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Absurd nad absurdy!

Lekarze publicznej ochrony zdrowia
niechętnie dają skierowania
do specjalistów, bo muszą płacić
z… prywatnej kieszeni!
List otwarty
Minister Zdrowia – Łukasz Szumowski
Panie Ministrze
W kierowanym przez Pana resorcie występuje
dużo absurdów, których skutki odczuwają pacjenci
i lekarze! Już absurdem nad absurdy jest „karanie”
lekarzy za to, że w trosce o zdrowie i życie pacjentów
kierują ich na szczegółowe badania do specjalistów.
Lekarz pierwszego kontaktu (złośliwi mówią pierwszego konﬂiktu) nie jest sam w stanie całkowicie
zdiagnozować chorego i musi wspomóc się szczegółowymi wynikami badań specjalistów, np. kardiologów,
reumatologów, chirurgów, neurologów, laryngologów
i innych.
Wydawać by się mogło, że taka jest prawidłowość.
Ale nie jest. Lekarz wydający skierowania na badania
specjalistyczne musi... sam za nie płacić. Za każde
zlecenie badania pracodawca potrąca to lekarzowi
z pensji.
Bardzo poczytny i wiarygodny ogólnopolski tygodnik „Angora” podaje dla przykładu:
„Lekarzom publicznej ochrony zdrowia proponuje
się kontrakty, w myśl których ich zarobek pomniejszany
jest o koszty badań, jakie zlecają pacjentom. Ta
sytuacja jest niebezpieczna dla pacjentów”.
Nie godzą się z tym związkowcy, np. dr Bartosz
Fiałek, reprezentujący oddział kujawsko-pomorski
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy,
jest wyjątkowo uczulony na te absurdy. Słusznie
uważa, że pomniejszenie zarobku lekarzy godzi w dobro pacjenta. Lekarz, który ciężko pracuje, nie jest

Przewodniczący OZZL Region Kujawsko-Pomorski – Bartosz Fiałek

Z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia
i Nowego Roku
pragniemy przesłać
wszystkim naszym Czytelnikom
Minister Zdrowia – Łukasz Szumowski
zainteresowany dobrowolnym uszczupleniem swego
zarobku i niechętnie kieruje chorych do specjalistów.
Kosztowne np. są badania reumatoidalnego zapalenia stawów, trzeba sprawdzić, czy pacjent nadaje
się do standardowej terapii. Ponadto odpowiednio
postawiona diagnoza ma bardzo duże znaczenie
w kontekście ewentualnego przyszłego leczenia
lekami biologicznymi. Rozpoznanie tej choroby u jednego pacjenta to koszt 250 złotych.
Panie Ministrze, lekarze i pacjenci mają dość tej
szkodliwej patologii. My, dziennikarze, działający
w interesie społecznym, domagamy się, aby Pan Minister odpowiedział, kto (proszę podać imię i nazwisko,
funkcję i datę) wprowadził do polskiej ochrony
zdrowia ten absurd? Jeśli zaczęło się to przed objęciem
przez Pana funkcji ministra, to proszę odpowiedzieć,
co Pan zrobił, aby to zlikwidować?
Domagamy się odpowiedzi, bo dziennikarze mają
prawo do informacji, a instytucje państwowe i samorządowe muszą na nie odpowiedzieć, co wynika
z Ustawy Prasowej.
W imieniu dziennikarzy
„Odrodzonego Słowa Polskiego”
Redaktor Naczelny
Lesław Miller

najserdeczniejsze życzenia radości
i wypoczynku wśród najbliższych
oraz spędzenia czasu
bez pośpiechu, trosk i zmartwień.
Niech 2020 rok
będzie okresem spełnienia
wszystkich marzeń.
Wszystkiego najlepszego
życzy Redakcja
„Odrodzonego Słowa Polskiego”
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Moje

Ludojady – ratunkiem dla świata?
Wojciech W. Zaborowski

Rok zbliża się ku końcowi.
Czytając złowróżbne komentarze
ekologów i jeszcze bardziej od
nich czarnowidzących przyszłość
naszej planety domorosłych ﬁlozofów, pomyśleć można, że również
zbliża się koniec świata, a już ludzkości – na pewno!
Nie należy jeść mięsa – zabijanie
bydła to zbrodnia na Matce Naturze, czyli przyrodzie, jasne więc
jest, że myśliwi to mordercy. Co
prawda nie nawołuje się jeszcze
głośno do powstrzymania się od
jedzenia drobiu i ryb, ale niewątpliwie nie trzeba będzie na to długo
czekać. A przecież takim tokiem
rozumowania podążając, należy
postawić zasadne pytanie, dlaczego

konsumujemy płody ziemi, dlaczego zrywamy kwiaty – przecież
to wszystko to też ożywiona przyroda, a nie martwe kamienie?
Co tam jedzenie, podważa się
zasadność przeobrażania przyrody,
wszak cierpią na tym zwierzęta,
ptaszki, roślinność; industrializacja
i urbanizacja niszczą środowisko
naturalne – grzmią entuzjaści zachowania natury w stanie pierwotnym. Przeto won z koncertem
noworocznym pod Krokwią w Zakopanem! Won z projektem wiślanego przekopu, bo to może
spowodować, że cała rzeczna woda
spłynie do morza (a niby gdzie
ma płynąć?) i Polska będzie wyglądała, jak Sahara – rozpacza kolejna nawiedzona.
Przejaskrawiam? Może trochę,
ale piszę felieton, nie naukową

rozprawkę ani ﬁlozoﬁczne rozważania, oparłem się więc na ogólnodostępnych medialnych doniesieniach, by ukazać, do jakiego absurdu może doprowadzić przesada
w propagowaniu ochrony przyrody,
szczególnie gdy do fanatyzmu ekologicznego doda się jeszcze podtekst polityczny.
Bo gdyby tak na serio wprowadzić w życie, o czym pisałem
powyżej, okazałoby się, że na własne życzenie zamiast rozwijać cywilizację, zaczniemy ją zwijać. I
oby apologeci Matki Natury nie
wpadli na pomysł, że właściwie
można zamiast zwierząt, ryb, drobiu – zjadać samego siebie. To już
kiedyś było – ludożerstwo. Ludzkość wprawdzie upadnie, ale jak
przyroda się rozwinie!

Jan
Kowalski

Agamemnon nie zdał
Wszystkie stacje telewizyjne odnotowały inaugurację czwartego sezonu serialu batalistycznego
pt. „Sejm według PiS”. Zapowiadano nowy scenariusz i nowych wykonawców, ale dramatycznego
zwrotu akcji nie dostrzegłem. To był nadal spektakl paradokumentalny, sytuacja na froncie
nie zmieniła się zbytnio, walczące strony jak zwykle obrzucały się na przemian argumentami
i inwektywami. Mimo to pierwszy odcinek nowej edycji obejrzałem z zainteresowaniem.
Urzekła mnie niezłomna konfrontacja nadziei i marzeń z twardymi faktami, a przede
wszystkim fascynująca wędrówka zawiłymi meandrami wyobraźni jednego z głównych
wykonawców, artysty Mateusza Morawieckiego, grającego w serialu rolę premiera.
Były w tym odcinku sekwencje straszne, podniosłe i śmieszne. Straszne, gdy aktor grający
premiera wołał wielkim głosem, że ci, którzy chcą uczyć dzieci czegoś, czego uczą się dzieci
w każdej szkole każdego cywilizowanego kraju, to terroryści, podkładający ładunek
wybuchowy pod Polskę. Grozą powiało również, gdy Morawiecki odkurzał „Strategię na
rzecz odpowiedzialnego rozwoju”, zapowiadając po raz kolejny przekop Mierzei Wiślanej,
budowę CPK, Via Carpatia, setki nowych stacji kolejowych i tysiące kilometrów torów, czyli
wydawanie pieniędzy których nie ma na inwestycje niekonieczne.
Podniośle było, kiedy reprezentanci rządzących jeden po drugim stawali na barykadzie,
prężąc muskuły w obronie Tradycji, Wiary, a przede wszystkim Rodziny, która powstaje
z kobiety i mężczyzny od chwili poczęcia aż do naturalnego rozwodu. Natomiast śmiesznie

Pożegnanie zmarłych dziennikarzy

potrzebą praworządności, a za sukcesy uznali obszary klęski żywiołowej, takie jak służba
zdrowia czy edukacja. Szczególnie zabawny był kadr ukazujący na galerii pomnikową

spotkamy się ponownie i razem dalej będziemy pełnić
dziennikarską powinność w niebiańskich redakcjach.
R.M.

postać Mariana Banasia przyjmującego do akceptującej wiadomości płynące z mównicy
zachwyty nad sprawnością administracji skarbowej i trzyliterowych służb specjalnych, które
są dowodem siły państwa PiS.
Serial „Sejm według PiS” to jednak nie tylko program rozrywkowy, bo ma też ważne walory

Stanisław Pelczar
Staś. Tak Go właśnie nazywaliśmy – Staś. Nasz
Przyjaciel przegrał walkę z podstępną chorobą i odszedł. Nie znoszę słowa „umarł”, bo sugeruje ostateczny
werdykt, a przecież to tylko przerwa w podróży,
jeszcze coś po nas pozostaje – pamięć przyjaciół.
Staś był postacią nietuzinkową, zawsze elegancki,
trochę staroświecki, w perfekcyjnie wyprasowanych
koszulach, czego Mu, przyznaję, zazdrościłem. Znaliśmy się kilkanaście lat i nigdy nie słyszałem, żeby
jako szef podniesionym głosem forsował wyższość
swoich racji. Umiał słuchać i prowadzić rzeczową
dyskusję. W naszym dziennikarsko-artystycznym
środowisku, chętnie nadużywającym nieparlamentarnego języka, wyróżniał się literacką polszczyzną.
O ile mnie więdnąca pamięć nie myli, jedynym prze-

oświatowe. Pierwszy odcinek czwartej edycji miał ambicje spopularyzowania nowej polskiej
teorii względności, dowodzącej, że nie ma na świecie zjawisk niewątpliwych ani wartości
stałych i że wszystko jest niejednorodne, wielowymiarowe, płynne i wzajemnie uwarunkowane.
Na przykład w konkurencji krajów najbardziej atrakcyjnych dla inwestorów Polska zajmuje
miejsce piąte – i równocześnie czterdzieste. W rankingu mało znanej ﬁrmy doradczej Conway
Analytics awansowaliśmy ostatnio na szczyty, a w znacznie bardziej prestiżowych badaniach
„The Global Competitiveness Report” i „Doing Business” w ostatnim roku spadliśmy aż
o siedem miejsc. Inny przykład: powrót NIESPEŁNA 100 tysięcy Polaków mieszkających
dotąd za granicą jest – do wyboru – wyłączną zasługą rządu PiS lub skutkiem Brexitu. Dla
ułatwienia – w 2018 roku tylko z Wielkiej Brytanii wyjechało PONAD 100 tysięcy mieszkających
tam Polaków... „Nadwyżka” emigrantów nie wróciła więc do PiS-owskiej krainy szczęśliwości,
woleli szukać nowego domu gdzieś w Europie.
Realizując funkcję oświatową, serial krzewi nowe hasła encyklopedyczne, zastępujące
zużyte, nieaktualne pojęcia. Wolność dla przedsiębiorców nie oznacza już rynkowych swobód
ani jasnego prawa, tylko prawo drukarzy do odmowy druku tekstów, które im się nie

Fot. Andrzej Owczarek/Radio Wrocław

Stanisław Spyra
Stanisław Spyra to
wieloletni dolnośląski
i ogólnopolski dziennikarz. Ze smutkiem Go
pożegnaliśmy na cmentarzu w Świętej Katarzynie. W ceremonii pogrzebowej oprócz najbliższej rodziny i przyjaciół Zmarłego uczestniczyli również przedstawiciele Stowarzyszenia
Dziennikarzy RP Dolny
Śląsk.
Mowę pożegnalną nad grobem Zmarłego wygłosił
red. Ryszard Mulek, przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny Śląsk, który
stwierdził między innymi, że śp. red. Stanisław Spyra
znany był ze swojej życzliwości i dobrego serca. Gdy
ktoś potrzebował pomocy lub dobrej rady, On nigdy
jej nie odmawiał. Był również naszym serdecznym
przyjacielem i kolegą ze Stowarzyszenia Dziennikarzy
RP Dolny Śląsk.
Urodził się 94 lata temu w Chorzowie, przez 70
lat pracował jako dziennikarz. Był między innymi
redaktorem naczelnym w wielu czasopismach na
Wybrzeżu i Śląsku, redaktorem naczelnym wrocławskiej Rozgłośni Polskiego Radia i korespondentem
Interpressu w Berlinie. Cztery lata temu, podczas
naszego spotkania z okazji Jego 90 rocznicy urodzin,
z wielkim sentymentem wspominał pielgrzymkę
Jana Pawła II, podczas której pełnił obowiązki szefa
Biura Prasowego.
Red. Stanisław Spyra był przykładem dobrego,
wspaniałego człowieka, od którego wielu młodych
ludzi uczyło się dziennikarskiego rzemiosła. Wielką
stratą jest więc dla nas, że nie ma Go już wśród
żywych. Tyle jeszcze mógł nam przecież opowiedzieć,
tyle pięknych historii ze swojego długiego życia ukazać
w nowym świetle. W tak trudnych chwilach ukojenie
daje nam jedynie świadomość, że być może kiedyś

bywało co chwilę, gdy rządzący chwalili się demokratycznym usposobieniem i nieprzemożną

podobają. Radośnie ogłoszone „wyrywanie rodzin ze skrajnego ubóstwa” oznacza wzrost
liczby osób żyjących na poziomie minimum egzystencji z 4,3 proc. do 5,4 proc. w ciągu roku.
Zapowiedziane przyciąganie inwestorów zagranicznych polegać ma m.in. na repolonizacji,
czyli po prostu nacjonalizacji prywatnych ﬁrm. Czteroletnia walka z nierównościami dochodowymi skutkuje niemal najwyższym rozwarstwieniem w Europie. Sposobem na zbliżające
się spowolnienie gospodarcze ma być kosztowne inwestowanie, wydawanie jeszcze większych
pieniędzy, których w kryzysie będzie brakować. Deklarowana głośno troska o ekologię to
dalszy wzrost produkcji energii na bazie węgla, zaoranie programu farm wiatrowych i …
powołanie pełnomocnika ds. odnawialnych źródeł energii…

kleństwem było „ja pierdzielę”. Czarek Żyromski,
który jest skarbnicą wiedzy na temat wrocławskiej
kultury studenckiej, przypomniał, że Staś w czasach
prehistorycznych, a dokładnie w 1967 roku, został
laureatem literackiego „Wawrzynu Pałacyku” (był
kiedyś we Wrocławiu taki klub studencki, jeden
z najlepszych w kraju), a w jury zasiadali: wielka
poetka Urszula Kozioł i sam Anatol Stern.
Będzie nam Cię, Stasiu, brakować. Śpij spokojnie.
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Stanisław Szelc

***
W exposé premiera nie zgadzały się liczby, daty, fakty ani nawet nazwiska. A przecież
Morawiecki dopiero się rozkręca. Ciekawe, jak skończy się ten serial? Gdyby ktoś zaproponował
mi napisanie scenariusza ostatniego odcinka, to wmontowałbym taką scenkę ﬁnałową:
Do premiera podchodzi poseł PiS, pokazuje mu jakiś zeszyt i prosi: – Mateusz, ty masz
smykałkę do rachunków, rozwiąż mi proszę szkolne zadanie mojego syna, on walczy o tróję!
– O tróję? To jakby taki Agamemnon? – życzliwie komentuje premier, z wykształcenia
historyk, sięgając po zeszyt. – No nie – odpowiada poseł – Agamemnon walczył przecież
o Troję. – I co, zdał? – zaciekawił się Morawiecki…

Pierwszy Obywatel RP w terenie
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Prezydent Andrzej Duda
na Rynku Dolnym w Środzie Śląskiej
S

łoneczne popołudnie 17 października 2019 zapisze się
w historii Środy Śląskiej
i całej ziemi średzkiej jako wyjątkowa data. Tego dnia bowiem
w naszym powiatowym mieście
po raz pierwszy gościł urzędujący
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Na otwarte spotkanie z Prezydentem Andrzejem Dudą, które
odbyło się na Rynku Dolnym,
przybyli nie tylko mieszkańcy
miasta i powiatu średzkiego czy
włodarze większości gmin wchodzących w jego skład, ale także
posłowie, oﬁcerowie Wojska Polskiego oraz Wojewoda Dolnośląski
Paweł Hreniak.

Prezydent Andrzej Duda, po lewej Burmistrz Środy Śląskiej – Adam
Ruciński, po prawej: Przewodniczący Rady Miejskiej – Jerzy Kryciński

Na spotkanie z Pierwszym Obywatelem RP przybyli licznie mieszkańcy ziemi średzkiej

Prezydent Andrzej Duda przed Pomnikiem Pamięci Żołnierzy Polskich

Prezydent Andrzej Duda w rozmowie z najmłodszymi mieszkańcami – przedszkolakami z Ciechowa

Prezydent Andrzej Duda ze strażakami Ochotniczych Straży Pożarnych z Brodna i Rakoszyc

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Środzie Śląskiej na spotkanie z Prezydentem przybyli w historycznych strojach

Wydarzenie rozpoczęto od złożenia wieńca pod Pomnikiem Pamięci Żołnierzy Polskich. Prezydent Andrzej Duda w asyście żołnierzy 10. Wrocławskiego Pułku
Dowodzenia złożył hołd poległym
w obronie ojczyzny. Po powitaniu
Prezydenta i przemówieniu Burmistrza Adama Rucińskiego Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy
Kryciński odczytał uchwałę podjętą na sesji Rady Miejskiej 17
października 2019 w sprawie nadania Prezydentowi tytułu Honorowego Obywatela Środy Ślą-

skiej oraz fragment uzasadnienia
z wniosku Burmistrza, a następnie
wręczył Panu Prezydentowi symboliczny klucz do Miasta Skarbów.
Następnie nadszedł czas na oczekiwane, wielowątkowe, ponad 20minutowe przemówienie Prezydenta Andrzeja Dudy.
Na zakończenie wizyty w Środzie Śląskiej Prezydent podchodził
do licznie zgromadzonych mieszkańców, z którymi witał się, rozmawiał i pozował do wspólnych
zdjęć.
(U.M.)
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Gmina Zawonia
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Poprawa jakości dróg
W

II i IV kwartale 2019
roku w gminie Zawonia odebrano dwie inwestycje drogowe. W Zawoni przy
ul. Jarzębinowej/Brzozowej wykonano 1 km drogi asfaltowej,
która poprzednio była drogą gruntową. Wykonawcą prac była ﬁrma
Gembiak-Mikstacki Sp. J. z Krotoszyna. Wartość inwestycji wyniosła około 800 000 zł. Droga
przy ul. Jarzębinowej położona
jest w malowniczym miejscu, w pobliżu lasu i pól, co sprzyja spacerom
czy uprawianiu nordic walkingu.

W całej miejscowości Sucha
Wielka wykonano instalację kanalizacyjną, co spowodowało
uszkodzenie i tak będącej w bardzo
złym stanie drogi. W związku
z powyższym wykonano odcinek
o długości ok. 1,2 km. Wartość
inwestycji wyniosła 979 894,92
zł. Wykonawcą prac była ﬁrma
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. z Wrocławia.
Oba zadania zostały dofinansowane w wysokości odpowiednio
ok. 50% i 60% z rządowego programu Funduszu Dróg Samorzą-

G
dowych, pozostała część środków
była zaplanowana w budżecie
gminy.
W gminie nieustannie dba się
o zwiększanie komfortu kierowców
i rowerzystów. Drogi gminne są
nowoczesne, wykonane z dobrych
materiałów, zaś pobocza prawidłowo wykonane i utrzymane, co
pozwala zapewnić wysoki poziom
bezpieczeństwa ruchu oraz odpowiednie warunki odwodnienia powierzchniowego. Na następne lata
zaplanowane są kolejne inwestycje
drogowe.
Wszystkim korzystającym
z gminnych tras życzymy szerokiej
drogi!
Wójt Gminy Zawonia

Ulica Jarzębinowa

Zielona Strefa Aktywności
6 grudnia br. nastąpi oﬁcjalne
otwarcie długo wyczekiwanej ZIELONEJ STREFY AKTYWNOŚCI, czyli inwestycji realizowanej
na terenie byłego basenu przy ul.
Zielonej w Zawoni. To miejsce,
na miarę XXI wieku, które służy
wszystkim grupom wiekowym:
dzieciom, młodzieży, dorosłym
oraz seniorom. Każdy znajdzie coś
dla siebie, gdyż oprócz aktywnie
spędzonego czasu na świeżym powietrzu, który sprzyja poprawie
zdrowia i kondycji ﬁzycznej, jest
także czas na relaks oraz integrację
mieszkańców. Do dyspozycji są
m.in.: ścianka wspinaczkowa boulderingowa, pumptrack, plac zabaw z ponad 10-metrową rurą do
zjeżdżania, siłownia zewnętrzna,
pergola ze strefą grillową, zielona
ekologiczna ładowarka.
Inwestycja ta była możliwa
m.in. dzięki środkom unijnym
przekazanym przez samorząd województwa dolnośląskiego. Całkowita wartość projektu wyniosła
ponad 2,2 mln zł, z czego ok. 2
mln przekazał samorząd z Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014–2020, w ramach któ-

rego zrealizowano także rozbudowę
Zespołu Szkół oraz Gminnego
Ośrodka Kultury w Zawoni.
Wykonawcą inwestycji była
ﬁrma FreeKids, natomiast za remont odcinka drogi przy ul. Zielonej wraz z przylegającym do niej
placem parkingowym odpowiadała
ﬁrma Rapp.
Wójt Gminy życzy mieszkańcom niezapomnianych chwil, spędzonych w gronie przyjaciół i rodziny. Ma nadzieję, że nowoczes-

Bo godnie
Polakiem być!
minne obchody Święta
Niepodległości rozpoczęły się w niedzielę 10
listopada br. od biegu pod hasłem:
„Biegniemy na biało-czerwono”.
Była to druga edycja. Zawodnikom,
którzy dobiegli do mety, wręczono
medale, nagrody oraz koszulki pamiątkowe. Trzech najlepszych zawodników, w danej kategorii wiekowej, otrzymało puchary, które
wręczyły Wójt Gminy Zawonia
Agnieszka Wersta wraz z Dyrektor Biegu Agnieszką Pawlaczek. Nowością były nagrody dla
najlepszych zawodników tylko
spośród mieszkańców gminy Zawonia.
Serdecznie
dziękujemy
wszystkim zawodnikom za sportową rywalizację oraz wolontariuszom za pomoc przy organizacji tego wydarzenia. Podziękowania należą się także wszystkim, którzy dopingowali biegaczy
na każdym etapie trasy. Zapraszamy za rok!
Po ostudzeniu sportowych
emocji delektowano się dźwiękami
muzyki jazzowej oraz klasycznej
w aranżacji gitarowej w wykonaniu
Panów Artura Lesickiego i Michała Daniela Bąka. Koncert odbył
się w ramach XXVI Festiwalu
Muzyki Kameralnej i Organowej
2019.

11 listopada br. odprawione
zostały dwie msze św. w intencji
Ojczyzny w kościołach paraﬁalnych
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czeszowie oraz Świętej
Jadwigi Śląskiej w Zawoni.
Główne gminne obchody
Święta Niepodległości odbyły się
w Czeszowie. Mieszkańcom obu
miejscowości rozdawano białoczerwone kotyliony i ﬂagi. Był to
wyjątkowy czas, pełen reﬂeksji nad
historią Polski, która pełna była
tragicznych wydarzeń i wielokrotnie wymagała poświęcenia Polaków
w walce o wolność na przestrzeni
dziejów.
Niezmiernie cieszyła frekwencja mieszkańców, w tym młodzieży,
która uczestniczyła w obchodach.
To pokazuje, że polskość i tradycja
są ważnie nie tylko dla starszego
pokolenia.
Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta serdecznie podziękowała wszystkim zgromadzonym za uczestnictwo w obchodach odzyskania niepodległości
oraz zaangażowanie w organizację
tego święta. Wójt szczególnie podkreśliła, jak ważne jest w tym dniu
podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

ny design STREFY, świetna lokalizacja (centrum) oraz duża
liczba miejsc parkingowych wpłyną pozytywnie na zainteresowanie
tym miejscem. Gmina staje się
z roku na rok coraz bardziej atrakcyjna.

Uroczystość w Czeszowie

Wesołych i spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz wystrzałowego Sylwestra
i spełnienia najskrytszych marzeń
w Nowym 2020 Roku
wszystkim mieszkańcom
Gminy Zawonia życzą

Plac zabaw
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Przewodnicząca Rady Gminy
Grażyna Ogrodowicz-Nitka

Wójt Gminy
Agnieszka Wersta

Zdrowie

5

ul. gen. Hallera 190/2
53-203 Wrocław
telefon:
888 887 235
e-mail:
rejestracja@1look.pl
biuro@1look.pl

Zabiegi chirurgiczne do 14 dni
z możliwością refundacji

Godziny otwarcia:
poniedziałki–piątki
9.00 do 20.00
soboty 9.00 do 13.00

Nasze Centrum Medyczne
– to nowe miejsce na mapie Wrocławia, którego misją jest stworzenie pacjentom jak najlepszych
warunków w procesie zdrowienia. Skupiamy się na Państwa potrzebach, a nasza placówka jest
miejscem przyjaznym, otwartym i godnym zaufania. Do współpracy zapraszamy najlepszych, wykwaliﬁkowanych specjalistów. Rozwijamy się zgodnie z Państwa oczekiwaniami, bowiem to
pacjent jest najważniejszym ogniwem naszej pracy.
Oferujemy wiedzę z zakresu leczenia, proﬁlaktyki, informacji o zabiegach i diagnostyki, a także
indywidualne podejście i przyjazną atmosferę.
Naszym priorytetem jest, aby mogli Państwo otrzymać wysokiej jakości pomoc w jak najkrótszym
terminie.

www.1look.pl

Dr n. med. Łukasz Szpon
specjalista chirurgii ogólnej

Zakres naszych usług
Chirurgia
Onkologia
Okulistyka
Psychiatria

Fizjoterapia
Ortopedia
Dietetyka
Osteopatia

Geriatria
Urologia
Internista

Specjalizację II stopnia z zakresu chirurgii ogólnej
uzyskałem praktykując w Katedrze i Klinice Chirurgii
Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej we Wrocławiu, gdzie
Kierownikiem był Prof. dr hab. Zygmunt Grzebieniak.
Jestem stypendystą Polskiego Towarzystwa Chirurgów
Polskich, kształciłem się m.in. w Szwajcarii oraz Francji.
Stale uczestniczę w licznych kongresach, kursach oraz
warsztatach z zakresu chirurgii ogólnej, jak i naczyniowej.
Specjalizuję się m.in. w leczeniu przepuklin pachwinowych,
pępkowych, brzusznych pooperacyjnych i.in. Kilka lat temu
rozpocząłem starania, aby wprowadzić techniki innowacyjnego
ich leczenia. Obecnie stosuję nowoczesne systemy operacyjne
leczenia przepuklin – technika laparoskopowa TEP, operacja
naprawcza sp. sublay „SBT”, IPOM, jak i techniki znane
z dostępu klasycznego, np. metoda Lichtenstein. Każda
z technik jest indywidualnie dobierana do pacjenta według
wskazań i doświadczenia.
Obecnie jestem m.in. zastępcą kierownika Oddziału
Chirurgicznego Chirurdzy Sp. z o.o. BCM w Brzegu
o szerokim proﬁlu wykonywanych zabiegów z zakresu
chirurgii ogólnej, onkologicznej, naczyniowej oraz endokrynologicznej.
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Opowiastka
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Uwielbiał starsze i bogate panie
Lesław Miller

C

zesio po osiągnięciu pełnoletności nie chciał zostać na wsi. Przerażała go
ciężka praca na roli, karmienie
świń i krów, wywóz obornika. Ojciec był częstym gościem lekarzy,
bo zdrowie mu nie dopisywało.
Kusił syna, jedynaka, by przejął
po mim schedę i stał się właścicielem 15-hektarowego, dobrze
prosperującego gospodarstwa rolnego.
Rozkapryszony syn ani myślał
słuchać rodzica, wolał żyć w mieście, korzystać z kawiarenek, dyskotek, rwać dziewczyny. Tak się
złożyło, że akurat zmarł wujek
z Wrocławia i chłopak odziedziczył
po nim mieszkanie. Nie było ono
zbyt duże, bo wujkowi, staremu
kawalerowi, w zupełności wystarczał pokój z niewielką kuchenką
i toaletą. Kawalerka akurat dla
mnie – pomyślał chłopak i wprowadził się.
Ojciec dał Czesiowi kilkanaście
tysięcy złotych na zakwaterowanie,
ale zaznaczył, że musi znaleźć
pracę i sam się utrzymywać. Czesio
z miejsca zaczął korzystać z wolności. W dyskotekach podrywał
dziewczyny i przyprowadzał je na
noc do mieszkania. Pieniądze od

Czesio
taty zaczęły szybko topnieć, bo
chłopak je wydawał, choć nie poszukał sobie żadnej pracy. Nie miał
zresztą żadnych kwaliﬁkacji, a maturzystów, którzy mało co umieją,
pracodawcy zatrudniają niechętnie.
Tego dnia Czesio siedział w kawiarni i rozmyślał. Postanowił pojechać po „dotację” do ojca. Stary
będzie marudził, ale chyba mu coś
sypnie do kieszeni. Nagle do jego
stolika podeszła elegancka kobieta,
według 20-letniego Czesia starsza,
bo wyglądająca na ponad 30 lat.

– Czy mogę się dosiąść – spytała – bo nie ma już wolnych stolików.
– Proszę bardzo – zachęcił
chłopak.
Podeszła kelnerka, elegantka
zamówiła kawę ze śmietanką, popatrzyła na Czesia i zaproponowała:
– Przepraszam, czy wypije pan
ze mną koniaczek? Mam dzisiaj
nerwowy dzień, a sama pić nie lubię.
– Mogę wypić.
Po chwili na stoliku pojawiły
się dwie kawy i tyleż lampek koniaku.
– Może się poznamy – zaproponowała elegantka – mam na
imię Halina, prowadzę własne
przedsiębiorstwo odzieżowe.
– A ja Czesław, dopiero od
niedawna mieszkam we Wrocławiu.
Rozmawiali o wszystkim i o niczym, a w miarę wypitych łyków
alkoholu dialog stawał się coraz
luźniejszy. Kelnerka podchodziła
jeszcze kilkakrotnie, przynosząc
nowe lampki koniaku. Wytworzyła
się miła atmosfera, rozmawiali całkiem na luzie i mówili sobie po
imieniu.
Kiedy oboje mieli już co nieco
w czubie, Halina zadysponowała:
– Ten lokal stał się nudny! Zamawiam taksówkę i jedziemy do
mnie!
Przyjechali na osiedle dla bogaczy. Halina mieszkała sama
w kilkupokojowym apartamencie.
Takie mieszkania to Czesio widział
tylko na zagranicznych ﬁlmach.
Wnętrze było tak z gustem urządzone, że aż dech zapierało; stylowe
meble, grube dywany, telewizor
z ekranem prawie na całą ścianę…
Halina postawiła na stole kilka
butelek drogich alkoholi do wyboru, wodę mineralną, kawę i jakieś
nieznane Czesiowi potrawy z mięsa
i czegoś tam jeszcze. Popili, pojedli,
porozmawiali. Kiedy im na dobre
zaszumiało w głowach, znaleźli
się na kanapie. Chłopakowi urwał
się ﬁlm, a świadomość odzyskał
nad ranem.
– Czesiu, okazałeś się stuprocentowym mężczyzną! – pochwaliła go Halinka i pocałowała w usta.
– Przy takiej fajnej babce trudno być innym – odpowiedział, bo
to mu akurat przyszło do głowy.
Gorąca i spragniona seksu Halina chciała powtórki z nocnej rozrywki i otrzymała ją, gdyż chłopak
okazał się nie do zdarcia. Kochali
się do południa, a potem pojechali
na obiad do restauracji hotelu
„Wrocław”. Za wszystko płaciła
Halina. Czując, że jej kochanek
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groszem nie śmierdzi, wsunęła mu
dyskretnie do kieszeni plik stuzłotowych banknotów. Dzięki temu
nie musiał już jechać do taty po
jałmużnę.
Spotykali się codziennie, uprawiali seks na potęgę i odwiedzali
drogie lokale na koszt Haliny.
Czesio początkowo czuł się jak
męska prostytutka, ale z czasem
się przyzwyczaił, bo było mu z tym
wygodnie.
Na swoje imieniny, przypadające 1 lipca, Halina zaprosiła kilka,
równie jak ona, bogatych koleżanek.
Chciała się pochwalić młodym
i przystojnym kochankiem.
Przyjęcie odbyło się w jednym
z renomowanych hoteli w Szklarskiej Porębie, do której solenizantka
i jej goście udali się na dwa dni
trzema mercedesami. Halina zorganizowała spotkanie przy długim
stole, uginającym się od jadła
i przednich marek alkoholi. Do
tańca grał kwartet muzyczny.
Czesio czuł się w swoim żywiole i wypadało mu tańczyć po
kolei ze wszystkimi paniami, co
czynił bardzo chętnie. Najbardziej
upodobał sobie Zosię – zgrabną
brunetkę. W czasie tańca przyciskała się do niego całym ciałem.
W pewnym momencie wcisnęła
mu do ręki karteczkę, prosząc, by
– broń Boże – nie pokazywał jej
Halinie. Był ciekaw, co zawiera
liścik i poszedł do toalety, by go
przeczytać. Zosia napisała:
Proponuję spotkanie pojutrze
w kawiarni „Europejska” o godzinie
11. Bardzo Cię proszę, nie mów
o tym Halinie, a karteczkę zniszcz.
Nieźle się zapowiada – pomyślał Czesio, wprawdzie Zosia też
stara, bo wygląda na 30 lat, ale co
mi szkodzi ją zerwać, jest zgrabna
i ma ładne oczy.
W dniu randki Halina poszła
do pracy, a Czesio do „Europejskiej”. Zjawił się 15 minut przed
czasem, a Zosia przybyła punktualnie. Po kawie i lampce wina
powiedziała:
– Chyba zdziwił cię mój liścik,
ale nie miej mi tego za złe! Lubię
mówić szczerze i nie owijać w bawełnę, jesteś przystojnym chłopakiem i szkoda cię tylko dla
jednej kobiety. Proponuję, abyśmy
się spotykali w tajemnicy. Mam
wprawdzie męża, ale nasze małżeństwo jest formalnością, od kilku
lat jesteśmy w separacji i nie śpimy
razem, a ja jestem jeszcze dosyć
młoda i potrzebuję seksu. Na szczęście jestem materialnie niezależna,
bo prowadzę dochodowy sklep.
Czy odpowiada ci moja propozycja?
– Czemu nie, jesteś ładna babka
i podobasz mi się.

– W takim razie zapraszam
cię do mnie do domu. Mieszkam
niedaleko stąd. Mąż pojechał służbowo za granicę i wróci dopiero
za tydzień.

poza jej kontrolą. Co miała robić?
Przecież nie zmieni się w Sherlocka
Holmesa w spódnicy i nie będzie
za nim biegać! Od tego są wyspecjalizowane agencje.

Dla 20-letniego Czesia ponad 30-letnia Halina była starszą panią,
ale tak naprawdę okazała się w pełni atrakcyjną kobietą
Zapłaciła rachunek i wyszli
z kawiarni. W domu Zosia nawet
się nie rozebrała i siłą zepchnęła
Czesia do łóżka i zaczęli uprawiać
dziki seks. Jeden numerek jej nie
wystarczył, w krótkim czasie był
drugi i trzeci. Zosia poczerwieniała
z radości i przyznała, że już dawno
nie była w łóżku z mężczyzną.
Kiedy nasycili się seksem, Czesio mógł zobaczyć, jak wygląda
mieszkanie kochanki. Cztery duże
pokoje były gustownie i bogato
urządzone, biegał po nich całkiem
biały kotek – Maciek.
Męska dziwka, czyli Czesiek,
korzystał z hojności obu pań bez
skrupułów. Dostawał „kieszonkowe” w postaci plików stuzłotówek,
modną odzież, buty, sprzęt elektroniczny. Halina udostępniła mu
nawet samochód. Dzięki temu
mogli wyjeżdżać na weekendy
w góry po ziemi kłodzkiej i jeleniogórskiej. Ulubionym miejscem
był hotel Gołębiowski w Karpaczu.
Powiadają, że kobiety mają intuicję i czują, kiedy ich mężczyźni
tak na sto procent nie są im wierni.
Takiego „czuja” dostała również
Halina. Coś za często Czesio hasał

Skorzystała z jednej z nich
i wynajęła detektywa. Po tygodniu
płatny szpicel zdał jej dokładną
relację z tego, co czyni jej kochanek.
Detektyw podał adres, imię i nazwisko kobiety oraz dni i godziny
pobytu Czesia u niej. Był to oczywiście adres jej dobrej koleżanki… Zosi.
Halina spurpurowiała ze wściekłości i natychmiast pojechała do
koleżanki. Już po otwarciu drzwi
zaczęła wrzeszczeć:
– Ty dziwko nienasycona, mało
ci męża! Szukasz przygód i podrywasz koleżance narzeczonego!
Jak cię swędzi, to idź do burdelu…
W tej „konwencji” monolog
trwał dłużej, aż sąsiedzi zadzwonili
do pobliskiego komisariatu policji.
Przyjechał patrol i zakończył awanturę.
***
Jakie były dalsze losy bohaterów
tej opowiastki? Halina rozstała się
Czesiem, Zosia rozwiodła z mężem. Czesio poznał równolatkę –
Monikę i ożenił się. Dostał pracę
robotnika w fabryce, zarabia niewiele i klepie biedę, ale w łóżku
z młodą żoną jest mu dobrze.

Wojaże

7

Sudety – mekką turystów
D

uże pasmo gór Sudetów
jest celem wycieczek oraz
indywidualnych wypraw
turystycznych. Nic dziwnego, w pobliżu są położone tak atrakcyjne
miejscowości jak Karpacz, Szklarska Poręba, Polanica, Duszniki, Kudowa i inne.
Sudety dzielą się na:
• Sudety Zachodnie – najwyższy
szczyt Śnieżka w Karkonoszach.
• Sudety Środkowe – najwyższy
szczyt Wielka Desztna.
• Sudety Wschodnie – najwyższy
szczyt Śnieżnik.
Dodatkowo:
• Przedgórze Sudeckie albo jako
osobna jednostka, albo jako część
Sudetów Środkowych.
Najwyższe szczyty Sudetów:
• Śnieżka – 1603 m

• Łączna Góra – 1555 m
• Studzienna Góra – 1554 m
• Wielki Szyszak – 1509 m
• Pradziad – 1491 m
• Smogornia – 1489 m
• Łabski Szczyt – 1471 m
• Vysoká hole – 1465 m
• Petrovy kameny – 1446 m
• Mały Szyszak – 1439 m
• Kocioł – 1435 m
• Śnieżnik – 1425 m
Sudety oferują liczne atrakcje
turystyczne. Na ziemi kłodzkiej
są Góry Stołowe oraz Jaskinia
Niedźwiedzia. Inne turystyczne
miejsca to m.in.: Kaplica Czaszek
w Kudowie-Zdroju, Kopalnia
Węgla Kamiennego Nowa Ruda,
Muzeum Górnictwa i Hutnictwa
Złota w Złotym Stoku, Muzeum
Papiernictwa w Dusznikach-Zdro-

Kolejka na Śnieżkę z Pecu w Czechach

Schronisko „Na Śnieżniku” w Międzygórzu z 1871 roku

Jeden z licznych kamiennych kopczyków w Sudetach

Schronisko „Szwajcarka” w Rudawach Janowickich

Śnieżka

ju, Muzeum Przemysłu i Techniki
w Wałbrzychu, Opactwo Cystersów w Krzeszowie, Sokołowsko,
Świątynia Wang w Karpaczu,
Wambierzyce.
W Sudetach znajduje się także
duża liczba chętnie odwiedzanych

twierdz, zamków i pałaców:
Twierdza Srebrnogórska, Twierdza Kłodzko, Książ, Zamek Chojnik, Zamek Bolczów, Zamek Niesytno, Zamek Bolków i wiele innych.
Po zwiedzeniu licznych atrakcji

w Sudetach można wypocząć
w jednym ze schronisk.
Atrakcyjniejsze schroniska
w Sudetach:
• „Na Stogu Izerskim” –
Świeradów-Zdrój.
• Gościniec „Perła Zachodu” –
Siedlęcin.
• Schronisko PTTK „Kochanówka” – Piechowice.
• Schronisko PTTK „Na Hali
Szrenickiej” – Szklarska Poręba.
• Schronisko PTTK „Pod Łabskim Szczytem” – Szklarska
Poręba.
• „Strzecha Akademicka” –
Karpacz.
• Schronisko PTTK „Andrzejówka” – Rybnica Leśna.
• Schronisko PTTK „Zygmuntówka” – Jugów.
• Schronisko PTTK „Pasterka” –
Kudowa-Zdrój.
• Schronisko PTTK „Na Szczelińcu” – Karłów.
• Schronisko PTTK „Pod Muflonem” – Duszniki-Zdrój.
• Schronisko PTTK „Jagodna” –
Stara Bystrzyca.
• Schronisko PTTK „Na Śnieżniku” – Międzygórze.
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Harcerstwo
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Jubileusz druha Mariana Ptaka
Wojciech W. Zaborowski

S

Zdjęcia: Bogusław Bieńkowski

ympatyczna i rzadka uroczystość zgromadziła ostatnio w Kłodzku wychowanków druha Mariana Ptaka. Bez
przesady pwiedzieć można, że taka
okazja do świętowania traﬁa się

raz na... 60 lat. Tyle właśnie lat
druh Marian Ptak przewodzi założonym przed sześcioma już dekadami początkowo drużynom
harcerskim przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kłodzku, a później
szczepowi Związku Harcerstwa
Polskiego, który przyjął imię Zawiszy Czarnego.

Marian Ptak z żoną, też harcerką

To był dobry pedagogiczny
nabytek dla Kłodzka, gdy w 1959
roku młody nauczyciel muzyki
pojawił się w tym mieście z nakazem pracy, czyli skierowaniem do
konkretnej placówki. Pedagog i wychowawca młodzieży, nie tylko
z wykształcenia, ale i z powołania,
nie ograniczył swej działalności
do odrabiania nauczycielskiego
pensum, miał o wiele ambitniejsze
zamiary. Postanowił założyć drużynę harcerską. O wychowawczych
pożytkach płynących z udziału
dzieci i młodzieży w ruchu harceerskim nie trzeba było nikogo
przekonywać, efekty zaś pracy druha Mariana widoczne są nawet
po latach w postawie życiowej
jego wychowanków. Przybyli też
tłumnie na wieczornicę, jubileuszowe spotkanie. Była część oﬁcjalna, życzenia i gratulacje od oﬁcjeli, byłych członków szczepu,
m.in. burmistrza Kłodzka Michała
Piszko, i ta mniej oﬁcjalna, czyli
radosne spotkanie przyjaciół, pełne
wzruszających wspomnień, ubarwione śpiewami tradycyjnych harcerskich piosenek. Druhowi dzielnie sekundowała pani Barbara,
żona, która do szczepu „Zawiszy”
należy już 54 lata.Tysiące młodych
ludzi przewinęło się przez szczep.
Działalność w „Zawiszy Czarnym”
uformowała ich osobowość, bo
druh zawsze zwracał uwagę na
wychowanie młodego pokolenia
w duchu patriotycznym. Dziś, choć
wielu z nich znalazło się poza granicami kraju, nie zapomnieli i pospieszyli z życzeniami dla druha.
Marian Ptak sprawił też, że
kłodzcy harcerze wyróżniają się

od swoich kolegów z innych szczepów strojem. Nie noszą chust,
lecz marynarskie kołnierzyki, gdyż
wodniactwo jest ważnym punktem
w programie wychowawczym druha.
To właśnie ten kołnierzyk
u Artura Pisa, dawnego harcerza,
a dziś szanowanego właściciela
międzynarodowej spedycji spowo-

dował, że zainteresowałem się
bliżej zarówno nietypowym strojem, jak i obrosłym w legendę
twórcą „Zawiszy Czarnego”. Druh
Marian Ptak jest jednym z najstarszych pod względem wieku
i stażu pracy komendantem harcerskim w Polsce. Niech jeszcze
długie lata przewodzi kłodzkim
harcerzom.

Aktywność społeczna Związku Harcerstwa Polskiego

N

a myśl o harcerstwie od
razu przed oczami widzimy uśmiechniętych
ludzi gotowych do pracy i pomocy
potrzebującym. Związek Harcerstwa Polskiego składa się z działalności skierowanej do drugiego
człowieka, a braterstwo, czyli
przyjacielska i serdeczna postawa
wobec innych, to jedna z głównych zasad naszego wychowania.
Zasadnicze cechy harcerskiej postawy to tolerancja, braterstwo,
wzajemna akceptacja i zaufanie
– wartości, które stanowią podstawowy budulec kapitału społecznego.
Instruktorzy w ciągu całorocznej pracy ze swoimi podopiecznymi
wskazują obszary, w których potrzebna jest pomoc. Drużyny har-

Harcerze zrzeszeni w Związku Harcerstwa Polskiego często uczestniczą w pochodach i marszach
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cerskie angażują się w lokalne
akcje charytatywne, organizują
miejskie sztaby Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy, wypełniają
różnego rodzaju służbę na Lednicy,
wspomagają działania Caritasu czy
Polskiego Czerwonego Krzyża,
a także piszą listy do dzieci z „Marzycielskiej poczty”. Harcerstwo
jest także organizacją humanitarną
– harcerze włączają się w akcje
takie jak „ZHP dla Syrii” czy przygotowywanie paczek dla powodzian.
Każdy harcerz, a nawet zuch,
na swojej harcerskiej drodze napotyka zadania, ściśle związane
z drugim człowiekiem. Od najmłodszych lat zdobywa sprawności,
które wymagają opieki nad młodszym bratem czy zaangażowania

się w akcję charytatywną w mieście.
W każdym dziecku budujemy
świadomość, jak wiele pomocy potrzebuje drugi człowiek.
Jednak 90% aktywności społecznej wypełniają instruktorzy,
których mamy w ZHP blisko 11
tysięcy. 6 tysięcy z nich to drużynowi, którzy cały rok pracują nad
wykształceniem odpowiednich
wartości w młodych ludziach. Przepracowują oni po 1000 godzin
rocznie, a więc niewiele mniej niż
nauczyciele zatrudnieni w szkole.
Jednak najważniejsze jest to, że
każdy z instruktorów pełni swoją
funkcję wolontariacko. Działa, wychowuje, uczy i pokazuje, co w życiu jest ważne, oczekując jedynie
słów wsparcia i uznania.

Ciekawa historia Wrocławia

9

Nowe życie dawnego Trójkąta
Wojciech Mach

W

grupy alkoholowe, nożownicy, częste były napady i kradzieże. Przez
wiele lat różne ekipy kręciły tam
ﬁlmy wojenne i kryminalne – naturalna scenograﬁa była gotowa...
Starzy wrocławianie opowiadają,

wolą tradycyjne osiedle, z niepowtarzalnym urokiem starych kamienic i podwórek, resztkami tajemniczych zakamarków niż przeszklone, aż za bardzo nowoczesne,
budynki wciśnięte między histo-

Skrzyżowanie ulic Mierniczej i Łukasińskiego

wają goście z całego Wrocławia.
Mieszkaniec tego rejonu, znany
działacz kulturalno-społeczny Jacek Sterczewski jest aktywnym
członkiem – kronikarzem Rady
Osiedla Przedmieście Oławskie,

W czasie oblężenia Festung Breslau działał w podziemiach kościoła zakonspirowany szpital dla lotników
radzieckich i angielskich
jak to, idąc wieczorem przez ciemne
ulice, można było pozbyć się co
najmniej marynarki, a jako swoistą
rekompensatę otrzymać kilka siniaków i ran. Na drugi dzień swoją
zakrwawioną marynarkę odkupywano na szaberplacu Nankiera lub
Grunwaldzkim.
Świetnie takie obyczajowe
scenki oglądamy w czołówce nakręconego w 1958 roku ﬁlmu „Ewa
chce spać”.
Dzisiaj w tym rejonie jest inaczej. Puste niegdyś placyki zabudowane są nowymi domami
z oświetlonymi witrynami, wymieniły się pokolenia mieszkańców,
panuje większy ruch. Bezpieczeństwo jest tu takie, jak wszędzie.
Jednak nie wszyscy mieszkańcy
cieszą się z tych zmian. Zasiedziali

Fot. wikipedia.org

kołowrocie codziennych, rutynowych obowiązków potrzebne
bywają odmiany, aczkolwiek nie
wszystkie wychodzą wszystkim na
dobre. Niektórzy nie wytrzymali
tempa politycznych dobrych zmian
i w efekcie do zakładu psychiatrycznego przywieziono nowego
pacjenta.
– Co mu jest? – pyta lekarz.
– To satyryk, który chwali rząd.
– Oj, to ciężki przypadek!
Natomiast od kilku lat widać
bardzo duże zmiany na Przedmieściu Oławskim, które powstało
w wiekach średnich. W XII wieku
stworzyła się tam kolonia tkaczy
walońskich – dziś to nowe bloki
mieszkalne. W 1234 roku Walonowie zbudowali kościół św. Maurycego. Kościół św. Łazarza z XIV
wieku powstał obok szpitala dla
trędowatych.
Od 1711 roku portugalscy zakonnicy – bonifratrzy, czyli Dobrzy
Bracia, leczyli ludzi. Słynęli z dużej
wiedzy o zielarstwie.
Klasztor Bonifratrów budowano w stylu późnego baroku od
roku 1717 do 1734 i rozbudowano
w latach 1864 oraz 1896.
Kościół klasztorny św. Trójcy
z 1722 roku konsekrowano w 1727
roku. Przy wejściu do kościoła
można oglądać kule armatnie
z 1806 roku, którymi Prusacy
ostrzeliwali wojska napoleońskie
atakujące Wrocław.
W 1945 roku, w czasie oblężenia Festung Breslau, w podziemiach kościoła, w kryptach, wśród
trumien zakonników i dobroczyńców, działał zakonspirowany szpital
dla 100 lotników radzieckich i angielskich. Dzięki temu, w dowód
wdzięczności, po zdobyciu miasta
czerwonoarmiści nie splądrowali
klasztoru i szpitala. Dzisiaj przy
różnych okazjach można i należy

zwiedzać owe pomieszczenia –
jest to namacalna historia. Dla
wszystkich dostępna jest apteka
ze słynnymi ziołami. Bracia zakonnicy mają też w klasztorze zabytkową Izbę Medyczną, w której
są dawne narzędzia chirurgiczne:
kleszcze do wycinania kości, noże,
oryginalna potężna grucha do lewatywy, wiertła do wiercenia w zębach, zaciski do tamowania krwi,
pasy do przywiązywania pacjentów,
naczynia do upuszczania krwi, pożółkłe podręczniki medyczne.
Oglądałem i od razu na sam widok
tych narzędzi pozbyłem się wszelkich dolegliwości...
Przedmieście Oławskie jest
najstarszą uprzemysłowioną dzielnicą miasta kapitalistycznego i feudalnego w XVIII wieku. Po 1880
roku nazwa obszaru staje się symboliczna, zwyczajowa, ale w XIX
wieku owo Przedmieście jest największe po Świdnickim. Nad Oławą wyrastają farbiarnie, drukarnie
perkalu i widać znaczny napływ
ludności.
Używane były dwa mosty:
u wylotu ul. Krasińskiego i przy
Dobrzyńskiej. W latach 80. XIX
wieku zasypano Oławę w okolicy
ul. Słowackiego i pl. Powstańców
Warszawy i stworzono połączenie
z pl. Dominikańskim. Przemysł
spożywczy i chemiczny przesunął
się na ul. Krakowską.
Przez most Oławski (dawniej
św. Maurycego) z 1883 roku jeździły tramwaje – w bruku ul. Na
Grobli zachowały się szyny. Obok
dzisiejszego Impartu była przystań
parowców.
Niewielkie zniszczenia wojenne
sprawiły, że Przedmieście Oławskie
razem z Nadodrzem do 1955 roku
przejęło 40% nowej ludności
Wrocławia. W rejonie starej zabudowy Traugutta–Komuny Paryskiej–Kościuszki utworzył się
legendarny „Trójkąt Bermudzki”,
dla obcych bardzo niebezpieczny.
Włóczyły się po nim patologiczne

ryczne domy. Zniknęła restauracja
„Hutnik” – późniejsza „Astoria”
przy Traugutta 104 – i kawiarnia
„Kosmos” przy skrzyżowaniu z pl.
Zgody. Nie ma już Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego „Bethanien”
powstałego w 1852 roku w miejscu
karczmy, potem do 2015 roku
szpitala im. Marciniaka.
Przy Traugutta 111 róg pl.
Zgody letni pałacyk z 1732–1738
z ogrodem biskupów kupił w roku
1880 przemysłowiec Weblich. Pod
koniec XVIII wieku obiekt wynajął
węgierski handlowiec, często podróżujący. Jego przyjaciółka mieszkająca w pałacyku zaczęła romans
z właścicielem, baronem. Gdy
handlowiec dowiedział się o tym,
zastrzelił ją... Pałacyk zniszczony
w 1945 roku, po odbudowie w roku
1964 był Domem Aktora, a w 2004
zajęło go Muzeum Etnograﬁczne.
W osiedlu dorastają bardzo
„zaradne” dzieci, chyba przyszli
biznesmeni? Oto przykład: w szkole przy Komuny Paryskiej nauczycielka zapytała ucznia: – Dlaczego się spóźniłeś na lekcję? –
Bo na przystanku tramwajowym
jednej pani zginęło sto złotych. –
I co, pomagałeś jej szukać? – Stałem na banknocie i czekałem aż
jej tramwaj odjedzie.
Prężnie działa Rada Osiedla
z siedzibą przy Kościuszki 140,
zapraszając m.in. na Rodzinne
Pikniki Integracyjne na Niskich
Łąkach, na które tłumnie przyby-

a także pracuje w Infopunkcie
Nadodrze przy Łokietka 5. Integrując starych i młodych mieszkańców, z pasją zbiera i dokumentuje wspomnienia wrocławian
– pierwszych powojennych osiedleńców. Lubiąc swoją pracę, pomaga przy różnych wydarzeniach
w mieście, współpracując również
z kilkoma Fundacjami i Stowarzyszeniami. Jest także radiowcem
– m.in. prowadzi programy w Radiu LUZ. Zawsze opanowany
i spokojny w każdych, nawet najbardziej zaskakujących sytuacjach,
których przy jego wielu kontaktach
z różnymi ludźmi nie brakuje. Potraﬁ współorganizować wydarzenia
takie jak Noc Nadodrza – prelekcje
i pokazy ﬁlmów o dawnym Wrocławiu, festyny – Święto Ulicy Łokietka, a nawet zabawy w żłobku!
W pierwszych latach powojennych żadnym problemem nie
było zdobycie broni lub materiałów
wybuchowych. Bawiły się tym nawet dzieci! Jacek Starczewski rozmawiał z osobami, które wówczas
dorastały. Szczególnie zapamiętał
relację z wydarzenia z końca lat
40. Przy jednej z osiedlowych ulic
głośny – dosłownie i w przenośni
– był brzydki dowcip, który wnuczek zrobił nielubianemu dziadkowi. Dziadek często palił fajkę,
więc rezolutny wnuczek nasypał
mu do fajki dynamitu. A nie była
to fajka pokoju! Pogrzebem zajmowała się ﬁrma usuwająca plamy
ze ścian…
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Możliwe impossibilizmy

10

Niegrzeczny chłopiec pana Andersena
Andrzej Łapieński

K

onstatacja, że zachowanie
świadczy o osobowości,
towarzyszyła profesorowi
Marambie od początku jego akademickiej pracy badawczej. Rodziła
również pytanie, czy cechy te są
nierozłączne, a jeśli tak, to co jest
ich spoiwem? A jeśli nie, to dlaczego? Dlaczego tak wielu ludzi
mądrych zachowuje się jak idioci,
a jeszcze więcej durni kreuje się
na mędrców, przysparzając całej
reszcie nieszczęść i kłopotów?
Odpowiedź jest jedna i niczego
niewyjaśniająca – bo taka jest ludzka natura. I wniosek jest jeden –
ten stan trwa od zawsze, kiedy
rozum przegrywał z interesownością, bojaźnią, zawiścią czy zemstą.
Tego nic nie jest w stanie zmienić,
nawet rewolucyjne paroksyzmy.
Jakim więc sposobem nasz gatunek nie tylko przetrwał kilkadziesiąt tysięcy lat, ale zaludnił
całą planetę ponad siedmioma miliardami swoich przedstawicieli,
czyniąc ją sobie poddaną?
Ponieważ został również wyposażony w swoisty bezpiecznik
– wyobraźnię. Ta zaś zaowocowała
zdolnością przewidywania skutków
swoich działań, czyniąc je po prostu
racjonalnymi. Nie zabijaj, nie kradnij, nie oszukuj, bo dając sobie
takie prawo, dajesz je również innym, którzy ciebie oszukają, okradną, a na końcu zabiją. To podpowiada wyobraźnia, a nie surowy
nakaz jakiejś omnipotentnej Istoty
Wyższej.
Ten bezpiecznik nie jest, niestety, do końca skuteczny (ta ułomność „ludzkiej natury”!), ale chroni
przed totalną zagładą.
Jednak wyobraźnia odegrała
w dziejach rozwoju cywilizacji
jeszcze inną, kapitalną rolę. Zastępowała wiedzę, kiedy człowiek
jeszcze nie całkiem był sapiens,
a trudnił się myślistwem i zbieractwem. Tworzył więc równoległy,
imaginacyjny świat, wypełniany
istotami i zjawiskami niematerialnymi, które go tłumaczyły.
Były groźne lub przyjazne. O nich
opowiadali najstarsi, najwięcej pamiętający członkowie plemiennej
grupy, nadając im charakter instruktażowych kronik mijających
w czasie pokoleń. A każde z nich
coś dodawało, ubarwiało, uzupełniało... To się formowało przez
dziesiątki tysięcy lat, do czasu,
kiedy ludzie wymyślili sposób na
utrwalanie tego, co zapamiętali,

co uznali za ważne i interesujące,
czyli pismo. Opowiadacze, magowie słowa, stali się... pisarzami.
I tak się dzieje do dziś, z tą
różnicą, że teraz zajmuje się tym
bardzo wiele osób i na wiele sposobów, posługując się nie tylko
klasycznym zapisem, upowszechnionym przez druk. Radio, ﬁlm,
telewizja jednak nie odebrały prymatu książce, która zachowała
swój podstawowy przymiot – zostawiając czytelnikowi pole dla jego
wyobraźni.
Wśród mnóstwa gatunków najbardziej wyrazistym w tej palecie
jest... baśń, prapoczątek literatury,

unikając przy tym natrętnej dydaktyki i moralizatorstwa.
Andersena czytali wszyscy.
Młodzi znajdowali tam cudowne,
pełne magicznych akcesoriów krainy, gdzie zwierzęta mówią ludzkim
głosem, bohaterowie doświadczają
wspaniałych przygód, zaś dojrzałych dorosłych lektura skłaniała
do reﬂeksji.
Do dziś pamięta się wiele jego
utworów, ich fragmenty czy pojedyncze frazy. Bodaj najsłynniejszą
jest stwierdzenie, że Król jest nagi!
(w duńskim, autorskim oryginale
władca nosi tytuł Cesarza), które
weszło do języka obiegowego jako
synonim sprzeciwu wobec oczy-

szyją władcy wspaniałe, kosztowne
szaty, widoczne jedynie dla oczu
ludzi mądrych, zaś głupcy ich nie
dostrzegają. Dla profesora Maramby nie jest on jednak naiwnym
idiotą, tylko człowiekiem fanatycznie pożądającym władzy, któremu podsuwa się nowy, doskonały
sposób na jej absolutne sprawowanie – informację, co każdy poddany ma w głowie. To wiedza
bezcenna, sondaż sięgający najgłębiej i co najważniejsze – pozwalający bezpiecznie i skutecznie
rządzić.
Król francuski Henryk IV miał
na to prostą receptę – trzeba poddanym zapewnić co niedziela kurę

do dziś uprawiany przez mądrych
pisarzy, którzy posługując się konwencją fantazji, absurdu czy nawet
horroru, potraﬁą uczynić ją uniwersalną, ponadczasową przypowieścią.
Wśród nich poczesne miejsce
zajmuje Hans Christian Andersen,
szczególnie ceniony przez prof.
Marambę. Ten XIX-wieczny autor,
z początku niezbyt udany poeta
i dramaturg, wszedł nie tylko do
historii literatury, lecz również
kultury masowej. Sprawiła to
ogromna popularność jego opowieści, w których po mistrzowsku
łączył baśniowy sztafaż z realizmem, psychologią czy socjologią,

wistego kłamstwa czy oszustwa.
To bardziej elegancka forma i pojemniejsza znaczeniowo od prostackiego – nie wciskaj kitu!
I to właśnie doszukiwanie się
innych znaczeń, skrytych w formalnych dosłownościach tekstu,
przysparza „odkrywcom” satysfakcji
z posmakowania prawdziwych,
głębszych zamysłów twórcy.
Większość baśni (choć niekoniecznie bajek) zawiera takie właśnie przesłania, zaś utwory Andersena, będąc właściwie przypowieściami, na tym się zasadzają.
Najbardziej zapewne jest znana opowieść „Nowe szaty Cesarza”, w której pomysłowi oszuści

w garnku. Może nie wszystkim,
może bardziej przydatnym dwie,
a tym najbardziej – tłustą, pieczoną
gąskę.
Tak zapewne, zdaniem profesora, zamyślał postępować również
ten bezimienny, niby baśniowy
władca. Temu, co widzi szatę –
kura, widzi i głośno podziwia –
gąska, niewidzącym – miska ryżu.
I kiedy golusieńki, z dyndającym przyrodzeniem i koroną na
głowie, kroczył pośród szpaleru
zachwyconego jego widokiem, wiwatującego tłumu, naprawdę poczuł swoją wielkość i majestat, ciesząc się potwierdzającą to mądrością poddanych.
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Niestety, paradę zakłócił mały
chłopiec, który nie wiedzieć dlaczego krzyknął: Cesarz jest nagi!
Zaś jego kochający ojciec powtórzył okrzyk, dodając: słuchajcie
głosu niewinnego dziecięcia! I tłum
zaszemrał: on jest przecież goły
i śmieszny!
Cesarz nie przyśpieszył, kroczył
wolno dalej, ale kiedy zgromadzeni
przestali szemrać, a zaczęli krzyczeć, pomyślał: a może oni mają
rację... I westchnął: żeby to wszystko już się skończyło!
Ale szedł dalej, a dworzanie
nieśli tren, którego nie było...
Tak kończy się opowieść, zostawiając czytelnika bez morału,
celnej pointy, pełnego domysłów,
co się dalej działo.
Prof. Maramba, znakomity behawiorysta, uważa że owo „niewinne dziecię” było nieznośnym,
ambitnym, pyskatym i przemądrzałym wyrostkiem, mającym
świetne zadatki na... cesarza, musi
jednak jeszcze jakiś czas poczekać,
poćwiczyć i oduczyć się niepotrzebnej prawdomówności. Chyba
że stary cesarz wsadzi go do lochu,
zakładając żelazną maskę. Gdyby
jednak tak się nie stało, mógłby
pobierać wskazówki u owych krawców oszustów, którzy niby zniknęli
z niezłą kasą, a naprawdę działają
do dziś jako spin doktorzy.
Cesarz będzie rządził dopóki
starczy mu pieczonych gąsek. Kiedy
zabraknie kur, niezadowoleni poddani postarają się go zamienić na
takiego, który im to przynajmniej
obieca, dodając przy tym, że nie
będzie się pokazywał na golasa.
Dworacy oczywiście zostaną,
bo oni są zawsze.
Maramba, podziwiając Andersena i zalecając jego uważne czytanie,
pozwala sobie jednak na nieco krytyki. Na przykład w opowieści
o brzydkim kaczątku, zdecydowanie
nie podoba mu się jej zakończenie.
Kaczątko jest wyjątkowo nieszczęśliwym kaczątkiem. Jest dziobane, odrzuca je stado, cierpi poniżenie, głód i poniewierkę, co
długo i dokładnie opisuje autor.
Ale kiedy przemija okrutne dzieciństwo, to brzydactwo, w swoistej
rekompensacie, niepojętej metamorfozie, zmienia się w przepięknego, królewskiego łabędzia.
Panie Andersen, z brzydkich
kaczątek wyrastają brzydkie kaczki,
a czasem nawet bardzo brzydkie
kaczory, nie zaś dostojne, apollińskie Cygnusy.
KRÓL JEST NAGI, proszę
Pana!

Informacje
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Złote Pióro dla Galicjanina
– Zbigniewa Kawalca
Waldemar Niedźwiecki

Z

Lubomyr Habruski
– redaktor naczelny „Czortkiw City”
Fot. Jan Drajczyk

bigniew Kawalec, były dyrektor Wrocławskiego
Wydawnictwa Prasowego,
został uhonorowany statuetką Złotego Pióra przez Stowarzyszenie
Dziennikarzy RP Dolny Śląsk.
Okazją do wręczenia wyróżnienia
była 80 rocznica urodzin naszego
przyjaciela.
Zbychu Kawalec przyszedł na
świat tuż przed wybuchem II
wojny światowej, choć nie należy
Mu imputować, iż fakt ten ową
najstraszniejszą z wojen wywołał.
Co najwyżej narodziny stały się
istotnym wydarzeniem na Zachodniej Ukrainie, a na pewno
w Kołomyi, rodzinnym mieście
przyszłego wrocławianina.
Mimo wojennej zawieruchy
dzieciństwo małego Zbysia było
szczęśliwe, zresztą jak całe późniejsze Jego życie, i nie przeszkodziła w tym przymusowa przeprowadzka na tereny odległe od
miejsca narodzin o setki kilometrów. Rodzina Kawalców początkowo zamieszkała w Kluczborku
na Opolszczyźnie, następnie w Jeleniej Górze, gdzie Zbyszek ukończył szkołę średnią.
W stolicy Dolnego Śląska
szybko dał się poznać jako człowiek
o dużej wyobraźni i wielu talentach,
co po aktywnej działalności w organizacji studenckiej w końcu zawiodło Go na fotel dyrektora
Wrocławskiego Wydawnictwa Prasowego. I wytrwał na nim aż do

D
Uroczystość 80-lecia Zbigniewa Kawalca z udziałem członków Zarządu i działaczy Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny
Śląsk. Na zdjęciu od lewej: Zbigniew Kawalec, Ryszard Mulek, Wiesław Geras, Lesław Miller i Waldemar Niedźwiecki
momentu unicestwienia tej instytucji. Ale o ludziach, z którymi
przez lata przyszło Mu współpracować, nie zapomniał. Stąd pomysł
z corocznym sentymentalnym
spotkaniem dawnych pracowników
WWP w restauracji – nazwa nieprzypadkowa – „Galicja”.
To wyjątkowa okazja do
wspomnień o dawnych czasach
oraz wychylenia z tej okazji kilku
głębszych szlachetnego trunku (za
jaki w świecie mediów uchodzi
porządna czysta). Ale Zbychu jest
inicjatorem także rejsu statkiem
po Odrze, gdzie mają miejsce
tańce, hulanki, swawole, a za sukces
uznaje się fakt, iż nikt dotąd nie
wypadł za burtę. W tym pomyśle
aktywnie wsparło Kawalca Stowarzyszenie Dziennikarzy RP
Dolny Śląsk, którego od bardzo
dawna jest niezrównanym przyjacielem.

Przez lata mogliśmy się przekonać, iż Zbigniew Kawalec to
postać nietuzinkowa: uroczy, prostolinijny, o specyﬁcznym poczuciu
humoru. No i zdeklarowany kobieciarz (panie zawsze do Niego
lgnęły), co w tych czasach jest szczególnie godne wyeksponowania,
wszak w niektórych kręgach to niemodne. W Stowarzyszeniu zawsze
mile widziany i doceniany, czego
wyrazem przyznanie Złotego Pióra
dla Złotego Chłopaka z Kołomyi.
Do gratulacji, gdyby znał
Zbyszka, dołączyłby zapewne obecny burmistrz perełki Europy
Wschodniej, jak często nazywa
się Kołomyję, Ihor Sluzar.
80 lat od Kołomyi do Wrocławia to droga, jaką przebył Zbyszek Kawalec. Przyjaciele z SDRP
Dolny Śląsk wierzą, że ze Złotym
Piórem czeka Go jeszcze wiele
pięknych dni.

Park 800-lecia w Opolu
O

pole obchodziło swoje
800-lecie. Z tej okazji
postanowiono założyć
park. Jego oddanie do użytku nieco
się przeciągnęło i nastąpi na wiosnę
2020 roku. Wykorzystano na urządzenie tego parku tereny leżące

Czortkowscy
i wrocławscy
dziennikarze
chcą współdziałać

odłogiem między Odrą, Kanałem
Ulgi i nasypem kolejowym.
Powstaną alejki o gładkiej nawierzchni służące do spacerów
i jazdy na rowerze czy rolkach.
Użyteczne będą także późnym
wieczorem i nocą ze względu na

wmontowane w nich oświetlenie.
Kolejnym etapem prac na tym terenie będzie postawienie sprzętu
do parkouru. Nie zabraknie również czegoś dla najmłodszych, pojawi się miejsce dla dzieci, a także
ławki i stoły piknikowe, by w parku
można było rodzinnie spędzić czas.
Co ważne, w parku pojawi się
blisko 3 tysiące drzew, nasadzone
też zostaną krzewy, kwiaty, byliny.
Już dziś przy drzewach można
zobaczyć betonowe „klocki”, wkrótce pojawią się na nich tabliczki,
ponieważ w centralnym miejscu
parku zaplanowano utworzenie
„gaju drzew pamięci”.
Koszt inwestycji – 10 mln złotych.

ziennikarze z redakcji
„Czortkiw City” z Czortkowa na Ukrainie spotkali się z przewodniczącym Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny Śląsk we Wrocławiu – red. Ryszardem Mulkiem.
Omawiano sprawy dziennikarskiej
współpracy.
Pan Ryszard przebywa w naszym kraju z grupą wolontariuszy
z Polski, która porządkuje dawne
polskie miejsca pochówku na terenie Ukrainy.
Gość z Polski zaproponował
grupie czortkowskich dziennikarzy
wizytę roboczą w Polsce w celu
zapoznania się z działalnością tamtejszych mass-mediów. W doświadczeniach naszych sąsiadów
interesujące jest dla nas to, że
ponad 20 lat temu polskie wydawnictwa drukowane przeszły
proces przekształcania. Z jakimi
się one zetknęły problemami na
początku tych przekształceń, jak
udało się im utrzymać i z powodzeniem działać w nowym dla
siebie otoczeniu biznesowym?
Chcielibyśmy uzyskać odpowiedź
na te i wiele innych pytań.
Do Ukrainy pan Ryszard Mulek odczuwa szczególną sympatię
– stąd wywodzi się jego ród. Ojciec
pochodzi z Lisowiec w rejonie zaleszczyckim, uczył się w szkole
nauczycielskiej w Czortkowie, gdzie
obecnie mieści się college humanistyczno-pedagogiczny imienia
Aleksandra Barwińskiego.
Najpierw między polską
a ukraińską stroną zostanie pod-

pisane porozumienie, które określi
wszystkie istotne szczegóły współpracy.
Wraz z panem Mulkiem podczas spotkania obecny był również
nauczyciel Piotr Uczkiewicz, który
reprezentuje Zespół Szkół Agrotechnicznych z Bożkowa. Zachęcał
on ukraińską młodzież w wieku
15–19 lat do podjęcia nauki w tej
placówce. Można w niej zdobyć
pożądane na rynku zawody, takie
jak specjalista w sferze turystyki,
projektant krajobrazu, pszczelarz,
kelner, technolog produkcji żywności i inne. Nauka jest całkowicie
bezpłatna. Odpłatne jest tylko wyżywienie i zakwaterowanie w internacie.
Propozycja ta może szczególnie
zainteresować obywateli Ukrainy
pracujących w regionie wrocławskim, których dzieci mogą tam
uczyć się i zdobywać zawód, pozostając przy swoich rodzicach.
Więcej informacji znaleźć
można pod linkiem
http://www.zsa-bozkow.pl
Źródło:
https://chortkiv.city/read/dosvid/37104/chortkivski-zhurnalisti-domovilisya-pro-spivpracyu-zi-svoimi-kolegami-z-vroclava

Dziennikarze z Czortkowa w towarzystwie red. Ryszarda Mulka
(w środku). Fot. Diana Soroka
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Wojciech W. Zaborowski

W

kojenie podstawowych funkcji życiowych, czyli nabycie kiełbasy
z grilla i piwa z beczki. Skoro
o kulinariach mowa, by wyczerpać
temat dodam tylko, że przygotowany przez Dorotę Hordejuk catering polecał również smakowity
chleb ze smalcem i orzeźwiające
kiszone ogórki.
Ale przecież nie ogórki i piwo
były przyczyną radosnej atmosfery,
która panowała cały czas podczas
rejsu. Spotkanie znajomych, często
dawno niewidzianych twarzy Koleżanek i Kolegów (m.in. stałych
bywalców naszych corocznych imprez – Jana Drajczyka z żoną
Anną czy Janusza Szmyrki), poznanie nowych, sympatycznych
a związanych więzami rodzinnymi
lub przyjacielskimi z naszą prasową
gromadką osób, wszystko to zaś

Od prawej: redaktor naczelny „Odrodzonego Słowa Polskiego” –
red. Lesław Miller, jego żona – Alicja i zastępca redaktora naczelnego „Słowa”, a zarazem autor tej publikacji – red. Wojciech W. Zaborowski

Fot. Wojciech W. Zaborowski

Fot. Wojciech W. Zaborowski

ten jeden wieczór, 2
września 2019, Bulwar
Dunikowskiego nieopodal Hali Targowej we Wrocławiu zmienił się w Bulwar Zachodzącego Słońca. Podążającym
nabrzeżem na coroczne spotkanie
na Odrze prasowcom towarzyszyły
bowiem przed godziną 18.00, nim
jeszcze zapadł zmierzch, promienie
słoneczne. I dałbym słowo, wśród
konarów drzew dostrzec można
było zwiewne postaci driad, bogiń
drzewnych gałęzi, o których wspomina grecka mitologia. Nawet jeśli
to było tylko złudzenie, jego powstanie miało realną przyczynę –
zdążaliśmy przecież na statek noszący nazwę „Driada”, którym

przez kolejne trzy godziny rejsu
sprawnie dowodził kapitan Gabriel
Gattner – tego typu omamy wydają się więc uzasadnione!
Organizator, jak co roku Stowarzyszenie Dziennikarzy RP
Dolny Śląsk, zachęcił do udziału
w tegorocznym rejsie po „królowej
dolnośląskich rzek” prawie stuosobową grupę prasowców, którzy
wraz z bliskimi sobie osobami,
czyli żoną lub mężem, dorosłym
potomstwem, a nawet wnukami
wypełnili szczelnie znany nam już
z poprzednich imprez statek. Przybyłych witał jeszcze na lądzie życzliwie uśmiechnięty szef dolnośląskiego SDRP Ryszard Mulek
z żoną Józefą, który sympatię dla
siebie umocnił dodatkowo, rozdając
już na statku wszystkim uczestnikom talony umożliwiające zaspo-

Fot. Jan Drajczyk

Dziennikarze z przyjaciółmi
płynęli „Driadą” po Odrze

Fot. Jan Drajczyk

Grupa pasażerów przed wejściem na statek, od lewej: red. Jan Akielaszek, wnuczka red. Jana Stanisława
Jeża – Luiza Janko, małżonka prezesa Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny Śląsk – Józefa Mulek, red.
Jeż i prezes SDRP Dolny Śląsk – red. Ryszard Mulek

Grupa uczestników rejsu, pierwsza od prawej – Danuta Matkowska
z Telewizji Wrocławskiej
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na tle przesuwającej się za burtą
„Driady” wrocławskiej malowniczej
panoramy tworzyło niezapomniany
klimat i radosny nastrój. Całość
uzupełniała muzyka, którą zapewnił Oskar Dolot, zapraszająca do
tańca i przywołująca wspomnienia
z przeszłości, gdyż wiele melodii
to były dobrze nam znane szlagiery
sprzed lat. Przyznam się, że z zazdrością obserwowałem taneczne
popisy (i tu wiódł prym Ryszard
Mulek!); jeszcze te parędziesiąt
lat temu..., ale dziś bezpieczniej
było pozostać przy stoliku, tym
bardziej że towarzystwo było i znane, i sympatyczne: wydawca „Od-

„Driada” przepływa obok Mostu Grunwaldzkiego
rodzonegp Słowa Polskiego” Lesław Miller z żoną Alicją, poeta
Jan S. Jeż z przybyłą aż z Łodzi
wnuczką Luizą Janko. W pobliżu
widoczni byli wydawca i dawny
dziennikarz prasy wojskowej Jan
Akielaszek, fotoreporter Andrzej
Sasak (obaj, podobnie jak i Lesław
Miller, członkowie zarządu SDRP
Dolny Śląsk). A przecież była też
Zosia Stachera z mężem Janem,
która przez lata jak „I Sekretarz”
dzierżyła stery całego sekretariatu
naszego wrocławskiego stowarzyszenia.
Jak zawsze, dopisało wojsko.
Przybyli m.in. Wiesław Sąsiadek
(były dziennikarz „Żołnierza Ludu”
i „Wieczoru Wrocławia” oraz były
redaktor naczelny „Pandy”), Jerzy
Lesicki (sekretarz Koła Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ wraz z grupą weteranów), Krzysztof Majer (prezes
Oddziału Dolnośląskiego Związku
Weteranów i Rezerwistów Wojska
Polskiego), któremu towarzyszyli

małżonkowie Ewa i Janusz Gardyna, Czesław Warych z żoną
Barbarą (były zastępca redaktora
naczelnego „Żołnierskiej Rzeczy”).
Byli również reprezentujący
media: Andrzej Milcarz („Wieczór
Wrocławia”), Jolanta Podsiadła
(dawniej „Wieczór Wrocławia”,
dziś niezależna dziennikarka pisząca m.in. do magazynu „Natura
i Ty” oraz miesięcznika „Czwarty
Wymiar”), Maciej Głowacki
(„Słowo Polskie”).
Nie wszystkich wymieniłem?
Przepraszam nieobecnych w tym
tekście, ale gdybym wymienił
wszystkich, omówienie imprezy
musiałbym zakończyć na liście nazwisk. A przecież muszę jeszcze
wspomnieć, z żalem, jak zawsze,
o nieobecnych. Usprawiedliwionych, bo albo odeszli, albo wiekiem
przykuci do łoża nie mogą już
brać czynnego udziału w naszych
spotkaniach. Do nich też biegła
nasza myśl serdeczna w trakcie
nadodrzańskiego rejsu.

Dawnych wspomnień czar

Sędzia Śmierć
Wiedziony ciekawością podkręconą przez Radio Maryja,
mimo mrozu wybrałem się 8 grudnia 2012 na wrocławski cmentarz
komunalny na Osobowicach. Interesujący mnie grób znalazłem
nie w alei zasłużonych (jak lokalizował go jeden z gości księdza
Tadeusza Rydzyka), ale blisko niej
(w kwaterze numer 41). Zobaczyłem tam marmurowy nagrobek
z tablicą z wygrawerowanym stylizowanym krzyżem i zwięzłym
napisem: „WŁODZIMERZ
OSTAPOWICZ 1907 – 1979”.
Poza śniegiem, płytę pokrywały
zwiędłe kwiaty i wypalone znicze,
zapewne nieuprzątnięte jeszcze
po Wszystkich Świętych.
Splunąć? – przyszło mi nagle
do głowy. Ale już po chwili wstydziłem się własnej myśli, skądinąd
usprawiedliwionej nabytą właśnie
szokującą wiedzą o tym człowieku.
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Więcej o Ostapowiczu wyczytałem z nekrologu, wydrukowanego 20 listopada1979 w dolnośląskim dzienniku „Słowo Polskie”. Autorzy klepsydry poinformowali wybiórczo, że dwa dni
wcześniej zmarł „magister” i „pułkownik rezerwy”. Był on „emerytowanym adwokatem i obrońcą
wojskowym”, a wcześniej „szefem
Rejonowego Sądu Wojskowego
we Wrocławiu” i „lektorem KD
[Komitetu Dzielnicowego] PZPR
Wrocław – Stare Miasto”. Za swe
zasługi m.in. został „odznaczony
Krzyżem Oﬁcerskim Orderu Odrodzenia Polski”.
Współtowarzysze z palestry
napisali też: „W zmarłym adwokatura wrocławska traci doświadczonego i sumiennego pracownika,
działacza politycznego, szanowanego i cenionego kolegę. Cześć
jego pamięci”.
Najwięcej jednak o Ostapowiczu dowiedziałem się z jednej
z publikacji Instytutu Pamięci Na-

rodowej, autorstwa naukowca
z wrocławskiego oddziału tej instytucji – doktora Krzysztofa
Szwagrzyka. Historyka, badacza
podziemia niepodległościowego
i aparatu represji w Polsce po II
wojnie światowej.
Ostapowicz, urodzony 16
czerwca1907 w Stanisławowie
w rodzinie robotnika kolejowego,
absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we
Lwowie, aktywista Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy,
zyskał przede wszystkim ponurą
sławę sędziego, który swymi wyrokami pozbawił życia bodaj najwięcej w kraju „wrogów władzy
ludowej”. Osobiście orzekł, w ekspresowych procesach, ponad 200
kar śmierci, z reguły bez możliwości ułaskawienia. Tylko w latach 1946–1947 na Białostocczyźnie na podstawie jego – wówczas oficera w stopniu kapitana
– decyzji rozstrzelano lub powieszono co najmniej 174 osoby,

niektóre podczas egzekucji publicznych. Ten zwyrodniały legalizator zbrodni w majestacie prawa dorobił się pseudonimu „Sędzia Śmierć”.
Jeden raz okazał publicznie
słabość i wzruszenie w związku
ze zgonem człowieka. Rozpłakał
się w dniu pogrzebu Józefa Stalina.
9 marca 1953 podpułkownik
Ostapowicz rozkazał wszystkim
pracownikom sądu wojskowego
we Wrocławiu zebrać się w jednej
z sal, w której w centralnym miejscu ustawiono stół z udekorowanym kirem portretem zmarłego
trzy dni wcześniej radzieckiego
(czy jak kto woli – sowieckiego)
dyktatora. W takiej scenerii, szlochając, łamiącym się głosem przekonywał podwładnych, że śmierć
Stalina to tragedia dla całej ludzkości…
Wiadomo gdzie pogrzebano
ciało Ostapowicza. Zdecydowana
większość rodzin jego oﬁar wciąż

bezskutecznie poszukuje miejsc
ich pochówku.

Podpisane: (pro)
Będąc za tzw. młodego Gierka,
w czasach jeszcze kawalerskich,
szalejącym reporterem miejskim
„Gazety Robotniczej”, niejednokrotnie wypełniałem informacjami
z Wrocławia calutką stronę. Aby
nie wyglądała ona na zredagowaną
przez jedną osobę, na prośbę szefów sygnowałem swoje teksty trzema pseudonimami: (kłyk), (k-w)
i (ada), a bywały jeszcze – na dodatek – niusy anonimowe, zwłaszcza gdy zecerom nie udało się
zmieścić mojego podpisu na kolumnie.
Jednak zapewne większość czytelników bardziej zna mnie jako
(pro). Tak bowiem podpisywałem
się po ożenku aż do dziennikarskiej
emerytury, wykorzystując pierwsze
literki nazwiska panieńskiego żony.

Hobby

Polub szachy (37)
Łukasz Kłykow

W

Fot. Rafał Siwik

drugiej połowie sierpnia dolnośląski kurort
Polanica-Zdrój staje
się szachową stolicą Polski, miejscem festiwalu poświęconego pamięci naszego najlepszego szachisty
wszech czasów – Akiby Rubinsteina. W przeszłości w tutejszych
turniejach brali udział m.in. mistrzowie i mistrzynie świata: Rosjanie Anatolij Karpow i Wasilij
Smysłow, Bułgar Weselin Topałow,

Gruzinka Nona Gaprindaszwili
czy Węgierka Zsuzsa Polgár.
W bieżącym roku Memoriał
Rubinsteina zorganizowano już
po raz 55 i miał on rekordową
frekwencję. Uczestniczyło bowiem
585 szachistów, którzy rywalizowali
w sześciu grupach wiekowych
i rankingowych.
Spośród Dolnoślązaków na
szczególne wyróżnienie zasłużył
legniczanin Antoni Komendecki
z KSz. Miedź: zwyciężył w stawce
juniorów do lat 14, wyprzedzając
wrocławiankę Justynę Łochinę

Żywe szachy

z WKS Kopernik. Najlepszą
dziewczynką do lat 10 okazała się
legniczanka Małgosia Miklosz,
a drugie miejsce w pojedynkach
najstarszych seniorów wywalczył
wrocławianin Wiesław Janocha.
U mnie każdorazowy pobyt
w Polanicy przywołuje wspomnienia z dzieciństwa, jako junior
bowiem wielokrotnie tu grywałem.
Ostatnio jednak bywam w tym
miejscu w innej roli: wychowawcy
na tradycyjnym – w tym roku dla
ponad 90 dzieci – obozie szachowym, organizowanym w ramach
festiwalu przez działaczy Klubu
Sportowego AZS Wratislavia
z Olgą Lisowską i Piotrem Klukiewiczem na czele.
Szczególnym punktem programu – oprócz licznych wycieczek,
konkursów, symultany z arcymistrzynią Moniką Krupą i oczywiście gry w turniejach – było przedstawienie „Żywe szachy”, wyreżyserowane przez Krzysztofa Krupę.
Podczas spektaklu uczestnicy obozu wcielili się na plenerowej szachownicy w role bierek (ﬁgur i pionów), by odegrać klasyczną partię
Gioachino Greco z efektownym
tzw. matem Beniowskiego.
(diagram)
Faza debiutowa jeszcze się nie
skończyła, a dowodzący czarnymi
Kalabryjczyk już znalazł ładną

kombinację, zaczynając od oﬁary
skoczka.
9... S:d4!! 10. S:d4 Hh4!
Z podwójnym atakiem na piony f2 i h2 oraz z poważnym zagrożeniem króla. Białe próbują
bronić swojego monarchę.
11. Sf3 H:f2+ 12. Kh1
Na pierwszy rzut oka udało
się uniknąć bezpośredniego niebezpieczeństwa. Partia jednak potrwa już tylko dwa posunięcia.

12... Hg1+!! 13. S:g1 Sf2
i mat.
Kto chciałby poznać, w jaki
sposób uczestnicy obozu przedstawili tę kombinację oraz prowadzące do niej posunięcia, to odsyłam do proﬁlu oboz-szachowy.pl
na Facebooku, gdzie można obejrzeć nagranie całego wydarzenia.
A ja już teraz zachęcam do udziału
w kolejnym Festiwalu Rubinsteina
za rok!
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Urocza Kraina św. Anny
K

raina jest obszarem niezwykle bogatym w walory
przyrodnicze i kulturowe.
Występują tu siedliska gatunkowych, lesistych jarów, stepowe
wzgórza oraz tereny wyżynno-nizinne (Niż Środkowopolski i Wyżyna Śląska). Sprawiają to, że jest

roślin i zwierząt, został objęty ochroną przez Europejską Sieć Natura
2000. Należą do nich cztery obszary
siedliskowe: Góra św. Anny, Kamień
Śląski, Żywocickie Łęgi oraz Łęgi
Zdzieszowickie. Można tu spotkać.
gatunek susła moręgowanego (Kamień Śląski) oraz gatunki takich

Dużo uroku daje otoczeniu aleja czereśniowa
tu malowniczo i różnorodnie biologicznie.
Najwyższy szczyt Krainy to
Góra św. Anny leżąca 408 m n.p.m.
i ok. 220 m nad doliną Odry.
Ważnymi zasobami występującymi
na tych terenach są wapienie muszlowe oraz skały bazaltowe pochodzenia wulkanicznego. Wapień
znalazł zastosowanie w okolicznym
budownictwie, wypalano z niego
również wapno oraz dostarczano
jako surowiec dla cementowni
w Górażdżach.
Obszar Krainy, ze względu na
występowanie rzadkich gatunków

tunków ptaków, w tym dzięcioł
czarny oraz gołąb siniak.
• Rezerwat „Tęczynów” z liczącym blisko 140 lat drzewostanem bukowym.
Góra św. Anny to liczący 5051
ha Park Krajobrazowy, który
w 2010 roku otrzymał status geo-

parku krajowego. Dla najcenniejszych przyrodniczo obszarów
utworzono na terenie Parku sześć
rezerwatów, w tym 31 chronionych.
Lasy stanowią ok. 21 proc. ogólnej
powierzchni Parku, a w drzewostanie przeważają buki, dęby, brzozy, modrzewie, jawory, świerki
i sosny. Wśród zwierząt możemy
spotkać m.in. nietoperze: nocek
duży, gacek brunatny i mroczek
pozłocisty. Mała liczba zbiorników
wodnych spowodowała, że występują tu pospolite ryby i płazy,
a najczęściej występującymi gadami
są jaszczurki.

Zabytek w Stoszowicach
W

Św. Anna – patronka góry

Widok na Górę św. Anny

roślin jak: ośmiał mniejszy czy
oman szlachtawa, których naturalne
stanowiska występują wyłącznie na
południu Polski.
Znajdują się tutaj również rezerwaty przyrody. Wśród nich m.in.:
• utworzony po II wojnie światowej rezerwat „Kamień Śląski”
ze stanowiskiem rzadkiego i chronionego w Polsce jarząba brekini.
Jeden z najstarszych i największych
przedstawicieli tego gatunku rośnie
w otulinie rezerwatu i liczy blisko
180 lat oraz 25 m wysokości.
• Rezerwat „Płużnica”, w którym występuje 25 lęgowych ga-

e wsi gminnej Stoszowice, położonej
przy drodze z Ząbkowic Śląskich do
Srebrnej Góry, stoi uroczy pałac. Został
wzniesiony na początku XVII wieku przez Fabiana
von Reichenbacha, choć można przypuszczać, że
właściciel dokonał przebudowy zamku istniejącego

W okolicznych lasach występuje blisko 50 gatunków ptaków,
w tym takie drapieżniki jak: myszołów, pustułka, krogulec i kobuz.
Wśród owadów spotkamy tu blisko
600 gatunków motyli, które w największych skupiskach występują
na Ligockiej Kamiennej Górze.

tutaj już w XIV wieku. Obiekt był modernizowany
kilkukrotnie w XVIII i XIX wieku.
Pałac ma trójskrzydłową formę. Cechą charakterystyczną budowli są trzy wieże w jej narożnikach
pokryte strzelistymi hełmami; baszty nie ma jedynie
naroże południowo-zachodnie.
W północno-wschodniej części pałacu znajduje
się reprezentacyjna sala przykryta sklepieniem zwierciadlanym z lunetami, a na pierwszej i drugiej kondygnacji zachowało się malarstwo ścienne oraz sztukateria z XVIII wieku. Wewnątrz, w holu pałacu,
znajduje się fryz z tarczami herbowymi, a na zewnątrz,
na ścianie kurtynowej, grupa herbów właścicieli
pałacu.
Obiekt do XIX wieku był otoczony fosą, która
następnie została przekształcona w rozrzucone nieregularnie zbiorniki wodne, tworząc wraz z okolicznym
drzewostanem piękny park.
Pałac jest obecnie własnością prywatną.

Pałac
w Dobromierzu
D

obromierz, mimo że ma
Rynek, dwa kościoły i kilka zabytków, nie jest
miastem tylko siedzibą gminy wiejskiej.
Piękny pałac został tam wybudowany w 1727 roku przez niemiecką rodzinę Ferdinanda von
Nimptsch. Obiekt początkowo był
tylko rezydencją mieszkalną wybudowaną w stylu barokowym, ale
w XIX wieku przeszedł modernizację w czasie której dobudowano

Pałac – zabytek Dobromierza
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sporej wielkości folwark, a rezydencja nabrała cech budowli klasycystycznej, chociaż kilka elementów świadczących o jego barokowym pochodzeniu pozostało.
Np. mansardowy, czyli dwuspadowy dach, charakterystyczny dla
budowli z tej epoki.
Po wojnie w pałacu została
ulokowana dyrekcja PGR, a po
jego rozwiązaniu obiekt przejęła
Agencja Własności Rolnej Skarbu
Państwa.
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Leszno dominatorem. Wrocław tuż za
Waldemar Niedźwiecki

Z

ima za pasem, a ja jeszcze
o dyscyplinie wiosennoletnio-jesiennej. Nie było
bowiem okazji, by w naszym miesięczniku odnieść się do zakończonych w ostatniej dekadzie
września drużynowych mistrzostw
Polski na żużlu. Więc czynię to
teraz, choć ludzie speedwaya są
już myślami przy przyszłorocznych
rozgrywkach. Zamknął się bowiem
okres transferowy, poszczególne
kluby skompletowały składy i powoli przygotowują się do zimowych
zgrupowań. Mistrzostwo kraju –
po raz trzeci z rzędu – zdobyła
leszczyńska Unia. Była faworytem
i z tej roli wywiązała się bez zarzutu.
Leszczynianie nie mieli słabych
punktów, przegrali tylko jeden
mecz, jeden też zakończyli remisem. Porażkę ponieśli, co uznać
można za niespodziankę, na torze
w Gorzowie, a przecież tamtejsza
Stal musiała stoczyć bój o utrzymanie się w ekstralidze w barażu
z wicemistrzem I ligi (mając
w składzie m.in. indywidualnego
mistrza świata Bartosza Zmarzlika). W półﬁnale i ﬁnale Unia
nie dała szansy na połowiczny

choćby sukces (czyli wygraną na
swoim torze) Włókniarzowi Częstochowa i wrocławskiej Betard
Sparcie.
O sile trzykrotnego czempiona
(w latach 2017–2019, w całej historii dyscypliny było tych tytułów
bez liku) decydowali głównie zawodnicy krajowi, w tym superpara
juniorów: Bartosz Smektała –
Dominik Kubera oraz znakomity
Rosjanin (indywidualnie trzeci
żużlowiec świata) Emil Sajfutdinow. Jednak za ojca sukcesu należy
uznać przede wszystkim menedżera (de facto trenera, ale ze względu na brak wykształcenia oﬁcjalnie
nie może pełnić tej funkcji) Piotra
Barona. To on stworzył znakomitą
atmosferę w zespole, to Piotr potraﬁ rozszyfrować tajemnice każdego toru jak nikt inny w kraju.
Fachowcy uważają, że także
w sezonie 2020 w niezmienionym
składzie Unia nie da „popalić” rywalom, ale ja nie byłbym tego taki
pewien. Część owych fachowców
(w odniesieniu do niektórych
wziąłbym to określenie w cudzysłów) przewiduje też, że w gronie
zespołów walczących o medale
(czyli w play off ) zabraknie wicemistrza 2019 – Betardu Sparty
Wrocław.

Wrocławianie mieli chrapkę
na złoto, ale ambitne plany pokrzyżowały kontuzje asów: Taia
Woffindena i Macieja Janowskiego, którzy do końca rozgrywek nie doszli do optymalnej
formy. Nie zawiedli pozostali zawodnicy (tzw. druga linia), a fantastyczną dyspozycją zaimponował kończący wiek juniora Maksym Drabik. Fakt, iż mistrz globu juniorów miał na rozkładzie
wszystkie gwiazdy światowego
speedwaya, mówi sam za siebie.
W sezonie 2020 „Torres” (taką
ma ksywę) będzie startował już
jako senior. Dla wrocławian najważniejsze, że w barwach klubu
z Wrocławia, choć podchody pod
niego robili wszyscy możni ekstraligi.
Oprócz Drabika spartanie dysponować będą: wspomnianymi
Woffindenem i Janowskim, kolejnym uczestnikiem cyklu GP
Maxem Frickem, Glebem Chugunovem (Rosjanin to czołowy
junior świata, ale potraﬁący już
skutecznie rywalizować z najlepszymi seniorami), niezłą dwójką
juniorów: Przemysławem Liszką,
Patrykiem Wojdyłą, a do roli rezerwowego przymierzany będzie
kolejny młodzian, tym razem z An-

Zwycięska drużyna Unii Leszno
glii, Daniel Bewley. I ja upieram
się, że ta ekipa może nie tylko
powalczyć o medal, ale i pokusić
się o tak upragniony przez prezesów: Andrzeja Rusko i Krystynę
Kloc mistrzowski tytuł. Byle nie
dopadły wrocławian kontuzje.
Z pewnością kandydatem do
podium będzie częstochowski
Włókniarz (arcymocna trójka
z GP: Leon Madsen, Jason Doyle,
Fredrik Lindgren), ambicje zamieszania w czołówce zgłaszają
już dziś Falubaz Zielona Góra,
GKM Grudziądz i Motor Lublin,

odgryźć się chce za tegoroczne
niepowodzenia Stal Gorzów. Tylko
beniaminek z Rybnika nie ma za
bardzo czym straszyć. Kontrakt
z rybniczanami podpisał... 50-letni
(skończy w czerwcu 2020) Greg
Hancock, a także dwójka niedawnych wrocławian: Vaclav Milik
i Andzejs Lebedevs.
Spadkowicza więc, przynajmniej teoretycznie, już znamy, medalistów zaś nie. Zwłaszcza że
speedway to dyscyplina mocno
urazowa, a kontuzje są w stanie
pomieszać szyki najlepszym.

Optymizm nieuzasadniony.
Pokonali słabeuszy
Waldemar Niedźwiecki

K

iedy poznaliśmy wyniki
losowania grup eliminacyjnych futbolowych mistrzostw Europy anno 2020, w narodzie zapanował optymizm. Uzasadniony, bowiem lepiej traﬁć nie
mogliśmy. Każda z drużyn rywali
plasowała się w rankingu za nami,
nasi kopacze grali (już nie siedzieli
na ławce, jak to drzewiej bywało)
w dobrych lub bardzo dobrych
europejskich klubach, ba, należeli
w nich często do wyróżniających
się postaci. Największą niewiadomą stanowił selekcjoner reprezentacji.
Jerzy Brzęczek mógł się pochwalić jedynie prowadzeniem ligowego średniaka z Płocka, nie
miał praktycznie żadnego doświadczenia międzynarodowego
(jako trener, nie piłkarz), więc
został przez prezesa Zbigniewa

Bońka od razu rzucony na głęboką
wodę. Do dziś nie wiem, co powodowało sternikiem futbolowej
centrali – kumpelski układ czy
chęć zaoszczędzenia kasy, jaką
musiałby wydać na szkoleniowca
z nazwiskiem i dokonaniami. Byłem sceptyczny co do takiego rozwiązania i choć Polacy zagrają
w ﬁnałach Euro, zdania nie zmieniłem. Bo żadne z eliminacyjnych
spotkań nie wzbudziło mojego,
i chyba nie tylko, zachwytu, nie
skłoniło do optymizmu przed najważniejszą z imprez na Starym
Kontynencie.
Z najgroźniejszymi Austriakami (też awansowali) wygraliśmy
na inaugurację, wykorzystując ich
osłabienie oraz wyjątkowo kiepską
dyspozycję. Na Narodowym
w Warszawie było już znacznie
gorzej – szczęśliwie zremisowaliśmy bezbramkowo, w drugiej połowie długimi okresami broniąc
się rozpaczliwie przed utratą gola.

Także w naszej stolicy długo męczyliśmy się z beznadziejnymi Łotyszami, mieliśmy problemy ze
słabymi Macedończykami, w fatalnym stylu ulegliśmy w Lublanie
Słoweńcom, których trudno uznać
za piłkarską potęgę. Raz tylko
ekipa Brzęczka zaprezentowała
niezłą skuteczność, wygrywając
z Izraelem 4:0. Ale goście przyznali,
że tak fatalnie nie zagrali od lat,
odgrażając się, iż w rewanżu będą
zupełnie inną drużyną.
Nie byli, choć uzyskali wynik
znacznie korzystniejszy, ulegając
Polakom tylko 1:2. Wynik nieco
mylący, bowiem postawa gospodarzy niewiele, szczególnie
w pierwszej połowie, różniła się
od tej, jaką zaprezentowali w Warszawie. I tylko indolencji strzałowej
biało-czerwonych zawdzięczali,
że nie stracili wówczas przynajmniej trzech goli (traﬁł jedynie Krychowiak). Zupełnie niewidoczny
był Piątek, który dostał szansę

odbudowania się po kiepskich
klubowych występach w ostatnich
miesiącach (zwłaszcza iż na ławce
rezerwowych został Lewandowski), nie potwierdził reprezentacyjnych aspiracji Frankowski, po
raz enty nie wywiązał się z roli lidera środka Zieliński. Animusz
Polaków skończył się po dziesięciu
minutach drugiej połowy. Piątek
zdobył gola w sytuacji, w której
trudno było tego nie zrobić, i to
był jedyny moment, kiedy napastnik Milanu pozytywnie zaznaczył
swoją obecność. A nasz zespół
wrócił do swojej gry z poprzednich
spotkań – odpuścił pressing, oddał
inicjatywę słabym Izraelczykom
i stracił „frajerską” bramkę. To
było już po, jak zazwyczaj, nietraﬁonych (kadrowo i czasowo),
zmianach, dokonanych przez
Brzęczka.
Wróciliśmy do „sprawdzonej”
taktyki, cofnęliśmy się pod nasze
pole karne i niewiele brakowało,

by ciency gospodarze doprowadzili
do remisu. A przecież na boisku
byli futboliści, którzy na co dzień
grali lub grają w zespołach prowadzonych przez autentycznych
fachowców: Kloppa, Guardiolę,
Emery’ego, Ancelottiego.
Za najlepszy komentarz można
uznać słowa przebywającego przez
ponad 2/3 meczu na ławce rezerwowych Roberta Lewandowskiego: „Musimy być bardziej bezlitośni. Gdy przeciwnik wygląda
tak źle, jak Izrael w tym spotkaniu,
trzeba szybko »zamknąć« mecz,
iść za ciosem”. Motywator Brzęczek nie wie o tym?
Zobaczymy, kogo nam los
przydzieli podczas losowania grup
ﬁnałowych. Słabeuszy już nie będzie, więc gra, jaką zaprezentowali
Polacy w eliminacjach, nie wystarczy nawet do jednego zwycięstwa. A stać ich na znacznie więcej.
Tylko czy obecny selekcjoner potraﬁ to wykorzystać?
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Kawały na jesień
Tragedia: wychodzisz za mąż z miłości, a ten drań
okazuje się bez grosza!
***
Przesłuchanie świadka w sądzie:
– Na jakiej podstawie świadek utrzymuje, że oskarżony był pijany?
– Bo wykrzykiwał, że nie boi się żony...
***
– Tatusiu, przekonałam się, że mąż mnie zdradza.
Co mam robić?
– Poczekaj, aż wróci mama. Ona w tych sprawach
ma większe doświadczenie.
***
Żona do męża:
– Co byś ty beze mnie zrobił?
A mąż tylko uśmiecha się z rozmarzeniem...
***

– Słuchaj, czy patrzysz swojemu mężowi w oczy
podczas stosunku?
– Hmm... Raz spojrzałam... Stał w drzwiach.
***
– Misiu – mówi mąż do żony – zaprosiłem kolegę
na kolację.
– Co? Czyś ty zwariował?! W domu jest bałagan,
nie poszłam na zakupy, naczynia są brudne i nie zamierzam gotować kolacji!
– Wiem.
– To po co zaprosiłeś kolegę na kolację?!
– Ponieważ biedaczek myśli o żeniaczce.
***
Wśród przyczyn zawierania związków małżeńskich
miłość zajmuje drugie miejsce – po głupocie i przed
alkoholem.

Fraszki Jana Zacharskiego
Trefne pojęcia
Totalna opozycja i totalna władza,
To nam w życiu publicznym najczęściej przeszkadza,
Warto się skupić dziś na dobrych chęciach,
By się nieaktualne stały te pojęcia.

Po wyborach
Choć ma Platforma politycznych graczy,
Wybór kandydata jakoś się ślimaczy,
Że tak się stanie, jest szansa spora,
Będzie kandydat ale po wyborach.

Łagodne obyczaje
Nowa pani Marszałek nam nadzieję daje,
Że będzie łagodzić w Sejmie obyczaje,
Że państwowotwórcze umocnią się więzy
I parlamentarny zapanuje język.

Kostka domina
Nowa epoka już się zaczyna,
Senat to pierwsza kostka domina,
Do opozycji sięgając sedna,
Wierzę, że będzie jeszcze niejedna.

Zmiana języka
Różnych ugrupowań ważni aktywiści
Stosują w praktyce język nienawiści,
Oby dziś dowiodła społeczna praktyka,
Że uda się odstąpić od tego języka.

Adres
Ja wieść radosną chcę obwieścić światu,
Ominie Nowogrodzką marszałek Senatu,
Bo tak się ułożą polityczne klocki,
Że na Nowogrodzką nie uda się Grodzki.

Postulat
W publicznym życiu nie będzie kłopotem,
Kiedy się wzajemnie nie obrzuca błotem,
Niech nienawistnik z zawiści pęknie,
Że my umiemy różnić się pięknie.

Numer
Jarosław Kaczyński zapłacze i załka,
Nie mam już w Senacie własnego marszałka,
Na przekór naszemu elektoratowi
Taki numer wyciął chirurg chirurgowi.

Wyścig
Żaden z kandydatów nadziei nie traci,
Planują kampanię wszyscy kandydaci,
By być prezydenckim wybrańcem narodu,
Duda dziś najwcześniej wyruszył do przodu.

Potop
Premier w kondycji jest znakomitej,
To Pierwszy Gaduła Rzeczpospolitej,
Gadulstwem w Sejmie popisał się znów,
I zatopił posłów w powodzi swych słów.
Niepewność
Cieszy się teraz publiczna arena,
Bo opozycja zdobyła dziś Senat,
PiS może jednak wyrównać rachunki,
Kiedy któryś senator dostanie biegunki.
Nowy stary rząd
Rządzący przyjęli jednolity front,
Będziemy mieli nowy stary rząd,
Bo taka myśl mi przychodzi do głowy,
Że wciąż jest stary, choć niby jest nowy.
Od głowy
Aby się zwierzyć, Duda był gotowy,
Twierdzi, że ryba psuje się od głowy,
W tym się zawiera historia cała,
Że głowa państwa to powiedziała.

Ten biały kotek, Maciek, lubi leżeć i spać w białej
misce
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Urszula z Wrocławia

Limeryki Jana Stanisława Jeża
O sztukmistrzu
Uznany sztukmistrz grywał w Lublinie,
Dziad ze swą maﬁą kradł w Wołominie.
A skrzypek z braku fachu
Wciąż pitolił na dachu.
Tylko wodzirej trwał na drabinie.
O festiwalu
Rzekło w stolicy małe pacholę,
Że teraz w Kielcach będzie Opole.
Śpiewać będą wielcy gracze,
W chórach zaś potakiwacze,
Natomiast balet zrobią kibole.
O seksie i indeksie
Student w pościeli zaraz po seksie
przypomniał sobie wnet o indeksie.
Pani dała zaliczenie
I wydała polecenie:
Teraz egzamin musisz zdać jeszcze.
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