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Lesław Miller 

P
acjenci narzekają, że nie 
mogą kupić w  aptekach 
wielu leków na recepty, 

w  tym takich, które ratują życie. 
Brakuje np. specyfików przeciw-
nowotworowych, przeciwzakrze-
powych, przeciwzapalnych, cuk-
rzycowych i wielu innych. 

Minister zdrowia wypowiada 
się w telewizji i mówi, że nie jest 
tak źle, bo leki są. Chyba nigdy 
nie był w  aptece albo potrzebne 
mu leki przynoszą usłużni pra-
cownicy na biurko. Kto odmówi 
panu ministrowi zdrowia?! Zwykli 
pacjenci muszą biegać z receptami 
po aptekach, często bezskutecz-
nie! 

Dlaczego nie ma leków? To 
proste, nieuczciwi osobnicy utworzyli 
mafię, która wykupuje leki z aptek 

i hurtowni farmaceutycznych, a po-
tem sprzedaje za granicą. U nas te 
specyfiki są dosyć tanie, a w innych 
krajach, np. w Niem czech czy we 
Francji – dużo droższe. Obliczono, 
że mafiosi zarabiają na tym rocznie 
ponad miliard złotych! 

Traci chory człowiek, a proce-
der jest możliwy na skutek dziu-
rawego prawa. Za bezprawny han-
del lekami można ścigać nieuczci-
wych farmaceutów, lecz to nie oni 
stoją na czele procederu nielegal-
nego wywozu leków za granicę, 
tylko hurtownicy gromadzący leki 
z ustawionych aptek, lecznic i przy-
chodni. Działają bezkarnie. 

Dlatego władze polskie zaczęły 
myśleć o  wprowadzeniu nowych 
przepisów prawnych przewidują-
cych odpowiedzialność karną za 
nielegalny wywóz leków. 

Minister sprawiedliwości, pro-
kurator generalny – Zbigniew 

Ziobro, poinformował dzienni-
karzy na konferencji prasowej 
o  przygotowaniu wielu zmian 
w prawie, które mają na celu ukró-
cenie procederu nielegalnego wy-
wozu leków do innych krajów. 
Państwo ma obowiązek troszczenia 
się o swoich obywateli, a zwłaszcza 
o  ludzi potrzebujących pomocy 
lekarskiej.  

Projekt nowych przepisów 
przewiduje zaostrzenie kar. Do-
tychczasowe prawo farmaceutyczne 
stanowi głównie kary grzywny. 
Nowe przewiduje, że każdy, kto 
wbrew prawu nabywa, zbywa, przy-
wozi i  wywozi lub przechowuje 
produkt leczniczy, będzie podlegał 

karze pozbawienia wolności od 3 
miesięcy do 5 lat. Jeśli przestępstwo 
wystąpi na dużą skalę, to kara wy-
niesie od 8 miesięcy do 8 lat. 
W przypadku zagrożenia brakiem 
dostępności leku w Polsce, sprawcy 
będzie groziła kara od roku do 10 
lat. 

Wzmożone mają być kontrole, 
a za ich utrudnianie zagrozi kara 
do 3 lat pozbawienia wolności. 

Nowe prawo może uniemoż-
liwiać mafiom wywóz leków za 
granicę. Ale kiedy będzie ono 
uchwalone przez Sejm? W tej ka-
dencji nie ma co na to liczyć, bo 
posłowie ubiegający się o reelekcję 
biorą głównie udział w kampanii 
wyborczej i oczernianiu przeciw-
ników.

Z
akład Ubezpieczeń Spo-
łecznych (ZUS) centrali-
zuje się jak dawna PZPR. 

Niegdyś rządzący z PZPR-u sto-
sowali centralizm partyjny pole-
gający na tym, że wszystkie decyzje, 
także mało ważne, dotyczące nawet 
niewielkich, odległych miejsco-
wości, podejmował Komitet Cen-
tralny w Warszawie. 

ZUS, aby się odgrodzić od nie-
lubianych emerytów i  rencistów, 
wprowadził centralizację telefo-
niczną. Na czym ona polega? Otóż 
we Wrocławiu wszystkie jednostki 
ZUS są pod telefonem nr 
71 360 66 00. Po wybraniu tego 
numeru dowiadujemy się, że trzeba 

zadzwonić do centrali ZUS w War-
szawie na nr 22 560 16 00, która 
połączy ze wszystkimi placówkami 
ZUS w  kraju. Próbowaliśmy, ale 
numer jest ciągle zajęty. Nic dziw-
nego, jeden numer dla tysięcy in-
teresantów w całym kraju! 

Widać, że ZUS nie lubi pe-
tentów i stara się od nich separo-
wać. Radzimy, aby poszedł dalej: 
niech za pieniądze z naszych skła-
dek zbuduje wysokie mury wokół 
swoich budynków. Żaden marudny 
emeryt i  rencista nie dodzwoni 
się ani nie wejdzie do gmachu. 
Będzie błogi spokój! 

 
(lemil) 

Jelenia Góra od 1958 roku obchodzi swoje regio-
nalne coroczne święto – Wrzesień Jeleniogórski. 
W tym roku przez cały wrzesień będzie się coś 

działo. Oto niektóre ciekawsze imprezy: 
• Jeleniogórskie Spotkania Teatralne (spektakle teatrów 

z Warszawy, Łodzi i Wrocławia). 
• Występy kabaretów: Paka, Adin, Hrabi i Łowcy B. 

• Spotkania z satyrykami: Arturem Andrusem, Ze-
nonem Laskowikiem i Andrzejem Poniedzielskim. 

• Jarmark staroci i osobliwości. 
• Wyścig Kolarski Grand Prix Jelenia Góra. 
• Koncert Silesii Sonans w kościele garnizonowym. 
• Kiermasz ekologiczny wyrobów spod Śnieżki. 
• Międzynarodowe targi turystyki. 

Pacjenci biegają z receptami po aptekach, często bezskutecznie

Niektóre nasze leki łatwiej kupisz w Niemczech lub we Francji niż w 
Polsce

Lekowa mafia ma się dobrze, a pacjenci  
nie mogą kupić specyfików ratujących życie

ZUS nie lubi 
emerytów 
i rencistów

Wrzesień Jeleniogórski 
2019



Już 25 lat śpiewają chórzystki 
z zespołu Canzona w Łagiewnikach. 
Chór występował w wielu miejs-
cowościach w kraju i za granicą. 

*** 

Blisko 11 milionów złotych 
z  funduszy unijnych otrzymała 
Gmina Ząbkowice na zakup sied-
miu autobusów hybrydowych do 
obsługi komunikacji lokalnej. 

*** 

Burmistrz Barda – Krzysztof  
Żegański, otrzymał na sesji Rady 

Miasta i Gminy jednogłośne ab-
solutorium za prawidłowe wyko-
nanie budżetu w 2019 roku. 

*** 

W Opolu czynnych jest 19 
punktów, w  których można wy-
pożyczyć 180 rowerów. 

*** 

Budowa hospicjum w Kędzie-
rzynie-Koźlu dobiega końca. Bę-
dzie to najnowocześniejsza tego 
typu placówka na Opolszczyźnie. 

*** 

Trwa budowa 7,8-kilometrowej 
obwodnicy w Bolkowie, która bę-
dzie zakończona w  2020 roku. 
Dzięki temu przyśpieszony zo-
stanie czas jazdy z Wrocławia do 
Jeleniej Góry. 

*** 
Wrocławski aquapark jest jed-

nym z największych w kraju, rocz-
nie odwiedza go około 2 mln osób. 
Obiekt będzie rozbudowany 
o nowe baseny zewnętrzne. 

*** 

Zaczęto prace przygotowawcze 
do uruchomienia tramwaju wod-
nego we Wrocławiu na Orze. 

*** 
Zaniedbane dworce kolejowe 

PKP w  Kątach Wrocławskich 
i Smolcu koło Wrocławia zostaną 
przebudowane. Powstaną tam kasy, 
poczekalnie i toalety.  

*** 

Były radny PiS Rady Miejskiej 
w Opolu został przyłapany na 
wielokrotnym prowadzeniu samo-
chodu bez prawa jazdy. 

*** 
78 nowych urządzeń do mie-

rzenia ruchu samochodowego 
otrzyma do końca tego roku dol-
nośląska policja. Są one zdolne 
do pracy w każdych warunkach 
atmosferycznych.

Wojciech W. Zaborowski 

O
kres urlopowy w  pełni, 
dworce kolejowe prze-
pełnione podróżnymi, 

pociągi, mimo iż nadal niezbyt 
punktualne – i to po obu stronach 
granicy – z kompletem pasażerów. 
To nie czas, by felietonista zaj-
mował się poważnymi tematami, 
choć zarówno prasa, jak i  radio 
oraz telewizja nie pozostawiają 
złudzeń, iż w  życiu politycznym  
nie ma wakacji. 

Ale dla podróżnego istnieje 
zupełnie inna gradacja spraw waż-
nych, z  polityką niezwiązanych, 
za to do natychmiastowego zała-
twienia na dworcu. Pierwsza spra-
wa: kasy i  kupno biletu. Tu nie 
ma zmiłuj się, swoje trzeba odstać, 
bo mimo iż okienek jest przeważ-

nie kilka, a nawet kilkanaście, to 
zazwyczaj połowa bez kasjerów! 
Druga sprawa, dosłownie „do za-
łatwienia”, to toaleta dworcowa. 
Jej odnalezienie nie nastręcza za-
zwyczaj trudności, za to skorzys-
tanie z niej – i owszem. Jako jed-
nocześnie i  obserwator, i  wielo-
krotny użytkownik tego przybytku 
ośmielam się w tzw. sezonie ogór-
kowym włodarzom WC przekazać 
parę uwag do przemyślenia. 

Po pierwsze: czas chyba naj-
wyższy, by ujednolicić zasady ko-
rzystania z  toalet dworcowych 
i urealnić ceny. Dlaczego niepeł-
nosprawny w  Polsce musi płacić 
2,50, a w Niemczech posiadacze 
legitymacji inwalidzkich nie płacą 
ani centa i do tego mają oddzielną 
toaletę? 

Po drugie: dlaczego na tak du-
żym dworcu, jakim jest Wrocław 

Główny, pisuary w męskiej toalecie 
na parterze zredukowano z trzech 
do dwóch (!), gdy np. na stacji 
granicznej w Cheb (Czechy), gdzie 
przybyłe w ciągu godziny pociągi 
policzyć można na palcach obu 
rąk, są aż  cztery pisuary, a koszt 
korzystania z WC to jedynie 10 
koron? O  dworcu granicznym  
w mieście Zgorzelcu (Zgorzelec-
Miasto) nie piszę, bo... od dawna 
go nie ma, nic nie słychać o jego 
odbudowie, turystów straszy tylko 
zabytkowa ruina, a najbliższa toa-
leta dworcowa  (tylko za 50 cen-
tów) znajduje się na dworcu w... 
Görlitz. 

Napisałem w interesie podróż-
nych. Obawiam się tylko, że za 
rok temat będzie nadal aktualny. 
Ale może się mylę, proszę Wład-
ców WC. 

2 Felietony i aktualności

Ktoś wie, gdzie żyjemy? 
 

Zaczęło się od ostrzeżenia Jarosława Kaczyńskiego, że ręka podniesiona na Kościół jest ręką 
podniesioną na Polskę. Był to oczywisty akt lizusostwa wobec hierarchów, od których PiS 
oczekuje wsparcia w wyborach. Podlizując się Kaczyńskiemu, funkcjonariusze partii władzy 
twórczo rozwijali myśl swego wodza, aż dotarli do granicy absurdu. Pogranicznikiem okazał 
się poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Dolata, który wystąpił do ministra kultury z in-
terpelacją żądającą usunięcia „jednego z ostatnich reliktów komunizmu funkcjonujących 
w przestrzeni publicznej”, czyli określenia „przed naszą erą” i „naszej ery” oraz wprowadzenia 
obowiązku datowania w formie przed i po Chrystusie lub Anno Domini.  

Pomysł zaskoczył rządzących. Z  wątpliwościami nie kryli się nawet ludzie Kościoła: 
katoliccy publicyści wyrazili wątpliwość co do identyfikacji znalezisk i  zdarzeń sprzed 
pojawienia się człowieka na Ziemi. Naukowcy natomiast zastanawiali się, jak wobec tego 
należałoby datować np. kości paleologicznych gadów. A prześmiewcy pytali, czy następnym 
postulatem będzie ustanowienie nowego wzorca prędkości z zastosowaniem przelicznika 
tempa, z jakim Jezus Chrystus wjeżdżał na osiołku do Jerozolimy.  

Mieszanie porządków religijnego ze świeckim, na przekór Biblii, która wyraźnie 
rozgranicza strefę boską od cesarskiej, nie jest w Polsce autorskim pomysłem Prezesa RP ani 
tym bardziej posła Dolaty. Tuż po odzyskaniu wolności mieliśmy wicepremiera Goryszewskiego, 
który wsławił się oświadczeniem, że nieważne ,czy Polska będzie bogata, ważne, żeby była 
katolicka. Było to w czasach, gdy współrządziła partia ZChN – tak bardzo chrześcijańska, że 
Episkopat dystansował się od niej w wielu sprawach. Dziś mam wrażenie, że wracamy do 
epoki rządów ludzi bardziej papieskich od polskich eminencji. Podczas telewizyjnych relacji 
z ulicznych manifestacji i kontrmanifestacji widzę lokalnych funkcjonariuszy PiS z transparentami 
„Precz z homoherezją i hydrą wściekłego antyklerykalizmu!”. Słyszę centralnych prominentów 
zagrzewających tłumy do obrony przed nacierającym „lewackim totalitaryzmem świato-
poglądowym”. Przybywa przedstawicieli władzy, którzy broniąc Kościoła w rzeczywistości 
występują przeciw Kościołowi. Wbrew ewangelicznemu nakazowi miłości bliźniego szczują 
na siebie ludzi, sieją nienawiść i wzywają do agresywnych zachowań. Wbrew Ewangelii, ale 
również wbrew prawdzie. 

Słucham wystąpień osób publicznych i uszom nie wierzę. „Podczas tak zwanych »parad 
wolności« słychać ohydne bluźnierstwa i  profanacje”. Owszem, bluźnierstwa słychać, ale 
wyłącznie ze strony fałszywych obrońców wiary i moralnego porządku. „Musimy walczyć 
z  nadciągającym śmiertelnym zagrożeniem ideologią LGBT i  gender”. Ktoś wie, dlaczego 
zwykła gałąź nauki o zachowaniach, normach i wartościach przypisanych przez kulturę do 
każdej płci, budzi taką grozę? Czemu środowiskowe postulaty ludzi nieheteroseksualnych 
nazywane są „ideologią”? I właściwie kto tu kogo atakuje?  

Ręce opadają. W przyzwoitej poniekąd stacji TVN słyszę jakiegoś prominenta PiS, który 
bredzi o masowych atakach na katolików i kapłanów. „Widzimy agresywne ataki na księży, 
już nie tylko słowne” – pokrzykuje. A odpytywany na okoliczność kto, na kogo, kiedy i gdzie 
– opowiada, że kilku bandziorów wpadło do zakrystii, pobiło kościelnego i zażądało wydania 
szat liturgicznych w celu odprawienia bluźnierczej mszy z udzieleniem ślubu parze gejów… 
Żaden z uczestników programu nie wspomniał, że policja nie potwierdziła przywoływanych 
pseudofaktów i że ksiądz zdementował fałszywą relację w TVP, bo w rzeczywistości trzech 
okolicznych alkoholików w pijackim amoku postanowiło okraść kościół. Fejkniusem okazała 
się też druga opowieść, jak to dwóch opryszków i zdemoralizowana kobieta napadli w biurze 
parafialnym na księdza, zrzucili go z  krzesła i  grozili mu krucyfiksem. I  w tym przypadku 
ksiądz nie wniósł oskarżenia, bo tak naprawdę przyszła do niego rodzina z  zamiarem 
apostazji, prosząc o  wykreślenie z  ksiąg parafialnych. I  tyle. Ale w  świat poszedł przekaz 
o kolejnym napadzie na kolejnego księdza.  

Kłamstwo w służbie prawdy, bezprawie w imię prawa, herezja dla umocnienia wiary, 
nienawistne szczucie dla społecznej zgody – ludzie, gdzie ja żyję?!

Poważnie o… wucetach

Wieści z Dolnego Śląska 
i Opolszczyzny

Moje Jan  
Kowalski
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Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 15 lipca 2019 roku opuściła nas 
ŚP 

Redaktor  
MAGDALENA WIŚNIOWIECKA 

wieloletnia dziennikarka „Wieczoru Wrocławia” 

 
Wyrazy serdecznego współczucia Rodzinie i Przyjaciołom Zmarłej 

składają koleżanki i koledzy 
z redakcji „Odrodzonego Słowa Polskiego”  

oraz ze Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny Śląsk 
 

Magda spoczęła 19 lipca 2019 na cmentarzu św. Rodziny  
przy ul. Smętnej we Wrocławiu.



3Wisznia Mała
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W
iele inwestycji wyko-
nano w  tym roku 
w  gminie Wisznia 

Mała. W Krynicznie zrewitalizo-
wano centrum miejscowości, co 
zrealizowano w  ramach projektu 
pt. „Nadanie nowych funkcji te-
renom zdegradowanym w gminie 
Wisznia Mała”. Zakończono prace 
związane z przebudową wodociągu 
oraz budową kanalizacji deszczo-
wej.  

Równocześnie zakończono 
prace na ul. Bocianiej w Malinie 
i  Brzozowej w  Ligocie Pięknej, 
gdzie powstały kanalizacje 
deszczowe.  

Natomiast w Strzeszowie zbu-
dowano chodnik i miejsca posto-
jowe w  centrum miejscowości 
(wzdłuż ulicy Mienickiej). 

W Szymanowie, Psarach 
i Krzyżanowicach realizowana jest 
największa i najdroższa inwestycja 
w historii naszej gminy pt. „Bu-
dowa systemu gospodarki wod-
no-ściekowej w aglomeracji Wroc-
ław – Psary, Szymanów, Krzyża-
nowice”. Projekt obejmuje budowę 
ok. 37 km sieci kanalizacji sani-
tarnej wraz z  przepompowniami 
ścieków oraz budowę 2,12 km 
sieci wodociągowej na odcinku 
Psary – Wrocław. Wartość projektu 
to ok. 67 mln zł, w 63% dofinan-
sowany ze środków unijnych. W ra-
mach prac została wybudowana 
przepompownia ścieków PP1 (2,8 

mln zł) oraz realizowana jest bu-
dowa sieci kanalizacji sanitarnej 
i wodociągowej na odcinku Psary 
– Wrocław (Widawa) o wartości 
10,6 mln zł (pod wałami). Od ze-
szłego roku trwa budowa kanali-
zacji w ulicach Szymanowa i Psar. 
Wartość kontraktu to 26,3 mln 
zł. W kolejnym etapie, który roz-
pocznie się w br., zostaną skanali-
zowane ulice w Krzyżanowicach.  

Również zbudowano kanali-
zację w Ligocie Pięknej na ulicach: 
Brzoskwiniowej, Morelowej, Wiś-
niowej, Polnej i Stawowej. Zadanie 
to jest dofinansowane ze środków 
unijnych w 63%.  

W gminie trwa budowa na-
powietrznej dwutorowej linii elek-
troenergetycznej o  napięciu 400 
kV (linie przesyłowe). Inwestycja 
ta umożliwi ciągłą i nieprzerwaną 
dystrybucję prądu do gospodarstw 
domowych oraz przedsiębiorstw 
i obiektów użyteczności publicznej. 
Nowa linia obniży ryzyko wystą-
pienia awarii energetycznych.  

Firma CTi-Jawor prowadzi 
budowę gazociągu w Wiszni Małej. 
Gazociąg jest budowany w ulicach: 
Parkowa, Szkolna i  Leśna. Za-
kończenie prac planowane jest na 
koniec roku.

W
ójt Gminy Wisznia Mała Jakub 
Bronowicki zaprasza na Dożynki 
Gminne, które w tym roku odbędą 

się w sobotę 31 sierpnia w Szymanowie.  
W programie imprezy są m.in. występy 

zespołów ludowych z terenu gminy Wisznia 
Mała. Wystąpi też zespół disco Koguty, a gwiaz-
dą wieczoru będzie zespół Bayer Full! Dożynki 
zakończą się zabawą taneczną.  

Jak co roku będzie także wiele atrakcji za-
równo dla dzieci, jak i dla dorosłych.

15 lipca br. droga powiatowa 
nr 1365D Piotrkowiczki – Mienice 
została odebrana. Mieszkańcy nie 
tylko Mienic, ale całej gminy ze 
względu na dojazd do Punktu Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych, już korzystają z kom-
fortowej i bezpiecznej szosy. Rea-
lizacja inwestycji to kontynuacja 
prac z 2018 roku, kiedy został wy-
konany dojazd do miejscowości. 
Zrealizowana inwestycja to efekt 
dobrej współpracy gminy Wisznia 
Mała ze Starostwem Powiatowym 
w  Trzebnicy oraz skutecznego 
działania naszej radnej powiatowej 
Sławomiry Misiury-Hermann.  

W odbiorze drogi udział wzięli: 
wicestarosta Grzegorz Terebun 

wraz z dyrektorem Zarządu Dróg 
Powiatowych Pawłem Kaźmier-
czakiem, wójt Jakub Bronowicki, 
radni powiatowi Sławomira Mi-
siura-Hermann i Wiktor Lubie-
niecki. 

Na drodze o długości 1040 m 
położono nową warstwę na-
wierzchni bitumicznej, a  sama 
konstrukcja jezdni została wzmoc-
niona. Ponadto wykonano zjazdy 
do posesji oraz pól. Koszt zadania 
to ok. 800 000 zł.  

Obecny stan trasy znacznie 
zwiększy bezpieczeństwo uczest-
ników ruchu drogowego, w  tym 
autobusu szkolnego i komunikacji 
gminnej.

G
eneralna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i  Autostrad 
po roku od oddania drogi 

S5 do użytku zbadała, jaki jest 
poziom hałasu. Mieszkańcy gminy 
Wisznia Mała, jeszcze przed bu-
dową, domagali się większej liczby 
ekranów, ale ich wnioski nie zostały 
uwzględnione. Okazało się, że 
w  kilku miejscowościach normy 
hałasu zostały znacznie przekro-
czone.  

Na tę inwestycję mieszkańcy 
czekali od lat. Półtora roku temu 
dolnośląski odcinek S5 wreszcie 
został udostępniony kierowcom. 
Na tej drodze głośne było nie 
tylko otwarcie. Droga ekspresowa 
S5 na terenie gminy Wisznia Mała 
to prawie 12 km jezdni i kilka ty-
sięcy osób mieszkających w  jej 
bezpośrednim sąsiedztwie. Ekra-
nów akustycznych powstało tylko  
ok. 2,5 kilometra.  

Pierwotnie na terenie gminy 
miało powstać ponad 8 km ekra-
nów, ale zmieniły się przepisy. Do-
puszczalne normy hałasu zostały 

podwyższone. Po pomiarach oka-
zało się, że mimo to w kilku miejs-
cowościach jest zbyt głośno. Prze-
kroczenia norm hałasu stwierdzono 
m.in. w Garbcach, Krościnie Wiel-
kiej, Ligocie Pięknej, Krynicznie 
i Malinie.  

– W niektórych wsiach hałas 
pochodzi również z dróg innych 
zarządców – informuje Magdalena 
Szumiata z  wrocławskiego od-
działu Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad.  

– Pomiary hałasu wykonane 
zostały w  43 miejscach zarówno 
w dzień, jak i w nocy. Gdzie po-
stawić dodatkowe ekrany? O tym 
zdecyduje marszałek województwa. 
Miejmy nadzieję, że inwestor jest 
świadom tego, że źle zrobił i  po 
prostu poprawi po sobie, nie będzie 
czekał aż ktoś mu będzie palcem 
pokazywał, bo sam sobie udowodnił, 
że źle zrobił – uważa Jakub Bro-
nowicki, wójt gminy Wisznia Mała. 

Drogą ekspresową S5 na Dol-
nym Śląsku codziennie przejeżdża 
od 14 do 29 tysięcy samochodów. 

Inwestycje gminne 2019 

• Rewitalizacja centrum Kryniczna  
• System gospodarki  

wodno-ściekowej  
• Kanalizacje deszczowe,  

linie elektryczne, gazociąg 

Wójt Gminy Wisznia Mała – Jakub Bronowicki

Materiały przygotowal  i pracownicy Urzędu Gminy Wisznia Mała

Droga do Mienic  
już gotowa

Dożynki Gminne 2019

Komunikacyjny horror 
na drodze S5



4 Wolontariusze

Ryszard Mulek 

L
ato w  pełni. Wielu z  nas 
wypoczywa nad polskim 
morzem. Inni urlop wolą 

spędzać na górskich szlakach w Tat-
rach lub Karkonoszach. Jeszcze inni 
relaksują się podczas rejsów po ma-
zurskich jeziorach. Wolontariusze 
akcji „Mogiłę pradziada ocal od 
zapomnienia” już po raz dziesiąty 
wolny czas poświęcili na porząd-
kowanie kresowych cmentarzy. 

– W sumie w tegorocznej akcji 
udział wzięło ponad 1000 wolon-
tariuszy, którzy pracowali na ponad 
150 kresowych nekropoliach – in-
formuje Grażyna Orłowska-Son-
dej, główna organizatorka akcji 
i szefowa Fundacji Studio Wschód, 
która jednocześnie jest członkinią 
Stowarzyszenia Dziennikarzy RP 
Dolny Śląsk. 

Przed wyruszeniem na Kresy 
wolontariuszy pożegnał między 
innymi Andrzej Dera, sekretarz 
stanu w Kancelarii Prezydenta RP, 
który sam również wcielił się w rolę 
wolontariusza i wspomagał mło-
dych ludzi z Nowej Rudy pracu-
jących na cmentarzu w  miejsco-
wości Busk w województwie lwow-
skim. Odwiedził także wolonta-
riuszy na wielu innych cmentarzach 
na Lwowszczyźnie, Wołyniu, ziemi 
tarnopolskiej i  stanisławowskiej.  

Do młodych ludzi wyjeżdża-
jących na Kresy wiele ciepłych 
słów skierowali marszałek Dolnego 
Śląska Cezary Przybylski oraz 
dolnośląski kurator oświaty Roman 
Kowalczyk. 

Po uroczystym pożegnaniu 
uformowana kolumna pojazdów, 
w  asyście motocyklistów Rajdu 
Katyńskiego, wyruszyła w kierunku 
przejścia granicznego w Medyce. 
Stamtąd grupy rozjechały się pra-
wie po całej Ukrainie. Jedna z grup, 
której niżej podpisany był uczest-
nikiem, skierowała się do miejs-
cowości Lisowce (powiat zalesz-
czycki), w której znajduje się XIX-
wieczny cmentarz parafialny. Ne-
kropolia ta od pięciu już lat jest 
porządkowana przez dolnośląskich 
wolontariuszy. W tym roku przy 
odtwarzaniu jej dawnej świetności 
pracowali uczniowie z  Zespołu 
Szkół Agrotechnicznych z  Boż-
kowa koło Nowej Rudy: Bogusław 
Jajkiewicz, Oliwia Pańkowska 
i Amelia Wolańska. Wspomagali 
ich uczniowie Liceum Katolickiego 
z  Kielc: Kacper Buczek i  Filip 
Brutkiewicz. Opiekę nad mło-
dzieżą sprawował Piotr Uczkie-
wicz, nauczyciel bożkowskiego 
ZSA, który, podobnie jak jego 

podopieczni, nie uchylał się od 
ciężkiej pracy. 

– Po raz drugi przyjechałem 
do Lisowiec – mówi Bogusław 
Jajkiewicz z Bożkowa. – Nie spo-
dziewałem się jednak, że cmentarz, 
który w ubiegłym roku uporząd-

kowaliśmy, ponownie będzie przy-
pominał afrykański busz. Z prze-
rażeniem patrzałem na dwumet-
rowe chwasty, które zasłoniły pra-
wie wszystkie pomniki, a  pędy 
akacji utrudniały nam przedrzeć 
się w głąb cmentarza. Nie podda-
liśmy się jednak przyrodzie. Każ-
dego dnia, przy pomocy spalino-
wych pił i kosiarek, metr po metrze, 
odzyskiwaliśmy kolejne tereny 

cmentarza i nagrobne pomniki. 
– To była bardzo ciężka praca 

– wspomina Kacper Buczek z kie-
leckiego Liceum Katolickiego. – 
Wycięte chwasty paliliśmy w ognis-
kach. Próbowaliśmy także ustawiać 
pomniki podmyte przez deszcze. 
Niestety, to było nader niebez-
pieczne. Nagrobki były bowiem 
zbyt ciężkie, a  my nie dyspono-
waliśmy odpowiednim sprzętem 
do wykonywania takich robót. 

Podczas pobytu na Ukrainie 
naszą bazą wypadową był Czort-

ków. Dlatego też jeden dzień po-
święciliśmy na porządkowanie 
miejscowego Polskiego Cmentarza 
Wojennego, na którym spoczywają 
polscy żołnierze polegli w latach 
1919–1920. 

– W  pracy wspomagali nas 
uczniowie z  czortkowskiej So-
botniej Szkoły Języka Polskiego, 
prowadzonej przez Polsko-Ukra-
ińskie Towarzystwo Kulturalno-

Oświatowe im. Adama Mickie-
wicza – dodaje Filip Brutkiewicz 
z Kielc. 

W chwilach wolnych od pracy 
mieliśmy okazję zwiedzić urokliwy 
Czortków, a  także miejsca, które 
wiążą się z historią Polski, w tym 
twierdze w Kamieńcu Podolskim 
i  Chocimiu oraz Cmentarz Ły-
czakowski we Lwowie.  

Towarzystwem, które w ubieg-
łym roku obchodziło 25-lecie dzia-
łalności, od początku jego istnienia 
kieruje Maria Pustelnik. – To 

dzięki Pani Marii nasza szkoła się 
ciągle rozwija – twierdzi Alina 
Torkit, nauczycielka z czortkow-
skiej Sobotniej Szkoły Języka Pol-
skiego, która na sprzątanie cmen-
tarza przyszła razem z 15-letnim 
synem. – Obecnie w naszej szkole 
uczy się około dwustu uczniów. 
Wielu naszych absolwentów kon-
tynuuje naukę w polskich szkołach 
i uczelniach. Prawie każdego mie-

siąca uczestniczymy w podobnych 
akcjach porządkowania Polskiego 
Cmentarza Wojennego.  

Cztery lata temu Stowarzy-
szenie Dziennikarzy RP Dolny 
Śląsk ogłosiło zbiórkę książek dla 
Sobotniej Szkoły Języka Polskiego 
w  Czortkowie. Wzięło w  niej 
udział ponad 100 osób, które łącz-
nie przekazały ponad 2000 wolu-
minów.

Grupa wolontariuszy polskich i ukraińskich porządkujących cmentarz w Czortkowie

Dziennikarze też uczestniczyli w akcji na nekropoliach. Red. Ry-
szard Mulek, dziennikarz „Słowa” i prezes Stowarzyszenia Dzienni-
karzy RP Dolny Śląsk, już po pracy – na tle murów zamku w Choci-
miu
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Już oczyszczone mogiły

Bogusław Jajkiewicz z ZSA w Bożkowie przygotowuje sprzęt do ko-
szenia trawy. Filip Brutkiewicz i Kacper Buczek z kieleckiego LK go-
towi do pracy

Ustawianie podmytych pomników nie było lekkie

Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia 

Wakacje na kresowych cmentarzach
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5Gmina Dobroszyce

– Jakie remonty wykonujecie 
w szkołach? 

– W Dobroszycach trwa ter-
momodernizacja obiektu, w ramach 
której wymieniane są wszystkie 
okna, zmieniono oświetlenie na 
typu LED, modernizowana jest 
kotłownia, w  której wymienimy 
system grzania obiektu na gazowy, 
wymieniona zostaje instalacja 
grzewcza, budynek z zewnątrz jest 
ocieplany, na dachu szkoły zostaną 

zamontowane panele fotowolta-
iczne, tak by obiekt był pasywny. 
Prace potrwają do końca sierpnia 
2019 roku. Całkowity koszt wy-
niesie przeszło 2 700 000 zł, z cze-
go ponad 2 200 000 zł to kwota 
dotacji przyznanej w ramach RPO 
WD 2014–2020. W pozostałych 
placówkach przeprowadzane są 
doraźne remonty wynikające z bie-
żących potrzeb.  

– Budujecie dwie nowe świet-
lice, w Malerzowie i Nowosied-
licach. Proszę o szczegóły. 

– Budowa świetlicy i  terenu 
rekreacyjnego w Malerzowie po-

woli dobiega końca. Ten sam wy-
konawca obecnie prowadzi również 
prace przy budowie świetlicy 
w Nowosiedlicach. Umowa z wy-
konawcą robót budowlanych zos-
tała podpisana na początku lutego 
tego roku na kwotę 1 218 935,31 zł, 
projekt dofinansowany jest w kwo-
cie 426 392,00 zł ze środków Unii 
Europejskiej, w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014–2020. Inwestorem i be-

neficjentem jest Gmina Dobro-
szyce. 

Inwestycja zakłada wykonanie 
budynku świetlicy o powierzchni 
użytkowej 140,79 m2 i kubaturze 
826 m3. 

Budynek świetlicy został za-
projektowany jako obiekt jedno-
kondygnacyjny, niepodpiwniczony, 
na planie prostokąta, z przylega-
jącym zadaszonym tarasem. 

Wewnątrz zostały wykonane: 
sala główna (70 m2), dwie sale po-
mocnicze – do gier i spotkań oraz 
komputerowa, ponadto zaplecze 
kuchenne i sanitarne. 

W ramach zamówienia znaj-
dują się: plac zabaw z urządzeniami 
zabawowymi i  siłowymi o  na-
wierzchni bezpiecznej z EPDM, 
elementy małej architektury, na-
wierzchnie drogowe, w tym: miejs-
ca postojowe dla samochodów 
osobowych, ciągi dla pieszych, 
oświetlenie terenu – sześć latarni 
parkowych. 

Obecnie finalizowane są ze-
wnętrzne roboty na budynku świet-

licy, a  zakończono instalacje we-
wnętrzne bez armatury, plac zabaw, 
większość nawierzchni drogowych. 

Oddanie świetlicy do użytku 
przewidujemy na koniec sierpnia 
2019 roku. 

– A co się dzieje na budowie 
świetlicy w Nowosiedlicach wraz 
z niezbędną infrastrukturą tech-
niczną? 

– Tu też umowę z wykonawcą 
robót budowlanych podpisano na 
początku lutego br., na kwotę 
1  137  586,95 zł, a  projekt dofi-
nansowania to kwota 500 000,00 zł 
ze środków Unii Europejskiej, tak-
że w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014–
2020. 

Inwestorem i beneficjentem do-
tacji jest Gminne Centrum Kultury 
im. Anny Sojko w Dobroszycach. 

Inwestycja zakłada wykonanie 
budynku świetlicy o powierzchni 
użytkowej 140,79 m2 i kubaturze 
826 m3. 

Budynek świetlicy został za-
projektowany jako obiekt jedno-
kondygnacyjny, niepodpiwniczony, 

na planie prostokąta, z przylega-
jącym zadaszonym tarasem. 

Wewnątrz zaprojektowano: salę 
główną (70 m2), dwie sale pomoc-
nicze – do gier i  spotkań oraz 
komputerową, ponadto zaplecze 
kuchenne i sanitarne. 

W ramach zamówienia znaj-
dują się plac zabaw o nawierzchni 
bezpiecznej z  EPDM, elementy 
małej architektury, nawierzchnie 
drogowe, w tym miejsca postojowe 
dla samochodów osobowych, ciągi 
dla pieszych. 

Obecnie trwają prace na bu-
dynku świetlicy. 

Zakończenie realizacji zamó-
wienia planowane jest na koniec 
sierpnia 2019 roku. 

– To nie są jedyne prace 
w gminie. 

– W ramach prac przebudowy 
dróg właśnie oddaliśmy do użytku 
drogę w Strzelcach, przebudowy-
wana jest ulica Nowosiedlicka 
w Dobroszycach oraz przy współ-
finansowaniu Gminy Dobroszyce 

przebudowywana jest droga po-
wiatowa w miejscowości Nowica. 
Wszystkie wymienione drogi są 
wsparte dodatkowo środkami ze-
wnętrznymi.  

– Jak zmieniacie na korzyść 
mieszkańców dostęp do infor-
macji? 

– Wdrażamy nowe e-usługi 
dla mieszkańców gminy, w ramach 
których poprawi się dostęp do 
bieżących informacji. Powstaje 
aplikacja Gminy Dobroszyce, po-
jawią się portale mapowe, każdy 
otrzyma dostęp z informacją o sta-
nie konta podatkowego i wiele in-
nych przydatnych informacji będzie 
możliwych dzięki nowym usługom. 
Kolejnym elementem jest miejsce 
tzw. „Park&Ride” na styku kilku 
szlaków rowerowych.  

– Dziękuję Panu Wójtowi za 
przekazanie ciekawych wiado-
mości z gminy. 

Rozmawiał 
Lesław Miller

Dni Dobroszyc 
Na doroczne Dni Dobroszyc zaprasza 24 i 25 sierpnia br., do muszli 
koncertowej w parku, Wójt Gminy Dobroszyce – Artur Ciosek. Warto 
pojechać do tej miejscowości (w pow. oleśnickim) i  uczestniczyć 
w licznych i atrakcyjnych imprezach. 

24 sierpnia – sobota 
14.00 – msza św. dożynkowa w kościele pw. św. Jadwigi 
15.30 – korowód dożynkowy do muszli koncertowej 
15.45 – część oficjalna 
16.15 – występy zespołów ludowych: „Leszczynki”, „Niezła Paka”, „Są-

siadeczki”, „Bierutowianie Bis”, „Uśmiech” i „Różyczki” 
18.45 – występ kabaretowy Andrzeja Grabowskiego 
22.00 – zabawa taneczna z zespołem „Czar” 

25 sierpnia – niedziela 
16.30 – występy zespołów tanecznych działających przy GCK w Do-

broszycach 
17.00 – „Letnie igraszki” – program dla dzieci 
19.00 – zespół coverowy THE SHOUT 
20.30 – gwiazda wieczoru – MROZU

Jeden z licznych placów zabaw w gminie

Dobroszyckie dzieci na wakacjach

Remonty szkół i dróg, budowa świetlic
Uczniowie z gminy Dobroszyce odpoczywają w czasie wakacji. Natomiast budowlani nie mają wolnego i ciężko pracują przy 

remontach szkół, budowie świetlic, naprawie dróg. 
Rozmawialiśmy o tych pracach z Wójtem Gminy Dobroszyce – Arturem Cioskiem.

Na budowie świetlicy w Malerzowie, od lewej: radny gminy – Andrzej Biłas, zastępca wójta – Tomasz 
Urbaniak, przewodniczący Rady Gminy – Dariusz Palma, wiceprzewodniczący Rady Gminy – Zygmunt 
Maleszka i wójt – Artur Ciosek
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6 Opowiastka

Lesław Miller 

T
ak się składa, że to męż-
czyźni płacą kobietom za 
seks. Głównie prostytut-

kom w  agencjach towarzyskich 
albo ulicznym za „daj popalić”. 
Co bogatsi panowie mogą sobie 
pozwolić na stałe, młode utrzy-
manki. A co mają zrobić całe ta-
buny samotnych  pań w średnim 
wieku, takie „ryczące czterdziestki”? 
Nie są co prawda pierwszej mło-
dości, ale do starych też nie można 
ich zaliczyć. Są zazwyczaj po przej-
ściach; rozwodach lub nieudanych 
miłościach. Potrzebują seksu jak 
kania dżdżu, a tu nie ma jak, szcze-
gólnie w niedużym mieście. W ta-
kich aglomeracjach wszyscy się 
dobrze znają i  poważna kobieta 
nie może sobie pozwolić na spot-
kania z  młokosami, bo sąsiadki 
wzięłyby ją na języki, nie zosta-
wiając suchej nitki. 

 
ANITA 

Przykładem może być Anita, 
właścicielka zakładu krawieckiego 
w pewnym mieście na zachodzie 
kraju. Ma 41 lat, jest jeszcze dosyć 
atrakcyjna, trzy  lata temu roz-
wiodła się z mężem nadużywają-

cym alkoholu. Na razie nie za-
mierza wychodzić ponownie za 
mąż. Ale nie zamierza żyć w cnocie, 
jak stara ciotka. Jednocześnie musi 
dbać o dobrą opinię, bo przecież 
mieszka w małym grajdołku. 

W magazynie dla kobiet prze-
czytała, że Polki wyjeżdżają na 
wczasy do południowych krajów, 
gdzie łatwo trafiają na młodych 
kochanków. Dlaczego nie miała-
bym skorzystać – pomyślała, ale 
nie pojedzie z polskiego biura po-
dróży, bo może się trafi ktoś zna-
jomy i całą konspirację diabli wez-
mą. Zna język niemiecki i mieszka 
niedaleko granicy. W Budziszynie 
wykupiła wczasy na dwa tygodnie 
do nadmorskiego kurortu w Egip-
cie. Podróż samolotem z Berlina. 

W swoim zakładzie krawiec-
kim przygotowała zastępczynię 
i rozdzieliła obowiązki wśród pra-
cownic. Urlop urlopem, ale firma 
musiała działać i  przynosić pie-
niądze. W przeddzień wylotu do 
słonecznego kurortu, Anita – za-
opatrzona w obcą walutę i pełną 
walizę letnich ciuchów – wybrała 
się swoim trochę przechodzonym 
mercedesem do stolicy Niemiec, 
by nazajutrz polecieć na upragniony 
wypoczynek, a może trafi się jakiś 
niewinny romansik? 

W egipskim kurorcie trafiła 
na dom wczasowy blisko morza, 
w którym dostała przytulny pokoik. 
Pierwszym posiłkiem była kolacja, 
bo zakwaterowali się dopiero o go-
dzinie 17. Rozejrzała się po jadalni, 
sami seniorzy w wieku gdzieś po-
wyżej 60 lat. 

Nazajutrz, po śniadaniu, Anita 
zwinęła koc i powędrowała na po-
bliską plażę. Urzekło ją Morze 
Czerwone z szumem niebieskich 
fal. Zrobiła sobie mały grajdołek, 
aby rozłożyć koc i zacząć opalanie. 
Po godzinie nad grajdołkiem po-
jawił się cień. Otworzyła oczy i uj-
rzała młodego, wysportowanego 
mężczyznę. 

– Guten Morgen – powitał 
Anitę, biorąc ja za Niemkę. 

– Guten Morgen – odpowie-
działa. 

Zapytał, czy może przy niej 
usiąść. Gestem ręki wskazała mu 
miejsce. Przedstawił się jako Ah-
med, mówił łamaną niemczyzną, 
ale się rozumieli. Anita dowiedziała 
się, że Ahmed studiuje budow-
nictwo, na którym jest lektorat 
z  języka niemieckiego. Chłopak 
przypadł jej do gustu i  wyraziła 
zgodę na wieczorny wypad do 
dyskoteki. 

Tańczyli, popijając w przerwach 
dobre wino. Kiedy kelner przyszedł 
z rachunkiem, Ahmed nie złapał 
się za kieszeń, rachunek zapłaciła 
Anita. 

Przed domem wczasowym Ah-
med wprosił się do pokoju Anity. 
Udało się, bo w  recepcji akurat 
nikogo nie było. Bez zbędnych 
ceregieli znaleźli się w łóżku, Egip-
cjanin zdał egzamin jako dobry 
kochanek.  

Odtąd spotykali się dzień 
w dzień, plażowali, odwiedzali ka-
wiarnie i  dyskoteki, a  przede 
wszystkim uprawiali seks. Płaciła 
tylko Anita. Któregoś dnia Ahmed 
zaproponował Anicie, że odwiedzi 
ją w Niemczech (nigdy nie ujaw-
niła, że jest Polką) i poprosił, by 
sfinansowała mu bilet lotniczy 
w  obie strony. Jeszcze tego mi 
brakowało – pomyślała Anita i od-
powiedziała: 

– To niemożliwe, mój mąż 
pracuje w policji i jest bardzo za-
zdrosny i  porywczy. Wszędzie 
mógłby nas znaleźć i  ciebie za-
strzelić. Ahmed się przestraszył 
i przestał ją nagabywać. Pożegnali 
się i adieu! Anita miło wspominała 
zagraniczny urlop. 

 
TERESA 

Małżeństwo Teresy i Zbyszka 
było udane. Mieszkali w niedużym 
mieście i pracowali jako nauczyciele 
w  liceum. W  czasie wakacji wy-
jeżdżali razem na wczasy krajowe 

lub zagraniczne. Tragedia zdarzyła 
się przed pięciu laty, Zbyszek zginął 
w wypadku samochodowym. Dziś 
wdowa liczy 36 lat, mogłaby jeszcze 
wyjść za mąż, bo jest atrakcyjną 
blondynką, ale trudno o  odpo-
wiedniego kandydata. 

W czasie wakacji postanowiła 
wypocząć za granicą i wybrała się 
do Francji, do jednego z zamków 
nad Loarą, w którym wyznaczono 
80 miejsc dla osób pragnących 
wypoczynku w  historycznej bu-
dowli.  

Teresie podobał się zamek, do 
którego przyjechała autobusem. 
Urzekły ją liczne strzeliste wieże 
i  piękny ogródek kwiatowy przy 
wejściu. Formalności przyjęcia 
gości dokonywał osobiście dyrektor, 
a zarazem właściciel ośrodka wy-
poczynkowego, monsieur Martin. 
Teresa zauważyła, że dyrektor 
zwrócił na nią szczególną uwagę, 
osobiście zaprowadził ją do ele-
gancko urządzonej, jednoosobowej 
komnaty, uśmiechał się i był bardzo 
szarmancki. Kiedy się rozpakowała, 
zaprosił ją na obiad, ale nie do 
stołówki, tylko do specjalnego, in-
tymnego gabinetu z atrakcyjnymi 
potrawami i winami na stole. 

Z porozumieniem się nie mieli 
zbytnich trudności, bo Teresa tro-
chę znała język francuski, a Martin 
polski. Jego dziadek był Polakiem 
i pochodził z Poznania. Degustując 
smaczne potrawy i popijając wino, 
mówili o  sobie. Martin liczył 50 
lat i od kilku lat też był wdowcem, 
chciałby ponownie stanąć na ślub-
nym kobiercu, ale czas płynie i ja-
koś nic w tym kierunku nie zrobił.  

Odtąd Teresa spożywała śnia-
dania, obiady i kolacje tylko z Mar-
tinem w  przytulnym gabineciku. 
Była coraz bardziej przez niego 
emablowana i  doszło do seksu. 
Oboje pasowali do siebie i  było 
im bardzo dobrze w łóżku. W tej 

sytuacji monsieur Martin oświad-
czył się Teresie i  zaproponował 
jej małżeństwo. Teresa powiedziała 
– tak. Teraz jest panią na jednym 
z zamków nad Loarą. 

 
MONIKA 

Monika tylko przez cztery lata 
wytrwała w  stanie małżeńskim. 
Mając 30 lat, wyszła za mąż za 
równolatka – Wojtka, chłopaka 
przystojnego, inteligentnego, z po-
czuciem humoru i szarmanckiego. 
Miał jednak pstro w  głowie, za-
miast dbać o dom, wolał życie ka-
wiarniane, kolegów, dziewczynki, 
wódeczkę. Wszystkie obowiązki 
domowe, łącznie z  zarabianiem 
pieniędzy na codziennie życie, 
spoczywały na barkach Moniki. 
Początkowo wybaczała mężowi li-
cząc, że się zmieni. Kiedy nie za-
nosiło się na poprawę, wniosła 
pozew do sądu i uzyskała rozwód 
z  winy męża. Wojtek wyjechał 
z miasteczka do Warszawy i słuch 
po nim zaginął.  

Mając niespełna 35 lat, Monika 
postanowiła też trochę sobie pożyć. 
W tym celu pojechała na wczasy 
do słonecznej Bułgarii, która znów 
stała się dla Polaków modna. 

Zakwaterowała się w  jednym 
z ośrodków w Złotych Piaskach, 
do południa plażowała, a  potem 
grasowała po lokalach i dyskote-
kach. Zaczęła prowadzić hulaszczy 
tryb życia, podobnie jak jej były 
mąż. A  co sobie będę żałować, 
tyle mego – usprawiedliwiała się 
w duchu sama przed sobą. Po każ-
dej dyskotece dawała się podrywać 
różnym, zgłodniałym seksu Buł-
garom. Przyprowadzała ich do 
swego pokoju lub szła do nich. 
Bywało, że oddawała się na piasku 
na plaży. Wielu mężczyzn brało 
ją za dobroduszną prostytutkę, 
która za seks nie bierze pienię-
dzy. 

Po dwóch tygodniach Monika 
wróciła do domu. Zamiast cieszyć 
się z bogatych przygód, ogarnęło 
ją złe samopoczucie. Udała się do 
lekarza, pan doktor ją zbadał i za-
wyrokował: 

– Trypelek, pani Moniko, gdzie 
go pani złapała? 

– Byłam na wczasach. 
– O, to najlepsze miejsce do 

zakażenia, trzeba było uważać. Ale 
wyleczę panią z  tego, musi pani 
tylko ściśle stosować się do moich 
wskazówek. 

Po pewnym czasie choroba 
ustąpiła, ale to nie był koniec wa-
kacyjnej przygody. Ginekolog 
stwierdził, że jest... w ciąży. Monika 
postanowiła urodzić dziecko, 
zwłaszcza że miał to być jej pierw-
szy potomek. Tylko ojciec nigdy 
nie będzie znany.

Zagraniczny seks pań w średnim wieku

Anita i Ahmed

Teresa
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7Książki spod Karkonoszy

Lesław Miller 

O
d kilu lat w  Szklarskiej 
Porębie mieszka z rodzi-
ną znana i popularna pi-

sarka – Joanna Maria Chmie-
lewska, autorka książek dla dzieci 
i dorosłych. Pochodzi ze Szczecina, 
ale dłuższy czas rezydowała w Gry-
ficach. 

Tytuły książek dla milusińskich  
to: „Historia srebrnego talizmanu”, 
„Neska i srebrny talizman”, „Musz-
la”, „Przecinek i kropka” „Niebieska 
niedźwiedzica” i  seria poetycka 
„Zaczarowane rymowanki”. Na-
tomiast dorośli chętnie sięgali 
do „Poduszki w ró -
żowe słonie”, 
„ S u k i e n k i 
z mgieł”, „Kar-
minowego sza-
la” i  „Męża za-
stępczego”. Naj-
nowszą  pozycją 
jest „Pod Wędrow-
nym Aniołem”. 

– Kiedy zaczęła 
Pani marzyć o  pisar-
stwie, czy już w  dzie-
ciństwie? 

– Tak, chciałam po-
ślubić indiańskiego wodza, 
zostać detektywem i  pisać 
książki. Mój mąż wprawdzie 
indiańskim wodzem nie jest, 
ale ma tyle innych zalet, że mu 
tę drobną „wadę” wybaczam. 
Umiejętność dedukcji niejedno-
krotnie przydaje mi się w pracy 
pedagoga (to moja druga spe-
cjalność). A  pisanie? To moja 
pasja i  odskocznia od codzien-
ności. Lubię prowadzić warsztaty 
twórczego pisania, kiedy długo-
pisy śmigają po kartkach, opo-
wieści krążą pod sufitem, a zwykła 

sala zmienia się w  wylęgarnię 
pomysłów. Pociągają mnie nowe 
ścieżki, ludzie z  pasjami i  kawa 
w miłym towarzystwie . Kolek-
cjonuję okruchy szczęścia i anioły 
z osobowością. 

– Po przyjeździe z Gryfic ku-
piliście Państwo dom w Szklar-
skiej Porębie, w  jakim był sta-
nie? 

– Bardzo kiepskim, trzeba było 
przeprowadzić duży remont, który 
był kosztowny i  wymagał wiele 
pracy. Mąż, będący przysłowiową 

złotą rączką, był architektem i wy-
konawcą większości robót. 

– Dom po remoncie stał się 
pensjonatem, czy dużo przyjeżdża 
gości? 

– Sporo, ale oprócz stałych go-
ści, którzy przyjeżdżają, aby wy-
począć, przyjmujemy też – w miarę 
wolnych miejsc – inne osoby. Za-
interesowanych prosimy o kontakt 
z nami: Szklarska Poręba, ul. Górna 
31a, tel. 75 513 265 607, e-mail: 
turnus@wp.pl 

– Traf chciał, że Państwa bu-
dynek stoi w Dolinie Siedmiu 

Domów, gdzie na przełomie 
XIX i XX wieku osiedlali się 

znani artyści i pisarze. 
– Tu mieszkali bracia 

literaci: Carl i  Gerhart 
Hauptmann – laureat li-
terackiej Nagrody Nobla, 

naukowiec Wilhelm Bolsche, 
publicysta i przyrodnik – Hermann 
Hendrich, ociemniały malarz pru-
skiego dworu królewskiego – Bru-
no Wille. Poza tym ze Szklarską 
Porębą byli m.in. związani: malarz 
Vlastimil Hofman, pisarz i dzien-
nikarz Henryk Piecuch, rzeźbiarz 
Zbigniew Frąckiewicz, artysta fo-
tografik Jan Korpal i Jacek Jaśko-
wiak – późniejszy prezydent Poz-
nania. 

– Bardzo ciekawie napisała 
Pani o tym w swojej książce „Pod 
Wędrownym Aniołem”. Przy-
znam, że przeczytałem ją jednym 

tchem – zacząłem w  piątkowe 
popołudnie, a skończyłem w so-
botę rano. 

– Książka traktuje o zmianie, 
ryzyku spełnienia marzeń, ale rów-
nież o ciekawych ludziach, których 
poznałam w  Szklarskiej Porębie. 

Jest przewodnikiem dla wszystkich, 
którzy odwiedzą to miasto i oprócz 
wędrowania po górach mogą poz-
nać jego ciekawą historię. 

– Dla kogo pisze się łatwiej, 
dla dzieci czy dorosłych? 

– To nie ma znaczenia, ale 
dziecko jest bardziej wymagającym 
czytelnikiem. Kiedy miałam kilka 
lat, pod wpływem książki Maku-
szyńskiego o mądrej małpce Fiki 
Miki wsadziłam termometr do 
gorącej herbaty. Naśladowałam 
Murzynka Goga-Goga, który nie 
wiedział do czego służy termometr 
i zanurzył go w gorącym mleku. 

– Jakie jest Pani motto życio-
we? 

– Boże, daj mi pogodę ducha, 
abym godziła się z tym, czego nie 
mogę zmienić, odwagę, abym zmie-
niła to, co zmienić mogę i mądrość, 
żeby odróżnić jedno od drugiego. 

– Dziękuję za rozmowę, 
a  Czytelników „Odrodzonego 
Słowa Polskiego” zachęcam do 
czytania bardzo ciekawie napi-
sanych książek Joanny Marii 
Chmielewskiej.
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Popularna pisarka  
– Joanna Maria Chmielewska  

zamieszkała w Szklarskiej Porębie

Joanna Maria Chmielewska

Pensjonat pisarki w Szklarskiej Porębie
Okładka książki  
„Pod Wędrownym Aniołem”



8 Region

P
remier Mateusz Morawiec-
ki odwiedził Wałbrzych 
i sąsiednie Szczawno-Zdrój. 

Zaczął od wizyty w fabryce Toyoty. 
Tam premier i  prezes zakładu – 
Eiji Takeichi poinformowali o no-
wej inwestycji. W Wałbrzychu po-
wstanie bowiem linia do produkcji 
elektrycznej przekładni hybrydowej 
do silników o pojemności 1,5 l. 

W Wałbrzychu od ubiegłego 
roku są wytwarzane elektryczne 
przekładnie hybrydowe do silników 
o pojemności 1,8 l. Produkcja tych 
nowych ma ruszyć w 2021 roku. 
Dzięki inwestycji o wartości 300 
mln złotych powstanie kilkaset 
nowych miejsc pracy. Fabryka ma 
rocznie produkować 175 tysięcy 
nowych przekładni.  

W Szczawnie-Zdroju premier 
przekazał wiadomość, że rząd do-

łoży 1,8 mln zł do odbudowy Za-
kładu Przyrodoleczniczego. 

– To pieniądze z rezerwy ce-
lowej. Polska musi być potęgą 
uzdrowiskową i  turystyczną. Nie 
wyobrażam sobie, żeby państwo 

nie pomogło przy odbudowie tego 
budynku, tak aby ludzie mogli się 
tu nadal leczyć – mówił premier. 

Pieniądze na odbudowę – 3 
mln złotych – ma też przekazać 
samorząd województwa. 

– To powinno wystarczyć, ale 
trzeba liczyć się z tym, że podczas 
takiej inwestycji pojawiają się nieraz 
nowe okoliczności – mówił Cezary 
Przybylski, marszałek wojewódz-
twa. Podkreślał jednak, że woje-
wództwo jest zdeterminowane, 
żeby Zakład Przyrodoleczniczy 
w Szczawnie-Zdroju jak najszyb-
ciej odbudować, bo to spowoduje, 
że będzie do nas przyjeżdżało wię-
cej turystów i wpłynie na ożywienie 
regionu.  

Zakład Przyrodoleczniczy uległ 
ogromnemu zniszczeniu podczas 
pożaru, do którego doszło w ubieg-
łym roku.

Premier odwiedził  
Wałbrzych  

i Szczawno-Zdrój

W
 Bolesławcu, przy ul. 
Cieszkowskiego, bę-
dzie wzniesiony nowy 

budynek dla Komendy Powiatowej 
Policji. Koszt, łącznie z  wyposa-
żeniem, wyniesie 33 miliony zło-
tych. Budowa zacznie się niebawem 
i  zakończy w  IV kwartale 2021 
roku. 

Obiekt będzie spełniał wyma-
gania standaryzacji budynków Po-

licji, zapewniając jednocześnie od-
powiednie warunki pracy funk-
cjonariuszy i  obsługi interesan-
tów. 

Działka pod inwestycję została 
przekazana nieodpłatnie przez 
władze samorządowe na rzecz dol-
nośląskiej Policji, wsparły one rów-
nież finansowo wykonanie doku-
mentacji projektowej. 

25 lipca 2019 roku podpisano 
umowę na przebudowę drogi wo-
jewódzkiej 416 na odcinku od 
Głogówka do Szonowa. To jedna 
z najgorszych dróg w wojewódz-

twie opolskim. Koszt modernizacji 
to prawie 9 mln zł. Roboty będą 
polegały m.in. na rozbiórce znisz-
czonej konstrukcji drogi i budowie 

nowej, powstaną też chodniki, 
ścieżki dla rowerów i zatoki auto-
busowe.  

– Najpierw firma, która wygrała 
przetarg, zrobi projekt, a  potem 

przystąpi do prac – mówi Arka-
diusz Branicki z  Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Opolu.

T
a rudera znajduje się w Ro-
lantowicach w gminie Ko-
bierzyce, na bardzo ruch-

liwej drodze z Wrocławia w kie-
runku Kłodzka i dalej do Czech. 
Każdego dnia przejeżdża tędy ty-
siące  rodzimych i zagranicznych 
samochodów, a rudera jest kiepską 
wizytówką tej bogatej gminy. Kie-
dyś w budynku funkcjonowała go-
rzelnia, ale  od wielu lat nic się 
tam nie dzieje. 

Budynek dla 
bolesławieckiej 

Policji

Rudera  
przy ruchliwej drodze

Wizualizacja budynku policyjnego

Budynek szpeci ruchliwą drogę
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9Zielone płuca Wrocławia

Wojciech Mach 

B
ez względu na płeć i naro-
dowość co najmniej dwa 
razy w roku narzekamy – 

na zimno lub gorąco. A przecież 
już w  nakręconym w  1955 roku 
amerykańskim filmie „Słomiany 

wdowiec” Marilyn Monroe pole-
cała metodę na upał: należy trzy-
mać swoją bieliznę w zamrażarce 
a łóżko polewać lodowatą wodą… 

Przez kilka letnich miesięcy 
boimy się boreliozy. Jest to choroba 
zawodowa w  przypadku np. leś-
ników i  drwali, gdyż oni muszą 
przebywać w lesie. Podobnie nau-
czycielka z dziećmi na wycieczce 
przyrodniczej – jest w pracy. Turyści 

już nie – włażą w krzaki dobro-
wolnie. 

Naszej urodzie pomagają nie 
tylko drogie kremy. Tak samo bar-
dzo dobrze na cerę działa deszczyk 
wiosenny: wygładza zmarszczki, 
tworząc jedwabistą skórę. Dzięki 
temu pozbywamy się zmarszczek 
poza tą, na której siadamy… 

Odpocznijmy także na roman-
tycznej ławeczce w  którymś 
z wrocławskich parków – w naszym 
grodzie najważniejszych jest ich 
26. Największe to Szczytnicki –
100 ha. Zachodni – 75 ha, Połu-
dniowy –25 ha, Wschodni – 30 
ha, Tysiąclecia – 90 ha. 

Niewielu wrocławian wie, że 
lasy w administracyjnych granicach 
miasta zajmują 2286 hektarów: 

Mokrzański 551 ha (cały ma 680 
ha), Rędziński – 408 ha, Osobo-
wicki – 137 ha, Leśnicki – 21 ha 
(cały 38 ha).  

A jak  często odwiedzamy 
wrocławskie ogrody? Mamy ich 
kilka:  Zoologiczny, od 1865 roku, 
o powierzchni 33 ha, Botaniczny 
założony w 1811 roku, powierzch-

nia 7 ha, Roślin Leczniczych 
w  osiedlu Zacisze przy Kocha-
nowskiego – 2,66 ha, Japoński od 
1913 roku. Przy Pałacu Królew-
skim, obecnie Muzeum Miejskim 
Wrocławia, jest niewielki, położony 
od strony placu Wolności, odres-
taurowany uroczy ogród. 

Na Ostrowie Tumskim ucho-
wał się szereg niewielkich ogro-
dów z zespołem barokowych rzeźb 

piaskowcowych. Ogród przy ul. 
Katedralnej z murem i pawilonami 
ogrodowymi, elementami fontan-
ny, elewacji Młynów św. Klary, 
ogrody w zespole dworów Kano-
ników, ogrody zamkowe wzdłuż 
bulwarów przy ul. św. Marcina. 
W części ogrody te nie są ogól-
nodostępne.  

Zachęcam do odwiedzenia roz-
ległego Lasu Mokrzańskiego: wy-
godnie dojedziemy z Leśnicy au-
tobusem 137. Potem leśną drogą 
z resztkami poniemieckiego asfaltu 
przejdziemy 1 km na Wiśniowe 
Wzgórze. Zobaczymy na nim fun-
damenty jednej z  gospód, która 
była miejscem wytchnienia i od-
poczynku dla dawnych mieszczu-
chów. Nazwa pochodziła od wiel-

kich sadów wiśniowych na zboczu 
wzgórza. Niestety, w ostatnich la-
tach masowo wycięto drzewa 
i błyskawicznie wybudowano roz-
ległe osiedle willowe. 

Ze wzgórza doskonale widać 
pobliski Wilkszyn, o którym pierw-
sze wzmianki pochodzą już z 1175 
roku. Dziś ta urocza osada należy 
do gminy Miękinia. Wyczuwa się 
tam dobre promieniowanie, oko 
cieszą domki przy zadbanych, przy-
tulnych uliczkach. Ciekawy jest 
kościół pw. św. Wawrzyńca z 1721 
roku oraz plebania z pierwszej po-
łowy XVIII wieku. W Wilkszynie 
mieszka m.in. Maciej Janowski – 
nasz znakomity żużlowiec i Bartek 
Czekański –renomowany dzien-
nikarz sportowy. 

Wśród nowo wytyczonych uli-
czek na zboczu Wiśniowego 
Wzgórza schodzi się łagodnie do 
drogi prowadzącej do Wilkszyna 
i  autobusu 923 odwożącego do 
Leśnicy. Jadąc nim nieco okrężną 
trasą, zobaczymy m.in. Marszowice, 
Pracze Odrzańskie, nowe i  stare 
osiedla, park Stabłowicki i Stadion 
Wrocław. Jest to także cudowny 
wypad: spacer + wycieczka. Nie 
męczy, a daje dużo radości i energii.  

Ale różne są formy wypoczyn-
ku. W  czasie niedawnego week -
endu znajomy relaksował się, upar-
cie siedząc przy komputerze i ły-
kając internetowe informacje o ko-
lejnych wyczynach polityków. Przy 
tym, jako odtrutkę, non stop de-
gustował różne trunki z banderolą 
akcyzy, a szczególnie te ekologiczne, 
z żyta… W efekcie swoim odde-
chem upił, ba, nawet zainfekował, 
osobisty laptop!

Lesław Miller  

T
e luksusowe oblegają ele-
ganckie lokale i drogie ho-
tele. Gorszy sort nagabuje 

mężczyzn na dworcach i na ulicy, 
przy drogach spacerują TiR-ówki. 
Mowa o  prostytutkach, które 
świadczą swoje „usługi”, polując 
najchętniej na pijanych. 

Prostytucja w  Polsce, w  po-
równaniu do niektórych państw 
na świecie, nie jest prawnie za-
broniona, nielegalne jest tylko 
czerpanie zysków z tego procederu. 
Chodzi tu o wszelkiej maści „al-
fonsów” i „opiekunów” biorących 

pieniądze otrzymywane od klien-
tów przez prostytutki. Najczęściej 
„alfonsi” zabierają im lwią część 
zarobków, zostawiając tylko ochła-
py. Niektóre dziwki prowadzą biz-
nes na własny rachunek, lecz ry-
zykują, bo mogą się narazić na 
pobicie przez sutenerów. 

Tak więc znaczna część do-
chodu trafia do pośrednika. Należy 
jednak pamiętać, że realne zyski 
są pomniejszone o wszystkie kosz-
ty niezbędne do wykonywania 
tego typu usług. Są to przede 
wszystkim koszty konieczne dla 
zachowania atrakcyjnego wyglądu 
oraz zdrowia, ale również środki 
antykoncepcyjne, wynajem lokalu, 

specjalna odzież erotyczna czy 
gadżety. 

Informacje publikowane 
w ogłoszeniach towarzyskich zdo-
minowane zostały przez dwie staw-
ki – 150 i 200 złotych za godzinę 
pracy oraz 1500 i 2000 zł w przy-
padku usług całonocnych. Jednak 
różnie to wygląda w poszczegól-
nych polskich miastach, oto kilka 
przykładów: 
Międzyzdroje – 440 zł  
Warszawa – 277 zł  
Kraków – 232 zł 
Wrocław – 233 zł  
Inowrocław – 142 zł  
Opole – 185 zł  
Zabrze – 145 zł 

Sposoby na zadowolenie

Park Szczytnicki należy do najchętniej odwiedzanych przez wrocławian

W oczekiwaniu na kierowców TIR-ów
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Wojciech W. Zaborowski 

O
d 1 do 3 sierpnia 2019 
roku Kostrzyn nad Odrą 
był niewątpliwie euro-

pejską stolicą rocka, a  to dzięki 
corocznemu festiwalowi, który od 
25 lat organizuje i  któremu pat-
ronuje założyciel i  szef WOŚP 
(Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy) Jerzy Owsiak. Oczywi-
ście sam nie byłby w stanie udźwig-
nąć organizacyjnego trudu, ale i 50 
współpracowników, o  których 
wspominał w wywiadach, musiało 
nieźle wytężać siły, by tak wiel-
kiemu przedsięwzięciu podołać. 
Tym bardziej że z  roku na rok 
rosną wymagania urzędów decy-
dujących o  losach imprezy, która 
wraz z  zaostrzeniem przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa, kosz-
tuje też coraz więce i wymaga do-
datkowego trudu organizacyjnego. 
Ale to już było zmartwienie Je-
rzego Owsiaka, uczestnicy festi-
walu raczej tym ostatnim proble-
mem nie za bardzo się przejmowali, 
dla nich najważniejsze, że przez 
trzy dni w Kostrzynie całodobowo 
rozbrzmiewała rockowa muzyka. 

A uczestników było... No właś-
nie, liczby podane przez organi-
zatorów nijak mają się do danych 
przytaczanych przez policję. Wy-
pośrodkujmy więc – na pewno 
przyjąć można, że na kostrzyńskich 
polach bawiło się ponad pół mi-
liona ludzi (organizatorzy wspo-
minają o 800 tysiącach). Z sympatią 
więc witano na festiwalu pomor-
skiegio marszałka Mieczysława 
Struka, ktory czynnie włączył się 
w organizowanie specjalnych po-
ciągów dla fanów festiwalu. A były 
obawy, że nie tylko specjalnych 
pociągów może w  tym roku za-

braknąć, ale że i te normalnie kur-
sujące przez Kostrzyn PKP puści 
inną trasą. I to nie ze złośliwości 
lub niechęci do Owsiaka, jak za-
pewniano, a z czystej kalkulacji – 
podobno się nie opłacało. Koszty 
remontu wagonów po festiwalu 
przewyższały wpływy z  biletów! 
Na szczęście skończyło się tylko 
na pogróżkach, a w sprawie trans-
portu interweniował nawet premier, 
choć, co tu ukrywać, w  obozie 
rządzącym Jerzy Owsiak raczej 
nie ma najlepszej opinii, do czego 
jeszcze powrócę. 

Darmowa impreza w zamyśle 
była wyrazem podziękowania Or-
kiestry dla darczyńców, którzy hoj-
nie sypnęli groszem w czasie ostat-
niej zbiórki na wyposażenie szpitali 
w  nowoczesny sprzęt medyczny. 
Jak przypomniała też marszałek 
wojewodztwa lubuskiego Anna Po-
lak, wartości, pod którymi podpisują 
się uczestnicy festiwalu, to miłość, 
pokój i  tolerancja. Przeciwnicy 
Owsiaka i festiwalu lubią skupiać 
się na interwencjach policji, by uka-
zać, jaka to moralna zgnilizna i ła-
manie prawa odbywa się w cieniu 
pięciu estrad. Ale w tym wypadku 
należy poprzeć Owsiaka i przyznać 

rację jego rozumowaniu, że w nor-
malnym kilkusettysięcznym mieście 
zdarza się o wiele więcej interwencji 
policyjnych niż na festiwalu, dwa 
zaś wypadki śmiertelne (jeden zgon 
z  przyyczyn naturalnych, drugi 
z przedawkowania) tylko tę opinię 
potwierdzają. 

Przybyli goście bawili się zna-
komicie. Scena Duża, Mała, Scena 
Lecha, Viva Kultura i Nocna Scena 
ASP przeżywały prawdziwe ob-
lężenie. Zresztą fani rozbili swe 
namioty na długo przed oficjalnym 

otwarciem festiwalu (rozpoczął go 
Ziggy Marley 1 VIII, godz. 15.20) 
i  pozostali w  Kostrzynie nawet 
po jego oficjalnym zakończeniu 
(„KULT” 3 VIII, godz.00.10).  

Minęło już dobrych parę ty-
godni i  recenzja poszczególnych 
występów nie miałaby większego 
sensu, przeto tylko zainteresowa-
nym podaję, że pierwszego dnia 
wystąpili m.in. „GOGOL BOR-
DELLO” i „PARKWAY DRIVE”, 
drugiego dnia „ORNETTE”, 
Krzysztof Zalewski i „LORDI”, 
trzeciego zas Agnieszka Chylińska 
i „ŁYDKA GRUBASA”. 

Jak zwykle, oprócz imprez mu-
zycznych było wiele  towarzyszą-
cych, np. spotkanie z  Adamem 
Bodnarem, Rzecznikiem Praw 
Obywatelskich. 

I tu powracam do postaci Je-
rzego Owsiaka. Zarzuca mu się 
stronniczość w doborze gości na 
spotkania w ASP. To jeszcze pół 

biedy, każdy ma prawo do własnych 
poglądów. Ale upolitycznione, 
ubarwione niecenzuralnymi sło-
wami wystąpienia na estradzie 
mogą zaowocować nie tylko po-
nownymi procesami sądowymi, co 
już dziś zapowiadają niektórzy 
oburzeni słuchacze, ale również 
dalszym konfliktem na linii orga-
nizatorzy festiwalu – państwowe 
urzędy. A miały być przecież „mi-
łość; pokój i tolerancja”! 

W poniedziałkowy poranek 
spotkałem na peronie w Kostrzynie 
(dworzec cały czas był jeszcze za-
mknięty dla podróżnych) wzmoc-
niony patrol policji, kilku śpiących 
jeszcze na peronie niedobitków 
festiwalowych i  faceta ręką zbie-
rającego z peronu pozostałe śmieci. 
Może by mu tak kupić jakiś przy-
rząd do zbierania papierów? Fes-
tiwal chyba przetrwa, mimo nie-
wyparzonej gęby miłującego ludzi 
Owsiaka – i przyrząd przyda się 
facetowi za rok.

Zawsze latem w Kostrzynie
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Pol'and'Rock Festival 2019 

Niewyparzona, ale miłująca ludzi  
gęba Owsiaka 

Boss festiwalu – Jerzy Owsiak

Było też na ludowo – zespół Tulia

Chwila wypoczynku

Radości nie było końca Pewna panna z miasta Kielce pozwoliła se na wielce
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...a jednak można do niej do-
trzeć, chociaż jest wymyślona. Wy-
myśliła ją oczywiście Astrid Lind-
gren, by umieścić tam akcję swojej, 
chyba najsłynniejszej, książki 
„Dzieci z Bullerbyn”. 

 
Wszystko przez film 

W rzeczywistości Bullerbyn to 
kilka budynków w  miejscowości 
Sevedstorp w południowo-wschod-
niej Szwecji. Miejsce łatwo znaleźć, 
Mapy Google na pewno pomogą. 
Tu właśnie powstały zdjęcia do 
szwedzkiej ekranizacji książki. Pre-
miera filmu odbyła się w grudniu 
1986 roku. 

Od tego czasu, szczególnie la-
tem, Sevedstorp przeżywa najazd 
turystów, zwłaszcza rodzin z dzieć-
mi. Bo przecież kto by nie chciał 
zobaczyć na własne oczy, jak miesz-
kali bohaterowie ulubionej książki? 
Do miejscowości prowadzi wąska, 
boczna droga, ale przyjeżdżają tu 
goście z prawie całej Europy. Oprócz 
Szwedów, najwięcej jest odwiedza-
jących z Niemiec i Norwegii. Polski 
język też da się usłyszeć. 

Mamy więc trzy zagrody: pół-
nocną, środkową i  południową. 
Jest stodoła i bańki na mleko przy 
zagrodzie północnej. Wszystko 
wygląda tak, jak w filmie. Nic się 
nie zmieniło. Budynki są świetnie 
utrzymane, pomalowane na tra-
dycyjny w Szwecji czerwono-brą-
zowy kolor. Okna koniecznie z bia-
łymi ramami – niektóre z nich to 
prawdziwe dzieła sztuki. 

Szkoda, że do zagród nie moż-
na wejść – to prywatne domy. Za 
to można zwiedzić inne budynki. 
W  stodole powstała kawiarnia, 
w której można odpocząć, czegoś 
się napić i  przekąsić oraz kupić 
coś na pamiątkę. Dzieci mogą 
również poskakać po świeżo ze-
branej z pola słomie.  

Bullerbyn ma też całkiem in-
teresujących mieszkańców. To trzy 
króliki: Tusensköna, Kerstin i Bar-
bro. Są też owce i  kura – obo-
wiązkowo z  kurczętami. Dzieci 
oczywiście są zachwycone takim 
towarzystwem.  

Nie sposób nie wspomnieć 
o tym, że w środkowej zagrodzie 
naprawdę mieszkał dziadek Astrid 
Lindgren. Stał się on pierwowzo-
rem dziadka Britty i Anny z pół-
nocnej zagrody. Wygląda na to, że 
twórcy filmu nieprzypadkowo wy-
brali lokalizację. 

 
Dookoła Bullerbyn 

Oglądając film, mamy wrażenie, 
że Bullerbyn otoczone jest przyrodą 
jak z bajki. Kiedy tam przyjedziemy, 
przekonamy się, że tak jest w rze-
czywistości! Ogromne wrażenie 

robi przede wszystkim niesamowita 
zieleń. Prawie nie ma tam pól 
uprawnych, może jedynie przydo-
mowe ogródki. Są za to pastwiska, 
łąki, lasy, jeziora i skały porozrzu-
cane po pagórkowatej okolicy. Nie-
mal nie ma tutaj wsi, jakie znamy 
z Polski. Są raczej luźno rozpro-
szone gospodarstwa, czasami zda-

rzają się skupiska kilku domków, 
jak w Sevedstorp, a z rzadka większe 
wsie. 

W takim właśnie otoczeniu 
dorastała Astrid Lindgren, zanim 
wyjechała do Sztokholmu. Jej ro-
dzinny dom znajduje się kilkanaście 
kilometrów od Sevedstorp –
 w miejscowości Vimmerby. Obec-

nie można zwiedzać to miejsce. 
Nazywa się 

 
Astrid Lindgrens Näs 

Jest to muzeum poświęcone 
Astrid Lindgren. Składa się z kilku 
budynków historycznych oraz zbu-
dowanych współcześnie, jest też 
ogród. Wszystko tonie w zieleni. 
Na skraju tego kompleksu stoi 
dom, w którym urodziła się pisarka. 
Ponieważ jest to własność pry-
watna, można go zwiedzać jedynie 
z przewodnikiem i po wcześniej-
szym zarezerwowaniu wizyty. Kie-
dy Astrid mieszkała w Sztokhol-

mie, jej rodzice sprzedali dom. 
Jednak gdy stała się znaną i majętną 
osobą, odkupiła posiadłość i  do-
prowadziła ją do pierwotnego sta-
nu. Dom jest teraz w posiadaniu 
rodziny pisarki. W 2007 roku po-
wstał nowy budynek muzeum, 
w którym można obejrzeć pamiątki 
związane z Astrid Lindgren. Jest 
też sklep z książkami i pamiątkami, 
no i kawiarnia. 

 
Co jeszcze? 

Na peryferiach Vimmerby po-
wstał ogromny kompleks nazwany 
Światem Astrid Lindgren (Astrid 
Lindgrens Värld). Można tutaj 
spotkać bohaterów z  jej książek, 
zajrzeć do ich domów, przeżyć ich 
przygody. Jest amfiteatr, jezioro, 
restauracje, sklepy, a nawet hotel. 
Na pewno się przyda, bo nie sposób 
wszystkiego zobaczyć w ciągu za-
ledwie jednego dnia. 

Nic jednak nie dorówna uro-
kiem temu, co można zobaczyć 
i poczuć w wiosce Bullerbyn... – 
przepraszam, powinienem napisać 
Sevedstorp. Zapomniałem, że prze-
cież Bullerbyn nie istnieje... 

Tomasz Stasiak
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Bullerbyn – wioska, której nie ma...

Na pierwszym planie zagroda południowa Króliki z Bullerbyn

Sevedstorp – krajobraz jak z bajki

Dom Astrid Lindgren w Vimmerby
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Janusz Michalewicz 

U
kazała się wyjątkowa 
książka pt. „Ignac” – o wy-
jątkowym poecie. Stwo-

rzyli ją Bogusław Klimsa, znany 
popularyzator muzyki i rozrywki, 
kompozytor – autor monografii, 
oraz artysta plastyk Nicole 
Naskow, profesor ASP, koledzy 
Ignaca. Książkę wypełnia prze-
krój tekstów wydobytych z nie-
bytu, również przez córkę poety, 
Lesię. Ilustrowana delikatnymi, 
intrygującymi rysunkami, szkicami. 
Z  pietyzmem zakomponowana, 
wydana przez studio c2 Grzegorz 
Mieczkowski, jest rodzajem tomiku 
poezji i wspomnień. 

Popularny „Ignac” – LECH 
IGNASZEWSKI, z pochodzenia 
Kaszub, studiował polonistykę na 
Uniwersytecie Wrocławskim. 
Ukończył ją w 1967 roku. Od stu-
diów związany z Wrocławiem, był 
drożdżami, autorem literackich 
i artystycznych inicjatyw. Przystąpił 
do grupy literackiej w pałacykowej 
„Arce”. Pisał głęboko intelektualne 
utwory, więcej niż dobre, liryczne 
i satyryczne wiersze, teksty piose-
nek.  

Wiązał się ze studenckimi teat-
rami alternatywnymi, kabaretami. 
Był ich esencją, autorem i wyko-
nawcą. Zaczynał w  akademiku 
„Szklany Dom” przy pl. Teatralnym, 
od występów w Studenckim Te -
atrze „Riposta”. W  klubie ZSP 
Pałacyk przy Kościuszki przygo-
towywał scenariusze i  teksty do 
kabaretu literackiego „Jarzębiak”. 
Teresie Tutinas, Krystynie Tkacz, 
Ewie Sadowskiej od progu ich 
karier pisał piosenki na konkursy, 
giełdy... W latach 1965–1970 spod 
pióra Ignaca wyszła ogromna ilość 
tekstów. Mnie obdarował rękopi-
sami dwóch znakomitych tang pt. 
„Zezowate tango”– liryczne, za-
wadiacko miłosne, i „Tango strip 
tease” – alegoria rozbioru Polski. 
A sam m.in. śpiewał tak: 
Drży cisza nad Belwederem, 
wiatr w okiennicach telepie, 
pierwszy sekretarz z premierem 
myślą, jak zrobić nam lepiej. 
Nad ranem burza pomysłów, 
niby lawina się wali, 
jeżeli wódka zdrożeje 
obniżą się ceny stali.  
/Stalin, Stalin/ 
Obniżmy niektóre gaże, 
podnieśmy ciut rentę starczą,  
wyregulują się twarze 
tych, co na ustrój dziś warczą. 
A po to, by jeszcze lepiej 
ukrócić różnych cwaniaków, 
zwiększą się hordy milicji 
i cichociemnych tajniaków. 
[…] 

Lech Ignaszewski, z  trzema 
studentami: architektury – Mar-
kiem Gołębiowskim, bibliotekar-
stwa – Leszkiem Niedzielskim 
oraz geologii Bogusławem Klimsą 
– muzykiem, założyli w 1966 roku 
kabaret „Ojców” w  klubie 

ZSP Pałacyk. Połączyły ich liczne 
uzdolnienia artystyczne, nadprze-
ciętne poczucie humoru i estyma 
dla trunków. Zaprezentowali cztery 
premiery. Wśród zabawnych skeczy, 
parodii, komicznych scenek mi-
micznych, w pamięć zapadały wy-
borne do recytacji wiersze Ignaca, 
piosenki, tanga, walce, ballady. 
W 1967 roku „Ojcowie”, na Fes-
tiwalu Akademickim FAMA 
w Świnoujściu, zostali laureatami 
w konkursie kabaretów. 

Twórczość Ignaca wykraczała 
poza dolnośląski region. Jako autor 
scenariuszy, widowisk, słuchowisk, 
współpracował z  krajowymi es-
tradami, radiem, TVP. Z Jonaszem 
Koftą współtworzył audycje ra-
diowe, m.in. „Wypadki losowe”, 
„Mini tango, czyli krótki kurs tan-
gologii stosowanej”. Wspólnie byli 
autorami słuchowiska „Trubadur 
de Varsovie, czyli zawracanie gitary” 
dla Teatru Polskiego Radia. Pre-
miera w obsadzie: Anna Prucnal 
– Głos kobiecy, Tadeusz Ross – 
Trubadur oraz Józef Nowak, Ka-
zimierz Wichniarz, Witold Ka-

łuski, Andrzej Stockinger i  inni, 
odbyła się 1 stycznia 1968 roku, 
w reżyserii Zdzisława Habielskie-
go. 

Był auto-
rem tekstów kabaretu „Elita” i ich 

wykonawcą. W  książce swej Jan 
Kaczmarek, którego twórczość zna-
lazła uznanie w licznych nagrodach, 
dyplomach i aplauzach, wspomina, 
iż nim fachu zaczął się uczyć od 
mistrza Andrzeja Waligórskiego, 
inspiracją dla niego były teksty 
Lecha – idola, mistrza pointy. W za-
skakujących pointach Ignaca od-
najdował podobieństwo do Jere-
miego Przybory z Kabaretu Star-
szych Panów. Ignac z „Elitą” jeździł 
w  trasy po kraju do 1977 roku. 
Mieszkając przez lata w akademi-
kach i stancjach, uwielbiał na wy-
jazdach, po zameldowaniu w hote-
lowym pokoju, wylegiwać się w wan-
nie pełnej wody i śpiewać na cały 
głos Jeszcze Polska nie zginęła. 

Ignaszewski pracował w  re-
dakcjach rozrywkowych. Tworzył 
dla Programu III PR, Studia 202 
i TVP. Był członkiem Stowarzy-
szenia ZAiKS, kierownikiem li-
terackim PPIA „Impart”. Nagra-
dzany był na krajowych konkursach 
piosenek, w tym o Wrocławiu za 
„Kwiaty dla miasta”, „Dopóki pły-
nie Odra”, „Wrocławskie kolory”. 

Finezyjne teksty, znakomite 
warsztatowo, tworzył na pocze-

kaniu, z  fenomenalną łatwością. 
Pisał o miłości i o jazzie… Flirto-
wał z  polityką. Inspirowała Go 
otaczająca rzeczywistość. Aluzyjnie 
obnażał głupotę, hipokryzję, bez-
sens systemu. Bywało, że cenzura 
nie dopuszczała Jego utworów do 
obiegu. Buntowniczy, śpiewał 
w piosence pt. „Nie tak dawno”: 
Byle kiep byle kmiot ważny jak 
cholera 
Byle tam, byle my,  
„stali dziś u stera” 
[…] 
Byle co mogę żreć,  
w ogień wsadzić dłonie, 
Byle tę pewność mieć,  
że nastąpi koniec. 

Porównywany z K.I. Gałczyń-
skim, jak on nie potrafił pracować 
na posadzie. W latach 80. pracował 
na Politechnice, redagował współ-
tworzony przez siebie dwuty-
godnik „Informacje” NSZZ „So-
lidarność”. 

W grudniu 1981 roku Sta-
nisław Szelc nagrał piosenkę 
(wciąż aktualną) z  tekstem 
Ignaca pt. „Parowóz dzie-
jów”: 
Gdy cud zatrzymał poślizg 
w dół 
– jest powód do zadęcia! 
Stanąwszy twardo w dro-
gi pół, 
wychwalać osiągnięcia. 
To my! Na przekór…  
My! Pod wiatr… 

Dla wszystkich… chleba sznyta 
My! Arcyojczyźnianie,  
patriotycznie… 
koniec, kwita…! 
A kto nie z nami… Ten nasz wróg!  
[...] 
Spryt z bezczelnością wzięły ślub 
– powstała nowa wartość. 
[…] 

W 1987 roku na Uniwersytecie 
Wrocławskim uzyskał tytuł doktora 
nauk humanistycznych. Dla dzieci 
i młodzieży napisał tekst „Uczymy 
się ojczyzny”. Skonfliktowanego 
z otoczeniem Ignaca trawiły cho-
roby, zmieniały znacząco Jego fi-
zyczność. Ambitny, niezależny, 
wsparcia nie szukał. Potrafił być 
przyjacielski. Od 2002 do końca 
2013 roku żył w zapyziałym po-
koiku zdewastowanego budynku 
socjalnego (po PKP) przy ul. Ko-
reańskiej we Wrocławiu. Zżerał 
Go rak. Zmarł 23 września 2014 
roku w hospicjum Bonifratrów, na 
Poświętnem, gdzie, nadal intelek-
tualnie sprawny, napisał „Ostatni 
przystanek”. Miał 71 lat. 

25 września 2014 roku „Gazeta 
Wrocławska” zamieściła nekrolog: 

„Zmarł wrocławski poeta Lech 
Ignaszewski. Szedł swoimi dro-
gami, zawsze pod wiatr, a Jego ta-
lent owocował wierszami i tekstami 
piosenek. Żegnaj… Przyjaciele”. 

Ignac w tekstach rozdawał ra-
dość, uśmiech, rozrywkę i prowo-
kował do zadumy. Twórczością, 
patriotyzmem zasłużył, by oprócz 
świetnego tomiku poświęcić Mu 
więcej. Może skwer, może uliczkę 
w mieście, z którym był związany. 
Którego klimaty opiewał, które 
kochał, o którym poetycko myślał. 
W wierszu „Moje hobby” pisał: 
Każdy człowiek  ma swe hobby 
każdy coś od życia chce 
jeden bije wciąż rekordy 
ów się po drabinie pnie 
inny znów ma taką manię 
by przez rok na głowie stać 
ktoś chce nowe mieć mieszkanie 
ktoś chce komuś w mordę dać. 
A mnie się Wrocław podoba 
i nadodrzański szlak 
niebieskie bratki na klombach 
zielony wiosną park. 
Ja nie pisuję donosów 
nigdzie nie składam skarg 
bo mnie się Wrocław podoba 
i nadodrzański park. 
Po co mi różne Sekwany 
ja nie chcę włoskich wzgórz 
bo mnie się Wrocław podoba 
ja kocham Wrocław i już.

Wrocław był Jego hobby

Bogusław Klimsa, „Ignac”, 
studio c2 Grzegorz Mieczkowski, Wrocław 2019

Pieśń patrioty  
(prawdziwego) 

Nikomu się nie udaje 
Ignacowi zrobić jaje… 

Nic mi o tym nie wiadomo, 
że pod górę bywa stromo. 
Siły na zamiary mierzę 
i w nie wierzę całkiem szczerze. 
Na najwyższe szczyty dotrę 
na bosaka i samotnie. 
Jeśli zechcę, to przepłynę 
każde morze czy głębinę. 
Wszystko mogę, nic nie muszę, 
niepotrzebne mi katusze 
jaką drogą się kierować, 
jaką trasę zaplanować, 
w lewo, w prawo czy na skróty 
byleby mieć dobre buty. 
Z twardym czubem ciężkie glany, 
a cel wskaże wódz kochany... 

Andrzej Łapieński
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Łukasz Kłykow 

W
 dniach od 9 do 13 
lipca miałem przywi-
lej kolejny raz pro-

wadzić warsztaty szachowe pod-
czas Slot Art Festivalu, zorgani-
zowanego na terenie zabytkowego 
opactwa cystersów w  Lubiążu 
koło Wrocławia. To wyjątkowe 
wydarzenie, na które składa się 
mnóstwo koncertów i innych im-
prez okołoartystycznych, groma-
dzi corocznie kilka tysięcy mi-
łośników szeroko pojętej kultury 
alternatywnej. 

Moje warsztaty mają nazwę: 
Kawiarenka Szachowa (nawiązanie 
do słynnej Café de la Régence 
w  Paryżu). Zainteresowani grają 
w niej partyjki na kilkunastu sza-
chownicach. Frekwencja okazuje 
się na tyle duża, że liczni chętni 
częstokroć muszą czekać na swoją 
kolej. Oprócz organizowania i sę-
dziowania pojedynków, szkolę 

chcących nauczyć się gry lub po-
lepszyć umiejętności. 

Tradycją warsztatów szacho-
wych jest rozgrywanie w ostatnim 
dniu imprezy mistrzostw Slot Art 
Festivalu, w których w tym roku 
rywalizowało 14 osób. Zwyciężył 
ich stały bywalec Antoni Janowski 
z Borówca koło Poznania. Jest on 
przykładem gracza bez formalnej 
kategorii, jednak reprezentującego 
dobry poziom. Pokazał to, wygry-
wając czarnymi w decydującej partii 
z co prawda młodszą, ale bardziej 
doświadczoną w turniejowych bo-
jach moją podopieczną z Parnasu 
Oława – Paulinką Prędkiewicz. 

(diagram) 
1... Wc2! 
Odważne, bezkompromisowe 

posunięcie – tak należy grać! 
2. G:c2? 
Postawione przed trudnym za-

daniem białe od razu się gubią. 
Należało zdecydować się na 2. 
Hg5 z  obustronnymi szansami 
w niejasnej pozycji. 

Warto zwrócić uwagę, że prze-
grywającym błędem byłoby rów-
nież dobrze wyglądające 2. Hh6? 
z  uwagi na piękną kontynuację 
2... Hc6! z  groźbą mata na g2 
(przy białym hetmanie na g5 wi-
siałaby czarna wieża) 3. G:c2 
Hb6+! (dzięki wtrąconemu sza-
chowi królowa Janowskiego bierze 
pod obronę swoją podwładną na 
d8) 4. Kh1 d:c2 5.W:d8+ H:d8 
i wolny pion c2 oraz groźba sza-
cha na d1 gwarantują sukces czar-
nym. 

2... d:c2 3. H:d7 c:d1H+ 
Elegancki rentgen po linii „d”. 
4. H:d1 W:d1+ 
0-1 
Pokazana końcówka partii do-

wodzi, że nawet mniej doświad-
czeni szachiści mają szansę stwo-
rzyć arcydziełko 64 pól! Dodam, 
iż pokonana Prędkiewicz też zos-
tała mistrzynią turnieju – tyle że 
w klasyfikacji kobiet. 

Chciałbym już dziś zachęcić 
do wzięcia udziału w  przyszło-

rocznej edycji Slot Art Festivalu, 
zaplanowanej w dniach 7–11 lipca 
(szczegóły w internecie na stronie 

www.slot.art.pl). Gwarantuję, że 
każdy znajdzie coś dla siebie, nie 
tylko w mojej kawiarence. 

Pelczar 
da się lubić 

Jednym z działaczy dolnoślą-
skiego oddziału Stowarzyszenia 
Dziennikarzy RP – jedynej orga-
nizacji, do której należę – jest  
Staszek Pelczar, stary znajomy 
z  czasów naszej pracy pod Kar-
konoszami. Wtedy był redaktorem 
naczelnym „Nowin Jeleniogór-
skich”, później m.in. szefował dol-
nośląskiej telewizji i  radiu pub-
licznemu. 

Dla mnie jest on postacią bar-
dzo pozytywną. Kto go miał przy-
jemność poznać bliżej, ten powi-
nien polubić. Typ kulturalnego 
kolegi o łagodnym usposobieniu. 
Wyróżnia się cichym i nieśpiesz-
nym sposobem mówienia. 

Te cechy Staszka Pelczara spra-
wiały, że np. wypowiadane cha-
rakterystycznym głosem: „Popatrz, 
Adaś, z kim ja muszę pracować”, 
gdy akurat któryś z dziennikarzy 
„Nowin Jeleniogórskich” w mojej 
obecności zawracał mu głowę ja-
kimiś pierdołami, brzmiało zu-
pełnie niezłośliwie, wręcz dobrot-
liwie. A  bodaj najczęściej przez 
niego powtarzany wulgaryzm: „Ja 
pierdzielę” miał taką intonację, że 
chyba nie raził uszu nawet szcze-

gólnie przewrażliwionych na 
brzydkie wyrazy. 

 

„Jaja Grubego” –  
to się czytało! 

Żył we Wrocławiu dziennikarz, 
którego autentycznie podziwiałem 
za charakter pisma. W twórczym 
tego pojęcia znaczeniu. W  jego 
felietonach nie było łatwizny 
w graniu na emocjach niewybred-
nego czytelnika ani agresywnej 
złośliwości. Była – emanująca na 
czytelnika myślącego – pogoda 
ducha, tudzież wyrozumienie dla 
niedoskonałości ludzkiej natury. 
A wszystko to autorstwa człowieka 
z czarującym poczuciem ciepłego 
humoru. Wyrażającego swoje re-
fleksje bez egzaltacji czy infanty-
lizmu, niełatwych do uniknięcia 
przy takich łagodnych klimatach. 

Gdyby miał on okazję współ-
pracować z Jeremim Przyborą i Je-
rzym Wasowskim – może mieli-
byśmy „starszych panów trzech”? 
Moim zdaniem, pasowałby do tej 
pary. 

Tym dziennikarzem był An-
drzej Górny z „Gazety Robotni-
czej”, przekształconej w „Gazetę 
Wrocławską”. Miał on swoich za-
przysięgłych fanów również jako 

redaktor „Jaj Grubego” – orygi-
nalnych krzyżówek dla amatorów 
zaskakujących skojarzeń. 

Uważany był w dziennikarskim 
światku za znakomitego znawcę 
„Ogniem i  mieczem”, „Potopu” 
i  „Pana Wołodyjowskiego”. Nie 
sprawdzałem, bom z Trylogii Sien-
kiewicza cienki. 

Pewnego razu, w  czasach 
przedinternetowych – jakoś za-
pamiętałem ów szczegół – chodził 
po redakcji i dociekał, co oznacza 
„pantałyk” występujący wyłącznie 
w związku frazeologicznym „zbić 
kogoś z pantałyku” (w sensie: zbić 
z tropu, pozbawić pewności siebie, 
wprawić w zakłopotanie, zmieszać). 
Pytał o  to i mnie, ale sensownej 
odpowiedzi nie dostał. 

 

Wrocław  
czy Breslau 

Promocję Wrocławia w świecie 
utrudnia ciężka do wymówienia 
i napisania przez cudzoziemców 
polska nazwa stolicy Dolnego 
Śląska – zauważyła miejscowa le-
wicowa eurodeputowana o  nie-
łatwym z kolei dla rodaków na-
zwisku Lidia Geringer de Oe-
denberg. Miasto to mogłaby przy-
bliżyć innym nacjom jego nie-

miecka (używana też w  języku 
angielskim) wersja: Breslau – za-
proponowała parlamentarzystka. 
No i zrobiła się awantura niemal 
jak za Gomułki. W czasach polo-
wań na rewizjonistów. 

Co ja na to? A ja na to: Wroc-
ław, czyli Breslau; Breslau, czyli 
Wrocław. Bez przekłamywań. 
Nie tylko i wyłącznie Wrocław, 
nie tylko i  wyłącznie Breslau. 
Używajmy obu nazw, zgodnie 
z  historycznymi faktami i  ak-
tualnymi przewodnikami tury-
stycznymi. 

Podobnie przecież my, Polacy, 
mówimy i  piszemy po swojemu 
np. o  serbołużyckich miastach 
w Niemczech: Bautzen jest także 
Budziszynem, Cottbus – Chocie-
bużem, Zittau – Żytawą. Nic mi 
nie wiadomo, aby nasi zachodni 
sąsiedzi mieli o to jakieś poważne 
pretensje. 

 

Redakcyjna  
samo -

wystarczalność 
Wydawnictwo z kwietnia 1975 

ma tytuł „Karkonoski Informator 
Kulturalny i  Turystyczny”. Wy-
dawcą miesięcznika było Towa-

rzystwo Klubów Robotniczych 
i  Chłopskich w  Jeleniej Górze. 
Teksty – m.in. o  premierach 
w miejscowych kinach, w Teatrze 
im. Norwida i  Sali Koncertowej 
im. Różyckiego, a także o artystach 
amatorach – podpisane: (kłyk), 
(k-w) lub (ada). Czyli wszystkie 
moje. 

„Znakomity obraz – trzeba go 
koniecznie zobaczyć!” – zachęca-
łem czytelników po obejrzeniu na 
przedpremierowym pokazie pra-
sowym filmu „Ziemia obiecana”. 
Minęły 44 lata, a ja wciąż pozostaję 
pod wrażeniem tego wybitnego 
dzieła Andrzeja Wajdy. 

Natomiast w publikacji „Sam 
na sam z Mają Komorowską” tro-
chę powybrzydzałem na jelenio-
górski występ tej świetnej skądinąd  
aktorki. Nie tylko ja miałem wra-
żenie, że się zanadto nie wysiliła. 
Zamiast anonsowanego na afiszach 
monodramu „Diabły” według Ta-
deusza Nowaka przedstawiła mon-
taż wierszy o kobietach w różnym 
wieku. Duża sala widowiskowa 
Klubu „Kwadrat” nie sprzyjała 
utrzymywaniu przez artystkę in-
tymnego, „babskiego” nastroju. 
W efekcie część publiczności ma-
nifestowała rozczarowanie wycho-
dzeniem z sali przed zakończeniem 
spektaklu.

Hobby

Polub szachy (36)
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P
arki narodowe są jedną 
z  form ochrony przyrody 
wyróżniającej się szczegól-

nymi walorami przyrodniczymi, 
naukowymi, edukacyjnymi i  kul-
turowymi. Powierzchnia parku musi 
wynosić ponad 1000 hektarów. 
W Polsce wyodrębniono 23 parki, 
m.in.: Białowieski, Bieczczadzki, 
Kampinoski, Ojcowski, Święto-
krzyski i  Tatrzański. Na Dolnym 
Śląsku czynne są dwa parki naro-
dowe: Karkonoski z siedzibą dyrekcji 
w Jeleniej Górze-Sobieszowie i Gór 
Stołowych w Kudowie-Zdroju. 

Karkonoski Park Narodowy 
o  powierzchni 5951,42 ha usy-
tuowany jest przy granicy pań-
stwowej, utworzono go 16 stycznia 
1959 roku. Powierzchnia otuliny 
wynosi 13 093 ha.  

Walory Karkonoszy sprawiły, 
że już w  1910 roku powstało tu 
stanowisko komisarza ochrony 
przyrody, a w roku 1927 powołano 
straż górską. W 1933 roku utwo-
rzono w nich pierwsze rezerwaty 
przyrody obejmujące kotły polo-

dowcowe i wiele pomników przy-
rody, głównie skałek.  

W roku 1959 utworzono park 
narodowy o powierzchni 5562 ha, 
a  w 1963 roku otwarto czeski 
Krkonošský Národní Park o po-
wierzchni 38,5 tys. ha, z  czego 
około 7,5 tys. ha znajduje się w re-
zerwatach.  

W parku ochronie podlegają 
najcenniejsze przyrodniczo i naj-
piękniejsze krajobrazowo tereny: 
torfowiska wysokie, zarośla ko-
sówki, gołoborza, kotły polodow-
cowe przeobrażone niekiedy w sta-
wy, zbiorowiska traworośli, zioło-
rośli, borówczysk.  

W KPN występuje ponad 1000 
gatunków roślin oraz wiele ga-

tunków zwierząt leśnych (ok. 40 
gatunków ssaków, m.in. bobry, sar-
ny, lisy oraz 16 gatunków nieto-
perzy).  

Ciekawostką parku jest muflon 
introdukowany na początku XX 
wieku z Korsyki. Ponadto żyje tu 

90 gatunków ptaków, między in-
nymi włochatka, sóweczka, cie -
trzew, głuszec, drozd obrożny, pło-
chacz halny.  

Wokół parku wyznaczono roz-
ległą na 13 093 ha strefę ochronną 
(otulinę), która obejmuje niższą 
i wyższą strefę lasów.  

Lasy parku wykazują zróżni-
cowanie pionowe. W pasach dol-
nym i górnym (zwanych reglami) 
występują przede wszystkim świer-
ki i  buki oraz w  mniejszej ilości 
modrzewie, jawory, lipy, jarzębiny, 
jodły. Wyróżnia się tu również 
piętro kosodrzewiny, a  powyżej 
strefę alpejskich roślin skalnych.  

Co zapewniono turystom? 
Wstęp na teren KPN jest płatny. 
Park ma 112 km szlaków tury-
stycznych pieszych, są także szlaki 
narciarskie, w tym 17 km narto -
strad. Część szlaków pieszych udo-
stępniono dla rowerzystów. 
W  szczytowe partie prowadzą 
dwie kolejki linowe, zimą zaś funk-
cjonuje 10 wyciągów dla narciarzy. 

Jedną z osobliwości turystycz-
nych Opolszczyzny jest zamek 
w  Krapkowicach. Jego dzieje 

nie są całkiem znane, nie wiadomo 
dokładnie, kto i  kiedy zbudował 
warownię. Najpewniej istniał on 
już w  XIII wieku, jeszcze przed 
nadaniem Krapkowicom praw 
miejskich w 1275 roku przez księ-
cia opolskiego Władysława. Le-
genda mówi, że zamek zbudowali 
rycerze z zakonu templariuszy. 

W 1532 roku, po śmierci Jana 
II Dobrego, zamek w Krapkowi-
cach otrzymał Jerzy Hohenzollern, 
a  około roku 1553 przejęła go 
królowa węgierska Izabela. 

W 1582 roku cesarz Rudolf 
II Habsburg sprzedał Krapkowice 
wraz z zamkiem hrabiemu Janowi 
Joachimowi von Redern z  Roz-
kochowa i to był ważny moment 
w dziejach zamku. Odtąd była to 
główna siedziba właściciela miasta 
i choć sam Joachim wkrótce zmarł, 
to Redernowie na miejscu śred-
niowiecznej budowli wznieśli nową 
okazałą rezydencję. Budowa za-
kończyła się w 1678 roku i  data 

ta jest upamiętniona na bramie 
zamkowej. Był to najlepszy okres 
świetności zamku, miał parter 
i  dwa piętra oraz zwierciadlaną 
letnią salę jadalną, a  dziedziniec 
otaczały arkadowe krużganki pro-
wadzące do winnicy. Niestety, 
w 1722 roku w mieście wybuchł 
ogromny pożar, który przyniósł 
kres zamkowi. Choć go jeszcze 
odbudowywano, to już dawnej 
świetności nigdy nie osiągnął. 

Dziś swoją siedzibę w zamku 
ma Zespół Szkół Zawodowych 
im. Piastów Opolskich. Z dawnego 
wyglądu późnorenesansowej bu-
dowli niewiele się zachowało. Na 
piętrze zamurowano arkady i wsta-
wiono okna, przekształcając kruż-
ganki w korytarz. Na dziedzińcu 
zachowała się zabytkowa studnia 
prawdopodobnie jeszcze z okresu 
średniowiecza. Niewiele też za-
chowało się z wyposażenia, m.in. 
kilka pieców kaflowych bogato 
zdobionych oraz piękna dębowa 
boazeria w sali jadalnej. 

Anna Piernikarczyk

P
rzełęcz położona jest w Gó-
rach Sowich na wysokości 
755 m n.p.m. To popularny 

cel wycieczek. Jest również do-
skonałym punktem wypadowym 
na szczyt Wielkiej Sowy. Przebiega 
przez nią droga wojewódzka nr 
383 łącząca miasta powiatu dzie-
rżoniowskiego z Walimiem, Jedliną 
oraz z Wałbrzychem.  

Droga powstała w ramach ro-
bót publicznych pod koniec lat 
czterdziestych XIX wieku, to jest 
w czasach kryzysu ekonomicznego 
na Śląsku i z tego powodu nazwano 
ją „drogą głodu”. Umożliwiła ona 
dogodną przeprawę przez Góry 
Sowie, łącząc miejscowości zwią-
zane z chałupniczą produkcją tka-
nin. 

W zamku ma w tej chwili siedzibę Zespół Szkół Zawodowych

Wodospad Kamieńczyk

Widok na Śnieżkę

Skałki
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Karkonoski  
Park Narodowy

Zamek 
w Krapkowicach

Przełęcz 
Walimska
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Waldemar Niedźwiecki 

O
 „sile” polskiej futbolowej 
tzw. ekstraklasy od lat 
świadczą wyniki klubów 

w rozgrywkach o europejskie pu-
chary. Wyniki kompromitujące, 
bo jakże inaczej nazwać elimino-
wanie już we wstępnych rundach 

naszych reprezentantów przez 
często słabiutkie zespoły. Za wszel-
ki komentarz wystarczy fakt, iż 
dla Legii, najmocniejszego finan-
sowo i kadrowo rodzimego zespołu, 
przejście nawet drużyny z  Lu-
ksemburga to zbyt duże wyzwanie. 
Co wart jest tytuł mistrza Polski 
widzieliśmy za sprawą pucharo-
wego występu Piasta Gliwice.  

Trudno znaleźć słowa na okre-
ślenie postawy gliwiczan, ale nie-
wiele lepiej wypadły inne nasze 
ekipy. I  w tej beznadziejnej 
ekstrak(l)asie problemy z  urato-
waniem się od spadku miał w ostat-
nich sezonach wrocławski Śląsk. 
Z  futbolową spółką od kilku se-
zonów trwa prawdziwa telenowela. 
Niby miasto, będące udziałowcem 

większościowym, chce klub sprze-
dać, ale czyni to tak nieudolnie, 
że chętnego jak nie było, tak nie 
ma. A może wcale nie chce pozbyć 
się strupa? Strupa, bowiem utrzy-
manie ekstraklasowej drużyny to 
skromnie licząc koszt 25–30 mi-
lionów. Wspierających ratusz nie 
widać, więc trzeba przekonać miej-
skich radnych, by wyrazili zgodę 
na wyrzucenie kasy, która mogłaby 
zapchać kilka ważniejszych dziur.  

Teraz jest o to łatwiej, bowiem 
Śląsk udanie wystartował do se-
zonu 2019/20. Po czterech kolej-
kach (piszę to właśnie w tym mo-
mencie) wrocławianie liderują li-
gowej tabeli, co cieszy niezbyt licz-
ne grono ich kibiców, ale co naj-
ważniejsze, prezentują inne oblicze 
od tego, do którego zdążyli nas 
ostatnio przyzwyczaić. Trener Ví-
tězslav Lavička poukładał drużynę, 
wprowadził do niej wielu młodych 
piłkarzy, odpowiednio ich nastawił 
(ważne, żeby realizowali założenia 
taktyczne) i efekty przyszły wcześ-
niej, niż należało tego oczekiwać. 
Ciekawe, na jak długo wystarczy 
wrocławianom paliwa, no i  czy 
skarbnik miasta wyskrobie szmal 
na wypłaty bez opóźnień?  

Nie dostrzegam, by kierow-
nictwo Śląska poczyniło jakieś 
kroki w  kierunku przyciągnięcia 
na trybuny takiej liczby widzów, 
jak to uczynili działacze Lecha na 
mecz ze… Śląskiem, a więc dru-
żyną niestanowiącą w  dwóch, 
trzech ostatnich sezonach więk-
szego magnesu dla kibiców piłki 
kopanej. To także sukces trenera 
Lavički, a  szkoleniowiec zapo-
wiada, że lepsze czasy dla jego ze-
społu dopiero nadchodzą.  

Nie potrafię dłużej wytrzymać 
przy telewizorze w czasie transmisji 
spotkań polskiej ekstraklasy, bo 
większość z nich to żenujące wi-
dowiska. Co jednak nie oznacza, 
iż nie ściskam kciuków za Śląsk. 
Tak, jak ściskałem je w  latach, 
kiedy o sile drużyny stanowili fut-
boliści pokroju Jasia Sybisa, Ta-
deusza Pawłowskiego, Ryszarda 
Tarasiewicza czy Waldka Prusika. 
Tyle że tamci zawodnicy nie ustę-
powali nie tylko krajowym rywa-
lom, ale i wielu gwiazdom reno-
mowanych zachodnich klubów. Ci 
dzisiejsi marzą o tym, by nie zna-
leźć się w  cieniu piłkarzy z  Lu-
ksemburga, Wysp Owczych czy 
Gibraltaru. Tak się porobiło!

Waldemar Niedźwiecki 

P
rzez niemal całą część za-
sadniczą rozgrywek żużlo-
wej Speedway Ekstraligi 

wszystko wskazywało na to, że 
kwestia pierwszego miejsca przed 
play off jest bezdyskusyjna. Lesz-
czyńska Unia wydawała się być 
poza konkurencją, gromiąc kolej-
nych rywali. Mocni liderzy, solidna 
tzw. druga linia, świetni juniorzy 
– wszystko to miało stanowić gwa-
rancję zdominowania najwyższej 
ligi przez podopiecznych mene-
dżera Piotra Barona. Ale do czasu. 
Pierwszą rysę na leszczyńskim 
teamie postawił GKM Grudziądz, 
remisując z  faworyzowanym ze-
społem z  Leszna. Jednak duży 
niepokój zarówno kierownictwa 
klubu, jak i kibiców wywołała do-
piero porażka z gorzowską Stalą.  

Gorzowianie, ubiegłoroczni 
wicemistrzowie, walczą o  pozo-
stanie w Ekstralidze, więc ich zwy-
cięstwo w meczu z Unią uznano 
za prawdziwą sensację. Zwłaszcza 
iż leszczynianie prowadzili jeszcze 
przed wyścigami nominowanymi. 
Zadyszka czempiona stała się fak-
tem. 

Odwrotnie rzecz się ma z ze-
społem Betardu Sparty Wrocław. 
Po niemrawym początku nadeszła 
imponująca seria dziewięciu wy-
granych z  rzędu i  kiedy piszę te 
słowa (połowa sierpnia), ostateczna 
kolejność przed fazą play off nie 
jest znana. Wprawdzie Unia nadal 
przewodzi tabeli, ale ostatni mecz 
we Wrocławiu – 25 sierpnia – 
może zepchnąć leszczynian na 
drugie miejsce właśnie za ich ry-
walami z Wrocławia. Do tego po-
trzebna jest wygrana Betardu Spar-
ty różnicą większą niż dziesięć 
punktów. To, co jeszcze niedawno 
wydawało się raczej niemożliwe, 
stało się realne.  

Inną sprawą jest kwestia ze-
stawienia par półfinałowych. Po-
tencjał trzeciej i czwartej drużyny 
zasadniczej części rozgrywek: Fa-
lubazu Zielona Góra i Włókniarza 
Częstochowa jest zbliżony do wy-
mienionej pary wrocławsko-lesz-
czyńskiej, więc o sukcesie w walce 
o medale może rozstrzygnąć forma 
dnia. Choć faworytem rywalizacji 
pozostaje mimo ostatnich proble-
mów Unia Leszno, innego zdania 
są we Wrocławiu. To najmłodszy 
team Speedway Ekstraligi, zatem 
najbardziej perspektywiczny, ale 

już dziś jego potencjał i  prezen-
towana forma czynią go poważnym 
kandydatem do mistrzowskiego 
tytułu.  

Jedynym zawodzącym sparta-
ninem, właściwie przez cały sezon, 
był Vaclav Milik. Trudno wskazać 
przyczynę kiepskiej postawy sym-
patycznego, ambitnego Czecha: 
czy to kwestia słabego sprzętu (na 
silniku pożyczonym od kontuzjo-
wanego Taia Woffindena podsta-
wowy motocykl Vaszka spisywał 
się nieźle), czy problemów z psy-
chiką. Faktem pozostaje, że Milik 
odstawał wyraźnie od swoich ko-
legów i trener Dariusz Śledź słusz-
nie odstawił go od zespołu.  

Z każdym kolejnym występem 
rosła za to dyspozycja Maxa Fric-
ke’a, Gleba Chugunova, Jakuba 
Jamroga, po kontuzji szybko złapał 
wysoką formę młodziutki Przemek 
Liszka. Jeśli do tego dołożymy 
gwiazdy drużyny: Taia Woffin-
dena, Macieja Janowskiego (obaj 
musieli pauzować przez pewien 
czas na skutek kontuzji) i  Ma-
ksyma Drabika, można widzieć 
spartan na mistrzowskim tronie. 
Taki scenariusz jako prawdopo-
dobny przewidują nawet ci, którzy 
przed rozgrywkami widzieli wroc-

ławian poza strefą medalową (a po-
dobno to fachowcy).  

Sądzę, że o kolejności na mecie 
sezonu 2019 rozstrzygnie dyspo-
zycja dnia, niezawodność sprzętu 
i… sędziowie. Bo wystarczy, że 
zafundują zawodnikom często wy-

dumane tzw. warningi, a  będą 
mogli wypaczyć rywalizację, 
zwłaszcza w meczach „na styku”. 
Już dziś, choć najważniejsze roz-
strzygnięcia obecnych rozgrywek 
dopiero przed nami, trwają przy-
miarki (nieoficjalne, bo inne będą 

możliwe dopiero po 
zakończeniu ligi) do 
sezonu 2020.  

Kibice wrocławscy 
zastanawiają się czy 
Maksym Drabik, już 
jako senior, pozostanie 
w stolicy Dolnego Śląs-
ka, czy jego miejsce 
w formacji młodzieżo-
wej zajmie utalento-
wany Mateusz Cier-
niak, jakie plany na 
przyszłość ma Gleb 
Chugunov? Wydaje 
się, że zadaniem nr 1 
dla prezesa Andrzeja 
Rusko będzie utrzy-
manie drużyny w  jej 
obecnym kształcie 
(plus wspomniany 
Cierniak). To powinno 
wystarczyć do osiąg-
nięcia kolejnych suk-
cesów.  

Tylko tyle i aż tyle.Zawodnicy Betardu

Dobrze wystartowali w beznadziejnej lidze

Betard Sparta zawalczy o złoto

Vítězslav Lavička
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Leki 

Niepokojący to jest znak, 
Że wielu leków ostatnio brak. 

Jak się przeciwstawić tego stanu skutkom, 
Jak żyć, premierze? Należy żyć krótko. 

Kryzys 

Sytuacja uczniów jest dziś niewesoła, 
Zabrakło dla nich miejsca w średnich szkołach. 

Władza ma dla nich cenne wskazówki: 
Zawsze możecie pójść do zawodówki. 

Dywersja 

Wiele dobrego chce zrobić władza, 
Lecz opozycja wciąż jej przeszkadza. 

Ona tylko bruździ i obelgi miota, 
Fala upałów to też jej robota. 

Tęcza 

Ten się znajdzie w pilnej potrzebie, 
Kto zobaczy tęczę na niebie. 

Ja pragnę przestrzec takiego pana, 
Że tęcza w Polsce jest zakazana. 

Ochrona danych 

Niech się nie boją zwolennicy PiS-u, 
Nikt nie zobaczy nigdy ich podpisu. 

Ochronę danych każdy z nich uzyska, 
Kiedy się wstydzą swojego nazwiska. 

Nie da 

Z naszą władzą to jest bieda, 
Nie da, gdy mówi, że nie da, 

Lecz sytuacja jest całkiem zła, 
Bo także nie da, gdy mówi że da. 

 

O wojaku 

Jechał wojak na wojenkę, 
Żeby zdobyć tam panienkę. 

Dziwek było mało, 
Dla niego nie stało. 

Uruchomił własną rękę. 

O pajacyku 

Mały pajacyk pod Kurzętnikiem 
Chciał seksualnym być rozbójnikiem, 

By blondynki wciąż rozkładać, 
O sukcesach opowiadać, 

Dlatego został świńskim rzeźnikiem. 

O pyzatej Gieni 

Pewna Gienia z wioski Szymanów 
Spotkała duże stado baranów, 

A ciągle miała ochotę, 
Więc się kochali pokotem, 

Dlatego mamy tylu baranów.

16 Wesoło i rekreacyjnie

Halinka z Opola

Fraszki Jana Zacharskiego
Limeryki Jana Stanisława Jeża
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Żyd odwiedził swoją rodzinę w Izraelu. Przed po-
wrotem do Krainy Sierpa i Młota umówił się, że 
listy pisane przez niego niebieskim atramentem 
będą oznaczały, że wszystko w porządku, a te pisa-
ne zielonym oznaczać będą, że ma problemy, lecz 
boi się o nich pisać. 
Pierwszy list przychodzi do Izraela już po paru ty-
godniach i jest napisany niebieskim atramentem. 
Pierwsze zdanie brzmi: 
„Żyje się tu wspaniale, niczego nam nie brakuje 
i wszystko można kupić. No, może z wyjątkiem 
zielonego atramentu...” 

*** 

Dzwoni Żyd do swojego przyjaciela: 
– Mosze, ile to jest dwa razy dwa? 
Mosze zamyślił się i pyta: 
– A kupujesz czy sprzedajesz? 

*** 
ZSRR, koniec lat osiemdziesiątych. W MSW 
urzędnik namawia wybitnego naukowca, by nie wy-
jeżdżał do Izraela: 
– Przecież całkiem dobrze się tu panu żyje. 

– No tak, ale żona chce wyjechać. 
– Może damy podwyżkę? 
– Córka też chce wyjechać. 
– Otwieramy się na Zachód, duże możliwości dla 
młodzieży. 
– Ale teściowie też chcą wyjechać. 
– No to niech oni wszyscy wyjadą, a pan zostanie. 
– Ale ja jestem jedynym Żydem w rodzinie... 

*** 
Dawno temu przychodzi Żyd do Urzędu Stanu 
Cywilnego i mówi, że chce zmienić nazwisko. 
– Na jakie? 
– Chciałbym się nazywać Kowalski. 
– A jak się pan teraz nazywa? 
– Malinowski. 
– Panie, po co to panu, dlaczego chce pan to zmie-
nić? 
– Widzi pan, bo jak się mnie wtedy zapytają o po-
przednie nazwisko, to chcę powiedzieć: – „Mali-
nowski”.

Kawały żydowskie

Ciężkie czasy nadeszły dla „dziewczynek” i ich „opiekunów”. Nie stać ich na buty i muszą łazić boso!
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