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Lesław Miller 

T
egoroczną wiosnę i  lato 
mamy już z głowy. Szale-
jący koronawirus poprzes-

tawiał nam życie do góry nogami. 
Zabrał mnóstwo istnień ludzkich 
i  dokonał nieobliczalnych strat 
w  gospodarce. Mimo rządowej 
tarczy ochronnej nie udało się za-
chować wszystkich etatów w prze-

myśle, handlu, usługach, turystyce. 
Trzeba było zwalniać ludzi z fabryk, 
gastronomii, hoteli. Nie mieli co 
robić aktorzy, piosenkarze i  inni 
artyści, właściciele biur podróży 
bez powodzenia czekali na ama-
torów zagranicznych wycieczek 
i wczasów. W domach handlowych 
nie ma – jak dawniej – tłumów 
kupujących. 

Epidemia koronawirusa trwa 
i wiele wskazuje na to, że szybko 
się nie skończy. Kiedy w  lutym 
i marcu rząd wprowadził bardzo 
ostre restrykcje, były one – ze stra-
chu – przestrzegane. Mało kto 
bez potrzeby wychodził z domu, 
noszono maseczki, nie zbliżano 
się zbytnio do siebie, a na ulicach 
widziano policjantów i strażników 
miejskich. Potem restrykcje stop-
niowo łagodzono, a ludzie prze-
stali chronić się przed zakaże-
niem. W sklepach nie zachowują 
odległości i jeden drugiemu pra-
wie siedzi na plecach, wiele osób 
wchodzi do sklepów i innych za-

mkniętych pomieszczeń bez ma-
seczek, a  jeśli już je założą, to 
z nosem na wierzchu. Ba, wielu 
pracowników sklepów też nie nosi 
maseczek. To prawda, że nie są 
one wygodne, ale ze względu na 
zdrowie – konieczne. Ma rację or-
dynator oddziału zakaźnego szpi-
tala przy ulicy Koszarowej we 
Wrocławiu – prof. Krzysztof Si-
mon, który mówi, że ludzie w ra-
żący sposób łamią zasady bezpie-

czeństwa sanitarnego, w wyniku 
czego rośnie liczba zachorowań. 
Może mniej niż w innych krajach 
europejskich, np. Francji, Hiszpa-
nii czy w Niemczech, lecz to nie-
wielka pociecha. 

Prasa podała, że w  pewnej 
miejscowości klientka przyszła do 

sklepu bez maski. Mimo ostrej in-
terwencji sprzedawczyni, maski nie 
założyła i zaskarżyła sklepową, któ-
ra została ukarana mandatem. To 
paranoja i szczyt kretyńskiej głupo-
ty! Jak można karać człowieka za 
to, że wymaga od innych przestrze-
gania obowiązujących zasad! 

Lekarze ostrzegają, że pande-
mia nie zostanie zlikwidowana, 
dopóki nie zostanie wynaleziona 
skuteczna szczepionka. Naukowcy 
kilku krajów pracują nad nią, ale 
nie wiadomo kiedy będzie można 
ją stosować. 

Na razie zaczęto szczepienia 
przeciw zwykłej grypie, której ob-
jawy są podobne do koronawirusa. 
Jednak szczepionek tych jest za 

mało i trudniej je dostać niż mięso 
za komuny. Rząd, zajęty własnymi 
przepychankami, nie pomyślał 
w porę o zapewnieniu potrzebnej 
liczby tych szczepionek. A może 
rząd został zniechęcony do dzia-
łania w tym kierunku telewizyjną 
wypowiedzią prezydenta RP An-
drzeja Dudy, że nie będzie się 
szczepił? Panie Prezydencie, jak 
Pan mógł tak powiedzieć!

Na ludzką głupotę nie ma lekarstwa 

Pandemia szaleje,  
a koronawirus ma się coraz lepiej

Zakażony w szpitalu przeżywa mękiTy bandyto…

Prof. Krzysztof Simon

W aptece trudniej o szczepionkę przeciw grypie niż za komuny 
w spożywczym o mięso



Wojciech W. Zaborowski 

D
obrze, że nie tylko nie 
jestem bogaczem, ale na-
wet się nie zanosi, bym 

nim mógł kiedykolwiek zostać! 
I mimo iż w młodości, oglądając 
ilustrowane magazyny opisujące 
luksusowe życie prominentów, 
iskierka zazdrości tliła w człowieku, 
to obecnie, w  wieku dojrzałym, 
dziękuję Opatrzności, iż mnie od 
takiego nieszczęścia w życiu ura-
towała. 

Tym, którzy nie bardzo rozu-
mieją mój zachwyt nad ubós-
twem, śpieszę z  wyjaśnieniami. 
Oto od pewnego czasu media – 
i to zarówno państwowe (publicz-
nymi zwane), jak i prywatne (mie-
niące się społecznymi) – pełne są 
utyskiwań prominentnych przed-
stawicieli świata kultury, szczegól-

nie estradowców – piosenkarzy, 
jak to z powodu koronawirusa po-
padli w skrajną nędzę. Bo jak tu 
wyżyć ze skromnej emerytury, ża-
liła się m.in. występująca od prze-
szło półwiecza na estradzie i oglą-
dana ostatnio w  Opolu 
dinozaurka muzyki rozrywkowej. 

Już gotów byłem wspomóc 
skromnym datkiem ubogą artys-
tkę, a nawet ogłosić powszechną 
zbiórkę, ale w samą porę przeczy-
tałem na FB wypowiedź oburzo-
nego internauty, który nie zosta-
wił suchej nitki na „ubogich” 
rozrywkowiczach. Bo faktycznie, 
jeśli ja w dawnych latach, prowa-
dząc kilka koncertów miesięcznie, 
dostawałem za każdy 1000 zło-
tych, co przynosiło miesięcznie 
dwukrotność mojej pensji, to ile 
zarobił piosenkarz występujący na 
estradach przeszło pół wieku i to 
często dziesiątki razy w miesiącu? 

A że wolał zgarnąć całą kasę za-
miast się dodatkowo ubezpieczyć, 
to jasne, że i emerytura po latach 
nie była imponująca. Ale do nędzy 
to chyba daleko? 

Sięgam do statystyk niemiec-
kich. Jak ostatnio podano, tylko co 
czwarty emeryt dostaje więcej niż 
1250 euro. A samo komorne wy-
nosi obecnie przeciętnie połowę 
tej sumy. A światło, TV, telefon? 
Ile zostaje na życie? Ale też 
Niem cy od dawna wiedzieli, że na 
jakość życia w emerytalnym wie-
ku składa się nie tylko państwowa 
emerytura, ale i własne oszczęd-
ności oraz dodatkowe ubezpiecze-
nie. To trzy filary, na których opie-
ra się egzystencja emeryta. 

Przestałem współczuć biado-
lącej rozrywkowej elicie. Bogatej 
w talent, ubogiej w poczucie wsty-
du.  

Red. Romuald Gomerski 
Wieloletni redaktor naczelny „Słowa Polskiego”. Poprzednio pracował 
jako dziennikarz w „Gazecie Robotniczej” i prasie szczecińskiej. Ro-
mek był człowiekiem niezwykle życzliwym ludziom i bardzo lubianym. 
Zmarł w wieku 85 lat. 
 

 
Red. Kazimierz Łuczak 

Pełnił różne funkcje dziennikarskie 
w „Słowie Polskim”, jego pasją były 

samochody, uczestniczył w wielu 
rajdach samochodowych, o których 

pisał ciekawe teksty. Żył 81 lat.  
 
 
Red. Wiesław Dębicki 
Wysokiej klasy fotoreporter „Gaze-
ty Robotniczej”, później założyciel 
i redaktor naczelny „Wędkarza Pol-
skiego”. Żył 72 lata. 

 
 

Red. Krystyna Świetlik-Szatsznajder 
Emerytowana dziennikarka „Gaze-

ty Robotniczej”. Zajmowała się 
współpracą z dziennikarzami dol-

nośląskimi. 
 
 
Red. Wojciech Szymański 
Był dziennikarzem „Słowa Polskie-
go”, „Gazety Wyborczej” i Radia 
RAM. Zmarł młodo, w wieku 45 
lat.

2 Felietony i aktualności

Pandemia kontratakuje! 
 

Epidemia szaleje na całym świecie, ale w narodowej i patriotycznej TVP wybitni fachowcy 

specjalizujący się we wszystkich dziedzinach z wyjątkiem epidemiologii, uspokajają, że sy-

tuacja pandemiczna jest u nas opanowana. Liczba nowych zachorowań spadła ostatnio 

o połowę, sytuacja się unormowała, krzywa się wypłaszczyła, a ponieważ władza stara się 

jak może, to w walce z COVID mamy sukcesy nieporównywalne z sytuacją w każdym innym 

kraju Unii. Co prawda reprezentujące obce interesy polskojęzyczne media wytykają władzy, 

że nowych przypadków zachorowań jest ostatnio dlatego o połowę mniej, że robi się o po-

łowę mniej testów, ale prominenci PiS tłumaczą, że testów robi się tyle, ile trzeba, a o ich licz-

bie nie decyduje władza, tylko lekarze rodzinni.  

Trzeba przyznać, że to wielkie ułatwienie. Po pierwsze, do przychodni łatwiej się czasem dodz-

wonić niż do sanepidu, który o testowaniu decydował wcześniej. Po drugie, procedura uzy-

skiwania zgody na test jest jasna i przejrzysta. Wystarczy mieć wysoką gorączkę, kłopoty z od-

dychaniem oraz stracić węch i smak, żeby zapisać się na wizytę w przychodni. Ponieważ 

wszystkie te objawy rzadko występują jednocześnie na początku choroby, lekarz ordynuje 

przeczekanie i zaleca, by przez trzy dni uważnie przypatrywać się swoim objawom. Pacjent, 

któremu udało się przeżyć te trzy dni bez respiratora i leków, zyskuje prawo do osobistego 

kontaktu z lekarzem, który może skierować go na test, jeśli szczęśliwie objawy są już kom-

pletne. Po bliskim kontakcie z przechodniami, z pasażerami środków masowej komunikacji 

i z wieloma pacjentami poczekalni lekarza rodzinnego gorączkujący i duszący się pacjent 

powtórnie znaczy wirusem swoją obecność w drodze na test, do szpitala czy do domu, jeśli 

szpital chwilowo nie przyjmuje.  

Mimo że procedura jest teraz jasna i prosta, mnożą się głosy protestu. Niektórzy posuwają 

się nawet do oskarżeń o fałszowanie statystyk i o lekceważenie zagrożenia. Są tacy, którzy 

wręcz wypominają rządzącym ich wezwania, by w szczycie epidemii obywatele tłumnie po-

wędrowali do urn wyborczych. A przecież narodowe media już dawno wyjaśniły tę sprawę: 

epidemiolodzy się mylą, zagrożenie było minimalne, a Pan Prezes, Pan Prezydent, Pan Pre-

mier i inni trzymający władzę po prostu zachęcali tylko rodaków, a w szczególności swój elek-

torat, do wypełnienia obywatelskiego obowiązku w imię zwiększenia frekwencji wyborczej. 

Niestety, nie wszystkich przekonało to wyjaśnienie. W rozmaitych podejrzanych mediach 

mnożą się niesprawiedliwe oceny i zarzuty. A już wszelkie reguły przyzwoitości łamie niejaki 

Andrzej Karmiński, który przed tygodniem w podejrzanej gazecie KODUJ24.PL skierował pod 

adresem rządzących zarzuty wręcz niebywałe. Jego chora logika stworzyła następującą kon-

strukcję: 

Obowiązkiem władzy jest dostarczenie obywatelowi pełnej i rzetelnej informacji o zagroże-

niach dla zdrowia i życia. Niedopełnienie tego obowiązku winno być piętnowane surowo, po 

imieniu i nazwisku. Dlatego przedstawiciela władzy, który kłamie, że epidemia ma się ku koń-

cowi, który w imię partyjnego interesu naraża zdrowie, a w przypadku ludzi podwyższonego 

ryzyka także życie obywateli, nie wystarczy nazwać cynikiem i oszustem. Jeśli jest on świa-

domy zarówno fałszu w przekazywanych ludziom informacjach, jak równie możliwych tra-

gicznych skutków tych kłamstw, to można go nazwać przestępcą. I to nie jakimś zwyczajnym 

przestępcą, który zgodnie z art. 160 k.k. podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech 

za narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego 

uszczerbku na zdrowiu. W przypadku tych dygnitarzy, którzy świadomi zagrożeń namawiali 

Polaków do tłumnego uczestnictwa w wyborach, można mówić o sprowadzeniu powszech-

nego niebezpieczeństwa i zagrożenia epidemiologicznego, za co zgodnie z art. 165 k.k. grozi 

kara do lat ośmiu. A gdyby następstwem tego czynu była śmierć lub ciężki uszczerbek na 

zdrowiu wielu osób, sprawcy groziłoby nawet 12 lat więzienia.  

Na koniec tych pseudoprawniczych wywodów autor stawia pytanie: dlaczego w przestrzeni 

publicznej funkcjonuje opinia, że rządzący co prawda nie byli w tej sprawie fair, ale jednak 

tylko zachęcali do zwiększenia frekwencji, natomiast nikt nie objawił, że takie „zachęty” Ko-

deks nazwać może zbrodnią, a jej autora, zgodnie z prawniczą definicją – zbrodniarzem? 

Odpowiedź jest prosta: gdyby tak było, to przecież dawno zabraliby się za nich polscy nieza-

leżni prokuratorzy, którzy w mig postawiliby ich przed polskim niezależnym sądem. Praw-

da?

Moje Jan  
KowalskiBiedni bogacze

Odeszli
W ostatnich tygodniach zmarło pięcioro wrocławskich dziennikarzy:

ODRODZONE SŁOWO POLSKIE | 3(63) / 2020



3Kobieta właścicielką kopalni

ODRODZONE SŁOWO POLSKIE | 3(63) / 2020

Lesław Miller 

Z
łoto już w czasach przed 
naszą erą budziło duże za-
interesowanie. Tam, gdzie 

wykryto jego pokłady, budowano 
kopalnie i eksploatowano ten szla-
chetny kruszec. Jedną z nich była 
kopalnia w Złotym Stoku. Pierw-
sza wzmianka o prowadzonych tu 
robotach górniczych pochodzi 
z 1273 roku. Był to przywilej na-
dany cystersom z pobliskiego Ka-
mieńca Ząbkowickiego. 

Od tego czasu kopalnia prze-
chodziła lata górne i  chmurne, 
zmieniali się właściciele, lecz prace 
trwały cały czas intensywnie, a w 
XV wieku kopalnia szczyciła się 
rangą najlepszej na Śląsku. 
Wszystko, co dobre, kiedyś się 
kończy i decyzją władz już w na-
szych czasach kopalnia została za-
mknięta. 

Na szczęście kupiła ją pani 
Elżbieta Szumska i  założyła tu 
muzeum, które doskonale prospe-
ruje i cieszy się bardzo dużym po-
wodzeniem wśród zwiedzających 
z całej Polski i z zagranicy. W kra-
ju można spotkać prywatnych 
właścicieli kopalń, ale są to wy-
łącznie mężczyźni. A tu – kobieta 

właścicielką kopalni! No cóż, pani 
Ela to kobieta niezwykła, odważ-
na i z wielką wyobraźnią. Przed-
tem prowadziła gospodarstwo rol-
ne, potem sklep. Kopalnię kupiła 
dzięki kredytowi w banku, który 
do dziś spłaca. 

Ale czas przystąpić do zwie-
dzania, oczywiście z przewodni-
kiem. Zaczynamy od Podziemnej 
Trasy Turystycznej. W  jej skład 
wchodzi zwiedzanie Sztolni Ger-
truda (część muzealna), Chodni-
ka Śmierci oraz jedynego w Pol-

sce podziemnego wodospadu 
w Sztolni Czarnej, o wysokości 8 
metrów. 

W 500-metrowym odcinku 
Sztolni Gertrudy można zoba-
czyć: 
• bogatą ekspozycję map i planów 

kopalni z  okresu od XVIII do 
XX wieku (w tym tajemniczą 
mapę Sztolni Czarnej); 

• w  gablotach dawne narzędzia 
górnicze i  hutnicze, minerały, 
wystawę lamp górniczych; 

• piec muflowy, laboratoryjny, 
w którym wytapiano złoto; 

• osiemnastowieczny wózek do 
transportu rudy. 

Dużą atrakcją jest udostępnio-
ny do zwiedzania skarbiec . To tu-
taj można zobaczyć 1066 „zło-
tych” sztabek. 

Chodnik Śmierci to wykuty 
na wyższej kondygnacji chodnik 
o niezwykle ponurej historii. Tutaj 
bowiem skazywano na śmierć 
górników podejrzanych o  kra-
dzież złota. Skazańca stawiano 
pod ścianą, jego ręce wkładano aż 
po łokcie w  specjalnie wykute 
dziury, po czym otwory te wypeł-
niano zaprawą. Nieszczęsny gór-
nik, przytwierdzony do skały, ko-
nał w strasznych męczarniach. 

Spragnieni wrażeń część trasy 
zwiedzania mogą przebyć po spe-
cjalnie przygotowanej ośmiomet-
rowej zjeżdżalni. 

Na zakończenie zwiedzania 
turyści oglądają Muzeum Prze-
stróg, Uwag i Apeli, kolekcję tab-
liczek związanych głównie z prze-
pisami bhp, z  uwiecznionymi 
najróżniejszymi hasłami, instruk-
cjami i ostrzeżeniami. Często są 
to hasła wręcz zabawne, np.  typu: 
„Nie rzucaj młotkiem, będąc na 
rusztowaniu”. 

Po zwiedzeniu kopalni wyjeż-
dżamy na powierzchnię podziem-
nym pomarańczowym tramwajem. 

Na gości czekają również inne 
atrakcje; mogą skorzystać z lokali 
gastronomicznych serwujących 

smaczne posiłki. Zwiedzający 
przybywający z odległych miejsc 
mogą tu przenocować, do ich dys-
pozycji przygotowano około 150 
miejsc w 3 hotelach. 

Do kopalni w Złotym Stoku 
naprawdę warto przyjechać, każ-
dego spotka wiele niezwykłych at-
rakcji. Nie piszemy o wszystkich 
z braku miejsca w gazecie.

Turyści próbują… wypłukać złoto, może się uda…

Zwiedzający kopalnię

Po zwiedzeniu kopalni wyjeżdżamy kolejką na zewnątrz

Właścicielka kopalni – Elżbieta Szumska

W królestwie złota

 

Godziny otwarcia Kopalni Złota 
Sezon letni 

Od 1 kwietnia do 31 października 

od 9.00 do 18.00 

– wejścia co 15 minut,  

– pierwsze zwiedzanie z  przewodnikiem o  9.15, 

ostatnie o 17.30 

Sezon zimowy 

Od 1 listopada do 31 marca 

od 9.00 do 16.00 

– wejścia co 45 minut, 

– pierwsze zwiedzanie z  przewodnikiem o  9.15, 

ostatnie o 16.00 

Czas zwiedzania: ok. 1,5 godz. 

 

Ceny biletów 
• 30 zł – normalny 

• 24 zł – ulgowy (dzieci od 4 roku życia, młodzież 

szkolna, studenci, emeryci, renciści). 

W cenie biletu przewodnik, zwiedzanie Muzeum 

Minerałów i Izby Górnictwa. 

Jednorazowo na zwiedzanie wchodzą grupy do 50 

osób. 

Uwaga! 

Należy zaopatrzyć się w  ciepłe ubiory, ponieważ 

temperatura w  kopalni jest stała i  wynosi przez 

cały rok 7ºC.



4 Artyści wśród nas

B
ogdan Czyżewski, to jeden 
z najpopularniejszych pio-
senkarzy lat 60. i  70. 

ubiegłego wieku. W latach 1963–
1973 był wokalistą w duecie Rinn–
Czyżewski, a  w 1974 roku roz-
począł karierę solową. Współ-
pracował z licznymi orkiestrami 
w  kraju i  za granicą, m.in. or-
kiestrami radiowymi Warszawy 
i  Łodzi, Reprezentacyjną Or-
kiestrą Wojska Polskiego, Or-
kiestrą Moskiewskiego Teatru 
i Estrady, Big Bandem Radia Ha-
wana, Orkiestrą Dresden Tanz 
Sinfoniker w NRD. Dał tysiące 
koncertów w  Polsce, Bułgarii, 
Czechosłowacji, Kanadzie, na 
Kubie, w NRD, Rumunii, USA, 
ZSRR. Otrzymał wiele nagród, 
m.in. na festiwalach piosenki 
w Opolu i Kołobrzegu. 

– Masz arystokratyczne ko-
rzenie i przymierzając się do roz-
mowy z Tobą, zastanawiałem się, 
czy nie mówić  do Ciebie „panie 
hrabio”? 

– Nie żartuj, jestem normal-
nym człowiekiem. Wprawdzie 
cieszę się ze swego rodowodu 
i bycia artystą, ale woda sodowa 
nie uderza mi do głowy. Przywo-
łam fragment pieśni ze znanej 
operetki: „Wielka sława to żart, 
książę błazna jest wart”. Tym 
przesłaniem kieruję się w życiu. 

–  Powiedz coś więcej o  tym 
rodowodzie.  

– „Panie hrabio” to na pewno 
zbyt wiele, ale rzeczywiście, mój 
dziadek Wawrzyniec Czyżewski 
zawsze powtarzał, że jest szlach-
cicem, tylko zubożałym. Z prze-
kazów rodzinnych wiem, że dzia-
dek i  pradziadek pochodzili 
z miejscowości Czyżów Szlachec-
ki, wsi położonej niedaleko San-
domierza. Od zawsze w rodzinie 
Czyżewskich panował duch pat-
riotyczny, a na sztandarach nosili 
hasło „Bóg – Honor – Ojczyzna”. 
Kierowany tym wezwaniem mój 
pradziadek Bartłomiej Czyżewski 
wspierał finansowo i brał czynny 
udział w powstaniu styczniowym 
w 1863 roku, w rejonie Gór Świę-
tokrzyskich, w oddziałach Maria-
na Langiewicza, dyktatora po-
wstania. Po upadku powstania, 
wraz z  Langiewiczem i  innymi 
powstańcami, przekroczył granicę 
Galicji. Tam zostali aresztowani 
przez Austriaków. Po zwolnieniu 
z więzienia Langiewicz udał się 
na emigrację, a pradziadek powró-
cił do rodzinnego domu w Czy-
żowie. Klęska powstania stycznio-
wego skutkowała zastosowaniem 
przez zaborców wielkich represji 

wobec samych powstańców, ale 
także wobec osób wspierających 
powstanie. Nastąpiły zsyłki na Sy-
bir, konfiskata majątków, dobytku, 
ziemi. Pradziadek Bartłomiej zos-
tał pozbawiony majątku. Jego syn 
Wawrzyniec Czyżewski przeniósł 
się do miejscowości Rzuców-
Wandów, niedaleko Szydłowca. 
Tam założył rodzinę. Miał trzech 
synów i jedną córkę. Jeden z tych 
synów to mój ojciec Stefan Czy-
żewski. W roku 1918, mając 17 
lat, poszedł na ochotnika do Le-
gionów Piłsudskiego. Polska wy-
bijała się wtedy na niepodległość. 
Ojciec chciał w tym uczest-
niczyć. W  Wojsku Polskim 
został już na stałe. W 1944 
roku walczył w  Powstaniu 
Warszawskim w oddziałach 
AK. Zginął w czasie szturmu 
na znany wieżowiec PAST-a 
na rogu ulic Marszałkowskiej 
i  Świętokrzyskiej. Budynek 
został zdobyty przez po-
wstańców, niestety ojciec 
ciężko ranny zmarł w szpita-
lu polowym na ulicy Śliskiej. 

–  Jakie miałeś dzieciń-
stwo?  

– Urodziłem się w War-
szawie w  rodzinie wojskowego. 
Ojciec, Stefan Czyżewski, był za-
gorzałym piłsudczykiem, w 1939 
roku brał udział w  kampanii 
wrześniowej, włączył się do kon-
spiracji w Kedywie AK, walczył 
w Powstaniu Warszawskim, o tym 
już mówiłem. W czasie okupacji 
niemieckiej powiększyła nam się 
rodzina. Przyszła na świat siostra 
Maria. Po wojnie mieszkałem 
w  Warszawie z  matką, bratem 
i siostrą. Było bardzo ciężko, pa-
nowała bieda. Podziwiam mamę 
i szanuję za to, że dała radę sama 
nas wychować. Żona przedwojen-
nego oficera po wojnie musiała 
nauczyć się krawiectwa, żeby 
utrzymać rodzinę. 

–  Słyszałem, że kiedy byłeś 
w wieku szkolnym, Twoja Mama 
chciała Ci zapewnić zdobycie do-
brego zawodu, a konkretnie tytuł 
inżyniera. Uważała, że zawody 
artystyczne są niepoważne i nie-
stabilne. 

– Dlatego pokierowała mnie 
do Technikum Mechaniki Precy-
zyjnej w Warszawie, które ukoń-
czyłem. Po maturze podjąłem stu-
dia na Politechnice Warszawskiej. 
Kiedy zrezygnowałem ze studiów, 
mama była przerażona. Uspokaja-
łem ją, że jak mi nie wyjdzie to za-
wsze mam zawód wyuczony: 
technik mechanik, przyjmą mnie 
w każdej fabryce. 

– Ale nie byłeś zainteresowany 
stabilnym życiem pana inżyniera 
i  trafiłeś do świata artystyczne-
go. 

– Na studiach poznałem kole-
gów studentów, którzy chodzili na 
imprezy muzyczne i kabaretowe 
do klubu studenckiego „Stodoła”. 
To był, przypomnę, duży barak, 
który pozostał po budowniczych 
Pałacu Kultury. W klubie działał 
studencki kabaret „Stodoła”. Poz-
nałem tych chłopaków i przyjęli 
mnie do zespołu. Pod wpływem 
tych wrażeń i występów postano-
wiłem porzucić studia inżynier-

skie i poszedłem do szkoły mu-
zycznej, aby poważnie zająć się 
muzyką. W  1958 roku Polskie 
Radio ogłosiło konkurs dla mło-
dych talentów piosenkarskich, bo 
potrzebowano solistów dla orkies-
try Polskiego Radia kierowanej 
wtedy przez Edwarda Czernego. 
Przystąpiłem do konkursu i zna-
lazłem się grupie 20 osób wyło-
nionych spośród kilku tysięcy 
tych, którzy zgłosili się do wstęp-
nych eliminacji. Zorganizowano 
nam profesjonalne szkolenia pro-
wadzone przez fachowców z ta-
kich dziedzin jak emisja głosu, 
dykcja, solfeż, czytanie nut, inter-
pretacja piosenek, możliwość pró-
bnych nagrań w  studiu. Potem 
wybrali kilka osób do stałej 
współpracy jako solistów Tanecz-
nej Orkiestry Polskiego Radia. 
Wśród moich koleżanek była 
m.in. Sława Przybylska i Halina 
Kunicka, a  także utalentowany, 
zapomniany dziś Olgierd Buczek. 
Jednocześnie nadal chodziłem do 
szkoły muzycznej, którą ukończy-
łem w  1961roku. Pierwsza pio-
senka, którą nagrałem dla Polskie-
go Radia, nosiła tytuł  „Zginęła mi 
dziewczyna”, stała się radiowym 
przebojem. Mam ją w repertuarze 
do dziś. Potem było jeszcze wiele 
przebojów.  

– Jakie miałeś wzorce piosen-
karskie, wokalne? 

– Moi ówcześni idole to pio-
senkarze francuscy – Gilbert Bé-
caud, Charles Aznavour, Yves 
Montand, których poznałem oso-
biście, kiedy występowali w War-
szawie w Sali Kongresowej. Oglą-
dając ich występy, dużo się od 
nich nauczyłem. 

–  Z powodzeniem wziąłeś 
udział w  pierwszym festiwalu 
polskiej piosenki w Opolu. 

–  Zaśpiewałem tam bardzo 
popularną później piosenkę 
„Szedł Atanazy do Anny” napisa-
ną przez Jerzego „Dudusia” Ma-
tuszkiewicza. Z piosenką tą wiąże 

się zabawna historia, która 
spotkała mnie na pierwszym 
Festiwalu Polskiej Piosenki 
w Opolu. Utwór ten napisa-
ny był w stylu rock'n'roll. Na 
próbie wykonałem go prawie 
jak Elvis Presley, król rocka. 
Reżyser festiwalu, Janusz 
Rzeszewski, wezwał mnie do 
siebie i powiedział, że w ża-
dnym wypadku nie pozwala 
tak zaśpiewać tej piosenki. 
Mówił, że jak to puści na an-
tenę, to natychmiast wylatuje 
z Telewizji. Władza ówczes-
na zabraniała wszystkiego, co 

amerykańskie. Ale młodzież 
chciała grać takie kawałki. 
W końcu pozwolono, ale pod na-
zwą big-bit. Wykonałem i dosta-
łem wyróżnienie za debiut. 

– A potem?... 
–  Związałem się Estradą 

w  Koszalinie, a  przy okazji też 
z  jazzową grupą New Orlean 
Stompers. To w  Koszalinie, 
w1963 roku, poznałem Danutę 
Rinn. Początkowo myśleliśmy 
o  kwartecie, ale to nie wyszło 
i został duet. I jako taki występo-
waliśmy ponad dziesięć lat. 
Pierwszą piosenką zaśpiewaną 
w duecie był utwór „Czy pani lubi 
tańczyć twista?”, który wcześniej 
nagrałem  w  duecie z  Violettą 
Villas. Z Danutą Rinn przez dzie-
sięć lat byliśmy związani i zawo-
dowo, i prywatnie . 

– To był dla Ciebie najważ-
niejszy okres w karierze? 

– Z pewnością tak. Pierwsze 
nagranie dla Radia to była piosen-
ka „Ona ma dwadzieścia lat” na-
pisana dla nas przez „Dudusia” 
Matuszkiewicza, co zabawne – 
z  okazji XX-lecia PRL, w 1964 
roku. Wylansowaliśmy razem 
z  Danką trzy longplaye i  około 
dwustu piosenek, w  tym takie 
przeboje jak „Nie obiecuj, nie 
przyrzekaj”, „Żeby choć raz”, „Pa-
miętaj o  mnie”, „Na deptaku 
w Ciechocinku”, a „Wszystkiego 

najlepszego” stało się sygnałem 
dla Koncertu Życzeń, jednej z ra-
diowych audycji muzycznych. 
Dużo koncertowaliśmy w  kraju 
i za granicą, od ZSRR po USA. 
Po latach nasz duet i nasze mał-
żeństwo się wyczerpały, rozstaliś-
my się, a Danuta szybko się prze-
biła solowo w Opolu przebojem 
„Gdzie ci mężczyźni”. Ja wtedy 
związałem się z Festiwalem Pio-
senki Żołnierskiej w Kołobrzegu, 
zaczynając z powodzeniem utwo-
rem „A mnie wojsko służy” Jon-
kajtysa i Korcza. Wraz z nimi oraz 
pianistą Czesiem Majewskim 
stworzyliśmy grupę inicjatywną 
w celu powołania do życia teatru 
muzyczno-estradowego w  War-
szawie. Tak powstał Teatr na Tar-
gówku. Mieliśmy tam piękny, 
świetny balet i orkiestrę typu big-
band. Związała się też z nami Ala 
Majewska i Ewa Śnieżanka.  

–  Przez pewien czas byłeś 
związany z  teatrem w  Jeleniej 
Górze. 

– Może bardziej z Państwo-
wym Przedsiębiorstwem Imprez 
Estradowych w Jeleniej Górze, ale 
teatr organizował również impre-
zy estradowe, takie jak ta w 1973 
roku, gdzie wystąpiłem w  spek-
taklu „Dziś dajemy wam pamięć” 
w reżyserii Marii Januszkiewicz. 

– Skoro jesteśmy przy Jeleniej 
Górze, to warto przypomnieć, że 
mamy wspólnego kolegę, wspa-
niałego parodystę – Andrzeja By-
chowskiego, który kiedyś grał 
w tamtejszym teatrze. 

–  Z Andrzejem znamy się 
i przyjaźnimy od bardzo dawna. 
Wspaniały kolega i bardzo dobry 
człowiek. Jego specjalność to pa-
rodie, monologi i skecze. Miesz-
kamy w Warszawie blisko siebie 
i często się spotykamy, prywatnie 
i zawodowo. 

– Lata mijają, a Ty ciągle czu-
jesz się młody. Co teraz robisz? 

– Powiem inaczej: „Mijają lata, 
zostają piosenki” i z tych piosenek, 
które kiedyś nagrywałem dla Pol-
skiego Radia, Telewizji, na płyty 
Polskich Nagrań, a potem wyko-
nywałem na koncertach w Polsce, 
w  Europie, na świecie, powstał 
program, który wraz z Andrzejem 
Bychowskim gramy dla naszych 
widzów, naszych fanów, zabawia-
my ich przez prawie półtorej go-
dziny, oczywiście pod warunkiem, 
że mają chęć przyjść, zobaczyć nas 
i posłuchać. A zatem zapraszamy. 

– Dziękuję za rozmowę. 
 

Rozmawiał 
Lesław Miller
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Zamiast inżynierem został piosenkarzem

Bogdan Czyżewski z Danutą Rinn w pierw-
szych latach występów estradowych

Rozmowa z Bogdanem Czyżewskim



5Unijne dofinansowania

W
 czwartek 27 sierpnia 
w Urzędzie Miejskim 
w  Środzie Śląskiej, 

przy udziale Burmistrza Adama 
Rucińskiego, Dyrektora Dolno-
śląskiej Instytucji Pośredniczącej 
Jerzego Michalaka, Wójta Gminy 
Stoszowice Pawła Gancarza i rad-
nych miejskich, podpisano umo-
wy na dofinansowanie budowy 
dwóch inkubatorów przedsię-
biorczości. To kolejne fundusze 
unijne z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego, które trafią do 
Środy Śląskiej i Stoszowic.  

Średzki Inkubator Przedsię-
biorczości, zlokalizowany przy 
ulicy Spółdzielczej, zapewni oso-
bom prowadzącym działalność 
gospodarczą wyjątkowo komple-
ksowe wsparcie, uwzględniające 
preferencyjne warunki dostępu do 
lokali oraz usług doradczych 
i  szkoleniowych. W planach ma 
być także obiektem wielu wyda-
rzeń biznesowych, promujących 
lokalnych i  subregionalnych 
przedsiębiorców. 

– Cieszę się, że w najbliższych 
latach, gdy wszyscy będziemy musieli 

mierzyć się z gospodarczymi i spo-
łecznymi skutkami pandemii koro-
nawirusa, stworzymy świetne wa-
runki dla nowo powstających i już 
działających mikro- i małych przed-
siębiorców. W  inkubatorze swoje 
miejsce odnajdą między innymi in-
nowacyjne firmy zajmujące się tzw. 
inteligentnymi specjalizacjami oraz 
te z sektorów IT, Human Resources 
czy outsourcingu usług – podkreślał 
Burmistrz Środy Śląskiej, Adam 
Ruciński. 

Inkubator będzie nowoczes-
nym, dwukondygnacyjnym biu-
rowcem o powierzchni użytko-
wej 760 m2. W obiekcie znajdzie 
się między innymi 11 biur, open 
space oraz sala konferencyjna 
z  zapleczem technicznym. Co 
ważne, będzie w pełni dostoso-
wany do potrzeb osób z niepeł-
nosprawnościami oraz wyposa-
żony w sprzęt i oprogramowanie, 
z którego będą korzystać przed-
siębiorcy. Dzięki uwzględnieniu 
niezbędnych przyłączy projekt 
przewiduje dalszą rozbudowę 
budynku i  budowę kolejnych 
obiektów towarzyszących inku-
batorowi. 

Całkowita wartość tego pro-
jektu to blisko 7,7 mln zł. Kwota 
dofinansowania z  Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Dolnośląskiego wyniesie 
5,25 mln zł. Gmina w  ramach 
wkładu własnego dołoży do bu-
dowy inkubatora 1 mln zł. Reszta 
zostanie pokryta ze środków ze 
zwrotu podatku VAT. 

– Cała inwestycja to nie tylko 
wsparcie przedsiębiorców ze Środy 
Śląskiej w  okresie tzw. inkubacji, 
czyli w momencie, kiedy zaczynają 
działalność, ale także innowacyjny 
sposób rewitalizacji zdegradowane-
go obszaru poprzemysłowego na te-
renie naszego miasta. Inwestycja ma 
być gotowa w pierwszym kwartale 
2022 roku – dodał Adam Ruciń-
ski.  

Po analizie wykonanej przez 
Dolnośląską Instytucję Pośredni-
czącą – organ odpowiedzialny za 
dystrybucję funduszy unijnych – 
średzki inkubator został jednym 
z zaledwie dwóch projektów wy-
branych docelowo do dofinanso-
wania w  ramach działania pn. 
,,Wsparcie infrastruktury prze-
znaczonej dla przedsiębiorców”. 

Druga taka inwestycja powstanie 
w gminie Stoszowice, w powiecie 
ząbkowickim. W czasie spotkania 
w  Urzędzie Miejskim podobną 
umowę z  DIP podpisał także 
Wójt Paweł Gancarz. 

– Na Dolnym Śląsku już od wielu 
lat stawiamy na rozwój przedsiębior-
czości. Środki unijne, które przezna-
czyliśmy na wsparcie przedsiębiorców 
w perspektywie unijnej 2014–2020, 
w  znaczący sposób wpłynęły na 
wzrost konkurencyjności gospodarki, 

innowacyjności projektów i zmniej-
szenie poziomu bezrobocia. Realna 
i szybka pomoc we wdrażaniu kon-
kretnych działań realizowanych 
szczególnie przez sektor MŚP to jeden 
z kluczowych elementów naszej stra-
tegii. Innowacyjne inkubatory przed-
siębiorczości w Środzie Śląskiej i Sto-
szowicach idealnie się w nią wpisują 
– przekonywał Jerzy Michalak, 
Dyrektor Dolnośląskiej Instytucji 
Pośredniczącej we Wrocławiu. 

W
 Budzowie na Dolnym 
Śląsku, w małej wiej-
skiej gminie Stoszo-

wice, postanie nowoczesny bu-
dynek na miarę potrzeb sektora 
małych i  średnich przedsię-
biorstw.  

Projekt „Akademia nowoczes-
nego przedsiębiorcy – budowa in-
kubatora przedsiębiorczości 
w Gminie Stoszowice” pochłonie 
ponad 5 milionów złotych. 85% 
tej kwoty zostanie dofinansowane 
z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Dolnoślą-
skiego na lata 2014–2020. 

27 sierpnia br. w  Urzędzie 
Miejskim w  Środzie Śląskiej 
Gmina Stoszowice reprezentowa-
na przez Wójta Pawła Gancarza 
i  Skarbnika Katarzynę Cichoń, 
zawarła umowę z Dolnośląską In-
stytucją Pośredniczącą  na dofi-
nansowanie budowy inkubatora 
przedsiębiorczości w  Budzowie 
w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego „Wsparcie in-
frastruktury przeznaczonej dla 
przedsiębiorców”. W jego ramach 

planuje się budowę obiektu inku-
batora przedsiębiorczości miesz-
czącego 15 lokali, warsztat z wy-
posażeniem, salę konferencyjną 
z  wyposażeniem, kuchnię z  po-
mieszczeniami przynależnymi, za-
plecze sanitarne oraz socjalne i za-
gospodarowanie terenu – 
parkingu, a  także terenów zielo-
nych. Będzie tam  wzniesiony bu-
dynek usługowy – Inkubatora 
Przedsiębiorczości oraz zagospo-
darowany teren. Inkubator będzie 
wykorzystywał pomieszczenia sali 
konferencyjnej, pomieszczeń biu-
rowych poszczególnych lokali 
usługowych, kuchni oraz warszta-
tu. Założenia programowe obej-
mują zapewnienie zaplecza dla 
tworzących się młodych przedsię-
biorstw związanych profilem dzia-
łalności z żywnością ekologiczną 
oraz z sektorem produkcji maszyn 
i urządzeń dla odnawialnych źró-
deł energii. Na drugiej kondygna-
cji znajdą się rotacyjnie siedziby 
firmy – rezydenci. Na parterze po-
wstanie zaplecze socjalno-kuchen-
ne, doświadczalne dla podmiotów 

zajmujących się zdrową żywnością, 
a część warsztatowa przeznaczona 
będzie dla sektora OZE. Tamże 
przewidziana jest sala szkolenio-
wo-konferencyjno-multimedialna 
użytkowana przez wszystkie funk-
cjonujące w  obiekcie podmioty. 
Obiekt zostanie w pełni dostoso-
wany do potrzeb osób niepełnos-
prawnych.  

Projekt będzie miał pozytyw-
ny wpływ na zrównoważony roz-
wój. Istniejące zasoby i  walory 
środowiska zostaną zachowane, 
a dzięki zastosowanym systemom 
budynek będzie oszczędzał ener-
gię w sposób znacznie większy niż 
wykonany w technologiach zgod-
nych z minimalnymi wymogami 
prawa. 

Założenia będą realizowane 
poprzez:  
– instalację paneli fotowoltaicz-

nych, 
– montaż systemów wentylacji 

mechanicznej, 
– instalację centralnego ogrzewa-

nia z zastosowaniem źródeł od-
nawialnych (pompy ciepła) oraz 

układami automatyki pogodo-
wej, 

– montaż układu klimatyzacji 
opartego o pompy ciepła, 

– wprowadzenie oświetlenia typu 
LED z układami sterowania. 

Nowoczesny system grzew-
czo-chłodząco-wentylacyjny z in-
teligentnym układem sterowania 
pozwoli również na zachowanie 
odpowiedniej temperatury i mi-
kroklimatu w obiekcie. Wyelimi-
nuje to niekorzystne zjawiska nie-
dogrzewania i  przegrzewania 
pomieszczeń. 

Gmina Stoszowice ma do-
świadczenie w  rozwoju przedsię-
biorczości. Jej staraniem, przy 
udziale prywatnych właścicieli 
gruntów, powstała Podstrefa Wał-
brzyskiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej. 

Gmina jest także członkiem 
Klastra Energii Odnawialnej Zie-
mi Ząbkowickiej, utworzonego 
w celu wspólnego i skoordynowa-
nego równoważenia podaży oraz 
zapotrzebowania na energię lub 
paliwa gazowe. Dzięki temu part-

nerzy Klastra będą również 
uczestniczyli w działaniach w In-
kubatorze. 

W działaniach na rzecz 
przedsiębiorczości gminę wspo-
maga również Uniwersytet Przy-
rodniczy we Wrocławiu, z którym 
zawarła porozumienie, na mocy 
którego podejmowanych jest wie-
le wspólnych inicjatyw. Gmina 
wraz z uczelnią tworzą wspólny 
program badawczo-rozwojowy 
„Stoszowice – Zielona Gmina”. 

Dzięki nowemu obiektowi 
znaczącej poprawie ulegną wa-
runki rozwoju MŚP, co stanowi 
główny cel inwestycji. W Inkuba-
torze możliwe będzie prowadze-
nie własnej działalności, organizo-
wanie spotkań z  klientami, 
szkoleń i kursów.  

Usługi związane z infrastruk-
turą to m.in. wynajem przestrzeni 
dostosowanej do prowadzenia 
prac konserwatorskich, działalno-
ści kreatywnej, wynajem prze-
strzeni biurowej, możliwość orga-
nizacji szkoleń i konferencji oraz 
eventów networkingowych. 

Stoszowice i Środa Śląska z umowami o dofinansowanie z UE

ODRODZONE SŁOWO POLSKIE | 3(63) / 2020

Środa Śląska i Stoszowice  
wybudują inkubatory przedsiębiorczości

Budzów na miarę potrzeb przedsiębiorców



6 Opowiastka

Lesław Miller 

R
obienie interesów zawsze 
było pasją Henia. Za pie-
niądze z  wygranej w  to-

tolotka, na peryferiach dużego 
dolnośląskiego miasta, kupił starą 
szopę, którą zaadaptował na hur-
townię odzieży i obuwia. Interes 
prosperował jako tako, lecz nie 
zaspokajał handlowych ambicji 
właściciela. A  potem było coraz 
gorzej, sklepikarze kupowali mniej, 
narzekając na spadającą liczbę 
klientów. Henio zawiesił działal-
ność hurtowni, bo wolał skorzystać 
z dobrego, jego zdaniem, pomysłu.  

Zapraszał do swojej firmy 
młode dziewczyny, akurat dyspo-
nował wygodną kanapą stwarza-
jącą „warsztat” do wiadomych 
spraw. Będąc przystojnym męż-
czyzną, nie miał problemów 
z werbowaniem przedstawicielek 
płci pięknej. Często zostawał 
w  hurtowni na cale noce. Nie-
obecność w domu tłumaczył żo-
nie koniecznością wyjazdów na-
wet do odległych miast w kraju, 
by sprzedać ciuchy i buty. Naiwna 
Helka mu wierzyła. 

Spędzanie czasu w damskim 
towarzystwie było przyjemne, ale 
także kosztowne. Trzeba było ku-
pić alkohol, coś do zakąszenia, 
sprawić dziewczynom drobne 
prezenty. Henio pomyślał, że sko-
ro on może się kochać w hurtowni 
z dziewczynami, to mogą też inni. 
Ale nie za friko! Zaprosi kolegów, 

którzy zapłacą za konsumpcję 
i dorzucą mu coś ekstra za zorga-
nizowanie  imprez.  

Jak pomyślał, tak zrobił. Naj-
pierw udostępniał hurtownianą 
kanapę kolegom i znajomym na 

godzinki. Chętnych nie brakowa-
ło. Amatorzy cichego seksu naj-
częściej rekrutowali się spośród 
znudzonych żonami  mężów. Bez 
wahania zubożali swoje portfele 
na rzecz pomysłowego „menedże-
ra”. 

Celem zapewnienia kompletu 
„towaru” Heniek zatrudnił na sta-
łe kilka zdzir. Oczywiście nie na 
takich etatach, jak w normalnych 
firmach, w  których zatrudnieni 
otrzymują regularne pensje, a pra-
codawcy płacą za nich podatki 
i składki na ZUS. Tu dziewczynki 
musiały się zadowolić skromnym 
groszem, alkoholem i zakąskami. 
Niekiedy łaskawy klient dorzucił 
im coś ekstra. W czasach bezro-
bocia na pewno im się to opłaca-
ło. 

Przyjmując do pracy nowe 
dziewczyny, Henio brał pod uwa-
gę młody wiek i urodę. Musiały 
nosić spódniczki albo sukienki. 
Nie cierpiał dziewczyn w  spod-
niach. Działało to na niego jak 
płachta na byka. 

Henio sam zawiadywał inte-
resem i w końcu poczuł się zmę-
czony. Postanowił powołać spółkę 
z  udziałem własnego kapitału, 
lecz bez jakiejkolwiek rejestracji 
i  płacenia podatków. Do spółki 
przeszło jeszcze dwóch nagania-
czy, a mówiąc ściśle – alfonsów. 
Byli nimi Jasio i  Zenek zwany 
„Krzywym Ryjem”, bo lubił po-
pić, kiedy inni za niego płacili. 
Szefem firmy został oczywiście 
Henio, bo wniósł w aporcie chatę 

z wyposażeniem. W dalszym po-
dziale zadań Jasio miał poszuki-
wać i angażować dziewczynki żą-
dne płatnej miłości, a  Zenek – 
dyskretnych klientów. Najlepiej 
żonatych mężczyzn, bo ci w oba-

wie przed dekonspiracją siedzą 
cicho i  nie puszczą pary z  ust. 
Przyjdzie taki, ulży sobie, zapłaci 
i dyskretnie znika. Niekiedy wy-
pije kieliszek bardzo drogiego al-
koholu na dodatek „chrzczonego” 
wodą. 

Bywają również grupy przyby-
wające na zbiorowe seksparty, czy-
li każda z każdym, zakrapiane al-
koholem i bardzo głośne. Gustują 
w nich zazwyczaj młodzi chłopcy, 
synowie bogatych tatusiów. Kie-
dyś jedna grupa zrobiła taki hałas, 
że obudziła mieszkańców odleg-
łego od szopy domu jednorodzin-
nego. Następnego dnia zjawił się 
u Henia właściciel domu ze skar-
gą. Zagroził, że jeśli nocne hałasy 
się powtórzą, to zawiadomi poli-
cję. Czego jak czego, ale policji 
Henio bał się bardzo, mogła zro-
bić nalot i prowadzenie burdeliku 
wyszłoby na jaw. Zaczęłyby się 
przesłuchania, prokurator, a po-
tem sąd. Znał prawo i wiedział, że 
mógłby na kilka lat wylądować za 
kratkami. Henio przeprosił wła-
ściciela domu i skłamał, że miał 
urodziny, przyszli koledzy, popili 
i zrobiło się głośno. Na przepro-
szenie dał skarżypycie dwie pary 
ładnych męskich butów, które 
zostały po hurtowni. Pasowały, 
obdarowany podziękował i… zło-
żył Heniowi życzenia urodzino-
we. 

Burdeltata zwołał zebranie 
spółki i zażądał od wspólników, by 
pełnili codzienne dyżury i pilno-
wali spokoju. Potencjalnych 
awanturników należy uspokoić, 
a jeśli nadal zechcą hałasować, to 
mocnego kopa w tyłek i wyrzucić 
za drzwi. Postraszył wspólników, 
że w razie wpadki oni też pójdą 
siedzieć jako członkowie zorgani-
zowanej grupy przestępczej.  

W ciągu następnych dni było 
spokojnie. Przychodzili żonaci fa-
ceci i dyskrecja była pewna. Zjawił 
się również gość wysoko posta-
wiony we władzach miejskich. 
Założył perukę, ale Henio i tak go 
poznał. Kiedy go zdekonspirował, 
miejski prominent błagał o dys-
krecję. 

– Rozumie pan, moje stanowi-
sko, żona, byłbym spalony… 

– Nikt się o tym nie dowie, ale 
coś za coś… 

– Zrobię, co pan zechce! 
– Nie tak dużo, w razie, gdy-

bym miał jakieś problemy, to pan 
mi pomoże.  

– Oczywiście, pan wie, że ja 
dużo mogę! 

Henio zachował całkowitą 
dyskrecję, zwłaszcza przed 
współpracownikami. Tuza miej-
skiego uznał za wentyl bezpie-
czeństwa. 

Nadszedł jednak dzień, które-
go Henio o mało co nie przypłacił 
zawałem serca. Do szopy wtarg-
nęła rozwścieczona kobieta i za-
częła głośno krzyczeć:  

– Ty zbereźniku! Zachciewa ci 

się dziwek! Możesz się gzić na po-
tęgę, ale po cholerę wciągasz w to 
bagno mojego męża, Staszka!  

Henio wiedział o kogo chodzi, 
Stasio jest jego kolegą i  stałym 
klientem. Nawet daje mu zniżkę. 
Wiedział, że ma żonę heterę, ale 
nie spodziewał się jej wizyty. 
Zgodnie z  męską solidarnością 
nie miał najmniejszego zamiaru 
powiedzieć heterze prawdy. Zbył 
ją mówiąc: 

– Nie jestem stróżem moral-
ności pani męża, proszę go sobie 
śledzić, ale nie u mnie. Tu jest po-
rządna hurtownia i  nie ma ża-
dnych dziwek. 

Po czym ręką pokazał jej 
drzwi. Na szczęście żona Stasia 
okazała się daleka od umiejętności 
Maty Hari, bo nie potrafiła wyśle-
dzić, że to nie żadna hurtownia, 
tylko dom schadzek. Wydawało jej 
się, że mąż i Heniek tylko przy-
padkowo – w warunkach biuro-
wych – spotkali jakieś dziewczyny. 
I bardzo dobrze, że tak myślała! 

Być może cichy burdelik pro-
sperowałby jeszcze długo, ale 
wspólnicy się pokłócili, jak to 
zwykle Polacy. Chodziło o wyna-
lazek Fenicjan – pieniądze. Jasio 
i Zenek zarzucali Heniowi, że jest 

nieuczciwym bossem, bo ich 
oszukuje. On jednak uważał, że 
jest właścicielem obiektu wraz 
z  wyposażeniem oraz szefem 
spółki i należy mu się więcej z po-
działu zysków niż alfonsom. Sło-
wa „alfons” nigdy dotąd nie uży-
wano w tym gronie. Wspólnicy się 
wkurzyli i zaczęli swego pryncy-
pała okładać pięściami, a  kiedy 
upadł na podłogę, skopali go po 
całym ciele. Zachowali się jak 
zwykli bandyci.  

Heniek ledwie uszedł z  ży-
ciem z tej awantury i długo do-
chodził do zdrowia. Kiedy wy-
dobrzał, do jego mieszkania 
zapukało dwóch mundurowych. 
Kazali mu się ubrać i  pojechać 
z  nimi do komisariatu. Sprawa 
z burdelikiem w hurtowni się ryp-
ła. Do organów ścigania dotarła 
cała prawda. Henio i spółka za-
siedli w sądzie na ławie oskarżo-
nych, a  potem powędrowali za 
kratki za czerpanie zysków z nie-
rządu. 
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7Tu słońce świeci 2583 godziny rocznie
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Elżbieta i Wojciech Zaborowscy 

Z
 niedowierzaniem czytamy 
o  gwałtownym wzroście 
zachorowań na koronawi-

rusa we Francji i  we Włoszech 
oraz wstrzymywaniu połączeń lot-
niczych. A  jeszcze tak niedawno 
bezpiecznie przekraczaliśmy gra-
nice tych państw, by spędzić po-
godne chwile w księstwie, w któ-
rym, jak głoszą reklamowe pro-
spekty, słońce świeci 2583 godziny 
w  roku, czyli przeciętnie siedem 
godzin dziennie, morze zaś kusi 
w  lecie temperaturą 26,5, zimą 
zaś 11 stopni C. A  i miłośnicy 
sportów zimowych nie mogą na-
rzekać. Zaledwie godzinę jazdy 
od księstwa, w południowej części 
Alp, znajdą znakomite tereny nar-
ciarskie z odpowiednią infrastruk-
turą. Praktycznie oznacza to, że 
sezon turystyczny trwa tu cały 
rok! Już się domyślacie, gdzie by-
liśmy? Tak, ten kraj rozwiniętej 
telefonii (o numerze kierunkowym 
337) – to Monaco (w oryginale: 
Principauté de Monaco). Naj-
mniejsze po Watykanie państwo 
w Europie. 

Monaco, a więc wiadomo: ka-
syno i raj podatkowy (bo bez po-
datków) dla bogatych. Tyle na 

ogół wie przeciętny użytkownik 
mediów o istniejącym już 700 lat 
księstwie dynastii Grimaldich. Jak 
się ostatnio okazało, nawet po-
ważne instytucje w Polsce, które 
zajmują się zarówno międzynaro-
dową komunikacją, jak i walką ze 
światową epidemią – koronawiru-
sem, wiedzą chyba niewiele wię-
cej. Tak przynajmniej można 
domniemywać, gdyż niedawno 
w komunikacie o wstrzymaniu lo-
tów z Polski do krajów objętych 
epidemią wymieniono Monaco, 
które... nie posiada żadnego lot-
niska! Dla wyjaśnienia: spragnieni 
lotów do innych państw poddani 
księcia Alberta muszą najpierw 
helikopterem dotrzeć do francu-
skiej Nicei i dopiero stamtąd ru-
szyć w podniebną podróż do in-
nych krajów. A skoro nie wiedzą 
tego polskie urzędy, to co wyma-
gać od przeciętnych obywateli?  

Wciśnięte między Francję 
a Włochy skaliste księstwo ma jed-
nak o wiele więcej atrakcji niż te 
wyżej wspomniane. Zauważy je 
natychmiast każdy turysta, który 
pojawi się w tym liczącym zaled-
wie około dwóch kilometrów 
kwadratowych, a  odwiedzanym 
rocznie przez 5 milionów turystów 
państewku. O  klimacie już 
wspomnieliśmy, warto przeto do-

dać, że również położenie i zwią-
zana z tym rzeźba terenu stanowią 
magnes dla oka turysty. Zauważył 
to z pewnością przedstawiciel ro-
dziny Gibellins z Genui, gdy 10 
czerwca 1215 roku położył kamień 
węgielny pod pierwszą twierdzę, 
obecny zamek książęcy. Miejsce to 
było zresztą często już w czasach 
antycznych schronieniem dla za-
siedlającej okolice ludności. 

Gdy staliśmy przed pałacem, 
którego wejścia strzegło, pełniąc 
jednocześnie honorową wartę, 
dwóch strażników, w uliczny gwar 
wmieszały się nagle rytmy orkies-
try z wyraźną przewagą bębnów. 
Mieliśmy przez moment nadzieję, 
że to może sam książę opuszcza 
w tak uroczystej asyście pałac, ale 
nie, trafiliśmy tylko na zmianę 
warty. Książę, jak się potem do-
wiedzieliśmy, miał już symptomy 
koronawirusa i  nie pojawiał się 
publicznie, pałac za to ze wzglę-
dów bezpieczeństwa opuściła jego 
małżonka, co też dało powód 
przeróżnym plotkom. 

I my opuściliśmy nie tyle pałac, 
ile jego okolice. Sklepowe wystawy 
śródmieścia kusiły rozłożonym na 
nich luksusowym towarem, nieste-
ty, nie cenami! To już nie te czasy, 
gdy władcy powstającego księstwa, 
by zachęcić do osiedlenia się 

w Monaco, przyznawali za darmo 
przybyłym grunt lub zwalniali 
z podatków. Dziś też nie trzeba, 
będąc mieszkańcem księstwa, pła-
cić podatków, ale pod warunkiem, 
że najpierw przyjedzie się tu 
z własnym majątkiem. Duża róż-
nica! Popa trzyliśmy smętnie na 
miejsce, gdzie ów majątek można 
zdobyć, a jeszcze częściej można 
go tu stracić – słynne kasyno było 
w zasięgu naszego wzroku, choć 
raczej nie kieszeni, więc darowaliś-
my sobie poznanie tajemnic jego 
wnętrza. 

I znów konieczne krótkie wy-
jaśnienie. Często myli się Monte 
Carlo z Monaco. Warto więc wie-
dzieć, że Monaco składa się 
z czterech dzielnic: Monaco-Ville, 
La Condamine, Fontvieille 
i Monte Carlo. Ta pierwsza, Mo-
naco-Ville, to dzielnica staromiej-
ska, w  której znajduje się m.in. 
słynne muzeum oceanograficzne 
i górujący na wysokości ponad 60 
metrów pałac książęcy. Na północ 
od dzielnicy staromiejskiej, 
w ustronnej zatoce, już w dzielni-
cy La Condamine, znajduje się 

port księstwa. Jeszcze dalej w kie-
runku północnym jest słynne 
Spielcasino i  cenione w  świecie 
centrum kongresowe. Czwarta 
dzielnica, Fontvieille, jest właści-
wie półwyspem, który dołączony 
został w 1960 roku. 

Idąc uliczkami Monaco, słyszy 
się języki z całego świata. Domi-
nują: francuski, włoski i angielski. 
I te właśnie języki są tu urzędo-
wymi. Zrozumiałe, w  końcu 
mieszkańcy księstwa to w  32% 
Francuzi, w  20% Włosi, tylko 
19% to rodowici, zasiedziali od 
pokoleń obywatele Monaco. 
Resztę stanowią przybysze z całe-
go świata zamieszkali z powodu 
„podatkowego raju”, jakim jest dla 
bogaczy Monaco. Jeszcze uzupeł-
nienie: zgodnie z  konstytucją 
z 1962 roku księstwo jest dyna-
styczną monarchią konstytucyjną 
(od 2005 roku włada nim książę 
Albert II) z ograniczoną suweren-
nością – w sprawach polityki  za-
granicznej wymagana jest akcep-
tacja Francji. 

Wracając do Francji: towarzy-
szył nam wspomniany wieloję-
zyczny tłum turystów. Opuściliś-
my Monaco, językową wieżę 
Babel. Gdy minie epidemia, wró-
cimy tu znowu. Jeden dzień to 
stanowczo za mało!

Współautorka tekstu – Elżbieta Zaborowska w Monaco

Kasyno – tu można wygrać , a także przegrać fortunę

Port

W słonecznym księstwie Monaco
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8 Dolny Śląsk

P
rzez dziesiątki lat dworce 
kolejowe na Dolnym Śląsku 
były zdewastowane i  stra-

szyły pasażerów swoim wyglądem. 
Dlatego osiem z nich już zostało 
zmodernizowanych w miejscowo-
ściach: Chojnów, Jawor, Strzelin, 
Żarów, Zgorzelec, Siechnice, Świę-
ta Katarzyna i Smardzów. 

W następnej kolejności prze-
prowadzone będą kompleksowe 
modernizacje pięciu dworców 
znajdujących się przy linii kolejo-
wej Wrocław – Jelenia Góra: 
Wałbrzych Główny, Kąty Wroc-
ławskie, Boguszów Gorce Za-
chód, Smolec oraz Imbramowice. 

Oto bliższe szczegóły: 

Wałbrzych Główny: po mo-
dernizacji na dworcu znajdą się 
m.in. poczekalnia, biuro obsługi 
klienta, ogólnodostępne toalety, 
pomieszczenie dla opiekunów 
dzieci, pomieszczenia Straży 
Ochrony Kolei i PKP CARGO 
oraz inne powierzchnie komercyj-
ne. Przy dworcu poza miejscami 
parkingowymi i zorganizowanym 
terenem przesiadkowym będzie 
również stacja ładowania pojaz-
dów elektrycznych.  

Wartość całej inwestycji: 26 
mln zł. 

Kąty Wrocławskie: po przebu-
dowie na dworcu będą m.in. pocze-
kalnia, biuro obsługi klienta, ogól-

nodostępne toalety, pomieszczenie 
dla opiekunów dzieci, także po-
mieszczenia, w których znajdą się 
instytucje samorządowe gminy 
Kąty Wrocławskie: Zakład Gospo-
darowania Mieszkaniami i Gmin-
ny Dom Kultury. Przy dworcu poza 
miejscami parkingowymi znajdą się 
również stacja ładowania pojazdów 
elektrycznych i wiata rowerowa.  

Wartość całej inwestycji: 14,5 
mln zł. 

Smolec: po przebudowie na 
dworcu będą m.in. poczekalnia, 
biuro obsługi klienta, ogólnodo-
stępne toalety, pomieszczenie dla 

opiekunów dzieci, także pomiesz-
czenia, w których znajdą się insty-
tucje samorządowe gminy Kąty 
Wrocławskie: Gminne Biuro Ob-
sługi Klienta i Gminny Dom Kul-
tury. W budynku dworca będzie 

działał także posterunek policji. 
Przy dworcu poza miejscami par-
kingowymi zainstalowana zosta-
nie wiata rowerowa.  

Wartość całej inwestycji: 9,4 
mln zł.  

Boguszów Gorce Zachód: 
dworzec po modernizacji będzie 
zagospodarowany w następujący 
sposób – poczekalnia, biuro ob-
sługi klienta, ogólnodostępne toa-
lety, pomieszczenie dla opieku-
nów dzieci, pomieszczenia służące 
obsłudze ruchu kolejowego oraz 
pomieszczenia komercyjne.  

Wartość całej inwestycji: 7,8 
mln zł. 

Imbramowice: na dworcu po 
modernizacji znajdą się: poczekal-
nia, biuro obsługi klienta, ogólno-
dostępne toalety, pomieszczenie dla 
opiekunów dzieci, pomieszczenia 
służące obsłudze ruchu kolejowego.  

Wartość całej inwestycji: 5,1 
mln zł.

N
a Dolnym Śląsku mieszka 
obecnie 176 osób, które 
mają więcej niż 100 lat. 

W Legnicy żyje 18 z nich, w Wał-
brzychu – 54, a we Wrocławiu –
104. Z roku na rok rośnie liczba 
seniorów w naszym regionie. Rok 
temu  było ich 121. 

Wraz z  setnymi urodzinami 
seniorzy otrzymują specjalne co-
miesięczne świadczenie honoro-
we. Wysokość tej „dodatkowej 
emerytury” może być różna. 
Wszystko zależy od tzw. kwoty 
bazowej, która obowiązuje w dniu 
ich setnych urodzin. Stanowi ona 
100 proc. przeciętnego wynagro-
dzenia za rok poprzedni po-
mniejszonego o składki na ubez-
pieczenie społeczne. W tym roku 
każdy stulatek dostaje 4294,67 zł 
brutto. Rok wcześniej było to 
3731,13 zł brutto, a  dwa lata 
temu – 3536,87 zł.  

– Wysokość kwoty przezna-
czonej dla stulatków jest ustalana 
każdego roku i obowiązuje od 1 
marca do końca lutego roku na-
stępnego, dlatego w każdym roku 
jest różna, ale raz przyznana „do-
datkowa emerytura” nie ulega 
zmianie i jest wypłacana do końca 
życia w  tej samej wysokości – 
mówi Iwona Kowalska-Matis 
Regionalny Rzecznik Prasowy 
ZUS na Dolnym Śląsku. 

Najstarszą kobietą jest Pani 
Helena z  Trzebnicy, która ma 
ukończone 106 lat, natomiast naj-
starszym mężczyzną jest Pan Jan 
z Wrocławia, liczy 113 lat. 

Aby otrzymać świadczenie 
honorowe, wystarczy mieć 100 
lat.  Nie trzeba składać żadnych 
wniosków, ponieważ zostanie ono 
przyznane automatycznie. Wy-
płata jest niezależna od emerytury 
oraz dodatków przysługujących 

z innych tytułów. To świadczenie 
może wypłacać zarówno Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych, jak 
i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego. Świadczenie to do-
stają z ZUS także ci, którzy nie 
przepracowali w swoim życiu ani 
jednego dnia i dlatego nie pobie-
rają ani emerytury, ani renty. Ta-
kim osobom również należy się 
dodatek dla stulatków, ale w ich 
przypadku niezbędne jest złoże-
nie wniosku, gdyż nie znajdują się 
w systemie ZUS. Do wniosku na-
leży dołączyć dokument potwier-
dzający datę urodzenia (np. akt 
urodzenia). 

– To ważne szczególnie dla 
kobiet, które niekiedy przez całe 
swoje życie zajmowały się domem 
oraz dziećmi i przez to nigdy nie 
pracowały zawodowo, więc nie 
mają wypracowanej emerytury – 
dodaje Iwona Kowalska-Matis.

R
atusz w Świerzawie zbu-
dowano w 1810 roku. Jest 
to obiekt murowany, trzy-

kondygnacyjny, z użytkowym pod-
daszem, nakryty naczółkowym da-
chem z oknami w typie tzw. po-
wieki. Od południowo-zachodniej 
strony stoi kwadratowa wieża z ga-
leryjką, ozdobiona tarczami zega-

rowymi i  zwieńczona hełmem 
z prześwitem. Na jednej ze ścian 
ratusza można zobaczyć płasko-
rzeźbę przedstawiającą herb miasta.  

Ciekawostką jest XIX-wiecz-
na waga miejska zawieszona u su-
fitu w dolnym korytarzu.  

Obecnie zabytek jest siedzibą 
Urzędu Miasta i Gminy. 
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Modernizacja dworców kolejowych PKP

176 mieszkańców Dolnego 
Śląska skończyło 100 lat

Ratusz 
w Świerzawie

Wałbrzych Główny przed remontem

Dworzec w Jaworze

Dworzec w Chojnowie
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Beata Nawrotkiewicz 

D
ni Seniora Wrocław 2020 
rozpoczęły się 7 września 
na pl. Wolności „Rewią 

Parasoli” i  „Pokazem Maseczek”. 
Był to dostojny przemarsz naj-
starszych mieszkańców miasta wy-
posażonych w oryginalnie udeko-
rowane parasolki i  artystycznie 
wykonane maseczki. Piękna po-
goda co prawda nie wymagała 
użycia parasoli, jednak atrybut ten 
pozwolił na zachowanie dystansu 
społecznego, w obecnych czasach 
nieodzownego. Dalsza część otwar-
cia Dni Seniora odbyła się w sali 
koncertowej Narodowego Forum 
Muzyki. 

Mimo pandemii Dni Seniora 
będą trwały ponad miesiąc, a se-
niorzy korzystać mogą z bogatej 
oferty wydarzeń odbywających się 
zarówno w przestrzeni miejskiej, 

jak i wirtualnej. Święto jest orga-
nizowane co roku dla wszystkich 
seniorów. To czas integracji oraz 
wielu spotkań tematycznych: kul-
turalnych, zdrowotnych, rekrea-
cyjno-sportowych.  

Do 11 października odbędą 
się liczne wydarzenia plenerowe: 
jedyne w tym roku Wrocławskie 
Mistrzostwa Seniorów w kajakar-
stwie, wycieczki piesze i rowero-
we, rajd terenowy, treningi nordic-
walking, wydarzenia i  warsztaty 
artystyczne, prozdrowotne, ekolo-
giczne. 

Organizatorzy zapraszają tak-
że seniorów do udziału w bezpłat-
nych badaniach i poradach zdro-

wotnych, w  szczególności do 
spotkań ze specjalistami: dietety-
kiem, geriatrą, psychologiem i po-
licjantem.  

Wiele wydarzeń kulturalnych 
organizowanych jest przez Scenę 
Kamienica. Spacery z przewod-
nikami „Odra przyjazna i wroga” 
czy „Alternatywne Nadodrze”. 
Veritas Group, partner strate-
giczny tegorocznych Dni Senio-
ra Wrocław 2020, przygotował 
dla najstarszych mieszkańców 
miasta spotkanie ze specjalistą 
na temat opieki nad seniorem 
w  Polsce, a  także relaks, czyli 
medytację z użyciem mis tybe-
tańskich. 

Częścią obchodów Dni Senio-
ra Wrocław 2020 jest plenerowa 
wystawa fotograficzna, która sta-
nęła na pl. Solnym. Można ją 
oglądać do 30 września. Wystawa 
jest zatytułowana „Wrocław Mias-
tem Kapeluszy” i dokumentuje 10 
lat Marszu Kapeluszy – wesołego 
korowodu, który otwierał co roku 
Dni Seniora. W tej pięknej trady-
cji brali udział nie tylko seniorzy 
z Wrocławia i Dolnego Śląska, ale 
także z całego kraju. 

Ze względu na pandemię nie-
które ze spotkań (odbywające się 
w przestrzeni miejskiej) mają li-
mitowaną liczbę miejsc, obowią-
zują wówczas wcześniejsze zapisy. 
Wszystkich informacji na temat 
harmonogramu Dni Seniora 
udziela Punkt Informacyjny 
Wrocławskiego Centrum Seniora 
pod nr tel. 71 772 49 40. Harmo-
nogram można znaleźć również 
na stronie internetowej http:// 
seniorzy.wroclaw.pl/Program-
Dni-Seniora-2020.

Beata Nawrotkiewicz 

Jak skutecznie udzielić pierwszej 
pomocy można nauczyć się na 
kursach organizowanych przez 

Wrocławskie Centrum Rozwoju 
Społecznego w ramach Wrocław-
skiej Akademii Pierwszej Pomocy. 
W czasie pandemii organizatorzy 

zadbali o bezpieczną, nowatorską 
formułę zajęć. Jest ona połączeniem 
części online z praktycznymi ćwi-
czeniami na fantomach treningo-
wych. Z początkiem roku szkol-
nego wystartowała edycja jesienna 
kursów. 

Do wzięcia udziału w kursie 
organizatorzy zapraszają wszyst-
kich dorosłych wrocławian. Sy-

tuacje nagłe, w których taka wie-
dza może uratować czyjeś życie, 
mogą zdarzyć się gdziekolwiek, 
warto wiedzieć, jak wtedy zarea-
gować. Kurs jest jednodniowy, od-
bywa się w czwartkowe popołud-
nie i  trwa około trzech godzin. 
Szkolenie ma formę webinaru 
prowadzonego na żywo przez in-
struktora ratownictwa. Ważnym 

dodatkiem jest fantom treningo-
wy wypożyczany każdemu uczest-
nikowi kursu. Dzięki temu szko-
lenie ma bardzo praktyczną 
postać. Co warte podkreślenia – 
fantom pozostaje u  każdego 
z  uczestników przez kilka dni, 
dzięki czemu łatwo można utrwa-
lić sobie wiedzę zdobytą podczas 
kursu.  

Co tydzień w  kursie może 
wziąć udział do 10 osób. Dzięki 
tak kameralnej grupie szkolenie – 
mimo pośrednictwa Internetu – 
przypomina zwykły kurs, w któ-
rym każdy może zadać pytanie, 
a instruktor ma czas, by na nie od-
powiedzieć, czy też sprawdzić po-
prawność wykonywanych ćwi-
czeń. Warto dodać, że ma 
charakter praktyczny i  interak-
tywny, ponieważ prowadzący 
i uczestnicy korzystają z wirtual-
nych ankiet, aplikacji na smartfo-
na, połączeń głosowych, kamerek 
internetowych oraz fantomów 
treningowych. Dzięki tym 
wszystkim zabiegom znika bariera 
połączenia na odległość.  

Podczas kursu podejmowane 
są bardzo praktyczne tematy. Sy-
tuacje, które mogą zdarzyć się 
wszędzie: w domu, pracy, na ulicy. 
Uczestnicy dowiedzą się, jak po-
stąpić, gdy będą świadkami utraty 
przytomności, udaru mózgu, ura-
zów, oparzeń, bólów w  klatce 
piersiowej, napadów drgawek. 

Od strony praktycznej organi-
zacja kursu wygląda następująco: 
żeby wziąć udział w  kursie, ko-
nieczne jest wypełnienie formula-
rza zgłoszeniowego na stronie 
www.wcrs.wroclaw.pl/kursy_wapp. 
Dzień przed webinarem organi-
zator kontaktuje się, by ustalić 
miejsce dostarczenia wypożycza-
nych kursantom fantomów tre-
ningowych (są dowożone do 
domu lub pracy). Fantomy zostają 
u kursantów przez kilka dni i są 
odbierane w poniedziałek, dezyn-
fekowane i przygotowywane dla 
kolejnej grupy. 

Uczestnicy otrzymują imienne 
zaświadczenia potwierdzające 
udział w kursie.

Dni Seniora  
Wrocław 2020

Jak co roku jesienią 
wrocławscy seniorzy 
obchodzą swoje święto. 
W tym roku – mimo 
pandemii – jest 
podobnie, choć nieco 
inaczej. Parasole, które 
zastąpiły kapelusze oraz 
limitowana liczba 
uczestników wydarzeń 
to najważniejsze zmiany, 
wprowadzone w trosce 
o bezpieczeństwo 
uczestników Dni 
Seniora.
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Tomasz Stasiak 

T
egoroczne wakacje, mimo 
płynących zewsząd ostrze-
żeń o wirusie, postanowi-

łem spędzić z rodziną nad morzem. 
Wybór padł na Gdańsk. Pomimo 
tego że miasto to od Wrocławia 
dzieli ponad 500 km, to dojechać 
samochodem można w  miarę 
sprawnie – całą drogę pokonuje 
się autostradami. 

 
Co w Gdańsku piszczy? 

Nie da się ukryć, że pod 
względem liczby zabytków i  in-
nych atrakcji turystycznych 
Wrocław jest daleko w  tyle za 
Gdańskiem. Historyczne centrum 
jest dużo okazalsze i efektowniej-
sze niż wrocławski Rynek 
i  Ostrów Tumski razem wzięte. 
Gdyby atrakcji było nam jeszcze 
za mało, to podczas wakacji, 
w centrum, odbywa się słynny Jar-
mark św. Dominika. Ta impreza 
jest o  wiele większa niż nasze 
wrocławskie jarmarki urządzane 
w  okresie Bożego Narodzenia. 
Szumu, zgiełku oraz spacerujące-
go międzynarodowego tłumu jest 
tam w nadmiarze. Jeśli ktoś to lubi 
– będzie zachwycony. 

Jeżeli jednak chcielibyśmy tro-
chę odpocząć od tego hałasu, mo-
żemy wybrać się na plażę. Gdańsk 
ma klika plaż miejskich – strzeżo-
nych, zaopatrzonych w przebieral-
nie i pojemniki na śmieci. Gdzie-
niegdzie znajdą się też sanitariaty. 
Jednak na tym lista zalet się koń-
czy. Plaże, niestety, są po prostu 
brudne, podobnie jak woda w mo-
rzu. Swoim kolorem i konsysten-
cją brązowej zupy nie zachęca do 
kąpieli. Na dodatek latem istnieje 
duże prawdopodobieństwo, grani-
czące z pewnością, że natkniemy 
się na kwitnące sinice. Skutkuje to 
wywieszeniem przez ratowników 
czerwonej flagi – koniec kąpieli. 

Brud na plażach zastanawia 
o tyle, że przecież są w Polsce też 
inne plaże, odwiedzane przez 
równie wysoką lub wyższą liczbę 
turystów, a jednak tylu nieczysto-
ści tam nie ma. Przychodzą mi do 
głowy tylko dwa wyjaśnienia ta-
kiej sytuacji: albo do Gdańska 
przyjeżdża specyficzny rodzaj tu-
rystów, albo władze miasta nie 
bardzo przejmują się utrzyma-
niem czystości. 

 
Trzeba coś zjeść 

Na urlopie człowiek jednak 
nie samą plażą żyje. Trzeba czasa-
mi coś zjeść. I tu kolejne rozcza-
rowanie. W pobliżu plaż miejsc, 
w  których można zatrzymać 
się na posiłek, jest mało. Zastana-

wiająco mało. Brakuje zwłaszcza, 
tak ostatnio modnych, food truc-
ków. Okolice plaż to przecież 
idealne lokalizacje dla tego rodza-
ju działalności. Tymczasem w po-
bliżu gdańskich plaż ich nie znaj-
dziemy. Efekt jest taki, że głodny 
urlopowicz musi zadowolić się 
drogim i przede wszystkim mar-
nej jakości (czasami tragicznie 
marnej jakości) jedzeniem, zdoby-
tym z reguły po odstaniu dłuższe-
go czasu w kolejce. 

Czy ta sytuacja to przypadek, 
czy może konkurencja po prostu 
nie jest dopuszczana do najbar-
dziej atrakcyjnych miejsc? 

Nieco inaczej sprawa ma się w 
centrum miasta. Tutaj restauracji, 
barów i innych wszelkiej maści lo-
kali gastronomicznych znajdzie-

my bez liku. Są na każdym kroku, 
serwują każdy rodzaj jedzenia. 
Oprócz tego posilić się można 
także na straganach Jarmarku 
Dominikańskiego. Wybór spory, 
ale znowu: cóż z tego, skoro jakość 
jedzenia jest słaba, a ceny… zwy-
kłego obywatela przyprawiają 
o zawrót głowy. 

Marnym pocieszeniem jest, że 
taka przypadłość dotyka większo-
ści popularnych miejsc turystycz-
nych w Europie, a pewnie i na ca-
łym świecie. Chyba nie pomylę się 
zbytnio, twierdząc, że w  mniej-
szych wczasowych miejscowo-
ściach łatwiej znaleźć lokal z lep-
szym jedzeniem i  może nawet 
tańszym (chociaż tu bywa różnie). 

 
Podróżujemy 

Gdańsk razem z  Sopotem 
i  Gdynią tworzą całkiem sporą 
aglomerację, po której trzeba się 
jakoś poruszać. Samochód raczej 
odpada, bo – jak w każdym więk-
szym mieście – są korki, duże pro-
blemy z  parkowaniem, remonty 
ulic itp. Pozostaje komunikacja 

zbiorowa: autobusy, tramwaje oraz 
Szybka Kolej Miejska (SKM). 
Można jeszcze wziąć pod uwagę 
rower, ale o tym za chwilę. 

W pobliże miejskich plaż 
w Jelitkowie, Brzeźnie i Stogach 
można dojechać tramwajem lub 
autobusem. To oczywiście bardzo 
wygodne, zwłaszcza w przypadku 
tramwaju, który nie stoi w  kor-
kach. Jest tylko jeden problem: bi-
lety, a konkretnie ich dostępność. 
Najprościej kupić je w automacie, 
ale nie wszędzie można je spotkać, 
są miejsca, które nazwałbym bile-
tową pustynią. Gdańskie autobusy 
i tramwaje nie mają tak wygodne-
go systemu opłat za przejazdy, jak 
we Wrocławiu, gdzie wystarczy 
mieć ze sobą kartę płatniczą lub 
telefon z odpowiednią aplikacją. 

W Gdańsku, jeśli nie mamy moż-
liwości skorzystania z biletomatu, 
bilety można kupić u kierowcy lub 
motorniczego. I  tu dochodzi do 
ciekawego paradoksu. Otóż obec-
nie z powodu pandemii przednia 
część pojazdu jest oddzielona taś-
mami – podobnie jak we Wrocła-
wiu. Jednak, żeby kupić bilet, na-
leży złamać zakaz przebywania 
w pobliżu motorniczego i za go-
tówkę nabyć bilet, a  raczej dość 
dziwny karnet. Po zakupie karne-
tu należałoby wyjść z  pojazdu 
przednimi drzwiami (tymi, któ-
rych nie wolno używać) i  wejść 
z powrotem innym wejściem. Jed-
nak nie mamy pewności, czy pod-
czas tej operacji motorniczy nie 
ruszy z przystanku, a my na nim 
nie zostaniemy. W efekcie wszys-
cy po zakupie karnetów przecis-
kają się przez taśmy odgradzające 
motorniczego od pasażerów, co 
najczęściej skutkuje ich zerwa-
niem. 

Bilety można zakupić też po-
przez specjalną aplikację, którą 
należy zainstalować na swoim 

smartfonie. Jednak nie każdy ma 
ochotę ją instalować tylko po to, 
by skorzystać z niej najwyżej kilka 
razy. Nie każdy też używa smar-
tfona. Trzeba pamiętać, że zakup 
biletu w takiej aplikacji wiąże się 
z udostępnieniem swoich danych 
osobowych. Tymczasem wszędzie 
dookoła jesteśmy bombardowani 
– skądinąd słusznymi – ostrzeże-
niami przed pochopnym udostęp-
nianiem danych. 

Nie liczmy też na to, że uda 
nam się przejechać tramwajem 
czy autobusem bez biletu. Pomi-
jając oczywisty fakt, że zapłacić 
trzeba choćby z czystej uczciwo-
ści, to raczej nie ominie nas kon-
trola biletów. W gdańskich tram-
wajach i  autobusach liczba 
kontrolerów jest ogromna. Wsia-

dając do pojazdu, możemy być 
niemal pewni, że natkniemy się na 
„kanara”. Czyżby kolejny sposób 
na podreperowanie miejskich fi-
nansów? 

W dłuższą podróż po Trój-
mieście najlepiej wybrać się 
SKM-ką, czyli zwykłym pocią-
giem kursującym w obrębie aglo-
meracji. To całkiem wygodny 
środek transportu, z którego ko-
rzystają mieszkańcy i  sporo tu-
rystów. Jednak i w tym przypad-
ku nie obyło się  bez wpadek. 
Otóż na dworcu Gdańsk Głów-
ny, z którego do centrum jest bar-
dzo blisko, funkcjonują tylko dwa 
automaty biletowe, z czego tylko 
w  jednym można płacić kartą 
płatniczą (stan na sierpień 2020). 
Nietrudno się domyślić, że kolej-
ki po zakup biletów są ogromne, 
a to powoduje, że łatwo nie zdą-
żyć na zaplanowany pociąg. 

 
Cyrk na dwóch kółkach 

Wspomniałem wcześniej 
o  rowerach. To ostatnio bardzo 
modny i wygodny środek komu-

nikacji, pod warunkiem wszakże, 
że spełnionych jest kilka wymo-
gów. Najważniejszym z nich jest 
bezpieczeństwo, a z nim bezpo-
średnio wiąże się układ i dostęp-
ność ścieżek rowerowych. W tym 
temacie Gdańsk i Wrocław mogą 
sobie podać ręce. W obu miastach 
chaos związany ze ścieżkami ro-
werowymi jest duży. Pasy ruchu 
rowerowego przecinają się i mie-
szają z chodnikami, ścieżki zaczy-
nają się i kończą w nieprzewidy-
walnych miejscach, biegną raz 
chodnikami, raz jezdniami prze-
znaczonymi dla samochodów. 
Z  bezpieczeństwem ma to nie-
wiele wspólnego. 

Jednak szczytem bezmyślności 
jest organizacja ruchu na nadmor-
skiej promenadzie łączącej 

Gdańsk z Sopotem. Deptak po-
dzielono tam na dwa pasy: jeden 
dla pieszych, a drugi dla rowerów. 
Ponieważ jest to bardzo popular-
ne miejsce spacerowe, to ruch jest 
tam spory. Jakiś niezwykle światły 
umysł doszedł do wniosku, że naj-
lepiej będzie, jeśli pas dla rowerów 
prowadzić będzie właśnie tą stro-
ną promenady, po której ustawio-
na jest większość straganów z pa-
miątkami i  gastronomią. Znów 
efekt jest łatwy do przewidzenia. 
Piesi i rowerzyści oraz użytkow-
nicy hulajnóg elektrycznych wpa-
dają na siebie, są zmuszeni wyko-
nywać nagłe manewry. Dochodzi 
więc do wielu niebezpiecznych sy-
tuacji, często z udziałem dzieci. 

 
Jechać czy nie? 

Jeśli ktoś zapytałby mnie, czy 
polecam wyjazd na rodzinny wy-
poczynek do Gdańska, to zdecy-
dowanie powiedziałbym: nie! 
Można, a nawet trzeba zwiedzić 
gdańskie zabytki, ale na wypoczy-
nek wybrałbym się w  zupełnie 
inne miejsce.

Reporterskie podróże
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Nieudane gdańskie wakacje
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Wojciech Mach 

Od czasów średniowiecza 
w Anglii obowiązuje ruch lewo-
stronny, więc samochody mają 
kierownicę po prawej. A po której 
stronie w  Wielkiej Brytanii jest 
kierownica na rowerze? 

*** 
Nie do wiary, ale w  latach 

60/70. nieliczni pierwsi polscy 
żużlowcy jadący na zawody w An-
glii nie bardzo wiedzieli, z której 
strony motocykla zamocowana 
jest tam kierownica. 

*** 
W ostatnich latach zdarzały 

się kradzieże motocykli żużlo-
wych. Oby nie doszło do tego, iż 
w parkingu stadionu motory będą 

musiały mieć zamontowany 
alarm. Skoro w Polsce, na ćwicze-
niach, nasi sojusznicy nawet 
w czołgach LEOPARD montują 
alarmy przeciwwłamaniowe! 

*** 
Znajoma blondynka po po-

wrocie z uzdrowiska opowiadała, 
że w Polsce ciągle kradną samo-
chody – widziała, jak po deptaku 
z samymi kijkami chodzą… 

*** 
Jako młodziutki fanatyk żużla 

często przychodziłem do warszta-
tu klubowego SPARTY przy ul. 
Mickiewicza we Wrocławiu – 
czyściłem i  myłem motocykle. 
Przy okazji podglądałem, jak nie-
którzy zawodnicy zapraszali różne 
dziewczyny do warsztatu i na tre-
ning. Tłumaczyli, że chcą im po-

kazać swe umiejętności, zaimpo-
nować kaskiem i kombinezonem. 
Troszkę też pobrudzić smarem 
i pyłem – po to, aby potem zapro-
ponować im wspólną kąpiel! 
I bardzo często dopinali swego. Ja 
wtedy tylko patrzyłem. 

*** 
Złodzieje kieszonkowcy mają 

trudniej – bezrobocie… Ale chyba 
nie pójdą po zasiłek? Niektórzy 
jeżdżą po domach jako ekipa de-
zynfekująco-czyszcząca… Na 
szczęście nikt i nigdzie nie zechce 
ukraść koronawirusa. 

*** 
Całe szczęście, że po wzno-

wieniu zawodów speedwaya za-
wodnicy nie muszą jeździć gęsie-
go – dla swego bezpieczeństwa 
bez kontaktu na torze. 

Saddam Husajn jest autorem 
romantycznej powieści pod tytu-
łem „Zabiba i  król”. Pierwotna 
wersja została opublikowana 
w Iraku w 2000 roku. 

*** 
Na Tajwanie znajduje się res-

tauracja, w której goście jedzą po-
siłek z miniaturowych toalet. 

*** 
Książę Karol i książę William 

na wypadek katastrofy lotniczej 
zawsze podróżują w oddzielnych 
samolotach. 

*** 
Kasyna w Las Vegas nie mają 

zegarów. W  ten sposób goście 
spędzają w nich więcej czasu. 

*** 
Każdego dnia na świecie do-

konuje się 20 napadów na bank. 
*** 

Karaluchy żyły na Ziemi po-
nad 120 milionów lat temu, czyli 
zanim pojawiły się dinozaury. 

*** 
Gdy Adolf Hitler był dziec-

kiem, chciał zostać księdzem. 
Przez całe życie trapiła go także 
ailurofobia, czyli lęk przed kotami. 
Z podobną fobią borykali się tak-
że Aleksander Wielki, Napoleon 
oraz Mussolini. 

*** 
Przez wiele lat obszar New 

Moore był sporem między India-
mi i  Bangladeszem. Spór został 
rozwiązany przez globalne ocie-
plenie w 2010 roku, kiedy to wy-
spa została zatopiona. 

*** 
Charles Darwin skosztował 

prawie każde zwierzę, które od-
krył. 

*** 
Na każdego człowieka na 

świecie przypada około 1,6 milio-
na mrówek. 

*** 
Największa rodzina na świecie 

mieszka w Indiach. Składa się ona 
z męża, jego 39 żon i 94 dzieci. 
Mieszkają wspólnie w 100-poko-
jowym mieszkaniu zlokalizowa-
nym na wzgórzu wioski Bakt-
wang. 

*** 
Rosja ma większą powierzch-

nię niż Pluton. Niemniej jej tery-
torium zamieszkuje mniej ludzi 
niż Bangladesz. 
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Widokówka  
z Europy

Rynek rumuńskiego miasta wojewódzkiego – Sibiu

Zamyślenia

Pieceniarze 
Abecadło z pieca spadło... 

 

Lecz dlaczego na piec wlazło? 

Bo zadziałał znany schemat –  

wszędzie dobrze, gdzie nas nie  

ma! 

Trzeba jednak prawdę rzec: 

Miejscem liter nie jest piec! 

 

Nie powinny na nim lec 

nawet małe nonparelki, 

co sprawiają kłopot wielki, 

gdy się czyta ważny tekst 

i się nie wie, o czym jest! 

 

Złudna pieca atmosfera 

sugeruje, że litera 

oraz wszystkie jej siostrzyce 

będą czuć się jak dziewice 

podziwiane i kochane, 

przez nikogo niezbrukane. 

To nie to, co biblioteka 

omijana przez człowieka, 

co pogardza pięknem ksiąg. 

Czy nie pora ruszyć stąd? 

Tam, gdzie będą nas cenili. 

I co rzekli – uczynili. 

 

Gdy znaleźli się na piecu, 

to na pierwszym walnym wiecu 

najpierw głos zabrało A, 

że ogromne szczęście ma, 

będąc pierwszą w alfabecie, 

a więc najważniejszą w świecie. 

 

Zaprotestowało K, 

że nieważne, kto co ma, 

tylko dla ogółu praca  

uszlachetnia i popłaca. 

Ja pracuję niebywale,  

co widzicie doskonale. 

Kwakać umiem znakomicie, 

przecież sami to słyszycie. 

A więc, drogie koleżeństwo, 

mnie należy się pierwszeństwo! 

 

Odezwało się też G: 

A ja gęgam, kiedy chcę 

i umocnię swą pozycję,  

robiąc z tobą koalicję. 

 

Brak kultury niebywały –  

ależ z was są samochwały, 

co się ciągle przystawiają, 

samogłoskom kram sprawiają! 

Nic niewarte to gadanie, 

spółgłoskowe spółkowanie! 

 

Najważniejszy jest porządek! 

Kiedy słów powstaje rządek, 

trzeba porozdzielać wątki, 

pozaznaczać, gdzie początki, 

gdzie jest namysł, a gdzie krzyk, 

by czytelnik pojął w mig, 

o czym autor opowiada. 

I od tego jest gromada 

jasnych znaków, więc myślników 

i przecinków, i średników, 

pytajników zakręconych, 

wiecznie niezadowolonych 

– powiedziały interpunkcje, 

podkreślając swoją funkcję. 

 

Kiedy wszyscy się sprzeczali, 

w starym piecu ktoś napalił. 

Straszny upał zapanował 

i ucieczką się salwował 

każdy, który tu wiecował. 

Więc skakali i spadali... 

Ale to, co było dalej, 

to przeczytaj bratku sam, 

co napisał Brzechwa Jan. 

 

Jeśli ktoś wątpliwość ma, 

kto zapalił w piecu drwa... 

Mądrzy ludzie rozpoznali: 

w starym piecu diabeł pali! 

 

No i jeszcze do kompletu: 

Jak tu żyć bez alfabetu?! 

Andrzej Łapieński 

Zmiana 
Nie widziano nigdzie w świecie, 

by w zaprzęgu, przy karecie 

stawiać osła albo wołu 

by jechała bez mozołu. 

Bo tradycja nakazuje, 

że karecie przysługuje 

tylko equus arcydzielny, 

kanon piękna niepodzielny. 

I zalęgła się myśl taka, 

że priorytet dla rumaka 

został zbyt pochopnie dany 

i wymaga pilnej zmiany. 

Bo, co prawda, koń jest dzielny, 

ale osioł charakterny! 

Wół wydaje się zbyt wolny, 

ale w ruchach jest dostojny! 

Padło hasło – dobra zmiana, 

rzecz została dokonana. 

Koń utracił stanowisko, 

zastąpiło go oślisko. 

A w karecie władza siedzi 

i się szczerzy do gawiedzi... 

Andrzej Łapieński

Refleksje kibica

Ciekawostki
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Łukasz Kłykow 

K
onieczność zachowywania 
społecznego dystansu 
w  związku z  pandemią 

koronawirusa spowodowała wzrost 
aktywności internetowej. Nie omi-
nęło to świata szachowego. Turnieje 
stacjonarne musiano na dłuższy 
czas odwołać. Zainteresowanie grą 
online okazało się tak duże, że 
najpopularniejsze serwisy szachowe, 
jak lichess.org czy chess.com, nie-
jednokrotnie sygnalizowały prze-
ciążenie serwerów. 

Polski Związek Szachowy zor-
ganizował internetowy Puchar 
Polski i takież mistrzostwa kraju. 
W pierwszym wirtualnym turnieju 
PP wzięło udział ponad dwa tysią-
ce zawodników, co było rekordem 
frekwencyjnym nieosiągalnym 
w tzw. realu. Swoje imprezy mieli 
Dolnośląski Związek Szachowy 

i  tutejsze kluby. Odbył się np. 
Grand Prix DZSzach., gdzie zwy-
ciężył mistrz międzynarodowy Ja-
kub Żeberski z Polonii Wrocław. 

Wirtualnie grali również naj-
lepsi szachiści globu. Norweski 
mistrz świata wystąpił z inicjaty-
wą pod nazwą Magnus Carlsen 
Tour. Łączna pula nagród w pię-
ciu składających się nań turniejach 
miała wartość około miliona do-
larów. Uczestnikiem drugiego 
z  nich (Lindores Abbey Rapid 
Challenge) był najlepszy polski 
szachista Jan-Krzysztof Duda. 
Chociaż w całej imprezie sukcesu 
nie odniósł, to jednak szerokim 
echem odbiła się jego wygrana 
z aktualnym czempionem. 

(diagram) 
Dzięki pomysłowej grze gra-

jący białymi Polak wypracował 
wygraną pozycję. Wprawdzie 
obecność różnopolowych gońców 
zdawała się dawać Carlsenowi 

szanse na remis, ale Duda szybko 
potrafił wykorzystać przewagę. 

40. Wb7+ Kg6 41. We7 
Wieża zamierza zaatakować 

słabe piony na d5 i f5. Duda pró-
buje zarazem polować na monar-
chę przeciwnika. 

41... Wb8 42. We6+! Kh5? 
Decydujący błąd Carlsena. 

Więcej szans dawało 42... Kg7, 
chociaż po 43. We5 ginął jeden 
z pionów i sytuacja na szachowni-
cy tak czy owak nie wróżyłaby 
czarnym ratunku. 

43. Kg3!! 
Okazało się, że król mistrza 

świata wpadł w śmiertelną pułap-
kę. Nie ma obrony przed 44. Wh6 
mat. 

1:0 
Prędzej czy później sport sza-

chowy wróci do normalności . Wy-
daje się jednak, że turnieje online 
pozostaną wartościowym uzupeł-
nieniem tradycyjnych rozgrywek.

Dekomunizacja 
pieśni starszej  

od komunizmu 

Od żony – nauczycielki mu-
zyki dowiedziałem się, jak to je-
den z pedagogów, śpiewając przy 
dzieciach znaną pieśń myśliwską: 
„Pojedziemy na łów…”, zamienił 
słowa „towarzyszu mój” na „przy-
jacielu mój”. 

Zauważyłem z rozbawieniem, 
że powinno się też zdekomunizo-
wać np. „towarzyszy broni” (zna-
czy – żołnierzy tak o sobie mó-
wiących), „towarzyszy sztuki 
drukarskiej” (jak siebie nazywali 
zecerzy, gdy w  młodości byłem 
krótko jednym z nich), a nawet 
Koreańczyków z  „Samsunga” 
(czyli tych południowych, nie 
północnych) za umieszczanie na 
powitalnym ekranie smartfona 
Galaxy napisu „Life companion” 
(Towarzysz życia). 

Żona dodała, że pieśń „Poje-
dziemy na łów…” pochodzi z po-
łowy XVII wieku. Nie ma zatem 
nic wspólnego ze znacznie póź-
niej zaistniałą ideologią marksis-
towską. 

Tak to jest, gdy komuś każdy 
„towarzysz” kojarzy się tylko i wy-
łącznie z członkiem. Partii komu-
nistycznej, ma się rozumieć.  

Sąd pisze do psa 
Kilka lat nazad medialną ka-

rierę robiła sznaucerka Saba, 
własność ówczesnego „trzeciego 
bliźniaka” Ludwika Dorna. Kiedy 
jej pan został marszałkiem Sejmu, 
ona była ponoć pierwszym psem 
(ale z  pewnością nie pierwszą 
suką – jak dodawali znawcy 
wszelkich istot rodzaju żeńskie-
go) wałęsającym się w tę i we w tę 
po polskim parlamencie. 

Już po zdobyciu krajowej sła-
wy sznaucerka otrzymała list po-
lecony za zwrotnym potwierdze-
niem odbioru, datowany 8 
stycznia 2009. Na kopercie napi-
sano czarno na białym, że nadaw-
cą jest „Sąd Rejonowy, I Wydział 
Cywilny, ul. Kołłątaja 6, 83-110 
Tczew”, zaś adresatem „Pani Saba 
Dorna, ul. Koszykowa 10, 00-564 
Warszawa”. To jak najbardziej 
prawdziwy adres biura poselskiego 
byłego marszałka. Koresponden-
cja zawierała postanowienie z 29 
grudnia 2008 o umorzeniu sprawy 
o  sygn. akt I  C 2/08, wszczętej 
przeciwko pozwanej Sabie Dor-
nej. A pozwał ją jakiś znany „wy-
miarowi sprawiedliwości” pojeb, 
który ma takie hobby: procesuje 
się z wszystkimi o wszystko. 

Próbujący wyjaśnić nieporo-
zumienie asystent posła Ludwika 
Dorna – Grzegorz Owsianko po-

czuł klimaty rodem z  „Procesu” 
Franza Kafki: 

– Pewien obywatel jest cięty 
na sąd w Tczewie i usiłuje wysta-
wić go na pośmiewisko. Wysyła 
absurdalne pisma, a sąd bierze je 
na poważnie i  udziela jeszcze 
dziwniejszych odpowiedzi, pisa-
nych tak bełkotliwie, że nic z nich 
nie wynika – poskarżył się jedne-
mu z dziennikarzy. 

Saba – zwierzę, w przeciwień-
stwie do niektórych urzędników 
tzw. wymiaru sprawiedliwości, in-
teligentne – miała możliwość 
przeczytać list do siebie. Lektura 
bełkotu musiała być dla niej 
wstrząsającym przeżyciem, bo 
wkrótce potem wzięła i zdechła. 

 

Samobójstwo  
cenzora 

Miałem wśród cenzorów au-
tentycznego przyjaciela – Bolka 
Bąka. Urzędował w jeleniogórskiej 
placówce Głównego Urzędu Kon-
troli Prasy, Publikacji i Widowisk, 
w jednym z pokojów w drukarni 
tuż przy placu Ratuszowym. A po-
nieważ między przykładaniem ak-
ceptujących lub odmownych pie-
czątek na różnych drukach (nawet 
projekty powielanych zaproszeń 
na śluby i wesela musiały mieć taki 
stempelek!) trochę się mu nudziło, 

niejednokrotnie wpadałem do nie-
go na pogaduszki i przede wszyst-
kim na partyjkę szachów.  

Gdy nastała „Solidarność”, po-
pełnił samobójstwo. Powiesił się. 

 

Sekretarka  
dziennikarką 

W 1978 razem ze mną pracę 
w oddziale wojewódzkim „Gazety 
Robotniczej” w Jeleniej Górze za-
czynała Bożenka Bryl. Ja jako 
kierownik placówki, ona jako se-
kretarka. Przyjechała z  rodzin-
nych Słubic do Jeleniej Góry na 
studia. Skończyła miejscową filię 
wrocławskiej Akademii Ekono-
micznej. Trafiła do redakcji i już 
w niej została. Z czasem dostała 
etat dziennikarski i awansowała 
(nie bezpośrednio po mnie, ale 
jednak) na szefową oddziału. 
Okazała się dobrym fachowcem. 
Moja szkoła – chciałoby się rzec 
pół żartem, pół serio. 

 

Big-beatowy Pakt 

Będąc jeszcze dzieciakiem, 
pozostawałem pod wrażeniem 
zespołów big-beatowych. We 
Wrocławiu najwięcej do powie-
dzenia (ściślej: do zagrania i za-
śpiewania) w muzyce młodzieżo-

wej w  tamtych przedrockowych 
czasach, oprócz awangardowego 
Romualda i Romana, miała bar-
dziej popowa grupa Pakt. Z  jej 
muzykami i  menedżerem Mar-
kiem Łaciakiem nawet się kole-
gowałem. Przestałem po napisa-
niu zbyt krytycznej – ich zdaniem 
– recenzji z koncertu. 

Z podstawowego składu Pak-
tu największą karierę zrobił Jacek 
Krzaklewski. Od dawna jest gita-
rzystą Perfectu. W Pakcie nato-
miast był on – cytuję z folderu – 
„drums” i „vocal”. Znaczy: perku-
sistą i piosenkarzem. 

 

Dziecięce hobby 

Kiedy o internecie nikt jesz-
cze nic nie wiedział, popularnym 
sposobem na zawieranie znajo-
mości było ogłaszanie się w spe-
cjalnych gazetowych rubrykach. 
„Listy o sporcie i widokówki wy-
mieni Adam Kłykow (lat 14)” – 
wydrukowano w 1964 w jednym 
z  numerów ogólnopolskiego 
dziennika „Sztandar Młodych”, 
wraz z moim dokładnym adresem 
pocztowym. 

Ja miałem takie zainteresowa-
nia?! Tylko dziecko mogło pod-
niecać się pisaniem do kogoś 
o sporcie i kolekcjonowaniem po-
cztówek. 

Hobby

Polub szachy (40)
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Wojciech W. Zaborowski 

Ś
miało mogę powiedzieć, że 
był to niecodzienny dzień. 
Z  kilku powodów. Powód 

pierwszy: po kilku miesiącach ab-
sencji spowodowanej koronawi-
rusowymi restrykcjami, które objęły 
nie tylko Polskę, ale i całą Europę, 
znów pojawiłem się w sierpniową 
niedzielę w  Opolu. Lato jeszcze 
było w  pełni, opolanie tłumnie 
wylegli na ulice, przez moment 
zdawać by się mogło, że epidemia 
nie dotyczy tego miasta. Powód 
drugi: na czas odwiedzin wybrałem 
niedzielę, który to dzień, jak wia-
domo, do codziennych nie należy. 
I powód trzeci: z pozycji Wrocła-
wia, bo z  tego  miasta ruszyłem 
do Opola, stolica polskiej piosenki 
jawiła się jako region dość mocno 
zainfekowany. W dniu, w którym 
odwiedziłem to miasto, na Opolsz-
czyźnie zarejestrowanych było 
dwukrotnie więcej zachorowań niż 
na Dolnym Śląsku. Żegnający się 
ze mną koledzy nie tylko wręcz 
odradzali mi tę wyprawę, ale też 
i  mieli takie miny, jakbyśmy się 
już rozstawali na zawsze. 

Jak widać po tekście, który 
właśnie czytacie, obawy były może 
i niebezpodstawne, ale na szczę-
ście się nie zmaterializowały. Inna 
rzecz, że w odróżnieniu od więk-
szości opolan, przykładnie nosi-
łem cały czas maseczkę, starałem 
się utrzymać bezpieczną odległość 

od zaludniających centrum miasta 
przechodniów i regularnie dezyn-
fekowałem dłonie, czyli stosowa-
łem się do niedawno przedstawio-
nych zaleceń ministra zdrowia – 
DOM (dezynfekcja, odstępy, ma-
seczka). 

Opole wydało mi się, jak za-
wsze, urocze, choć zmieniło się od 
czasu mojego ostatniego w  nim 
pobytu. Nie w  kategoriach „le-

piej”, „gorzej”. Jest trochę inne. 
Częściowo na pewno z powodu 
epidemii, ale również i dlatego, że 
miasto przecież jest żywym, roz-
wijającym się organizmem. Wy-
starczyło przejść tradycyjną trasę 
od dworca do Rynku, by te zmia-
ny dostrzec. Już opuszczając dwo-
rzec, stałym bywalcom rzucał się 
w oczy brak  „kalendarza” imprez, 
który był dawniej umieszczony na 
schodach prowadzących z dworca 
na plac przed głównym budyn-
kiem. Nie ma też tak ulubionego 
przez podróżnych lokalu „Opole 

Główne”, który wraz z ogródkiem 
mieścił się, dochodząc z miasta do 
stacji, w lewym skrzydle dworco-
wego budynku. Na miejscu 
ogródka – plac, a właściwie par-
king samochodowy. Obok dawne-
go lokalu wykwitła kwiaciarnia. 
Nie przetrwał kryzysu spowodo-
wanego kilkumiesięcznym prze-
stojem? Trochę żal, jedzenie było 
tu naprawdę smaczne i niedrogie, 

a obsługa fachowa i miła. Do tego 
w lokalu można było dostać bez-
płatne informatory o  mieście 
i imprezach w nim się odbywają-
cych. Zresztą imprez masowych 
brak, w planie był dopiero festiwal 
polskiej piosenki. 

O zdrowie w  tych czasach 
trzeba dbać szczególnie, nic więc 
dziwnego, że zainteresowaniem 
cieszyła się czynna całą dobę ap-
teka. Mimo niedzieli, a  może 
właśnie dlatego, utworzyła się 
przed nią kolejka, zachowująca 
tym razem zalecane odległości. 

A kto chciał dodatkowo zapewnić 
sobie dobry stan ciała i ducha, za-
trzymywał się przy stojącej nie-
opodal apteki kapliczce z obrazem 
Matki Boskiej Opolskiej i  do 
modlitw wyrytych na murach ka-
pliczki dołączał własne, czasami 
składając jeszcze kwiaty pod ob-
razem patronki miasta. 

Ale oto i przybytek zapewnia-
jący przeżycia duchowe. Filhar-
monia Opolska. Nie tylko działa, 
ale też i  popularyzuje terminy 

muzyczne. Na afiszach z progra-
mem koncertów, które wiszą 
w  gablotach przed budynkiem 
Filharmonii, pytania-zagadki , np. 
„Co to jest batuta?”. Wiele osób 
przystaje i wyraża zainteresowanie 
nie tylko udziałem w rozwiązaniu 
zagadki, ale i działalnością Filhar-
monii. Co to jednak znaczy dobry 
pomysł! Przed siedzibą Polihym-
nii i poza czasem koncertów ścisk 
i gwar. Dzieci i rodziców przycią-
ga fontanna-brodzik znajdująca 
się tuż przed wejściem głównym 
do obiektu. Inna rzecz, że mase-

czek prawie nie widać, podobnie, 
jak i w znajdującym się nieopodal 
pełnym spacerowiczów parku. 

Miasto nie straciło nic ze swe-
go uroku. Który to już raz docho-
dząc do Rynku, podziwiam nowo-
czesny budynek banku, jakby 
zlepiony z widoczną w tle klasycz-
ną wieżą opolskiego ratusza? Dwa 
różne style architektoniczne, 
a idealnie ze sobą harmonizują!  

I w końcu Rynek. Wchodząc 
od strony kościoła o.o. Francisz-

kanów, na samym rogu Rynku do-
strzegam pełen konsumentów 
ogródek przylegający do nowo 
otwartego lokalu. Podchodzę bli-
żej – i  wprost nie dowierzam 
własnym oczom. Trafiłem do mi-
nisterstwa! Napis nad lokalem 
głosi „Ministerstwo Śledzia 
i Wódki”. Rozglądam się za wol-
nym stolikiem. Wszystkie zajęte. 
Starszy, siwy, elegancki pan ru-
chem ręki wskazuje mi miejsce na 
wprost siebie. Odległość 1,5 met-
ra zachowana, więc siadam. Moim 
rozmówcą okazał się inżynier, ab-
solwent Politechniki Opolskiej. 
Rychło wspomnieniami poszybo-
waliśmy w  czasy studenckie 
i Opole lat 60. ub. wieku. Upał, 
słońce doskwiera, jak tu nie wypić 
piwa? I tu kolejna niespodzianka. 
Napój przyniesiony przez kelner-
kę kosztuje... 6 złotych. Takich 
cen nie ma dziś nigdzie. A sympa-
tyczne „ministerstwo” przeniosło 
się  niedawno pod sam ratusz 
z  o  wiele mniejszego lokalu 
i z miejsca stało się modnym pun-
ktem spotkań. Bez maseczki – 
oczywiście! Jak mi wyjaśnił mój 
interlokutor: „W Opolu wszystko 
w porządku, Górny Śląsk, tam się 
trzeba bać, nie u nas!”. No, jak wi-
dać, punkt widzenia zależy od 
miejsca siedzenia. Ale daj wam 
Boże opolanie, by naprawdę nie 
było się czego bać! 

Wracam na dworzec. Kiosk 
z ciastkami koło Poczty Głównej 
zamknięty, sklepik dworcowy 
zlikwidowany. Trochę się zmieniło 
w moim Opolu. Ale „nil despe-
randum”. Idzie nowe! A i teraz – 
w tym przejściowym okresie no-
wej normalizacji – daję słowo, 
piastowski gród wart jest odwie-
dzin.

Moje Opole 

Dzień, jak nie co dzień

Park i nowoczesna fontanna

Co przyciąga bardziej: filharmonia czy brodzik?

Apteka czynna całą dobę, nawet w niedziele Kapliczka Matki Boskiej Opolskiej

Wasz reporter gotów do spa-
ceru po Opolu
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Lesław Miller 

S
tarsi Czytelnicy na pewno 
domyślają się, o kogo chodzi. 
Oczywiście o  bardzo bar-

wnego polityka, przywódcę ra-
dzieckiego po Stalinie – Nikitę 
Chruszczowa. Krążyło o nim wiele 
dowcipów i anegdot. Z humorem 
komentowano autentyczne wyda-
rzenia. Media na całym świecie 
doniosły, że Chruszczow, 12 paź-
dziernika 1960 roku, na posiedzeniu 
Zgromadzenia Ogólnego ONZ 
w  Nowym Jorku, został urażony 
wypowiedzią Filipińczyka, że pań-
stwo radzieckie stanowi „obóz kon-
centracyjny”. Sekretarz generalny 
KPZR zdjął but z nogi i ze złości 
zaczął nim walić o mównicę. 

Chruszczow, urodzony 15 
kwietnia 1894 roku, prowadził 
Związek Radziecki podczas części 
zimnej wojny jako pierwszy sekre-
tarz  Komunistycznej Partii 
Związku Radzieckiego, od 1953 
do 1964 roku i jako premier w la-
tach 1958–1964. Był odpowie-
dzialny za destalinizację Związku 
Radzieckiego, wspieranie postę-
pów wczesnego sowieckiego pro-
gramu kosmicznego i  reform 
w  polityce wewnętrznej. Został 
odsunięty od władzy w 1964 roku. 
Zastąpiono go Leonidem Breż-
niewem jako pierwszym sekreta-
rzem i  Aleksiejem Kosyginem 
jako premierem.  

Chruszczow pochodził z pro-
stej rodziny ze wsi Kalinówka na 
Ukrainie. W młodych latach pra-
cował fizycznie jako metalowiec, 
a w czasie wojny domowej w Rosji 
był komisarzem politycznym i po-
średnikiem między Stalinem a ge-
nerałami. Z pomocą Lazara Ka-
ganowicza wspiął się na sowiecką 
hierarchię. Poparł Józefa Stalina 
w tysiącach aresztowań. W 1938 
roku Stalin wysłał go, by rządził 
ukraińską republiką.  

5 marca 1953 roku śmierć Sta-
lina wywołała walkę o przywódz-
two, w której Chruszczow zwycię-
żył po umocnieniu swojej władzy 
jako pierwszego sekretarza. 25 lu-
tego 1956 roku, na XX Zjeździe 
KPZR, wygłosił tajną mowę, 
w której potępił czystki Stalina, co 
zapoczątkowało mniej represyjną 
erę w Związku Radzieckim. Jego 
polityka wewnętrzna, mająca na 
celu poprawę życia zwykłych oby-
wateli, była często nieskuteczna, 
szczególnie w rolnictwie.  

Pozycja Chruszczowa coraz 
bardziej słabła wskutek prowadze-
nia złej polityki i dlatego w 1964 
roku został obalony. Nie został 
jednak „skrócony o głowę”, co było 
zwyczajem Stalina, lecz przeszedł 
na emeryturę z  mieszkaniem 

w Moskwie i daczą na wsi. Jego 
długie wspomnienia zostały prze-
mycone na Zachód i opublikowa-
ne częściowo w 1970 roku.  

Chruszczow zmarł w  1971 
roku na zawał serca.  

*** 
A teraz czas zaprezentować 

kilka z licznych dowcipów o ra-
dzieckim przywódcy. 

Chruszczow do Gomułki: 
– Ja Nikita, ty Gomułka, 

sprzedaj Polskę, będzie spółka. 
W odpowiedzi usłyszał: 
– Ja Gomułka, ty Nikita, poca-

łuj mnie w d…, będziemy kwita! 
*** 

Chruszczow zaprosił amery-
kańskiego prezydenta, Kenne-
dy'ego, na Kreml. Pokazuje mu 
piękne drzewa rosnące w  parku 
i  chwali się wysoką kulturą ra-
dziecką. Nagle gość zauważa face-
ta robiącego kupę w krzakach… 

– …jaka u ciebie kultura, face-
ci w parku sr…! 

Chruszczow popatrzył, wy-
ciągnął rewolwer z kieszeni i za-
strzelił faceta mówiąc, że to ostat-
ni taki z czasów carskich i więcej 
już  takich nie ma. 

Po pewnym czasie Kennedy 
zaprosił Chruszczowa do Białego 
Domu. Chwali się swoimi ogro-
dami i mówi do gościa: 

– U mnie żaden Amerykanin 
nie s… po krzakach wokół Białe-
go Domu, jak u ciebie koło Krem-
la. 

Nagle Chruszczow zobaczył 
s..jącego mężczyznę pod drze-
wem i zadowolony z odkrycia po-
kazuje go Kennedy'emu palcem… 

– No tak, robi kupę pod drze-
wem. 

– Zastrzel go! 
– Nie mogę, to jest twój am-

basador! 
*** 

Chruszczow odwiedził wzo-
rową chlewnię. Kolegium redak-
cyjne „Prawdy” dyskutuje, jaki dać 
podpis pod zdjęciem. Upadł po-
mysł: Towarzysz Chruszczow 
wśród świń, a także: Świnie wokół 
towarzysza Chruszczowa. 
W  końcu zdjęcie ukazało się 
z podpisem: Towarzysz Chrusz-
czow (trzeci z lewej)… 

*** 
Chruszczow wrócił ze Stanów 

Zjednoczonych w złym humorze. 
– Niedobrze – mówi do Mi-

kojana. – Kennedy powiedział mi, 
że wynaleźli właśnie taką maszy-
nę, która ożywia zmarłych. Więc 
ja mu powiedziałem, że wynaleź-
liśmy środek dopingujący, po któ-
rym człowiek biega szybciej niż 
samochód. Skąd ja teraz wezmę 
ten środek?! 

– Nie martw się – pociesza go 
Mikojan. – Jeśli oni potrafią oży-
wić Stalina, to ty pobiegniesz 
szybciej od najszybszego samo-
chodu! 

*** 
Chruszczow wysłał nowy ga-

tunek kiełbasy do analizy za gra-
nicę. Wkrótce nadeszła odpo-
wiedź: Szanowny panie 
Chruszczow, z przyjemnością za-
wiadamiamy, że w pańskim kale 
glist nie wykryliśmy... 

*** 
Chruszczow zajeżdża do koł-

chozu i  po ojcowsku rozmawia 
z kołchoźnikami. 

– No to jak żyjecie? – zażarto-
wał Chruszczow. 

– Dobrze żyjemy! – zażarto-
wali kołchoźnicy. 

*** 
Chruszczow założył się 

z Kennedym kto będzie szybszy 
na 100 metrów. Jako młodszy, 
bardziej wysportowany, wygrał 
Kennedy. 

Na drugi dzień „Prawda” napi-
sała: „Serce Narodu Radzieckiego 
Towarzysz Chruszczow zajął za-
szczytne drugie miejsce, Kennedy 
zaś był przedostatni”. 

*** 
Delegacja robotników sowiec-

kich zwiedziła w Stanach Zjedno-
czonych fabrykę samochodów. 

– Do kogo ona należy? – pyta 
jeden z robotników. 

– Do Forda! 
– A czyje są te samochody na 

parkingu? 
– Robotników! 
Po jakimś czasie przyjechała 

z rewizytą delegacja amerykańska. 
– Czyja to fabryka? – zapytali 

na wstępie. 
– Robotników! 
– A czyj samochód stoi przed 

bramą? 
– Dyrektora... 

*** 
Dlaczego Chruszczow prze-

kłada hodowlę świń nad hodowlę 
owiec? Owce są przeżytkiem. Do 

dziś beczą: Beeeee-ria! Beeeee-
ria! Świnie zaś wspierają partię 
i  rząd: Chrru-szczow! Chrrru-
szczow! 

*** 
Chruszczow, wygłaszając toast 

na cześć jedności krajów socjalis-
tycznych, wymienił różne kraje, 
pomijając Polskę. W  pewnej 

chwili zaczął wyliczać, kto napa-
dał na ZSRR. Wymienił: Anglia, 
Francja i Po… Tu spojrzał na Go-
mułkę i powiedział: no nie, Polacy 
nie, Piłsudski. 

*** 
Jaka jest różnica między 

Chruszczowem a  Gomułką? 
Chruszczow mówi to, co chce, 
a naród nie może mówić tego, co 
chce, natomiast Gomułka w Pol-
sce nie może mówić tego, co chce, 
a naród tak. 

*** 
W sputniku leci trzech kos-

monautów – Rosjanin, Ameryka-
nin i Polak. Po siedmiu dniach lą-
dują na Ziemi. Witają ich 
szefowie rządów. Kennedy pyta 
swego: co by pan chciał otrzymać 
za ten wyczyn? – Dużo pieniędzy, 
pada odpowiedź. – Proszę bardzo, 
odpowiedział prezydent i wręczył 
mu czek na wysoką kwotę. 
Chruszczow zapytał swego: a wy, 
co chcielibyście otrzymać? – Or-
der Bohatera Związku Radziec-
kiego. Pożałujsta, odpowiedział 
Nikita. Wreszcie Gomułka pod-
chodzi do Polaka: powiedzcie to-
warzyszu, co wolicie – potrącenie 
tych siedmiu dni z poborów czy 
też z urlopu? 

*** 
W roku 2050 długo się zasta-

nawiano, kim był Chruszczow. 
Wreszcie sięgnięto po encyklope-
dię. Przy jego nazwisku widniało 
objaśnienie: wybitny krytyk sztuki 
w epoce Mao Tse-tunga. 

*** 
Szczyt koegzystencji: Chrusz-

czow dzwoni do Jana XXIII 
i pyta: czy mogę w poniedziałek 
przystąpić do spowiedzi? Jan 
XXIII odpowiada: bardzo mi 
przykro, ale tego dnia mam zebra-
nie podstawowej organizacji par-
tyjnej Watykanu.

Za kulisami wielkiej polityki
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„Dżentelmen” walący butem w mównicę

Spotkanie z Johnem Kennedym w 1961 roku

Nikita Chruszczow i Józef Stalin w 1936 roku

Nikita Chruszczow (1961)
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Waldemar Niedźwiecki 

W
ystartowała piłkarska 
Liga Narodów. W krót-
kim okresie drużyny 

narodowe Starego Kontynentu ro-
zegrają kilka spotkań, których stawką 
będą nie tylko zwycięstwa w pres-
tiżowej rywalizacji, ale i zapewnienie 
jak najwyższego miejsca w rankingu 
FIFA. To zaś zadecyduje o podziale 
na grupy eliminacyjne mistrzostw 
świata. Im wyższa lokata, tym więk-
sze szanse, iż trafi się na mniej wy-
magających rywali. A więc nie ma 
mowy o grze o przysłowiową piet-
ruszkę.  

Polacy trafili w  tegorocznej 
edycji LN na reprezentacje Ho-
landii, Włoch oraz Bośni i Herce-
gowiny. I choć trudno zaliczyć ich 
do faworytów rozgrywek grupo-
wych, można było oczekiwać gry 
pozwalającej wierzyć, że Jerzy 
Brzęczek i jego współpracownicy 
mają wreszcie pomysł na narodo-
wą drużynę. Wreszcie, bowiem 
dotychczasowe mecze pod wodzą 
szkoleniowca bez większych 
osiągnięć (trudno za takowe 
uznać średnie wyniki w polskiej 

ekstraklasie) tego pomysłu nie 
zdradzały. Dlaczego? Ano pewnie 
dlatego, iż Brzęczek go nie miał. 
Za nami dwie kolejki spotkań 
Ligi Narodów, w których biało-
czerwoni zmierzyli się na wyjaz-
dach z  Holandią oraz Bośnią 
i Hercegowiną. Bilans, jeśli chodzi 
o punkty, remisowy, ale postawa 
drużyny optymizmem bynajmniej 
nie napawała. Konfrontacja z „po-
marańczowymi” była bolesna, 
choć rezultat – najmniejsza 
z  możliwych, jednobramkowa, 
porażka – na to nie wskazywał. 
Przez 90 minut Polacy stanowili 
tło dla rywali, jedyne, czym „im-
ponowali”, to przeszkadzanie Ho-
lendrom, zapominając, iż trudno 
wygrać, nie stwarzając ku temu 
żadnych okazji. Po raz kolejny 
Brzęczek z  niezrozumiałych 
względów na lewej obronie posta-
wił prawego, marnie operującego 
lewą nogą, defensora Bartosza 
Bereszyńskiego. Na ławce rezer-
wowych pozostali do końcowego 
gwizdka naturalni „lewi” Maciej 
Rybus i Michał Karbownik.  

Szansy na zaprezentowanie się 
w tym spotkaniu nie dostali także 
inni wyróżniający się w minionym 

(trochę zwariowanym, to prawda) 
sezonie, jak Sebastian Walukie-
wicz czy „zadżumiony” dla kolej-
nych selekcjonerów Karol Linet-
ty, mimo iż druga linia 
praktycznie nie istniała.  

Kilka minut dla utalentowa-
nego poznaniaka Jakuba Modera 
to także niezrozumiała decyzja, 
podobnie jak – wobec wspomnia-
nej kiepskiej dyspozycji pomocni-
ków – brak zaufania do Jacka Gó-
ralskiego.  

Gra Polaków irytowała, jesz-
cze bardziej pomeczowa wypo-
wiedź Brzęczka, zachwyconego 
tym, że nasi umiejętnie przesuwa-
li, rzekomo neutralizując poczy-
nania gospodarzy.  

Tak naprawdę na względnie 
dobrą ocenę zasłużył jedynie Ka-
mil Jóźwiak, potwierdzając, iż 
czyni systematyczne postępy. A o 
tym, że Holendrzy nie są jeszcze 
w najlepszej dyspozycji, świadczy 
ich przegrana w kolejnym meczu 
LN z Włochami na swoim bois-
ku. Włochami, którzy trzy dni 
wcześniej zaledwie zremisowali 
u siebie z Bośnią i Hercegowiną. 
Nam udało się wygrać z  pod-
opiecznymi Duśana Bajevića 

w Zenicy, ale wyciąga-
nie z tego faktu kon-
kretnych wniosków 
może prowadzić na 
manowce. Gospodarze 
zagrali bowiem w  nie-
mal rezerwowym składzie, 
zabrakło m.in. Miralema Pja-
nića, zaś bombardier Edin Dżeko 
wszedł na boisko dopiero w  60 
minucie.  

Krytyczne głosy po spotkaniu 
z Holandią dotarły widocznie do 
Brzęczka, bowiem na lewej obro-
nie wreszcie zagrał Rybus, a w li-
nii pomocy od początku pojawił 
się Jacek Góralski. I ci futboliści, 
obok – znowu – Jóźwiaka, należe-
li do najlepszych na boisku.  

Szkoda, że w  dalszym ciągu 
ławę grzał Karbownik, pozostał 
też na niej Moder. Obaj bardzo 
przydaliby się drużynie młodzie-
żowej, toczącej arcyważny bój 
w eliminacjach ME z silną ekipą 
Federacji Rosyjskiej. Więc po co 
było zabierać ich na wycieczkę do 
Zenicy?  

Kolejne słabe spotkanie repre-
zentacji, potwierdzające, iż bez 
Roberta Lewandowskiego nasze 
możliwości ofensywne są nader 

skromne. Brak 
odwagi w  ko-
rzystaniu z usług 
młodych piłka-

rzy musi dziwić. 
Bo nawet futbolo-

we potęgi nie mają 
z tym problemu. W spot-

kaniu Hiszpanii z Ukrainą (4:0) 
zadebiutował, i  strzelił bramkę, 
niespełna 18-letni Ansu Fati. To 
najmłodszy reprezentant kraju 
w historii. Także najmłodszym od 
ponad stu lat reprezentantem 
Francji okazał się rówieśnik Hisz-
pana Eduardo Camavinga. I jego 
popisy musiały wzbudzić uznanie 
nawet najwybredniejszych znaw-
ców futbolu.  

A więc można. Tylko prezes 
PZPN Zbigniew Boniek tego 
nie dostrzega. Po dwumeczu 
w Amsterdamie i Zenicy, w swo-
im stylu, stwierdził: nie słyszałem 
mądrej krytyki. Taki głos selekcjo-
nerowi w podejmowaniu właści-
wych decyzji w kontekście kolej-
nych spotkań z  pewnością nie 
pomoże.  

I znowu, niczym powracająca 
melodyjka, pojawi się pytanie: kto 
zrozumie Brzęczka? No kto?

Waldemar Niedźwiecki 

K
iedy piszę ten tekst, nie 
znam wyników półfinałów 
play off w Speedway Eks-

tralidze, a  także piątej i  szóstej 
rundy Grand Prix. Cykl wydaw-
niczy (zwłaszcza w  tygodnikach 
i miesięcznikach) ma swoje prawa, 
do których felietonista musi się 
dostosować. Stąd nie mogłem cze-
kać na rozstrzygnięcia pojedynków 
o miejsce w finale rozgrywek w naj-
wyższej lidze żużlowej, ale i w ry-
walizacji o  tytuł indywidualnego 
mistrza świata, pozostało mi więc 
pobawić się we wróżbitę. Co zatem 
podpowiada mi intuicja oraz prze-
widywania oparte na analizie 
wcześniejszych zawodów?  

Zacznę od ligi, uważanej nie 
bez racji za najlepszą na świecie. 
W żadnej innej bowiem nie jeż-
dżą wszyscy topowi żużlowcy 
świata, w  żadnej nie ma takich 
pięknych obiektów i rzeszy zde-
klarowanych kibiców, wreszcie 
w żadnej nie płacą ścigantom ta-
kiej kasy, jak właśnie w rodzimej 

Speedway Ekstralidze. Dlatego 
oczy kibiców tej widowiskowej, 
aczkolwiek – czy to się komuś po-
doba, czy nie – niszowej dyscypli-
ny, zwrócone są nie od dzisiaj na 
wydarzenia na polskich stadio-
nach.  

Przed sezonem w SE w gro-
nie faworytów widziano zespoły 
Fogo Unii Leszno, Eltroxu 
Włókniarza Częstochowa, Betar-
du Sparty Wrocław i  Motoru 
Lublin. Rzeczywistość okazała się 
jednak inna. Spowodowała to nie 
tylko zmienna forma poszczegól-
nych drużyn, ale i  okoliczności, 
których do końca przewidzieć się 
nie dało. Mam na myśli nie tyle 
pogodę (bo i we wcześniejszych 
sezonach deszcz wiele razy torpe-
dował rozgrywki), ile takie zda-
rzenia jak awarię rozdzielni na 
stadionie w  Gorzowie czy nie-
udaną zabawę prezesa często-
chowskiego klubu w toromistrza, 
skutkującą walkowerem w meczu 
przeciwko Stali.  

To częstochowianie mają trzy 
kroki na Jasną Górę, ale cuda 
przydarzyły się – i to dwukrotnie 

– ich gorzowskim rywalom. Naj-
pierw (to efekt wspomnianej awa-
rii) powtórka spotkania na stadio-
nie im. Jancarza, w  rewanżu 
prezent w postaci walkowera, co 
zapewniło podopiecznym trenera 
Stanisława Chomskiego aż pięć 
dużych punktów. I ta nieoczeki-
wana zdobycz premiowała gorzo-
wian (trzeba jednak przyznać, że 
ich finisz był imponujący) awan-
sem do półfinałów play off.  

Mający pozornie najmocniej-
szy skład w SE Włókniarz okazał 
się największym przegranym roz-
grywek, a  na drugim miejscu 
w  tym nietypowym rankingu 
uplasował się lubelski Motor. 
Klub z  największym budżetem, 
mnóstwem kulturalnie dopingu-
jących kibiców, solidnym składem. 
Wydawało się, że po przyjściu Ja-
rosława Hampela i Mateja Za-
gara lublinianie muszą znaleźć się 
w gronie kandydatów do medali. 
Ale jak mówi stare powiedzenie: 
musi to na Rusi, a w Polsce jak kto 
chce. Bardziej chcieli w Lesznie, 
Gorzowie, Zielonej Górze i  we 
Wrocławiu, chociaż losy często-

chowian, zielonogórzan, lublinian 
i wrocławian ważyły się do ostat-
niej kolejki, a w przypadku Falu-
bazu i  Motoru do… ostatniego 
wyścigu meczu pomiędzy tymi 
zespołami.  

Teraz czas na półfinały. Fogo 
Unia wygra w cuglach z ekipą zie-
lonogórską, a w konfrontacji go-
rzowsko-wrocławskiej stawiam na 
zespół ze stolicy Dolnego Śląska. 
Wprawdzie w  sesji zasadniczej 
górą, i to dwukrotnie, byli żużlow-
cy Stali, ale powtórki z rozrywki 
tym razem nie będzie. Bo Betard 
Sparta jest po prostu zespołem 
lepszym. A  więc w  finale nihil 
novi: Unia kontra Sparta. 
I wszystko możliwe, choć chyba 
to leszczynianie są minimalnym 
faworytem.  

A w Grand Prix? Faworytów 
do podium jest pięciu, ale moje 
typy to: obrońca mistrzowskiego 
tytułu Bartosz Zmarzlik, Fredrik 
Lindgren i wrocławianin Maciej 
Janowski. Jeśli nie zawalili rund 
w Pradze, nikt nie powinien im 
odebrać medali – jakiego koloru 
okaże się w Toruniu, ale wierzę, że 

obaj Polacy wyprzedzą prowadzą-
cego na półmetku Szweda.  

Niestety, wśród szóstki za-
wodników, mającej zagwaranto-
wany udział w Grand Prix 2021, 
nie będzie Patryka Dudka. I na 
dziką kartę, przyznaną przez BSI 
i  FIM, liczyć raczej nie może 
(choć po działaczach wspomnia-
nych instytucji wszystkiego moż-
na się spodziewać). Ale dla zielo-
nogórskich, i  nie tylko, kibiców 
„Duzers” (taką ksywę w środowis-
ku ma Patryk) i  tak pozostanie 
jednym z bohaterów sezonu. Bo 
mimo bólu spowodowanego kra-
ksą podczas pierwszej gorzowskiej 
GP (musiał wycofać się z impre-
zy) i niedyspozycji w drugiej (od-
czuwał skutki upadku), następne-
go dnia przejechał kilkaset 
kilometrów do Lublina i bardzo 
dobrym występem zapewnił Falu-
bazowi awans do półfinałów play 
off SE. Czapki z głów!  

A na ostateczne posumowanie 
żużlowego sezonu przyjdzie czas 
w  kolejnym wydaniu naszego 
miesięcznika.
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Sparta w gronie półfinalistów

Felieton piłkarski 

Kto zrozumie Brzęczka?



– Kochanie, nie mówiłam ci tego wcześniej, ale 
teraz będzie nas troje. 

– To cudownie, wiesz na pewno? 
– Absolutnie, dzwoniła moja mama, że przyjeż-

dża do nas na stałe. 
*** 

Do Urzędu Stanu Cywilnego przychodzi młoda 
para i chce zawrzeć związek małżeński.  

– Czy jesteście przygotowani do tego ważnego 
kroku? – pyta urzędnik. 

– Tak, kupiliśmy 50 butelek wódki, 30 flaszek 
wina, 100 piw i zamówiliśmy 30 kilogramów węd-
lin! 

*** 
 Mąż do żony po ślubie: 
– Muszę przyznać, że skłamałem, kiedy powie-

działem ci, że nie żenię się z tobą dla majątku. 
– Szczerość za szczerość, ja skłamałam, że mam 

duży posag. 
*** 

Żona w kinie szepcze do męża: 
– Ten facet z lewej próbuje mnie objąć. 
– Spokojnie, kiedy zapalą światło i cię zobaczy, 

to przestanie. 
*** 

Chory mąż leży na tapczanie. Zona siedzi przy 
stole i pisze list. Nagle zwraca się do męża i pyta: 

– Jak się poprawnie pisze słowo „pogrzeb”, 
przez „ż” czy „rz”? 

*** 
Teść do zięcia: 
– Wierzę, że teraz, kiedy się ożeniłeś, nie bę-

dziesz robił głupstw. 
– Ne, to było ostatnie. 

*** 
Lekarz do pacjenta: 
– Mówiłem, aby żona robiła panu okłady. I co, 

robiła?  
– Nie. 
– Dlaczego? 
– Bo jestem kawalerem. 

*** 
Żona do męża: 
– Byłam głupia, że wyszłam za ciebie. 
– A teraz zmądrzałaś? 
– Tak. 
– To powinnaś być mi wdzięczna za to.

Grunt to rodzinka 
To jest podstawowa społeczna komórka, 
Dygnitarz, jego żona, teściowa i córka. 

Rozwijając nadal powyższe pojęcie, 
Szwagier dygnitarza, jego kuzyn z zięciem. 
Tak się polityka kadrowa ostatnio układa, 
Że im zawsze przypada intratna posada. 
Ostatnio zdarzyła się chwila doniosła, 

Jeden z awansowanych to syn europosła. 
W spółkach skarbu państwa dobrze im się darzy, 
Bardzo licznym pociotkom rożnych dygnitarzy. 

Żona wiceministra to fachowa siła, 
Filologię rosyjską niedawno skończyła. 

Niebotyczne zarobki to ważna przyczyna, 
By Prezes w telewizji umieścił kuzyna. 

Rodzinę trzeba wspierać i właśnie dlatego 
Minister synekurą obdarzył krewnego. 

Każdy, kto jest z władzą spokrewniony blisko, 
Ten eksponowane zyskał stanowisko. 
Utytułowany rządzących pomagier, 

To jest bardzo często ich wujek lub szwagier. 
Niejedno dygnitarzy kadrowe odkrycie 

W spółkach skarbu państwa ma się znakomicie. 
Każdy, kogo znienacka szybki awans spotka, 

To dygnitarska żona, dygnitarska ciotka. 
To stryja prezydenta życiowe koleje, 

Że właśnie na kolei dobrze mu się dzieje, 
Jego kwalifikacje niech każdy pamięta, 

Są one niewątpliwe, to stryj prezydenta. 
Rządowi kadrowcy to wybitni spece, 

Że ojca prezydenta mają w swej opiece. 
Takie to synekury oraz apanaże 

Zapewniają swym bliskim nasi luminarze. 
W spółce skarbu państwa potrzebna mi gaża, 

Wiec pilnie poszukuję wujka dygnitarza.

O Franku i fetorze 
Wokół Franka spod wioski Zatory 

polityczne się gęszczą fetory, 
na nic sztuczne zapachy, 
dezodorant pod pachy, 

gdyż puściły moralne zawory. 

O Franku z Rozłogów 
Pryszczaty Franek z wioski Rozłogi 

chodził do sklepu, wracał w pół drogi, 
żeby zabrać kasę 

i sprawdzić pod lasem, 
czy mu Geniuchna przyprawia rogi. 

O Maniusiu po urlopie 
Pancerny Maniuś spod Konotopu 
tuż po wyborach wrócił z urlopu, 

za który mu nie płacili, 
gdyż na dymisję liczyli, 

on się nie podał i zbił ich z tropu. 

O Franku i podchodach 
Pryszczaty Franek z Dziadowej Kłody 
dzień po wyborach zaczął podchody 

do osób z opozycji 
z zanadrzem propozycji 

na ciepłe stołki, wielkie dochody. 

16 Wesoło i rekreacyjnie
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L
as Vegas to marzenie każdego lubiącego nadmierną swobodę. 
Można tu przebierać w najbardziej wymyślnych ofertach usług 
seksualnych. Problemu nie nastręcza też zdobycie broni. Marzyłeś 

kiedyś o uzi? Nie ma problemu. Wystarczy wejść do pierwszego sklepu 
z  bronią i  pokazać swoje prawo jazdy. Miejscem przeznaczenia dla 
większości przyjezdnych pozostaje jednak wciąż kasyno.

Swoboda w Las Vegas  
w Newadzie


