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Lesław Miller 

T
o, co się dzieje, jest prze-
rażające. Codziennie la-
winowo wzrasta liczba 

osób zakażonych koronawirusem, 
coraz więcej chorych umiera. Za-
częło brakować łóżek w szpitalach 

i kierowcy karetek często bezsku-
tecznie wożą ciężko chorych pa-
cjentów od szpitala do szpitala, 
narażając zakażonych na utratę 
życia. Lekarze i  pielęgniarki są 
już u kresu wytrzymałości fizycznej 
i  psychicznej, a  praca w  strojach 

„kosmonautów”, które z koniecz-
ności nie mogą przepuszczać po-
wietrza, jest koszmarem. Coraz 
bardziej brakuje lekarzy i pielęg-
niarek, którzy przebywając w po-
bliżu chorych, też się zakażają. 

Kiedy wybuchła druga fala 
pandemii, władze zbudziły się 
z ręką w nocniku. Zamiast wyko-

rzystać letnie miesiące do przygo-
towania się do jesiennego wzrostu 
zachorowań i zapewnienia odpo-
wiedniej liczby łóżek, szpitali po-
lowych i  sprzętu, zajmowały się 
tylko wyborami. Rząd i wszystkie 
partie polityczne, zarówno po le-

wicy, jak i prawicy, potrafiły tylko 
się kłócić i  wyzywać, a  zdrowie 
i  życie ludzi mieli gdzieś. Przy 
okazji narobili na poczcie 70 mi-
lionów długu, drukując niepo-
trzebne karty wyborcze. 

W dynamice pandemii duży 
udział mają nieodpowiedzialni 
osobnicy. Z  głupoty i  abnegacji 

nie przestrzegają niezbędnych za-
kazów. Nie noszą maseczek, a jeśli 
już je założą, to nie zakrywają 
nosa w sklepach i innych publicz-
nych miejscach, nie zachowują 
niezbędnej odległości między 
sobą. 

Zaniedbania takie ostro kryty-
kuje wybitny wrocławski wiruso-
log, prof. Krzysztof Simon. Panie 
Profesorze, jesteśmy z  Panem 
i popieramy Pańskie działania. 

Kto nie przestrzega antywiru-
sowych  restrykcji, powinien być 
surowo karany, nie tylko przez po-
licjantów, ale także strażników 
miejskich.

W
rocław to niewątpliwie 
miasto wieżowców. 
Wśród nich jest 

wzniesiony tu kilka lat temu Sky 
Tower. 

Są dalsze, ambitne plany 
w tym względzie. Panorama cen-
trum Wrocławia znacznie się 
zmieni. Przy ul. Sikorskiego, tuż 
nad Odrą, wyrośnie wieżowiec 
Quorum. Budynek będzie miał 
140 metrów wysokości i zostanie 
drugim po Sky Tower najwyż-
szym obiektem we Wrocławiu. 
Inwestycję wykonuje krakowski 
deweloper Cavatina. Na najwyż-
szym, 35 piętrze wysokościowca, 
będzie taras widokowy. 

To jednak tylko część komple-
ksu biurowo-usługowo-mieszkal-
nego, na który składać się będą 
cztery budynki – trzy usługowo-
biurowe i  jeden mieszkalny. Bu-
dowle wchodzące w  jego skład 
będą miały zróżnicowaną wyso-
kość: od 4 do 35 kondygnacji. Na 
wspólnej dla wszystkich budyn-
ków 4 kondygnacji będą dostępne 
zarówno dla pracowników, jak 
i wszystkich mieszkańców tarasy 
i zieleń. Na 11 kondygnacji będą 

pomieszczenia wspólne, których 
przeznaczenie wybiorą mieszkań-
cy. 

W części parterowej od strony 
wschodniej, północnej i zachod-
niej, znajdą się lokale usługowe. 
Usługi przewidziane są również 
w  strefie wejściowej na dwóch 
pierwszych kondygnacjach naj-
wyższej części całego kompleksu. 

Quorum zaoferuje przedsię-
biorcom aż 80 tys. metrów po-
wierzchni biurowych. 

W budynku mieszkalnym 
kompleksu będzie 330 mieszkań 
o  powierzchniach od 30 do 70 
metrów kwadratowych. Więk-
szość z nich będzie miała dwa po-
koje, ale architekci zaprojektowali 
także jedno-, dwu-, trzy- i cztero-
pokojowe. 

 Od południowej strony bu-
dynku D, znajdującego się po 
przeciwnej stronie ulicy, powsta-
nie deptak oraz tereny zielone 
ogólnodostępne. 

Wewnątrz całego zespołu bu-
dynków powstanie parking z 1500 
miejscami dla mieszkańców oraz 
pracowników biur. Budowa roz-
pocznie się jeszcze w tym roku. Zmęczeni pracą w strojach „kosmonautów”

Tak będzie wyglądał nowy gigant

Prof. Krzysztof Simon, wybitny wirusolog

Obudzili się z ręką w nocniku 

Lawinowo rośnie  
liczba zakażonych 

koronawirusem

Wrocław 
miastem 

wieżowców



Wojciech W. Zaborowski 

T
ytuł felietonu może się 
wydać tym, którzy zadali 
sobie trud zerknięcia na 

drugą stronę „Słowa”, bądź to szo-
kujący, bądź też niezrozumiały. Do 
tego – świat, a dokładniej ludzie, 
żyją (jeszcze!) koronawirusem, i nie 
w  głowie im raczej rozmyślania 
na tematy tak dalekie od spraw 
codziennych. Wszystko jednak ma 
związek przyczynowo-skutkowy 
i podejrzewam, że właśnie epide-
mia sprowokowała wielu ludzi do 
pokazania prawdziwego oblicza, 
czyli m.in. publicznego przedsta-
wienia własnych poglądów na ota-
czający świat i człowieka. 

Takie wnioski wysnułem po 
bogatej lekturze udostępnianych 
w tzw. mediach społecznych wy-

powiedzi przeciętnych „Kowal-
skich”. 

Nazewnictwo stosowane 
przez niektórych na określenie 
swego stosunku do ludzi i wyda-
rzeń jest bowiem wielokrotnie da-
lekie nie tylko od przeciętnej po-
prawności zarówno językowej, jak 
i  obyczajowej, ale świadczy też 
o zwyczajnym chamstwie i prymi-
tywizmie umysłowym. Jak inaczej 
bowiem nazwać pisemną reakcję 
jednego z „Kowalskich” „a niech 
zdechnie” na wieść o  chorobie 
jednego z  polityków? Podobnie 
oklaski, a nie niesmak, wzbudziło 
u komentatorów określenie w me-
diach znanego polityka jako „ten 
ch... na kaczych nogach”. A prze-
cież ani poglądy polityczne, ani 
emocje nie tłumaczą tego typu za-
chowań, podobnie jak kolporto-
wanie przez media rzucanych 

obelg i niecenzuralnych wypowie-
dzi! 

Jak rozczulające w tym kon-
tekście jest przepełnione nad-
mierną chyba miłością do zwie-
rząt stwierdzenie jednej 
z internautek, że „zwierzęta umie-
rają”, a nie zdychają. No tak, zdy-
chać mogą ludzie. Inna informa-
cja, że bydlątka mają duszę, 
a człowiek nie, jest już tylko lo-
giczną konsekwencją tej pojęcio-
wej wieży Babel. 

Czekam teraz aż powszechny 
poklask wzbudzi program uśmier-
cania staruszków. I  w Polsce, 
i w Niemczech przebąkiwali już 
niektórzy, że dałoby to duże 
oszczędności dla budżetu służby 
zdrowia, a  i krzywa zachorowań 
szybciej by się spłaszczyła. I  co 
Wy na to – uśmiercamy?

Znany reżyser („Sami swoi” 
i wiele innych filmów) – Sylwe-
ster Chęciński obchodził 90 
rocznicę urodzin. 

*** 

Trzy lata potrwa budowa od-
działu ratunkowego w  szpitalu 
wojskowym w Opolu. 

*** 

Osiem kamienic zostanie 
zmodernizowanych w Strzelcach 
Opolskich. Będzie to największa 
inwestycja tamtejszej spółdzielni 
mieszkaniowej. 

*** 

Policja zatrzymała mieszkańca 
Legnicy, u którego w domu zna-
leziono maszynę do produkcji 
narkotyku – ekstazy. 

*** 

Rusza budowa obwodnicy 
w  Kędzierzynie-Koźlu. Dzięki 
temu za dwa lata wyeliminowany 
zostanie ruch ciężkich pojazdów 
z centrum miasta. 

*** 

Ponad milion złotych trafi do 
mieszkańców gminy Paszowice, 
którzy wymienią piece kopciuchy 
na nowoczesne urządzenia grzew-
cze.  

*** 

Karpacz otrzymał 60 tysięcy 
złotych na zakup laptopów dla 
uczniów szkół podstawowych. 

*** 

W Bolesławcu policja zatrzy-
mała obywatela Czech, który miał  
przy sobie narkotyki i nielegalną 
broń. 

*** 

Dwa nowe pomniki staną we 
Wrocławiu, przy pl. Legionów –
stulecia odzyskania niepodległo-
ści, a u zbiegu Borowskiej, Glinia-
nej i  Dyrekcyjnej – żołnierzy 
wyklętych.  

*** 

1300 osób zatrudni fabryka 
Mercedesa w  Jaworze. Będą tu 
produkowane silniki i baterie do 
samochodów elektrycznych. 

*** 

Rozważany jest projekt budo-
wy nowych linii tramwajowych 
we Wrocławiu na osiedla: Maśli-
ce, Psie Pole i Ołtaszyn. 

*** 

Duży dom towarowy „Reno-
ma” we Wrocławiu będzie całko-
wicie przebudowany i unowocześ-
niony. 

*** 

Kosztem 80 milionów złotych 
firma Brökelmann zbuduje 
w  Opolu fabrykę produkującą 
części do samochodów.  

*** 

W Legnicy wręczono dorocz-
ne nagrody miasta. Odznakę ho-
norowego obywatela Legnicy 
otrzymał ks. Jan Gacek.  

*** 

Kierowca samochodu osobo-
wego przejeżdżający przez Lwó-
wek Śląski chciał uniknąć kontroli 
drogowej i  przyśpieszył jazdę. 
W wyniku tego wpadł do rzeki. 

*** 
W Brzegu trwa  rewitalizacja 

amfiteatru. Przebudowana zosta-
nie scena, widownia i przyległe te-
reny.  

*** 

W 2021 roku w Wałbrzychu 
będzie zbudowana obwodnica 
wschodnia z  rondem, wiaduktem 
i  ścieżką rowerową liczącą 1200 
metrów. 

*** 

W tym roku władze Polkowic 
przeznaczyły 80 milionów złotych 
na inwestycje. Pieniądze przezna-
czono m.in. na  budowę  budynku  
dla Komendy Powiatowej Policji, 
drogi, place zabaw i boiska .  

*** 

W Strzelinie zostanie rozbu-
dowane przedszkole, przybędą 4 
nowe oddziały. 

*** 

Zakończono budowę dużego 
basenu w  Jaworze. Poza taflą 
wody są tam zjeżdżalnie, trasy 
wodne 16- i  25-metrowe oraz 
skocznie. Koszt budowy wynosi 
22 miliony złotych.

2 Felietony i aktualności

Wojna o przetrwanie 
 

COVID 19, długo nie niepokojony przez rządzących, zebrał siły i rzucił się do zmasowanego 

ataku. Idzie mu łatwo, bo planów obrony wciąż nie ma, pas fortyfikacji dziurawy, amunicji 

zaczyna brakować, wyposażenie okazuje się tandetne, obsługa nieprzyuczona, a cywilne do-

wództwo lekceważy rady doświadczonych generałów i miota się w popłochu, wysyłając wal-

czącym oddziałom sprzeczne rozkazy. Nic dziwnego, że z każdym dniem przybywa ofiar głu-

poty, ignorancji i  lenistwa rządzących, bardziej zainteresowanych wojenką z  opozycją 

i utarczkami we własnych szeregach niż prawdziwą walką o przetrwanie. Ale najgorsze, że 

i sami obrońcy wydają się słabo zainteresowani zwycięstwem nad pandemią.  

Wielu pozuje na bohaterów. Wychodzą na plac boju, stają przed wrogiem niczym nieosło-

nięci i pokazują mu język. Przybywa ludzi, którzy w wojnę z pandemią nie wierzą i nie uwierzą 

aż do śmierci. Sieją defetyzm w szeregach obrońców przekonując, że nikt nas nie oblega, że 

panikę sieje władza i producenci broni, a tak naprawdę koronawirusa nie ma, bo „znasz ko-

goś, kto go widział?”. Przybywa obrońców wolności, którym nikt nie wytłumaczył, że wolność 

człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność innych ludzi. Ogromne spustoszenia 

w umysłach poczyniła bezładna polityka informacyjna rządu, który dostarczał licznych do-

wodów, że lekceważy epidemię i sam nie przywiązuje wagi do własnych zaleceń. W razie po-

litycznej potrzeby i dla poprawy swojego wizerunku rządzący gotowi byli łgać, że epidemia 

właściwie już się kończy, a na dowód tego demonstracyjnie paradowali gromadnie bez ma-

sek. Sytuacja się zmieniła, gdy ku wielkiemu zdumieniu rządzących wirus nie podporządko-

wał się hierarchii władzy i ośmielił się zaatakować również rządzących. Prominenci zaczęli 

nawoływać do przestrzegania zaleceń epidemicznych, ale zatrute ziarno rzucone w stronę 

gawiedzi już zakiełkowało i teraz obficie owocuje. Tym obficiej, że spora część tych ziaren 

padła na podatny grunt.  

Już co trzeci spośród współobywateli podejrzewa, że koronawirus nie istnieje i że mamy do 

czynienia ze spiskiem koncernów, które odmianę zwyczajnej grypy nadmuchały do rozmia-

rów pandemii, żeby zarobić na lekarstwach i szczepionkach. Wielu uwierzyło hierarchom 

fundamentalistycznego odłamu polskiego Kościoła, którzy głoszą, że pandemia to „kara bos-

ka za życie w grzechu: za homoseksualizm, za pary, które mieszkają razem bez ślubu, i za 

tych, którzy mordują nienarodzone dzieci”. Rośnie też liczba tych, którzy twierdzą, że COVID 

to tylko ciut bardziej intensywna grypa albo że pandemia ich nie dotyczy, bo organizm mają 

młody i silny, a fachowcy mówią, że po młodych koronawirus spływa jak protesty zdespero-

wanych kobiet po Kaczyńskim. Rzecz jednak w tym, że jeśli nawet ktoś, kto demonstracyjnie 

obywa się bez maseczki, zachoruje bezobjawowo, to zarażony poniesie zarazę w świat, siejąc 

spustoszenie w rodzinie, wśród przyjaciół i znajomych oraz wśród całkowicie nieznajomych, 

którzy mieli pecha natknąć się na beztroskiego durnia. 

Czas przełamać obawy przed chamską reakcją kolesiów i panienek, którzy z maseczką nie 

potrafią normalnie funkcjonować, dla których demonstrowanie nieosłoniętej twarzy jest do-

wodem odwagi i przewagi nad tymi, którzy godzą się chodzić „w kagańcach”. Kiedy państwo 

nie gwarantuje nam właściwej ochrony i opieki, musimy wziąć sprawy swojego bezpieczeń-

stwa we własne ręce. Ten rząd wojny z COVID może nie wygrać. W czasie, gdy dzisiejszy przy-

gnębiający rekord zakażeń następnego dnia okazuje się miłym wspomnieniem, gdy zatrwa-

żająco rośnie liczba zgonów, do walki stanąć powinni w  samoobronie sami obywatele. 

W walce o przetrwanie konieczna staje się społeczna samoobrona. 

Potrzebne jest pospolite ruszenie autorytetów medycznych, którzy głośniej i dobitniej prze-

kazywać muszą wiedzę o zachowaniu wirusa i człowieka podczas epidemii i którzy nie za-

wahają się skrytykować bezsensownych zarządzeń i głupich decyzji rządzących. Przyzwoici 

i nieustępliwi dziennikarze powinni uważniej patrzeć rządzącym na ręce, donośniej nagłaś-

niać ich błędy i bardziej nieugięcie wytykać przekręty. Potrzeba dziś ludzi odważnych, którzy 

liczniej i bardziej zdecydowanie reagować będą na beztroskę współobywateli przekonanych, 

że epidemia ich nie dotyczy. Nie wolno przymykać oczu i tolerować mocarnych idiotów, któ-

rzy nie rozumieją, że proszę bardzo, jeśli bardzo chcą wolno, im popełnić samobójstwo, ale 

nie wolno im zabijać innych ludzi ani zagrażać zdrowiu słabszych. 

Moje Jan  
KowalskiGdy bydło umiera  

– człowiek... zdycha! 

Wieści z Dolnego Śląska i Opolszczyzny
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3Medycyna XXI wieku

DOLMED zatrudnia około 200 osób, w tym około 100 
lekarzy różnych specjalności. Z usług placówki korzysta 
dziennie 1000 pacjentów, głównie mieszkańców Wrocławia 
i okolic.  
Dostosowując się do sytuacji epidemiologicznej oraz po-
trzeb Pacjentów, placówka wykorzystuje nowoczesne 
technologie do obsługi. 
Coraz większym zainteresowaniem cieszą się WIDEOPO-
RADY i TELEPORADY. 
Pacjent, wybierając usługę TELEPORADY, oczekuje na 
telefon od specjalisty. Jendocześnie oszczędza na dojeździe 
do placówki i otrzymuje pełnowartościową konsultację jak-
by był na miejscu.  
Wybierając usługę WIDEOPORADY, oczekuje na SMS 
z linkiem. Po kliknięciu w link, Pacjent zostanie połączony 
z lekarzem poprzez wideorozmowę.  

Dolmed zapewnia KOMPLEKSOWĄ OFERTĘ 
świadczeń medycznych w ramach ubezpieczenia 
z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz komer-
cyjnie, czyli odpłatnie. 
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOT-
NA z poradniami dla dorosłych i dzieci zapew-
nia lekarzy internistów i pediatrów, pielęgniarki 
i położne. POZ ma zadeklarowanych ponad 30 
tysięcy pacjentów. 
DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA – 
badania z zakresu biochemii, hematologii, im-
munochemii, alergologii, infekcji, autoprzeciw-
ciał, badań molekularnych. Dysponuje gotowy-
mi pakietami dostosowanymi do płci, wieku, do 
stylu życia, kontrolujących funkcje narządów 
i pogłębiających diagnostykę chorób. 
DIAGNOSTYKA OBRAZOWA – pracow-
nie: ultrasonograficzna (USG), radiologiczna 
(RTG) i pracownia MAMMOGRAFICZNA. 
W 2021 OTWARCIE NOWEJ PRACOW-
NI: REZONANSU MAGNETYCZNEGO 
I TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ. 
PORADNIA MEDYCYNY PRACY obsłu-
gująca blisko 3 tysiące firm z Dolnego Śląska 
i wydająca około 2,5 tysiąca orzeczeń lekarskich 

miesięcznie na podstawie badań wstępnych, okresowych 
i kontrolnych. 
26 PORADNI SPECJALISTYCZNYCH (w trybie ko-
mercyjnym) wraz z zespołem sprawdzonych specjalistów 
z  różnych dziedzin medycyny oraz z pełną diagnostyką 
schorzeń oraz zabiegami takimi jak: 
Alergologiczna  
Angiologiczna  
Chirurgia ogólna 
Chirurgia onkologiczna  
Dermatologiczna  
Diabetologiczna  
Dietetyczna  
Endokrynologiczna  
Gastroenterologiczna  
Geriatryczna  
Ginekologia onkologiczna 

Ginekologiczno-położnicza  
Hematologiczna 
Hipertensjologiczna 
Internistyczna 
Kardiologiczna 
Nefrologiczna  
Neurologiczna  
Okulistyczna  
Ortopedyczna  
Otolaryngologiczna 
Proktologiczna  
Psychiatryczna  
Psychologiczna  
Pulmonologiczna  
Reumatologiczna  
Urologiczna  
 
ZABIEGI MEDYCZNE 
Profesjonalnie wyposażone sale i gabinety za-
biegowe w centrum Dolmed dostosowane są 
do wymagań sanitarnych i  medycznych. 
W warunkach ambulatoryjnych wykonywane 
są zabiegi: 

– chirurgii ogólnej i onkologicznej (usuwanie znamion, 
guzków itp.) 

– chirurgii naczyniowej (m.in. laserowe usuwanie żyla-
ków) 

– dermatologiczne (wymrażanie znamion) 
– ginekologiczne 
– proktologiczne  
– urologiczne (stulejka i plastyka wędzidełka)

Oryginalny budynek Dolmedu

Sala zabiegowa

Dolnośląskie Centrum Medyczne DOLMED S.A.  

PRZYJDŹ  TU  PO  ZDROWIE 
Potrzebujesz profesjonalnej i szybkiej pomocy medycznej? Odwiedź Dolnośląskie Centrum Medyczne DOLMED S.A. we Wroc-
ławiu. Przychodnia mieści się blisko centrum, ul. Legnicka 40,  i posiada duży parking dla Pacjentów. Na terenie przychodni 
znajduje się również apteka, optyk i bufet.
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4 Gmina Dobroszyce

M
imo trudnych czasów 
spowodowanych pan-
demią koronawirusa, 

w  gminie Dobroszyce trwa nor-
malny proces inwestycyjny. Po-
wstają nowe, bardzo potrzebne, 
obiekty użyteczności publicznej. 

 
Sprzedaż terenów inwestycyjnych 

W czerwcu, za ponad 9 milio-
nów złotych, gmina sprzedała 
w przetargu tereny inwestycyjne 
w kompleksie obejmującym trzy 
działki, z czego dwie największe 
– liczące 7,2 ha i 13,5 ha – znaj-
dują się w Wałbrzyskiej Specjal-
nej Strefie Ekonomicznej „IN-
VEST-PARK”. Powstanie tam 
nowe centrum dystrybucyjne sieci 
Lidl. Magazyny,  które  będą  ob-
sługiwać  Dolny  Śląsk,  zostaną 
wybudowane   w   ciągu   trzech   
lat. Wiąże się to z wpływem do 
budżetu gminy podatku od nieru-
chomości. Poza tym tacy przed-
siębiorcy przyciągają za sobą ko-
lejnych, dzięki czemu zwiększa 
się atrakcyjność inwestycyjna te-
renu. Nowe inwestycje nie tylko 
wpływają na pozytywny wizeru-
nek gminy, ale także pozwalają na 
tworzenie nowych miejsc pracy. 

 
Nowa oczyszczalnia  

i odcinki kanalizacji 

Kolejnym zadaniem inwesty-
cyjnym, do którego przygotowuje 
się gmina, jest modernizacja 
oczyszczalni ścieków i rozbudowa 
kanalizacji między Dobroszycami 
a Nowosiedlicami. Ma  ona na celu 
osiągnięcie efektu ekologicznego 
w  postaci dostosowania układu 
technologicznego do przyjęcia 
większej ilości ścieków, pozwoli to 
również na przyłączenie kolejnych 
gospodarstw i podmiotów gospo-
darczych. Powstaną też dwie prze-
pompownie. Planowane przed-
sięwzięcie zlokalizowane zostanie 
w  całości na terenie istniejącej 
oczyszczalni. Na tę inwestycję 
gmina otrzymała dofinansowanie 
w wysokości 7,2 mln zł. Całość bę-
dzie kosztowała 11 mln zł.  

Rozbudowa kanalizacji 
w miejscowości Nowica II to ko-

lejna inwestycja, która będzie rea-
lizowana przez gminę. Mowa 
o budowie drugiego odcinka sieci 
kanalizacyjnej biegnącego przez 
miejscowość już zabudowaną. 
Koszt jest szacowany na około 2,3 
mln zł, z czego 1,35 mln zł zostało 
przyznanych z Funduszu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. 

 
Drogi 

W Dobroszycach trwa remont 
ul. Lipowej. Na przebudowę tej 
drogi gmina otrzymała blisko 1,4 
mln zł dofinansowania ze środ-
ków Funduszu Dróg Samorządo-
wych. W  zakres prac wchodzi 
m.in. rozebranie starej nawierzch-
ni, wykonanie podbudowy, poło-
żenie nawierzchni z betonu asfal-
towego oraz budowa chodnika 
z kostki brukowej betonowej. Uli-
cę oświetli kilkanaście latarni. Re-
mont tej drogi przyczyni się do 
bezpieczniejszego dojazdu do po-
sesji. 

Zakończył się remont części 
ul. Szkolnej w Dobroszycach, któ-
ra została pokryta kostką betono-
wą.  

W najbliższym czasie ruszy 
przebudowa ulic Brzozowej, Klo-
nowej i Sportowej. Na wykonanie 
tego zadania gmina otrzymała do-
finansowanie w wysokości 1,5 mln 
zł z Funduszu Dróg Samorządo-
wych. Już je oświetlono, a wkrótce 
powstanie pełna konstrukcja każdej 
drogi o szerokości od 4,5 m z kana-
lizacją deszczową, nawierzchnią 
z kostki brukowej i chodnikiem po 
jednej stronie jezdni. 

Droga w Dobrej to kolejna in-
westycja. We wrześniu wójt – Ar-
tur Ciosek, odebrał na przebudo-
wę tej drogi promesę w wysokości 
189 tys. zł. Droga ma długość ok. 
900 m, prowadzi od cmentarza 
w kierunku zabudowań jednoro-
dzinnych. Planuje się wykonanie 
nawierzchni bitumicznej, przebu-
dowę zjazdów oraz dojść do po-
sesji. Całkowity koszt inwestycji 
to blisko 450 tys. zł. Zadanie zo-
stanie zrealizowane i dofinanso-
wane z  budżetu Województwa 
Dolnośląskiego ze środków na 

ochronę, rekultywację i poprawę 
jakości gruntów rolnych. 

 
Będzie jaśniej i bezpieczniej 

Zakończyła się budowa 
oświetlenia drogowego na ulicach 
Spokojnej, Wielkopolnej i Zaci-
sze w Dobroszycach. Zamonto-
wano 24 nowe lampy.  

 
Ekologiczne piece 

30 czerwca 2020 roku zakoń-
czył się nabór wniosków na wy-
mianę pieców w ramach zadania 
pn. „Wymiana źródeł ciepła na 
ekologiczne w budynkach miesz-
kalnych na obszarze Doliny Bary-
czy”, które Gmina Dobroszyce 
realizuje wraz z gminami Wąsosz 
i Jemielno. Gmina dostała na ten 
cel 2,5 mln zł. Program cieszył się 
dużym zainteresowaniem; o uzys-
kanie grantu mogły się ubiegać 
osoby będące właścicielami do-
mów jednorodzinnych jak 
i wspólnoty mieszkaniowe. 

 
Laptopy dla uczniów i nauczycieli 

Ze względu na  epidemię, 
przez określony czas prowadzona 
była nauka zdalna. Aby wspomóc 
w tym czasie uczniów oraz nau-
czycieli i umożliwić dzieciom, 
które nie miały takich możliwości, 
kontynuowanie realizacji podsta-
wy programowej w warunkach 
domowych, gmina zakupiła 30 
laptopów dla uczniów i nauczy-
cieli z gminnych szkół. Sprzęt 
przekazany został do szkół, 
a o jego przydzieleniu zadecydo-

wali dyrektorzy. Projekt był reali-
zowany w  ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na 
lata 2014–2020, a  sfinansowany 
ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego.  

Pozyskano też kolejny grant w 
wysokości 54 tys. zł w ramach pro-
jektu „Zdalna Szkoła+”, który jest 

kontynuacją poprzedniego wspar-
cia. Tym razem dofinansowanie 
przeznaczono na zakup 27 lapto-
pów dla szkół i użyczenie ich naj-
bardziej potrzebującym uczniom 
z wielodzietnych rodzin, liczących 
co najmniej troje dzieci. Działanie 
również zostało sfinansowane ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014–2020. 

 
Trybuny i LGD Park & Ride 

Na stadionie w Dobroszycach 
ustawiane są nowe trybuny. Gmi-
na otrzymała na ten cel promesę 

w wysokości 30 tys. zł. Dofinan-
sowanie pochodzi z  programu 
„Odnowa Dolnośląskiej Wsi”, 
który wspiera realizację małych, 
ale ważnych dla mieszkańców in-
westycji. Wartość całej inwestycji, 
łącznie z  podbudową i  budową 
nawierzchni z  kostki oraz całe 
trybuny, to 200 tys. zł. 

Park & Ride to działanie 
wspólne z Lokalną Grupą Dzia-
łania Dobra Widawa, w ramach 
którego gmina Dobroszyce otrzy-
mała 460 tys. zł na utworzenie 
parkingu, którego celem jest za-
chęcenie do aktywnego prze-
mieszczania się po gminie. Na 
parkingu będzie można zostawić 
samochód i przesiąść się na rower. 
Powstanie specjalna altana dla ro-
werzystów oraz toalety. W przy-
szłości miejsce to będzie służyło 
jako parking dla osób odwiedza-
jących cmentarz. 

 
Ścieżki rowerowe  

– bezpieczna komunikacja 

Priorytetem jest budowa ście-
żek rowerowych, dzięki którym 
gmina zbliży się do Oleśnicy, 
a  także do Doliny Baryczy. We 
wrześniu, w  Rudzie Sułowskiej, 
z  inicjatywy stowarzyszenia 
Rzeczpospolita Samorządna, przy 
udziale m.in. Marszałka Woje-
wództwa Dolnośląskiego Cezare-
go Przybylskiego, wójt gminy 
Artur Ciosek podpisał wspólnie 

z innymi samorządami oraz part-
nerami projektu list intencyjny 
dotyczący budowy około 500-ki-
lometrowej Dolnośląskiej Auto-
strady Rowerowej. Część trasy bę-
dzie przebiegać przez gminę 
Dobroszyce. Podróżowanie rowe-
rem stanie się nie tylko przyjem-
ne, ale przede wszystkim bez-
pieczne, a dzięki zawartemu 
porozumieniu elementy tras bu-
dowane przez poszczególne sa-
morządy będą łączyć się w całość 
i połączą ciekawe punkty tury-
styczne regionu. 

Materiały do tego tekstu dostarczył 
Urząd Gminy Dobroszyce

Mimo pandemii 

Inwestycje w gminie Dobroszyce w 2020 roku

Wójt Artur Ciosek przy tablicy Dolnośląskiej Autostrady Rowerowej

Część nowych trybun na stadionie

Remont ul. Lipowej w Dobroszycach, pierwszy od prawej Wójt  
– Artur Ciosek
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5Unikatowe muzeum we Wrocławiu

B
yć we Wrocławiu i nie zo-
baczyć Panoramy Racła-
wickiej, to jak być w Rzy-

mie i  nie zobaczyć papieża. To 
jedno z  najważniejszych i  naj-
wspanialszych dzieł dziewiętnas-
towiecznej kultury masowej.  

Panorama Racławicka jest ob-
razem przedstawiającym bitwę 
pod Racławicami. Nie jest to 
zwykły obraz, bo Panorama ma aż 
114 metrów długości i 15 metrów 
wysokości! Dzieło powstało w la-
tach 1893–1894 we Lwowie. Jego 

stworzenie uczciło setną rocznicę 
Powstania Kościuszkowskiego 
(1794). Głównym artystą, który 
stworzył to imponujące malowid-
ło, był Jan Styka – malarz pocho-
dzący ze Lwowa. Styka był rów-

nież pomysłodawcą powstania 
dzieła. Oprócz niego w  pracach 
nad Panoramą Racławicką brali 
udział: Wojciech Kossak, Tadeusz 
Popiela, Teodor Axentowicz, 
Włodzimierz Tetmajer i  inni. 
Kiedy patrzy się na Panoramę 
Racławicką, można odnieść wra-
żenie, że obraz powstał współ-
cześnie, a do jego stworzenia uży-
to nowoczesnej technologii. 
Wszystko za sprawą niezwykłej 
gry świateł i wielowymiarowości 
dzieła. 

Obraz po II wojnie światowej 
trafił do Wrocławia. Przez długie 
lata nie był on dostępny dla sze-
rokiej publiczności i leżał w ma-
gazynach. Taki stan rzeczy był 
spowodowany względami poli-
tycznymi i  aktualną sytuacją 
w Polsce. W końcu głównym te-
matem Panoramy Racławickiej 
jest sromotna przegrana Rosjan 
z Polakami. Nikt nie chciał nara-
żać się władzom radzieckim, po-
kazując zwycięstwo Polaków nad 
Rosjanami. 

Wszystko zmieniło się w  la-
tach 60., kiedy zdecydowano 

o wybudowaniu specjalnej kopuły 
przeznaczonej dla Panoramy Rac-
ławickiej. Mimo to ekspozycję ob-
razu z roku na rok odkładano, a w 

1980 roku wywieziono go do 
Warszawy, aby tam zaprezentować 
szerszej publiczności. Z tych pla-
nów również nic nie wyszło. Dzie-
ło wróciło do Wrocławia, a  dla 

oglądających jest dostępne od 
1985 roku. Wcześniej zbudowano 
budynek do umieszczenia obrazu. 

Panorama Racławicka za-
chwyca polityków, władców i naj-
znamienitsze osobistości z całego 

świata. Aby obejrzeć obraz, do 
Wrocławia przyjechała holen-
derska królowa Beatrycze, papież 
Jan Paweł II, a  także premier 

Chin Zhao Ziyang. Co ciekawe, 
już dwa lata później w Chinach 
pojawiła się pierwsza, jeszcze 
większa od polskiej panorama, 
uwieczniająca zwycięstwo komu-

nistów nad wojskami Kuomintan-
gu w 1948 roku. Chińska panora-
ma zrobiła na mieszkańcach takie 
wrażenie, że w  ciągu kolejnych 
kilku lat powstało kilkanaście tego 
typu dzieł. 

Obraz namalowany jest na 
płótnie żaglowym, które zostało 
sprowadzone w piętnastu kawał-
kach z Belgii. Kiedy płótno dotar-
ło do Lwowa, zostało zszyte i roz-
pięte na specjalnym stalowym 
rusztowaniu sprowadzonym 
z Wiednia. Do jego zagruntowa-
nia użyto 750 kilogramów farby. 

Turyści z kraju i z zagranicy 
ciągną do Panoramy Racławickiej 
jak do mekki. Rocznie muzeum 
notuje ponad 300 tysięcy zwie-
dzających. Natomiast od otwarcia 
placówki było tu przeszło 10 mi-
lionów osób. Frekwencja w Pano-
ramie Racławickiej jest zbliżona 
do Wawelu, Zamku Królewskiego 
w  Warszawie oraz zamków 
w Malborku  i Łańcucie. 

Tekst opracowano na podstawie  
materiałów i zdjęć  

Panoramy Racławickiej.

Budynek Panoramy Racławickiej
Tadeusz Kościuszko – zwy-
cięzca bitwy z Rosjanami

Panorama Racławicka mekką turystów

Jan Styka 
Urodził się we Lwowie w 1858, 
zmarł w  Rzymie w 1925. Popu-
larny malarz scen historycznych 
i batalistycznych, autor obrazów 
alegorycznych i religijnych, port-
recista, ojciec malarzy Tadeusza 
i  Adama Styków. Studiował 
w  Akademii Sztuk Pięknych 
w Wiedniu, następnie w Rzymie, 
a  w latach 1882-1885 u  Jana 
Matejki w Szkole Sztuk Pięknych 
w Krakowie. Po studiach spędził 
kilka lat w Paryżu, później miesz-
kał we Lwowie. W  roku 1895 
podróżował do Palestyny. Po 
1900 stale mieszkał w  Paryżu, 
skąd wyjeżdżał do Stanów Zjed-
noczonych, Włoch i  Grecji. 
Uczestnik wielu wystaw, m.in. 
paryskich Salonów czy Wystawy 
Światowej w  St. Louis (1904), 
cieszył się znaczną popularno-
ścią, a nawet sławą. Był człon-
kiem Akademii św. Łukasza 
w  Rzymie. Był również pomy-
słodawcą i współtwórcą sławnych 
panoram –  eksponowanej dziś 
stale we Wrocławiu Panoramy 
bitwy pod Racławicami (lata 
1892-1894; wraz z W. Kossakiem 
i innymi), Golgoty (1896; obecnie 
w Los Angeles), Panoramy Sied-
miogrodzkiej (1897; pocięta na 
części, zachowały się tylko frag-
menty), i  Męczeństwa Chrze-
ścijan w  cyrku Nerona (1899; 
płótno zaginione podczas pierw-
szej wojny światowej). Zajmował 
się ilustratorstwem, m.in. przy-
gotował ilustracje do luksuso-
wego wydania „Quo vadis?” Sien-
kiewicza.

Wojciech Horacy Kossak 
herbu Kos (ur. 31 grudnia 1856 
w  Paryżu, zm. 29 lipca 1942 
w  Krakowie) – polski malarz, 
przedstawiciel nurtu malarstwa 
o tematyce historycznej i bata-
listycznej. Autor wielu obrazów 
przedstawiających wydarzenia 
z  okresu wojen napoleońskich 
i powstania listopadowego, scen-
ki rodzajowe, portrety i konie. 
Wraz z Janem Styką współautor 
Bitwy pod Racławicami. 
Syn Juliusza Kossaka, ojciec Je-
rzego Kossaka, Marii Pawlikow-
skiej-Jasnorzewskiej i Magdaleny 
Samozwaniec. Urodził się w noc 
sylwestrową 1856/57 tuż przed 
północą (jego brat bliźniak Ta-
deusz Kossak ma wystawiony 
akt urodzenia już na dzień 1 
stycznia 1857) w Paryżu, dokąd 
wyjechali jego rodzice wkrótce 
po ślubie. Drugie imię otrzymał 
po swoim ojcu chrzestnym, fran-
cuskim malarzu.

ODRODZONE SŁOWO POLSKIE | 4(64) / 2020



6 Opowiastka

Lesław Miller 

Z
bysio już od najmłodszych 
lat lubił wygodne życie. 
Będąc jedynakiem, korzys-

tał z  nadzwyczajnej dobroci ro-
dziców, którzy zaspokajali jego 
nawet najdziwniejsze zachcianki. 
Ojciec, właściciel kancelarii ad-
wokackiej, dobrze prosperował 
i  stać go było na wszystko, co 
synek chciał. W dzieciństwie mógł 
cieszyć się mechanicznymi zabaw-
kami kupowanymi za dolary 
w sklepach Pewexu, o których jego 
rówieśnicy mogli najwyżej śnić. 

Kiedy podrósł, dostawał ciągle 
nowe rowerki,  eleganckie, szpa-
nerskie ubranka i  buty. Później 
pan mecenas potrząsnął sakiewką 
i wyasygnował walory Narodowe-
go Banku Polskiego na motocykl. 
A kiedy Zbysio zdał maturę, stał 
się właścicielem samochodu. I to 
nie byle jakiego, tylko mercedesa.  

Nic przeto dziwnego, że z po-
wodu nadopiekuńczości rodziców 
rósł samolub. Nie był lubiany przez 
kolegów, bo się wywyższał i chwalił 
bogactwem, kiedy ich rodzice led-
wie wiązali koniec z  końcem. 
U dziewczyn miał powodzenie, bo 
imponował im przystojny brunet 
zapraszający na kawę i  ciastka, 
a czasami nawet do dyskoteki.  

Wobec dziewczyn był wyra-
chowany, nie zakochiwał się w ża-
dnej z nich, lecz traktował je in-
strumentalnie. W wieku 17 lat po 
raz pierwszy miał dziewczynę 
w łóżku. Była to Aśka, poznana na 
wycieczce do Zakopanego. Spot-
kali się jeszcze kilka razy w poko-
jach hotelowych, bo Zbysia było 
stać na płacenie rachunków. Śmiał 
się z  kolegów zaciągających 
dziewczyny do parku czy nawet 
do lasu.  

Kiedy miał Aśki dosyć, zaczął 
szukać pocieszenia w  objęciach 
19-letniej Beaty, zgrabnej blon-
dynki, kelnerki z małej kawiarenki 
w centrum miasta. Beata pierwsza 
zwróciła uwagę na Zbyszka dają-
cego duże napiwki. Umówili się 
na spektakl do teatru, bo chciał 
pokazać dziewczynie, że jest czło-
wiekiem kulturalnym. Noc spę-
dzili w pokoju hotelowym.  

Dwa dni później Zbysio znów 
wybrał się do kawiarni. Zanim 
wstąpił do wnętrza, spojrzał do 
lokalu przez szybę w  drzwiach. 
Zobaczył Beatkę mizdrzącą się do 
jakiegoś faceta i pozwalającą, aby 
ten typ trzymał ją za rękę. Zacze-
kał na chodniku przed kawiarnią 
aż intruz wyjdzie, a potem wszedł 
do wnętrza. 

– Co za gach cię łapał za rękę? 
– zapytał Zbyszek. 

– Żaden gach, tylko kulturalny 
pan dyrektor. Przychodzi do nas 
często i dostaję od niego większe 
napiwki niż od ciebie. 

Zbyszek poczerwieniał ze zło-
ści, nie mógł znieść, że ktoś może 
być lepszy od niego. Rozpuszczo-
ny przez rodziców uważał, że tyl-
ko jemu się wszystko należy. 

– Ty dziwko! – krzyknął do 
Beaty, po czym odwrócił się 
i szybko wyszedł. I tak skończyła 
się krótka love story. 

Dla odreagowania Zbyszek 
zaczął rwać co popadło – panien-
ki, niewierne mężatki, a  nawet 
prostytutki w  agencji towarzy-
skiej. Ojcu przestało się to podo-
bać i kazał mu zdawać egzamin na 
studia prawnicze. Zbyszek potrafił 
rozsądnie myśleć i uznał, że ojciec 
nie będzie żył wiecznie i kiedyś on 
będzie musiał przejść na własny 
rachunek. 

Egzamin zdał ze średnim wy-
nikiem, lecz przy koneksjach ojca 
został przyjęty. Nauka szła mu tak 
sobie, ale nie musiał powtarzać 
żadnego roku i jakoś doszedł do 
dyplomu magistra prawa. 

Za to życie towarzyskie kwitło. 
Ojciec kupił mu kawalerkę, w któ-
rej  Zbyszek urządzał huczne im-
prezy, głównie z dziewczynami. 

Po skończeniu studiów nad-
szedł czas, by pomyśleć o znale-
zieniu pracy. Doświadczeni praw-
nicy nie mieli z tym problemu, ale 
Zbysio praktyki przecież nie miał. 
Od czego jest jednak opiekuńczy 
tatuś, oczywiście przyjął synka do 
swojej kancelarii adwokackiej. 
Przedtem jednak zaprosił go do 
dobrej restauracji na przeprowa-
dzenie męskiej rozmowy. 

– Słuchaj, Zbysiu – powie-
dział. – Czas się ustatkować i po-

ważnie pomyśleć o  życiu. Nie 
mam nic przeciw temu, że lubisz 
dziewczyny, ale warto poznać ja-
kąś porządną i ożenić się. Pomogę 
ci zamienić kawalerkę na wygod-
ne mieszkanie. Pracując w kance-
larii pod moim kierownictwem, 
nabędziesz doświadczenia i moż-
liwość awansu. Możesz w przy-
szłości zostać dobrze zarabiają-
cym radcą prawnym, a  nawet 
adwokatem. Ty się staraj, a ja wy-
korzystam swoje chody. 

– Dobrze, tato, masz rację, po-
staram się. 

Pomyślał jednak, że będzie ro-
bił swoje, ale po cichu. Ostatecz-
nie może się ożenić, a dyskretnie 
robić skoki w bok, jak to prakty-
kują niektórzy jego koledzy. 

Któregoś dnia został zapro-
szony na wesele przez kolegę ze 
studiów – Zenka, bawił się dosko-
nale z poznaną tam Danusią. Była 
to zgrabna dziewczyna, z długimi 
nogami, dużym biustem i blond 
włosami. Innym weselnikom 
Dana też się podobała, lecz Zby-
szek ich zdominował i nikogo do 
niej nie dopuścił. Nad ranem, kie-
dy przyjęcie weselne dobiegało 
końca, zamówił telefonicznie ta-
ksówkę i odwiózł dziewczynę do 
domu. Umówili się w  kawiarni 
następnego dnia, a właściwie tego 
samego, bo była piąta nad ranem. 

Danusia zjawiła się punktual-
nie w lokalu, a Zbyszek już na nią 
czekał. Zamówił dwie kawy ze 
śmietanką, ciastka i dwa koniaczki 
martele. Rozmawiało się im bar-
dzo przyjemnie i każde opowie-
działo coś o sobie. Danusia liczyła 
21 lat i była o dwa lata młodsza. 
Pochodziła z inteligenckie j rodzi-
ny, ojciec, lekarz, prowadził pry-
watny gabinet okulistyczny, 

a matka, także lekarka – gabinet 
kardiologiczny. Pieniędzy im nie 
brakowało i dzięki termu mogła 
dwa razy w roku jeździć na wypo-
czynek do atrakcyjnych krajów. 
Danusia pracowała jako począt-
kująca weterynarka, bo bardzo lu-
biła zwierzęta, zwłaszcza koty. 

Chodzili ze sobą przez trzy 
miesiące, coraz bardziej zakochani. 
Zbyszek w tym czasie w ogóle nie 
interesował się innymi dziewczy-
nami i każdą wolną chwilę po pra-
cy spędzał z  Danusią. Uznał, że 
była najlepszą w łóżku spośród ba-
talionu dziewczyn, które dotych-
czas „przetestował” seksualnie.  

W soboty i  niedziele robili 
wypady samochodem do Kudowy, 
Karpacza lub Szklarskiej Poręby. 
Wędrowali po górach, a wieczora-
mi tańczyli w lokalach rozrywko-
wych. 

Zbyszek i Danusia postanowi-
li – ku radości rodziców – zalega-
lizować swój związek i stanąć na 
ślubnym kobiercu. 

Wesele nie mogło mieć miejs-
ca byle gdzie, musiało być urzą-
dzone bogato i po wielkopańsku, 
jak przystało na status materialny 
rodziców państwa młodych. Wy-
brali elegancki hotel Gołębiowski 
w  Karpaczu. Zjechało się około 
100 gości spośród rodzin i przyja-

ciół. Wesele było wyśmienite, 
godne pióra Wyspiańskiego. 

Małżonkowie zamieszkali na 
przedmieściu w domku ufundo-
wanym wspólnie przez bogatych 
rodziców obojga. Na początku 
było im bardzo dobrze, potem na-
stąpiła proza życia. Danusia oka-
zała się chorobliwie zazdrosna 
o  Zbyszka i  podejrzewała go 
o  zdrady. Śledziła każde jego  
spojrzenie, kiedy na ulicy patrzył 
na kobiety, nocami cichcem prze-
glądała w telefonie jego SMS-y, 

a w komputerze mejle. Po  kilku 
miesiącach małżeństwa Zbyszek 
miał tego dosyć. Wprawdzie ko-
chał Danusię, ale nie wytrzymy-
wał scen zazdrości. Któregoś dnia 
zdecydował się odreagować. Jeśli 
mnie podejrzewa – pomyślał, to 
niech ma powód. 

Pod pozorem wyjazdu do 
Warszawy przespał się z sekretar-
ką ojcowskiej kancelarii – Anitą. 
Choć była zamężna, to leciała na 
Zbyszka. Potem było kilka innych 
kobiet, ale Zbynio miał pecha, bo 
wytropiła go koleżanka Danusi 
o  zacięciu detektywistycznym – 
Agata, i poinformowała ją o zdra-
dach męża. 

– Już ja pokażę temu dziwka-
rzowi!– krzyknęła Danusia. 

– Spokojnie – odrzekła Agata. 
– Trzeba mu dać dotkliwą lekcję. 

– Ale jak? 
– Mam kolegę, aktora, który 

zagra rolę gacha. Spotkacie się 
w kawiarni, a ja – jako „życzliwa” 
– anonimowo zadzwonię do 
Zbyszka. Przyjdzie na pewno. 

Jak uradziły, tak zrobiły. Zby-
szek po otrzymaniu telefonu na-
tychmiast pobiegł do kawiarni. 
I  co zobaczył? Danusię ściskał 
i całował po rękach jakiś przystoj-
niak. Krew się w Zbyszku zagoto-
wała, wrzasnął na cały głos: 

– Pięknie się zachowuje moja 
żona! Przyszła tu z gachem na łaj-
dactwo… 

– Ty chodzisz na lewizny, to ja 
też mogę! To jest moja zemsta za 
twoje zdrady! 

Zbyszek nie chciał dalej robić 
publicznej poruty, chwycił żonę za 
rękę, wyprowadził z  lokalu i za-
wiózł do domu. Tam konferowali 
do północy, aż doszli do konsen-
susu. Czy na długo? Nie wiadomo, 
bo zazdrość jest trudno uleczalną 
chorobą.
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Danusia, żona Zbyszka

Aśka, pierwsza dziewczyna Zbyszka
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Jawor jeszcze do  niedawna 
był wprawdzie ładnym, ale 
mało znanym miasteczkiem 

powiatowym koło Legnicy. Do-
piero uruchomienie tam zakładu 
kuzienniczego Kombinatu Gór-
niczo-Hutniczego Miedzi oży-
wiło miasto i dało zatrudnienie 
kilkuset mieszkańcom. Ale Mer-
cedes-Benz przyniósł Jaworowi 
jeszcze dużą szansę, lokalizując 
tu swój zakład, który zajmie się 
produkcją czterocylindrowych sil-
ników i baterii elektrycznych do 
samochodów osobowych. Warto 
wspomnieć, że Jawor leży na te-
renie Wałbrzyskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej Mercedes-
Benz.  

Nowoczesna fabryka będzie 
połączeniem najwyższych stan-
dardów branży motoryzacyjnej 
z ideą „Przemysł 4.0”, a  jej uru-
chomienie pozwoli na zwiększe-
nie zdolności produkcyjnych kon-
cernu w Europie wschodniej oraz 
elastyczności i efektywności glo-
balnej sieci produkcyjnej Merce-
des-Benz. Budowa rozpoczęła się 
w 2017 roku. Obecnie trwają już 

prace optymalizacji systemów 
produkcji i montażu.  

Wartość inwestycji koncernu 
Daimler AG w Jaworze to około 
600 mln euro, czyli ponad 2,5 mi-
liarda złotych. Uruchomienie tak 
nowoczesnego zakładu to jednak 
nie tylko inwestycja w jego budo-
wę. Fabryka w Jaworze to również 
możliwość stworzenia ponad 
1000 nowych, wysoko wykwalifi-
kowanych miejsc pracy, z których 
każde wygeneruje dodatkowe 
miejsca pracy u  kooperantów, 
poddostawców i  usługodawców 
w regionie. Firma planuje również 
wiele działań edukacyjnych dla 
uczniów i nauczycieli z  regionu, 
mających na celu pomoc w pod-
noszeniu kwalifikacji absolwen-
tów szkół technicznych.  

Oferowane przez koncern 
szkolenia przyszłych polskich 
pracowników przez wykwalifiko-
wanych ekspertów z Niemiec po-
zwoli na transfer umiejętności 
i wiedzy na temat innowacji tech-
nologicznych i  organizacyjnych 
oraz nowoczesnych metod zarzą-
dzania, przyczyniając się do dal-

szego wzrostu produktywności 
gospodarki regionu. 

Zakład w Jaworze dołączy do 
sieci fabryk zespołów napędowych 
Mercedes-Benz, obejmując wiele 
niemieckich i międzynarodowych 
zakładów. Wiodącą fabryką jest 
Untertürkheim produkująca silni-
ki, skrzynie biegów, osie i związane 
z nimi podzespoły. Z kolei zakład 
w Berlinie specjalizuje się w opra-
cowywaniu i produkcji ultranowo-
czesnych podzespołów oraz części, 
jak również w wytwarzaniu jedno-
stek napędowych. Mercedes-Benz 
w Hamburgu rozwija i produkuje 
osie napędowe oraz ich elementy, 
a także kolumny kierownicze, ele-
menty układów wydechowych 
i  lekkie elementy konstrukcyjne. 
Fabryka silników MDC Power 
w Kölledzie w niemieckim kraju 
związkowym Turyngia – spółka 
zależna będąca w 100% własnością 
Daimler AG – produkuje silniki 
czterocylindrowe dla samochodów 
Mercedes-Benz oraz Mercedes-
AMG. 

Sieć fabryk Mercedes-Benz to 
również liczne zakłady poza gra-

nicami Niemiec, tj. Star Transmis-
sion w Rumunii – spółka zależna 
Daimlera, która montuje skrzynie 
biegów, a także produkuje części 
i komponenty czy przedsiębior-
stwo joint venture BBAC w Peki-
nie wytwarzające silniki na lokal-
ny rynek Państwa Środka.  

W ramach strategicznej 
współpracy koncernu Daimler 
z aliansem Renault-Nissan firma 
Infiniti produkuje dla Mercedes-
Benz czterocylindrowe jednostki 
benzynowe w  swojej fabryce 
w  Decherd w  stanie Tennessee 
(USA).

Jak na warunki gminy Miękinia, 
to będzie duża fabryka. Na 
obszarze ponad 17-hektarowej 

nieruchomości budowana jest fab-
ryka prefabrykacji elementów be-
tonowych, która planuje produkcję 
części przeznaczonych dla budow-
nictwa mieszkaniowego. Będą to 
m.in. żelbetowe słupy, belki. 

Za inwestycją stoi Wrocław-
skie Przedsiębiorstwo Budow-
nictwa Mieszkaniowego „Mój 
Dom” S.A. Firma, która od 1996 
roku działa na rynku nierucho-
mości, zrealizowała 26 inwestycji, 
na które składa się ponad 4300 lo-
kali mieszkalnych i usługowych. 
Budowana w  gminie Miękinia 
hala produkcyjna pozwoli przed-
siębiorstwu na poszerzenie swojej 
oferty. 

– Będzie to najnowocześniej-
sza w  Polsce, a  zarazem jedna 
z  najnowocześniejszych fabryk 
prefabrykacji elementów betono-
wych w  Europie, która będzie 

mogła rocznie wyprodukować do 
850 tys. m kw. elementów prze-
znaczonych dla budownictwa 
mieszkaniowego – komentuje 
Sergiusz Ratajczyk, specjalista ds. 
marketingu. – Będą to między in-
nymi stropy, ściany pojedyncze, 
ściany warstwowe, ściany zespolo-
ne typu podwójny filigran wraz 
z izolacją, schody oraz balkony – 
dodaje. 

W nowo wybudowanym za-
kładzie będą produkowane rów-
nież elementy przeznaczone dla 
budownictwa przemysłowego. 
Mowa między innymi o żelbeto-
wych słupach, belkach czy ele-
mentach sprężonych. Docelowo 
w zakładzie pracę ma znaleźć ok. 
70 osób. Koszt inwestycji szaco-
wany jest na 150 mln zł.  

Oprócz działalności budowla-
nej i  deweloperskiej spółka jest 
także współwłaścicielem dwóch 
zakładów produkujących bloczki 
silikatowe.

Zakład Mercedes-Benz w Jaworze

Fabryka w trakcie budowy

Silniki i baterie do samochodów elektrycznych 
z Jawora

Fabryka za 150 milionów złotych 

Miękinia dla budownictwa mieszkaniowego 
Ściany • Stropy • Schody • Balkony
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Lesław Miller 

Jeśli chodzi o karierę, 
Żaden z nas nie będzie już  
premierem, 
A po drugie – co tu kryć, 
Jak to długo tym premierem  
trzeba być, 

śpiewali w  niezapomnianym 
Kabarecie Starszych Panów Jere-
mi Przybora i  Jerzy Wasowski. 
Starsi Czytelnicy na pewno do-
myślają się, że chodzi o niezwykle 
barwną postać polityczną z PRL 
– Józefa Cyrankiewicza, pełniące-
go funkcję premiera przez 20 lat. 

Józef Cyrankiewicz urodził się 
w 1911 roku w Tarnowie, pocho-
dził z inteligenckiej rodziny. Oj-
ciec był inżynierem budowlanym, 
a matka właścicielką kilku tarta-
ków.  

Podczas studiów na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim w Krakowie 
związał się z ruchem socjalistycz-
nym i od 1931 roku działał w Pol-
skiej Partii Socjalistycznej oraz 
Związku Niezależnej Młodzieży 
Socjalistycznej.  

W czasie II wojny światowej 
jako podporucznik był dowódcą 
baterii artylerii konnej. Został 
aresztowany przez gestapo i uwię-
ziony w  obozie w  Auschwitz. 
Uwolniły go wojska amerykańskie.  

Na wiosnę 1945 znalazł się we 
władzach koncesjonowanej przez 
komunistów PPS, gdzie był do 
grudnia 1948 oku, kiedy PPS 
i  PPR połączyły się, tworząc 
PZPR.  

Po sfałszowanych przez ko-
munistów wyborach do Sejmu 
Ustawodawczego w 1947, 6 lute-
go 1947 stanął na czele nowego 
rządu, zdominowanego przez po-

lityków komunistycznych, jako 
premier. 

W czasie wydarzeń Czerwca 
1956 w Poznaniu niezwykle nara-
ził się polskiemu społeczeństwu, 
bo opowiedział się przeciwko ro-
botnikom i  nakazał oddziałom 
Wojska Polskiego oraz Korpusowi 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
brutalnie stłumić powstanie ro-
botnicze w Poznaniu. Wówczas, 
29 czerwca 1956, w przemówie-
niu na antenie Polskiego Radia 
w Poznaniu stwierdził iż: „Każdy 
prowokator czy szaleniec, który 
odważy się podnieść rękę przeciw 
władzy ludowej, niech będzie 
pewny, że mu tę rękę władza ludo-
wa odrąbie”.  

W 1956 wspierał Władysława 
Gomułkę, ówczesnego przywódcę 
frakcji puławian w PZPR, czym 
utorował mu drogę do władzy.  

W czasie kryzysu polityczne-
go Marca 1968 wystąpił ostro 

przeciwko protestującym studen-
tom. W odpowiedzi na list Koła 
Poselskiego Znak (występującego 
przeciwko antyinteligenckiej i an-
tysemickiej nagonce władz Pol-
ski), 10 kwietnia 1968 w Sejmie 
wygłosił demagogiczną mowę po-
tępiającą uczestników protestów 
społecznych.  

Podczas protestów robotni-
czych Grudnia 1970 zaakcepto-
wał decyzję Gomułki o strzelaniu 
do robotników i przyjął ją do rea-
lizacji jako premier. W  konsek-
wencji tych wydarzeń 23 grudnia 
1970 został odsunięty z  funkcji 
premiera. Później, na zasadzie 
„kopniaka w  górę”, ofiarowano 
mu funkcję przewodniczącego 

Rady Państwa, która de facto nie-
wiele znaczyła. 

Jaki był w rzeczywistości Jó-
zef Cyrankiewicz? Na pewno był 
postacią niezwykle barwną, od-
znaczał się dużą inteligencją 

i kulturą bycia. Jego największą 
pasją były oczywiście samochody, 
sam je prowadził i doskonale jeź-
dził. Nie jakimiś tam polskimi 
syrenkami czy warszawami. 
Uwielbiał dobre wozy zagranicz-
ne, głównie amerykańskie. Jako 
premierowi przysługiwała mu 
ochrona, ale często wymykał się 
funkcjonariuszom ochrony i sam 
zasiadał za kierownicą. Mógł po-
tajemnie pojechać do jednej 
z  licznych kochanek. A  jako 
prawdziwy mężczyzna, nie unikał 
przygód damsko-męskich. 

Nie gardził też alkoholem i lu-
bił sobie popić. Nieżyjący już 
dziennikarz sportowy byłego „Sło-
wa Polskiego”, Henio Czekański, 
opowiedział mi o pewnym wyda-
rzeniu w Zakopanem. Otóż było 
podsumowanie jakiejś imprezy 
sportowej. Cyrankiewicz siedział 
znudzony i skacowany za prezy-
dium, a niedaleko kilku dziennika-
rzy piło wódkę. W tamtych cza-
sach picie alkoholu należało do 
rytuału i nikt nikomu z tego po-
wodu nie robił wyrzutów, jak by to 
było teraz. Cyrankiewicz dał do 
zrozumienia  odpowiednim ges-
tem, że też by się napił. Dzienni-

karze w lot pojęli intencję i podali 
mu wódkę w  butelce po wodzie 
mineralnej, nie budząc podejrzeń. 
Po zakończeniu imprezy premier 
podszedł do żurnalistów, dziękując 
za złagodzenie kaca.  

Cyrankiewicz, choć kierował 
znienawidzonym rządem komu-
nistycznym, potrafił zaskarbić so-
bie sympatię. Oto przykład: na 
spotkaniu w zakładzie Cegielskie-
go w Poznaniu powiedział: „Ja tu 
na pewno zostawiłem złe wspom-
nienie. Powiedziałem o tym obci-
naniu ręki. No, ale wiecie przecież, 
jakie to były czasy, gdzie żyjemy”. 
I tu pokazał ręką na wschód. Roz-
legły się oklaski, ludzie mówili 
„swój chłop”, „swój człowiek”. 

Cyrankiewicz odróżniał się od 
reszty sztywnych partyjniaków, 
choćby Gomułki. Nie było wstyd 
go wysłać za granicę, znał obce ję-
zyki, miał ogładę i razem z nie-
zwykle reprezentacyjną żoną, ak-
torką Niną Andrycz, stanowili 
niezłą pierwszą parę PRL. Trudno 
byłoby sobie wyobrazić w tej roli 
Władysława Gomułkę z  żoną  
Zofią. 

Józef Cyrankiewicz zmarł 20 
stycznia 1989 w Warszawie.

Wspomnienie o Józefie Cyrankiewiczu 

Każdemu, kto podniesie rękę  
na władzę ludową, władza tę rękę odrąbie

Józef Cyrankiewicz

Nina Andrycz

 Jaguar Mark X z 1963 roku, którym jeździł premier Cyrankiewicz
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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.
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P
odpisano porozumienie 
między Kobierzyckim 
Przedsiębiorstwem Wodo-

ciągów i  Kanalizacji oraz  LG 
Chem Wrocław Energy, działają-
cym w  Biskupicach Podgórnych 
(producentem baterii do aut elek-
trycznych). Jego przedmiotem jest 
5 mln zł dofinansowania rozbu-
dowy sieci wodociągowej, którą 
LG Chem przekaże gminie Ko-
bierzyce. 

Wkrótce zmodernizowana 
zostanie gminna pompownia 
wody w Bielanach Wrocławskich, 
powstaną tu dwa zbiorniki reten-
cyjne oraz 5,5 km magistrali. Ze 
względu na dynamiczny rozwój 
kolejnych firm, działających na te-
renie podwrocławskiej podstrefy 
ekonomicznej, znacząco wzrosło 
bowiem zapotrzebowanie tej czę-
ści aglomeracji na wodę. Na inwe-
stycji, oprócz przemysłu, skorzys-

tają również mieszkańcy Kobie-
rzyc i Wrocławia. 

– Da nam to możliwość pod-
łączania do sieci wodociągowej 
kolejnych inwestorów oraz zabez-
pieczy dostawy wody, zwłaszcza 
do strefy ekonomicznej. Dodatko-
wo odciążymy nasze stacje uzdat-
niania wody, które bazują na wo-
dach podziemnych i są głównym 
źródłem zaopatrzenia mieszkań-
ców – mówi Ryszard Pacholik, 
wójt gminy Kobierzyce. 

LG Chem, w związku z trwa-
jącą rozbudową fabryki, która za-
pewni co najmniej 500 nowych 
miejsc pracy, będzie jednym z is-
totnych odbiorców wody na tere-
nie gminy, stąd też decyzja o par-
tycypacji w inwestycji. 

Będzie to kolejny etap rozbu-
dowy sieci wodociągowej na połu-
dniu Wrocławia oraz w  gminie 
Kobierzyce. W styczniu 2019 roku 

porozumienie w tej sprawie podpi-
sali prezydent Wrocławia, wicepre-
zes Agencji Rozwoju Przemysłu 
(która wyłoży pieniądze, a samo-
rządy oddadzą je jej w ciągu 10 lat), 
wójt gminy Kobierzyce oraz 
przedstawiciele MPWiK Wrocła-
wia i Kobierzyckiego Przedsiębior-
stwa Wodociągów i Kanalizacji. 

Zakres prac inwestycyjnych, 
które wzięło na siebie MPWiK 
Wrocław, obejmuje budowę od-
cinka tzw. magistrali południowej 
DN 800 na południu Wrocławia, 
od ul. Kobierzyckiej do ul. Ołta-
szyńskiej (20,3 mln zł) oraz stre-
fowej pompowni wody III stopnia 
(3,5 mln zł). Koszt tych prac opie-
wa w sumie na 23,8 mln zł. Za-
kończenie modernizacji pompow-
ni w  Bielanach Wrocławskich 
planowane jest na drugą połowę 
2021 roku, a całości inwestycji – 
na 2022 rok.

Wojciech Mach 

O
d kilku miesięcy w gro-
dzie  nad Odrą – Wroc-
ławiu, działa popularna 

kocia kawiarnia – przytulna także 
dla ludzi. Wkrótce zostaną otwarte 
kolejne lokale dla zwierząt. Np. 
takie, do których właściciele pie-
sków przyprowadzani będą na 
smyczy przez swoje zwierzaki. 
Człowiek sam wejść tam nie może 
– musi być obecny pies wprowa-
dzający. Przy tym każdy pan będzie 
miał obowiązek posiadać i okazać 
przy wejściu zaświadczenie o tym, 
że nie jest groźny i nie ma zwyczaju 
gryźć psa… Notabene już w latach 
50/60. ubiegłego wieku w odbu-

dowywanej Warszawie takowe lo-
kale powstawały, budząc życzliwą 
sensację.  

A propos zwierząt: zaprzyjaź-
niona pani magister biologii nie-
dawno uświadomiła mnie, dlacze-
go na świecie jest więcej ludzi niż 
małp? – Bo łatwiej jest wejść na 
d… niż na drzewo. 

*** 

Znajomy, bardzo już posunię-
ty w latach i mocno schorowany, 
niedawno obchodził urodziny. 
Kilka dni wcześniej małżonka 
urodziła mu syna. A fakt, iż żona 

– znacznie, znacznie młodsza od 
męża, złożyła się na ten prezent 
z sąsiadem… 

Znam też przypadek, gdy do 
mieszkania z niepracującą, nudzą-
cą się panią domu, listonosz miał 
przynieść awizo, a zostawił swoje 
DNA… 

*** 

Wracamy do życia mimo 
trwającej pandemii. Niektóre fir-
my, specjalizujące się w kuszeniu 
– szczególnie seniorów – do za-
kupów (czytaj: przepłacania), 
znowu działają i  namawiają do 

przyjścia po odbiór upominku na 
pokazie w hotelu.  Kilka z nich 
poleca kupno różnych wersji 
przydatnych elektronicznych, ga-
stronomicznych urządzeń, rze-
czywiście ułatwiających kuchenne 
życie. Tyle że za niebotyczną 
cenę! Produkty te są dla zapro-
szonych gości rzeczywiście atrak-
cyjne. Przy prezentacji elektro-
niczny kucharz mówi też po 
polsku, wyświetla na wbudowa-
nym ekraniku menu i instrukcję. 
Zapewne niedługo firma przed-
stawi mówiące urządzenie – dla 

głuchoniemych oraz niewidzą-
cych. W  przyszłości sterowanie 
urządzeniem będzie chyba tele-
patyczne! 

Na pewno jest to wielkie uła-
twienie dla mężczyzn, którzy 
chcąc ugotować jajko na twardo, 
wrzucają do garnka zegarek, a jaj-
ko trzymają w ręce… 

Gdyby jeszcze reklamujące 
się firmy przyjmowały od nas 
wirtualne pieniądze… A pytanie: 
jeśli taki kucharz spieprzy jakąś 
potrawę, to jak można bezkarnie 
dać mu w mordę? Czy na pewno 
nie będzie miał zainstalowanej 
funkcji, aby oddać… A czy po-
trafi przeklinać swych właścicie-
li? 

N
a Dolnym Śląsku są dwie 
specjalne strefy ekono-
miczne: w Legnicy i Wał-

brzychu. 
Legnicka Specjalna Strefa 

Ekonomiczna S.A. działa w po-
łudniowo-zachodniej Polsce, na 
terenie województwa dolnoślą-
skiego, jednego z najdynamicz-
niej rozwijających się obszarów 
w Polsce. Wartość wytworzonego 
PKB w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca jest tutaj wyższa niż 
średnia krajowa. Na Dolnym 

Śląsku mieszkają prawie 3 milio-
ny osób, z czego ponad 1,8 mln 
jest w wieku produkcyjnym. Lo-
kowaniu inwestycji na terenie 
województwa sprzyja dogodne 
położenie na styku granicy nie-
mieckiej i czeskiej, gęsta sieć stale 
rozwijających się dróg i linii ko-
lejowych zapewniająca powiąza-
nia z regionami ościennymi – za-
równo polskimi, jak 
i europejskimi, duże tempo roz-
woju regionu, wykwalifikowana 
kadra pracownicza, a  także do-

stępność atrakcyjnych terenów 
inwestycyjnych. 

LSSE istnieje od 1997 roku. 
W tym czasie firmy zainwestowa-
ły tu ponad 9 mld zł. Zdecydowa-
ły się także zatrudnić ponad 16 
tys. pracowników, a  więc dwu-
krotnie więcej niż planowały. 
W strukturze branżowej LSSE od 
lat przeważa przemysł motoryza-
cyjny oraz metalowy, z wiodącym 
kapitałem niemieckim. 

Najwięcej miejsc pracy Leg-
nicka Specjalna Strefa Ekono-

miczna zawdzięcza przemysłowi 
samochodowemu. Na potrzeby 
branży motoryzacyjnej pracują 
m.in. Sitech, Sanden, Faurecia 
oraz Volkswagen Motor Polska. 

Legnicka Specjalna Strefa 
Ekonomiczna to: 
• ponad 1361 ha terenów inwesty-

cyjnych, 
• 18 podstref w bezpośrednim są-

siedztwie najważniejszych szla-
ków komunikacyjnych tej części 
Europy, 

• system ulg podatkowych, 

• pełna obsługa inwestorów, 
• infrastruktura dostępna na tere-

nie Strefy: grunty przygotowane 
pod inwestycje, drogi, media, 

• dogodne położenie przy waż-
nych szlakach komunikacyjnych, 

• bliskość portów lotniczych, 
• bliskość Czech i Niemiec, 
• dostęp do wykwalifikowanej 

kadry pracowniczej, 
• dobrze rozwinięty system szkol-

nictwa zawodowego. 
W skład Strefy wchodzą na-

stępujące podstrefy: Legnica, 
Legnica II, Krzywa, Legnickie 
Pole, Legnickie Pole II, Złotoryja, 
Polkowice, Lubin, Środa Śląska, 
Środa Śląska – Miękinia, Choj-
nów, Głogów, Przemków, Procho-
wice, Okmiany, Kostomłoty, Mił-
kowice, Iłowa, Zgorzelec, Wilków, 
Radwanice.

Dolny Śląsk

Woda dla Wrocławia i gminy Kobierzyce

Wrocławskie osobliwości

Rozbudowa wodociągu
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Opłacalne inwestycje  
w specjalnej strefie ekonomicznej
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Jednym z osiemnastu państwo-
wych uniwersytetów w Polsce 
jest Uniwersytet Opolski. Po-

wstał w 1994 roku w wyniku po-
łączenia Wyższej Szkoły Pedago-
gicznej im. Powstańców Śląskich 
(założonej 1950 we Wrocławiu 
i  przeniesionej w  1954 roku do 
Opola) oraz opolskiej filii Kato-
lickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
w  Nysie, bazującej na kilkudzie-
sięcioletnich doświadczeniach Wy-
ższego Seminarium Duchownego 
w  Nysie, gdzie pracowała kadra 
naukowa dawnego Wydziału Teo-
logicznego Uniwersytetu Jana Ka-
zimierza we Lwowie.  

Uczelnia odwołuje się swoimi 
tradycjami do prób stworzenia 

Uniwersytetu Piastowskiego 
w  Brzegu w  XVI wieku przez 
księcia Jerzego II Wspaniałego 
i  w Nysie w  XVII wieku przez 
księcia biskupa Karola Habsbur-
ga. Jest jedną z najważniejszych 
uczelni w Opolu, na której w 2011 
roku studiowało blisko 16,5 tysią-
ca studentów. Kształci studentów 
na 47 podstawowych kierunkach, 

na studiach stacjonarnych oraz 
niestacjonarnych. Od kilkunastu 
lat Uniwersytet Opolski jest 
uczelnią interdyscyplinarną 
z przewagą kierunków humanis-
tycznych. W jego ramach znajduje 
się 12 wydziałów, 20 instytutów 
oraz 12 jednostek międzyuczel-
nianych, w tym m.in. Biblioteka 
Główna, Studium Języków Ob-

cych oraz Studium Wychowania 
Fizycznego i Sportu.  

Uczelnia prowadzi liczne ba-
dania naukowe, m.in. początków 
dinozaurów, flory i fauny, energii 
przyszłości w postaci  fuzji termo-
jądrowej, pojęcia nieskończoności, 
początków państwa polskiego. 

W 2011 roku zatrudnionych 
było 771 pracowników naukowo-

dydaktycznych (z czego 60 na sta-
nowisku profesora zwyczajnego, 
155 na stanowisku profesora nad-
zwyczajnego, 387 na stanowisku 
adiunkta, 80 na stanowisku asys-
tenta, 84 na stanowisku starszego 
wykładowcy oraz 5 lektorów). Pod 
względem uzyskanych stopni 
naukowych na uczelni pracowało: 
87 profesorów, 165 doktorów ha-
bilitowanych i  350 doktorów. 
Uniwersytet ponadto współpracu-
je z emerytowanymi profesorami, 
których autorytet wspiera zarów-
no proces dydaktyczny, jak i prze-

de wszystkim wymianę między-
narodową. 

Według stanu na 2011 rok na 
uczelni studiowało łącznie 16 572 
studentów,. w tym 10 476 na stu-
diach dziennych, 4315 na stu-
diach zaocznych, 423 na studiach 
wieczorowych, 380 doktorantów 
oraz 1078 słuchaczy studiów po-
dyplomowych.
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Rektor Uniwersytetu Opolskiego, prof. dr hab. Marek Masnyk

Deborah właśnie przyjechała z Nigerii. Rozpoczyna studia na filo-
logii angielskiej

Dr Paulina Ptaszyńska, pracownica Wydziału Sztuki UO, została 
laureatką tegorocznego Salonu Jesiennego. Nagrodę zdobył także 
kolejny pracownik Wydziału Michał Krawiec

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa oficjalnie została połączona z Uniwersytetem Opolskim

Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego – siedziba rektoratu i Wydziału Filologicznego

Uniwersytet Opolski

Wydziały  
Uniwersytetu Opolskiego 

• Wydział Chemii 
• Wydział Ekonomiczny 
• Wydział Filologiczny 
• Wydział Lekarski 
• Wydział Matematyki,  

Fizyki i Informatyki 
• Wydział Nauk o Polityce  

i Komunikacji Społecznej 
• Wydział Nauk o Zdrowiu 
• Wydział Nauk Społecznych
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Łukasz Kłykow 

W
 tegorocznej ekstralidze 
szachowej zwyciężył 
klub VOTUM SA 

Polonia Wrocław. W  podstawo-
wym składzie aktualnych druży-
nowych mistrzów Polski wystąpili: 
Pentala Harikrishna (arcymistrz 
z  Indii, aktualnie numer 20 na 
światowej liście rankingowej 
FIDE), Mateusz Bartel, Szymon 
Gumularz, Marcin Tazbir, Oskar 
Wieczorek i Jolanta Zawadzka. 

Na finiszu czarnym koniem 
zespołu okazał się jeden z rezerwo-
wych – Kamil Stachowiak. Wroc-
ławski mistrz międzynarodowy za-
grał tylko raz, w ostatnim meczu. 
Był to jednak pojedynek, który za-
decydował o wygranej Polonii. 

(diagram) 
Po 23 posunięciach partii mię-

dzy Radosławem Śliwerskim 
z  LKS Wrzos Międzyborów 

a Stachowiakiem powstała intere-
sująca końcówka ciężkofigurowa. 

Białe powinny konsekwentnie 
awansować piona „d”: 24. d7 
i chociaż czarne dorobiłyby het-
mana 24... b1H, to po 25. G:f7+! 
W:f7 26. We8+ Wf8 27. W:d8 
Wb:d8 28. W:b1 G:b1 – walka 
mogłaby się zakończyć wiecznym 
szachem: 29. He6+ Kg7 30. He5+ 
Kh6 31. He3+ Kg7 32.He5+ 

Nastąpiło jednak 24. Hf6? 
Atak na piona f7 na pozór wy-

gląda groźnie. Po 24... b1H? 25. 
G:f7+ czarne, mimo dwóch het-
manów na szachownicy, dostałyby 
mata: 25... W:f7 26. H:f7+ Kh8 
27. H:h7X 

Ale Kamil popisał się elegan-
cką ripostą: 

24... Gb3! 
Goniec broni tzw. rentgenem 

kluczowego punktu f7 i  czarne 
wychodzą na swoje!  

Nastąpiło 25. G:b3 W:b3 26. 
Wb1 Wb6 (najważniejszy biały 

pion ginie) 27. Hc3 H:d6 28. We2 
Wfb8, po czym Stachowiak łatwo 
zrealizował osiągniętą przewagę: 
29. h4 Wc6 30. He1 Hc7 31. Wd2 
Wc1 32. Wd1 W:b1 33. W:b1 
Hc2 34. g3 h5 35. Kg2 Wd8 36. 
Kh2 Wd2 37. He8+ Kg7 

0-1 
Poza zawodnikami gratulacje 

należą się również dyrektorowi 
Polonii Arturowi Czyżowi i wła-
ścicielowi klubu Andrzejowi Da-
delle. 

Wrocławianie powtórzyli suk-
ces z  roku 2014, jednocześnie 
przerywając passę klubu WASKO 
Hetman GKS Katowice, który 
w poprzednich sezonach pięć razy 
z rzędu sięgał po mistrzowski ty-
tuł, a teraz musiał się zadowolić 
srebrnym medalem. 

W 10-drużynowej ekstralidze 
grały jeszcze dwie inne drużyny 
dolnośląskie. Wieża Pęgów zajęła 
czwarte, a KSz. Miedź Legnica – 
piąte miejsce.

Ja,  
Adam Cieniewski 

A to ci historia! Nazajutrz po 
osiągnięciu wieku 70 lat, 18 grud-
nia 2019, postanowiłem poszukać 
śladów swoich przodków w archi-
wum Urzędu Stanu Cywilnego 
we Wrocławiu. Za jedyne 33 zło-
te na poczekaniu załatwiłem 
pierwszy raz w życiu odpis najob-
szerniejszego z  możliwych aktu 
urodzenia – nie skrócony, lecz zu-
pełny. 

Wiedziałem już za młodu od 
mamy Halinki, że przyszedłem na 
ten najlepszy ze światów, gdy nie 
była ona jeszcze poślubiona z Ale-
ksym Kłykowem, moim ojcem. 
Nie wiedziałem dotychczas, że 
zostałem zarejestrowany w USC 
5 stycznia 1950 jako Adam Cie-
niewski, czyli pod panieńskim na-
zwiskiem rodzicielki! 

Z otrzymanego dokumentu 
wynika, że Kłykowem (a ściślej: 
Kłykówem – jak zniekształcił na-
zwisko jakiś urzędnik, podpisany: 
„Król Edward”) zostałem dopiero 
31 maja 1952, kiedy ojciec Aleksy 
uznał mnie formalnie za swoje 
dziecko. Podobnie jak młodszego 
o półtora roku brata Edwarda. 

Małżeństwo moich rodziców 
trwało zaledwie kilka lat. Po roz-
wodzie, decyzją sądu, ja zostałem 
przy mamie, a Edek – przy ojcu. 
Miałem szczęście w nieszczęściu. 
Wkrótce ojciec zakwaterował 
swego drugiego syna w  domu 
dziecka... 

Porządkując nazwiska najbliż-
szych przodków: mama 
(11.05.1927–8.04.1993) była cór-
ką Michała Cieniewskiego i Sta-
nisławy Sagiejewskiej, a  ojciec 
Aleksy (26.04.1905–24.07.1987) 
– synem Bazylego Kłykowa 
i Otylii Jędrzejewskiej. 

 

Profesor sprząta. 
Nie tylko po sobie 

11 września 2020 opubliko-
wałem na fejsbuku zdjęcie pew-
nego wrocławianina, pisząc zara-
zem: „Przypadkowo szedłem 
dziś za tym nieznajomym panem 
ulicą Szybowcową na osiedlu 
Kosmonautów, na odcinku od 
marketu »Netto« do hali targo-
wej »Tęcza«. Widziałem, jak po 
drodze zbierał porzucone na 
trawniku papiery i puszki po na-
pojach, po czym wrzucał je do 
koszy na śmieci”. 

Post, powielony w  różnych 
miejscach w internecie, dostał ty-
siące polubień i mnóstwo pozy-
tywnych opinii o jego bohaterze, 
bardzo szanowanym i  lubianym 
przez znajomych ze studentami 
na czele. 

Okazało się bowiem, że na 
sprzątaniu miasta przyłapałem 
Bernarda Jancewicza. To emeryto-
wany profesor z Wydziału Fizyki 
i Astronomii Uniwersytetu Wroc-
ławskiego. Specjalizuje się w kwan-
towej teorii pola, algebrach Cliffor-
da i  zastosowaniach geometrii 
różniczkowej w  elektrodynamice 
klasycznej. Szefuje Komisji Na-
zewnictwa Fizycznego w Polskim 
Towarzystwie Fizycznym. Od roku 
1967 był sekretarzem, a od 1983 
jest przewodniczącym Komisji 
Nazewnictwa Ulic przy Towarzy-
stwie Miłośników Wrocławia. Po-
nadto należy do uniwersyteckiego 
komitetu opieki nad grobami osób 
zasłużonych dla uczelni i  bierze 
aktywny udział w pielęgnowaniu 
mogił w ramach akcji Akademicki 
Znicz Pamięci. 

No proszę – nigdy nie wiado-
mo, kogo możemy spotkać na 
swojej drodze. I to jeszcze w tak 
niezwykłych okolicznościach. 

Od znajomych profesora wiem, 
że był mile zaskoczony moim po-

stem. A ja się cieszę, że udokumen-
towałem czynienie przez niego do-
bra bez żadnej ustawki. 

 

Profesor śpiewa 
Klenczona 

Państwo Malarowie – Danuta 
i Zbigniew – byli w latach 1978–
1988 w  Jeleniej Górze moimi 
najbliższymi sąsiadami. Mieszkali 
piętro niżej w bliźniaczym lokalu, 
nawet z takimi samymi tapetami. 

On, wtedy inżynier, z czasem 
został profesorem Politechniki 
Wrocławskiej, prodziekanem 
Wydziału Informatyki i  Zarzą-
dzania. Gdy wybierał się w Kar-
konosze na narty, wyglądał ni-
czym krewny alpejczyka Alberto 
Tomby – taki był do niego po-
dobny. Przyjaźnił się z Krzyszto-
fem Klenczonem, a  po śmierci 
tego kompozytora, gitarzysty 
i  wokalisty, występuje do dziś 
z recitalami jego piosenek.  

 

Cały Don Bartolo 
Jak tu nie lubić kogoś, kto po-

trafi się śmiać z  siebie? Bartek 
Czekański sympatycznie zarea-

gował na moją blogową anegdo-
tę, że spełniając swoje marzenie 
o karierze zawodowego boksera, 
mógłby całkiem nieźle zarobić na 
reklamach umieszczonych na – 
widocznych zwłaszcza po nokau-
cie – podeszwach swoich butów. 
Podziękował i jeszcze przy okazji 
skomplementował. Cały równie 
kontrowersyjny, co autoironiczny 
Don Bartolo (taką ma ksywę 
wśród przyjaciół). 

Czekański wyróżnia się tzw. 
lekkim piórem. Nic dziwnego, 
wszak dziennikarstwo – jak dow-
cipnie zauważył jeden z naszych 
kolegów po fachu Waldek Nie-
dźwiecki – wyssał z  mlekiem… 
ojca Henryka, bardzo za swego 
życia lubianego żurnalisty. 

Oprócz boksu i innych sportów 
walki Bartek jest niekwestionowa-
nym autorytetem speedwaya. 
Z właściwym sobie poczuciem hu-
moru testuje jego „znawców” opo-
wiadaniem o hamulcach w moto-
rach żużlowych, których te akurat 
maszyny w ogóle nie mają. I nie 
obraża się, gdy inni robią sobie 
podśmiechujki z wyścigów, gdzie 
zawodnicy przez minutę z grosza-
mi jeżdżą cztery kółka tylko 
w lewo, a pierwszym na mecie jest 
zazwyczaj ten najszybszy na starcie 
i niemający defektu po drodze.

Hobby

Polub szachy (41)



13Zagraniczne wojaże

Wojciech W. Zaborowski 

T
urcja kojarzy się naszym 
rodakom w pierwszej ko-
lejności jako egzotyczny 

trochę, bo na skraju Europy poło-
żony kraj, atrakcyjny dla turystów, 
szczególnie tych spragnionych nie-
co odmiennych widoków, niż ofe-
rowanych im przez zatłoczony 
stary kontynent. Ale to nie tylko 
odmienny krajobraz, również od-
mienna kultura, odmienne też 
upodobania kulinarne wynikające 
z pogranicznego położenia między 
Europą, Azją i Półwyspem Arab-
skim. Przekonać się o tym może 
kto odwiedził dawny kraj Osma-
nów lub też wstąpił do jednego 
z  coraz liczniej otwieranych ga-
stronomicznych lokali oferujących 
tureckie przysmaki. Szczególnie 
w Niemczech spotkać można wiele 
gastronomicznych obiektów udo-
stępniających dania kuchni turec-
kiej. I nie powinno to nikogo dzi-
wić, gdyż w kraju tym przebywa 
liczna rzesza tureckich obywateli, 
często już zasiedziałych tu od po-
koleń.  

W trzech heskich miastach 
miałem ostatnio okazję poznać 
bliżej tureckie bistra: w  Hanau, 
Fuldzie i we Frankfurcie nad Me-
nem na Bonamesie, położonej już 
na skraju nadmeńskiej metropolii 
dzielnicy w pobliżu gór Taunus. 

W czasach, gdy gastronomia 
z wiadomych powodów robi bo-
kami, i to nie tylko między Odrą 
a Menem, ale i w całej Europie, 
jeśli nawet nie świecie, przyjem-
nym zaskoczeniem stało się dla 
mnie uśmiechnięte oblicze Meh-
meta Pektasa, wieloletniego szefa  
lokalu „Orient Express” przy Ha-
nauer Hauptbahnhof (Dworcu 
Głównym) w Hanau. To heskie 
miasto oddalone zaledwie około 
pół godziny jazdy pociągiem od 
Frankfurtu nad Menem, rodzinne 
miasto bajkopisarzy i filologów – 
językoznawców braci Grimm, 
wspomnianym węzłem kolejo-

wym imponować raczej nie może, 
ot pseudonowoczesna, niczym 
nieprzyciągająca wzroku architek-
tura, jakich wiele. Ukazujący się 
oczom opuszczającego dworcowe 
pomieszczenia pawilon gastrono-
miczny stanowi za to o wiele bar-
dziej interesujący obiekt. Z kilku 
powodów. Nie tylko dlatego, choć 
dla gnanych potrzebą chwili jest 
to powód dość istotny, że znajduje 
się w  nim toaleta (oczywiście 
z ciepłą wodą i ręcznikami), której 
brak na dworcu. Powodem zasad-
niczym zainteresowania podróż-
nych jest atmosfera panująca w lo-
kalu i  jakość serwowanych 
posiłków, co jest niewątpliwą za-
sługą zespołu działającego w tym 
rodzinnym, istniejącym już od 22 
lat lokalu. Mehmet Pektas for-
malnie przekazał już stery kierow-
nicze w dłonie swej córki, ale cały 
czas można go spotkać, jak wita 
serdecznie stałych gości i serwuje 
zamówione potrawy (döner,  is-

kender, falafel?) w  sali głównej 
i na tarasie – ogródku. Obecnie, 
z powodu epidemii i atmosferycz-
nych związanych z  jesienią per-
turbacji, gości jakby mniej, ale stali 
bywalcy nie zawodzą. Zarówno 
Michael, jak i  Harry, rodowici 
Niemcy, są tu prawie każdego 
dnia. Życzliwość szefostwa i miła 
atmosfera przyciągają. 

Godzina jazdy pociągiem – 
i  już Fulda. Można podziwiać 
piękną barokową architekturę, po-
dążać pątniczym szlakiem do ka-

tedry, by zadumać się nad historią 
chrześcijańskiej Europy przy gro-
bie apostoła Niemiec, św. Bonifa-
cego. Ale nie będzie też grzechem 
wstąpienie do bistro – baru na 
dworcu o nietypowej nazwie „Pa-
mukkale” na „pidę”, „lahmacum” 
lub colę czy piwo. A  nietypowa 
i niezbyt zrozumiała dla cudzo-
ziemców nazwa lokalu – jak mi 
wytłumaczono – to nazwa miasta 
w Turcji, z którego pochodzi wła-
ściciel obiektu. Delektując się tu-
reckimi specjałami, można sobie 
o mieście i regionie poczytać na 
ścianach bistro, dodatkowo 
umieszczone fotosy zachęcić 
mogą gości do zwiedzenia ma-
lowniczego, słynącego z produkcji 
bawełny regionu Turcji. W lokalu, 
od razu po przekroczeniu progu, 
rzucają się w  oczy dwa potężne 
rożna. To ruszt do kebabów, jak 
głosi legenda, wymyślony przez 
kucharza Iskandera z  miasta Bur-
sa. Ponieważ wędrujący nomado-
wie piekli mięso nad ogniem, 
wspomniany kucharz zbudował 
pionowy ruszt, który wypełnił go-
rącym węglem, w środek zaś wbił 
miecz z  nadzianym baranem. 
Tłuszcz, który spływał, powodo-
wał, że mięso było nim odpowied-
nio nasączone i się nie przypalało. 
Dziś, oczywiście, obracające się 
rożna są elektryczne, a słynny de-
nör – kebab podawany jest 
w chlebie „pita” z sosami i surów-
kami.  Mięso, zgodnie z nakazami 
islamu, to baranina, jagnięcina 
i  wołowina. Przelotowy, bo to 
przecież dworzec, lokal w Fuldzie, 
czynny normalnie od 6 rano do 23 

we wszystkie dni tygodnia, cieszy 
się dużym zainteresowaniem po-
dróżnych i kolejarzy oraz zatrud-
nionych w  rozlicznych placów-
kach dworca pracowników. Nawet 
obecna epidemia nie zmniejszyła 
istotnie popytu na tureckie specja-
ły. A przecież lokal ma po sąsiedz-
ku silną konkurencję! 

Wracam do Frankfurtu i jasne, 
że po wyjściu z metra (U-Bahn 2) 
musiałem wstąpić do zlokalizo-
wanego przy przystanku  lokalu 
„Troja”. Wiadomo – tureckiego. 
Tu dla odmiany otrzymać można  
kupon, w  którym po zaliczeniu 
dziesięciu „pobytozakupów” w lo-
kalu, potwierdzonych stemplem, 
dziesiąte zamówienie dostaje się 
gratis. I dodatkowy bonus, w po-
równaniu z lokalami dworcowy-
mi: kebab kosztuje tu o 50 centów 
mniej. Również atmosfera lokalu 
jest taka bardziej osiedlowa. Sto-
liki na zewnątrz otoczone są krze-
wami w  donicach, co odgradza 
konsumentów od pasażerów po-
bliskiego metra, a i goście to sta-
rzy znajomi, którzy wpadają tu na 
koleżeńskie pogaduszki. Zarówno 
Niemcy, jak i Turcy zrelaksowani, 
nie słychać żadnych wyzwisk ani 
nie dochodzi do znanych nam tak 
dobrze z  rodzimych lokali jar-
marcznych burd. 

Przypomina mi się hasło daw-
nej partii CDU we wschodnich 
Niemczech: „Pax ex Oriente”. 
Historia potrafi zaskakiwać. Rze-
czywiście, choć, nie w  politycz-
nym, a w gastronomicznym wy-
miarze, Orient przyniósł tu pokój. 
Dobre i to!

Kuchnia turecka podbiła Hesję, czyli... 

Pax ex Oriente!

Mehmet Pektas, wieloletni szef „Orient Expressu”

Pamukkale w Fuldzie, lokal na dworcu

„Orient Express” w Hanau, lokal z ogródkiem przy dworcu
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Elżbieta i Wojciech Zaborowscy 

G
dy mowa o Lazurowym 
Wybrzeżu, przed oczyma 
staje zazwyczaj lazurowa 

tafla śródziemnomorskiego akwe-
nu, nasłonecznione wille i domki 
na malowniczych wzgórzach, kręte 
uliczki w turystycznych miejsco-
wościach. Tym, którzy już tam by-
wali, z pewnością również wspom-
nienie Nicei i  może pobliskiego 
Monaco. Założymy się, że nikomu 
z naszych rodaków Lazurowe Wy-
brzeże nie skojarzy się z... cmen-
tarzami, a już na pewno nie jako 
miejsce pochówku przybyszy z Pol-
ski! 

Dla nas też było zaskoczeniem 
odkrycie, że wielu znanych Pola-
ków w XIX wieku nie tylko gości-
ło na Lazurowym Wybrzeżu, ale 
pozostało tu na zawsze, o  czym 
świadczą polskie nagrobki na 
francuskich cmentarzach, m.in. 
w Menton (Mentonie), Nicei czy 
Vence. Niezależnie zresztą od 
wątku polskiego, interesującego 
szczególnie dla turystów znad 
Wisły i Odry, dla pozostałych po-
dróżnych raczej obojętnego, prze-
wodniki turystyczne zachwalają 
miejscowe cmentarze jako warte 
odwiedzin z dwóch innych powo-
dów: po pierwsze, położone są 
one zazwyczaj na wzgórzach i sta-

nowią przez to doskonały punkt 
widokowy na malowniczą okolicę. 
Po drugie, podobnie jak na war-
szawskich Powązkach, można tu 
spotkać istne perełki sztuki ka-
mieniarskiej, nagrobki wykute 
ręką renomowanych artystów dłu-
ta. 

Zatrzymaliśmy się dłużej na 
cmentarzu w  Menton (Mento-
nie), warto jednak choć jednym 
zdaniem wspomnieć też o  na-
szych rodakach pochowanych 
w pobliżu, w Nicei i Vence. Będąc 
w Nicei, warto udać się na cmen-
tarz na Wzgórzu Zamkowym.  
Znajduje się tu grobowiec rodziny 
Lenval. Baron de Lenval był Po-
lakiem i  gdy umarł w  młodym 
wieku jego syn, baron ufundował 
szpital, który do dziś stoi na Pro-
menadzie Anglików. Na cmenta-
rzu w Vence z kolei pochowany 
jest Witold Gombrowicz, który 
w Vence spędził ostatnie lata swe-
go życia. 

Ale jesteśmy w  Menton 
(Mentonie) i przed nami, po sfor-
sowaniu wzgórza i  dotarciu na 
jego szczyt, z którego nota bene 
podziwiać można panoramę 
miasta – dwa cmentarze: „Trabu-
qet”, czyli „Katapulty” i  „Vieux 
Chateau” – „Starego Zamku”, 
właściwy cel naszych odwiedzin. 

Średniowieczny zamek na 
wzgórzu Colla Regna wznosił się 

78 metrów nad poziomem morza 
i  funkcjonował do 1650 roku. 
W czasach Rewolucji ruiny zna-
cjonalizowano i w 1807 roku gmi-
na zakupiła teren z przeznacze-
niem na cmentarz. Właśnie do 
niego wkraczamy. Uwagę nie tyl-
ko naszą, ale i wszystkich, którzy 
dotarli na szczyt wzgórza, budzi 
monument, rzeźba nad grobow-
cem Janiny z Jełowickich Lewan-
dowskiej, a właściwie grobowcem 
rodzinnym Lewandowskich. Póź-
niej dowiemy się, że spotykane 
często w przewodnikach zdjęcie 
tego grobu jest wizytówką miasta 
i szczególnie Wzgórza Zamkowe-
go. Ale nie tylko dlatego warto 
zatrzymać się trochę dłużej 
w miejscu pochówku Janiny Le-
wandowskiej. Na bliższe poznanie 

zasługują i  spoczywająca w gro-
bowcu osoba i wznoszący się nad 
nim pomnik. Skulptura jest dzie-
łem rzeźbiarza włoskiego Donato 
Barcaglio, właściciela swego czasu 
największej pracowni rzeźbiar-
skiej w Mediolanie, laureata wielu 
nagród tak w  Europie, jak i  w 
Ameryce. Pomnik przedstawia 
sarkofag z  otwartym wiekiem, 
z którego wzbija się ku niebu spo-
wita w całun postać młodej, pięk-
nej kobiety. Uważa się, ze rzeźba 
symbolicznie przedstawia Zmart-
wychwstanie – Rezurekcję. 

Co do osoby – skojarzenie jest 
oczywiste. Joanna Lewandowska 

w chwili śmierci miała zaledwie 
27 lat. Dlaczego tak młodo umar-
ła? Tu sięgamy po wypowiedź Ro-
mana Rzepy w zbąszyńskim po-
radniku turystycznym, którego 
z  kolei cytuje w  swym artykule 
„Dziewczyna z  cmentarza 
w Mentonie” Ewa Maria Ślaska: 
„Mentona była ulubionym miejs-
cem wypoczynku dla ludzi majęt-
nych chorych na gruźlicę. Łagod-
ny klimat korzystnie wpływał na 
organizm zmęczony walką z cho-
robą”. Do tej opinii, że mająca za-
ledwie 27 lat kobieta umarła na 
gruźlicę, przychylają się też inni 
kronikarze epoki. 

Az dziw bierze, że do tej pory 
tak sporadycznie zajmowano się 
losem naszych rodaków, którzy 
trafili przez zrządzenie historii do 
Montany. Bo cmentarz to ostatni 
już etap ich związku z Montaną. 
A  przecież w  tym regionie żyli 
i działali nieraz długie lata. I tak  
np. w 1873 roku  pożegnał się tu 
ze światem najstarszy syn Zyg-
munta Krasińskiego, Władysław 
Krasiński.  Pod koniec XIX wieku, 
dokładnie 18 marca 1899 roku, 
zmarła Izabella Działyńska i  w 
tym samym1899 roku z  życiem 
pożegnał się w  Montanie jeden 
z przywódców Powstania Stycz-
niowego na Litwie, Feliks Kołysz-
ko. Kilka lat wcześniej, w  roku 

1880, zmarł w  Montanie zesła-
niec i  pisarz Bronisław Zaleski. 
Francuska ziemia przyjęła też pol-
skich malarzy: pochowani są tu 
Władysław Hirszel i  Konstanty 
Przecławski. 

Pora opuścić francusko-polski 
cmentarz, przeto czas na chwilę 
refleksji. Historia Europy splątała 
losy krajów i ludzi. Groby naszych 
rodaków rozsiane są po całym 
świecie. Troszczą się o nie polskie 
przedstawicielstwa dyplomatycz-
ne, kombatanci, rodziny zmarłych 
i poległych. Te małe, jak w Mon-
tanie, ulegają często zapomnieniu. 
Piszemy te słowa po powrocie, już 
w  okresie trzymającej świat 
w okowach epidemii. Gdy minie 
ten złowrogi czas, gdy znów za-
pełnią się szlaki turystyczne, a na 
Lazurowym Wybrzeżu pojawią 
się polscy turyści – może znajdą 
chwilę, by pochylić się nad groba-
mi naszych rodaków? 

Schodzimy ze Wzgórza Za-
mkowego. Słońce oświetla staro-
miejskie domki, mijają nas 
uśmiechnięci ludzie. Wróciliśmy 
do życia – ale pamięć o historii 
naszego narodu będzie nam to-
warzyszyć dalej. Oby nie tylko 
nam. 

Na zdjęciach – groby polskie 
na cmentarzu w Menton (Mento-
nie).

Nasze mogiły na świecie
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Na zawsze zostali we Francji 

Polskie groby w Menton (Mentonie)
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Waldemar Niedźwiecki 

W
 tekście poświęconym 
żużlowi wspomniałem, 
iż 2020 był zwariowa-

nym rokiem także dla sportowców. 
Przełożonych bądź odwołanych 
zostało wiele imprez, także tych 
z  gatunku najważniejszych (np. 
igrzyska olimpijskie w  Tokio). 
Trzęsienie ziemi przeżyli m.in. te-
nisiści, bo koronawirus wystraszył 
wielu z nich, gremialnie rezygnu-
jących z udziału w nawet wysoko 
płatnych turniejach. To oczywiście 
w niczym nie umniejsza sukcesów 
tych, którzy podjęli walkę, widząc 
w tym szansę na albo umocnienie 
swojej pozycji w rankingach, albo 
zamieszanie w  dotychczasowym 
porządku.  

Cieszy, że wśród tych ostat-
nich znalazła się wybitnie utalen-
towana młoda polska tenisistka 
Iga Świątek. To była mistrzyni ju-
niorek w Wimbledonie, triumfa-
torka juniorskiego debla na 
French Open, coraz śmielej ata-
kująca pozycje utytułowanych, 
„dorosłych” zawodniczek. Po nie-
złym Australian Open nastała dla 

Igi koronawirusowa przerwa 
w startach w poważnych turnie-
jach, którą mieszkanka podwar-
szawskiego Raszyna wykorzystała 

na zdanie matury. W trybie sta-
cjonarnym, z bardzo dobrym wy-
nikiem. A po uzyskaniu świadect-
wa dojrzałości mogła ze swoim 

zespołem (trener Sierzputowski, 
specjalista od przygotowania fi-
zycznego, psycholog) skupić się na 
przygotowaniach do kolejnych 
lew Wielkiego Szlema.  

Świątek zawsze podkreślała, iż 
świetnie czuje się na paryskich 
kortach, więc z optymizmem uda-
ła się na turniej Rolanda Garrosa. 
Ale ani ona, ani żaden z fachow-
ców nie przewidywał, że Polka 
dokona rzeczy wydawałoby się 
niemożliwej – wygra turniej 
w stolicy Francji w stylu imponu-
jącym, mając „na rozkładzie” 
znacznie wyżej notowane zawod-
niczki, z turniejowym nr 1 Simo-
ną Halep. Zwyciężyła, nie prze-
grywając żadnego seta, w żadnym 
też nie straciła więcej niż czterech 
gemów. Korty paryskie dawno 
czegoś takiego nie widziały. Świat 
zwariował na punkcie Igi Świą-
tek, najwybitniejsi ludzie z branży 
widzą w niej przyszłą dominator-
kę w tej popularnej, także medial-
nie, dyscyplinie.  

Znacznie gorzej wiodło się 
w mijającym sezonie pozostałym 
naszym tenisistkom, choć każda 
z nich zrobiła niewielkie postępy. 
Wojciech Fibak, zachwycając się 

Świątek, stwierdził, że w ślady Igi 
powinien pójść Hubert Hurkacz, 
który już w ubiegłym roku zasyg-
nalizował niemałe umiejętności, 
pokonując kilku graczy ze świato-
wej czołówki. Ale ten sezon nie 
jest (piszę w czasie teraźniejszym, 
bo „Hubiego” czeka jeszcze silnie 
obsadzony turniej w paryskiej hali 
Bercy) już tak udany, jak się nale-
żało tego spodziewać. Co stanęło 
na przeszkodzie, by wrocławianin 
zameldował się w czołowej dwu-
dziestce rankingu ATP w sezonie 
2020, nie wiem. Ale to wcale nie 
przekreśla jego szans na wspom-
niany awans w  przyszłym roku. 
Bo talentu Hurkaczowi odmówić 
nie sposób, tylko… W każdym ra-
zie dawno (a może nigdy) nie 
mieliśmy tak uzdolnionej, z uza-
sadnionymi aspiracjami, pary te-
nisistów.  

Może zatem pora najwyższa, 
by zorganizować w naszym kraju 
silnie obsadzony, dobrze płatny 
turniej. To jeszcze bardziej mo-
głoby wzbudzić zainteresowanie 
młodych ludzi tą dyscypliną. Wy-
korzystajmy koniunkturę, bo po-
dobnie korzystna sytuacja może 
się szybko nie powtórzyć.

Waldemar Niedźwiecki 

T
o był zwariowany sezon 
dla żużlowców (podobnie 
jak dla przedstawicieli in-

nych dyscyplin). Zaczął się dwa 
miesiące później niż zwykle, 
a większość najważniejszych imprez 
międzynarodowych odbyła się 
w  jednym kraju – w  Polsce. 
W czerwcu nikt w Szwecji, Danii 
czy Anglii nie myślał nawet o roz-
grywkach ligowych, tymczasem 
w naszym kraju wystartowała nie 
tylko Speedway Ekstraliga, ale 
i  dwie niższe ligi. I  szczęśliwie 
wszystkie dobrnęły do końca, 
mimo licznych trudności – nie 
tylko pandemii koronawirusa, także 
zawirowań pogodowych, czasami 
również trudnych do przewidzenia 
zdarzeń (jak np. awaria rozdzielni 
na stadionie w Gorzowie).  

Było trochę niespodzianek, 
największa to nieobecność w fazie 
play off zespołu Włókniarza 
Częstochowa, jednego z fawory-
tów do mistrzowskiego tytułu. 
W gronie kandydatów do medali 
fachowcy widzieli lubelski Motor, 

któremu do awansu do czwórki 
najlepszych drużyn zabrakło jed-
nego małego punktu w  bezpo-
średniej konfrontacji z ekipą Falu-
bazu Zielona Góra. Imponujący 
marsz w górę zaprezentowali żuż-
lowcy Stali Gorzów, którzy po 
sześciu porażkach z rzędu złapali 
wiatr w żagle (a raczej w moto-
cykle) i zupełnie nieoczekiwanie 
znaleźli się aż w finale. Pomógł im 
w tym… prezes Włókniarza Mi-
chał Świącik, który zabawił się 
w toromistrza i tak przygotował 
nawierzchnię częstochowskiego 
toru, iż ten przez wiele tygodni 
nie nadawał się do jazdy. W efek-
cie drużyna spod Jasnej Góry zos-
tała ukarana walkowerem w spot-
kaniu ze Stalą, tracąc szanse na 
udział w  play off, a  jej miejsce 
w gronie półfinalistów zajęli właś-
nie gorzowianie. A ponieważ ich 
forma systematycznie szła w górę, 
zawędrowali aż do decydującej 
rozgrywki.  

Niejako po drodze stalowcy 
zwyciężyli Betard Spartę Wroc-
ław, która przez cały sezon pre-
zentowała nierówną formę, prze-
śladował ją też pech (kontuzje 

czołowych zawodników, nieroz-
wiązana od roku sprawa ewen-
tualnego zawieszenia Maksyma 
Drabika, co spowodowało, iż 
dwukrotny mistrz świata juniorów 
w końcówce rozgrywek zrezygno-
wał ze ścigania), niezbyt udanie 
wypadł też debiut w  Speedway 
Ekstralidze 21-letniego Anglika 
Daniela Bewleya.  

Zasłużone zwycięstwo 
w dwumeczu z Falubazem zapew-
niło wrocławianom brązowy me-
dal, co wobec wspomnianych wy-
żej problemów uznano w klubie 
za dobry wynik, acz drobny nie-
dosyt pozostał (wszak prezes Ru-
sko zapowiadał walkę o  mi -
strzowski tytuł). A  cała prawda 
(całą dobę, jak głosi hasło pewnej 
komercyjnej stacji telewizyjnej) 
o „potędze” Stali Gorzów wyszła 
w spotkaniach finałowych z lesz-
czyńską Unią. Jeszcze na odpo-
wiednio przygotowanym gorzow-
skim torze na stadionie im. 
Jancarza gospodarzom udało się 
zaskoczyć faworyta, dzięki czemu 
odnieśli najmniejsze z możliwych 
zwycięstwo, ale rewanż nie pozos-
tawił złudzeń, kto od kilku lat rzą-

dzi i dzieli w uważanej – nie bez 
racji – za najsilniejszą ligę świata 
SE. Unia zdeklasowała Stal, zwy-
ciężając aż 59:30 i  był to jej 
czwarty sukces z rzędu (!). 

I tak jak mistrzostwo leszczy-
nian nie mogło stanowić zasko-
czenia dla nikogo, tak też nie 
zdziwiła ludzi interesujących się 
speedwayem degradacja rybnic-
kiego ROW. Beniaminek (w od-
ległych czasach dominująca siła 
w naszym żużlu) był najsłabszym 
od lat w tej roli zespołem, odno-
sząc w całych rozgrywkach tylko 
jedno zwycięstwo nad… fartowną 
Stalą Gorzów. Miejsce rybniczan 
w  przyszłym sezonie zajmie 
ubiegłoroczny nieoczekiwany 
spadkowicz Apator (oficjalnie 
KS) Toruń. Zespół z miasta pier-
ników zrezygnował z usług byłego 
mistrza świata Jasona Doyla, do 
klubu, którego jest wychowan-
kiem, powrócił Paweł Przedpeł-
ski, pozostali w nim bracia Chris 
i  Jack Holderowie, prawdopo-
dobnie miejsce przeznaczone dla 
zawodnika do lat 24 zajmie mistrz 
Europy Robert Lambert. Mimo 
to nie sądzę, by torunianie stano-

wili zagrożenie dla Unii, Sparty, 
Stali, Włókniarza czy Motoru. Bo 
to te zespoły powinny walczyć 
o medale.  

A skoro wspomniałem o obo-
wiązku wystawienia żużlowca, któ-
ry nie ukończył 24 lat – to nowy 
punkt regulaminu rozgrywek po-
wodujący, iż wielu dobrych (ale za-
awansowanych wiekowo) zawod-
ników będzie musiało poszukać 
sobie miejsca w niższej lidze. Ekipę 
Betard Sparty Wrocław zasili je-
den z najskuteczniejszych w ostat-
nich latach żużlowców Artem Ła-
guta. To prawdopodobnie oznacza, 
iż zespół będzie musiał opuścić 
inny z uczestników cyklu Grand 
Prix Max Fricke. Do grona senio-
rów awansował Gleb Czugunow, 
postępy powinien zrobić wreszcie 
zdrowy Bewley (ma dopiero 21 
wiosen, więc można go wystawić 
w podstawowym składzie albo jako 
rezerwowego pod numerami 8 lub 
16). Zapewne po solidnie przepra-
cowanej zimie do ścisłej czołówki 
juniorów w kraju awansuje Michał 
Curzytek, więc wrocławianie będą 
mogli realnie myśleć o kolejnym 
medalu. Czy wreszcie złotym?

ODRODZONE SŁOWO POLSKIE | 4(64) / 2020

Betard Sparta z brązowym medalem

Iga superstar, średni rok „Hubiego”

Iga Świątek



Stary Żyd dawał do gazety nekrolog po swojej 
żonie i spytał o cenę. 

– Do pięciu wyrazów za darmo. 
– To niech będzie: Zmarła Zelda Goldman. 
– Ma pan do dyspozycji jeszcze dwa wyrazy. 
– To niech będzie: Zmarła Zelda Goldman, 

sprzedam opla. 
 

*** 

– Dlaczego jest pan antysemitą? 
– Dwa lata temu pewien Żyd schrzanił mi życie! 
– O w mordę, który to? 
– Mendelssohn. 

*** 

Dorastający Mosze pyta rabina, jak ma sobie uło-
żyć życie. 

–Znajdź sobie jakąś dorodną, robotną dziewczy-
nę, ożeń się. Zajmij się interesami, żebyś miał z czego 
utrzymać rodzinę. Dzieci poślij do dobrych szkół, 
żeby miały lepszy start w życie. 

–Rabi, a co ja z tego będę miał?! 
–Jak będziesz już na łożu śmierci, zawsze ktoś 

z rodziny będzie mógł podać ci szklankę wody. 
Minęły lata od tej rozmowy. Mosze zrealizował 

wszystko tak, jak mówił rabin. Nadeszła chwila 
śmierci. Mosze leżąc na łożu opowiedział zebranej 
wokół niego rodzinie o tym spotkaniu z rabinem. 

–I wiecie co?! Teraz, jak nadchodzi ten moment, 
to mi się wcale pić nie chce!!! 

*** 

Pewien Żyd, bogacz małomiasteczkowy, mawiał: 
– Od czasu do czasu odwiedzam lekarza – doktor 

też musi żyć! Następnie z receptą udaję się do apteki 
– pigularz też musi żyć! Potem wylewam lekarstwo 
do rynsztoka – ja też muszę żyć! 

*** 

Kapitał: u Karola Marksa na papierze, u Rozen -
cwajga w kasie. 

*** 

Spotyka się pewnego dnia dwóch Żydów. 
– Mój syn się wychrzcił – oznajmia jeden z nich. 
– I co ty na to? 
– No cóż, żaliłem się przed Panem Bogiem… 
– I co On ci powiedział? 
– Powiedział: mój syn także się wychrzcił. Więc 

zrób to samo, co ja... 
– A mianowicie? 
– Sporządź Nowy Testament! 

*** 

Kramarz Jechiel leży w agonii i pyta ledwo sły-
szalnym głosem:  

– Małko, moja żono, jesteś przy mnie?  
– Jestem, mężu. 
– Dwojro, moja córko, jesteś przy mnie? 
– Jestem, ojcze. 
– Jojlik, mój synu, jesteś przy mnie?  
– Jestem, ojcze. 
– Binem, mój synu, jesteś przy mnie? 
– Jestem. ojcze. 
Konający zrywa się i wykrzykuje ostatkiem sił: 
– A kto, do jasnej cholery, pilnuje sklepu?! 

Twarz 

Trudno nie podzielać takiego poglądu, 
Że Czarnek jest dziś twarzą obecnego rządu. 

Skrajnym oszołomom to daje korzyści, 
Bo to twarz skrzywiona z wielkiej nienawiści. 

On preferuje cechy znamienite, 
To jest pierwszy Oszołom Rzeczypospolitej. 

Na nienawistną on cierpi chorobę, 
Ultraprawicowym będąc homofobem. 
W homofobiczne argumenty zbrojny 

Do ideologicznej nawołuje wojny. 
Dla udowodnienia swych haniebnych racji 

Gejów i lesbijek chciałby likwidacji. 
Fundamentalizm to jego oznaka 

I papieża Franciszka ma on za lewaka. 
Ultrawsteczne zamiary ma on w swoim planie, 

Tęczowych aktywistów srogie pokaranie. 
Tęczowa flaga wyraźnie go dręczy, 

Jest bardzo uczulony na kolory tęczy. 
Z odmieńcami żadnej nie widzi symbiozy, 

Koncentracyjne by dla nich utworzył obozy. 
Wychowawcza recepta też już jest gotowa, 

Dzieci nie należy seksualizować, 
Ażeby były one dobrze wychowane, 
Także kary cielesne będą stosowane. 

Rodzina winna swym przykładem świecić, 
Nie jest nic warta, kiedy nie ma dzieci. 

Przed kobietami ważna się szansa otwiera, 
Rodzenie dzieci to jest ich kariera. 

Zawodowa kariera to kobiecie szkodzi, 
Niech siedząc w domu, wciąż rodzi i rodzi. 
Mąż w pracy, żona w domu, dzieci dookoła, 

Bo właśnie do tego Pan Bóg ją powołał. 
Te poglądy uznać trzeba za koszmarne, 

Jaki jest, każdy widzi, pan Przemysław Czarnek. 

Naczelnik 

Hasło mi mówi, że wyłącznie lepsi 
Z lubością piją popularną pepsi. 

Ma pan Kaczyński otwarty rachunek, 
On szczególnie zasłużył na powyższy trunek, 

On swoich ludzi ochrzani, opieprzy, 
Bo on jest lepszy, a nawet najlepszy, 
On rządzi krajem, on krajem trzęsie, 

Odebrał dwa Noble –Tokarczuk, Wałęsie, 
On o wszystko zadba, spokojna głowa, 

A do swych poddanych skieruje te słowa: 
Me wicepremierostwo to tylko podpucha, 

Prezydent i premier wyłącznie mnie słucha. 
Na wspólne zdjęcie z rządem nie miałem ochoty, 

Nie będę swą osobą ferował miernoty. 
To ja przydzielam stołki, urzędy, ordery, 
Bo tylko ja tu rządzę do jasnej cholery. 

Pepsi mi się należą tysiące butelek, 
Wszak lepsi piją pepsi tak kurcze felek. 

Niepokornych zduszę oraz protest wszelki, 
Bo choć jestem mały, to ja jestem wielki. 

Pierwszy z obrad wychodzę, choć jest pełna sala, 
Nigdy się z motłochem nie będę spoufalał. 

Bardzo chciałem i o tym mówiłem za młodu, 
Być emerytowanym zbawcą swojego narodu. 

Żadna nieprawość mi konta nie splami, 
Jestem ponad prawem i nad przepisami. 

Rozmawiam z ludźmi stanowczo i twardo, 
Do otoczenia się odnoszę z pogardą. 

Na swe namiętności nic ja nie poradzę, 
Kocham swego kota, kocham swoją władzę. 

To przyzwyczajenie nie wiem skąd się wzięło, 
Wieczorem z moim kotem oglądam rodeo. 
Choć moi wrogowie plują sobie w brodę, 

Ja Naczelnik Państwa czuwam nad narodem. 

16 Wesoło i rekreacyjnie

Aneta z Opola

Wiersze nieco polityczne Jana Zacharskiego
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O Franku z wioski Obory 
Gdy tępy Franek z wioski Obory 

swe umysłowe poznał walory, 
to chciał być imbecylem, 

idiotą lub debilem. 
Tak wyglądają Franka wybory. 

 
O Franku i Geni z Kadzidła 

Mówił pryszczaty Franek z Kadzidła, 
że mu Geniuchna okropnie zbrzydła, 

ponadto jest niekumata, 
więc nie wie, gdzie jest jej chata 
i często wpada w sąsiada sidła. 

 
O kontynuatorze 

Kontynuator z Konstantynowa 
chciał ciągle wszystko kontynuować, 

więc zaczął kontyunuację, 
kontynuując narrację: 

w kontynuacji tkwią sensy słowa. 

Limeryki  
Jana Stanisława Jeża


