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Lekarze ciągle płacą z prywatnej kieszeni za skierowania do specjalistów

Ministerstwo
Zdrowia
nie rozwiało
naszych
wątpliwości

W

poprzednim numerze „Słowa” zamieściliśmy list otwarty do Ministra Zdrowia
w sprawie lekarzy pierwszego kontaktu
publicznej ochrony zdrowia, którzy niechętnie dają
skierowania do specjalistów, bo muszą płacić z…
prywatnej kieszeni. Otrzymaliśmy następującą odpowiedź od Rzecznika Prasowego Ministra:
Odrodzone Słowo Polskie
Szanowny Panie Redaktorze
w związku z sygnałami w sprawie zawierania
umów z lekarzami, w ramach których muszą oni ﬁnansować zlecone pacjentowi badania, Ministerstwo Zdrowia wystąpiło do Narodowego Funduszu Zdrowia
z prośbą o przedstawienie stanowiska.
Zgodnie z odpowiedzią Narodowego Funduszu
Zdrowia, „NFZ podda analizie proceder zawierania
przez placówki kontraktów z lekarzami, obejmujących
również koszty zlecanych przez nich badań. Potencjalnie
stanowi to naruszenie przepisów. Zgodnie z nimi, taka
umowa powinna być zgłoszona do Oddziału Wojewódzkiego NFZ jako podwykonawstwo”.
Obecnie MZ oczekuje na przekazanie przez NFZ
wniosków z przeprowadzonej analizy.
Zgodnie z art. 2 Kodeksu Etyki Lekarskiej najwyższym nakazem etycznym lekarza jest dobro chorego. Mechanizmy rynkowe, naciski społeczne lub wymagania
administracyjne nie zwalniają lekarza z przestrzegania
tej zasady. Lekarz powinien zgłaszać wszelkie takie sytuacje i nieprawidłowości w realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do odpowiedniego Od-
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Zima
w dolnośląskich
górach
Tegoroczna zima nie jest łaskawa dla Wrocławia czy Opola, ale
w górach narciarze nie narzekają na brak śniegu. I tak powinno być!
Poniżej zimowe widoki ze Świeradowa-Zdroju, Zieleńca i Szklarskiej Poręby.

działu Wojewódzkiego NFZ, który jako strona tej umowy posiada najszerszy zakres informacji, a także kompetencje do przeprowadzenia kontroli prawidłowości jej
realizacji. O przedmiotowych zastrzeżeniach powinien
być również informowany Rzecznik Praw Pacjenta, ponieważ opisane zachowania podmiotów leczniczych godzą w prawa pacjenta.
Z poważaniem
/–/ Wojciech Andrusiewicz
Rzecznik Prasowy Ministra Zdrowia
***
Nie jesteśmy usatysfakcjonowani tym wyjaśnieniem, bo nie udzielono odpowiedzi na nasze pytania
dotyczące patologii polegającej na tym, że lekarze
pierwszego kontaktu muszą płacić za skierowania
pacjentów na badania do specjalistów. Zadaliśmy
przy tym następujące pytania, na które rzecznik nie
odpowiedział:
• Kto (proszę podać imię i nazwisko) wprowadził do
polskiej ochrony zdrowia absurd, że lekarze pierwszego kontaktu muszą płacić z prywatnej kieszeni
za skierowania pacjentów do lekarzy specjalistów?
• Co Pan Minister zrobił lub zamierza uczynić, by
ten wadliwy system zlikwidować?
Panie Ministrze Zdrowia, czekamy na odpowiedź!
W imieniu Pacjentów i Dziennikarzy
„Odrodzonego Słowa Polskiego”
Redaktor Naczelny
Lesław Miller

Wyciąg gondolowy w Świeradowie-Zdroju

W Zieleńcu śnieg wcześnie spada i leży do maja

Do Szklarskiej Poręby można dojechać pociągiem

Felietony i pożegnania
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Zenek, trzymaj się!
Wojciech W. Zaborowski

S

ylwester za nami, fajerwerki
dawno zagasły, podobnie jak
na Facebooku krytyczne głosy na ich temat. To, o czym dziś
wyczytać można na Fb, przypomina bardziej zbliżający się wielkanocny lany poniedziałek niż atmosferę zimowych dni. Mam na
myśli, łagodnie rzecz nazywając,
wiadro pomyj, które po sylwestrowym koncercie w Zakopanem wylało się na sympatycznego, skromnego, lubianego przez publiczność
i od 30 lat występującego na estradzie Zenona Martyniuka. Osoby
uważające siebie za „wyższe elity
kulturalne” w zadziwiającej zgodzie
z reprezentantami zupełnych kulturalnych dołów sponiewierały
człowieka, kwestionując nie tylko
rodzaj uprawianej przez niego muzyki (disco-polo), ale i wręcz prawo
do ukazywania go w telewizji, bo
przecież to nie Lutosławski czy

Penderecki, ot chłop z podbiałostockiej wsi, który nie zna nut,
a karierę robi dzięki umiejętnemu
otumanianiu ludzi przez prezesa
TVP Kurskiego, który z kolei,
wiadomo, realizuje plan PiS-u
niszczenia polskiej kultury! Ufff,
tak to w skrócie można podsumować. W podtekście: kraj byłby
idealny (w tym wypadku: kulturalny), gdyby Martyniuka wywalić
z estrady, Kurskiego z telewizji,
a PiS z rządu! I o to chyba w tym
wszystkim chodzi, tylko – co to
wszystko ma wspólnego z kulturą?
Kulturą polityczną się nie zajmuję (jest jeszcze taka?), polityką
kulturalną i owszem, przeto skupię się na aspekcie kulturalnym
całej tej hecy, bo Martyniuka mi
szkoda, stał się oﬁarą politycznych rozgrywek, a nie dyskusji
o jakości kultury.
Disco-polo ma prawo istnieć,
podobnie jak wykonawcy tego
muzycznego gatunku, czy się to

komuś podoba, czy nie. Nie ma
obowiązku słuchania, oferta kulturalna jest tak bogata, że każdy coś
dla siebie znajdzie. Dyskredytowanie wykonawców i obrażanie słuchaczy tej formy muzyki rozrywkowej jest nie tylko dowodem
braku kultury, o którą tak podobno
zabiegają „elity”, ale też świadectwem nieuctwa. Niemcy, Czesi,
Węgrzy szczycą się swoją „volksmusic”, u nas zamiast radości, że
coś w końcu wymyśliliśmy – inwektywy i polityczne konotacje.
A co do znajomości nut?
Przypominam, że nawet wielu
śpiewaków operowych obdarzonych przez naturę od razu tzw.
ustawionym głosem, śpiewało
z sukcesem bez znajomości nut,
z tzw. słuchu. I odwrotnie – ci, co
pokończyli z wyróżnieniem szkoły muzyczne, często nie sprawdzali się na scenie.
Martyniuk sprawdza się na estradzie, jest lubiany i ma rzeszę fanów. Zenek, trzymaj się!

Moje

Jan
Kowalski

Bluzgi dla całej rodziny
(przepraszam Czytelników)
Przepraszam Czytelników, słowo daję, że nie lubię przeklinać, ale tym razem nic nie poradzę.
Są bowiem sytuacje, kiedy użycie mocnego słowa staje się niezbędne, i tak jest właśnie w tej
sprawie. Jej tło wygląda niewinnie i nawet zabawnie. Oto pan premier wypuścił w Polskę wiadomość, że rząd święci ostatnio nie byle jakie tryumfy w dziedzinie promocji Polski za granicą.
Wieść ta zaskoczyła europejskich przyjaciół, z którymi partia władzy i rząd prowadzą od lat
wojnę podjazdową, natomiast w kraju skojarzono tę wypowiedź z opublikowaną wcześniej
informacją, że polska fundacja odpowiedzialna za wizerunek Polski za granicą wydała 111
milionów nie wiadomo na co. Premier rzecz jasna zaprotestował, że owszem, wiadomo na
co, ale nie wszystkim wiadomo, bo i po co. Fakt, kogo może obchodzić detaliczne rozliczenie
wydatków na biało-czerwony jacht, którego wizyta w kilku portach kosztowała już prawie
4 miliony i kogo interesuje, ile setek dolarów kosztuje parking tej jednostki stojącej od miesięcy ze złamanym masztem w amerykańskim porcie.
Sukcesy w promocji Polski za granicą widoczne są szczególnie tuż za Odrą i Nysą. W okresie,
gdy władzy powinno zależeć na rozwijaniu życzliwych kontaktów z Niemcami – największym
płatnikiem Unii – prezes PiS i jego dwór rozpętali nagonkę w sprawie rzekomo niezapłaconych Polsce reparacji wojennych. Podczas ostatnich wyborów w berlińskim ośrodku polskiej
kultury na szybach straszył przechodniów wielki napis A WIĘC WOJNA! – reklamujący malutkimi literkami wystawę historyczną. Nie idą też na marne wysiłki ambasadora Polski w Niemczech pana Przyłębskiego, mniej znanego jako profesor, a bardziej jako mąż pani magister
Przyłębskiej, zarządzającej masą upadłościową po Trybunale Konstytucyjnym. Specyﬁczny

Wieści z Dolnego Śląska i Opolszczyzny
Nowy, luksusowy pięciogwiazdkowy hotel The Bridge
Wroclaw – MGallery wybudowano na Ostrowie Tumskim we
Wrocławiu.
***
Budynek po Szkole Podstawowej nr 1 w Opolu przekazano tamtejszemu Sądowi Okręgowemu.
***
Dworzec Główny we Wrocławiu w przebudowie, będzie tam
szósty peron, od ulicy Suchej.
***
Trzy nowe przystanki kolejowe powstaną we Wrocławiu: Wojnów Wschodni, Strachocin i Popiele. Będą one alternatywą dla
zatłoczonych dróg.
***
W Okmianach pod Bolesławcem powstała sortownia Amazona, w której znalazło zatrudnienie
około tysiąca osób.
***
W nowym rozkładzie jazdy
PKP z Wrocławia Głównego kursuje pociąg do Pragi.
***
Z inicjatywy Urzędu Ochrony
Konsumentów, w Legnicy i tamtejszym powiecie znacznie ograniczono liczbę prezentacji ze
sprzedażą towarów, aby nie dopuścić do naciągania kupujących,
a zwłaszcza seniorów, do płacenia
zawyżonych cen.

***
Ponad 48 tysięcy obcokrajowców legalnie pracuje na Dolnym
Śląsku. Są to głównie Ukraińcy
zatrudnieni w różnych ﬁrmach
lub sami prowadzący działalność
gospodarczą.
***
750-lecie obchodziła wieś
Stary Waliszów koło Kłodzka.
Z tej okazji odsłonięto tablicę pamiątkową.
***
W Zgorzelcu, w pobliżu
przejścia granicznego, będzie zbudowane
czterokondygnacyjne
centrum handlowe.
***
Świetlica w Malinie w gminie
Wisznia Mała, została wyposażona w nowy sprzęt ze środków
Unii Europejskiej. Stworzono warunki do prowadzenia i występów
zespołów artystycznych.
***
Kosztem ponad 8 milionów
złotych zostanie zmodernizowany
i unowocześniony dworzec kolejowy PKP w Kędzierzynie-Koźlu.
***
13 287 mieszkań stanowi
własność Gminy Wrocław. Władze samorządowe przymierzają
się do sprzedania ich dotychczasowym lokatorom z 90-procentową boniﬁkatą.
***
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Głodne świnie biegające po
podwórku zjadły swego pijanego,
71-letniego gospodarza z Osieka
w powiecie lubińskim.
***
Pewien oszust z Dolnego
Śląska, chcąc sprzedać samochód,
cofnął licznik o 300 tysięcy kilometrów.
***
Pracownicy
Miejskiego
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego we Wrocławiu dzięki strajkowi otrzymają podwyżkę płacy
średnio o 200 złotych.
***
Hanna i Jakub to najczęściej
nadawane imiona nowo narodzonym dzieciom w Opolu w 2019
roku.
***
Liczba ludności w Opolu wynosi już 118 722 osoby.
***
Przed sądem w Świdnicy będzie odpowiadał lekarz ginekolog,
który podał pacjentce lek znieczulający, a potem ją zgwałcił.
***
70-lecie obchodzi orkiestra
górnicza w Złotoryi. Powstała
kiedy w pobliskim Wilkowie
funkcjonowała kopalnia miedzi.
***
Prezydent Wałbrzycha – Roman Szełemej, został Samorządowcem Roku 2019.

stosunek pana ambasadora do władz i obywateli kraju, gdzie urzęduje, znalazł uznanie obywateli, ale tylko polskich i tylko tych, którzy na obczyźnie odreagowują swój wyszydzany
przez funkcjonariuszy PiS status ekonomicznych emigrantów. Wielu z nich otwarcie i wręcz
demonstracyjnie prezentuje swój ambiwalentny stosunek do kraju, który dał im pracę i możliwość lepszego bytu. Czynią to za pośrednictwem rysunków i napisów na koszulkach, bluzach i kurtkach, widocznych coraz częściej na ulicach niemieckich miast.
Koniunkturę wyczuli producenci ubiorów. Na E-bay.de znaleźć można setki pomysłowych
kompozycji w mieszanym polsko-niemieckim języku. Najpopularniejszym słowem jest tam
pięcioliterowe wyzwisko określające częstą klientkę hotelu na godziny prezesa Banasia. Przepraszam, ale nie obejdzie się teraz bez dosłownych cytatów. Oto oszczędna w wyrazie koszulka z wielkim napisem na piersiach „KURWA”, utrzymanym w biało-czerwonej tonacji.
Cena – 19,99 euro. Ale ten sam tekst z dodatkiem staropolskiego rzeczownika „MAĆ” na tle
polskiej ﬂagi kosztuje już tylko 18,97. Ludziom, którzy zwykli stawiać sprawę krótko i jasno,
oferowany jest T-shirt z napisem POLEN KURWA MAĆ, natomiast dla patriotów żartownisiów
przewidziano tekst z orłem wyjaśniającym Niemcom, że słowo „KURWA” znaczy po polsku
„jak się masz?”. Nie zapomniano o pesymistach i Polakach, którym się nie poszczęściło. Oni
noszą ubiory z napisem ICH HABE WYJEBANE – za jedne 17,65 euro, dostawa w Niemczech
i Austrii darmowa. A Polacy, którzy zamierzają podróżować po krajach anglojęzycznych, kupują koszulki z napisem „keep calm and say kurwa“ (zachowaj spokój i powiedz kurwa) przy
czym to ostatnie słowo jest oczywiście biało-czerwone.
Te i wiele jeszcze równie atrakcyjnych ubiorów noszą także kobiety, choć w damskiej wersji
traﬁają się też bardziej wyszukane teksty. Takie jak np. ICH BIN SYMPATHISCH, TY DEBILU, przy
czym poczucie godności nosicielki podkreśla dodatkowo godło wkomponowane w napis
i biało-czerwone liternictwo. Natomiast kobiety, którym nie zależy na zainteresowaniu tubylców, mogą założyć bluzkę z napisem w języku niemieckim „Nieważne, jakim jesteś supergościem, bo JA JESTEM POLKĄ!”.
Wymienione wyżej produkty, mimo wielkiej ich popularności, nie wzbudziły jak dotąd reakcji
usadowionych w Niemczech dyplomatów. A przecież nie są to tylko gadżety przeznaczone
dla nielicznych wzmożonych patriotycznie. W rubryce OPIS PRODUKTU na E-bay.de przeczytać można (w dosłownym tłumaczeniu: „Idealny polski T-shirt z godłem dla wszystkich Polaków, Polek i wszystkich warszawiaków, którzy lubią imprezy, „kurwa” i piwo i alkohol i jedzą
pierogi, oglądają piłkę nożną i odpalają petardy na meczach. […] Ładna, zabawna koszulka
na prezent urodzinowy lub pod choinkę dla rodziny, wujka, ciotki, mamy, taty, dla pań, panów i dzieci”…
Coś mi się obiło o uszy, że polska władza interesuje się dziećmi i rodziną. To prawda?

Polski aktor

3
50–lecie pracy artystycznej Zbigniewa Lesienia

Ksiądz, komendant policji, mecenas
Lesław Miller

– Wkrótce będziesz obchodził
50-lecie swojej pracy artystycznej.
Gratuluję Ci! Powiedz, jak się
zaczęła Twoja wielka przygoda
z aktorstwem?
– Po uzyskaniu świadectwa
maturalnego zdałem egzamin
i zostałem przyjęty na Wydział
Aktorski Państwowej Wyższej
Szkoły Filmowej, Telewizyjnej
i Teatralnej im. Leona Schillera
w Łodzi. Studia ukończyłem
w 1971 roku. Ale już 14 marca
1970 – jeszcze jako student – zadebiutowałem w Teatrze w Kaliszu, w „Śnie srebrnym Salomei”
Słowackiego. Za rolę Sawy otrzymałem nagrodę dla młodych aktorów ufundowaną przez SPATiF.
I to był początek mego aktorstwa.
– Znany jesteś ze wspaniałych
ról na deskach teatrów, głównie
w Kaliszu i Wrocławiu, ﬁlmowych
i telewizyjnych. Ile ról się zebrało
w ciągu tych pięćdziesięciu lat?

– Oho, ho, było ich ponad sto.
– Teraz oglądamy Cię w ciekawym serialu telewizyjnym –
„Leśniczówka”, w roli księdza.
Jesteś tak naturalny, że gdybym
Cię nie znał i spotkał, to byłbym
przekonany, że jesteś prawdziwym
duchownym.
– W serialu gra wielu dobrych
i znanych aktorów, a odtwórczyni

głównej roli – Jolanta Fraszyńska
– była moją studentką.
– Na temat Twoich ról serialowych wymyśliłem dowcip:
wchodzi Zbyszek Lesień do wrocławskiej kawiarni „Literatka” mówiąc, że gra rolę księdza i będzie
teraz spowiadał bezbożników.
A jak ktoś nie zechce, to niech
wie, że w serialu „Komisarz Alex”

Zbigniew Lesień z synem Michałem

Zbigniew Lesień na tle budynku Komendy Policji w Łodzi

Cezary Pazura w „Czapie”

Zbigniew Lesień z innymi aktorami grającymi w serialu „ Leśniczówka”

Kadr z serialu telewizyjnego „Komisarz Alex”

jest komendantem policji i… dopadnie bezbożnika. Jak się czujesz
w tym kryminalnym serialu?
– Dorze, poszczególne odcinki
kręcone są w Łodzi, mają wartką
akcję i trzymają w napięciu.
Oprócz policjantów służbę sprawuje owczarek Alex, który pomaga rozwiązywać kryminalne zagadki.
– Aktorstwo to niejedyny Twój
atrybut, jesteś również znanym
reżyserem. Jakie było Twoje ostatnie dzieło?
– Przyjaźniłem się z nieżyjącym już człowiekiem wielkiego
serca – Jankiem Kaczmarkiem
z kabaretu „Eliita”. 27 grudnia
ubiegłego roku TVP Polonia
wznowiła wyreżyserowany przeze
mnie spektakl „Wesele w kurnej
chacie” składający się z Jego piosenek, w barwnej scenerii skanse-

nu w Sierpcu i w wykonaniu znanych aktorów.
– W ubiegłym roku wyreżyserowałeś także wyemitowany
w telewizji dramat Janusza Krasińskiego „Czapa”, który powinien być przedmiotem analizy
dla studentów ﬁlozoﬁi specjalizujących się w badaniach nad
ludzką moralnością.
– Spektakl dotyczy dwóch skazańców przebywających w celi
śmierci. Więźniowie starają się
wszelkimi dostępnymi metodami
odroczyć egzekucję, aby przedłużyć
życie. Zaangażowałem znanych aktorów: Cezarego Pazurę, Piotra
Fronczewskiego, Andrzeja Grabowskiego i Huberta Zduniaka.
– Przez skromność nie wymieniłeś swego syna – Michała
Lesienia-Głowackiego. Jakie są
Wasze wzajemne relacje?

– Bardzo dobre, jak między
ojcem i synem. Michał zagrał
w wielu sztukach teatralnych i ﬁlmach. Jest także producentem.
W serialu „Lokatorzy” zagraliśmy
obaj jako... ojciec i syn.
– Znany wrocławski pisarz
ciekawych powieści kryminalnych
Marek Krajewski przenosi nas
w swoich książkach do początków
ubiegłego stulecia we Wrocławiu.
Bohaterem większości z nich jest
policjant – Eberhard Mock. Na
podstawie powieści Krajewskiego
wykonano spektakl dla Teatru
Telewizji. Uczestniczyłeś w tym,
powiedz kilka słów o spektaklu.
– Mocka realizowano we
wrocławskiej Hali Stulecia, reżyserii podjął się Łukasz Palkowski, powierzając rolę tytułową
Szymonowi Piotrowi Warszawskiemu. Ja gram policjanta Muhlhausa, przełożonego Mocka.
Eberhard Mock wpada w tarapaty, musi wykryć sprawców zamordowania czterech gimnazjalistów, których nagie ciała
znaleziono w ówczesnej Hali
Stulecia. Więcej nie powiem, by
nie psuć widzom niespodzianki.
– Twoje najbliższe plany?
– W serialu „Dziewczyny ze
Lwowa” przewidziane są dalsze
odcinki, mam zagrać Mecenasa.
Dla Teatru Telewizji przygotuję
„Cud biednych ludzi” Mariana
Hemara. Zajmę się realizacją musicalu cygańskiego.
– Dziękuję Ci za ciekawą rozmowę.
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Dobroszyce
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Rok 2019
– milowy krok do rozkwitu gminy Dobroszyce
Rozmowa z Wójtem Dobroszyc – Arturem Cioskiem
– Wiem, że ubiegły rok był
bardzo korzystny dla rozwoju
gminy. Proszę przedstawić szczegóły.
– Nowe świetlice, przebudowane drogi, nowe punkty oświetlenia ulicznego, usługi elektroniczne, połączenia autobusowe,
kolejowe, działania wspierające
poprawę jakości środowiska to
niektóre ważne zmiany i działania
wykonane w 2019 roku w gminie
Dobroszyce. Dzięki pozyskanym
funduszom zewnętrznym liczba

zł. Dzięki wsparciu pojawiło się
oświetlenie w miejscowościach
Łuczyna, Nowosiedlice oraz
w Dobroszycach przy ulicach
Klonowej, Brzozowej i Sportowej.
Od 2019 roku poprawiła się oferta transportu publicznego. Uruchomione zostały połączenia kolejowe Kolei Dolnośląskich na
trasie Krotoszyn–Milicz–Krośnice–Dobroszyce–Oleśnica–Wrocław, a Fundusz rozwoju przewozów autobusowych pozwolił na
doﬁnansowanie nowo powstałych

W 2019 roku do Dobroszyc, po latach nieobecności, wróciła kolej PKP
zadań może być imponująca.
Wspomniane świetlice powstały
w miejscowościach Nowosiedlice
i Malerzów, na które pozyskano
ok 1 mln zł. Przy świetlicach powstały nowe place rekreacyjne,
parkingi czy również miejsca integracji. W ramach funkcjonowania nowych obiektów kulturalnych w roku 2020 i na kolejne lata
przygotowana została oferta zajęć
kulturalno-edukacyjnych. Wsparcie ﬁnansowe znalazło się na
przebudowę dróg lokalnych. Do-

Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski był gościem samorządowców Dobroszyc. Na zdjęciu: Marszałek w towarzystwie Wójta Gminy – Artura Cioska i Sekretarza Gminy – Moniki
Hołówki
chwilę udostępnimy mieszkańcom. Zadanie zostało doﬁnansowane środkami unijnymi. Dzięki
temu wsparciu przygotowane zostały m.in. takie usługi jak:
– System Informacji Przestrzennej;
– E-Urbanistyka;
– Ewidencja Dróg i Obiektów
Mostowych;
– E-Wodno-Kanalizacyjne/Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta;
– E-Kultura;
– E-Cmentarze;
– Aplikacja Gminy Dobroszyce;
– E-Podatki/Elektroniczne Biuro
Obsługi Klienta.

Wspomniane programy dają
możliwość m.in. zgłosić awarię,
zgłosić stan licznika wodomierza,
sprawdzić stan konta z opłatami
i podatkami lokalnymi, pojawią
się mapy szlaków turystycznych,
lokalizacje atrakcji gminy, będzie
można wyszukać miejsce pochówku bądź status grobu, a także
być na bieżąco poinformowanym
o wydarzeniach kulturalnych,
ostrzeżeniach lub działaniach
w gminie. Pojawi się aplikacja na
smartfony Gminy Dobroszyce.
– Dziękuję za rozmowę.

Budynek Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Dobroszycach został generalnie zmodernizowany

Nowo zbudowana świetlica w Malerzowie
ﬁnansowanie ze środków krajowych do budowy dróg pozwoliło
na takie zadania jak: budowa ul.
Nowosiedlickiej w Dobroszycach,
drogi w miejscowości Strzelce
oraz drogi powiatowej przez Nowicę realizowanej wspólnie przez
Powiat Oleśnicki i Gminę Dobroszyce. Na budowę oświetlenia
ulicznego Urząd Marszałkowski
przeznaczył kwotę blisko 120 tys.

sięcznego umożliwia dowolne korzystanie z połączeń z Wrocławia
z przesiadką w Borowej do Dobroszyc bądź w innych porach
z przesiadką w Oleśnicy do Dobroszyc.
– Jak gmina dba o środowisko?
– Dużo mówi się o dbałości
o środowisko. Jak to wygląda
w naszej gminie? Dla mieszkańców prowadzimy wsparcie przy
działaniach w ramach programów
„Czyste powietrze” i „Usuwanie
azbestu”. W ramach unijnego programu wymiany pieców złożyliśmy wniosek wspólnie z gminą
Wąsosz i Jemielno, który został
pozytywnie rozpatrzony. Wniosek
opiewał na kwotę przeszło 9 mln
zł, z czego przyznane doﬁnansowanie opiewa na kwotę blisko 7,7
mln zł. Projekt unijny wymiany
pieców będzie realizowany od
2020 roku. Kolejnym ważnym zadaniem wpływającym na poprawę

linii autobusowych. Od początku
roku kontynuujemy utrzymanie
linii na trasie Malerzów–Białe
Błoto–Bartków–Kolonia Strzelce–Dobroszyce–Oleśnica oraz
uruchomiliśmy nową linię z Oleśnicy przez Nowosiedlice, Dobroszyce, Dobrą, Stępiń i Borową,
w której istnieje możliwość przesiadki na linię 504 w kierunku
Wrocławia. Zakup biletu mie-
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środowiska była przeprowadzona
termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej
w Dobroszycach. Zadanie zostało
wsparte kwotą 2,2 mln zł przy
wydatkach 2,7 mln. W ramach
zadania wykonano gruntowną
przebudowę, która polegała na
wymianie instalacji grzewczej,
zmianie źródła ciepła na paliwo
gazowe, ociepleniu budynku z zewnątrz, wymianie okien, wymianie oświetlenia na ledowe oraz
montażu paneli fotowoltaicznych,
służących zmniejszeniu zużycia
poboru energii. Jest to inwestycja
przyjazna środowisku, wpływająca
na polepszenie jakości powietrza,
a także powodująca oszczędności
dla gminy z tytułu mniejszego zużycia energii.
– Co nowego w e-usługach?
– Zakończyliśmy przygotowanie szeregu tzw. e-usług, które za

Nową linię autobusową uruchomił wrocławski POLBUS

Rozmawiał
Lesław Miller

5

Mariusz Szczygieł
w Długołęce
Gminna Biblioteka Publiczna w Długołęce
zaprasza na spotkanie

z Mariuszem Szczygłem
– reporterem, od 1990 roku związanym z „Gazetą Wyborczą”,
autorem m.in. bestsellerowych książek „Gottland” i „Zrób sobie raj”.
Pierwsza z nich zdobyła Europejską Nagrodę Literacką 2009
oraz Nike Czytelników 2007, została także książką roku Warszawskiej
Premiery Literackiej. W latach 1995–2001 prowadził pierwszy w historii
polskiej telewizji talk-show „Na każdy temat”.

4 lutego 2020 r. (wtorek). godz. 17.00
w Urzędzie Gminy w Długołęce, ul. Robotnicza 12.
Po spotkaniu będzie możliwość zakupienia książek z dedykacją autora.
Serdecznie zapraszamy!
Y
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Spowiednik
Lesław Miller

S. to średniej wielkości wieś na
Rzeszowszczyźnie. Żyją tam ludzie spokojni, pracowici, a przede
wszystkim bogobojni. Ksiądz
przyjechał tu w sobotę rano, pochodził po wiejskiej drodze, chętnie wciągał w płuca świeże i czyste powietrze, którego trudno
szukać w miastach objętych trującym smogiem.
W pewnym momencie zobaczył na jednym z budynków tabliczkę z napisem „Sołtys”. Wszedł
do środka, a gospodarz wsi zdziwił się, widząc duchownego w sutannie.
– Szczęść Boże! – przywitał
się przybysz. – Przyjechałem z kurii ze specjalną misją – spowiedzi
mieszkańców.
– Ale u nas nie ma kościoła –
odpowiedział sołtys Józef B.
– Wiem, dlatego docieramy
do takich miejscowości, aby pomóc wiernym w spełnieniu ich
chrześcijańskiego obowiązku.
– W czym mogę księdzu pomóc?
– Dobrze byłoby w świetlicy
urządzić tymczasowy konfesjonał
i zawiadomić mieszkańców, że
jutro, powiedzmy od godziny
dziesiątej, będę spowiadał.
– Nie ma sprawy, konfesjonał
zbijemy z desek, które mam akurat w szopie.
– Ksiądz z podróży, na pewno
zmęczony i głodny – wtrąciła sołtysowa, Halina B.
– Chętnie skorzystam z gościny.
– Na razie proponuję kawę,
a obiad się już gotuje.
Ksiądz z sołtysem przy kawie
porozmawiali o wsi i mieszkańcach. Gość pytał o warunki pracy
na wsi, maszynach rolniczych
i zarobkach. Rozmowa przeciągnęła się do kolacji. Sołtys wyciągnął z szafy flaszkę czystej. Ksiądz
powiedział, że raczej nie pije alkoholu, ale dla tak miłego towarzystwa może jednego wypić. Jak
był jeden, to potem drugi i następne. Butelka szybko pokazała
dno i sołtys postawił na stół następną.
Ksiądz liczący 30 lat, miał
mocną głowę, a 60-letni sołtys
ululał się na dobre i legł w kuchni
na kanapie.
Sołtysowa oddała do dyspozycji niecodziennego gościa najładniejszy „świąteczny” pokój, a sama
ulokowała się w sąsiednim. Żona
sołtysa była babką do rzeczy, o 30
lat młodsza od męża.
Około północy ksiądz się obudził i wskutek wypitego alkoholu

nie mógł spać dalej. Kręcił się na
wszystkie strony, a potem wyszedł
do toalety. Przechodząc obok pokoju sołtysowej, zobaczył, że
drzwi są znacznie uchylone, a w
świetle księżyca widać było odkryte uda kobiety. Który mężczyzna przeszedłby obojętnie wobec tak ponętnego widoku!
A ksiądz był młodym i jurnym facetem. Chwilę pomyślał, zdobył
się na odwagę i cichcem wszedł
do pokoju. Kiedy znalazł się przy
samym łóżku, zobaczył jeszcze
wyraźniej te wspaniałe kształty, co
go bardziej podnieciło. Dyskretnie
wszedł do łóżka i położył się obok
Haliny, niechcąco ją budząc.
– Józek, coś ty zwariował, idź
do kuchni spać i daj mi spokój!
– To nie Józek, to ja.
– Ksiądz? O Jezu!
– Cicho, pokochamy się i wrócę do swego pokoju.
– Jak to, kochać się z księdzem
to grzech.
– Z każdym poza mężem
grzech, będziemy musieli się wyspowiadać.
– Na pewno u samego biskupa, ale czy zechce dać rozgrzeszenie?!
– Na pewno da, jakoś to załatwię.
By uniknąć dalszej bezcelowej
rozmowy, ksiądz złożył na ustach
sołtysowej gorący pocałunek, który został odwzajemniony. A potem? Było to, co powinno, ksiądz
odbył z Haliną stosunek płciowy.
Przed świtem ksiądz zaspokojony seksualnie wrócił do swego
łóżka. Nie chciał ryzykować
ewentualnego zjawienia się sołtysa. Byłaby draka na cztery fajerki!
Halina pomyślała, że za ten
grzech będzie musiała kiedyś odpokutować, ale warto było. Nigdy
z Józkiem nie było jej tak dobrze
w łóżku, jak z księdzem.
Rano sołtys serdecznie przywitał się z gościem i grzecznościowo zapytał, jak mu się spało. Usłyszał, że bardzo dobrze, bo na wsi
jest takie czyste powietrze. Gdyby
mu ktoś powiedział, że w nocy
Halina zdradziła go z gościem, to
odpowiedziałby mu, że widział się
z głupim.
Sołtysowa zrobiła śniadanie,
serwując jajecznicę na bekonie,
z chlebem i herbatą.
– Halinko – zawołał sołtys –
nie masz czego kwaśnego na
kaca?
– Oczywiście, że mam, może
być zsiadłe mleko?
Pili schłodzone zsiadłe mleko,
aż im się uszy trzęsły. Po zaspokojeniu głodu i pragnienia, sołtys
i ksiądz udali się do świetlicy,
gdzie konfesjonał był już gotowy.
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Ksiądz pochwalił jego fachowe
wykonanie.
– Nasi mieszkańcy są zdolni
i jak trzeba, to wszystko potraﬁą
zrobić – pochwalił ich sołtys
przed księdzem.
Dochodziła godzina dziesiąta,
w świetlicy pojawiało się coraz
więcej osób, głównie kobiet w starszym wieku, ale była też spora
grupka młodzieży. Kapłan wysłuchiwał grzechów, zadawał pokutę
i rozgrzeszał. Przy konfesjonale,
zamiast tacy, stał kosz, do którego
spowiednicy wrzucali datki. Zebrali łącznie 2150 złotych. Spowiadający się nie skąpili grosza

Dobrze się składa, bo rodzice akurat pojechali na kilka dni do krewnych na Dolnym Śląsku.
– Tylko nikomu o tym nie
mów, bo to też jest tajemnicą spowiedzi.
– Zdaję sobie z tego sprawę
i będę milczała.
Wieczorem spowiednik zjawił
się w domu Zosi. Była skromnie
ubrana, aby nie grzeszyć wyzywającym wyglądem. Zapytała, czy
ksiądz nie odmówi wspólnego
zjedzenia kolacji. Nie odmówił.
Dziewczyna przygotowała
smaczną polędwicę z ziemniakami, bukietem warzyw i kawę.

Sołtysowa była seksowną kobietą
i zamiast bilonu wrzucali do kosza
banknoty, nawet stuzłotowe. Nie
chcieli w oczach innych mieszkańców wsi uchodzić za sknery.
Ksiądz widział z konfesjonału
wszystkich przybyłych do świetlicy. Zwrócił szczególną uwagę na
zgrabną dziewczynę – Zosię i czekał, kiedy pojawi się przed okienkiem. W końcu się doczekał.
Zosia w sprawach grzechów
damsko-męskich miała dużo do
powiedzenia. Ksiądz uznał, że
trzeba zrobić przerwę w spowiedzi i dokończyć w ustronnym
miejscu, gdzie nikogo poza nimi
nie będzie. Powiedział, że za takie
grzechy powinna leżeć krzyżem
na podłodze w tej świetlicy, ale nie
chce jej robić przykrości, bo co by
ludzie powiedzieli.
– Zapraszam do siebie do
domu – zaproponowała Zosia.

– Ja rzadko piję alkohol i w małych ilościach, może ksiądz się napije? Ojciec ma dobrze zaopatrzony barek, dla kolegów ze wsi
trzyma czyściochę, a dla lepszych
gości – takich jak ksiądz – francuski
koniak i szkocką whisky.
– To poproszę whisky.
Zosia nalała szkocką tylko
księdzu.
– Mam pić sam? – zdziwił się
gość.
– Nie wiem, czy mnie wypada…
– …wypada, wypada, alkohol
też jest darem Bożym, tylko powinno się pić w odpowiednich
ilościach.
Wypili, Zosia skrzywiła się
udając, że nie ma wprawy. W rzeczywistości potraﬁła od czasu do
czasu mocno pociągnąć. Ale przy
księdzu nie wypadało.

Nalała po drugim kieliszku,
a sobie tylko połowę. Potem były
następne. Ksiądz rozochocony dobrą whisky, zamiast spowiadać,
opowiadał dziewczynie o urokach
Rzymu, w którym często gości.
– A z Ojcem Świętym ksiądz
się widuje? – zapytała.
– Oczywiście, raz byłem na
audiencji u papieża.
Spowiednik się upił i… zaczął
dobierać się do Zosi, podciągnął
jej sukienkę do góry i chwycił za
zgrabne udo , potem pocałował
mocno w usta. Dziewczyna nie
była z tych, którym to by przeszkadzało. Gdyby tu był jakiś
chłopak, to czemu nie, ale z księdzem! Aż taka rozpustna nie była.
– Niech ksiądz da spokój, tak
nie można, to grzech !
– Taki mały grzeszek! Wyspowiadamy się z tego i będziemy
mieli przebaczone.
Zosia miała ochotę na seks, bo
ksiądz był przystojnym mężczyzną, ale bała się zgrzeszyć. Zapytała,
czy na pewno będą mieli przebaczone, a po usłyszeniu potwierdzenia powiedziała:
– Pójdziemy do łóżka, ale na
księdza odpowiedzialność.
Ale nic z tego nie wyszło, bo
nagle usłyszeli mocne pukanie do
drzwi. Zosia była przekonana, że
to rodzice wcześniej przyjechali
od krewnych z Dolnego Śląska.
Otworzyła drzwi i… zdębiała, zobaczywszy dwóch umundurowanych policjantów. Weszli bezpardonowo do pokoju i złapali
księdza przy oknie, przez które
chciał uciec. Założyli mu kajdanki.
– Jak panowie traktują księdza! – krzyknęła Zosia.
– On taki ksiądz, jak pani japońska cesarzowa. To oszust!
Okazało się, że 30-letni Stanisław K. nie był żadnym księdzem.
Postarał się o sutannę i koloratkę,
a następnie odwiedzał wsie,
w których nie ma kościoła. Sołtysowi mówił, że jest księdzem
przysłanym z kurii, aby spowiadać
mieszkańców. Prosił o zapewnienie jakiejś sali, najlepiej w świetlicy i zmontowanie prowizorycznego konfesjonału. Przywłaszczał
sobie pieniądze złożone przez
wiernych na tacę (albo do koszyka), korzystał z poczęstunków
i seksu. W ten sposób naciągnął
mieszkańców około 20 wsi na
wschodzie kraju. Za oszustwa odpowie przed sądem.
Apel do Panów Sołtysów: Jeśli
zjawi się u Was nawet ktoś ubrany
w królewskie szaty, to nie wierzcie
mu i sprawdźcie dokumenty, aby
ustalić, kto zacz!

Islam
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Gigantyczny meczet
w Stambule

Marta Puclowska

N

a jednym z najwyższych
wzgórz Stambułu zakończono budowę gigantycznego meczetu. Çamlıca Camii
Külliyesi (kompleks meczetu
Çamlıca) jest największym miejscem kultu zbudowanym od początku republiki w 1923 roku.
Wielkością konkuruje ze słynnymi
meczetami epoki osmańskiej –
Błękitnym Meczetem i meczetem
Süleymaniye, najwspanialszymi
świątyniami muzułmańskimi
Stambułu.
Projekt jest określany ironicznie jako „zły żart”, a pomysłodawcom zarzuca się brak oryginalności. Koncepcja bardzo przypomina
wnętrze Błękitnego Meczetu. Tak
jak i inne największe meczety
w Turcji ma sześć minaretów,

symbol tureckiego zwierzchnictwa nad światem islamskim w czasach Imperium Osmańskiego.
Tylko przy Świętym Meczecie
w Mekce (Al-Masjid al-Haram),
najważniejszym miejscu świata
islamskiego, wznosi się siedem
minaretów.
Projekt dwóch architektów
Bahar Mızrak i Hayriye Gül Totu
liczony jest na 66,5 mln USD, zajmuje 30 tys. m kw. i ma pomieścić
35 tys. wiernych, o 7 tys. więcej
niż dotychczasowy największy
krajowy kompleks w Adanie.
Meczet z widokiem na Bosfor
ma być przyjazny kobietom. Według Hatice Eser, tureckiej studentki, większość meczetów w Turcji
jest zorientowanych na mężczyzn
i brakuje miejsc dogodnych dla
kobiet. Tu ma być zastosowana
„pozytywna dyskryminacja”. Poza
oddzielną przestrzenią do ablucji

Meczet Çamlıca z bliska
będzie winda prowadząca do kobiecej części meczetu i pomieszczenie do opieki nad dzieckiem.
Cały kompleks ma mieć udogodnienia dla niepełnosprawnych,

platformę dla zwiedzających
i parking mieszczący 3400 samochodów. W otoczeniu meczetu
zaplanowano utworzenie centrum
kulturalnego, które ma mieścić

galerię sztuki muzułmańskiej,
muzeum, bibliotekę, salę konferencyjną na 1 tys. osób i centrum
rekreacyjno-sportowe.

Panorama Stambułu. Po lewej widać meczet Çamlıca, a na prawo od niego Hagia Soﬁa
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IX Festiwal Szachowy im. Hołuj-Radzikowskiej

Gens una sumus
Waldemar Niedźwiecki

T

ytuł tego artykułu idealnie
pasuje do okoliczności,
w jakich jest organizowany
i rozgrywany arcymistrzowski turniej kobiet, będący memoriałem
najwybitniejszej polskiej szachistki
w historii Krystyny Hołuj-Radzikowskiej. Dwie pierwsze jego edycje miały miejsce w Warszawie,
która jednak nie wykazała zainteresowania zorganizowaniem kolejnej imprezy i wówczas do akcji
wkroczyli działacze z Wrocławia,
przede wszystkim rodzina Zawadzkich. Jola to znana arcymistrzyni, Wojciech zaś jest ojcem
świetnej szachistki, a i pozostali
członkowie rodu Zawadzkich byli
mocno związani z królewską grą

granicy (po pięć) meczem Polska
– Reszta Świata, wzbogacając
ofertę o inne przedsięwzięcia szachowe. Jedno, co pozostało niezmienne, to prawdziwie rodzinna
atmosfera tej prestiżowej imprezy,
co każdorazowo podkreślają zarówno same zawodniczki, jak
i osoby towarzyszące festiwalowi
(bo pod taką nazwą obecnie odbywa się turniej).„Gens una sumus”
– „Jesteśmy jedną rodziną” – to
motto Międzynarodowej Federacji Szachowej. Może, a nawet powinno, być też mottem imprezy,
której dyrektoruje arcymistrzyni
Jolanta Zawadzka, a o tzw. imprezy towarzyszące dba głównie p.
Wojciech. To one powodują, iż
poza rywalizacją czysto sportową
zawodniczki nie spędzają wolnego
czasu w hotelu, a uczestniczą

Sala gry w Hotelu im. Jana Pawła II
wcześniej zwyciężyła w silnie obsadzonym turnieju open w Moskwie. Pochodząca z Batumi szachistka podkreślała nie tylko
wysoki poziom rywalizacji, ale też
radość z możliwości zwiedzenia
stolicy Dolnego Śląska, a za wyjątkową atrakcję uznała profesjonalną sesję fotograﬁczną.

Z każdym kolejnym turniejem
Zawadzcy fundowali zawodniczkom i licznym kibicom nowe atrakcje, wreszcie w 2018 roku,
o czym wspomniałem wyżej, zrezygnowali z turnieju kołowego na
rzecz meczu Polska – Reszta
Świata. Ale prócz spotkania
w szachach klasycznych arcymi-

Maria Emilianowa wręcza zawodniczkom swoje kolaże fotograﬁczne
(siostra Joli należała do krajowej
czołówki, brat to mistrz międzynarodowy).
Memoriał nie tylko przetrwał,
ale się fantastycznie rozwinął. Zawadzcy postanowili zmienić jego
formułę, w roku 2018 zastępując
turniej kołowy z udziałem znakomitych arcymistrzyń z kraju i za-

w wielu przedsięwzięciach, także
o charakterze rodzinnym. I to
czyni memoriał wyjątkowym.
Jak wspomniałem na wstępie,
arcymistrzowski turniej kobiet zawędrował do Wrocławia począwszy od trzeciej edycji, tj. od 2013
roku. Triumfowała w nim Gruzinka Nino Batsiashvili, która

Jolanta Zawadzka

Najlepsi szachiści Lutni Oporowskiej: Andrzej Kierzkowski, Zbigniew Rak, Andrzej Frys i Edward Łazor
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strzynie musiały się zmierzyć
w szachach baskijskich (nowość
w polskim środowisku szachowym) oraz szachach szybkich. Tu
Reszta Świata miała wyraźną
przewagę, natomiast w meczu
szachów klasycznych zacięta walka trwała do końca.
Zwycięstwo pań z zagranicy
trudno uznać za niespodziankę,
bowiem średnią rankingu zdecydowanie przewyższały nasze zawodniczki. Jednak wszyscy zgodnie podkreślali wysoki poziom
imprezy. Organizatorzy, jak zawsze, zadbali o ciepłą, rodzinną
atmosferę. Była więc wspólna wi-

gilia z tradycyjnymi polskimi potrawami, zwiedzanie Wrocławia,
a szczególny zachwyt wzbudził
bożonarodzeniowy
jarmark
w Rynku. Oczywiście był też turniej otwarty dla kibiców – frekwencja dopisała.
Rok 2019 to kolejne zmiany.
Pojedynek dwóch ekip zaczął
mecz w Szachach Fischera. Reszta świata przystąpiła do niego
w składzie: Irina Bulmaga (Rumunia), Anastasia Bodnaruk
(Rosja), Jovanka Houska (Anglia), Anna Zatonskih (USA),
Meri Arabidze (Gruzja) i najmłodsza, zaledwie 17-letnia Olga
Badelka (Białoruś), zaś team Polek reprezentowały arcymistrzynie: Monika Soćko, Karina Cyfka (wcześniej znana pod
nazwiskiem Szczepkowska), Jolanta Zawadzka, Joanna Majdan
oraz młodzież – mistrzynie międzynarodowe: Julia Antolak
i Alicja Śliwicka.
Nasze panie prezentowały się
imponująco w stylowych reprezentacyjnych strojach. Ponieważ
Szachy Fischera debiutowały
w memoriale, warto wyjaśnić,
skąd ich nazwa i czym różnią się
od szachów klasycznych. Zwana
też szachami 960 lub Szachami
Losowymi to stworzona przez
słynnego amerykańskiego szachistę Bobby’ego Fischera odmiana szachów, w której ﬁgury są
umieszczone losowo na pierwszej
i ósmej linii, zaś piony normalnie.
Od tradycyjnych różnią się też
ustawieniem początkowym oraz
zasadami wykonywania roszady.
Istnieje 960 (stąd jedno z określeń) możliwych ustawień. Bardziej wprawione w tę odmianę
szachów zawodniczki Reszty

Królewska gra
Świata zwyciężyły 9:3, zdecydowanie górując w drugiej części rywalizacji. Ale najlepszy wynik indywidualny uzyskała Monika
Soćko (jedyna Polka z męskim
tytułem arcymistrzowskim), zdobywając 5 punktów w 6 partiach.
A potem rozpoczął się mecz
w szachach klasycznych. I zaczął
się dobrze dla Polek, które wygrały I rundę 3,5:2,5 pkt.
Na „dzień dobry” odbył się też
otwarty turniej w szachach błyskawicznych, który wygrała Karina
Cyfka z 8 punktami, tyle samo
wywalczyła druga Ormianka Lilit
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ły się jak ryba w wodzie, przede
wszystkim dlatego, iż często
uczestniczą w rywalizacji w tej ich
odmianie. Indywidualnie nr 1 okazała się Arabidze (ćwierćﬁnalistka
mistrzostw świata kobiet 2015,
złota medalistka DMŚ w ekipie
Gruzji, złoto ind. na III szachownicy) – 4,5 pkt. A o tym, że szachy
szybkie cieszą się dużym wzięciem
u gigantów królewskiej gry, świadczy fakt, iż mistrzami świata byli
w nich m.in. Garri Gasparow,
Viswanathan Anand czy aktualny
indywidualny czempion globu
Magnus Carlsen. Tak więc FiZawodniczki Reszty Świata: Jovanka Houska, Anastasia Bodnaruk, Irina Bulmaga, Anna Zatonskih, Olga
Badelka
sprawdzonych sponsorów imprezy, ﬁrmy PROBIT, Mokate, Dr
Eris (za poszczególne konkurencje, ale też np. za najciekawszą
partię, za którą jury uznało wygraną polskiej juniorki Ali Śliwickiej
nad utytułowaną Rosjanką Bodnaruk). I to nie tylko z racji osiągnięć sportowych. Aż cztery zawodniczki wyróżniono za udział
w konkursie na selﬁe z ﬁgurkami
wrocławskich krasnali – np. arcymistrzyni Soćko sfotografowała

Mkrtchian (brała udział we
wcześniejszych turniejach, tym razem w roli gościa), a pół punktu
mniej zapisała na swoim koncie
Meri Arabidze, która podobnie
jak czwarta w klasyﬁkacji Jola Zawadzka zdobyła 7,5 pkt.
Rozegrano również, już tradycyjnie, turniej dla uczestników
otwarcia, wśród których wyróżniał
się – nie tylko wzrostem – koszykarz wrocławskiego Śląska, członek szerokiej kadry trenera Taylora Aleksander Dziewa. Jak się
okazuje, królewska gra cieszy się
wśród koszykarzy (bo regularnie
mierzy się z szachownicą także
kilku kolegów Alka) dużą popularnością.
Przed II rundą „klasyka” odbył
się mecz w szachach szybkich
(zwanych też aktywnymi), w którym zawodniczki zagraniczne czu-

scher i szachy szybkie wyraźnie dla
Reszty Świata, ale mecz w szachach klasycznych trzymał w napięciu do ostatniej partii, kiedy to
świetna Rumunka (do 2009 roku
reprezentantka Mołdawii) Irina
Bulmaga zapewniła wygraną swojej drużynie. To zwycięstwo dało
jej triumf w klasyﬁkacji indywidualnej, z rezultatem 4,5 pkt. Tuż
za Bulmagą znalazła się Jola Zawadzka, która udanie godziła obowiązki dyrektora turnieju z czołową zawodniczką naszej drużyny
narodowej. W sumie Reszta Świata pokonała Polskę 22:14, co nie
mogło stanowić większego zaskoczenia, wszak szachistki zagraniczne miały średni ranking wyższy od większości Polek.
Na uczestniczki Festiwalu
czekały liczne nagrody – pieniężne i rzeczowe, ufundowane przez

Dyrektor Jarosław Maroszek otwiera mecz szachów szybkich

kreślały wszystkie uczestniczki
imprezy.
A o pozasportowe atrakcje zadbali państwo Elżbieta i Wojciech Zawadzcy oraz ich przyjaciele. Prezeska (tak podobno teraz
należy mówić) PROBITU Izabela Nowosławska „zarządziła”
wspólne oglądanie uroczystości
wręczenia literackiej Nagrody
Nobla zaprzyjaźnionej z nią
Oldze Tokarczuk, po którym
wręczyła szachistkom (zagranicz-

Jolanta Zawadzka udziela wywiadu autorowi tego tekstu, red. Waldemarowi Niedźwieckiemu
się z ponad setką krasnalków. Panie – już po raz siódmy – „dopieściła” Magdalena Korpalska z jubilerskiej ﬁrmy „Corundum”,
fundując wszystkim szachistkom
oryginalny zegarek i bransoletę.
Zawodniczki otrzymały również
graﬁki o motywach wrocławskoszachowych autorstwa Zygmunta
St. Nasiółkowskiego, nie tylko
znanego i cenionego graﬁka, ale
też zdeklarowanego szachisty oraz
piękne fotosy – w formie kolażu –
Aleksandry Emelianowej.
Rosjanka, od kilku lat mieszkanka Londynu, w ub. roku otrzymała nagrodę dla najlepszego
dziennikarza szachowego za „Najlepszy Szachowy Fotoreportaż”.
Urodziwa mistrzyni obiektywu
stwierdziła, że wrocławski festiwal
śmiało może pretendować do
miana najlepiej zorganizowanego,
mającego niepowtarzalną atmosferę, turnieju. Tę fantastyczną,
prawdziwie rodzinną aurę pod-

Po otwarciu kolejnej rundy
meczu przez Magdalenę Korpalską i Andrzeja Frysa, panowie
rozegrali turniej – jakżeby inny –
szachowy, a panie spotkały się
z aktualną Mistrzynią Europy
w szachach rosyjską arcymistrzynią Aliną Kashlinski, prywatnie
żoną naszego arcymistrza Radosława Wojtaszka, i mogły posłuchać jej ekscytujących wspomnień.
Na koniec dnia wszyscy razem
zasiedli do prawdziwej polskiej
wigilii (były zatem aż dwa takie
wyjątkowe wieczory). I po raz kolejny wybrzmiało hasło: „Jesteśmy
jedną rodziną”. Szachową rodziną.
Dyrektor Jolanta Zawadzka
doceniła klasę rywalek, ale wiele
ciepłych słów skierowała też pod
adresem naszych młodych szachistek, dla których to pierwszy
tak poważny sprawdzian w ich
dotychczasowej karierze. I choć
żałowała, że nie udało się wygrać
drużynowo choćby jednej z konkurencji memoriału, jednak ucieszył ją indywidualny wynik i dobra gra w większości partii.
A Wojciech Zawadzki już zaczy-

Irina Bulmaga i Jolanta Zawadzka – najlepsze zawodniczki meczu.
Gratulacje składa i wręcza nagrody Wojciech Zawadzki
nym w języku angielskim) książkę
wrocławskiej pisarki.
Senior rodu Zawadzkich zorganizował Szachowy Dzień Lutni
– to już tradycja – imprezę dla
nieformalnej grupy swoich przyjaciół z Lutni Oporowskiej (większość to dawni kumple z AZS Politechnika, któremu etatowo
szefował pan Wojciech).

na myśleć o Arcymistrzowskim
Festiwalu Szachowym anno 2020.
Zapewne przyszykuje kolejne niespodzianki, zwłaszcza że będzie to
jubileuszowa, dziesiąta impreza.
Jestem przekonany, że na długo
zapadnie w pamięci uczestniczek
i kibiców królewskiej gry.
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Pożegnania
Barbara Folta nie żyje
Zmarła nasza koleżanka, nestorka dolnośląskiego dziennikarstwa – red. Barbara Folta. Z Basią
znałem się wiele lat; oboje kończyliśmy studia dziennikarskie,
z tym że Ona na Uniwersytecie
Jagiellońskim w Krakowie, a ja
znacznie później na Uniwersytecie Warszawskim.

Po studiach Basia podjęła
w 1954 roku pracę dziennikarską
w Rozgłośni Polskiego Radia we
Wrocławiu, później była w Telewizji Wrocławskiej.
Kiedy przeszła na emeryturę,
ani na chwilę nie przestała być
czynną dziennikarką, współpracując z różnymi gazetami.
Ciekawość zawodowa Barbary
Folty skłoniła ją do opracowywania archiwalnych materiałów, które gromadziła już od lat 50. ub.
wieku. Owocem jej pracy jest na-

pisana rozprawa doktorska pod
kierunkiem prof. dra hab. Wojciecha Wrzesińskiego i obroniona
w 2012 roku na Wydziale Nauk
Historycznych i Pedagogicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego pt.
„Tadeusz Zastawnik – twórca
kombinatu i pionierzy Polskiej
Miedzi – trzynaście pierwszych
lat historii KGHM”.
Może się także pochwalić reżyserią, scenograﬁą i realizacją ﬁlmów dokumentalnych. W 1988
roku w Zakopanem na Przeglądzie Filmów o Sztuce nagrodzona
została „Srebrnym Pegazem” za
reżyserię ﬁlmu „W kręgu Stanisława Szukalskiego”.
Wyróżniono Ją także Odznaką Honorową „Zasłużony dla
Województwa Dolnośląskiego”.
Wydawała czasopismo „Spotkajmy się we Wrocławiu”, w którym prezentowano ciekawe wydarzenia i ludzi tworzących
dolnośląskie klimaty.
Była również działaczką Stowarzyszenia Dziennikarzy RP,
a w Oddziale Dolny Śląsk we
Wrocławiu pełniła funkcję członka Zarządu.
Trudno uwierzyć, Basiu, że nie
ma Cię już wśród nas. Zawsze będziemy o Tobie pamiętać!
Lesław Miller

Odszedł red. dr Henryk Kollar
Odszedł red. dr Henryk Kollar, twórca i redaktor naczelny założonego w Niemczech w 1995
roku polskojęzycznego dwutygodnika „Samo Życie” (obecnie miesięcznika – Verlag Hübsch & Matuszczyk).
Gdy red. H. Kollar przybył
wraz z rodziną jako „późny przesiedleniec” z Górnego Śląska do
Niemiec w 1984 roku, był już
w Polsce świetnie przygotowanym
fachowo dziennikarzem, o uznanym dorobku. Polonista i bibliotekoznawca po studiach w katowickiej
Wyższej
Szkole
Pedagogicznej, absolwent podyplomowego Studium Dziennikarskiego na Uniwersytecie Śląskim,
były red. naczelny gazety zakładowej w hucie „Florian” w Świętochłowicach, wieloletni etatowy
dziennikarz popularnej katowickiej popołudniówki „Wieczór”,
w której w latach 1975–1984 pełnił funkcję zastępcy red. naczelnego, również w Niemczech pozostał wierny swej dziennikarskiej
pasji i umiłowaniu rodzinnego regionu.
Po przybyciu do Niemiec
ukończył w Essen Studium Reklamy i Marketingu, przez radio
WDR w Kolonii w latach 1988–

1998 jako autor i prezenter prowadził polskojęzyczną audycję
„Nad Renem, Ruhrą i Wisłą”.
W 1998 roku Akademia Polonia
Artium w Monachium nadała
Mu tytuł doctor honoris causa.
Żywo interesował się wszystkim, co dotyczyło życia zarówno
Polski i Polaków w Niemczech,
jak i „polskojęzycznych”, choć
sam był niezależny, nie udzielał
się w żadnych polonijnych stowarzyszeniach. Wszechstronność
zainteresowań i dociekliwość zarówno w docieraniu do źródeł,
jak i w sprawdzaniu faktów powodowała, że był idealnym redaktorem, adiustatorem, korektorem i recenzentem posyłanych
mu tekstów. Nie zdarzyło się,
bym w trakcie naszej przeszło
dwudziestoletniej znajomości
w trakcie współpracy z „Samym
Życiem” miał jakiekolwiek zastrzeżenia co do trafności Jego
uwag. Interesował Go również
Dolny Śląsk.
To dzięki Henrykowi na łamach „Samego Życia” ukazywały
się m.in. aforyzmy naszego dawnego kolegi ze „Słowa Polskiego”
Henryka
Jagodzińskiego
i wspomnieniowe artykuły o nim.
Bywał na spotkaniach z polskimi
artystami. Przed laty specjalnie

np. przyjechał do Frankfurtu n.
Menem na recital primadonny
Operetki Warszawskiej Elżbiety
Ryl-Górskiej, który to koncert
prowadziłem, i właśnie wtedy
pierwszy raz się spotkaliśmy. Nie
mówiąc już o tym, że i ja osobiście zawdzięczam Mu wiele interesujących tematów, które mi
życzliwie podrzucał, m.in. o hin-

duskiej świątyni w Hamm, gdzie
mieszkał.
Dyplom uznania, który przed
kilku laty przekazało Mu nasze
Stowarzyszenie (SDRP Dolny
Śląsk) za okazane naszemu regionowi i dziennikarskiej braci zainteresowanie widoczne na łamach
„Samego Życia” było dowodem
docenienia przez nas okazywanej
nam sympatii.
Wojciech W. Zaborowski

Nawyki zostały

Socjalistyczne budowy
S

ocjalizm na szczęście się
skończył, ale niektóre złe
nawyki wciąż trwają.
Zwłaszcza w budownictwie. Weźmy dla przykładu wielką dziurę
w ziemi przy placu Jana Pawła II
we Wrocławiu. Wykop powstał
kila lat temu. Ustawiono tam dużą

planszę ze zdjęciem wizualizującym
przyszły biurowiec. Plansza gdzieś
zniknęła, a brzydki dół szpecący
centrum miasta pozostał.
Po drugiej stronie placu Jana
Pawła II stał kiedyś budynek instytutu Cuprum należący do
Kombinatu Górniczo-Hutnicze-

Ogrodzony teren po biurowcu PZU przy placu Dominikańskim
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go Miedzi w Lubinie. Obiekt,
w dobrym stanie, przed kilku laty
wyburzono i plac po nim stoi pusty.
Również dobrze prezentował
się biurowiec PZU we Wrocławiu
przy placu Dominikańskim, ale
już go nie ma, a w planie jest bu-

dowa innego. Na razie tylko
w planie!
Ciekawi jesteśmy, co robi nadzór budowlany Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, dlaczego nie
reaguje? Kiedy prezydentem
Wrocławia był Bogdan Zdrojewski, to takie zaniedbania nie mog-

ły się zdarzyć. Ówczesny gospodarz miasta codziennie chodził po
budowach i kiedy tylko zobaczył
jakieś nieprawidłowości, stawiał
winnych do pionu.

Duży dół przy placu Jana Pawła II. Od dawna nic się tam nie dzieje

(lemil)

Jubileusz
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70-lecie Zespołu Szkół nr 18 we Wrocławiu

Od marzenia do wspomnienia...
Chyba już można iść spać
Dziś pewnie nic się nie zdarzy
Chyba już można się położyć
Marzeń na jutro trzeba namarzyć
Andrzej Poniedzielski

Zbigniew Próchniak

T

e słowa mogłaby chyba
sobie powtarzać prawie
każdego wieczoru Edyta
Sidor, autorka książki „Zaczęło się
od marzeń”. Powstawaniu tego
dzieła towarzyszyło wiele emocji,
które sprawiały, że czasami trudno
było odłożyć pracę na następny
dzień i wyobrażać sobie, co odkryje
się jutro... Tytuł nawiązuje do nagłówka listu skierowanego do dyrektora Fabryki Wielkich Maszyn
Elektrycznych we Wrocławiu przez
chłopców spod Rzeszowa. Napisali
oni, że bardzo chcieliby się uczyć
w „Fabryce Wielkich Marzeń
Elektrycznych”.
Nigdy nie przypuszczałem, że
powstanie tak wspaniała i ważna
lektura.

Cegiełki
„Fabryka Wielkich Maszyn
Elektrycznych – to cegiełki naszego pokolenia elektryków polskich”
– pisał Cyryl Szulc, założyciel
szkoły. Ma bardzo ciekawy życiorys (warto zerknąć) – m.in. był
więziony pod zarzutem „preferowania kapitalistycznych rozwiązań technicznych”.
A potem… Początkowo szkoła bez programów nauczania,
podręczników i pomocy naukowych. O tym trzeba samemu
przeczytać i to zobaczyć. Są tam
fragmenty z gazet z przemówieniami premiera Cyrankiewicza,
plakaty, zdjęcia, stawki płac nauczycieli i wychowawców w latach
1954–1960, ceny podstawowych
produktów od 4 stycznia 1953
roku.
Margines
Interesujące są w tej książce
też marginesy. To jak na tacy podana historia tamtych czasów. Pozwala odnieść dzieje szkoły do
tego, co się wówczas działo. Na
przykład: „Pierwszy polski wykład
w Politechnice Wrocławskiej, wy-

Fot. Ryszard Gaweł

Pamięć o minionych latach
Ale to nie jakaś tam kronika,
to całe życie tej szkoły, jej uczniów
i nauczycieli. Każdy się tam odnajdzie. Jak mówiła włoska dziennikarka Oriana Fallaci: „wywiad
to otwieranie małża”. Edyta Sidor
nie robiła wywiadów, ale efekt jest
ten sam – małże się otworzyły,
a przynajmniej mój. Tak w jakichś
zakamarkach pamięci odżyły
wspomnienia, do których zwykle
się po latach już nie wraca. I teraz
wróciłem pamięcią do lat sześćdziesiątych, w których byłem
uczniem szkoły przy ul. Młodych
Techników. Ale po kolei…

głoszony przez profesora Kazimierza Idaszewskiego, miał miejsce15 listopada 1945 roku”. „Za
pierwszego modelarza w Polsce
uważa się Czesława Tańskiego,
prekursora naszego lotnictwa”.
„Wrocławskim symbolem odwilży
październikowej jest stojący przed
Ratuszem pomnik Aleksandra
Fredry. W 1950 roku sprowadzono go do kraju ze
Lwowa, a 15 lipca 1956
roku został odsłonięty na
wrocławskim rynku”.
Tak naprawdę każda
strona tej książki to jak trzy
w jednym: kronika, margines pełen wiedzy, a do tego
ilustracje.

Pierwsze zaskoczenie
Dzieje 111-letniego dziś budynku, dzieła architekta – wizjonera miasta Richarda Plüddemanna, to rzecz niezwykła na
pewno dla historyków, ale zainteresowanie się nimi przez kronikarkę szkoły świadczy o wnikliwej
pracy, przy tym bogato udokumentowanej fotograﬁami, planami. Komu chciałoby się sięgać aż
tak głęboko? A jednak! Ma to
sens, bo lokuje szkołę w realiach
miasta. Jest to jeden z wielu walorów tej lektury.

Podczas gali jubileuszu obecni byli m.in.: absolwent tej szkoły, senator i były prezydent Wrocławia Bogdan Zdrojewski oraz obecny
prezydent miasta Jacek Sutryk

wyliśmy: Hej sokoły, omijajcie góry,
lasy, doły, dzwoń, dzwoń, dzwoń
dzwoneczku, mój stepowy…
Ile z tego powstało później
odmian, jak np.: Hej sokoły, omijajcie teren naszej szkoły, dzwoń,
dzwoń po karetkę, bo dyrektor zjadł
skarpetkę. Ale był też Rajd Elektroników.

był ciekawy. Przeciwieństwem
była chemia. Nauczyciel, zwany
przez nas „Oko” (z powodu dużych oczu), miał do nas dystans,
nie łajał, nie pouczał. Po prostu
był i robił swoje. Później to doceniliśmy.
Był jeszcze inny lubiany belfer.
Przychodził – nie pamiętam, jaki
to był przedmiot – dużo
opowiadał o sobie. Raz przyniósł damskie buty i pytał,
kto zaniesie je do szewca.
Gra muzyka
Tak, to były czasy Czerwonych Gitar, Trubadurów,
Czesława Niemena… Na
dużej przerwie chodziliśmy
do kolegi, mieszkał za szkołą
i u niego w domu chłopaki
brały pokrywki od garnków,
śpiewając przebój Rolling
Stonesów „Satisfaction”. Na
koncert do Warszawy nie
udało się nam jednak pojechać.

Lata sześćdziesiąte
To sam pamiętam.
„Obowiązek noszenia przez
uczniów tarczy szkolnej
przyszytej do ubioru wprowadziły już władze oświatowe II RP, ale w PRL tradycję tę chętnie przejęto.
Tarcza musiała być przyCyganie
szyta (nie przypięta) do leWiedzieliśmy, że są.
wego rękawa. Dodatkowo
Obozowali niedaleko, za
do przedniej kieszonki mabunkrem na pl. StrzegomEdyta Sidor, „Zaczęło się od marzeń. 70-lecie skim. Kiedyś wracaliśmy po
rynarki trzeba było przySzkoły przy ul. Młodych Techników we Wroc- lekcjach do tramwaju na plac
szyć prostokątną naszywławiu”, oprac. graﬁczne: Edyta Sidor i Rykę”.
wtedy 1 Maja. Szło się „alejszard Gaweł. Wydawca: Zespół Szkół nr 18, ką wśród krzaków i gruzoNaszywka od biedy
Wrocław 2019.
uchodziła, ale tarcza była
wisk”, po przekątnej od
zupełnie nieakceptowalna.
Młodych Techników do plaPrzed wejściem do szkoły trzeba
Były także letnie obozy. Tak cu. I nagle przed nami stanęło kilją było umiejętnie przypiąć szpil- poznałem Beskid Wyspowy, a na- ka małych Cyganiątek. Wyciągkami, aby za dotknięciem nie od- szym przewodnikiem był nauczy- nęli ręce i powiedzieli: „Dajcie
padła. Przy wejściu stali dyżurni ciel języka angielskiego.
zegarki”. Trochę nas to rozbawiło,
i sprawdzali tarcze.
Właśnie dzięki tym rajdom ale za chwilę zza krzaków wyszło
pokochałem góry; później z całą trzech starszych, więc bez namyAkademie
rodziną przemierzaliśmy Karko- słu zegarki zdjęliśmy.
W 1963 roku stanowisko dy- nosze, Tatry z Orlą Percią i Rysa***
rektora naczelnego naszej szkoły mi, z wejściami po polskiej i słoWielkim zaskoczeniem jest
objął Lucjan Ptaszyński. Ja rozpo- wackiej stronie. A później były dla mnie powstanie takiej książki.
cząłem naukę w 1964 roku. Nie jeszcze Karpaty (w Rumunii), Ru- Mało tego, po raz pierwszy miapamiętam tych delegacji (zwłasz- dawy od Czech i Niemiec i jesz- łem w rękach kronikę z tłem.
cza Cedenbała – komunistyczne- cze Alpy od Austrii, Szwajcarii po Ogrom pracy! Aż trudno mi sobie
go przywódcy Mongolii), które Francję, że o Dolomitach nie wyobrazić, że COŚ takiego możodwiedzały szkołę, ale przypomi- wspomnę.
na było stworzyć. Jeszcze raz wielnam sobie, w przeciwieństwie do
ki szacun dla autorki, Edyty Sirocznic rewolucji październikoSzkółka
dor!
wej, akademie z okazji imienin
Było ciekawie, bo nie tylko zadyrektora Lucjana, na początku kuwaliśmy, ale były też warsztaty,
stycznia, chyba 7. Nie było wtedy coś nowego dla młodego człowieEdyta Sidor jest nauczycielką
zajęć i wszyscy świętowali.
ka. Jak trzymać pilnik czy jak objęzyka polskiego w Zespole Szkół
sługiwać frezarkę. Dopełnieniem
nr 18.
Czym skorupka za młodu…
były praktyki. Zobaczyć takie zaTo dzięki tej szkole zrodziło kłady, jak „Polar” czy „Dolmel” to
Zbigniew Próchniak, absolsię moje zamiłowanie do górskich było coś, zwłaszcza od środka.
went tej szkoły, był przez wiele
wędrówek. Stało się to za sprawą Wiele tam się nie napracowaliślat dziennikarzem wrocławskiego
dynamicznie działającego koła my, ale i „chłopcami od podaj,
PTTK. I to się zgadza: „Młodzież przynieś” też warto było być.
„Słowa Polskiego”. Dziś uczy
brała udział także w rajdach,
A w technikum… Nie pamiędziennikarstwa studentów Dolz których najpopularniejszy był ta się nazwisk nauczycieli, ale osonośląskiej Szkoły Wyższej we
organizowany rokrocznie rajd bowości tak. Fizyczka była „ostra”,
Wrocławiu.
w Góry Bialskie”. Pamiętam, jak ale miała posłuch, a i przedmiot
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Norwegia
– kraj bezkresnych lasów i oszałamiających ﬁordów
Zbigniew Flondro

P

opulacja Norwegii liczy 5,3
mln, dla porównania Duńczyków jest 5,7 mln, Szwedów 9,8 mln. Około ¼ mieszka
w Oslo, zaś 100 tys. na stałe przebywa za granicą. Dla świata są Europejczykami. Dla Europejczyków
są Skandynawami. Dla Skandynawów są Norwegami. Między
wschodnim i zachodnim wybrzeżem
jest bardzo wyraźna różnica, a potęgują ją duża odległość i odmienne
dialekty. Z Oslo na wschodzie do
Bergen na zachodzie jedzie się (autostradą) około 7 godzin. Dumni
mieszkańcy zachodniego wybrzeża
utrzymują, że to właśnie Bergen
jest ich stolicą, a nie Oslo. Ludzie
z zachodu uważają tych ze wschodu
za mięczakowatych mieszczuchów.
Północna Norwegia, która
rozciąga się aż po krąg polarny,
sama w sobie jest osobnym regionem. Mieszkańcy północy to wyjątkowi twardziele, którzy połowę
roku spędzają na polowaniach,
jeździe na nartach, łowieniu ryb
w zupełnych ciemnościach. Z kolei południowcy są przekonani, że
wszystkim z północy pod pływem
świecącego w nocy słońca lekko
odbija. Do ludów północy należy
70 tys. Saamów (Lapończyków),
czyli rdzennych mieszkańców
Skandynawii. Saamowie zamieszkują obszar po obydwu stronach
kręgu polarnego obejmujący terytoria Norwegii, Szwecji, Finlandii
i Rosji. W latach osiemdziesiątych
XX wieku norweskie władze
uchwaliły prawa zapewniające
ochronę kulturze, językowi i sty-

lowi życia Saamów. Mają swój kierki. Dumni Norwegowie paraparlament i ﬂagę. Większość dują w bunadach (stroje narodoNorwegów uważa, że Saamowie we). Bogato wyszywane złotymi
to odrębny naród żyjący na terenie nitkami przekazywane są z pokoNorwegii.
lenia na pokolenie. Najdroższe
Norwegowie są niezwykle osiągają ceny luksusowych samodumni ze swojego kraju, bezkres- chodów.
nych lasów i oszałamiających ﬁordów. Dzień 17 maja to dzień wyjątkowy, ponieważ w tym dniu
w 1814 roku podpisano w Eidsvoll norweską konstytucję, która
uchodzi za jedną z najbardziej liberalnych i demokratycznych na
świecie. W owym czasie Norwegia pozostawała pod władaniem
Danii, więc konstytucję uznano za
deklarację niepodległości. Od tej
pory obchodzą w tym dniu
bardzo uroczyście największe święto, manifestując swój patriotyzm.
Przez wiele lat byli
uzależnieni od Szwecji
i dopiero w 1905 roku
uzyskali niepodległość.
17 maja to czas parad,
powiewających sztandarów i zabaw. Co
roku na wiele godzin
cały kraj stroi się
w barwy narodowe
czerwono-biało-granatowe. Wszyscy pozdrawiają się zwrotem „Gratulerer med
dagen” (wszystkiego
najlepszego z dzisiejszej
okazji). W Oslo deﬁlaBunad to norweski strój narodowy
da wypełnia główną
ulicę Johannesgate, która kończy się przed pałacem króla.
17 maja to dzień, w którym
Członkowie rodziny królewskiej ten naród samotników gromadzi
godzinami pozdrawiają przecho- się, by świętować to, co osiągnęli,
dzące tłumy, rozdając dzieciom cu- działając jako wspólnota. Dla

Bergen nazywane jest bramą ﬁordów
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17 maja cały kraj stroi się w barwy narodowe – czerwono-biało-granatowe
przeciętnego
Norwega brak
pięknego przestronnego krajobrazu równa
się miejskości,
nie lubią tego
i są podejrzliwi
wobec
wszelkich
przejawów
kultury miejskiej.
Wielu Norwegów
od lat żyje w odizolowanych, odciętych od
świata osadach rybackich i rolniczych. Ta
izolacja ma wpływ na
ich charakter: unikają
tłumów, pragną być sami, bardzo
chronią swoją prywatność. Dla
nich cudowny relaks to wielogodzinna wędrówka w zupełnym
milczeniu. Spartańskie warunki
życia sprawiły, że potrafią sobie
radzić w każdej sytuacji i są niezwykle pragmatyczni. Najsłynniejszym przykładem norweskiego pragmatyzmu jest wyprawa
Roalda Amundsena na biegun
południowy. Robert Falcon Scott
zyskał sławę za sprawą heroicznej
klęski, zaś Amundsen dotarł do
celu i powrócił stamtąd. Scott
odmówił zjedzenia padłych koni
zaprzęgowych,
natomiast
Amundsen nie tylko zjadł swoje
psy, ale zakładał taki scenariusz
jeszcze przed wyprawą.
Norwegia to kraj szczęśliwych
ludzi, regularnie plasujący się na
pierwszym miejscu światowego
indeksu szczęścia. Norwegowie
cenią sobie równość, zwłaszcza
równość płci, stąd dla większości
feminizm to martwe pojęcie. Nie
chcą być w Unii Europejskiej, bo
uważają, że inne narody są mniej
odpowiedzialne od nich. Poza

tym nie chcą swoich ciężko zarobionych pieniędzy topić w studniach bez dna, czyli krajach południa. Starsze pokolenie wędruje
na emeryturę na południe Hiszpanii, by korzystać z ciepłego klimatu i wysokiej emerytury.
Norwegowie są ludźmi przyzwoitymi, bardzo grzecznymi
i bezpośrednimi, co czasami sprawia wrażenie, jakby byli nieokrzesani.
Wielu artystów norweskich
rozsławia ten kraj na świecie. Dramatopisarz Henryk Ibsen, autor
m.in. „Dzikiej kaczki”, „Nory” czy
„Peer Gynt” z genialnym podkładem muzycznym Edvarda Griega
„W grocie króla gór” czy Edvard
Munch z arcydziełem „Krzyk” namalowanym w 1893 roku.
Norwegia jest krajem bardzo
zamożnym. Podstawą gospodarki
jest rybołówstwo, wyrób papieru,
pulpy drzewnej, aluminium oraz
pokłady ropy naftowej i gazu. Są
także niszowe ﬁrmy, takie jak
Mustad, która produkuje najlepsze haczyki wędkarskie. Norweska rodzina królewska to zwykli
ludzie, których można spotkać
w hipermarketach na zakupach.
Książę Hakon porusza się komunikacją miejską, podobnie jak
jego dziadek król Olaf V (medalista olimpijski), który na narty do
Holmenkollen dojeżdżał tramwajem.
Może pewne zwyczaje norweskie warto przenieść na grunt polski. Ciąć wydatki, ograniczyć administrację państwową, podnieść
wiek emerytalny, żeby przyszli
emeryci nie umierali z głodu.
Norwegowie mają bilionowe rezerwy walutowe, a mimo to proponuje się im podwyższenie wieku emerytalnego z 67 do 70 lat!

Dawnych wspomnień czar

Wyręczało się szefa
Do „odkrycia” moich predyspozycji dziennikarskich przyznawało się dwóch redaktorów „Gazety
Robotniczej”:
Tadziu
Burzyński i Włodzimierz Kisil. –
To ja pierwszy poznałem się na
twoich uzdolnieniach – przekonywali obaj.
Natomiast moim pierwszym
bezpośrednim szefem w redakcji
był kierownik działu miejskiego
Zdzisław Rajca. Pasował do tej
funkcji nie tylko nazwiskiem, ale
i umiejętnościami. Niestety, jak
niejeden w tym środowisku zawodowym, nadużywał alkoholu
(ze względu na kolor twarzy młodzi reporterzy dali mu ksywę:
„Deep Purple”) i z powodu niedyspozycji („lumbago”, jak sobie
żartowaliśmy) niekiedy nie był
zdolny do pracy. Wtedy jego podwładni brali interes w swoje ręce
i wykonywali robotę za niego.

Krwiodawca
Honorowym dawcą krwi zostałem w 1969 pod niejakim przymusem. Ponieważ byłem już wte-
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dy głównym żywicielem rodziny
(matki i młodszej ode mnie o 13
lat siostry), powołanie do wojska
raczej mi nie groziło. Kiedy jednak
na komisji rekrutacyjnej jeden z jej
członków zaproponował honorowe oddanie krwi, nie odmówiłem.
Zwłaszcza że oﬁcer ten, niby żartem, dodał: „Bo jak nie, to…”. Co
prawda, akurat był 1 kwietnia, ale
wolałem nie sprawdzać, czy to tylko prima aprilis.
Pamiątką jest legitymacja
z napisem, że została ona „wydana
w dowód uznania za bezpłatne
oddanie swej krwi dla ratowania
życia ludzkiego”. Zawiera adnotację, że właśnie 1.04.1969 oﬁarowałem 250 ml i mam grupę
A Rh+. Jest też informacja, że dokument ten uprawnia do „pierwszeństwa w korzystaniu z usług
zakładów Służby Zdrowia”. Słowo daję, że z tego przywileju nie
skorzystałem ani razu.

Krzyże i odznaki
W kolekcji otrzymanych odznaczeń najważniejszy jest Złoty
Krzyż Zasługi, nadany mi
17.07.1985 uchwałą Rady Państwa. Mam też Srebrny Krzyż

Zasługi, przyznany 6.12.1978.
O Brązowym Krzyżu Zasługi dla
mnie jakoś nie pomyślano.
Byłem blisko Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia
Polski – odznaczenia nazywanego wtedy „chlebowym”. Za jego
posiadanie bowiem dostawało się
dodatek ﬁnansowy do emerytury
lub renty. Nie mam KKOOP. Nie
ma już takiego specjalnego dodatku.
Cenię sobie zwłaszcza trzy
z dość licznych odznak, którymi
zostałem uhonorowany: złotą Towarzystwa Miłośników Wrocławia z 20.10.1973, „Za Zasługi dla
Województwa Jeleniogórskiego”
z 7.05.1987 i „Zasłużony działacz
kultury” z 21.04.1983.

Dziecko na wesoło
Wygrzebałem odpis trzech
anegdot, które wysłałem w 1982,
podpisując się imieniem i nazwiskiem żony, do tygodnika „Kobieta i Życie”, do rubryki: „Humor w krótkich majteczkach”.
Pamiętam, że przynajmniej jeden
z dowcipów wydrukowano; nie
pamiętam, który.
Oto pełna treść listu.

Łukasz (lat 4) potraﬁ już dobrze pisać i czytać. Lubi się tym
popisywać. Na spacerze sylabizuje
napis na szyldzie: „Pie… czy…
wo… Pieczywo!”. „A wiesz, co to
jest?” – pyta tata. „Wiem: chlebek,
bułki, rybki”. „A dlaczego rybki?”.
„Bo mamusia też je piecze”.
Łukasz lubi oglądać mapę pogody w „Dzienniku Telewizyjnym”. Pyta w pewnym momencie,
co oznaczają pokazywane strzałki.
Otrzymuje odpowiedź, że kierunki wiatru. „Aha, oznaczają, czy
wiatr jest lewy czy prawy” – dopowiada sobie głośno.
Łukaszowi nie smakowała
pewnego dnia kapusta. „Synku –
reklamuje mama – ta kapusta jest
dobra, młoda”. „Ja wolę kapustę
poważną”.

Szczęśliwy traf
Traﬁłem na początku 2008
swą rekordową wygraną. Za
„ósemkę” w multilotku za 2,50
dostałem 520 złotych (208-krotne przebicie). Jak na regularne
granie w lotto od osiągnięcia pełnoletności, to co najwyżej nagroda pocieszenia. Jednak nie tracę
nadziei na milion, nie popadając

zarazem w niekontrolowany hazard. Systematycznie płacę w kolekturze podatek od szczęścia, nie
modląc się o fortunę niczym Żyd
w starej anegdocie, w której zniecierpliwiony Bóg rzecze: „Icek,
daj mi wreszcie szansę i zagraj!”.

Lodowisko
z kinem
Zanim zostałem dziennikarzem pełną gębą, pisałem do gazet listy. Jeden z nich wykorzystano w 1966 w „Słowie Polskim”
w poczytnej weekendowej rubryce „Bigos”. Jej redaktor – Michał
Żywień – poinformował czytelników, że nie spodobała się mi nazwa otwieranego pierwszego
sztucznego lodowiska we Wrocławiu. Zamiast „Torpiast” (na
wzór warszawskiego „Torwaru”
i katowickiego „Torkatu”), proponowałem „Wratislavię”. Byłaby to
nazwa i wrocławska, i milenijna –
argumentowałem.
Oczywiście nikt się moim głosem nie przejął. A po „Torpiaście”,
który w zimie był lodowiskiem,
w lecie zaś sezonowym kinem plenerowym, już dawno nie ma śladu.

Hobby

Polub szachy (38)
Łukasz Kłykow

„Nauczcie dzieci grać w szachy, a o ich przyszłość możecie
być spokojni” – mawiał legendarny Paul Morphy. Zgadzam się z tą
maksymą i cieszy mnie, że coraz
częściej goszczą one w szkołach,
czy to w ramach zajęć dodatkowych, czy nawet jako jeden
z przedmiotów.
Osobiście mam przyjemność
współpracować z Katolicką Szkołą Podstawową w Kotowicach. Ta
niepubliczna placówka, zarządzana przez Caritas Archidiecezji
Wrocławskiej, postawiła na szachy. Zajęcia początkowo prowadził mój kolega z Oławy – Wiktor
Lech. Od trzech lat robię to ja.
Podczas lekcji dzieci uczą się
nie tylko szachów, lecz również
życia. Ta królewska gra jest bowiem jego odzwierciedleniem,
przygotowuje do skutecznego radzenia sobie z codziennymi wyzwaniami.

Ucząc szachów, uczyć życia – to
mój główny cel. Powtarzam swoim
podopiecznym, że nie trzeba zostać
Garrim Kasparowem, Magnusem
Carlsenem czy choćby tylko... Łukaszem Kłykowem, by dawały one
mnóstwo radości i wymiernych korzyści. Świętuję zwłaszcza wtedy,
kiedy praca instruktora przekłada
się także na sukcesy sportowe zawodników. Tak właśnie się dzieje
w przypadku uczniów z Kotowic.
Prawdziwą gwiazdką wśród nich
jest 11-letnia Paulina Prędkiewicz,
która także w pojedynkach ze starszymi dziewczynkami i chłopcami
nie ma sobie w szkole równych.
Paulina, reprezentantka klubu
Parnas Oława z udanymi występami w ﬁnałach mistrzostw Polski
juniorów i zwycięstwami w wielu
turniejach lokalnych, posiada
obecnie pierwszą kategorię szachową. Wywalczyła ją w 2019
roku dzięki m.in. ładnej wygranej
z silną jeleniogórzanką grającą we
wrocławskiej Polonii – Wiktorią
Janikowską.

(diagram)
Ostatnim ruchem białych
było 7.a4?! Czarne wybierają typowy plan w pozycjach z różnostronnymi roszadami i przystępują do pionowego natarcia na
nieprzyjacielskiego króla.
7... g5! 8. Ge3 h5! 9. Sbd2 h4
10. b4
Wiktoria próbuje kontratakować na drugiej ﬂance.
10... He6!?
Może nie najsilniejszy obiektywnie ruch, ale kryje się za nim
sprytna idea...
11. b5 Sa5 12. Hb1 h:g3 13.
We1
Po 13. h:g3 Gh3! białym trudno byłoby obronić króla przed
atakiem po linii „h”. Oczywiście
niemożliwe było 13. f:g3, gdyż
wisi Ge3 (to wyjaśnia sens dziesiątego ruchu czarnych).
13... g:h2+ 14. Kh1 Gh3 15.
Sf1?
Podstawka forsownego mata,
ale pozycja białych była już i tak
przegrana.

15... G:g2+ 16. K:g2 h1H+
17. Kg3 Heh3x
Niecodzienna sytuacja, kiedy
drugi hetman pojawił się na sza-

chownicy już w szesnastym posunięciu!
Szachistką jest też młodsza
siostra Pauliny - Emilia.
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Opłatek u dziennikarzy
Wojciech W. Zaborowski

T

radycyjny opłatek u dziennikarzy, zorganizowany
przez Zarząd Oddziału
Stowarzyszenia Dziennikarzy RP
Dolny Śląsk, odbył się w połowie
grudnia 2019 roku. Obok tradycyjnych wystąpień powitalno-życzeniowych byliśmy świadkami
uhonorowania w roku bieżącym
decyzją kapituły Zarządu SDRP
Dolny Śląsk kol. red. Wojciecha
Chądzyńskiego, który od lat przekopując polskie i niemieckie historyczne archiwa, wskrzesza na
kartach swych licznych książek
nieznane większości mieszkańców
naszego regionu dzieje Wrocławia

i Dolnego Śląska. A wszystko to
uzupełnił zarówno bogatą bibliograﬁą, jak i interesującym materiałem zdjęciowym oraz graﬁcznym. „Złote Pióro” i stosowny certyﬁkat mianujący go Dolnośląskim
Dziennikarzem Roku 2019 traﬁły
z pewnością we właściwe ręce!
Istotny i miły dla wielu z nas
był też inny punkt programu, tj.
wręczenie, w tym roku po raz
pierwszy w historii naszego Stowarzyszenia, Złotych Odznak za Zasługi dla Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny Śląsk. Osoby
znane szeroko nawet poza naszym
środowiskiem, przeto poprzestanę
tylko na podaniu nazwisk, tym razem bez wymieniania zasług i pełnionych przez nie rozlicznych

funkcji. Otrzymali je: Waldemar
Niedźwiecki, Piotr Rodzoń, Wiesław Geras, Zoﬁa Stachera, Cezary Żyromski, Zbigniew Kawalec,
Jan Drajczyk, Grażyna Orłowska-Sondej, Helena Wojtas-Kaleta, Jerzy Lesicki, Michał Gembal,
Jan S. Jeż, Henryk Wawer oraz
sprawozdający tę uroczystość Wojciech W. Zaborowski.
Nie zapomniano o sponsorach, którym podziękował prezes
Oddziału SDRP – red. Ryszard
Mulek. W ich ręce traﬁły Złote
Odznaki. Oto dobroczyńcy: Bogusław Klik (AmRest Wrocław),
Maciej Kaczmarski (Prezes Grupy Kaczmarski), Tomasz Piszczałka (Prezes Przedsiębiorstwa
Budowlanego MAT), Halina Łoś

(Prezes ATOM Sp. z o.o.), Andrzej Dadełlo (Prezes Zarządu
DSA Financial Group S.A.), Janusz Cymanek (Prezes Huber
Group Polska), Jurij Mykytiuk
(Dyrektor Biura Konsulatu
Ukrainy w Opolu), Barbara
Szumska (Prezes ﬁrmy AGOLMA Sp. z o.o.), Andrzej Lazarek
(Prezes wrocławskiego koła Stowarzyszenia Kombatantów Misji
Pokojowych ONZ), Krzysztof
Majer (Wiceprezes Zarządu
Głównego i Prezes Dolnośląskiego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego).
Oczywiście, nie zabrakło na
opłatku członków Zarządu SDRP
Dolny Śląsk, któremu przewodniczy red. Ryszard Mulek: Ewy

Gil-Kołakowskiej,
Witolda
Rynkiewicza, Andrzeja Sasaka,
Lesława Millera, Jana Akielaszka, Dariusza Piotrowskiego.
O oprawę muzyczną kolejny
już raz zadbał zespół wokalno-instrumentalny pod kierownictwem
dyrygenta Jurija Mykytiuka
w składzie: Wiktor Spisla (solista), Oksana i Ewelinka Huculak,
Nadia Jeremczyk, Roman Strogan, Emilia Kos (skrzypce).
Co roku z dziennikarzami łamał się opłatkiem Kardynał Henryk Gulbinowicz. Tym razem nie
mógł przybyć, bo nie pozwolił mu
wiek i stan zdrowia. W duchowego przewodnika wcielił się serdecznie przez nas powitany kapelan, ks. ppłk Bogdan Słowiński.

Osobliwości

Karnawałowe wydarzenia
Wojciech Mach

Tegoroczne święta i karnawał są bogate w wydarzenia. Oto
moja reporterska relacja:
Pani Urszula z Warszawy
trzyma w mieszkaniu kilkumiesięcznego psa labradora. Ponoć
jest rozkoszny, ale ostatnio stał się
psem czytelnikiem – z półki wyciąga książki, chowa się z nimi
pod krzesłem, a potem zostawia
na podłodze i ucieka. Niestety,
z domownikami nie chce podzielić się swą nabywaną wiedzą
książkową.
Moja asystentka – Wróżka
Ania z Muchoboru była w noc
wigilijną u sąsiadów mających

zwykle bardzo głośno hałasujące
dwa psy oraz wesołego kotka. Tej
tajemnej nocy żadne z nich nie
zaszczekało ani nie zamiauczało –
widocznie są niewierzące. Właściciele zastanawiają się nad wysłaniem ich na jakiś rodzaj rekolekcji
dla ateistów.
Jean Pierre Effel (1908–1982)
karykaturzysta, rysownik, w latach
50. ub. wieku stworzył m.in. dwa
cykle: „Stworzenie świata” oraz
„Adam i Ewa w raju”. W 1957
roku w Polsce zostały one wydane
jako dwa albumy – dziś to białe
kruki!
W 1959 roku w koprodukcji
francusko-czechosłowackiej powstał pełnometrażowy rysunkowy
ﬁlm „Stworzenie świata” według

H
Hyde Park w Londynie to forum dla swobodnego wypowiadania poglądów w imię
wolności (pod warunkiem
nieobrażania królowej).
„Słowo” też wprowadziło
Hyde Park, w którym można
się krytycznie wypowiadać na
wszystkie tematy z wyjątkiem
obrażania prawa. Są to jednak zdania naszych Czytelników, a nie redakcji „Słowa”.
Wypowiedzi prosimy przesyłać e-mailem na adres:
leslaw.miller@interia.pl

”

Y

Jestem już emerytem i dokładnie oglądam telewizję. Mam
duże zastrzeżenia do realizatorów
dźwięku, którzy na podkładach
dźwiękowych okropnie hałasują.
Na tekście mówionym nadawana
jest często muzyka albo inny
dźwięk zmuszający do szybkiego
reagowania, żeby go uciszyć. Najbardziej hałaśliwe są reklamy,
a przez nadmierne nagłośnienie
przynoszą odwrotny skutek do zamierzonego.
Inna sprawa: TV zaczęła emitować
serial „Archiwista”, ale w gro-
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rysunków Effela – przezabawny!
Mam go w polskiej wersji językowej i w swej garsonierze niejedną
panią nauczyłem rajskiego życia…
Równie zaskakujące jest pytanie: który święty ma dwie dusze,
a w ciele podwójną ilość członków, czyli dwie głowy – czworo
oczu – cztery ręce – dwa serca?
A prawidłowa odpowiedź to:
święty stan małżeński, gdyż oboje
– on i ona – stanowią jedno ciało
i jedną duszę.
Znany, uwielbiany przez fanów wrocławski Zespół Muzyczno-Wokalny RELAKS ze Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji
Zdrowia „Curatus” wyjeżdża na
krótkie tournée na Grenlandię,

D

E

P

A

aby tam rozbawić Eskimosów.
Pod wodzą założycielki – Elżbiety
Szkatułki-Sztury przedstawimy
im polskie upodobania w muzyce
rozrywkowej i scenki kabaretowe.
Przy okazji zaprzyjaźnimy się
z tamtejszymi mieszkańcami,
przypomnimy sobie sztukę lepienia bałwanów i w czasie naszych
letnich, tropikalnych upałów będziemy mogli tam się ochłodzić.
W trakcie już XI WSPOMINKÓW ŻUŻLOWYCH, tradycyjnie zorganizowanych przez niezawodnych Lucjana Korszka
i Czesława Janusiaka, w przyjacielskiej przedświątecznej atmosferze
wśród 60 zawodników, działaczy
i kibiców, żużlowcy SPARTY zapowiedzieli nieustępliwą, sportową

R

walkę o mistrzostwo nawet kosmosu!
W Nowy Rok zahartowana
grupa wrocławskich morsów
chciała wykąpać się w fosie. Niestety, z braku mrozu woda była dla
nich za ciepła i obawiali się przegrzania… Również nie mógł być
zrealizowany projekt prywatnej
ﬁrmy, która zapowiedziała uruchomienie romantycznych rejsów
małym lodołamaczem po fosie…
Za niecały rok znowu będzie
zima – oby nieco bardziej tradycyjna, cudownie śnieżna. Tymczasem niektóre wspólnoty mieszkaniowe sprowadzają na swoje
podwórka armatki śnieżne i mają
przedsmak zimowych uciech.
Brawo! Powodzenia!

K

bowym, zaciemnionym kolorze.
Bardzo popularny aktor grający
główną rolę – Henryk Talar, jest
ledwie widoczny. Kochani szefowie
telewizji – więcej światła!

funkcje państwowe mogą pełnić
tylko ludzie, którzy nie przyniosą
nam wstydu.

Tadeusz Wach, Wrocław

Operatorzy telefoniczni gonią
za zdobyciem jak największej liczby
abonentów. Nic w tym złego, ale
ich metody pozostawiają wiele do
życzenia. Niektórzy z nich, np.
NETIA, zamiast pisemnie, zawierają umowy przez telefon, nie wiedząc, z kim rozmawiają. Słuchawkę może podnieść osoba postronna
i powiedzieć byle co.

Chronimy swoje dane personalne, zwłaszcza PESEL, bo
nieuczciwa osoba może na tej podstawie wziąć za nas np. kredyt
bankowy. Mam sposób na utrudnienie oszustom wyłudzenia pieniędzy: niech banki będą bardziej
ostrożne i nieufne. Niech żądają
od kredytobiorców co najmniej
dwóch dokumentów ze zdjęciami
i niech dokładnie przyjrzą się zdjęciom, aby ustalić czy przed okienkiem kasowym jest na pewno ten,
kto powinien. Proste? Chyba tak!

Jerzy C., Opole

Racjonalizator z Wrocławia

”

Słuchając niektórych polityków, odnoszę wrażenie, że nie
mają w głowach wszystkich klepek, bo pieprzą od rzeczy. Uważam, że każdy, kto chce zostać
posłem, senatorem, ministrem,
a nawet prezydentem, winien być
poddany bardzo dokładnym badaniom psychiatrycznym. Ważne

Zenon R., Legnica

”

”
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Liga Mistrzów – stracona szansa „Lewego”
Waldemar Niedźwiecki

Z

a nami rozgrywki grupowe
futbolowej Ligi Mistrzów
w sezonie 2019/20. Większych niespodzianek nie było, za
to historycznych wydarzeń nie zabrakło. Mogło być ich więcej za
sprawą Roberta Lewandowskiego,
ale zaskakująca decyzja trenera
Hansiego Flicka (a może prezesa
rady nadzorczej Bayernu K.-H.
Rummenigge) pozbawiła Polaka
kolejnej – bo i tak traﬁł do niej
już kilka razy – szansy na zapisanie
się w historii. Ale o tym w dalszej
części felietonu.
W 1/8 ﬁnału LM znaleźli się
wyłącznie przedstawiciele pięciu
najmocniejszych lig na Starym
Kontynencie. Zabrakło w niej
miejsca m.in. dla rewelacji poprzedniej edycji rozgrywek Ajaxu
Amsterdam czy zespołów z Portugalii, Rosji oraz Ukrainy
(w ostatniej dekadzie niemal zawsze w elitarnym gronie). Po
cztery zespoły w szesnastce mają
Anglicy i Hiszpanie, po trzy Niemcy i Włosi, a dwa Francuzi. Najlepszym bilansem może się pochwalić Bayern, który w sześciu
meczach zgromadził komplet
punktów, mając przy tym impo-

punkt, mimo to wywalczyła awans
(w sumie siedem oczek i o cztery
gole strzelone mniej niż stracone!). To też chyba rekord. Jest nim
z pewnością wyczyn niezwykle
utalentowanego napastnika Barcelony Ansu Fatiego, najmłodszego w historii Ligi Mistrzów
strzelca bramki, który uczynił to,
mając zaledwie 17 lat i 40 dni.
Z innych wydarzeń na uwagę
zasługuje dobra postawa mistrza
Czech Slavii Praga, która walczyła
jak równy z równym w najsilniejszej grupie, mając za rywali: Barcelonę, Borussię Dortmund i Inter
Mediolan (m.in. remis w Mediolanie, tylko dziesięć straconych
goli w sześciu meczach z potentatami). Prażanie mają zdecydowanie mniejszy budżet od warszawskiej Legii, nie zatrudniają
zagranicznych gwiazd, a mimo to
potraﬁą awansować do rozgrywek
grupowych, o czym legioniści nawet nie mogą pomarzyć. To co jest
grane?
Z przytupem powrócił na boisko po miesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją Arkadiusz
Milik. Już w pierwszej połowie
meczu z KRC Genk zaaplikował
Belgom trzy gole, zaliczając klasycznego hattricka. Udowodnił,
jak cennym jest zawodnikiem dla

nej postawie zespołu w rozgrywkach Serie A.
Rozstrzelał się Milik, nie
dano tej szansy Robertowi Lewandowskiemu. A mógł „Lewy”
kolejny raz przejść do historii. Bo
po pierwsze zdobył bramki
w każdym z wcześniejszych spotkań grupowych i kolejną w konfrontacji z Tottenhamem w Monachium, co oznaczało, że Polak

o tym jego kwaśna mina, kiedy
realizator nakazywał kamerzyście
pokazać polskiego napastnika na
ławce, wszak taka okazja już się
zapewne nie powtórzy. Oczywiście jako stuprocentowy profesjonalista zapewniał, iż jego absencja
była wspólną decyzją trenera i piłkarza. To w takim razie po co
w ogóle było umieszczać go w kadrze na to spotkanie? Czyżby

yern uległ londyńczykom w serii
rzutów karnych (w normalnym
czasie gry Robben nie wykorzystał jedenastki). Więc lepiej dmuchać na zimne, ale z pewnością
większe szanse na awans do
ćwierćﬁnału mają monachijczycy.
A Lewandowski na kolejne gole.
Arcytrudne zadanie czeka Napoli Piotra Zielińskiego i Arkadiusza Milika, którym przyjdzie

Fot. Wikipedia (2)

Robert Lewandowski i James Rodríguez podczas treningu Bayernu Monachium

Arkadiusz Milik w barwach SSC Napoli
nujący bilans bramek (m.in. 7:2 na
wyjeździe z Tottenhamem!). Żadnej z niemieckich drużyn wcześniej się to nie udało. Na drugim
biegunie znalazła się Atalanta
Bergamo. Trzy pierwsze spotkania
przegrała, potem straciła jeszcze

klubu spod Wezuwiusza i nie
przeszkodziło w tym ogromne zawirowanie spowodowane konﬂiktem na linii niektórzy zawodnicy
– właściciel Napoli, czyli producent ﬁlmowy de Laurentiis, co
znalazło odzwierciedlenie w fatal-

dołączy do Cristiano Ronaldo,
który jako jedyny dotąd zanotował traﬁenia w sześciu meczach
w grupie. Po drugie Lewandowski aż dziesięć razy pokonał
bramkarzy rywali i do wspomnianego Portugalczyka brakowało
tylko jednego. Osłabiony Tottenham, bezradny w drugiej połowie
spotkania w stolicy Bawarii, był
łatwym celem do traﬁenia. Mimo
to Flick przytrzymał Roberta na
ławce rezerwowych przez cały
mecz, choć jednocześnie zaznaczył, że Polak jest w niesamowitej
formie. Podobno chciał go
oszczędzić przed następnymi potyczkami ligowymi, mając na
względzie jego drobne problemy
zdrowotne (w Bundeslidze ich zabraknie?).
Nie wierzę, że Lewandowski
nie był rozczarowany, iż nie dostał
szansy gry choćby w ostatnich
25–30 minutach. Świadczyła

Niemcom coraz trudniej przychodziło zaakceptować wyczyny „Lewego”, szczególnie że powodują
one wyprzedzanie w różnych klasyﬁkacjach futbolistów kraju naszych zachodnich sąsiadów? Nie
chcę być wyznawcą teorii spiskowych, ale na to właśnie wygląda.
Mimo nieobecności na boisku
w spotkaniu z Tottenhamem Lewandowski zdecydowanie przewodzi najskuteczniejszym piłkarzom tej edycji LM, mając na
koncie dziesięć bramek. I nie bardzo widać, by ktoś mógł mu zagrozić w tej klasyﬁkacji, zwłaszcza
iż przed nim kolejne spotkania
Ligi Mistrzów. I jestem przekonany, że na 1/8 ﬁnału się nie skończy. Bo w tej fazie na „Lewego”
i jego kolegów czeka Chelsea.
W Monachium uważają, że to
dobre losowanie, ale jednocześnie
przypominają ﬁnał LM z roku
2012, kiedy to faworyzowany Ba-

zmierzyć się z Barceloną. I to drużyna Messiego, Suareza, Pique
będzie wyraźnym faworytem, podobnie jak Paris Saint-Germain
w dwumeczu z Borussią Dortmund (Łukasz Piszczek) oraz
Juventus (Wojciech Szczęsny),
który za rywala będzie miał
Olympique Lyon.
Zatem kilku naszych futbolistów czeka atrakcyjna konfrontacja. Nie mają na nią szans polskie
zespoły. Teraz i tym bardziej
w przyszłości, bowiem miejsce
w czwartej dziesiątce klubowego
rankingu UEFA (tuż przed takimi
„potęgami” jak np. San Marino)
oznacza długą i wyboistą drogę do
elity Starego Kontynentu. Pozostaje żyć wspomnieniami świetnych występów przed wieloma
laty Legii Warszawa, Górnika
Zabrze czy Widzewa Łódź. Czy
tak być musi?
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Tak w małżeństwach bywa
Siedzą sobie małżonkowie przy stole i jedzą zupę.
Przez przypadek żona wylewa ją na siebie i mówi:
– Wyglądam jak świnia.
A mąż na to:
– I się jeszcze zupą oblałaś.
***
Kobieta po śmierci traﬁa do nieba i natychmiast
rozpoczyna poszukiwania swego męża. Święty
Piotr sprawdza w kartotece, ale w rubrykach: normalni, błogosławieni, święci nie ma nazwiska po-

Nigdy kochanego ciała za dużo…

szukiwanego. Podejrzewając najgorsze, czyli zsyłkę
do konkurencji, św. Piotr pyta ze współczuciem:
– A ile lat byliście państwo małżeństwem?
– Ponad pięćdziesiąt – odpowiada żona, pochlipując.
– To trzeba było od razu tak mówić! – uradowany
Piotr podrywa się.
– Z pewnością znajdziemy go w dziale „męczennicy”.
***
Przychodzi mąż z pracy do domu.
Żona mówi:
– Zobacz tam do żyrandola, bo nie świecą wszystkie żarówki.
– A co to ja elektryk jestem? – I ogląda telewizję.
Na drugi dzień znowu wraca z pracy do domu.
Żona do niego:
– Wymień uszczelkę w kranie, bo cieknie.
– A co to ja hydraulik jestem? – I ogląda telewizję.
Na trzeci dzień wraca z pracy do domu. Patrzy, żyrandol świeci, z kranu woda nie cieknie, więc pyta
żonę:
– Co? Był elektryk i hydraulik?
– Nie, poprosiłam sąsiada i wszystko naprawił.
– Ile mu zapłaciłaś?
– Nie chciał pieniędzy, tylko chciał żebym mu ładnie zaśpiewała albo d… dała!
– I co mu zaśpiewałaś?
– A co to ja śpiewaczką jestem?

Odnosimy wrażenie,
że niektórzy obecni politycy
zdobyli wyższe wykształcenie,
pomijając podstawowe i średnie!

Fraszki Jana Zacharskiego
Urodzaj
Kilku kandydatów do prezydentury,
A każdy retoryczne wymyśla ﬁgury,
Każdy chce stanąć na czele kraju.
Można powiedzieć: klęska urodzaju.

Łapówkarz
Grodzki sam sobie zafundował biedę,
Gdy po Karczewskim przejął jego schedę.
Władze ujawniły jego chęci wraże,
PiS za to mianował go łapówkarzem.

Podwójna kandydatura
Z dwoma nazwiskami w walce się nie zbłaźni,
Ma Kidawa-Błońska rozdwojenie jaźni,
Dwie kandydatury uosabia sama,
Pierwszy Obywatel oraz Pierwsza Dama.

Ideowiec Karczewski
Pracował dla idei za 400 tysięcy,
Za pracę dla idei dałbym jeszcze więcej.
Bo ideowcom, bądźmy szczerzy,
Za bezinteresowność też coś się należy.

Niemrawa
W kampanii wyborczej pani Kidawa
Jest prawdę mówiąc troszeczkę niemrawa.
Ona się oratorskim nie szczyci talentem,
I chyba nie za bardzo chce być prezydentem.

Nagonka
Na marszałka Senatu trwa atak szalony,
Z dobrego imienia został okradziony.
Nienawistnicy stwierdzili zajadli,
Że to on okradł, nie jego okradli.

Kaganiec
Mając do czynienia dziś z chocholim tańcem,
Obcujemy z kagankiem, jak również z kagańcem.
Kaganek oświaty to korzyść nie lada,
Kaganiec natomiast sędziom się nakłada.

Przód i tył
Marszałek Terlecki użył wszystkich sił,
By przed kamerami prezentować tył,
Bo niebanalną posiada urodę,
I rzadko się przed kamerą prezentuje przodem.

Na baczność
Władza zamordyzmu uprawia szaleństwo,
Dyscyplinować pragnie społeczeństwo,
I wzywa, powołując się na opatrzność,
Aby nas wszystkich postawić na baczność.

Rażeni prądem
Trudno się dzisiaj nie zgodzić z poglądem,
Że nasz domowy budżet jest rażony prądem.
Choć twierdzą ludzie w państwowym urzędzie,
Że rekompensata może kiedyś będzie.
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Justyna z Wrocławia

Limeryki Jana Stanisława Jeża
Radny zaradny
Radny z gminy Głuchołazy
Zmieniał maski wiele razy.
Bywał jastrzębiem,
osłem, gołębiem,
zawsze traﬁał w gusta władzy.
O hodowcy baranów
Znany hodowca ze wsi Pacanów
miał w swoim stadzie mnóstwo baranów,
a wszystkie z nadziejami,
że będą ministrami,
bowiem zabrakło w gminie bałwanów.
Ambitny polityk
Młody polityk ze wsi Burłaki
uwielbia zbierać na innych haki.
I chociaż był ﬁlistrem,
Został wiceministrem,
Bardzo ambitnym, lecz byle jakim.
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