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yliśmy w normalnych warunkach. Rano wychodziliśmy do pracy lub do
szkoły, a po południu odwiedzaliśmy sklepy, restauracje, kawiarnie,
kina, teatry, muzea, siłownie. W pociągach, autobusach, tramwajach
nikt nie bał się oddechu sąsiada,
a maski na twarzy nosili najwyżej
lekarze podczas operacji.
W styczniu doszły wieści, że
w Chinach pojawiła się groźna
choroba wirusowa. Ale Chiny daleko, nikt nie brał poważnie tej
wiadomości, nawet Ministerstwo Zdrowia. Świat to globalna wioska, samoloty, pociągi i inne środki komunikacji
sprawiły, że zaraza zaczęła się
roznosić wszędzie. Niestety, dotarła i do Polski! Pierwszy mieszkaniec naszego kraju przyjechał
z koronawirusem autobusem
z Niemiec. Poddano go natychmiastowemu leczeniu. Potem wy-

wiczek. Zamknięto sklepy, poza
spożywczymi, wszystkie lokale
gastronomiczne, zakłady usługowe, siłownie, kina, teatry. Zabroniono gromadzenia się w jednym
miejscu większej liczby ludzi, telewizja, radio i prasa zachęcały do
pozostawania w domu.

Na początku restrykcje odnosiły pozytywny skutek, na ulicach
panowały pustki, a kto musiał
wyjść do sklepu, ten miał na twarzy maseczkę, policjanci pilnowali
porządku na ulicach i osób na
kwarantannie.

Fot. Piotr Hawałej

Krajobraz pola zarazy

Prof. Krzysztof Simon
Z czasem nastąpiło rozluźnienie, ludzie zaczęli lekceważyć
groźbę zakażenia, ściągali maseczki i nie zachowywali dwumetrowej
odległości między sobą. Rzadko
można było spotkać policjanta.
Rząd, pod naciskiem ludności
zmęczonej zakazami, zaczął stopniowo cofać restrykcje, ale czy nie
za szybko? Pandemia trwa dalej.
Ludzie zakażają się i umierają.
Można spotkać się z opiniami, że
przed koronawirusem ludzie też
umierali na zapalenie płuc i grypę.

To prawda, teraz też umierają, tylko zaraza zabrało dodatkowo
(tekst pisałem 9 czerwca 2020
roku) około 1200 osób. A przecież
ci ludzie mogli żyć!
I na koniec o oszustach żerujących na ludzkim nieszczęściu.
To hieny oferujące skuteczne –
ich zdaniem – leki przeciw zarazie, drogie maseczki i rękawiczki.
Na oﬁary wybierają osoby starsze,
bo łatwiej je oszukać. Takie hieny,
poza karą więzienia, zasługują wyłącznie na pogardę!

Dziękujemy!

Lekarze i pielęgniarki muszą chronić się w specjalnych strojach
krywano następne przypadki, jeden po drugim.
Rząd zrozumiał, że żarty się
skończyły i przystąpił do działania: zamknięto granice, zawieszono krajowe i zagraniczne loty samolotów, wstrzymano kursowanie
wszystkich zagranicznych pociągów i autobusów, znacznie ograniczono połączenia krajowe, osoby podejrzane o kontakt
z chorymi kierowano na kwarantannę, zdrowym nie wolno było
wyjść z domu bez maseczki i ręka-

Ratując chorych, ciężko pracowali lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, kierowcy karetek i przedstawiciele innych
zawodów opiekujących się zakażonymi. Sami często ryzykowali
własnym zdrowiem i życiem. Stosując analogię wojskową, bez
przesady można powiedzieć, że
generałem na tej wojnie z wirusem we Wrocławiu jest ordynator
oddziału zakaźnego szpitala pry
ul. Koszarowej – prof. Krzysztof
Simon.

Z całego serca dziękujemy lekarzom, pielęgniarkom,
ratownikom medycznym, farmaceutom, sanepidom, kierowcom karetek
i wszystkim pracującym przy ratowaniu ludzi
w czasie pandemii koronawirusa.
To Wy stanęliście na pierwszej linii fontu walki z tym groźnym
i nieznanym wrogiem, staczacie bitwy z koronawirusem
o nasze zdrowie i życie.
Poświęcacie siebie i swoje rodziny, by wygrać walkę z nowym patogenem.
Wielu z Was zapłaciło już za swoją pracę słoną cenę – sami zachorowaliście.
To, z czym mierzycie się w każdym dniu,
jest dla większości z nas nie do wyobrażenia.
Tylko dzięki Waszej pracy ludzie chorujący na COVID-19
mogą mieć nadzieję, że wrócą do zdrowia. Tak trzymajcie!
Dziennikarze
„Odrodzonego Słowa Polskiego”
we Wrocławiu
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Felietony i aktualności

Spiskowcy
Wojciech W. Zaborowski

P

rzedłużające się proﬁlaktyczne spędzanie, z wiadomych powodów, czasu wolnego przeważnie w domu zaowocowało u mnie intensywniejszym
niż zwykle przeglądaniem komputerowych wiadomości. Siłą rzeczy skutkowało to również dokładniejszym poznaniem opinii
przeróżnych, zazwyczaj anonimowych, rzadziej podpisanych nazwiskiem, osobników komentujących medialne doniesienia.
Zajęcie było nie tyle może
wzbogacające umysłowo, co skłaniające do reﬂeksji. Hasałem przy
pomocy laptopowej „myszy” po
obu stronach granicy – z przekroczeniem tej normalnej nawet
mysz by miała problemy – i nie
powiem, by było to zajęcie rela-

ksujące. Nie chodzi nawet o koronawirusa, który rzeczywiście królował w nagłówkach większości
informacji. W podtekście dużej
części komentarzy dostrzec bowiem można było przekonanie,
a już na pewno podejrzenie, że katastrofy, które dotykają współczesny świat, są wynikiem... spisku. Co
charakterystyczne, podobne opinie spotkać można było w tekstach pisanych po obu stronach
Odry. Z dużym prawdopodobieństwem można jednak podejrzewać, że identyczne tezy formułowane są nie tylko przez obywateli
Polski i Niemiec.
Dowodów na poparcie tych
zatrważających w swej istocie teorii brak. Ale na tym właśnie polega siła „szeptanej propagandy”,
której celem jest wzbudzenie nieufności do normalnych źródeł informacji, spowodowanie niepoko-

jów społecznych, w efekcie nieraz
sprowokowanie czynów przestępczych. A wszystko pod płaszczykiem „troski” o społeczny ład i porządek. Na efekty nie trzeba długo
czekać. Podobne teorie wielokrotnie już traﬁały na podatny grunt.
Fanatyków, nawiedzonych, chorych psychicznie nie brak w żadnym społeczeństwie.
Przed uleganiem spiskowym
teoriom ostrzegali ostatnio
w Niemczech m.in. i kanclerz
Niemiec, i biskup Limburga
(przewodniczący konferencji episkopatu).
Jestem polonistą. Dlatego
przypomina mi się w tej chwili
spisek Kordiana z dramatu J. Słowackiego. Nie udał się, bo spiskowiec... zemdlał przed komnatą
cara. I oby tak kończyły się
wszystkie spiski.

Wieści z Dolnego Śląska i Opolszczyzny
Duży kompleks rekreacyjny
z basenami i zjeżdżalniami zostanie oddany do użytku w Legnicy
w 2021 roku.
***
Pecha miał mieszkaniec Opola, który chciał kupić narkotyki,
ale pomylił policjantów w cywilu
z dilerami. Został zatrzymany.
***
We wrześniu br. na ulice
Wrocławia wyjedzie 60 nowych
mercedesów komunikacji miejskiej.
***
W ciągu ostatnich dwóch lat
z 77 kamienic we Wrocławiu
zniknęły piece na węgiel, dzięki
programowi podłączeń do miejskiej sieci ciepłowniczej. Do 2024
roku piece będą zlikwidowane
w dalszych 300 budynkach.
***
Wrocławscy naukowcy zbudowali teleskop, przez który będą
obserwować Słońce.
***
W Złotoryi, między placem
Reymonta a ul. Kościuszki, budowane jest rondo.
***
Władze Wałbrzycha, jako
pierwsze w Polsce, wydały zakaz
sprzedaży w torbach plastikowych.
***
Zmodernizowano budynek
Komendy Powiatowej Policji
w Brzegu, są lepsze warunki do
przyjmowania interesantów.

***
Burmistrz Mieroszowa Andrzej Lipiński pogratulował Państwu Irenie i Ryszardowi Mielcarkom
60-lecia
zawarcia
związku małżeńskiego.
***
Premier obiecuje budowę
siedmiu obwodnic na Dolnym
Śląsku: w Legnicy, Międzyborzu,
Oławie, Miliczu, Kaczorowie,
Złotym Stoku i Głogowie.
***
Budżet Bolesławca na 2020
rok po stronie dochodów wynosi
prawie 222 miliony złotych, a wydatków – przeszło 213 milionów.
***
W Jeleniej Górze zostanie
zbudowana baza dla pogotowia
ratunkowego wraz z ośrodkiem
szkoleniowym i niezbędną infrastrukturą.
***
11 nowych składów pociągów,
za 280 milionów złotych, kupią
Koleje Dolnośląskie. Pociągi będą
jeździły na liniach lokalnych.
***
Ponad 12 milionów złotych
nagród wypłacił prezydent Wrocławia Jacek Sutryk urzędnikom
Ratusza w 2019 roku.
***
Na przełomie lat 2022/2023
we Wrocławiu zostanie zbudowana nowa zajezdnia tramwajowa
i linia tramwajowa na Nowe Żerniki.
***
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Radni uchwalili, że powiat jeleniogórski zmienia nazwę na
karkonoski.
***
Kosztem 20 milionów złotych
budowany jest nowoczesny komisariat Policji, ze strzelnicą, na granicy Wałbrzycha i SzczawnaZdroju.
***
Straż Graniczna w Zgorzelcu
zatrzymała 19 Ukraińców, którzy
usiłowali nielegalnie przekroczyć
granicę z Niemcami.
***
Dzik dotarł do Legnicy i biegał po ulicach miasta oraz placach
zabaw dla dzieci. Jedni się go bali,
inni dokarmiali.
***
59-letnia bardzo naiwna
mieszkanka powiatu ząbkowickiego dała oszustowi internetowemu 100 tysięcy złotych. Kiedy
oszust zainkasował pieniądze,
zniknął i wszelki ślad po nim zaginął.
***
Celnicy ze Zgorzelca zatrzymali transport 24 ton złomu metalowego pochodzącego z rozbiórek budowlanych w Niemczech.
Sprawcy zostaną ukarani.
***
Ogród zoologiczny we Wrocławiu, otwarty po przerwie spowodowanej koronawirusem, cieszy się ogromnym powodzeniem.
Dziennie zwierzęta ogląda do 5
tysięcy osób.

Moje

Jan
Kowalski

Ziemia jest płaska, a wirusa nie ma
Czytam rozważania znajomego pisarza średniego kalibru, który cieszy się ze swojej niedawnej kwarantanny. Pisze, że im bardziej człowiek jest odosobniony, im dłuższa jest jego izolacja
od świata, tym głębiej zapada w siebie i tym cenniejsze myśli wydobywa potem ze swego jestestwa ku pożytkowi ludzkości. Poszedłem kawałek tokiem tego rozumowania, ale zaraz wróciłem, bo wyszło mi, że najwybitniejszymi myślicielami powinni być ludzie skazani na dożywocie.
Mnie akurat przymusowa separacja zdecydowanie szkodzi, przemyślenia mam przyziemne,
staję się wredny, czepiam się ludzi bez wyraźnego powodu i powiem wprost: w odosobnieniu
nie mam najlepszego zdania o współobywatelach. Nie żebym hodował jakieś fobie czy urazy
albo od razu podejrzewał wszystkich o najgorsze. Po prostu nie umiem cenić rodaków na odległość. W bezpośrednich relacjach nieźle się z nimi dogaduję, wielu lubię, za niektórymi
wręcz przepadam. Ale gdy nie mam z nimi kontaktów bezpośrednich, to często dowiaduję
się o Polakach rzeczy zaskakujących i bulwersujących. Źródłem tej wiedzy nie są te pseudomedia, które zwykły torturować fakty, katować liczby i tworzyć wykoślawioną rzeczywistość
alternatywną, tylko wiarygodne sondaże i wyniki badań opinii publicznej.
W prowadzonych ostatnio cyklicznych badaniach Polacy odpytywani są na okoliczność przyczyn obecnej pandemii. Prawidłową, udokumentowaną medycznie odpowiedź, że koronawirus „przeskoczył” ze świata zwierząt do świata ludzi, daje mniej niż połowa odpytywanych!
Co gorsza, ich odsetek maleje w kolejnych sondażach. Dwa miesiące temu co czwarty Polak
wierzył, że COVID-19 to wymysł koncernów farmaceutycznych. Obecnie już 40 proc. współobywateli jest przekonanych, że mamy do czynienia ze spiskiem koncernów, które odmianę
zwyczajnej grypy nadmuchały do rozmiarów pandemii, żeby zarobić na lekarstwach i szczepionkach.
Na Facebooku mnożą się grupy kolportujące fake newsy na temat COVID-19. Kilkadziesiąt
tysięcy osób tworzy grupę „Nie wierzę w koronawirusa”, ale znacznie większą i wciąż rosnącą
popularnością cieszy się teoria spiskowa o sieci 5G, która ma być główną przyczyną pandemii. Teoria ta ma kilka wersji. Jedna z nich głosi, że wirusa roznoszą fale elektromagnetyczne.
Druga, że fale o konkretnej częstotliwości, właśnie takiej, jak w sieci 5G, wytwarzają tego wirusa w ludzkich organizmach, bo powodują, że nasze geny wpadają w rezonans i zaczynają
działać nieprawidłowo, w wyniku czego komórki przekształcają się w wirusy… Tomasz Rożek,
ﬁzyk jądrowy i znany popularyzator nauki, na swojej stronie naukatolubie.pl śledzi i obnaża
idiotyczne koncepcje, które znajdują posłuch wśród internautów. W tym taką, że koronawirusa w ogóle nie ma, że został wymyślony po to, żeby uwięzić ludzi w domach, by nie protestowali, gdy rządy potajemnie rozbudowują maszty i sieć 5G…
W złych czasach ludzie stają się bardziej podejrzliwi wobec oﬁcjalnych komunikatów, mniej
wierzą doniesieniom naukowym i częściej dają się nabierać rozmaitym hochsztaplerom, cynicznym politykom obiecującym złote góry, nawiedzonym pseudonaukowcom lub zwyczajnym „jajcarzom”, wymyślającym dla zabawy absurdalne, wyssane z palca teorie. W umysłach
sporej części odbiorców wiara w zjawiska przeczące zdrowemu rozsądkowi przekształca się
z czasem w rodzaj religii i przybiera instytucjonalne kształty. Od wielu lat na przykład istnieje
i rozrasta się organizacja o nazwie Flat Earth Society, licząca 5 tysięcy członków i kilka milionów sympatyków, która głosi pogląd, że Ziemia jest płaska, a dokładnie, że ma kształt dysku
z centrum na biegunie północnym, otoczonym ścianą lodu, nad którą zawieszony jest kosmos, w tym Słońce i Księżyc.
Są też oczywiście takie wiadomości, w które przy najlepszych chęciach nie da się uwierzyć.
Władze Dagestanu jednego dnia ogłosiły, że wskutek pandemii umarło już 40 lekarzy, a nazajutrz oﬁcjalnie poinformowały, że wszystkich dotychczasowych oﬁar koronawirusa jest
w tym kraju tylko 38. Natomiast białoruski satrapa Łukaszenka nie zawraca sobie głowy nawet symboliczną statystyką i przekonuje, że na Białorusi epidemii po prostu nie ma, a sposobem na pokonanie wirusa jest hokej i wódka. W Polsce natomiast lekarstwem na pandemię
okazują się wybory. Im do nich bliżej, tym bardziej luzowane są obostrzenia, a rosnącą liczbę
zachorowań tłumaczy się zwiększonym zakresem testowania. Trudno się nie zgodzić. Im
mniej testów, tym mniej chorych i wystarczy całkiem zaniechać testowania, by COVID-19
przeszedł do historii. Owszem, ludzie nadal będą umierać, ale nie na koronawirusa, tylko na
towarzyszące mu choroby krążenia i płuc.
Chcesz być zdrowy – stłucz termometr! – kpił kiedyś Lech Wałęsa. Mimo rozpowszechnionej
wiary w magiczne teorie trudno uwierzyć, że są w Polsce ludzie, którzy żart byłego prezydenta
potraktowali poważnie.
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Gmina Gryfów Śląski

„Wadowianka” prekursorem „Gryfa”
Robert Skrzypek

L

atem 1945 roku w Gryfogórze (powojenna nazwa
Gryfowa Śląskiego) padła
pierwsza propozycja zorganizowania sportu w mieście. W październiku 1945 roku powstał klub
sportowy ,,WADOWIANKA”
z sekcjami piłki nożnej, siatkowej
i tenisa stołowego. Dlaczego właśnie ,,Wadowianka”? Otóż do zorganizowania administracji państwowej w mieście przyjechała
grupa operacyjna składająca się
z mieszkańców Wadowic. Prezesem okrzyknięto jednogłośnie
mistrza cukiernictwa Tadeusza
Ruszkiewicza z Wadowic. Na początku 1946 roku boisko piłkarskie
urządzono na placu przy strzelnicy.
W tymże roku odbyła się tam
pierwsza powojenna uroczystość
1-majowa i rozgrywki piłkarskie
z reprezentacją stacjonującego tu
garnizonu jednostki radzieckiej.
Po południu o godz. 16.00 na
murawę boiska w Gryfogórze na
pierwszy mecz wybiegły reprezentacje ,,Wadowianki” i reprezentacja garnizonu wojsk radzieckich. Kto żyw z Polaków był
świadkiem pierwszego widowiska
sportowego. W składzie ,,Wadowianki’’ grali: Józef Kowalski,

Edward Kuźniar, Jan Pułka, Andrzej Trzos, Zdzisław Maga,
Eryk Sobieraj, Stanisław Kosikowski, Antoni Kasprzycki,
Wiktor Albin, Marian Mak,
Adam Brodacki, pokonując Rosjan 6:0. W tym czasie na kolei komendantem SOK był Edward
Jahnke, który zainicjował powstanie drugiego klubu sportowego
w mieście – KS ,,KOLEJARZ”.
Klub okazał się lepszy od „Wadowianki”, która została rozwiązana.
Dalsza historia gryfowskiego
piłkarstwa to powołanie klubów
„Włókniarz”, „Ogniwo” i „Unia”,
ale trzy drużyny w 7-tysięcznym
mieście to za dużo, bo żadna nie
miała szans rozwoju. Dlatego
„Włókniarz” i „Unię” połączono,
tworząc klub terenowy „Gryf ”.
Początki były niezłe. Pracami
klubu pokierowali młodzi zdolni
inżynierowie zatrudnieni w miejscowych zakładach przemysłowych.
Wybudowano z płyt betonowych
nowe ogrodzenie stadionu oraz
domek sportowy. W sezonie
1970/1971 do zespołu dołączyło
kilku utalentowanych juniorów,
m.in.: Antoni Sadowski, Józef
Czarnecki, Edward Marcinów,
Zygfryd Borkowski, Wiesław
Szwaj, Jerzy Kozak, Jan Jagieło.
Zespół zaczął grać coraz lepiej.
Mieszanka rutyny z młodością da-

wała coraz lepsze wyniki. Trzon
drużyny tworzyli wówczas tacy zawodnicy jak: Tadeusz Majchrowski, Jerzy Owsik, Adam Szałajko,
Kazimierz Juchniewicz i Tadeusz
Mikołajczyk.

twarze w drużynie pojawiają się
dopiero w sezonie 1983/1984. Są
to wychowankowie grający do tej
pory w juniorach „Gryfa”. Do
nich zaliczyć należy: Grzegorza
Więcewicza, Witolda Korżaka,

Drużyna „Gryfa” po zdobyciu tytułu Mistrza Polski w Rzeszowie
W 1980 roku, już jako nowa
drużyna, wyjeżdża do Rzeszowa
na drugie ogólnopolskie igrzyska
sportowo-rekreacyjne mieszkańców wsi i małych miast, gdzie zajmuje pierwsze miejsce.
Początki lat 80. to wzloty
i upadki drużyny, która gra prawie
w niezmienionym składzie. Nowe

Zbigniewa Poprawę, Adama
Markiewicza, Adama Maculewicza, Adama Budę oraz
Krzysztofa Rzeszuta. W tym sezonie „Gryf ” kończy rozgrywki
na szóstym miejscu w tabeli,
a Henryka Koćmierowskiego
wybrano najlepszym piłkarzem
sezonu.

7 lutego 1997 roku zmieniono
nazwę klubu z Międzyzakładowego Ludowego Klubu Sportowego
na Gryfowski Klub Sportowy
„GRYF”.
Dalsze lata, aż do dziś, były dla
klubu górne i chmurne. Napisałem
o tym obszernie w swojej książce.
Ze względu na brak miejsca w gazecie musiałem się ograniczyć do
skrótu. Obecnie prezesem Klubu
„Gryf ” jest Andrzej Badermann.
Funkcję tę pełni z powodzeniem
od lata 2013 roku, a wspomaga go
Łukasz Krasuski. To w czasie ich
kadencji zuniﬁkowano wszystkie
gryfowskie kluby młodzieżowe pod
herbem „Gryfa”, w którym dziś
z sukcesami występuje kilkudziesięciu zawodników. Stabilizacja,
którą dali „Gryfowi”, przełożyła się
na coraz lepsze wyniki w V lidze, co
zaowocowało historycznym awansem „Gryfa” do IV ligi dolnośląskiej
w sezonie 2018/2019. Promocja do
wyższej klasy rozgrywkowej wiązała się ze spełnieniem określonych
wymogów licencyjnych. Modernizacja gryfowskiego stadionu była
więc „być albo nie być” dla Gryfa.
Na szczęście na wysokości zadania
stanęła Rada Miejska wraz z burmistrzem Olgierdem Poniźnikiem, którzy pomogli sﬁnansować
kompleksowy remont stadionu.

70 lat LZS-u „Zryw” Ubocze
Janusz Buca

W

yjątkowy jubileusz
obchodzi w tym roku
Ludowy
Zespół
Sportowy „Zryw” założony
w 1950 roku w Uboczu koło
Gryfowa Śląskiego. Stowarzyszenie miało wzloty i upadki, lata
sukcesów i zastoju. O tym fenomenie krążą legendy, wymienia
się dziesiątki działaczy i setki zawodników.
Najstarszy dokument w historii LZS-u „Zryw” pochodzi z 27
kwietnia 1950 roku. Pierwszy zarząd koła LZS tworzyli m.in. Tadeusz Polesiak, Antoni Ignatowicz, Kazimierz Tyc, Jan
Waniowski, Adolf Buca, Dionizy Gulina i Jan Kostyk.
Warto także przypomnieć, że
LZS „Zryw” w Uboczu w latach
1950–1974 dwukrotnie zdobył
mistrzostwo powiatu lwóweckiego w rozgrywkach piłkarskich
LZS.

Dla wielu mieszkańców wsi
klub sportowy był drugim życiem, któremu poświęcali bardzo
wiele czasu i energii. Wśród nich
należy wymienić Jana, Janusza
i Mariana Baszaków – ten ostatni był przez 30 lat prezesem
LZS-u „Zryw”, a także – Janusza Bucę, Andrzeja Bułę, Daniela Koko, Wacława Kraszewskiego, Zbigniewa Krzaka,
Feliksa Mizgiera, Lucynę Pawluczyk i Edwarda Ślusarza.
Wspomniani działacze i zawodnicy tego klubu zostali wyróżnieni i nagrodzeni przez burmistrza
Olgierda Poniźnika.
Lata 60. LZS-u „Zryw” to kawał porządnej, a do tego niezwykle emocjonującej historii..
W 1952 roku w LZS-ie zaczęto boksować, ze składek członków koła zakupiono cztery pary
rękawic bokserskich. Do piłki
nożnej i lekkoatletyki dołączył tenis stołowy, sport szachowy,
a przez krótki okres podnoszenie
ciężarów.

Lata 60. to nie tylko piłka nożna. Obok niej istniały sekcje piłki
siatkowej, lekkiej atletyki, tenisa
stołowego, brydża, podnoszenia
ciężarów, szachów. Piłkarze w 1963
roku zdobyli mistrzostwo powiatu
LZS i pierwsze miejsce w rozgrywkach klasy „W”. Siatkarze z mniejszym powodzeniem uczestniczyli
w rejonowych zawodach o Puchar
„Dziennika Ludowego”.
Dwóch lekkoatletów zaliczyło
starty w powiatowej klasie A. Największe sukcesy odnosili sztangiści, na Mistrzostwach Powiatu
„Zryw” zdobył pięć pierwszych
miejsc – dwóch juniorów zostało
powołanych do kadry wojewódzkiej przygotowującej się do mistrzostw kraju.
W 1971 roku oddano do użytku boisko, które ogrodzono, ustawiono ławki, a w wagonie urządzono szatnię. Powstała sekcja
badmintona, organizowano rozgrywki wiejskie w szachach, kometce, tenisie stołowym, biegach
itp.

„Zryw” w latach 1950–1974
dwukrotnie zdobył mistrzostwo
powiatu lwóweckiego w rozgrywkach piłkarskich LZS.
Przez wszystkie dekady problemem było zapewnienie środka
transportu na mecze, zawody, imprezy sportowe. Pomoc świadczyły miejscowe zakłady pracy, m.in.
ZPO „Gryfex”, FNF „Ubocz”,
Azbestolit, OFM i Kamieniołomy.
Lata 80. to m.in. piłkarski
mecz międzynarodowy z drużyną
z NRD, sukcesy dziewcząt na wojewódzkim turnieju piłki siatkowej w Cieplicach i tenisa stołowego w Jeleniej Górze.
W nowy wiek elzetesowcy
wkroczyli z dwoma spalonymi
wagonami – szatniami. Jesienią
2002 roku firma braci Baszaków
„Stolbrat” z Ubocza zakupiła
ubiory piłkarskie dla drużyny
„Zrywu”. Poseł Olgierd Poniźnik dotrzymał słowa wyborczego i ufundował drewniany, używany barak mający pełnić

funkcję szatni dla sędziów i zawodników.
Po przełomie 1989 roku działacze „Zrywu” nie bardzo wiedzieli, jak sobie poradzić. Zablokowane zostały środki ﬁnansowe
płynące dotąd bezpośrednio z Jeleniej Góry poprzez Wojewódzkie
Zrzeszenie LZS. Dotychczasowa
pomoc zakładów pracy dla drużyn
piłkarskich na wsi została wstrzymana, nowym wyzwaniem dla
działaczy było zapewnienie środka transportu na niedzielny mecz.
W rezultacie topniały zastępy
działaczy, którzy musieli zmagać
się z wieloma problemami natury
osobistej, w tym pogonią za pracą.
W drużynach piłkarskich
„Zrywu” występowało kilkuset zawodników. Jedni przez kilkanaście
lat, inni w jednym meczu, byli też
tacy, którzy byli tylko zgłoszeni,
a oﬁcjalnie nigdy w barwach
LZS-u „Ubocze” nie wystąpili.
Ich wszystkich wymieniam, przepraszając tych, których w wykazie
pominąłem.
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Pandemia wciąż trwa, musimy być czujni!
Gmina Długołęka to jedna z największych gmin
wiejskich w Polsce. Zrzesza 41 miejscowości, które
zamieszkuje już ponad 32 tysiące osób. W czasie
pandemii przed władzami stanęło nie lada wyzwanie – walka z wirusem. Jest to jeden z najtrudniejszych egzaminów, jaki przyszło zdać Wojciechowi Błońskiemu, wójtowi gminy Długołęka.
– Namawiałem i apelowałem
do mieszkańców, by – jeśli to
możliwe – ograniczyli wyjścia
z domu do minimum. Robiłem to
za pośrednictwem wszystkich
możliwych mediów: radia, prasy,
telewizji czy mediów społecznościowych – mówi Wojciech
Błoński.
Przeciwnik, którego nie widać
– Powinniśmy zdać sobie
sprawę z faktu, że mierzymy się
z przeciwnikiem, którego nie wi-

weł Kościółek, kierownik wydziału promocji gminy i współpracy
z zagranicą. – Wprowadziliśmy
ograniczony zakres kontaktu
mieszkańców z urzędnikami –
pracujemy rzecz jasna przez cały
czas, ale z zachowaniem wszelkich
procedur ostrożności – dodaje.
Grupa wzajemnego wsparcia
W gminie Długołęka podjęto
działania wspierające osoby objęte
kwarantanną. Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej do dziś robi

Wójt Długołęki Wojciech Błoński systematycznie kieruje zapobieganiem pandemii
w gminie
mieszkańców, którzy chcą pomagać.
Jeden z dealerów samochodowych przekazał sporych gabarytów pojazd dla GOPS-u, żeby
pracownicy gminni mogli przewozić więcej posiłków czy zakupów mieszkańcom. Z kolei lokalne apteki regularnie wspierają
gminę asortymentem medycznym. Należy też wspomnieć
o ogromnym wsparciu ze strony
Kół Gospodyń Wiejskich, które
z wielkim zaangażowaniem do
dziś szyją maseczki dla mieszkańców.

wę, że dla wielu ludzi obecna sytuacja może być bardzo trudna,
dlatego dajemy możliwość skorzystania z bezpłatnych telefonicznych konsultacji psychologicznych. Wierzymy w to, że
rozmowa ze specjalistą może poprawić samopoczucie oraz zredukować stres – mówi Katarzyna
Mądrecka, zastępca kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Długołęce.
Wójt online
W gminie Długołęka cały
czas analizowana jest obecna sy-

Panie z Kół Gospodyń Wiejskich szyją maseczki ochronne
dać, dlatego ta walka jest tak trudna. Do tego każdy z nas jest zagrożony
zarażeniem,
więc
powinniśmy być dziś odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale również za innych – dodaje.
Cały czas spływają od instytucji rządowych informacje na temat stanu osób zarażonych czy
objętych kwarantanną na terenie
gminy Długołęka i władze dzielą
się tą wiedzą z mieszkańcami, by
uświadomić im, że to, kiedy skończy się epidemia, zależy tylko od
nas samych.
– Bardzo szybko podjęliśmy
decyzję o zamknięciu parku
w Szczodrem – centralnego
miejsca spotkań mieszkańców
i turystów z zewnątrz, do tego
zdecydowaliśmy się zamknąć
wszystkie place na terenie gminy.
Jako jedni z pierwszych zdecydowaliśmy o odwołaniu do końca
czerwca wszelkich imprez masowych, a nawet tych, które gromadzą kilkadziesiąt osób – mówi Pa-

zakupy takim osobom, przyjmując
od nich zamówienia telefonicznie.
Z kolei osoby samotne i starsze
mogą skorzystać z pomocy wolontariuszy z paraﬁi w Długołęce
czy Fundacji Dignum. Do dyspozycji mieszkańców jest również
gminny psycholog.
Nie zapomniano o gminnych
jednostkach – zakupiony sprzęt
medyczny traﬁał regularnie do
Ochotniczych Straży Pożarnych
z gminy Długołęka.– Zamówiliśmy maski ochronne, rękawice,
kombinezony, przyłbice, środki
do dezynfekcji i przekazaliśmy
naszym strażakom i policjantom.
Mamy świadomość, że to ludzie
działający na pierwszej linii frontu, często podejmujący interwencje w obronie życia i zdrowia, ale
sami też muszą czuć się bezpiecznie – mówi wójt Błoński, dodając, że cieszy się również z tego, że
na terenie jego gminy, oprócz
działających służb ratunkowych,
jest wielu odpowiedzialnych
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Dezynfekcja małej architektury
tuacja oraz konsultowane są
wszelkie działania z prawnikami,
radnymi oraz skarbnikiem gminy.
– Jesteśmy w trakcie wypracowania rozwiązań, które pomogą np.
rodzicom, których dzieci uczęszczają do prywatnych przedszkoli
czy żłobków. Zbieramy również
informacje od ﬁrm działających
na terenie gminy i analizujemy ich
sytuację – mówi Karolina Ożóg,
skarbnik gminy.
Wójt chce pokazać mieszkańcom, że mogą na niego liczyć –
nie tylko w tych dobrych momentach, ale przede wszystkim
trudnych. – Cały czas jestem
w kontakcie z mieszkańcami, korzystam z nowoczesnych form
przekazu, mam dyżury za pośrednictwem Skype’a, uczestniczę
w telekonferencjach. To dla mnie
również dobry moment na pracę
w terenie – kontrolę gminnych
inwestycji lub sprawdzenie, czy
mieszkańcy wypełniają obowiązek domowej izolacji. Działam,
nie siedzę w domu – podsumowuje Wojciech Błoński.
Tekst i zdjęcia:
Urząd Gminy Długołęka

Sprzęt dla służb mundurowych to podstawa
– Te panie skrzyknęły się same,
wyciągnęły maszyny, zwarły szyki
i z przekazywanych przez nas materiałów na bieżąco szyją ile się da.
Chciałbym im podziękować za tę
inicjatywę – podkreśla wójt.
Jeszcze więcej pracy ma teraz
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który szybko reaguje na
potrzeby mieszkańców – oferuje
nie tylko wsparcie materialne
w postaci dostarczania żywności
osobom w kwarantannie, ale także
duchowe. – Zdajemy sobie spra-

Wszyscy bez wyjątku, łącznie z wójtem Wojciechem Błońskim, poruszają się w maseczkach
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Gmina Wisznia Mała

30 lat samorządu
Rozmowa z Wójtem Gminy Wisznia Mała – Jakubem Bronowickim
lionów to doﬁnansowanie z Unii
Europejskiej. 2 czerwca 2020 roku
dokonano odbioru końcowego
sieci w Psarach. Całość ma być
gotowa w 2022 roku i obejmie 36
kilometrów sieci kanalizacyjnej i 2
kilometry wodociągowej.
W Szewcach zbudowaliśmy
nową szkołę z salą gimnastyczną.
Natomiast w Psarach dokonaliśmy rozbudowy szkoły, której koszt
wyniósł około 8 milionów złotych. Jest tam nowoczesna sala
gimnastyczna, dodatkowe sale
lekcyjne, szatnia, stołówka i sanitariaty. Na drogach gminy jest jasno, bo pojawiło się na nich około
2 tysięcy lamp. Zainstalowały je
po połowie: Tauron i gmina.
Znacznie poprawił się stan dróg,
przez gminę biegnie droga eks-

Lesław Miller

Z

anim powstał samorząd,
gmina Wisznia Mała była
zaniedbana, taka siermiężna, postsocjalistyczna. Na wyboistych i zaniedbanych drogach samochody łamały resory, brakowało
chodników. Dzieci uczyły się
w ciasnych szkołach bez sal gimnastycznych, nie było świetlic,
przedszkoli, wodociągów ani kanalizacji, z braku lamp ulice tonęły
w ciemnościach.
Od tej pory minęło 30 lat. Powstał samorząd zastępujący nieruchawą radę narodową, który wyzwolił
niezwykłą
energię,
przedsiębiorczość i aktywność
wielu ludzi. Zmiana umożliwiła
mieszkańcom gminy uczestniczenie w rozwoju i budowie społeczeństwa obywatelskiego.
W ciągu ostatnich 30 lat gmina Wisznia Mała zmieniła się nie
do poznania. Odzyskana samorządność zapewniła dynamiczny
rozwój oraz dobre wykorzystanie

użytkowania dzięki nowoczesnym
rozwiązaniom energetycznym.
Dzięki modernizacji linii kolejowej z Wrocławia do Poznania,
stacja PKP w Szewcach uzyskała
lepsze połączenia w obu kierunkach. W kooperacji z innymi gminami w projektach partnerskich
budujemy sieć nowych dróg rowerowych łączących m.in. z Wrocławiem.
Powiedziałem tylko o większych dokonaniach, bo w minionych latach zrobiono w gminie
dużo więcej. To dzieło wielu radnych i sołtysów minionego 30-lecia, jak również byłego już wójta
Stanisława Moika.
– Na pewno nie spoczywacie
na laurach. Jakie są najbliższe
plany?

Wójt Gminy Wisznia Mała – Jakub Bronowicki

Odbiór sieci kanalizacji sanitarnej w Psarach

Przed budynkiem Urzędu Gminy Wisznia Mała powstała przyjazna i nowoczesna przestrzeń publiczna
środków ﬁnansowych. Gminy
same decydują o budowie dróg,
oczyszczalni ścieków szkół czy
rozwoju kultury i sportu.
O korzystnych zmianach
w gminie rozmawialiśmy z jej
włodarzem Wójtem Jakubem
Bronowickim.
– Panie Wójcie, ze skromności
nie mówi Pan, że od początku
uczestniczył w tych korzystnych
zmianach, najpierw jako radny,
późnij zastępca wójta, a od trzech
kadencji jako wójt. Rozwój gminy
nastąpił dzięki inwestycjom ze
środków własnych i unijnych.
Przyczynił się Pan do wdrożenia
wielu inwestycji; proszę powiedzieć co zbudowano?

– Można je spotkać na każdym kroku, zarówno w samej
Wiszni Małej, jak i we wszystkich
miejscowościach w gminie. Jesteśmy jedną z najbardziej aktywnych
gmin w Polsce pod względem pozyskiwania środków na inwestycje
ze źródeł zewnętrznych, głównie
z Unii Europejskiej. Gros wartości
doﬁnansowania dotyczy sieci
wodno-kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków. Właśnie trwa budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w południowej części gminy (Psary, Szymanów, Krzyżanowice). Inwestycja ta jest kluczowa dla naszych mieszkańców. Wartość
projektu wynosi ponad 90 milionów złotych, z czego około 47 mi-

presowa S-5, partycypowaliśmy
w przebudowie dróg powiatowych, a na drogach gminnych
prowadziliśmy remonty w każdej
miejscowości. W Wiszni Małej
został zbudowany nowy ośrodek
zdrowia. Istotnym przedsięwzięciem jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej,
m.in. świetlic w Krynicznie i Malinie oraz ZSP w Szewcach, która
wpłynęła na obniżenie kosztów

Rewitalizacja centrum Kryniczna przywróciła blask tej miejscowości

– Zamierzamy zbudować
nowe świetlice w Pierwoszowie,
w Machnicach, a ścieżki rowerowe w Szewcach, Strzeszowie, Ligocie Pięknej, Malinie, Krynicznie, Psarach i Krzyżanowicach.
Urządzimy kilka nowych placów
zabaw dla dzieci, nadal będziemy
doświetlać ulice według technologii LED. Planowana jest również
budowa nowej szkoły w Wiszni
Małej.
– Na pewno gminie zależy na
pozyskiwaniu nowych mieszkańców i inwestorów. Jak by Pan ich
zachęcił?
– Jesteśmy gminą o szybkim
i dynamicznym rozwoju, prowadzimy działania zmierzające do
poprawy infrastruktury, co zwiększa jej atrakcyjność zarówno dla
inwestorów, jak i osób indywidualnych. To doskonałe miejsce
do zamieszkania i wypoczynku.
Jest tu różnorodne ukształtowanie
terenu, malowniczy krajobraz, bogactwo przyrody, co sprawia, że
jest miejscem, w którym dobrze
się mieszka i odwiedza w czasie
wypraw turystycznych.
– Dziękuję Panu Wójtowi za
rozmowę.
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Opowiastka

Rolnik szukał żony
Lesław Miller

M

ichał prowadzi gospodarstwo rolne w jednej
ze wsi w okolicach
Legnicy. Tyrał na tych 15 hektarach
okropnie. Pracował sam, bo rodzice
osiągnęli sędziwy wek i nie mieli
siły, aby mu w czymkolwiek pomóc,
a żony nie miał, chociaż stuknęła
mu już trzydziestka. Długo szukał
życiowej partnerki, lecz bez powodzenia. Myślał nawet o skorzystaniu z telewizyjnego programu
red. Marty Manowskiej – „Rolnik
szuka żony”, ale się rozmyślił, bo
ludzie we wsi mogliby się z tego
śmiać.
O jego względy ubiegała się
22-letnia Zośka, chętnie go odwiedzała i bezceremonialnie właziła mu do łóżka. W te klocki
była niezła, ale do żadnej pracy się
nie nadawała. Nie chciało jej się
nawet zaparzyć mu herbaty.
Wkrótce Michał dowiedział
się, że Zośka to latawica, a swoje
wdzięki oddawała także innym
mężczyznom ze wsi, młodym
i starszym, a nawet 55-letniemu
sołtysowi, za co jego żona wytargała ją po fryzurze. Michał zerwał
z dziwką, bo nie o taką dziewczynę mu chodziło.
Potem była Hanka. Wprawdzie potraﬁła dochować mu wierności, lecz robotna nie była. Kiedy
Michał ciężko pracował przy obsłudze krów i świń, Haneczka
brała leżak i opalała się na słońcu.
Była też zachłanna i ciągle chciała,
aby Michał coś jej kupował, a to
ładną sukienkę, a to komputer,
buty, drogie kosmetyki. – A co, nie
stać cię? – mawiała.
Nie odpowiadała mu leniwa
rozrzutnica i musieli się rozstać.
Chłopak testował jeszcze inne
dziewczyny, lecz Stefka, Maryśka
i Helenka też jego zdaniem nie
nadawały się na połowice.
Inne dziewczyny ze wsi chętnie widziały siebie w pobliskim
miasteczku, gdzie wolały pracować w jakimś biurze za byle grosze, niż babrać się w gnoju na gospodarstwie rodziców.
Kiedy jesienią było mniej pracy na polu i gospodarstwie, Michał pojechał do Wrocławia, aby
odpocząć po ciężkiej harówce, rozerwać się i ewentualnie znaleźć
kandydatkę na żonę. Za radą kolegi, który często tam bywał, od
razu skierował się do hotelu w pobliżu Dworca Głównego. Miał on
tę zaletę, że z okien widać było
tętniącą życiem jedną z głównych
ulic Wrocławia – Piłsudskiego.
Michał zamówił w recepcji
pokój jednoosobowy na pierw-

szym piętrze. Rozpakował bagaże,
wcisnął się w elegancki garnitur,
białą koszulę, krawat i nowe buty.
Z zaciekawieniem obejrzał się
w dużym lustrze, głęboko odetchnął i puścił się w wir wielkomiejskiego życia.
Zaczął od hotelowej kawiarni.
Marząc o ekscytujących przygodach, pamiętał o radach i przestrogach kolegi, aby uważał na
prostytutki. Sęk w tym, jak taką
rozpoznać? Na wsi takich nie ma,
a jeśli się jakaś puszczała, to mówiono o miej kurwa i wszytko
było jasne. A tu? Bądź mądry
i pisz wiersze, a spróbuj odróżnić
dziwkę od porządnej. Wytrawny
facet spojrzy tylko na lico dziewczyny i już rozpoznaje profesję
nierządnicy. Michał takiej wiedzy
nie miał.
Poszedł na dół do kawiarni
hotelowej, ale – jak to przed południem – było prawie pusto. Tylko
tu i ówdzie młodzi mężczyźni degustowali piwo. Przy jednym ze
stolików siedziały mocno umalowane dziewczyny. Michał zamówił kawę ze śmietanką i sernik zaproponowany przez kelnerkę.
Z ciekawością wodził oczami
w kierunku dziewcząt. To byłoby
szczęście poznać taką – pomyślał.
I… szczęście nagle podeszło do
niego. Przy stoliku stanęła ślicznotka i potrząsając kasztanowymi
włosami, zapytała:
– Czy mogę się dosiąść?
Michał był zachwycony i pomyślał, że niebiosa mu ją zsyłają.
Bąknął, że owszem, miejsce jest
wolne. Sam siedział sztywno jak
w kościele, nie wiedząc, co zrobić
z rękami, które wydały mu się zbyt
długie i cholernie niezgrabne.
Kasztanowłosa miała na imię Halina, tak powitała ją kelnerka, bo
na pewno się znały.
– Mamy dzisiaj gastronomiczną pogodę i warto się czegoś napić
– zaproponowała Halina, wyczekująco patrząc na Michała.
– Czemu nie, chętnie napiję
się z panią wina – odparł, licząc na
bliższe poznanie dziewczyny.
Po chwili na stoliku pojawiły
się dwie lampki tokaju aszu, ale
nadal onieśmielony Michał nie
wiedział, o czym mają rozmawiać.
Inicjatywę przejęła Halina. Wypytała go, skąd pochodzi, co robi
u siebie i jakie ma plany we Wrocławiu. Michał odpowiadał na pytania jak przed konfesjonałem.
Dziewczyna o sobie nie mówiła
prawie nic. Podobała mu się, a jej
obcisła, krótka spódniczka i opięty
sweterek coraz bardziej działały
na jego wyobraźnię.
Każdy, chociaż trochę doświadczony mężczyzna, od razu
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rozpoznałby w Halinie „łóżkową”
profesjonalistkę. Ale Michał nie
był doświadczony, bo co mógł
wiedzieć prosty wiejski chłopak?
Był jeszcze na tyle niemądry, że
nosił przy sobie, zamiast trzymać
w banku, 30 tysięcy złotych za
sprzedane zboże i świnie. Zaczął
szastać forsą, zamawiając w lokalu
następne lampki wina, a później –
za namową Haliny – drogie koniaki.
Gdzieś około szesnastej
dziewczyna zaproponowała zmianę lokalu. Poszli niedaleko, do restauracji na drugą stronę tej samej
ulicy. Tam Michał zamówił zupy

na nowo, tym bardziej że nowi
znajomi potraktowali go jak brata.
Michał stawiał więc kolejne butelki i zakąski. Natomiast Halina
z powłóczystymi spojrzeniami
spod rzęs była dla Michała słodka
jak lipcowy miodzik.
Jeden z uczestników restauracyjnej uczty, Heniek, zaproponował zmianę lokalu. Michał ledwie
siedział przy stoliku i czuł, że jest
tak pijany, że nie ma siły na żadną
wędrówkę do jakiegokolwiek lokalu, marzył o położeniu się do
łóżka.
– Zaprowadźcie mnie do hotelu – poprosił.

pomidorowe i sznycle po wiedeńsku oraz butelkę poloneza. Kelner
podał oszronioną butelkę owiniętą
w białą serwetkę, co Michałowi
bardzo się podobało. U niego na
wsi nikt nie robi takich ceregieli,
ﬂaszkę z wódką podaje się jak
wiadro wody dla krów, a pijacy
i tak są zadowoleni.
Po tej biesiadzie Michał był
pijany już nie tylko szczęściem,
zaś Halina – zaprawiona w pijackich bojach – wyglądała jak trzeźwy aniołek i wcale nie zamierzała
przerywać dobrze rozpoczętej imprezy. Przy stoliku pojawiło się
dwóch osiłków, których Halina
przedstawiła jako dobrych swoich
kolegów i zabawa rozpoczęła się

– Dobrze – powiedziała Halina – ale będziemy się tam dalej
bawić?
– Tak, chcę być w pokoju jak
najprędzej, bo się spiłem.
– Już idziemy, ale trzeba zapłacić rachunek, daj pieniądze.
Michał wyciągnął z kieszeni
kilka pomiętych stuzłotowych
banknotów i położył na stole.
Dziewczyna wzięła je i pobiegła
na zaplecze, by zapłacić kelnerowi.
Potem Halina i jej koledzy
wzięli pijanego Michała pod rękę
i poprowadzili do hotelu. Nagle
dziewczyna zapytała:
– Masz w pokoju wódkę?
– Nie mam.

– To daj pieniądze, a Heniek
skoczy do pobliskiego sklepu
i kupi.
– Weź z kieszeni, bo ja nie
mogę do niej traﬁć.
Wyciągnęła kilka setek i wręczyła Heńkowi, który pobiegł do
sklepu.
W pokoju rozpoczęła się balanga, bo Heniek przytaskał kilka
butelek wódek, wody mineralne,
kiełbasę, szynkę, ogórki i chleb.
Halina zrobiła kanapki, a Heniek
rozlał alkohol do hotelowych
szklanek z pokoju i łazienki. Goście byli zadowoleni, bawiąc się
doskonale i popijając co chwilę za
zdrowie gospodarza, który niczego nieświadomy spał snem pijaka.
Michał obudził się następnego
dnia koło południa z okropnym
kacem i natychmiast chwycił butelkę, w której znalazł resztkę
wody. Wypił łapczywie, usiadł na
łóżku i zaczął sobie przypominać
wczorajsze wydarzenia. W pokoju
poza nim nikogo nie było, gdzie
Halina i jej znajomi? Nagle coś go
olśniło i wyciągnął portfel, był pusty. Przeszukał wszystkie kieszenie i torbę z rzeczami, nigdzie ani
grosza…
– Jestem kretyński dureń –
powiedział Michał sam do siebie
– jak mogłem tak dać się oszukać!
Ta Halina to ani chybi dziwka,
a jej koledzy to alfonsi i złodzieje!
Michałowi nie zostało nic innego, jak zgłosić kradzież policji.
Tam funkcjonariusze spisali protokół i popatrzyli na niego z politowaniem.
– Panie Michale, jak pan mógł
być taki naiwny i upić się w towarzystwie nieznanej kobiety i jej
znajomych! Powinien się pan od
razu domyślić, że im zależało tylko na tym, aby pana okraść. Oczywiście zajmiemy się tą sprawą, ale
są marne szanse na złapanie
sprawców. Nie wiadomo kim są
ani jak się naprawdę nazywają.
Wrócił więc Michał do domu,
pojechał na gapę, bo złodzieje nie
zostawili mu ani złotówki. Traﬁł
akurat na topornych prymitywów.
Przedwojenni lwowscy złodzieje,
którzy przybyli do Wrocławia,
mieli swój honor. Wprawdzie
kradli, ale zawsze zostawiali swojej oﬁerze kilka złotych, choćby na
posiłek. Dziś prawdziwych złodziei już nie ma!
Michał skruszony wrócił na
wieś. Poniósł sporą stratę, ale nic
nikomu nie powiedział, bo byłby
to wstyd.
Dalej myśli o ożenku i rozważa jednak możliwość skorzystania
z telewizyjnego programu „Rolnik
szuka żony”.
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Wojaże
Lesław Miller

Czy warto
pojechać
do Moskwy?

O

dpowiadając na pytanie
w tytule – naprawdę warto! Moskwa jest stolicą
Rosji oraz największym i najbardziej zaludnionym obszarem miejskim w Europie. Liczy ponad 17
milionów mieszkańców, a w całej
aglomeracji około 20 milionów,
więcej niż w całych takich państwach jak Grecja, Szwecja, Norwegia, Bułgaria Holandia, Czechy.
Położona jest nad rzeką Moskwą,
w międzyrzeczu Oki i Wołgi.
W Moskwie mieszka ponad 90%
Rosjan, ale są też przedstawiciele
innych narodowości: Ukraińcy, Ormianie, Żydzi, Azerowie, Białorusini, Gruzini i inni. Wśród miast
partnerskich, obok Paryża, Berlina

Plac Czerwony w Moskwie

Pomnik Puszkina
Kreml i plac Czerwony, Sobór
Chrystusa Zbawiciela oraz wielobarwny Sobór Wasyla Błogosławionego.
Poza tym warto zobaczyć:
• Teatr Bolszoj, Dzwonnicę
Iwana Wielkiego, Sobór Kazańskiej Ikony, Sobór Zwiastowania,

Kreml

Sobór Archangielski, Monastyr
Nowodziewiczy, Ogólnorosyjskie
Centrum Wystawowe, Ogród
Aleksandrowski, zoo, Galeria
Trietiakowska.
• Liczne muzea: Lenina, Marksa, Historyczne, Sztuk Pięknych,
Wielkiej Wojny Ojczyźnianej.
• Pomniki: Lenina, Marksa,
Piotra Wielkiego, Bułhakowa,
Puszkina, Zdobywców Kosmosu.
Turystów interesują podstawowe ceny (podajemy je przeliczone na złote polskie). Nocleg
w kwaterach i tanich hotelach
można dostać już za kilkadziesiąt
złotych za dobę.
Oto ceny niektórych artykułów spożywczych: posiłek typu
fast food – 19 zł, bochenek chleba
– 1,90 zł, masło – 5,14 zł, czekolada – 3,08 zł, karton mleka (1
litr) – 4,30 zł, 1 kg żółtego sera –
38 zł, butelka piwa – 8,40 zł, kiełbasa lub wędlina (1 kg) – 37 zł,
kawa – 7 zł, masło (180 g) – 11,90
zł, jogurt – 3,21 zł, jaja (10 sztuk)
– 4,02 zł.
Najtańsze zakupy można robić
na bazarach, z możliwością targowania się. Obok drogich i luksusowych marketów są w tym mieście również małe i tanie sklepy.
Będąc w Moskwie, trzeba pomyśleć
o
bezpieczeństwie.
W mieście grasują kieszonkowcy
okradający nieświadomych turystów zagranicznych. Warto trzymać pieniądze i dokumenty w wewnętrznej kieszeni zabezpieczonej
zamkiem błyskawicznym.
Niebezpieczny jest ruch drogowy, bo kierowcy jeżdżą nieuważnie i potrącają pieszych na
pasach, a nawet na zielonym
świetle. Na stacjach metra pociągi
zatrzymują się bardzo krótko,
a drzwi zamykają się szybko
i mogą przygnieść pasażera.

Jedna ze stacji metra
i Wiednia, jest także Warszawa
i Kraków.
Do Moskwy można dotrzeć
pociągami, autobusami i samolotami. Czynne tu są trzy lotniska:
Szeremietiewo, Wnukowo i Domodiedowo.
Największym i najbardziej popularnym środkiem komunikacji
miejskiej jest metro zbudowane
w 1935 roku. Zajmuje 333 hektary i liczy 200 stacji. Dziennie

przewozi ponad 7 milionów pasażerów.
Moskwa jest najbogatszym
i najbardziej dynamicznie rozwijającym się miastem w całej Rosji.
Jest oblegana przez turystów, którzy przysparzają miastu duże zyski. A jest tu co zwiedzać, by
wszystko zobaczyć, nie starczyłoby nawet tygodnia. Do najważniejszych i najbardziej znanych
zabytków Moskwy zaliczamy:

Muzeum Historyczne
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Środa Sląska

30 lat samorządności
w Mieście i Gminie Środa Śląska

Wręczenie Orła PS dla Gminy Środa Śląska
Warszawa, 14 czerwca 2019 r.

Otwarcie Średzkiej Komunikacji Publicznej
Miasto Skarbów, 30 stycznia 2018 r.

Gmina Środa Śląska to jedna z kilkunastu
miast i gmin w Polsce, która została nagrodzona tytułem i statuetką Orła Polskiego
Samorządu w kategorii Gmina 30-lecia
Wolności RP. Ocenie Kapituły Plebiscytu
podlegał całokształt działalności samorządu za poprzednich 30 lat.

jowej, wysoki poziom infrastruktury publicznej, eventy kulturalne, poziom wydatków
inwestycyjnych oraz ekologiczny transport
autobusowy. Ten sukces dedykuję wszystkim mieszkańcom i mam nadzieję, że jeszcze nieraz będą dumni z działań Gminy Środa Śląska i jej sukcesów - komentuje Adam
Ruciński, Burmistrz Środy Śląskiej.

- To wyróżnienie to nasz wspólny sukces,
na który złożyło się wiele działań i osiągnięć
wielu kadencji władz Miasta i Gminy Środa
Śląska od 1990 roku do dnia dzisiejszego.
Doceniono nas za dynamiczny rozwój gospodarczy od początku transformacji ustro-

Ogólnopolski Plebiscyt Orły Polskiego
Samorządu od 10 lat promuje samorządy
i buduje ich pozytywny wizerunek, a także umacnia pozycję gmin podnoszących
standard życia mieszkańców oraz wykazu-

Podziękowania dla burmistrzów za wkład w Orła Polskiego Samorządu na sesji Rady Miejskiej w Środzie Ślaskiej
w dniu 26 czerwca 2019 r. od lewej: Lucjan Klim (Burmistrz Środy Śląskiej kadencji 1990 – 1995), Wioletta Borkowska
(Wiceprzewodnicząca Rady Rady Miejskiej), Mieczysław Łabatczyk (Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej), Jerzy
Kryciński (Przewodniczący Rady Miejskiej), Antoni Biszczak (Burmistrz Środy Śląskiej kadencji 1995 – 2000), Adam
Ruciński (Burmistrz Środy Śląskiej) i Monika Szymanowska p.o kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Gminy.
Nieobecni burmistrzowie na sesji Rady Miejskiej: Zbigniew Berezowski (burmistrz kadencji 2000-2001)
i Bogusław Krasucki (burmistrz Środy Śląskiej w latach 2001-2014)

jących otwartość i przychylność we współpracy z inwestorami i przedsiębiorcami.
Laureaci nagrody Orła Polskiego Samorządu wyznaczają najwyższe standardy,
są symbolem rozwoju oraz efektywności
w zarządzaniu regionem.
- Jest to ogromne wyróżnienie dla Środy
Śląskiej i jednocześnie bardzo pozytywna
ocena naszej wspólnej, ciężkiej pracy sa-

morządowej. Jest to sukces, na który pracuje się latami i cieszę się, że od ponad
3 lat jestem zaangażowana w rozwój Miasta i Gminy Środa Śląska, która jest jednym z liderów Ziemi Średzkiej i Aglomeracji Wrocławskiej – dodaje Monika Szymanowska, p.o Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Gminy w Urzędzie Miejskim
w Środzie Śląskiej.

Z Dolnego Śląska

70 lat orkiestry
górniczej
W

sali widowiskowej
Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji
odbył się koncert podsumowujący
70-lecie istnienia Złotoryjskiej
Górniczej Orkiestry Dętej.
Koncert podzielony był na
trzy bloki, w trakcie których orkiestra pod batutą Zbigniewa
Krupińskiego zagrała w sumie 18
utworów, w tym 3 kolędy
w pierwszej części: „Tryumfy Króla Niebieskiego”, „Wśród nocnej
ciszy” i „Bóg się rodzi”.
– Chciałbym podziękować orkiestrze za ten magiczny koncert.
Jest on zwieńczeniem 70-lecia, ale
mam nadzieję, że orkiestra już

przygotowuje się do następnego
jubileuszu, ponieważ chcemy słuchać jej występów na terenie całego kraju – mówił burmistrz Robert Pawłowski, który wręczył na
ręce kapelmistrza Czesława Kuźniara list gratulacyjny.
W trakcie uroczystości podziękowania otrzymali także:
Piotr Koziar, Dariusz Jach, Alfred Michler, Urszula Gałązka,
Krystyna Kozłowska.
Publiczność usłyszała także
historię Złotoryjskiej Górniczej
Orkiestry Dętej, którą w skrócie
opowiedział dyrektor ośrodka
kultury Zbigniew Gruszczyński.
Orkiestra okrągłą rocznicę
swojego istnienia obchodziła
w ubiegłym roku. Z tej okazji
ZOKiR opracował projekt, który
zaprezentował szerzej złotoryjskiej społeczności działalność orkiestry na przestrzeni 70 lat.
Dzięki doﬁnansowaniu przez
Fundację KGHM Polska Miedź
i Urząd Miejski w Złotoryi wydano broszurkę na temat zespołu
oraz płytę.
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Zmarł Robert Szecówka
5 marca zmarł w Hamburgu Robert Szecówka, pseud. Robs, rocznik 1935.
peningów – Otwarta Galeria Alster
– OFFGALA.
Jest laureatem ponad 30 nagród i wyróżnień, w tym „Premio
Città di Fano ’77”, Światowego
Salonu Karykatury „Montreal
’78”, „Satyrykon” ’78, ’79, Nagroda
Muzeum Karykatury w Warszawie 1985.
Publikacje w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Francji, Holandii, Rosji i kilkunastu innych kra-

jach. Jego powieść – żart literacki
„Pałer” zawierająca 20 260 słów
wyłącznie na literę „P” w roku
2001 została wpisana do Księgi
Rekordów Guinnessa.
Od 1986 roku mieszkał
w Hamburgu.
Za swoją twórczość oraz promocję sztuki polskiej w Niemczech odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi
Rzeczypospolitej Polskiej.

S

tudiował architekturę na Politechnice Wrocławskej. Karykaturzysta, satyryk, ilustrator, animator kultury. Współpracował ze „Szpilkami”, „Karuzelą”
„Poland”. Miał stałe rubryki
w m.in. „Wiadomościach”, „Wieczorze Wrocławia”.
Był jednym z pomysłodawców
i inicjatorów Międzynarodowego
Festiwalu Karykatury „Satyrykon”
w Legnicy, członkiem założycielem
Fundacji „Pegasus” w Hamburgu,
współorganizatorem międzynarodowych wystaw malarskich i hap-

Jeden z licznych, nagrodzonych, rysunków Roberta Szecówki
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Europejskie wojaże
Weekend we Francji

Menton – gdzie cytryna dojrzewa
Elżbieta i Wojciech Zaborowscy

F

roku Charles III von Monaco
przekazał miasto Napoleonowi
III i weszło w skład Departamentu Alpes Maritimes. Po zniszczeniach w II wojnie światowej, gdy
miasto zajęte było kolejno przez
Włochów i Niemców, a hotele zamieniane były w szpitale, położony nad morzem gród od lat 60. ub.
wieku zaczął rozwijać turystyczną

Elżbieta Zaborowska, współautorka tekstu, u jej stóp Menton

Coś na kształt Syrenki
naturalnych, ale również ze
względu na historię. Menton –
miasto, którego początki sięgają
XII wieku, od połowy wieku XIV
do 1860 roku zarządzane było
przez rodzinę Grimaldi. Po tym

infrastrukturę. I mimo iż liczące
30 000 mieszkańców Menton nie
cieszy się jeszcze światowym rozgłosem, to coraz liczniej przybywają tu Francuzi i Włosi zwabieni
nie tylko walorami krajoznawczy-

Zdjęcia autorów

rancja po kilkumiesięcznej
przerwie otwiera swe granice! Dostęp do Paryża jeszcze ograniczony, obostrzenia sanitarne jeszcze obowiązują, ale
urlopowicze z całej Europy już
cieszą się z możliwości odwiedzin
tego interesującego kraju. Nie wybieramy się w tym roku na Riwierę,
bo... wróciliśmy z niej tuż przed
zamknięciem granic. Były to ostatnie dni normalnego życia na francusko-włoskim pograniczu. Odprężeni turyści, zatłoczone kafejki,
urokliwe krajobrazy i niezliczone,
otwarte do zwiedzania zabytkowe
budowle, obiekty kultury czy godne
zainteresowania regionalne imprezy
plenerowe. Warto tam pojechać!
Wiecie, gdzie leży we Francji
Menton? Miasto, na widok którego palec automatycznie uruchamia spust migawki w aparacie fotograﬁcznym, zdjęcia mówią
bowiem więcej o tym miejscu, niż
są w stanie wyrazić słowa. Posługując się przenośnią, można zacytować tekst znanej moniuszkowskiej pieśni: „Znasz-li ten kraj,
gdzie cytryna dojrzewa...?”.
O cytrynie – trochę później, na
razie słów parę o samej miejscowości.
Z pewnym smutkiem w głosie
mieszkańcy tego należącego do
regionu Côte d`Azur miasta
stwierdzają, że ich gród nie jest
tak znany w świecie, jak nieopodal
leżące Cannes czy Monaco. Spośród setek tysięcy turystów przewijających się rocznie przez Promenade des Anglais w Nicei rzadko
kto traﬁa na ciągnącą się wzdłuż
Menton dwukilometrową, równie
atrakcyjną Promenade du Soleil,
która prowadzi aż do granicy

z Włochami. Swoisty mikroklimat spowodowany tym, że miasto
z jednej strony graniczy z morzem, z drugiej zaś chronią je sięgające 500 metrów wysokości
góry, przyczynia się, iż jest to najcieplejsze miejsce w regionie.
Miasto zasługuje jednak na większe zainteresowanie turystów nie
tylko z powodu swych walorów

Owocowy parasol i kapelusz

Malownicze miasteczko Menton

Postać z bajki

mi, ale i wyraźnie niższymi kosztami pobytu niż w sąsiednich
„światowych” kurortach.
Co tam ceny! Spacerując wąskimi uliczkami starego miasta,
chłonąc zapach poukładanych
w piramidy w hali targowej cytrusowych owoców, wdychając wszędobylską woń lawendy (lawendowe mydełka w butikach miały
kształt egzotycznych owoców),
zapomina się o kosztach. A gdy
jeszcze skosztowaliśmy, za parę
euro zaledwie, lokalnego przysmaku, zupy „socca”, poczuliśmy
prawdziwą sytość wrażeń, nie tylko żołądkowych.
Jeśli przybyło się samochodem, śmiało można go na czas
wędrówki po mieście zostawić
w podziemnym garażu. Tu wszędzie jest blisko: do portu, do kościoła St. Michel czy do drugiej
promenady, Promenade de la Mer.
Trudno w krótkim tekście wymienić wszystkie walory miasta.
Menton atrakcyjne jest cały rok,
ale szczególnie zachęcamy do
przybycia na przełomie marca
i kwietnia. Wtedy trwa tu jedyny
na świecie „Festiwal cytrynowy”
gromadzący 230 000 zwiedzających. Do jego organizacji sprowadza się 145 ton owoców cytrusowych! Festiwal swój początek
wziął w 1934 roku i odtąd co 12

miesięcy podziwiać można ciągnące Promenadą Słońca przystrojone wozy, oklaskiwać grupy taneczne
i
folklorystyczne.
A wszystko – wozy i trasa pochodu – przystrojone jest cytrusowymi owocami. Z owych owoców:
cytryn, mandarynek, pomarańczy,
limet powstają najprzeróżniejsze
ﬁgury, dochodzące nawet do 10
metrów wysokości, które stanowią
jedyną w swoim rodzaju wystawę
plenerową. Można ją oczywiście
zwiedzać po zakupieniu biletu, całość jest bowiem przezornie otoczona specjalnym płotem i wstęp
na teren ekspozycji możliwy jest
po uiszczeniu opłaty w wysokości
8 euro (dla dzieci i seniorów – 6
euro). O pochodzie, niestety, tylko
słyszeliśmy, przybyliśmy już po
głównych uroczystościach. Cytrusowe postacie na szczęście czekały
jeszcze na zwiedzających – skorzystaliśmy więc z tej możliwości,
dodatkowo utrwalając na fotosach
dla siebie i Czytelników „Słowa”
tę jedyną w świecie ekspozycję.
Powoli otwierają się europejskie granice. Należy wierzyć, że
jeszcze trochę, a i obostrzenia sanitarne przestaną mieć rację bytu.
Jeśli nie w tym roku – bo marzec
i kwiecień już minęły – to może
w przyszłym... namawiamy na
urlop do Menton!
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Gmina Olszyna

Gmina wykorzystanych szans
Wywiad z Burmistrzem Olszyny Leszkiem Leśko

O

lszyna to niewielka, ale
bardzo malownicza gmina miejsko-wiejska położona w południowej części Powiatu Lubańskiego na Dolnym
Śląsku. Charakteryzuje ją dynamiczny rozwój oraz wiele atrakcji
turystycznych, co sprawia, że jest
chętnie odwiedzana przez turystów
zarówno z kraju, jak i z zagranicy.
Gmina Olszyna słynie przede
wszystkim z trzech dużych ośrodków wczasowych nad Jeziorem
Złotnickim w Karłowicach, nad
Jeziorem Leśniańskim w Bożkowicach oraz nad rzeką Kwisą w Zapuście, z odbywających się na „Sowiej Chacie” w Motoparku Olszyna dorocznych międzynarodowych
wyścigów offroadowych – Gorm
24 i King Of Poland, organizowanych tutaj co roku Mistrzostw
Dolnego Śląska w Biegach Przełajowych, a także przepięknego,
majestatycznego zamku Rajsko.
Gmina w ciągu ostatniego 30lecia zrealizowała wiele zadań i inwestycji infrastrukturalnych na
łączną kwotę blisko 150 milionów
złotych.
– Jakie inwestycje, które udało
się Panu zrealizować w ciągu
ostatniego 30-lecia, zaliczyłby
Pan do najważniejszych?
– Nasza gmina przez lata borykała się z zaopatrzeniem
w wodę i oczywiście odbiorem
ścieków, dlatego jednym z ważniejszych zadań, jakie na początku
podjęliśmy w samorządzie, była
budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W sumie na terenie
gminy wybudowaliśmy 42 kilometry sieci kanalizacyjnej i 68 kilometrów wodociągowej. Do tego
doszła budowa dwunastu przepompowni ścieków i dwie tłocznie wody oraz dwie duże stacje
uzdatniania wody – w Grodnicy
i w Olszynie. W latach 2005–
2006 wybudowaliśmy w Olszynie
dużą i na tamte lata jedną z najnowocześniejszych oczyszczalni
ścieków w Polsce, która bardzo
dobrze funkcjonuje do dzisiaj.
Drugim, bardzo ważnym zadaniem, jakie przyjęliśmy do realizacji, były inwestycje w sferze
oświaty. Przeprowadziliśmy remont kapitalny SP nr 1, od podstaw wybudowaliśmy SP nr 3, wyremontowaliśmy część obiektu
oświatowego graniczącego z tą
szkołą, gdzie mieściło się Gminne
Gimnazjum Publiczne, do momentu, kiedy obecnie funkcjonujący rząd podjął decyzję o likwidacji gimnazjów. Udało się nam
przeprowadzić również remont
SP w Biedrzychowicach. Wyre-

montowaliśmy także nasze
Gminne Przedszkole Publiczne
w Olszynie. Wspomnę też, że
wspieraliśmy również funkcjonowanie jedynej w naszej gminie
szkoły średniej, czyli Dolnośląski
Zespół Szkół w Biedrzychowicach, który przez lata kilkukrotnie
zmieniał nazwę. Obecnie to jedna
z najnowocześniejszych placówek
edukacyjnych w województwie
dolnośląskim.
Udało się również, w latach
2001–2002, wybudować blisko
dwukilometrową
obwodnicę
Olszyny, co znacznie ograniczyło
ruch kołowy przez centrum.
– Sporo zainwestowaliście
w infrastrukturę sportową?
– Myślę, że tak. Doprowadziliśmy do stanu używalności obiekt
stadionu miejskiego w Olszynie.
W ostatnich latach powstał tam
nowoczesny budynek socjalny dla
zawodników naszego klubu sportowego Olsza Olszyna. Z prawej
strony stadionu od wejścia stanęła
również scena, gdzie odbywają się
wszystkie gminne imprezy masowe, w tym tradycyjne Święto Plonów. Za stadionem stworzyliśmy
infrastrukturę przełajową, dzięki
czemu odbywają się u nas dolnośląskie i ogólnopolskie mistrzostwa w biegach przełajowych.
Wybudowaliśmy także boisko
wielofunkcyjne oraz dużą siłownię zewnętrzną. Teraz czekamy na
środki, które pozwolą nam wyremontować płytę główną stadionu
piłkarskiego oraz bieżnię, a także
trybuny. Mam nadzieję, że te
środki w końcu zostaną nam
przyznane. Udało się również wybudować w Olszynie boisko Orlik
oraz boisko wielofunkcyjne przy
szkole w Biedrzychowicach.
W każdej miejscowości są również place zabaw dla dzieci i rekreacyjne miejsca spotkań dla
mieszkańców. Ciągle otwarta pozostaje sprawa naszego basenu
gminnego, szukamy możliwości
pozyskania środków na jego odbudowę. Natomiast chciałbym zaznaczyć, że na terenie gminy
mamy dwa duże kąpieliska nad jeziorami – w Bożkowicach oraz
w Karłowicach, gdzie mieszkańcy
i turyści mogą aktywnie wypoczywać latem. Warto również podkreślić, że w gminie Olszyna, na
Sowiej Chacie, mamy największy
w Europie tor offroadowy, którego
operatorem jest Motopark Olszyna.
– Lata dziewięćdziesiąte to,
jak wszyscy pamiętamy, był kryzys, w szczególności na rynku
pracy, a dla gminy likwidacja za-
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trudniających dwa i pół tysiąca
osób Olszyńskich Fabryk Mebli.
– To prawda. Trzecim zadaniem, z jakim musieliśmy się
zmierzyć, było zagospodarowanie
terenów i obiektów po byłych,
zlikwidowanych
Olszyńskich
Fabrykach Mebli. Część terenów

Burmistrz Olszyny
– Leszek Leśko
udało na się zbyć prywatnym podmiotom, które je zagospodarowały, tworząc m.in. duży zakład produkcyjny Novostrat, natomiast
budynki w centrum miasta postanowiliśmy zachować dla potrzeb
gminy. Na bazie dawnego Zakładowego Domu Kultury OFM powstał nowoczesny obiekt, w którym miejsce znalazł Gminny
Ośrodek Kultury wraz z Gminną
Biblioteką Publiczną. Natomiast
biurowce przeznaczyliśmy na siedzibę Urzędu Miejskiego wraz
z Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej, Komendą Straży
Miejskiej i Posterunkiem Policji
oraz drugi na Gminny Ośrodek
Zdrowia. Ich remonty powoli się
kończą i w najbliższym czasie oddamy je do użytku.
– Gminę nawiedziły cztery
duże powodzie. Jak udało się
Wam po nich podnieść?
– Było to bardzo trudne. Przypomnę, że powodzie nawiedziły
naszą gminę w latach 2010, 2012,
2013 i 2016. Ale rzeczywiście
udało nam się podnieść! To była
kwestia determinacji i poświęcenia, zarówno ze strony samorządu,
ale również ze strony samych
mieszkańców gminy. Rzeka
Olszówka zniszczyła niemal
w 100 procentach wiele obiektów
infrastrukturalnych – drogi, mosty, budynki mieszkalne i użyteczności publicznej. Musieliśmy naszym mieszkańcom zapewnić

wówczas lokale mieszkaniowe, remontować zniszczone szkoły
i wiele innych obiektów. Odbudowaliśmy 28 mostów, wybudowaliśmy nowe przepusty i we współpracy z Dolnośląskim Zarządem
Melioracji i Urządzeń Wodnych
uregulowaliśmy rzekę, wybudowaliśmy też nową kanalizację
deszczową i wyremontowaliśmy
kilkadziesiąt kilometrów dróg
oraz chodników. Udało nam się
też wybudować nowe, oszczędne
ledowe oświetlenie uliczne, co
daje ogromne oszczędności w budżecie gminy.
– A jak gmina rozwija się
w sferze infrastruktury społecznej
i turystycznej?
– Mamy wzorcowo funkcjonującą w krajowym systemie ratownictwa Ochotniczą Straż Pożarną, zespoły ludowe i dziecięce
zespoły muzyczne działające przy
GOK oraz wiele stowarzyszeń
i klubów. Chciałbym również
nadmienić, że każde sołectwo ma
swoją świetlicę wiejską, gdzie spotykają się mieszkańcy danej miejscowości.
Od lat wspomagamy także nasze lokalne paraﬁe w Olszynie
i Biedrzychowicach, wspierając
remonty obiektów sakralnych.
Na terenie gminy rozwija się
budownictwo indywidualne. Notujemy spory wzrost napływu nowych mieszkańców, którzy się
u nas budują. Zabiegamy również
o możliwość pozyskania w niedalekiej przyszłości środków ministerialnych, by ruszyć z adaptacją
lub budową mieszkań komunalnych i socjalnych.
Jeśli chodzi o turystykę, to
udostępniamy obiekty wczasowe
w Bożkowicach nad Jeziorem
Leśniańskim, Karłowicach nad
Jeziorem Złotnickim oraz w Zapuście nad rzeką Kwisą, gdzie
chętnie wypoczywają turyści zarówno z kraju, jak i z zagranicy.
Mamy również przepiękny,
zrewitalizowany zamek Rajsko
położony niedaleko Bożkowic
nad Jeziorem Leśniańskim, gdzie
gościliśmy m.in. światowej sławy
muzyka Eda Sherana oraz Ministra Obrony Mariusza Błaszczaka.
Przypomnę, że przez wiele lat
odbywał się w Olszynie Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych, który zapoczątkował wielki
przyjaciel naszej gminy śp. Wicemarszałek Sejmu RP i Minister
Obrony Narodowej – Jerzy
Szmajdziński.
Mamy również atrakcyjne połączenia komunikacyjne – zarów-

no kolejowe, jak i autobusowe.
Dzięki
naszym
staraniom
w Olszynie zatrzymuje się pociąg
Intercity relacji Szklarska Poręba
Górna – Jelenia Góra – Warszawa
– Białystok. Ponieważ jedzie on
przez pół Polski, nasi mieszkańcy
(lub turyści) mogą z dworca
w Olszynie dojechać bezpośrednio m.in. do Wrocławia, Kalisza,
Łodzi i Warszawy. Mamy również
jedno połączenie kolejowe z Wałbrzychem oraz międzynarodowe
połączenie kolejowe z Dreznem
przez Lubań, Zgorzelec, Görlitz
i Bautzen. Mamy również dobrze
rozwiniętą komunikację autobusową. Z Olszyny dojechać możemy bezpośrednio autobusami kursowymi do Kamiennej Góry,
Jeleniej Góry, Świeradowa-Zdroju, Lwówka Śląskiego, Złotoryi
oraz Wrocławia, a w miesiącach
letnich również nad Bałtyk, m.in.
do Międzyzdrojów, Rewala czy
Kołobrzegu.
Gmina ma również swoją gazetę. Jest to miesięcznik „Gazeta
Olszyńska” oraz lokalny program
telewizyjny Olszyńska tv.
Na terenie gminy funkcjonuje
kilka sporych zakładów pracy,
w których większość zatrudnionych stanowią nasi mieszkańcy.
To m.in. duża ﬁrma z kapitałem
francuskim Novostrat w Olszynie,
Dolnośląskie Centrum Mięsne –
Zakłady Mięsne Niebieszczańscy
w Olszynie, Centrum Ogrodniczo-Budowlane w Biedrzychowicach, Zakład Przetwórstwa
Drewna w Olszynie, Zakład Obróbki Skrawaniem Mikometal
w Krzewiu Małym oraz kilka dużych gospodarstw rolnych.
W ciągu ostatnich trzech
dziesięcioleci zainwestowaliśmy
w gminie blisko 150 milionów
złotych. Trzeba podkreślić, że ta
kwota została pozyskana przez samorząd ze środków rządowych,
a po roku 2004 również ze środków Unii Europejskiej.
Korzystając z okazji, pragnę
pozdrowić wszystkich mieszkańców naszej gminy oraz wszystkich, którzy przyczynili się i przyczyniają nadal do jej rozwoju.
– Dziękujemy za rozmowę.

Urząd Miejski w Olszynie
ul. Wolności 6, 59-830 Olszyna
Tel.: 75 721 23 68
Fax: 75 721 20 50
e-mail: poczta@olszyna.pl
www.olszyna.pl
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Dawnych wspomnień czar

Kamieniem
z Kobylej Głowy
w twarz
Jaruzelskiego
Wojciech Jaruzelski gościł 11
października 1994 w księgarni
przy placu Legionów we Wrocławiu w roli literata. Podpisywał
swoją najnowszą książkę pt. „Stan
wojenny – dlaczego?”. W pewnym momencie jeden z uczestników spotkania autorskiego uderzył generała w twarz owiniętym
w gazetę kamieniem. Napastnikiem okazał się Stanisław Helski.
To ten sam, którego wcześniej,
w PRL, widywałem przelotnie
w gmachu przy Podwalu 62, będącym jakiś czas naszym miejscem pracy. Moim – w redakcji
„Gazety Robotniczej”, jego –
w administrującym nią Wrocławskim Wydawnictwie Prasowym
(długoletni dyrektor WWP Zbigniew Kawalec powiedział mi przy
okazji wspólnych wspomnień, że
Helski był u niego zastępcą kie-

rownika działu administracyjnego
i miał szansę na awans, ale przerwał karierę urzędniczą, by wrócić
do korzeni – na wieś).
To ten sam, którego widywałem później, już w III RP, w jednym z obiektów u zbiegu ulic Kazimierza Wielkiego i Świdnickiej,
w siedzibie dolnośląskiego oddziału Konfederacji Polski Niepodległej Leszka Moczulskiego.
Towarzyszył liderom tej partii na
konferencjach prasowych.
Zawsze – i przed, i po zamachu na Jaruzelskiego – Helski
sprawiał na mnie wrażenie osoby
wyciszonej, spokojnej, niewadzącej nikomu. Znając go raczej tylko
z widzenia, co najwyżej ze służbowych kontaktów dziennikarskich,
długo nie mogłem pojąć, jak ktoś
taki, i dlaczego, zaatakował generała armii, byłego PRL-owskiego
ministra obrony narodowej, premiera, I sekretarza Komitetu
Centralnego PZPR, przewodniczącego Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego i prezydenta
państwa aż tak agresywnie.
Zrozumiałem, gdy poznałem
– za pośrednictwem profesora Jerzego Przystawy – szczegóły ży-

ciorysu Helskiego. Urodził się
w roku 1929 na Zamojszczyźnie
w rodzinie chłopskiej. W latach
70. XX wieku osiadł we wsi Kobyla Głowa koło Ząbkowic Śląskich,
ok. 50 kilometrów od Wrocławia,
gdzie wykupił leżącą ugorem popegeerowską ziemię i zrujnowane
zabudowania, rozwijając uprawę
pszenicy i hodowlę bydła. Współtworzył – jeszcze zanim nastała
„Solidarność” – niezależne związki
zawodowe rolników, najpierw
w województwie wałbrzyskim,
następnie w całym kraju. W 1981
organizował ogólnopolski protest
głodowy chłopów w kościele św.
Józefa w Świdnicy.
Nie zaprzestał działalności
opozycyjnej po wprowadzeniu
stanu wojennego. W odwecie
ówczesne władze zaczęły go szykanować.
Wiosną 1982 państwo nakazało Helskiemu obsiać własne
pole jęczmieniem. On uznał tę
decyzję za bezprawną. Dokonano
więc siewu przymusowego, pod
eskortą milicji. I obciążono właściciela tak zagospodarowanej
ziemi kosztami akcji. Po kilkunastu dniach Helski zaorał niewyroś-

nięte zboże. Został aresztowany
i skazany „za całokształt” na sześć
lat więzienia. Komornik zlicytował część majątku niepokornego
rolnika. Ponadto jego jedynego
syna Roberta wcielono do wojska.
Po powrocie na wolność (jak
długo rzeczywiście siedział, nie
doszukałem się) Helski, zrujnowany ﬁnansowo, przystąpił do
długotrwałej, samotnej – bez pomocy adwokatów – batalii z systemem prawnym PRL. Żądał
uniewinnienia. Sądy jednak nie
oddaliły zarzutów wobec niego.
Toczące się sprawy ucięła amnestia, którą ogłoszono po zniesieniu
stanu wojennego. Tyle że takie
rozstrzygnięcie uniemożliwiło represjonowanemu dochodzenie
roszczeń – odszkodowania i zadośćuczynienia – za bezprawne
działania urzędników.
Sytuacji życiowej Helskiego
nie zmieniły zmiany ustrojowe po
1989. Wszystkie skargi do organów państwowych (także do
rzecznika praw obywatelskich)
pozostawały bez echa.
Jesienią 1992 Helski po raz
pierwszy przyszedł na spotkanie
Jaruzelskiego z czytelnikami do

jednej z wrocławskich księgarń.
Wręczył mu kopię swojego
wniosku, w którym domagał się
postawienia generała przed Trybunałem Stanu. Kiedy kolejne
apele Helskiego o rozliczenie
sprawców stanu wojennego nie
odnosiły żadnego skutku, postanowił spotkać się z Jaruzelskim
oko w oko raz jeszcze, ponownie
w tej samej księgarni, dwa lata
później. Po zranieniu generała zamachowiec został umieszczony
w szpitalu psychiatrycznym. Jaruzelski publicznie wybaczył napastnikowi i wystąpił o niekaranie
go przez sąd. Zapewne dlatego
dostał w miarę łagodny wyrok:
dwa lata w zawieszeniu i 200 złotych grzywny.
Sprawiedliwości za swoje
doznane krzywdy i utracone
zdrowie Helski nie tylko w PRL,
także w III RP nie doczekał.
Zmarł w wieku 75 lat.
Z taką wiedzą o Helskim łatwiej mi wytłumaczyć i nawet poniekąd usprawiedliwić jego gest
rozpaczy, jakim było ugodzenie
Jaruzelskiego kamieniem. Nie
byle jakim, bo wziętym z własnego pola w Kobylej Głowie…

Hobby

Polub szachy (39)
Łukasz Kłykow

S

zachy też mają swój system
określania poziomu sportowego poszczególnych zawodników. Kluczowym elementem
hierarchii są zdobywane przez graczy kategorie i tytuły.
Początkujący szachiści ubiegają się o kategorię piątą. Jej wywalczenie „na zachętę” nie jest trudne.
Kategorie do drugiej włącznie
(często nazywane przez szachistów żartobliwie, ale też z uczuciem, „piątką”, „czwórką”, „trójką”
i „dwójką”) uzyskuje się dzięki odpowiedniemu wynikowi rankingowemu podczas turnieju. Oznacza to, że liczy się nie tylko liczba
zebranych punktów w zawodach
(zajęte miejsce właściwie nie ma
w tym kontekście znaczenia), lecz
również siła gry rywali.
Najwyższą z kategorii jest „jedynka”. Aby ją zdobyć, należy wypełnić dwie normy. Ponadto jest
ona nadawana nie przez organizacje okręgowe, lecz przez Polski

Związek Szachowy. Dlatego nazywana jest kategorią centralną. Jej
posiadanie świadczy o już dość wysokim poziomie wtajemniczenia.
Dla graczy wyższej klasy ustanowiono tytuły krajowe (kandydat na mistrza i mistrz krajowy)
oraz międzynarodowe: międzynarodowego kandydata na mistrza
(CM – skrót od candidate master), mistrza FIDE (FM – FIDE
master), mistrza międzynarodowego (IM – international master)
i arcymistrza (GM – grand master). Aby zostać CM i FM, trzeba przynajmniej raz w życiu legitymować się odpowiednio 2200
i 2300 punktami na liście rankingowej FIDE (Międzynarodowej
Federacji Szachowej). Zasady
zdobywania dwóch najbardziej
prestiżowych tytułów – IM oraz
GM – są już bardziej skomplikowane i obwarowane różnymi
ograniczeniami.
W historii polskich szachów
na arcymistrzowski „czarny pas”
zasłużyło dotychczas 51 szachistów i 19 szachistek. Wielokrotna
mistrzyni kraju Monika Soćko

ma – jako jedyna z naszych reprezentantek – tytuł zarówno kobiecej arcymistrzyni, jak i męskiego
arcymistrza.
Najnowszy w tym elitarnym
towarzystwie jest wrocławianin,
zawodnik miejscowej Polonii –
Oskar Wieczorek. Oto końcówka
jego partii z Azerem Namigiem
Gulijewem, dzięki której zdobył
ostatnią, trzecią z wymaganych
norm potrzebnych do otrzymania
dożywotniego tytułu arcymistrza.
(diagram)
Dowodzący białymi przeciwnik Polaka właśnie zagrał 27. g4,
co na pierwszy rzut oka wygląda
groźnie. Wieczorek jednak udowadnia, że był to gruby błąd!
27... H:h4!
Hetman jest nieustraszony!
28. g5 Kh8!
Powoli wyjaśnia się sprytna
idea czarnych, które niczym legendarny Bruce Lee wykorzystują
energię ciosu rywala przeciw niemu samemu!
29. g:f6 Wg8!
Białe zdobyły skoczka, ale tracą hetmana za wieżę. Zagrały jesz-

cze 30.H:g8+ K:g8 i po kilku dalszych posunięciach się poddały.
Ponieważ na świecie jest już
blisko 2 tysiące arcymistrzów, od
kilku lat trwają dyskusje nad wprowadzeniem jeszcze bardziej elitar-

nego tytułu „superarcymistrza” dla
najlepszych z najlepszych. Np. dla
takich, jak aktualny mistrz świata
Norweg Magnus Carlsen czy nasz
szachowy as nr 1 Jan-Krzysztof
Duda.
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Rozmaitości

Żużel, pogoda i rozwód
Wojciech Mach

T

egoroczny karnawał nie
stał się okresem radosnych
wielkich balów, maskarad
i kuligów. Notabene to tylko politycy uparcie tworzą maskarady,
udając przed wyborcami kogoś innego… Raczej mieliśmy rozciapkaną wiosno-jesień, w której brakowało nastroju zabawowego. Do
tego koronawirus i kataklizmy
w Australii. Jako zawodowy wodzirej prowadzący różne imprezy
odczułem, że mniej było balów
weselnych, a więcej rozwodowych…
Kibice żużla, zmęczeni naturalną jesienno-zimową przerwą
w rozgrywkach i stęsknieni za
warkotem motocykli, zażądali
przyśpieszenia początku rozgrywek. No cóż – zobaczymy, co pokaże pogoda za kilka tygodni:
może na stadionach żużlowych
trzeba będzie organizować wyścigi na sankach? Przypomnę, że
w niektórych latach pogoda znacząco wpływała na wydarzenia
żużlowe. Tak np. zima 1973/74
ciągnęła się długo, żużlowcy byli
niedotrenowani, gdyż warunki
pogodowe nie pozwalały na jazdę
na torze.
7 kwietnia 1974 roku, na inaugurację sezonu żużlowego, na Stadionie Olimpijskim odbył się

pierwszoligowy mecz Sparty
z ROW-em Rybnik. Już w drugim biegu prowadził w czerwonym kasku i niebieskim kombinezonie Piotr Bruzda. Jadący za nim
zawodnik rybnicki przy wyjściu
z drugiego okrążenia wywrócił się.
Następny rybniczanin Jerzy Gryt
zahaczył o leżący motor i też zaliczył glebę.. Ostatnim jadącym był
Bolesław Gorczyca w niebieskim
kasku. Chcąc ominąć obu zawodników i motor, uderzył w siatkę
(wówczas miały one deski na
dole), odbił się od niej i wjechał
prosto w stolik sędziego startera,
stojący na murawie, przy linii startu. Wyglądało to makabrycznie –
widownia zamarła! Na tor wyjechały dwie karetki i lekarz najpierw zbadał bezwładnie leżącego,
niedającego oznak życia wieloletniego sędziego startera, siwego
Mieczysława Pazoła. Podniósł mu
powiekę i stwierdził, że źrenica
jest mętna. Trup! Karetka na sygnale pognała do szpitala i tam
okazało się, iż na szczęście funkcyjnemu prawie nic się złego nie
stało. Po prostu z wrażenia zemdlał, natomiast lekarz udzielający pierwszej pomocy nie wiedział,
że ten pan jedno oko ma szklane…
Pod koniec meczu pechowy p.
Mietek, z potłuczonym żebrem,
wrócił na stadion ku owacji publiczności.

Sympatyczny Bolek Gorczyca,
dzisiejszy znany wrocławski taksówkarz, doskonale owo zdarzenie pamięta i wspomina.
Kilkanaście lat później wypożyczony z Gdańska wysoki, tyczkowaty Roman Wielemborek powtórzył na Olimpijskim kaskaderski
popis rozjechania stolika i zamienienia go w stosik deseczek, lecz
bez dodatkowych sensacji. Za ten
wiekopomny wyczyn na każdej
przedmeczowej prezentacji otrzymywał olbrzymie brawa i wiwaty
od kibiców.
Sezon żużlowy 1974 roku był
wyjątkowo dramatyczny. W tym
samym dniu, 7 kwietnia w Chorzowie podczas pierwszoligowego
meczu Śląska Świętochłowice
z Polonią Bydgoszcz, zginął na
miejscu 25-letni (niektóre źródła
podawały wiek 17 lat) Zbigniew
Malinowski, który wyjeżdżając
z czwartego pola po starcie wjechał prosto w słupek na początku
pierwszego wirażu. Był on synem
legendarnego żużlowca Jana Malinowskiego.
Równocześnie w Opolu
w drugoligowym meczu zawodnicy Kolejarza na czele z Zygfrydem
Friedkiem brawurowo jeździli po
dechach drewnianej bandy. Nawet
opisywała to ogólnopolska prasa
jako akrobatyczne sensacje…
Różne są dole i niedole kibiców. Znajome małżeństwo wpad-

Kocie piękności
T

łumy miłośników futrzaków skaczących
na cztery łapy przybyło 15 lutego 2020 r.
do Pasażu Grunwaldzkiego we Wrocławiu
na pokaz kotów rasowych. Właściciele przyjechali
ze swymi pupilami z różnych miejscowości w kraju.
Znawcy twierdzą, że zwierzątka z ostrymi pazurkami mają więcej fanów niż brytyjska rodzina
królewska.
O sile ich uroku widzowie przekonali się podczas ostatniego pokazu. Wybrano kocią miss i kociego mistera.
(lemil)

ło w spiralę bankowych długów.
Niedawno, po interwencji specjalistycznej ﬁrmy antywindykacyjnej, długi zostały zlikwidowane
i dostali 47-tysięczne odszkodowanie. Mąż połowę oddał małżonce i równocześnie wniósł pozew o rozwód, chcąc rozpocząć

nowe, beztroskie i kibicowskie życie bez obciążeń w osobie żony,
która nie znosi sportu żużlowego.
Tłumaczył, iż przy ślubie otrzymał obrączkę, ale przecież nie jest
gołębiem do obrączkowania i lubi
pofrunąć na mecze żużlowe, także
wyjazdowe…

Zamyślenia
Bez odpowiedzi
Czy obywatel jest przyzwoity,
kiedy nie bije swojej kobity?
I czy dotyczy go dobra zmiana,
kiedy pokocha muzułmana,
miłując również inne nacje?
Kiedy lokuje w obligacje
swoje niewielkie oszczędności
dla przysporzenia im wartości?
I o czym myśli smukła trzcina,
gdy wiatr zbyt mocno ją przygina?
I kto sortuje obywateli,
choćby najbardziej tego nie chcieli?
Czy gorszy sort morduje dzieci
ledwo poczęte, czy tak jak leci?
I kto odpowie na te pytania –
człowiek rozumny czy kawał drania?
Do starego przyjaciela
Patrzysz za siebie, przyjacielu,
bowiem się kończy czas podróży.
Czy już zbliżyłeś się do celu?
I czy ta podróż cię nie nuży?
Nie sprzyjała ci Fortuna
do mamony plącząc ścieżki.
Muza też nie rozpieszczała,
miast talentu dając resztki.
Nie przemierzyłeś Oceanu,
by Wysp Szczęśliwych poszukiwać.
Gdzie są, tam niechaj pozostaną...
Wcale nie chciałeś ich odkrywać?
Czy zapisano Los na Górze?
Los to przypadek, to Chimera.
Ten decyduje, komu służę,
Choć zwykle służba ta doskwiera.
Tak sobie myślisz, gdy co rano
oglądasz w lustrze swe odbicie.
Jest niby ciągle takie samo...
Lecz właśnie... niby. Kurwa, życie!
Andrzej Łapieński
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Turystyczne wojaże

T

Muzeum Wsi Opolskiej

o duża gratka dla turystów
krajowych i zagranicznych.
W Bierkowicach, dzielnicy
Opola, czynny jest skansen zwany
Muzeum Wsi Opolskiej. Założono
go w 1961 roku.
Zebrano tu z różnych wsi
i przeniesiono stare zagrody wieśniacze, pokryty mchem drewniany
kościółek, stary młyn wodny, wiatrak, spichlerze zbożowe, kuźnię
i karczmę. Zgromadzono też około 700 małych eksponatów obrazujących życie w dawnych rodzinach. Stanowiło to ogólny obraz
wsi sprzed wielu lat. Zabytkowe
obiekty pochodziły z różnych wsi
województwa opolskiego, m.in.
spichlerze podworskie ze Sławięcic i Ligoty Książęcej, chałupy
z Kamieńca i Karmonek Nowych,
karczmę z Przewozu oraz chałupę
z Radłowa.
Muzeum zostało otwarte dla
zwiedzających we wrześniu 1970
roku w obecności ówczesnego
przewodniczącego Rady Państwa
Henryka Jabłońskiego.

Wiatraki z Dobrzenia Wielkiego i Grotowic

Żywymi eksponatami
są te miłe owieczki
W kolejnych latach na terenie
muzeum stanęły między innymi:
chałupy z Karmonek Nowych
i Wichrowa, kuźnia z Ziemiełowic oraz wiatrak z Grotowic.
W 1979 roku na sztucznym
wzgórzu rozpoczęto odbudowę
drugiego z wiatraków, tym razem
z Dobrzenia Wielkiego. Rok później powstała chałupa ze Sternalic,
a w roku 1989 piec do wypieku
chleba z Rudziczki.
Obecnie w muzeum jest 49
obiektów. W 2009 roku ruszyła
rekonstrukcja zagrody raciborskokozielskiej. W celu zwiększenia
autentyczności skansenu stworzono liczne rekonstrukcje gołębników, psich bud, uli, a także utworzono
barwne
kwietniki
z licznymi odmianami ziół. Ponadto w 2000 roku wzniesiono
drewniane ogrodzenie wokół kościoła z Gręboszowa oraz stworzono krzyże służące obecnie za
atrapy grobów. W 2003 roku
w północnej części obszaru powstały dwie wiaty, prezentujące
stare maszyny rolnicze.

Zabytkowy kościółek

W muzeum często występują ludowe zespoły artystyczne

Chałupa z Antoniowa
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Kazimierz Burnat

Wrocławski literat znad Dunajca
Lesław Miller

– Fama głosi, że urodziłeś się
nad piękną górską, polską rzeką
– zwracam się do prezesa Dolnośląskiego Oddziału Związku Literatów Polskich we Wrocławiu
Kazimierza Burnata.
– Istotnie, urodziłem się
w Szczepanowicach nad Dunajcem, gdzie spędziłem dzieciństwo
i wczesną młodość.
– Doszły mnie słuchy, że niezły był wtedy z Ciebie gagatek.
– A co, miałem być fajtłapą?
Oczywiście, łobuzowałem, jak
wszyscy koledzy w moim wieku.
Jednak bez przesady, jabłek sąsiadom z drzew nie kradliśmy ani
nie wybijaliśmy szyb w oknach.
Z łobuzerstwa jednak się wyrasta,
jak z krótkich spodenek. Już od
młodości interesowały mnie sprawy społeczne i kultura.
– Wyrosłeś i potem przyjechałeś do Wrocławia?
– Tak, w 1968 roku. Tu ukończyłem prawo na Uniwersytecie
Wrocławskim, a na Akademii
Ekonomicznej organizację i zarządzanie oraz handel zagraniczny.
Wcześniej pracowałem w Zakładzie Poprawczym w Raciborzu,
gdzie w celu skuteczniejszej resocjalizacji założyłem pierwszą
w Polsce drużynę harcerską w ramach „Nieprzetartego Szlaku”
oraz grupę teatralną, traktując wychowanków jako młodzież specjalnej troski.
– Zdobyłeś kwaliﬁkacje z zakresu zarządzania, więc mogłeś
rządzić.
– Przez wiele lat byłem jednym z dyrektorów Zakładów
Zmechanizowanego Sprzętu Domowego „Polar” we Wrocławiu,
a następnie w spółkach prawa
handlowego. Działałem również
na rzecz samorządu pracowniczego, spółdzielczości pracy dla niewidomych i sportu (WKS Śląsk
i KS Polar).
– Związany byłeś także z wojskiem?
– Owszem, pełniłem służbę
wojskową w „czerwonych beretach”, która była dla mnie szkołą
życia. Do dzisiaj zbieram jej owoce. Podczas służby wykonałem
wiele skoków ze spadochronem,
które wpłynęły na moją wrażliwość i samodyscyplinę duchową.
To wówczas pojawiły się zalążki
mojej późniejszej pracy twórczej.
Przez wiele lat byłem prezesem
Grupy Literackiej „Dysonans”
przy Śląskim Okręgu Wojskowym.
– Zmieńmy temat, miałem
właściwie rozmawiać z Tobą jako

ze znanym poetą i prezesem Dolnośląskiego Oddziału Związku
Literatów Polskich. Opowiedz
o swojej twórczości poetyckiej.
– Mój pierwszy tom poezji „W
kolejce po” ukazał się w 1995 roku.

granicznych przełożone przeze
mnie na język polski. Swoją twórczość prezentowałem w czasopismach, radiu i telewizji, a przede
wszystkim na licznych spotkaniach autorskich i festiwalach

Kazimierz Burnat
Następne wydane w kraju i za granicą, m.in. w Szwecji, Serbii, Czechach, na Łotwie i Ukrainie. Były
to m.in.: „Cichnące”, „Przenikanie”, „Am Rande des Erwachens”,
„Sycenie nieznanym”... W sumie
21 książek. Część z nich ma już
swoje drugie i trzecie wydania. Na
temat mojej poezji ukazało się
sporo recenzji napisanych przez
krytyków zarówno polskich, jak
i zagranicznych. Moja długoletnia
twórczość poetycka i jej wartość
zostały docenione, gdyż książki
były wielokrotnie nagradzane,
m.in. za tom poezji w przekładzie
na ukraiński „Ілюзія вічності”
(Iluzja wieczności) otrzymałem
Nagrodę Literacką Jurija Janowskoho (Neczaiwka, Ukraina). Zostałem dwukrotnie nagrodzony
Odznaką Honorową Narodowego
Związku Pisarzy Ukrainy, Nagrodą Literacką „Gałąź Złotego
Kasztana” za działalność translatorską i popularyzację literatury
ukraińskiej za granicą (Kijów
2015), Nagrodą im. Jarosława
Iwaszkiewicza za upowszechnianie literatury współczesnej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria
Artis” i innymi. Moja poezja znana
jest w wielu krajach, przetłumaczono ją na 43 języki.
– Czyli Twoje wiersze czytają
nie tylko Polacy?
– Cieszę się, że nie tylko rodacy. Jestem współautorem około
trzystu antologii, almanachów
i monograﬁi wydanych w kraju
i za granicą, m.in. w USA, Serbii,
Czechach, Bułgarii, Izraelu, Meksyku, na Ukrainie, Węgrzech.
W książkach tych jest ogrom moich wierszy przełożonych na inne
języki, jak i wiersze autorów za-
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w wielu regionach naszego kraju
oraz za granicą, w tym m.in.
w Czechach, Niemczech, Grecji,
na Ukrainie, Litwie. Dzięki przekładom moje wiersze mogą czytać
Chińczycy, Wietnamczycy, Mongołowie, a także większość nacji
kręgu kultury słowiańskiej, iberyjskiej, anglosaskiej czy romańskiej.
Dodatkowo zajmuję się tłumaczeniem wierszy, esejów, biogramów.
Przełożyłem z czeskiego i ukraińskiego siedem książek. Ostatnio
ukazał się w moim przekładzie
z ukraińskiego tom poezji Tarasa
Melnyczuka – „Książę rosy.”
– Jak układa się współpraca
z zagranicznymi organizacjami
literackimi?

nymi instytucjami. Przejawia się
ona w różnych aspektach, m.in.
poprzez wymianę twórców na festiwalach na Ukrainie i w Polsce,
przekłady, wspólnym wydawaniu
książek, spotkaniach z polską młodzieżą. Uczestniczyłem w festiwalach „Młody Lew” we Lwowie,
Iwano-Frankiwsku, Złoczowie,
Krzemieńcu, gdzie prezentowano
m.in. wiersze w moim przekładzie.
Współorganizowałem I Ukraińsko-Polską Wiosnę Poetycką (Boryspol, Charków, Skoworodynka).
W wyniku moich starań po raz
pierwszy odbyła się na Ukrainie
(Lwów, Iwano-Frankiwsk, Kryworiwnia, Żółkiew) Międzynarodowa
Galicyjska Jesień Literacka; jej kolejne edycje nadal się odbywają.
Owocem innej współpracy jest też
mój udział w organizowanym
przez Polskę i Ukrainę „Dialogu
Dwóch Kultur” w Krzemieńcu,
miejscu urodzin Juliusza Słowackiego. Uczestniczą w nim historycy, literaturoznawcy, pisarze. Odbywające się spotkania pozwalają
na szerokie kontakty i wymianę
poglądów z przedstawicielami kultury ukraińskiej ze wszystkich jej
obwodów.
Współpracujemy
z Czechami i sporadycznie z innymi krajami. Dzięki wzajemnej
współpracy także pisarze i artyści
z około dwudziestu krajów uczestniczyli (i będą uczestniczyć) w festiwalach w Polsce: Międzynarodowym Festiwalu Poezji „Poeci bez
granic” w Polanicy-Zdroju, Międzynarodowej Galicyjskiej Jesieni
Literackiej,
Międzynarodowej
Konferencji Poetyckiej w Poznaniu
i Kaliszu. Ponadto ukazało się także wiele artykułów, wywiadów,

Kazimierz Burnat z uczennicami polskiej szkoły we Lwowie
– Jestem pomysłodawcą i organizatorem współpracy z oddziałami Narodowego Związku Pisarzy
Ukrainy, m.in. we Lwowie, Kijowie, Charkowie i Stanisławowie,
jak i innymi kulturalno-artystycz-

publikacji w prasie polskiej i zagranicznej.
– Festiwale poezji odbywają
się w różnych miejscach w kraju.
Którym z nich jesteś najbardziej
zainteresowany?

– Najważniejszym i najbliższym mojemu sercu festiwalem
jest Międzynarodowy Festiwal
Poezji „Poeci bez granic” w Polanicy-Zdroju, którego od kilku lat
jestem organizatorem, wspólnie
z władzami Polanicy-Zdroju
i Teatrem Zdrojowym. Festiwal
od dwóch lat nosi imię Andrzeja
Bartyńskiego, zmarłego pomysłodawcy. Odbyło się już szesnaście
jego edycji. Jest on coroczną międzynarodową imprezą, której ideą
programową jest wieloaspektowa
integracja ludzi, narodów, społeczeństw i twórców. Służy edukacji
kulturalnej, pobudzaniu zainteresowania kulturą i sztuką, promocji
języka ojczystego i polskiej literatury oraz popularyzacji poezji zagranicznej. Udział biorą pisarze
z różnych krajów. Dotychczas
uczestniczyli w nim poeci z Polski, Bangladeszu, Grecji, Serbii,
Ukrainy, Czech, Łotwy, Niemiec,
Austrii, Nikaragui, Belgii i Wietnamu. Program realizowany jest
przy bardzo licznym udziale młodzieży szkolnej i publiczności.
Odbywają się warsztaty i lekcje
poezji w szkołach, spotkania autorskie z czytelnikami w placówkach oświatowo-wychowawczych
powiatu kłodzkiego. Festiwal stał
się już tradycją na Dolnym Śląsku
i cieszy się wielkim uznaniem
w Polsce i za granicą. Przy okazji
wydawana jest antologia, dwanaście z nich miałem przyjemność
redagować.
– Pełnisz wiele różnych funkcji i na pewno dostajesz dużo
„szmalu”?
– Cha, cha, cha, aleś mnie rozbawił! Wszystkie funkcje pełnię
społecznie, podobnie jak ty sekretarza Oddziału Stowarzyszenia
Dziennikarzy RP Dolny Śląsk,
organizacji, której też jestem
członkiem. A trochę ich było:
w latach 1995–2015 wiceprezes,
a następnie prezes Grupy Literackiej „Dysonans”; 2006–2011 redaktor naczelny pisma społecznokulturalnego „Bez Kurtyny”;
2007–2015
przewodniczący
Głównego Sądu Koleżeńskiego
ZLP; 2011–2014 wiceprezes, a od
2015 roku prezes Dolnośląskiego
Oddziału ZLP we Wrocławiu
oraz członek Prezydium Zarządu
Głównego ZLP – przewodniczący Komisji Kwaliﬁkacyjnej.
Zapraszam Czytelników „Odrodzonego Słowa Polskiego” na
imprezy i spotkania organizowane
przez Dolnośląski Oddział
Związku Literatów Polskich we
Wrocławiu. Informacje na stronie:
www.do-zlp.pl
– Dziękuję Ci za rozmowę.

15

Sport

Koronawirus i co dalej?
Waldemar Niedźwiecki

K

iedy pojawiły się pierwsze
sygnały o epidemii, niewielu (przynajmniej tych
niewtajemniczonych) podejrzewało, że koronawirus dokona takiego
spustoszenia w każdej niemal dziedzinie życia. Potężnej czkawki dostała gospodarka, legły w gruzach
kultura i sport. Masowo odwoływano imprezy, także te o zasięgu
globalnym. Po raz pierwszy w historii spotkało to igrzyska olimpijskie, musiano zrezygnować z rozegrania mistrzostw globu i poszczególnych kontynentów, zawieszono lub zakończono rozgrywki
krajowe w grach zespołowych,
mimo że do ostatecznych rozstrzygnięć było daleko. Część
czempionatów przeniesiono na
drugą połowę roku 2020, większość
zaś na następny sezon. Zanosiło
się na to, że w niektórych dyscyplinach, np. w żużlu, nie uda się
przeprowadzić żadnych zawodów.
Na szczęście z upływem tygodni następowało powolne odmrożenie restrykcji, więc sportowcy powrócili do pracy (bo dziś
uprawianie sportu na pewnym
poziomie to już oﬁcjalnie zawód).
Na razie (piszę ten tekst w połowie czerwca) bez udziału publiczności, ale są sygnały mówiące
o stopniowym łagodzeniu i tego
rygoru (na początek w polskiej
futbolowej i żużlowej ekstraklasie

widownia może się zapełnić w 25
procentach).
Przez ponad dwa miesiące
sportowcy pozostawali w domach,
próbując podtrzymywać formę na
różne sposoby, ale to nie mogło
w pełni zastąpić regularnych treningów. Mimo to powracający po
przymusowej kwarantannie zawodnicy prezentowali dobry poziom, choć brak przygotowań
z prawdziwego zdarzenia spowo-

w Tokio. Właściwie nie tyle odwołano, ile przeniesiono (podobnie jak wiele innych prestiżowych imprez) na rok 2021, co
z kolei spowodowało niezłe zamieszanie w całym sportowym
światku. Bo to zmusiło niektóre
międzynarodowe federacje do
ponownego przeprowadzenia
kwalifikacji olimpijskich, inne do
szukania pomysłu na ich dokończenie. Dla sportowców, którzy

podjąć rywalizację o olimpijskie
medale.
Jednak może okazać się, że
i w 2021 roku do igrzysk nie dojdzie. Taki czarny scenariusz przewidują zarówno gospodarze imprezy czterolecia, jak i kierownictwo
Międzynarodowego
Komitetu
Olimpijskiego. Bo nie można wykluczyć nawrotu pandemii koronawirusa, to zaś oznaczałoby deﬁnitywne odwołanie igrzysk (dalsze

Przez koronawirusa nie tylko w Polsce, ale w całej Europie stadiony opustoszały, czekając na lepsze czasy
dował, że mnożyły się (i nadal
mnożą) kontuzje. Dlatego np.
w Bundeslidze – w przeciwieństwie do naszych krajowych rozgrywek ligowych – z radością powitano zgodę UEFA na aż pięć
zmian w trakcie meczu i często
ekipy z tej możliwości korzystają.
Wspomniałem na wstępie, iż
odwołano igrzyska olimpijskie

po Tokio 2020 zamierzali zakończyć karierę, przeniesienie igrzysk na rok przyszły to poważny
problem. Nie wiedzą bowiem,
czy uda się zbudować wysoką
formę także na kolejny sezon,
część już zapowiedziała, że z wyjazdu do Japonii zrezygnuje. Ale
to incydentalne przypadki, zdecydowana większość zamierza

ich przekładanie wykluczono). To
byłaby prawdziwa katastrofa dla
sportu.
Swoje problemy mają jednak
też dyscypliny nieolimpijskie.
Duże zamieszanie koronawirus
spowodował np. w speedwayu.
Rozgrywki ekstraligi zamiast
w pierwszych dniach kwietnia
rozpoczęły się 12 czerwca – bez

udziału publiczności (dopiero od
drugiej kolejki trybuny mogły zapełnić się w ¼ ). Ale w tej powoli
upadającej, choć widowiskowej
dyscyplinie na wpuszczenie żużlowców na tor zdecydowano się
tylko w Polsce, obiekty w Szwecji,
Danii, Anglii pozostały zamknięte. Tak więc światowy speedway
w całości przeniósł się nad Wisłę.
Ba, pandemia odebrała możliwość
rozegrania cyklu Grand Prix o tytuł indywidualnego mistrza globu
według dotychczasowych reguł.
Być może (kiedy piszę te słowa
nic nie zostało ostatecznie rozstrzygnięte) BSI zostanie zmuszona do ograniczenia się do
ośmiu turniejów, po dwa – w rytmie piątek–sobota – w czterech
ośrodkach, w tym aż trzech zlokalizowanych w naszym kraju.
Mowa jest o Gorzowie, Wrocławiu i Toruniu. Oznaczałoby to, iż
pomiędzy połową czerwca a październikiem czołowi żużlowcy
świata będą startowali trzy, a nawet cztery razy w tygodniu. Czy
wytrzymają to ﬁzycznie i psychicznie, czy wytrzyma to ich
sprzęt?
Koronawirus zamieszał dziś,
jednak nikt nie wie, co czeka świat
w przyszłym roku, tym bardziej za
kilka lat. Czy trzeba będzie przyzwyczaić się do życia z zupełnie
innych niż dotąd okolicznościach?
I co to ewentualnie oznaczać będzie dla tak popularnej dziedziny
życia, jaką jest sport?

Śląsk nieźle, Zagłębie poniżej oczekiwań
Waldemar Niedźwiecki

P

odczas gdy niemal w całej
Europie (poza Niemcami
i... Wyspami Owczymi) boiska piłkarskie pozostawały niedostępne dla kopaczy, w Polsce
do gry powrócili przedstawiciele
tzw. ekstraklasy, a następnie I ligi.
Początkowo (to ogólnoświatowy
standard) bez udziału publiczności,
ostatnio już z widownią zapełnioną
w 25 procentach. Wrócili na decydującą fazę rozgrywek ligowych,
kiedy rozstrzygają się losy mistrzostwa, spadków, awansów do
wyższej klasy.
Dolny Śląsk ma w ekstraklasie
dwóch przedstawicieli, tyleż samo
na jej zapleczu. Przed rozpoczęciem sezonu 2019/2020 w najwyższej klasie wyżej stały akcje

KGHM Zagłębia niż Śląska. Bo
to i solidniejszy skład, i sporo utalentowanej młodzieży, i mocny
sponsor (w postaci miedziowego
kombinatu). Jednak, jak to często
bywa, prognozy okazały się nietraﬁone. Śląsk bowiem po zasadniczej części rozgrywek traﬁł do
górnej ósemki, Zagłębie zaś wylądowało w dolnej części tabeli,
w gronie drużyn walczących
o utrzymanie. Wprawdzie dorobek punktowy i potencjał lubinian
najgorszym ze scenariuszy ani
przez chwilę nie groziły, ale to
w niczym nie zmienia opinii, że
zagłębiacy zawiedli. Już po przerwie spowodowanej koronawirusem potracili punkty w meczach,
które mogły, i powinny, zakończyć
się ich zwycięstwami. Wówczas
ich dorobek byłby bogatszy o kilka oczek, to zaś oznaczałoby

awans do grupy mistrzowskiej.
Znalazł się w niej Śląsk i tylko
to można zapisać na plus wrocławianom. Bo ich gra, nawet biorąc
pod uwagę niski poziom polskiej
klubowej piłki, pozostawiała (i nadal pozostawia) wiele do życzenia.
O „klasie” Śląska świadczyły chociażby mecze ze znacznie niżej
klasyﬁkowanymi ekipami Rakowa i Arki. Z beniaminkiem
z Częstochowy na własnym boisku podopieczni trenera Lavički
szczęśliwie zremisowali, z jednym
z kandydatów do spadku Arką
przegrali w Gdyni w okolicznościach, które chwały z pewnością
im nie przynoszą. Z Rakowem
zremisowali po karnym w doliczonym czasie, w pojedynku
z Arką jeszcze po ponad 80 minutach prowadzili, a decydującą
o porażce bramkę stracili – tym

razem karnego mieli gdynianie –
w... 97 minucie!
Mnie jednak bardziej niż strata punktów martwi co innego.
W obu wymienionych spotkaniach w podstawowym składzie
Śląska znalazło się tylko trzech
piłkarzy krajowych, resztę stanowili mierni kopacze zagraniczni.
Na dodatek wśród trójki „tubylców” jeden był obowiązkowym
młodzieżowcem (nota bene jaki
to młodzieżowiec, który nie
ukończył 23 roku życia). To gdzie
utalentowani ponoć juniorzy,
gdzie pozostali dwudziestoparolatkowie? No i wreszcie gdzie poważny inwestor, bo miasto za takiego uchodzić nie może (a
przynajmniej nie powinno)? Na
dodatek w Ratuszu muszą znaleźć
kasę na rezerwy ekstraklasowca
(zaplecze awansowało do II ligi),

no i przejętą z AZS-u sekcję futbolu kobiecego.
W I lidze dobry start po przerwie Chrobrego, który jest coraz
bliżej utrzymania oraz kiepski
walczącej o powrót do najwyższej
klasy legnickiej Miedzi. Wiadomo
już, że niemożliwy będzie bezpośredni awans legniczan, pozostała
nadzieja na wygranie baraży
z udziałem drużyn na miejscach
3–6. Ale biorąc pod uwagę dotychczasową postawę Miedzi,
znalezienie się w tej grupie wcale
nie będzie takie łatwe.
Tak więc kibice piłkarscy
w regionie powodów do wielkich
zmartwień nie mają, ale i do euforii także nie. Bo średniactwo
w słabym polskim klubowym futbolu zachwytów wzbudzać nie
może.
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Wesoło i rekreacyjnie

Może pojechać do Alfonsowa, Ryczywołu,
Krzywego Kolana, Burdeli…

N

azwy niektórych miejscowości każdego mogą nieźle
zaskoczyć! Jak się okazuje,
w Polsce już za życia można znaleźć
się w Niebie, Piekle albo Czyśćcu.
Bez przekraczania
granicy kraju
można też odwiedzić Wenecję, Paryż czy Włochy.
Oto kilka najzabawniejszych nazw
miejscowości w Polsce: Tumidaj, Swornegacie, Psie Głowy,
Kłopotów, Ryczywół, Teolog, Krzywe Kolano, Lenie
Wielkie, Plugawice, Burdele, Alfonsów, Kurejwa,
Męcikał, Ruchowice.

Anita z Opola

Limeryki Jana Stanisława Jeża

Mądrzy ludzie powiedzieli
Jedynym mężczyzną, który nie może żyć bez kobiet, jest ginekolog. George B. Shaw
Jeśli masz się z kimś związać na całe życie, to niech to będzie osoba,
która umie gotować. Wygląd kiedyś przeminie, a głód pozostanie na zawsze. Anonim

O nowatorce
Pewna mieszkanka wsi Płudy Nowe
Wszystko w swym życiu chciała mieć nowe,
Nowa chata, nowa fura,
Nowy partner i komóra,
Nowe też życie zakulisowe.

Poezja Jana Zacharskiego
Nostalgia
Skazany na wyłączność rodzinnego stadła
W czterech ścianach samotność
mnie dzisiaj dopadła
I kontemplując wyłącznie swoje cztery ściany,
Jestem odosobniony i wyobcowany.
Gdy groźny wirus dokoła się sroży,
My już jesteśmy i będziemy chorzy,
Bowiem nieznana jest dziś na to rada,
Że teraz z rodakami nie da się pogadać
I niezaspokojona będzie moja chętka,
By wróciła rozmowa, dialog, pogawędka,
Gdy odziani w maseczki uciekamy kłusem
Przed wszechobecnym dokoła wirusem.
Boleję, że zeszły dzisiaj do podziemia
Zawodowe, związkowe, emeryckie gremia
I pragnę znaleźć konstruktywną radę,
By kumpel był znów kumplem, a sąsiad sąsiadem,
Bym znów w kontakcie z ludźmi
mógł zaznać radości,
By mi już nie dokuczał wirus samotności.
W dobie epidemii w samotności trwam,
Spraw Panie, bym w tym stanie nie pozostał sam,
Aby już wkrótce to postanowiono,
Że znowu się spotyka moich bliźnich grono.
Powtórnie dokonałem ważnego odkrycia,
Że bliźni są mi potrzebni do życia,
A porażka wirusa będzie cennym znakiem,
że znowu pogadamy jak rodak z rodakiem.
Powiem: witam sąsiedzie, witam weteranie,
Niech kontakt między ludźmi na trwałe zostanie,
Układy między nami znów w stanie rozkwitu,
Gdy koronawirus przejdzie do niebytu.

Wyjątkowe święto
Nie lubię celebry oﬁcjalnych mów,
Nie nadużywam nigdy wielkich słów,
Żaden patos mnie nie porywa,
Żadna oﬁcjałka nadęta lub ckliwa,
Bo każda akademia ku czci
Jest wyważaniem otwartych drzwi
I zawsze idę ja pod prąd
Kolejnych resortowych świąt.
Chcę, by jeden wyjątek pod uwagę wzięto,
Kiedy to matki mają swoje święto.
Trzeba uczynić stanowczy krok,
Aby ich świętem stał się cały rok.
Kiedy dookoła wirus zwycięża,
To one noszą szczególny ciężar,
W dobie zarazy stanowią tło,
Na którym dobro zwycięża zło,
Bo jak dowodzą liczne przypadki,
Nie poprzestają na roli matki.
Tego dowodzi ich niezłomna wola,
Że występują dziś w kilku rolach.
W laboratoriach, szpitalach, aptekach,
Niezwykłą rolę ma ich opieka.
Ryzykują zdrowie, ryzykują życie,
Swe obowiązki pełniąc znakomicie.
Takie są nasze dzisiejsze mamy,
Ich matczynej troski co dzień doświadczamy.
W dobie zarazy i w Święto Matki
Epidemiczne zwalczajmy przypadki.
Matczynej opieki zawdzięczamy chęci,
Że wirus wkrótce zniknie w niepamięci.

20.05.2020
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O Havranku
Mówił do syna w chacie Havranek:
Tu se ne sra, gdy vcesny ranek,
Więc zapamiętaj słodki,
Od tego są wychodki.
Jak za daleko, to wyjdź na ganek.

23.05.2020

O ambitnym satyrze
Ambitny satyr przybył do Wlenia
Z myślą, że znajdzie coś do walenia
I spotkał miejscową hordę,
która waliła go w mordę,
dając tym pretekst do przemyślenia.
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