa chodnika i miejsc par-

kingowych, kanalizacja deszczowa, 

sanitarna i sieć wodociągowa, prze-
budowa odcinka kanalizacji sani-
tarnej w ul. Ludwikowskiej. 

Koszt: 2 016 245,79 zł, termin 
zakończenia: 28.06.2019 r. 

 
Inwestycje planowane do wykonania 

w 2019 roku 

• Budowa dróg o nawierzchni 
utwardzonej w  ul. Pogodnej (na 
odcinku od ul. Słonecznikowej do 

ul. Tęczowej) oraz w ul. Tęczowej 
(na odcinku od ul. Pogodnej do 
ul. Błękitnej): asfaltowa nawierzch-
nia, kanalizacja deszczowa. Termin 
zakończenia: 30.09.2019 r. 

• Przebudowa ul. Kusociń-
skiego (na odcinku od Łasaka do 
Pułaskiego): nowa nawierzchnia 
asfaltowa, chodniki i ścieżka ro-
werowa. Termin zakończenia: 
30.09.2019 r. 

• Przebudowa i budowa dróg 
o nawierzchni utwardzonej w ul. 
Owocowej i ul. Jagodowej: nowa 
nawierzchnia asfaltowa na ul. 
Owocowej, nowa nawierzchnia 
asfaltowa i kanalizacja deszczowa 
na ul. Jagodowej, chodnik, ciąg 
pieszo-rowerowy. Termin zakoń-
czenia: 31.10.2019 r. 

• Budowa sieci wodociągowej 
wraz z fragmentem kanalizacji sa-
nitarnej na osiedlu przy ul. Polnej 
w  Oleśnicy: sieć wodociągowa 
wraz z  przyłączami do działek 
w ul. Włoskiej, Duńskiej, Luksem-
burskiej, Niemieckiej i Francuskiej 
na odcinku od ul. Polnej do ul. 
Włoskiej, nowa kanalizacja sani-
tarna we fragmencie ul. Francuskiej 
i Luksemburskiej. 

Termin zakończenia nie został 
jeszcze dokładnie określony . 

• Rozbudowa ul. Limanow-
skiego (odcinek 365 m, od ul. 
Krzywoustego do ul. Moniuszki): 
korekta przebiegu drogi, przebu-
dowa skrzyżowań z ulicami Krzy-

woustego i  Moniuszki oraz ist-
niejącego chodnika + wykonanie 
nowego chodnika, ścieżka rowe-
rowa, rozbudowa oświetlenia ulicy. 
Koszt: 2 312 140 zł, termin wy-
konania jeszcze nieustalony. 

 
Inwestycje planowane do wykonania 

w 2019 roku i w kolejnych latach 

(wieloletnie) 

• Skate park na terenach rek-
reacyjnych przy stawach miejskich 
(2019/2020). 

• Park na terenach rekreacyj-
nych przy stawach miejskich 
(2019/2020). 

• Budowa hali sportowej przy 
Szkole Podstawowej nr 4. 

• Miasteczko rowerowe przy 
Szkole Podstawowej nr 6. 

• Nowe ścieżki rowerowe na 
ulicach: Krzywoustego, Skłodow-
skiej, 11 Listopada, Kolejowej 
i Ludwikowskiej. 

• Wykonanie ciągu pieszo-ro-
werowego na ul. Ludwikowskiej 
do Żytniej.Plac Zwycięstwa w Oleśnicy

Burmistrz Twardogóry – Pa-
weł Czuliński

Miasto Oleśnica

Początki nowego burmistrza Twardogóry

Oleśnica inwestycjami stoi
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9Turystyka

M
ikołajki to miasteczko 
turystyczne leżące bli-
sko Mrągowa i Giżyc-

ka, w Krainie Wielkich Jezior Ma-
zurskich. Wodniaków kusi rozbu-
dowana infrastruktura dla żeglarzy 
i  Jezioro Mikołajskie, które jest 
połączone z innymi akwenami.  

Atrakcją Mikołajek jest przy-
stań Żeglugi Mazurskiej, tu prawie 
każdy hotel przy brzegu ma swoją 
przystań. 

Samo miasto jest bardzo po-
pularne, w  wyspecjalizowanych 
sklepach kupimy wszystko, czego 
trzeba żeglarzom. Nawet znale-

zienie serwisu popularnych tutaj 
motorówek nie sprawi problemu. 
Okoliczne wypożyczalnie kajaków, 
rowerów, a nawet sprzętu do bi-
wakowania pozwolą spędzić czas 
w Mikołajkach tak, jak chcemy. 

Największą popularnością Mi-
kołajki cieszą się w sezonie. Są tu 

skutery wodne i motorówki, dla-
tego ścisły sezon to głośny czas 
intensywnej eksploatacji tafli je-
ziora.  

Dodatkowe atrakcje w postaci 
wydarzeń kulturalnych sprawiają, 
że jeśli szukamy tętniącego życiem 
kurortu, Mikołajki sprawdzają się 
idealnie.  

Sezon żeglarski zaczyna się 
w czerwcu i trwa przez kilka mie-
sięcy. 

Warto spróbować smakołyków 
tamtejszej kuchni – kartaczy, pliń-

ców z pomoćką (placki ziemnia-
czane z  twarogiem, smażone na 
oleju), farszynek ziemniaczanych 
z mięsno-jajecznym farszem i zupy 
gulaszowej z fasolą. 

Ciekawe są okolice Mikołajek 
– Kraina Wielkich Jezior Mazur-
skich. Trzeba wybrać się na żagle, 
wypocząć nad jeziorem Wigry, 
odwiedzić pobliskie miasta jak 
Mrągowo i  Giżycko, z  twierdzą 
Boyen, zobaczyć słynny Wilczy 
Szaniec oraz okoliczne zamki oraz 
twierdze Warmii i Mazur. 

T
o piękna, zabytkowa miejs-
cowość turystyczna, poło-
żona nad dwoma jeziora-

mi. Nazywana turystyczną Perłą 
Ziemi Lubuskiej z uwagi na oto-
czenie – przepiękne lasy bukowe. 
Ma cechy uzdrowiska, którego kli-
mat działa prozdrowotnie i wita-
lizująco.  

Łagów odkrywa przed turys-
tami swój niezwykle malowniczy 
krajobraz i liczne zabytki. Szcze-
gólną atrakcją są dwa rozległe je-

ziora, znajdujące się w całości na 
terenie Łagowskiego Parku Kra-
jobrazowego. Można oddawać się 
tutaj kąpielom, sportom i rozryw-
kom wodnym, a  także spędzać 
czas nad wodą czy podczas spa-
cerów w  lesie. Miłośnikom do-
brych kulinarnych smaków Łagów 
oferuje również szeroką bazę ga-
stronomiczną. Kawiarnie i restau-
racje wpisują się w  upodobania 
turystów, oferując różnorodne i bo-
gate menu.  

Łagów jest także miejscowością 
pełną życia kulturalnego. Turystów 
z  całej Polski przyciągają liczne 
imprezy. Główne z nich to orga-
nizowane od ponad 30 lat w czer-
wcu Plenery Malarskie oraz Lu-
buskie Lato Filmowe. W tym cza-
sie Łagów odwiedzają znakomite 
gwiazdy dużego i małego ekranu, 
aktorzy, reżyserzy i muzycy. W ple-
nerach tradycyjnie biorą udział 
znakomici artyści lokalni, a także 
z całej Polski oraz z zagranicy.

Polskie jeziora czekają na gości

ATRAKCJE ŁAGOWA 

• Jezioro Łagowskie i Je-
zioro Ciecz. 

• Łagowski Park Krajobra-
zowy. 

• Zamek Joannitów. 
• Zabytkowe bramy, amfi-

teatr. 
• Lubuskie Lato Filmowe. 

• Szeroka baza gastrono-
miczna. 

• Trasy spacerowe. 
• Plenery Malarskie. 
• Park linowy. 
• Rejsy wodne po jeziorze. 
• Restauracje i kawiarnie 

Jezioro Łagowskie

Człowiek pracujący przez cały rok tylko marzy o takim miejscu

Brama Marchijska

W Mikołajkach komfort noclegu zależy od zasobu kieszeni, turyści 
z wypchanym portfelem mogą skorzystać z drogiego hotelu Gołę-
biewski

Łagów

Mikołajki
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Z biedy do fortuny

Wojciech Mach 

W
reszcie wiosna! Ruszy-
ły soki w naszych cia-
łach. Czujemy lub 

udajemy, że jesteśmy silni, sprawni 
i zdolni do wszystkiego. Notabene 
w momencie emocji i podniecenia 
krew w  naszych żyłach płynie 
z prędkością nawet 40 km na go-
dzinę!  

Niejedna pani, zaproszona na 
romantyczną, wiosenną randkę, 
stwierdza potem, iż „daj mężczyź-
nie wolną rękę, a  poczujesz ją 
wszędzie, gdzie tylko można…” 
Aczkolwiek my, dzielni mężczyźni, 
wiemy, że kobieta bywa jak wulkan 
– czasem wygasły… 

Przed Wielkanocą, w  sklepie 
rybnym przy Jedności Narodowej 
86 we Wrocławiu, urocze ekspe-
dientki reklamowo malowały 
sprzedawane śledzie w wiosenne, 
kolorowe, fikuśne wzorki! Zapew-
niały przy tym, że na Boże Naro-
dzenie karpie wymalują w ciapki 
i pepitkę! Nasuwa się pytanie: dla-

czego ryby nie mają rąk ani nóg? 
Ponieważ woda w morzu jest bar-
dzo zimna i  ryby cierpiałyby na 
reumatyzm... 

Warto jak najczęściej spacero-
wać – przecież we Wrocławiu i naj-
bliższych okolicach jest wiele uro-
czych, łatwo dostępnych tras pie-
szych. Polecam dojazd „14” lub 
„24”  do najstarszej wrocławskiej 
pętli tramwajowej na Osobowicach, 
pokręcenie się po Lesie Osobo-
wickim, zjedzenie kanapek na leśnej 
ławeczce lub boisku w lesie, ogląd-
nięcie ruin hotelu i restauracji (jako 
budynek istniała do 1955 roku) 
i wypróbowanie swych umiejętności 
na którejś ścieżce rekreacyjno-spor-
towej. Koniecznie należy odwiedzić 
Kaplicę MB Osobowickiej z 1824 
roku na sztucznie usypanym Świę-
tym Wzgórzu (127 m n.p.m.) z po-
dziemną kryptą grobową funda-
torów z rodu Kornów. Znajdziemy 

resztki grodów sprzed dwóch i pół 
tysiąca lat i  ślady niemieckich 
umocnień obronnych z  II wojny. 
W lesie i wzdłuż wału Odry, przy 
Szańcach Szwedzkich, jest kilka 
przygotowanych miejsc do grillo-
wania i  rozpalenia ogniska oraz 
leśne parkingi. Tegorocznej wiosny 
ustawiono nowe ławki i zadaszone 
stoły, kilka domków na ścieżce 
łuczniczej oraz wytyczono kolejne 
ścieżki zdrowia w  Lesie Osobo-
wickim i Rędzińskim. Duże tablice 
historyczno-turystyczne kierują 
spacerowiczów w najatrakcyjniejsze 
zakątki osiedla i lasu. Jest to reali-
zacja wygranych trzech projektów 
z  Wrocławskiego Budżetu Oby-
watelskiego, którego autorami są 
aktywni liderzy społeczni z Oso-
bowic. Projekty te były wynikiem 
współpracy wielu osób. 

Następnym razem można iść 
lub dojechać autobusem „118”do 

Rędzina, lecz z własnymi wiktua-
łami, gdyż nie ma tam już sklepu. 
Dalej idziemy brukowaną drogą, 
po prawej mijamy cmentarz i ka-
plicę, po lewej zasypaną żwirownię 
z dzikim kąpieliskiem. Po dwóch 
kilometrach dochodzimy do leśnej 
osady Lesice z jeziorkiem i miejs-
cem na ognisko. Mając kondycję, 
nadal wędrujemy niezwykle cen-
nym, przyrodniczo cudownym La-
sem Rędzińskim, obok pomnika 
przyrody – dębu szypułkowego 
o obwodzie 734 cm, przez strumyki 
i  polany, przy ujściu Widawy aż 
do Świniar. Od lat to moja ulubiona 
trasa. Po kilku godzinach, lekko 
zmęczeni, lecz psychicznie zrege-
nerowani, jako mieszczuchy wra-
camy autobusem „105” do miasta.  

Uważajmy jeno na kleszcze 
i pamiętajmy, że borelioza to cho-
roba zawodowa w przypadku np. 
leśników i drwali, gdyż oni muszą 

przebywać w lesie. Podobnie nau-
czycielka z dziećmi na wycieczce 
– jest w pracy. Turyści tacy jak my 
– już nie: włażą tam dobrowol-
nie… 

Jako ciekawostkę podam, iż 
w  administracyjnych granicach 
miasta Wrocław lasy – nie parki! 
– zajmują ponad 2200 hektarów. 
Las Mokrzański ma 551 ha, Rę-
dziński 408 ha, Osobowicki 137 
ha, Leśnicki 21 ha, Strachociński 
139 ha. Natomiast parków mamy 
aż 27.  

Na odwiedziny czekają również 
wrocławskie ogrody: zoo od 1865 
roku z powierzchnią 33 ha, Bota-
niczny założony w 1811, ma 7 ha, 
Roślin Leczniczych od 1946 
w  osiedlu Zacisze przy Kocha-
nowskiego 2,66 ha,  Ogród Ja-
poński od 1913 roku. 

A po trudach wycieczek, wy-
poczywając w  domowym fotelu, 
przed telewizorem, może wreszcie 
usłyszymy taką zapowiedź: „teraz, 
szanowni telewidzowie, na godzinę 
przerywamy nadawanie reklam, 
aby pokazać państwu film…”

C
zy wiecie, kto wynalazł 
prezerwatywy? Był to Ju-
lius Fromm (właśc. Israel 

Fromm, ur. 4 marca 1883 w Koni-
nie, zm. 12 maja 1945 w Londynie) 
– niemiecki chemik polsko-ży-
dowskiego pochodzenia. Wynalazł 
technologię produkcji prezerwatyw 
z ciekłej gumy (lateksu).  

Fromm urodził się w ubogiej 
żydowskiej rodzinie Sary i Barucha 
Frommów. Był najstarszym z szóst-
ki rodzeństwa. Z powodów eko-
nomicznych cała rodzina w 1893 
roku wyemigrowała do Niemiec, 
gdzie utrzymywali się z  ręcznej 
produkcji papierosów. W  1906 
roku, po śmierci ojca i brata, Julius 
Fromm był zmuszony zająć się 
utrzymaniem całej rodziny. Ożenił 
się w 1906 roku, a w roku 1912, 
po skończeniu wieczorowych kur-
sów chemii, otworzył zakład 
Fromm Act Gummiwerke Com-
pany Ltd. – produkcja i sprzedaż 
perfum i wyrobów gumowych dla 
firm.  

W 1916 roku, wykorzystując 
zmiany w  seksualności Europy 
i  bardzo liberalne podejście do 
tych spraw w Niemczech, wynalazł 

i  opatentował sposób produkcji 
nowoczesnej bezszwowej latekso-
wej prezerwatywy. Dotychczasowe 
były wykonywane z jelit zwierzę-
cych, pęcherzy ryb i grubych gum. 
Lateks do ich produkcji pierwszy 
zastosował pod koniec XIX wieku 
Charles Goodyear, były to jednak 
produkty wykonane z grubej gumy 
i ze szwami, dlatego patent From-

ma został szybko doceniony i w 
krótkim czasie został on najwięk-
szym dostawcą prezerwatyw dla 
armii niemieckiej. Mimo klęski 
Niemiec w  1918 roku awans 
Fromma do wiodących producen-
tów prezerwatyw nie został za-
trzymany.  

Pierwszą fabrykę otworzył 
w 1922 roku. Ruszyła wtedy ma-

sowa produkcja prezerwatyw 
Fromm Acts. Nazwa ta stała się 
w krótkim czasie synonimem pre-
zerwatywy. Naraził się tym przy 
okazji katolickim biskupom w Nie-
mczech, protestującym przeciwko 
wszystkim środkom zapobiegają-
cym ciąży. Po wiekach prowizo-
rycznej antykoncepcji prezerwa-
tywy Fromm Acts sprzedawały się 
– mimo zakazu reklamy – bardzo 
dobrze. Dopiero w latach 30. XX 
wieku mógł reklamować swój wy-
rób hasłem Die Konkurrenz platzt 
– Konkurencja pęka.  

Zapotrzebowanie na tanie 
środki planowania rodziny było 
wtedy spore. Dzięki jego wyna-
lazkowi miliony Niemców poznały 
sposób na ochronę przed choro-
bami wenerycznymi, a  także na 
regulację urodzeń. Fromm posze-
rzył asortyment, produkując pre-
zerwatywy w  różnych kolorach. 
Sprzedaż zwiększył też za pomocą 
automatów. W  1926 roku firma 
Fromma miała przedstawicielstwa 
na całym świecie – od Antwerpii 
do Reykjaviku, aż po Auckland. 
W 1931 roku Fromm sprzedawał 
ich około 50 mln rocznie.  

Gdy do władzy w Niemczech 
doszli naziści, Fromm początkowo 
ignorował zagrożenie, ufny, że 
w ochronie dobrze prosperującego 
interesu pomogą mu dwaj nie-
mieccy dyrektorzy jego przedsię-
biorstwa – Berthold Viert i Karl 
Lewis, którzy byli członkami 
NSDAP. Mimo tego w 1934 roku 
w obawie przed nazistami uciekł 
do Francji jego najstarszy syn 
Maks. W  1938 roku hitlerowcy 
zmusili Fromma do sprzedaży 
swojego przedsiębiorstwa za sumę 
116 000 marek matce chrzestnej 
Hermanna Göringa, Elisabeth von 
Epenstein, w ramach tzw. aryzacji.  

Julius Fromm wraz z  częścią 
rodziny uciekł do Anglii. W Nie-
mczech został jego brat i  dwie 
siostry, którzy zginęli w  obozie 
zagłady Auschwitz-Birkenau 
w Oświęcimiu. Fromm zmarł na 
atak serca w Londynie.  

Rodzina Frommów nigdy swo-
jego majątku nie odzyskała. Naj-
pierw ich żądania odrzucał ZSRR, 
pod którego okupacją znalazły się 
te tereny, a potem sądy odrzuciły 
pozwy, powołując się na akt sprze-
dania firmy rodzinie Göringa, a nie 
zabranie jej przez nazistów. Fabryki, 
które zostały po stronie Niemiec 
wschodnich, znacjonalizowano 
w 1949 roku. Syn Fromma, Her-
bert, odkupił od kuzyna Göringa 
prawa do marki Fromm Acts. Li-
cencję tę do dzisiaj wykorzystuje 
do produkcji prezerwatyw Billy 
Boy przedsiębiorstwo Mapa 
GmbH w Zeven. 

Spacerkiem po Wrocławiu
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Majowe nastroje

Polski Żyd – Julius Fromm,  
wynalazcą prezerwatyw

Julius Fromm
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Łukasz Kłykow 

S
zachy łączą ludzi na wiele 
sposobów, ale chyba naj-
trwalszego doświadczyli ci, 

którzy dzięki nim znaleźli swoją 
„drugą połówkę”, czyli miłość życia. 
Przykładem chociażby jeden z naj-
silniejszych polskich arcymistrzów, 
Radosław Wojtaszek, który ożenił 
się z rosyjską arcymistrzynią Aliną 
Kaszlinską, aktualną czempionką 
Europy kobiet. 

Spośród naszych szachowych 
małżeństw najbardziej znani są 
Monika i Bartosz Soćkowie. Oboje 
to wielokrotni mistrzowie kraju. 
Warto wspomnieć również o Mar-
cie i Mateuszu Bartlach oraz o Jo-
annie Majdan i  Grzegorzu Ga-
jewskim. Oni też są arcymi -
strzowskimi parami w życiu pry-
watnym. 

Na Dolnym Śląsku niewątpli-
wie wyróżniają się Monika 
i  Krzysztof Krupowie. Ona, za-

czynająca karierę sportową pod 
panieńskim nazwiskiem Aksiuczyc 
– arcymistrzyni, srebrna medalistka 
mistrzostw Polski i  wielokrotna 
czempionka wśród juniorek. On 
– niestrudzony szkoleniowiec i po-
pularyzator szachów. Oboje prężnie 
działają w  środowisku wrocław-
skim, organizując regularnie m.in. 
mistrzostwa Dolnego Śląska do 
lat 7 (w maju) oraz Kongres dr. 
Jana Zukertorta (zazwyczaj w lis-
topadzie). 

Krupowie są także autorami 
książki zatytułowanej „Królestwo 
szachów”, w której udało im się 
wyrazić słowami wspaniałość 
i piękno tej gry. Wśród wielu opi-
sanych tam ciekawych historii 
znajdziemy również tę o  partii 
Moniki z Martą Michną (rodo-
witą głogowianką, z  domu Zie-
lińską). 

 (diagram) 
  Ostatnim ruchem białych – 

w  tym przypadku Marty – było 
17. d:e6. Czarne mogły odbić piona 

(17... S:e6) z bardzo dobrą pozycją. 
Monika jednak postanowiła ener-
giczniej wykorzystać zaniedbania 
przeciwniczki w rozwoju figur oraz 
osłabioną pozycję jej króla – i śmiało 
poświęciła skoczka. 

17... S:e5! 18.d:e5 d4 
Otworzyła drogę gońcowi b7, 

we wspomnianej publikacji obra-
zowo przyrównanego do „dżina 
wypuszczonego z amfory”. 

19. e7 Wdg8 20. e8H+ 
Marta robi wszystko, by opóź-

nić natarcie rywalki – jednak na 
niewiele się to zdaje. 

20... W:e8 21. Se4  
Białe próbują ratować się, zwra-

cając figurę, ale atak czarnych przy-
biera na sile. 

21... S:e4 22. Kh2 Whg8 23. 
G:e4 G:e4 24. Wf2 Hc7 25. c:d4 
W:e5! 

Białe skapitulowały wobec nie-
uchronnego mata, np. 26. d:e5 
H:e5+ 27. Wf4 H:f4x. 

Chcesz dowiedzieć się więcej 
nie tylko o tej interesującej partii, 

która zaczęła się bardzo rzadko 
stosowanym na wysokim poziomie 
debiutem – tzw. obroną polską 

(po 1. d4 odpowiedź czarnych: 1... 
b5)? Zachęcam do lektury całej 
książki „Królestwo szachów”. 

Seks w „Europie” 
Gdy w lutym 1978 rozpoczą-

łem pracę w oddziale wojewódz-
kim „Gazety Robotniczej” w  Je-
leniej Górze, przydzielone mi 
mieszkanie w uzdrowiskowej dziel-
nicy Cieplice było jeszcze w bu-
dowie. Przez kilka miesięcy kwa-
terowałem więc na koszt Wroc-
ławskiego Wydawnictwa Praso-
wego w hotelu „Europa”. 

Z tamtego okresu zachował 
się maszynopis jednego z  moich 
felietonów, który nie został za-
kwalifikowany do druku z przyczyn 
obyczajowych. Decydenci uznali, 
że tekst jest nazbyt frywolny. 

Co prawda, to prawda. Oto 
fragment tego felietonu: 

„Mieszkałem jakiś czas w hotelu 
»Europa« w Jeleniej Górze. Ma on 
to do siebie, że na tradycyjne pytanie, 
co słychać, mogę dać rozwiniętą 
odpowiedź, bo ściany mają tam 
uszy, takie są przenikliwe […]. 

Następnej nocy zostałem zbu-
dzony gdzieś około pierwszej od-
głosami z sąsiedniego pokoju: 

– Władek, kochany… Jeszcze 
nie… Och… Jesteś cudowny… 
Już, kończ… Błagam, nie mogę 
dłużej… 

Po kwadransie, z tego samego 
pokoju: 

– Kocham cię, Czesiek… Jes-
tem twoja… Ach… Tak pragnęłam 
z tobą… Jeszcze trochę… Aaaa… 

Do Władka i  Cześka prze-
mawiał ten sam kobiecy głos. Pa-
nowie byli zdecydowanie mniej 
rozmowni”. 

No proszę, jaki erotyk mi wy-
szedł. A może nawet pornol! 

 

Ja jako  
związkowiec 

W niewątpliwie ewolucyjnym 
i niemal rewolucyjnym społecznie 
roku 1981 sam zaangażowałem się 
w aktywną działalność związkową. 
Ani w ówczesnej prorządowej bran-
żówce, ani w  opozycyjnej wobec 
władzy „Solidarności”. Poszukiwa-
łem trzeciej drogi, zwanej autono-
miczną. I chyba zabłądziłem. 

Współtworzyłem w  Jelenio-
górskim Ośrodku Prasowym, znaj-
dującym się wówczas u zbiegu ulic 
Okrzei i Pocztowej, koło Związku 
Zawodowego Dziennikarzy PRL. 
Z zachowanej dokumentacji wy-
nika, że na zebraniu założycielskim 
było 9 z 13 członków, reprezentu-
jących tygodnik „Nowiny Jelenio-
górskie” oraz miejscowe placówki 
„Gazety Robotniczej”, „Słowa Pol-
skiego”, Polskiej Agencji Prasowej 

i Telewizji Polskiej. W tajnym gło-
sowaniu wygrałem pierwszą turę 
wyborów na przewodniczącego 
koła (dostałem sześć głosów, przy 
dwóch dla Artura Schabowskiego 
i jednym dla Zbyszka Kilara), ale 
odmówiłem przyjęcia tej funkcji. 
Tu trzeba wyjaśnić, że obligato-
ryjnie wybieraliśmy spośród wszyst-
kich 13 członków, bez pytania ko-
gokolwiek z nich wcześniej o zgodę 
na kandydowanie. Druga tura też 
nie dała rozstrzygnięcia, w trzeciej 
natomiast wymaganą bezwzględną 
większość zebrał fotoreporter Scha-
bowski. 

Ja natomiast zostałem wybrany 
do 6-osobowego zarządu dolno-
śląskiego oddziału Związku Za-
wodowego Dziennikarzy PRL. 
A  potem, z  rozpędu, znalazłem 
się w kolegialnym, 3-osobowym 
kierownictwie Wojewódzkiego 
Zespołu Konsultacyjnego Auto-
nomicznych Związków Zawodo-
wych w  Jeleniej Górze. Oprócz 
mnie byli w nim kierownik domu 
wypoczynkowego „Mieszko” 
w  Karpaczu Maria Górska 
(NSZZ Pracowników Funduszu 
Wczasów Pracowniczych w Pol-
sce) i  kierownik Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Informatyk” przy 
tutejszych Zakładach Elektro-
nicznej Techniki Obliczeniowej 

Mieczysław Sikora (ZZ Inżynie-
rów). W szeregach lokalnego ru-
chu autonomicznego mieliśmy 
też „kadrę kierowniczą jednostek 
gospodarki uspołecznionej”, pra-
cowników „Samopomocy Chłop-
skiej”, ochrony przeciwpożarowej, 
papierni, mleczarni i  turystyki, 
a nawet przedstawicieli kominia-
rzy. Ponadto na prawach obser-
watorów zapisali się przedstawi-
ciele wymiaru sprawiedliwości. 

Rozmawialiśmy bezpośrednio 
m.in. z ówczesnym ministrem do 
spraw współpracy rządu ze związ-
kami zawodowymi Stanisławem 
Cioskiem. Jedno ze zdań sporzą-
dzonego przeze mnie protokołu 
z  tego spotkania brzmi: „Odpo-
wiadając na pytania, oświadczył 
m.in., że jest za dialogiem ze 
wszystkimi związkami zawodo-
wymi przy jednym, wspólnym sto-
le”. O  historycznym Okrągłym 
Stole wtedy, w 1981, nikt jeszcze 
nawet nie myślał. Stał się on fak-
tem dopiero w 1989. 

W liście otwartym do radnych 
Wojewódzkiej Rady Narodowej 
w  Jeleniej Górze, zredagowanym 
wspólnie przez działające na tym 
terenie związki branżowe (z ich 
szefem Bogumiłem Fiedorkiem) 
i autonomiczne, podkreśliliśmy: „Za 
zadania na dzień dzisiejszy pierw-

szoplanowe uważamy przywrócenie 
obustronnej więzi ekonomicznej 
między miastem i wsią oraz wyeg-
zekwowanie w praktyce służebnej 
roli administracji wobec obywateli, 
tu bowiem widzimy źródła naj-
większych obecnie sprzeczności, 
rodzących najbardziej niebezpieczne 
dla narodu konflikty”. 

Na co dzień jako związkowiec 
statutowo zajmowałem się obroną 
interesów pracowniczych jelenio-
górskich dziennikarzy. Co w realu 
oznaczało np. walkę – z pomyśl-
nym finałem – o  możliwość ro-
bienia przez nich zakupów na 
listę w  kiosku wewnętrznym 
przedsiębiorstwa „Ruch”, znacznie 
lepiej zaopatrzonym niż zwyczajne 
kioski uliczne. Bo niemal wszystko 
– od papierosów, przez proszki 
do prania, pastę do zębów i żyletki, 
po… niektóre tytuły prasowe – 
było wtedy towarem deficytowym 
lub reglamentowanym. Zabiegałem 
też – również z  sukcesem – aby 
niektórzy zainteresowani mogli 
korzystać w stołówce KW PZPR 
wyłącznie z obiadów jarskich. Nie 
oddawało się wówczas części kar-
tek na mięso i płaciło się mniej. 
Ponadto pomagaliśmy sobie na-
wzajem w  załatwianiu zapasów 
owoców i warzyw na zimę. Takie 
to mieliśmy czasy… 

Hobby

Polub szachy (34)
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G
dy ostatnie napięcia 
handlowe między USA 
a  Chinami grożą świa-

towej gospodarce, ruszyłem z żoną, 
rankiem 24 kwietnia, zobaczyć 
Państwo Środka. Całodniową po-

dróż, z  międzylądowaniem we 
Frankfurcie, spędziliśmy na lot-
niskach, a noc w samolocie Boeing 
747. Chiński przewodnik prosto 
z lotniska zawiózł nas autokarem 
do zoo, by pokazać pierwsze cie-
kawostki: wielkie pandy i  złote 
małpy. Potem oglądamy skarb kla-
sycznej chińskiej sztuki ogrodowej 
– krajobrazowy, ukryty wśród zie-
leni Pałac Letni, ze świątyniami, 
pawilonami, dróżkami między pa-
górkami, położony na jeziorze. To 
ostatni ogród cesarski w  nowo-
żytnej historii Chin, po którym 
chodziła najpotężniejsza w  VII 
wieku kobieta z dynastii Quin, je-
dyna cesarzowa, wdowa Cixi.  

W Pekinie pełnym limuzyn 
i jednośladów, jakich nie uświad-
czysz w Europie, jeździ się trudno. 
Tu kierowcy rzadko używają kie-
runkowskazów. Brak jest systemu 
obowiązkowych ubezpieczeń. Prze-
chodnie cisną się w tłumie, łatwo 
się zgubić. 

Pekin słynie z placu Tian’an-
men – Bramy Niebiańskiego Spo-
koju – bramy cesarskiego pałacu 
za dynastii Ming i Quing (1368–
1911) przeznaczonej w  czasach 
starożytnych głównie do ogłaszania 
edyktów cesarskich. Plac ten 
w 1989 roku był miejscem mani-
festacji studentów domagających 

się reform politycznych, zapamię-
tany z powodu masakry protestu-
jących przy użyciu broni maszy-
nowej i  czołgów. Od 1992 roku 
symbol Nowych Chin. Obok, 
w  centrum Pekinu, znajduje się 
Zakazane Miasto – rezydencja 24 
cesarzy, tzw. Pałac Zimowy, naj-
większy na świecie kompleks po-

wtarzalnych zabudowań na po-
wierzchni 72 ha, otoczony murem. 
Uważany za arcydzieło architektury 
chińskiej.  

Współczesny Pekin jest czysty, 
zadbany, ukwiecony. Ulice, lotniska, 
wagony, publiczne miejsca są sprzą-
tane nieustannie. Od Igrzysk 
Olimpijskich Pekin ma niezwykłe 
architektonicznie obiekty sportowe 
i sale widowiskowe. Piękny Teatr 
Narodowy. Budynki mieszkaniowe 
na osiedlach sięgają 25 pięter.  

Rzadko widać Chińczyków 
w  maseczkach antysmogowych, 
nawet najprostszych. Częściej kie-
rowcy jednośladów chronią się za 
specjalnymi, kolorowymi osłona-
mi. 

Mur Chiński z III wieku p.n.e., 
dzieło architektury starożytnych 
Chin, na ponad 7500 km długości, 
tworzy fortyfikację obronną, roz-
ciągającą się przez 16 prowincji 
państwa. Uważany za jeden z cu-
dów w historii ludzkości, umożliwia 
mniej lub bardziej strome spacery 
wycieczkowiczom. 

80% Chińczyków nie wyznaje 
żadnej religii. Są życzliwi i skorzy 
do pomocy, serdeczni. Młodzież 
również w soboty i niedziele chodzi 
do szkoły.  

W podróży z północy w głąb 
państwa, na południe, ku wybrze-

żom mórz, nadarzyła się okazja 
przyjrzenia się starym i  współ-
czesnym Chinom. Dorobek Chiń-
czyków, ich historyczne dokonania 
dla kultury, sztuki, nowatorskie 
rozwiązania w architekturze, ko-
lejnictwie, infrastrukturze, urba-
nizacji, elektronice są znaczące, 
często wyjątkowe. 

W ChRL powszechnie uży-
wany jest język mandaryński. Pa-
nuje tu dyktatura władzy, partii 
komunistycznej, z podwyższonymi 
standardami bezpieczeństwa we-
wnętrznego, stałej kontroli i ogra-
niczeniach w swobodzie poruszania 
się. Przekraczającym granicę ka-
mery termowizyjne sprawdzają 
temperaturę i robią zdjęcia, również 
na ulicach.  

Z Pekinu do oddalonego 
o 1100 km Xi’an dotarliśmy po-
ciągiem sypialnym. Miasto liczy 
2 miliony 200 tysięcy mieszkańców, 
było pierwszą z sześciu stolic w his-
torii Chin. Poranny spacer odby-
waliśmy na potężnych fortyfika-
cjach z  wieżami strzelniczymi, 
okalającymi miasto. Xi’an powstało 
3100 lat temu. Przez 1000 lat było 
stolicą 13. dynastii. Tu zaczynał 
się i kończył handlowy Jedwabny 
Szlak łączący Chiny z Europą.  

Symbolem miasta jest pocho-
dząca z VII wieku Wielka Pagoda 
Dzikiej Gęsi. W  muzułmańskiej 
dzielnicy znajduje się największy 
w  Chinach meczet, przykład łą-
czenia architektury islamskiej 
z chińską. 

Atrakcją turystyczną jest po-
łożone poza miastem, w czterech 
pawilonach, Mauzoleum Pierw-
szego Cesarza z Armią Terakotową, 

odkrytą w1974 roku ub. wieku 
przez chłopów kopiących studnię. 
Liczy obecnie ponad 8 tysięcy 
figur: żołnierzy, dowódców, gene-
rałów, koni. Każda naturalnej wiel-
kości, z  niepowtarzalnymi indy-
widualnymi rysami. Ustawione 
w szyk bojowy oddziały miały od-
straszać wrogów.  

Z Xi’an zawieziono nas po-
ciągiem do Luoyang. Wzdłuż trasy 
nowe nasadzenia drzew. Poza mias-
tem zwiedzamy groty Longmen. 
W skalnych wnękach, na zboczu 
zachodniego brzegu rzeki Yi, wy-
kutych zostało ponad 100 tysięcy 
posągów Buddy. Przedstawiają roz-
wój buddyzmu w  Chinach na 
przestrzeni 600 lat. Kilkucenty-
metrowy jest najmniejszy. Naj-
większy, widoczny z daleka, mierzy 
17,2 m.  

30 kwietnia odwiedziliśmy 
klasztor Shaolin, kolebkę sztuki 
walki, zbudowany na stokach jednej 
z pięciu świętych gór taoistycznych. 
Mnisi założyli tu szkoły walki 
kung-fu, która jest stylem życia. 
Do kilkunastu uczelni przyjeżdżają 
tu dzieci również z zagranicy.  

Jadący do Suzhou, w kierunku 
Szanghaju, superszybki pociąg na 
trasie 1200 km osiągał 348 km/h. 
W drodze obserwowaliśmy z okien 
opuszczone osiedla, walące się 
domy, budynki, fabryki. Chińczycy 
prowadzą prace związane z rekul-

tywacją gruntów, zalesianiem sta-
bilizującym klimat. Zadrzewiają 
nowe tereny, chronią przed wiat-
rami.  

Suzhou (8 mln) to jedno z naj-
piękniejszych chińskich miast, zwa-
ne Wenecją Orientu. Słynie z jed-
wabiu, malowniczych kanałów, 
pięknych ogrodów. Oglądaliśmy 
przydomowy Ogród Mistrza Sieci, 
najmniejszy – wielkości 80 arów. 
Zaliczany do najpiękniejszych 
w  Chinach. Współgrają w  nim 
znajdujące się tam kamienne rzeź-
by, woda, drzewa, kwiaty. W XIV 

wieku aż 200 osób pracowało przy 
jego utrzymaniu.  

Łodzią płynęliśmy kanałami 
przez stare dzielnice miasta. 
W Suzhou, w manufakturze, po-
kazano nam proces powstawania 
jedwabiu. Można było kupić z jed-
wabiu pościel, bieliznę, koszule, 
krawaty. W Instytucie Hafciarstwa 
poznaliśmy precyzyjną, oryginalną, 
żmudną sztukę haftu symetrycz-
nego, dwustronnego. Powstają 
w  nim piękne, kolorowe, małe 
i  wielkie dzieła sztuki, obrazy 
z unikatowym haftem, nad którymi 
tamtejsi artyści ślęczą nawet kil-
kanaście tysięcy godzin. 

Z Suzhou udaliśmy się auto-
karem na nocleg do oddalonego 
o  37 km Szanghaju – skupiska 
wieżowców, głównego morskiego 
portu świata, mającego tysiącletnią 
historię. Od XIX wieku będącego 
centrum światowego biznesu, 
ośrodka przemysłu. W  czasie II 
wojny światowej celu podróży 
wielu uchodźców.  

W rozległej na 100 km ze 
wschodu na zachód aglomeracji, 
o powierzchni 6300 km2, żyje 55 
mln ludzi. W telewizji z 38 kana-
łami, w hotelowym pokoju, oglą-
dałem relację z akademii 1-majo-
wej. Z okazji święta mieli Chiń-
czycy weekend czterodniowy, tłum-
nie wyszli w miasto. W niedzielę 
wrócili do pracy! 

Byliśmy w Świątyni Nefryto-
wego Buddy, ze słynnymi posągami 
z białego nefrytu przywiezionymi 
z Birmy. W Szanghaju, na nabrzeżu 
nad rzeką Huangpu, stoją monu-
mentalne budynki o europejskiej 
architekturze. W dzielnicy Pudong 
wieżowce są siedzibami banków. 
Najwyższy ma 380 m. Spacero-
waliśmy po ogrodzie Yu Yuan, 
tłumnie odwiedzanym przez tu-
rystów.  

Rozwiązaniem komunikacyj-
nym miasta, które ma 327 połączeń 
metra, są sześciopoziomowe esta-

Ciekawostki i sekrety wielkich Chin  
– Macao – Hongkong

Architektura dzisiejszych Chin to nie tylko lwy i pagody

Powszechny symbol Chin – lew strzegący świątyni



13Z wędrówek po świecie

kady. Układ taki pozwala na prze-
wietrzanie i szybsze pozbycie się 
smogu. 

Pociągiem Maglev, który po 
trzech minutach osiąga szybkość 
432 km/h, odbyliśmy ponad 30-
kilometrowy transfer na lotnisko, 
z którego lecieliśmy na południowy 
zachód, do Guilin – ulubionego 
miasta malarzy i  poetów z  racji 
pięknego krajobrazu, obrazkowych 
wzgórz, zamglonych gór i spokojnej 
rzeki. W Guilin, wielkości Wroc-
ławia, w manufakturze pokazano 
nam wyroby z  bambusu: odzież, 
bieliznę, buty sportowe, bardzo 
chłonne ręczniki i ściereczki. Oglą-
daliśmy też ciekawostkę: nocne 
łowienie ryb przy pomocy kor-
moranów.  

W kolejnym dniu byliśmy w Ja-
skini Trzcinowej Fujarki, ze sta-
laktytami i stalagmitami o niesa-
mowitych kształtach.  

Do hotelu w Kantonie – jed-
nym z popularnych miast, stolicy 
prowincji w południowo-wschod-
nich Chinach, pojechaliśmy koleją 
na nocleg. Kanton jest siedzibą 

najstarszych i największych targów 
w kraju, miejscem, gdzie wpływy 
miała Europa. Był przyczółkiem 
Portugalii. Jest portem morskim 
położonym wokół Rzeki Perłowej. 
Żyje w nim 18 mln mieszkańców. 
Swój rozkwit zakończył w latach 
80.  

W dwunastym dniu podróży 
przekroczyliśmy granicę Macao 
(622 tys.), miasta o największym 
zagęszczeniu ludności, 450 lat 
znajdującego się pod zarządem 
Portugalii. Będącego mieszanką 
kultury Wschodu i  Zachodu. 
Oczywiście przeszliśmy kolejną 
kontrolę bagażu i  osobistą. Wi-
dzieliśmy pozostałości katedry św. 
Pawła. W mieście 21 kasyn w ho-
telach, 48 miejscach hazardu, trud-
no nie poddać się ich pokusom. 
W kasynie „Venetian”, na parterze, 
w  olśniewających wnętrzach in-
trygował, kusił i  nęcił, olbrzymi 
salon gier, stoły, przy nich zachę-
cający do hazardu krupierzy. Ru-
chomymi schodami na piętro wjeż-
dża się do galerii pełnej luksuso-
wych sklepów światowych marek 

oraz hoteli. Na kolejnej kondygnacji 
znajduje się dokładnie skopiowana 
Wenecja z  niebem w  błękicie, 
z mostkami, gondolierami pływa-
jącymi po kanałach. Na brzegu 
sklepy znanych firm.  

Macao od 1974 roku organizuje 
na ulicach wyścigi Formuły 3. Ma-
rynarze zabierali stąd w rejs pra-
sowane na milimetry, suszone mię-
so, wędliny. Na ulicy sprzedawcy 
częstują nimi spacerowiczów.  

Po kolejnej odprawie paszpor-
towo-bagażowej promem dopły-
nęliśmy na wyspę Hongkong, mias-
ta- państwa. W 1842 roku cesarz 
oddał ją Brytyjczykom w użytko-
wanie. Po II wojnie opiumowej 
w latach 1852–1853 dodał nową 
wyspę o powierzchni 1347 m2. Na 
nich, pełnych drapaczy chmur, 
mieszkalnych wieżowców, budyn-
ków biznesowych, siedzib banków, 
w  tym Bank of China, mieszka 
7,3 mln osób pochodzenia chiń-
skiego. 90% wpływów stanowią 
tu usługi finansowe, brokerskie. 
Ciekawostką wyspy jest najdłuższy 
na świecie, 800-metrowy, dwu-
stronny ciąg ruchomych schodów, 
który w godzinach 6.00–9.30 zwozi 
ludzi do pracy, a  od 17.00 do 
21.00 wywozi po pracy do miesz-
kań. Na Wzgórzu Victorii, na-
zwanym tak na cześć królowej an-
gielskiej, pełnym zieleni rezerwacie 
przyrody (wys. 525 m), najdroższe 
są mieszkania w wieżowcach. Naj-
wyższy ma 72 kondygnacje. Ze 
względu na wyjątkową lokalizację 
są tu mieszkania vipowskie i  na 
wynajem. Inne dzielnice są ciasno 
zabudowane, przeludnione, miesz-
kania mają po 10–12 m2. 

Hongkong to 130 wysepek, 
ale tylko dziewięć jest zamieszka-
łych, w tym dwie wysoko zurba-
nizowane. Pracuje się tu długo 
i  ciężko. Transportem od 1888 
roku są tramwaje, piętrowe auto-
busy, kolejka podziemna, taksówki. 
Jest też szybka kolej Maglev do 
Pekinu. Ciekawostką są taksówki 
w bardzo umiarkowanych cenach. 
Z uwagi na koszty bardziej opłaca 
się jeździć nimi, niż utrzymywać 
własny samochód.  

Macao i  Hongkong – z  po-
wszechnym językiem angielskim 
– są specjalnymi obszarami ad-
ministracyjnymi i ekonomiczny-
mi, wynegocjowanymi od władz 
ChRL w  1997 roku, zgodnie 
z doktryną: jeden kraj, dwa sys-
temy – z  pięćdziesięcioletnim 
statusem samodzielności, z  wy-
jątkiem polityki zagranicznej 
i wojskowej.  

Macao z Hongkongiem łączy 
najdłuższy na świecie 55-kilomet-
rowy most. Tworzą z  Kantonem 
konurbację, z różną walutą. Banki 
Hongkongu mają możliwość emisji 
własnych dolarów! 

Chiny, najludniejsze (1,4 mld) 
państwo świata, od USA ma cztery 
razy większą populację. Na tery-
torium podobnym Europie Chiny 
mają tylko 12% ziemi rolnej, w 92% 
należącej do państwa (w części 
zanieczyszczonej metalami cięż-
kimi). W aglomeracjach wysunię-
tych na wschód Chińczycy mają 
liczne sztucznie natleniane stawy, 
prowadzą hodowle rybne. Jeśli wy-
niki statystyczne są prawdziwe, 
niezmanipulowane przez władzę, 
to Chiny gospodarczo prześcignęły 
już USA. Mają wyższą od USA 
produkcję przemysłową i porów-
nywalne PKB w dolarach. W 2018 
roku chińskie rezerwy walutowe 
wyniosły ponad 4 bln USD.  

Z Pekinu do Hongkongu, wli-
czając w to trzygodzinny przelot 
z  Szanghaju do Guilin oraz rejs 
statkiem 83 km po rzece Yang 
i promem z Macao do Hongkongu, 
przebyliśmy po Chinach blisko 
5500 km. W  podróży mieliśmy 
stałego opiekuna, pilota z  Polski 
i kilkoro lokalnych przewodników.  

Xiexie. Zaijian Zhongguo, tzn. 
Dziękuję. Do widzenia, Chiny.

Lesław Miller 

T
o był bardzo popularny 
i oglądany program tele-
wizjny. Talk show „Europa 

da się lubić” przyciągał przed ekra-
ny miliony widzów. Obcokrajowcy 
mieszkający w Polsce, którzy „zła-
pali” trochę naszego języka, opo-
wiadali o  ciekawych zwyczajach 
w swoich ojczyznach. Często opo-
wieści łączyli ze śpiewem i tańcem. 
Ale wszystko, co dobre, byłe kie-
rownictwo TV musiało spieprzyć 
i program został zlikwidowany. 

Musieliśmy czekać 15 lat, aby 
znów spotkać starych znajomych, 
ikony programu „Europa da się 
lubić”.  

Wiele się zmieniło, prowadząca 
show – Monika Zamachowska 

zmieniła męża, wychodząc za mąż 
za wybitnego aktora – Zbigniewa 
Zamachowskiego.  

Program był wspomnieniowy, 
rozpoczął go Włoch – Paolo Coz-
za, który zdążył ożenić się z Polką 
i doczekać się kilkorga dzieci i tro-
chę siwych włosów. Telewidzowie 
mogli znowu zobaczyć Anglika – 
Kevina Aistona, Hiszpana Con-
rado Moreno i Greka – Teo Va-
fidisa. Po raz pierwszy pojawiła 
się ładna Czeszka reprezentująca 
Szwecję – Ola Niezwiestny. 

Prezesie Telewizji Polskiej – 
Jacku Kurski, choć często mamy 
do Ciebie różne pretensje, to tym 
razem Ci dziękujemy, że znów 
polubiłeś Europę. Zdjęcie sprzed 15 lat, od lewej Niemiec – Stefen Möller i Anglik – Ke-

vin Aiston

Po 15 latach przerwy 

Telewizja znów polubiła Europę
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Monika Zamachowska

Rozrywka

Historyczne centrum Macao

Hongkong – codzienna ulica



14 Region

Lesław Miller 

T
o stało się już zwyczajem. 
Od kilku lat dziennikarz 
„Odrodzonego Słowa Pol-

skiego”, red. Wojciech Mach, zja-
wia się przed restauracją „PRL” 
we wrocławskim Rynku. Przebiera 
się w mundur radzieckiego oficera 
i  robi show w  socjalistycznym 
stylu. Zwraca się do gości „ludu 
pracujący miast i wsi” oraz „towa-
rzysze”, mówi żartobliwie o  im-
perialistach amerykańskich, którzy 
zrzucili na pola rolników stonkę 
ziemniaczaną, spółdzielniach pro-
dukcyjnych, przyjaźni ze Związ-
kiem Radzieckim, odtwarza pio-
senki i melodie z tamtych czasów. 

Starsi słuchają tego z  łezką 
w oku, ale nie z tęsknoty za socja-
lizmem, tylko za latami ich mło-
dości. 

Młodzi natomiast nie bardzo 
wiedzieli, o co chodzi, bo urodzili 

się już w  wolnej Polsce i  czasy 
Polski Ludowej mogą znać tylko 
z  historii albo opowieści rodzi-
ców. 

Marnie wypadli w  kwizie na 
temat wiedzy o Polsce Ludowej. 
Na pytanie co oznaczał skrót 
„PRL”, 20-latek odpowiedział: Pol-
ska Republika Ludowa. – Na 
szczęście do tego nie doszło, choć 
rząd „zaprzyjaźnionego” kraju na 
pewno by tego chciał – powiedział 
60-latek. 

Młodzi uczestnicy kwizu nie 
potrafili też rozszyfrować skrótu 
RWPG (Rada Wzajemnej Pomocy 
Gospodarczej), pomógł prowa-
dzący, informując jak żartobliwie 
odczytywano ten skrót: Rosji 
wszystko, Polsce g... 

Na  imprezie można się było 
pośmiać, zrobić sobie na atrapie 
zdjęcie z Breżniewem i Gierkiem.  

Następna podobna impreza 
przed restauracją „PRL” będzie 22 
lipca.

W
 Chojnowie otwarto 
przebudowany most 
na ul. Legnickiej, 

w  ciągu drogi wojewódzkiej nr 
328. Inwestorem prac jest Dol-
nośląska Służba Dróg i Kolei we 
Wrocławiu, a wykonawcą – firma 
Probudowa z Sosnowca.  

Nowa konstrukcja to obiekt 
jednoprzęsłowy o długości 27 met-
rów. Budowa była prowadzona 
w systemie realizacji „Projektuj – 

buduj”. Nowy obiekt znajduje się 
w miejscu starej przeprawy, dlatego 
wykonawca napotkał na etapie bu-
dowy na wiele problemów z tym 
związanych. Wymagało to dodat-
kowych zmian w projekcie. Dlatego 
roboty będą jeszcze trwać do końca 
czerwca. 

Ważne, że samochody już jeż-
dżą, a ruch jest znacznie uspraw-
niony.
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1 Maja jak za Gomułki

Otwarcie mostu 
w Chojnowie

Wojciech Mach prowadzący imprezę

Kto chciał, mógł na pamiątkę zrobić sobie zdjęcie z Gierkiem i Breżniewem

Goście imprezy bawili się znakomicie
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Waldemar Niedźwiecki 

W
itold Bańka to były 
lekkoatleta, biegacz na 
dystansie 400 m, re-

prezentant kraju. Absolwent poli-
tologii Uniwersytetu Śląskiego. 
Najmłodszy z delegatów na zjazd 
sprawozdawczo-wyborczy Polskie-
go Związku Lekkiej Atletyki w jego 
historii (miał wówczas zaledwie 
25 lat). Od 2015 roku minister 
sportu i  turystyki w  rządzie PiS, 
ale do partii wstąpił dopiero rok 
później. Od początku dał się poznać 
jako człowiek pełen pasji, inwencji, 
inicjatywy, zagorzały zwolennik 
czystego sportu, nieprzejednany 
wróg niedozwolonego dopingu. To 
zaprocentowało uznaniem na arenie 
międzynarodowej – w maju 2017 
roku Bańka wszedł do Komitetu 
Wykonawczego WADA, czyli 
Światowej Agencji Antydopingowej 
jako przedstawiciel 47 krajów 
członkowskich Rady Europejskiej 

(wybrany jednogłośnie!). I na tym 
forum dostrzeżono jego aktywność 
w kwestii walki z dopingiem, m.in. 
fakt powołania z inicjatywy ministra 
Polskiej Agencji Antydopingowej 
(POLADA).  

W 2018 roku wysunięto kan-
dydaturę polskiego ministra na 
urząd prezydenta Światowej Agen-
cji Antydopingowej jako następcę 
78-letniego Szkota Craiga Reedie. 
Za europejskich kontrkandydatów 
do tego prestiżowego urzędu miał 
Bańka wiceprzewodniczącą 
WADA, Norweżkę Lindę Hof-
stad Helleland, i belgijskiego po-
lityka Phillipe’a Muytersa. I od-
niósł bezdyskusyjne zwycięstwo.  

WADA tworzą w  jej Radzie 
Fundacji wspólnie rządy i  Mię-
dzynarodowy Komitet Olimpijski, 
a  jego szefa wybierają rotacyjnie. 
Teraz przyszła kolej na rządy i to 
one 14 maja w Montrealu zade-
cydowały, że nowym prezydentem 
zostanie przedstawiciel Polski Wi-
told Bańka. W tajnym głosowaniu 

pokonał byłego pływaka z Domi-
nikany Marcosa Diaza.  

Okazało się, wbrew temu, co 
twierdzi rodzima opozycja, że Pol-
ska pod obecnymi rządami nie 
tylko nie jest ignorowana, ale wręcz 
przeciwnie, bo wybór Bańki był 
(podobnie jak ten na Starym Kon-
tynencie) także – a może przede 
wszystkim – wyborem politycznym, 
zaś sukces jest sukcesem polskiego 
ministra i  naszego kraju. Szef 
WADA, wybierany na trzy lata, 
ale niemal z gwarancją na kolejną 
taką kadencję, to najwyższy spor-
towy urząd, jaki kiedykolwiek peł-
nił Polak w historii na arenie mię-
dzynarodowej.  

Powód do dumy? Niewątpliwie. 
Witold Bańka zostanie oficjalnie 
zatwierdzony na stanowisko pre-
zydenta WADA w  listopadzie 
w Katowicach, a swój urząd obej-
mie 1 stycznia 2020 roku.  

Ale i  Wrocław ma się czym 
pochwalić, jeśli chodzi o  repre-
zentację w najwyższych gremiach 

ważnych sportowych organizacji. 
Od kilku lat wiceprezydentem 
FISU, czyli Międzynarodowej Fe-
deracji Sportu Akademickiego, jest 
Marian Dymalski, co czyni go 
obecnie (po śmierci cenionego 

członka MKOl Ireny Szewińskiej) 
drugim w hierarchii ważności dzia-
łaczem sportowym na arenie mię-
dzynarodowej. I to też powód do 
dumy, nie tylko dla Dolnośląza-
ków.

Waldemar Niedźwiecki 

S
ezon w europejskiej kopanej 
dobiegł końca. W pięciu li-
gach uznanych za najsilniej-

sze (Anglia, Hiszpania, Niemcy, 
Włochy, Francja) niespodzianek 
nie było – triumfowali faworyci. 

Niektórzy, jak PSG, Juventus czy 
Barcelona zapewnili sobie tytuł 
mistrzowski na długo przed za-
kończeniem rozgrywek, inni – 
Manchester City i Bayern musieli 
o to walczyć do ostatniej kolejki. 
Dzięki temu to właśnie rywalizację 
w Premier League i w 1. Bundes -
lidze uznać można za najbardziej 

ekscytującą, trzymającą w napięciu 
do ostatniego gwizdka.  

W Polsce było podobnie, z tym 
że jeszcze na dwie rundy przed 
końcem do mistrzostwa kandy-
dowały trzy ekipy, przed ostatnią 
kolejką już tylko dwie. To, iż jedną 
z  nich była Legia, trudno uznać 
za niespodziankę, ale już zespołu 
Piasta Gliwice (przed rokiem bro-
nił się przed spadkiem) nikt nie 
brał poważnie pod uwagę.  

Dolnoślązaków interesowała 
przede wszystkim sytuacja drużyn 
z  naszego regionu: KGHM Za-
głębia Lubin, Śląska Wrocław i be-
niaminka tzw. ekstraklasy (tzw., 
bo, jak wielokrotnie podkreślałem 
w naszym miesięczniku, rodzima 
piłkarska „elita” moim zdaniem 
na takie miano nie zasługuje) Mie-
dzi Legnica. W  Lubinie liczono 
na miejsce gwarantujące start 
w rozgrywkach o europejskie pu-
chary, w klubie ze stolicy Dolnego 
Śląska jako pewnik przyjmowano 
lokatę w górnej ósemce tabeli (co 
zapewniało spokojny żywot co 
najmniej do następnego sezonu), 
ambicją Miedzi było utrzymanie 
się w gronie ekstraklasowców. Ża-
den z tych planów nie został zrea-
lizowany. A zatem klapa. Zagłębie 
grało bardzo nierówno. Obok cał-
kiem udanych spotkań zanotowało 
wiele – także zaskakujących – 
wpadek, więc skończyło się na 

miejscu dalekim od podium. Plus, 
to już tradycyjnie, wprowadzanie 
do zespołu młodych futbolistów 
– wychowanków tamtejszej (uzna-
wanej za jedną z najlepszych w kra-
ju) akademii piłkarskiej. No i do 
klubowej kasy wpadła niezła, jak 
na nasze warunki, sumka z tytułu 
transferu Jagiełły do włoskiej Ge-
noi.  

Miedź długo utrzymywała bez-
pieczną pozycję, wydawało się, iż 
z zapewnieniem sobie utrzymania 
nie będzie miała problemu, ale 
końcówka ligi była w wykonaniu 
podopiecznych trenera Nowaka 
kiepska. Ostatecznie los legniczan 
został przesądzony w meczu prze-
ciwko... Śląskowi, również zagro-
żonemu degradacją. Wypada wie-
rzyć, że kierownictwo klubu, sami 
piłkarze, a nade wszystko właściciel 
Miedzi, wrocławsko-legnicki biz-
nesmen Andrzej Dadełło, nie 
zniechęcą się niepowodzeniem 
i uczynią wszystko, by za rok leg-
niczanie powrócili w szeregi eks-
traklasy.  

Największą niespodzianką in 
minus, i to opinia wszystkich ko-
mentatorów, była postawa Śląska 
Wrocław. Nie pomogły zmiany 
na stanowisku trenera ani szefostwa 
klubu – zamiast obiecywanej, za-
pewniającej komfort, górnej ósemki 
była walka do samego końca 
o  uniknięcie najgorszego. Udało 

się, w  ratuszu (bo to miasto jest 
większościowym udziałowcem pił-
karskiej spółki) odetchnęli z ulgą, 
w  szatni wrocławian po meczu 
z Miedzią zapanowała taka radość, 
jakby Śląsk zdobył tytuł mistrza 
Polski. Mści się beznadziejna po-
lityka kadrowo-finansowa klubu, 
nieumiejętność znalezienia odpo-
wiedzialnego inwestora, budowanie 
drużyny w oparciu o zawodników, 
którzy najlepsze lata mają już za 
sobą (choć bez Robaka spadek 
byłby zagwarantowany). Jednak 
z  każdym kolejnym rokiem jest 
coraz gorzej i nic nie zapowiada, 
by cokolwiek miało się zmienić. 
Chyba że na jeszcze gorsze. Zespół 
jest na garnuszku miasta, a  to 
oznacza wydatek z miejskiej kasy 
kilkunastu milionów złotych w se-
zonie.  

Na inne dyscypliny, notujące 
większe sukcesy niż piłkarze, już 
nie wystarcza. Czołowi kopacze 
Śląska zarabiają 50–60 tysięcy 
miesięcznie, co musi bulwersować 
zwykłego zjadacza chleba. Bo co 
w zamian otrzymuje? Przetermi-
nowany produkt, marną namiastkę 
prawdziwego futbolu.  

I taką smutną refleksją kończy 
się sezon, który przyniósł dolno-
śląskim kibicom więcej rozczaro-
wań niż radości. Czy za dwanaście 
miesięcy czeka nas podobny sce-
nariusz?

ODRODZONE SŁOWO POLSKIE | 5(57) / 2019

Witold Bańka ma powód do dumy

W meczu z Miedzią Legnica Śląsk zapewnił sobie pozostanie w eks-
traklasie

Wielki sukces Bańki i Polski

Śląsk nadal w ekstraklasie, Miedź spada



Wara 

Prezes w narodzie emocje wznieci, 
Gdy krzyczy, wara od naszych dzieci. 
Choćby był ojcem, nie ma dowodu, 

Pozuje za to na ojca narodu. 

Bilety 

Kandydaci władzy bardzo się zawzięli, 
By uzyskać stały bilet do Brukseli. 

By przemierzyć na zachód europejską mapę, 
Gotowi są jechać nawet i na gapę. 

Tato 

O polskie dzieci troszczy się stale 
Pewien bezdzietny stary kawaler, 
Może powinien zgodzić się na to, 

Aby do niego mówiono tato. 

Nie pojadą 

Posłowie PiS- u całą gromadą 
Twierdzą, że do Brukseli pojadą, 

Twierdzę, że po wyborczych mozołach 
Większość do Brukseli swój wyjazd odwoła. 

Przestroga 

Prezes Kaczyński przykładem świeci, 
Gdy mówi wara od naszych dzieci. 

Na inną przestrogę przyjdzie mu ochota, 
Więc powie wara od mojego kota. 

Wśród murarzy 

Pedofilia, gdy się zdarzy, 
To najczęściej wśród murarzy. 

Dla wielu duchownych to wiadomość miła, 
Telewizja Kurskiego nam to ogłosiła. 

Nierządem 

Parlamentarne wybory w Europie, 
Połowa rządu jest na urlopie. 

Trzeba oswoić się z takim poglądem, 
Że dzisiaj Polska stoi nierządem. 

Areszt 

Policjanci okazali się bardzo okrutni, 
Bo aresztowali niepokorny rzutnik, 

Gdy go wypuszczą, sprawa się nie skończy, 
Wyślą na pewno za nim list gończy. 

Alimenty 

Obywatele ojca widzą w Prezesie, 
Lecz ojcostwo nie jest w jego interesie, 
Czekają go bowiem niełatwe momenty,  

Bo na dzieci trzeba płacić alimenty. 

Ocieplenie 

Ocieplenia Prezesa przewidywał plan, 
Że ciepły, miły z niego starszy pan. 

W rzeczywistości to twardy despota, 
Zakompleksiony właściciel kota. 

Dostanie ciumka 

Gdy oskarżano księdza z Tylawy, 
Mówił Piotrowicz, że nie ma sprawy, 

Że to nie było molestowanie. 
Za to ode mnie ciumka dostanie. 

Przyjdą 

Obywatele, nie bądźcie smutni, 
Znów na wolności jest trefny rzutnik, 

Przedwczesna radość, bo zdecydowano, 
Przyjdą po niego o szóstej rano.

O pajacyku 

Mały pajacyk pod Kurzętnikiem 
chciał seksualnym być rozbójnikiem, 

by blondynki wciąż rozkładać, 
o sukcesach opowiadać, 

dlatego został świńskim rzeźnikiem. 
 

O wdowie 

Zacnemu panu, co żył w Przesieku, 
ludzie mówili: dobry człowieku, 

weź swą sąsiadkę wdowę, 
u niej wszystko gotowe. 

Nie wziął, gdyż wdowa jest po ubeku. 

16 Wesoło i rekreacyjnie

Oksana z Wrocławia

Fraszki  Jana Zacharskiego

Limeryki Jana Stanisława Jeża
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On i ona żyją ze sobą na kocią łapę. Po kolacji on 
zmywa naczynia. Po chwili odwraca się do niej, 
patrzy głęboko w oczy i pyta:  
– Wyjdziesz za mnie?  
Ona ze łzami szczęścia w oczach: – Tak!  
On: – Ze śmieciami... 

*** 

Facet chcący zaciągnąć dziewczynę do łóżka jest 
gotów na każdą podłość, byleby osiągnąć cel. Prze-
bić go może tylko kobieta chcąca zaciągnąć faceta 
przed ołtarz.  

*** 

Pan z panią, romantyczna kolacja we dwoje, świece, 
nastrojowa muzyka... Wjeżdża szampan... Na ten 
widok pani oniemiała z zachwytu i wykrzykuje 
z egzaltacją:  
– Proszę pana, pan nawet nie wie, jaką pan mi spra-
wia przyjemność! Bo ja, proszę pana, uwielbiam 
szampana! Kiedy mogę delektować się tym niewy-
słowionym bukietem smaku, gdy poczuję te bąbelki 
pieszczące me podniebienie, to czuję, jakby nagle 

wszystkie kwiaty zakwitły w zimie! Powietrze prze-
sycone jest zmysłowym aromatem, świat skrzy się 
feerią barw, a odgłos musującego szampana jest jak 
miłosny szept kochanka... Słyszy pan? To jak liryka 
miłosna, proszę pana, gdy piję szampana, czuję się 
piękna, lepsza! Co za poezja smaku... Cóż to za 
uczta dla zmysłów! Bo po wódce to, wie pan, 
strasznie mi odpierdala... 

*** 

– Ej, mała, jaki jest twój znak?  
– Zakaz wjazdu! 

*** 

– Co byś powiedziała, gdybym poprosił cię o rękę? 
–  Nic. Nie umiem równocześnie mówić i śmiać się. 

*** 

– Dla ciebie poszedłbym na koniec świata!  
– A zostałbyś tam? 

*** 

Zostawiła mnie, obwiniając o pedantyzm i zbytnią 
dokładność... Jak tak mogła, po 137 aktach płcio-
wych...

Kawały o niej i o nim

Za chwilę rozpoczniemy wielki koncert miaucze-
nia
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