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Dość lekceważenia niezbędnych
zaostrzeń antywirusowych.
Trzeba utworzyć policję sanitarną!
– postuluje Redakcja
„Odrodzonego Słowa Polskiego”
Lesław Miller

C

odziennie w Polsce notuje się kilkanaście
tysięcy nowych zakażeń koronawirusem,
z których kilkaset osób umiera. To alarmujące
i bardzo niepokojące liczby! Przecież ci ludzie mogli
żyć. Władze nakazują zachowanie ostrożności: noszenie
maseczek chroniących usta i nos, zachowanie odległości
między ludźmi i odkażanie rąk.
Codzienne obserwacje wykazują, że wiele osób
lekceważy te nakazy, zagrażając sobie i innym. Nierzadko spotykamy śmiałków spacerujących po ulicach bez maseczek. Nie każdy zaś, kto zakłada maseczkę, nosi ją właściwie. Widzi się nagminne

Tak trzeba prawidłowo nosić maseczki
przypadki wystających na zewnątrz nosów lub maseczek zawieszonych na szyi. Tak noszone zabezpieczenia absolutnie nie spełniają swojej roli – to tak, jakby
ich w ogóle nie było. Usta i nosy są przecież ze sobą
połączone i jeśli jedno z nich jest odkryte, to wirus
łatwo dostaje się do organizmu i zaatakuje. Tak więc
osoba lekceważąca ten nakaz grozi sobie i innym.
Nakaz zachowania odległości dwóch metrów
między osobami w pomieszczeniach zamkniętych
i otwartej przestrzeni to mit. W sklepach jeden klient
ociera się o drugiego, często z nosem wystającym
spod maseczki. Jeden przy drugim stoją na przystan-

kach komunikacyjnych i w innych publicznych
miejscach.
Różnie też bywa z zachowaniem czystych rąk.
Brudas-abnegat, który nigdy nie mył rąk, nie zmieni
swojego nawyku także podczas pandemii. Takich łatwo poznać, kiedy wchodzą do sklepów i nie korzystają ze środków odkażających.
Osoby, które z głupoty nie przestrzegają restrykcji
antywirusowych, muszą poczuć bat i być surowo karane mandatami. Ale kara winna być egzekwowana,
w innym przypadku nie spełni swego zadania.
Kto ma kontrolować? Powinna policja, ale ma za
mało funkcjonariuszy, by mogli masowo pojawiać się
zawsze tam, gdzie są potrzebni. Na straż miejską też
nie ma co liczyć, bo zajmuje się ona głównie kontrolą
parkowania samochodów.
Dlatego dziennikarze „Odrodzonego Słowa Polskiego” we
Wrocławiu zwracają się do Pana
Premiera – Mateusza Morawieckiego, z wnioskiem o skorzystanie z inicjatywy ustawodawczej
i
spowodowanie
uchwalenia przez Sejm ustawy
o powołaniu czegoś w rodzaju
policji sanitarnej.
W takiej policji mogliby
pracować przeszkoleni cywile,
wyposażeni w dokumenty
uprawniające do karania mandatami osób nieprzestrzegających nakazów walki z koronawirusem. Policjanci sanitarni
poruszaliby się dla bezpieczeństwa w cywilnych ubraniach i 2–
4-osobowych grupach. Utrzymanie policji sanitarnej nie
naraziłoby budżetu na dodatkowe wydatki, bo można utrzymać ją z dochodów od
płaconych mandatów.
Panie Premierze, wiemy, że tworzenie prawa trwa
u nas dosyć długo. Dlatego w tym przypadku niezbędna jest szybka ścieżka legislacyjna. Im szybciej
zacznie działać policja sanitarna, tym szybciej ukróci
się łamanie zabezpieczeń oraz uratuje życie i zdrowie
wielu rodaków. Na tym powinno zależeć przede
wszystkim rządzącej władzy.
Dziennikarze
„Odrodzonego Słowa Polskiego” we Wrocławiu
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Przed nami Boże Narodzenie.
Redakcja „Odrodzonego Słowa Polskiego”
we Wrocławiu
życzy wszystkim Czytelnikom
błogosławieństwa Bożego
i dużo, bardzo dużo tak potrzebnego
nam wszystkim zdrowia!
Życzymy również pogody ducha
i spokojnych spotkań w gronie najbliższych.
Niech te dni będą okazją do reﬂeksji
i odpoczynku od prozy życia codziennego.
A w nowym 2021 roku
życzymy spełnienia wszystkich marzeń,
zawodowej satysfakcji
i wielu sukcesów.
Redakcja
„Odrodzonego Słowa Polskiego”
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Polak, Niemiec...
dwa bratanki?!

Moje

Jan
Kowalski

Relatywizm według PiS-u
Koalicja rządząca ustami swych wybitnych przedstawicieli ogłosiła, że nasz premier, rezyg-

Wojciech W. Zaborowski

„Polak – Węgier dwa bratanki
i do bitki, i do szklanki”. Wiadomo o tym nie od dzisiaj. Aktualność tego powiedzenia, a szczególnie jego pierwszej części,
niespodziewanie potwierdził przebieg dyskusji na forum UE i końcowe postanowienia. Przypomnę:
w skrócie mówiąc, chodziło o pieniądze i praworządność. I tu Polska i Węgry stanowczo przeciwstawiły się pomysłom pozostałych
krajów Unii. I co? Wygrały, przegrały?
Temat tak aktualny, że nie
wszyscy komentatorzy mieli od
razu jasność, czy ustalenia szczytu
Unii Europejskiej ocenić jako pozytywne, czy raczej niezbyt korzystne. I przede wszystkim, dla
kogo! A ponieważ obradom przewodniczyły Niemcy i osiągnięty

kompromis wydawał się być zasługą zarówno Niemiec, jak i Polski oraz Węgier, jasne przeto, że
i komentarze różniły się w zależności od tego, w którym kraju powstały i z jaką polityczną opcją
związany był piszący ów komentarz dziennikarz.
Nie jestem na szczęście komentatorem spraw politycznych
i nie interpretacyjne kłopoty medialnych Kolegów zwróciły moją
uwagę, choć rozpiętość ocen była
ogromna (pisano np. o szantażu
i politycznej zdradzie, jak i o rozsądnym kompromisie czy też
wygranej Polski i Węgier). Przy
okazji warto zwrócić uwagę, że
wbrew pozorom wszystkie te
opinie są de facto prawdziwe, jako
że „kompromis” oznacza zarówno częściowe zwycięstwo, jak
i częściową porażkę. Coś się
osiągnęło, z czegoś trzeba się
było wycofać.

I tu wracam do Niemiec. To
im w gruncie rzeczy zawdzięczać
można, że do porozumienia doszło, gdyż to one uwzględniając
zastrzeżenia strony polskiej i węgierskiej, dostrzegając zarazem
groźbę weta, usilnie starały się doprowadzić do kompromisu, by
Unia nie składała się w efekcie
z 25 państw plus 2, ale nadal z 27.
Konkluzja? Ściągając na siebie
gromy m.in. za „uleganie szantażowi” ku zaskoczeniu wielu państw Unii Niemcy zmieniły front
w bitwie o fundusze i praworządność, a uwzględniając stanowisko
Polski i Węgier de facto stanęły po
ich stronie. Stały się jakby trzecim
„bratankiem” (bo jeśli chodzi
o szklanice, to dawno już do tego
„bractwa” należały).
Gdyby tak jeszcze udało się
mieć 26 bratanków w Unii?
Wiem, wiem – ale pomarzyć
można!

nując z weta, odniósł w Brukseli niewyobrażalny sukces, który przyniósł Ojczyźnie ogromne
korzyści, wskutek czego Polska straciła suwerenność, „otworzyła drogę do utraty niepodległości” oraz wspólnie z pozostałymi sygnatariuszami porozumienia połamała unijne traktaty
w drobny mak. Powyższa opinia tylko na pozór jest nonsensowna, odjechana i wewnętrznie
sprzeczna. W rzeczywistości stanowi logiczny, wręcz podręcznikowy przykład zjawiska zwanego przez jajogłowych relatywizmem.
Według słowników relatywizm to „pogląd ﬁlozoﬁczny, zgodnie z którym wartości poznawcze,
etyczne i estetyczne oraz związane z nimi normy i oceny mają charakter względny”. Według
partii Kaczyńskiego natomiast relatywizm jest prawem naturalnym, które należy zaakceptować jak bezśnieżne Boże Narodzenie. Zgodnie z tym prawem to, co dla jednych (PiS) jest
dobre, dla innych (inni) dobrym być nie musi. Relatywizm według Kaczyńskiego sprowadza
się zatem do konstatacji, że skoro ni cholery nie da się dojść do prawdy, to należy samemu ją
wskazać, nazwać i podać maluczkim do wierzenia. Rzecz jasna prawo decydowania, co jest
prawdą, a co nią nie jest, przysługuje wyłącznie silniejszemu, temu, kto aktualnie jest przy
władzy, a przysługuje dlatego, że kto mu zabroni?
Dowodów tak pojmowanego relatywizmu jest ostatnio bez liku. Przykład: wobec największego w historii zadłużenia i pustej kasy państwa pan premier wymyślił program oszczędnościowy, planując od nowego roku kilkanaście nowych podatków i opłat oraz forsując ustawę
umożliwiającą masowe zwolnienia w administracji. I zaraz potem w płomiennym przemówieniu sejmowym ogłosił, że stan polskiej gospodarki jest wprost fantastyczny, a nasze
wskaźniki budzą zawiść całej Europy. W opinii Morawieckiego ten wielki sukces jest wyłączną
i wiekopomną zasługą jego zastępcy, wicepremiera, o którym wiadomo, że ostatni kontakt

Wieści z Dolnego Śląska i Opolszczyzny

z ekonomią miał w PRL, gdy uzasadniał słuszność reguł obowiązujących w socjalistycznej
gospodarce. I zapewne z tego właśnie okresu, gdy propaganda zastępowała obywatelom
dobrostan, wywodzi się decyzja prezesa, by partyjnej telewizji przekazać kolejne 2 miliardy,
a równocześnie zablokować fundusze płac pracowników sfery budżetowej, skasować pod-

Jeżdżąc po drogach Austrii,
Francji, Włoch, Hiszpanii i innych zachodnich krajów, spotykamy wiele długich tuneli wydrążonych w górach. Mają one na celu
znaczne skrócenie dróg do różnych miejscowości.
Czy myśmy gorsi? Nie, bo
w Polsce już zaczęto budowę najdłuższego w kraju tunelu w powiecie wałbrzyskim, długości
2300 metrów, który przebiegnie
w pobliżu wsi Sady Górne, Stare
Bogaczowic i Nowe Bogaczowice. Nie jest to łatwe zadanie, bo
trzeba specjalnymi urządzeniami
pokonać twarde skały. Tunel, na
drodze ekspresowej TS-26, zostanie przekazany do użytku
w drugiej połowie 2023 roku.
***
Jeszcze w 2015 roku, gdy prezydentem Opola został Arkadiusz Wiśniewski, budżet miasta
wynosił 640 mln zł i co roku się
zwiększał. Projekt najnowszego,
na 2021 rok, zakłada ponad dwukrotność, bo 1351,5 mln zł.
Przewiduje prawie 350 mln zł
na inwestycje. Na co pójdą pieniądze? Blisko 28 mln zł przeznaczono na szybko rosnące centrum
przesiadkowe Opole Główne
(wartość całego zadania ponad 70

mln zł), ponad 100 mln zł na centrum przesiadkowe i przebudowę
dróg w rejonie Opola Wschód (to
prawie połowa całego wydatku na
tę inwestycję).
Błyskawicznie postępują prace
wspólnej inwestycji samorządu
i rządu, czyli Centrum Usług
Publicznych przy ulicy rotmistrza
Witolda Pileckiego. I to się nie
zmieni, ponieważ w projekcie budżetu zapisano na ten cel aż 47
mln zł wydatków w nadchodzącym roku. To samo dotyczy budowy hali sportowej po dawnym
Cieplaku, która ma być zakończona jesienią przyszłego roku. Na jej
prace zaplanowano wydatek rzędu
prawie 6,5 mln zł. – Najfajniejsze
są inwestycje dla ludzi i ta jest
właśnie taka. Ten obiekt będzie
służył nam wszystkim – zapewnia
prezydent.
W projekcie budżetu zaplanowano także ponad 4 mln zł na
Opole Zachodnie. Ambitne plany
związane są także z przebudową
polderu Żelazna – wsparcie dla
Wód Polskich, na które przewidziano niemal połowę zaplanowanej kwoty, czyli blisko 16 mln zł.
Zmieniał się będzie również krajobraz na rewitalizowanej Kamionce Piast. Wartość tej inwe-
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stycji wynosi niespełna 14 mln zł,
z czego niemal 10 mln zł zaplanowano w 2021 roku. – Powstanie
tam miejsce rekreacyjne, którego
w tej części miasta bardzo brakuje
– dodaje prezydent.
Pierwszy milion wydatkowany
zostanie na projekt zapowiadanego przez prezydenta aquaparku.
W projekcie budżetu znalazły się
także pieniądze na potrzebne
przedszkole na osiedlu Malinka
(5 mln zł), budowę sali gimnastycznej w PSP 11 (4,5 mln zł),
boiska w PLO nr 1 (700 tys. zł)
czy świetlicy na Malinie.
Jedną z top inwestycji w skali
kraju ogłoszono niedawno opolski
program „Czyste powietrze”, który będzie kontynuowany. Na dotacje celowe zarezerwowano
w przyszłym roku 2,6 mln zł.
***
Z Wrocławia do Opola jest
obecnie tylko jedna linia kolejowa
wiodąca przez Oławę i Brzeg.
Polskie Linie Kolejowe PKP wyremontują i uruchomią na tej trasie drugą linię, przez Jelcz-Miłoszyce. Zwiększy się szybkość
przejazdu pociągów do 120 km na
godzinę.
Koszt inwestycji wyniesie
prawie 24 miliony złotych.

wyżki i roczne premie administracji i wszystkim służbom z wyjątkiem, oczywiście, policji.
Minister Czarnek, tak ostatnio popularny, że można go już nazywać celebrytą, zagroził kilkakrotnie, że będzie kontynuował dotychczasową reformę oświaty i prowadził ją do kolejnych
sukcesów, rozwijając przede wszystkim program nauk humanistycznych. Niebywałe dokonania reformy, które kultywować i rozwijać będzie nowy minister, skutkują m.in. tym, że według ostatniego raportu Economist Intelligence Unit o stanie systemów edukacji Polska spadł
na 27 miejsce wśród 50 krajów, plasując się za Rosją i Ghaną, które zdecydowanie wyprzedziły
nas pod względem polityki edukacyjnej. A co do preferencji dla nauk humanistycznych,
w prestiżowym rankingu TIMSS oceniającym wiedzę matematyczną i przyrodniczą uczniowie
polskiej podstawówki plasowali się przed reformą na 9 i 17 miejscu, a obecnie spadli na 16
i 26 miejsce.
Relatywizm PiS testowany jest szczególnie intensywnie na froncie walki z koronawirusem.
Maseczki były zbędne, bo przed niczym nie chroniły, po czym noszenie ich stało się obowiązkowe pod karą drakońskiej grzywny. Lasy były niedostępne, ale kościoły jak najbardziej – i do
dzisiaj są otwarte, ale za to teatry i muzea są nieczynne. Szkoły zamknięto, ale pewna Katolicka Szkoła Podstawowa naucza stacjonarnie, aż furczy. Miejsca covidowe w szpitalach są,
ale dla chorych na covid ich nie ma. Respiratory były, ale się zmyły. Każda decyzja rządzących
– także głupia lub sprzeczna z poprzednią – była i jest słuszna, każdy wydatek będzie usprawiedliwiony, a każdy decydent pozostanie bezkarny.
W morzu przykładów relatywizmu PiS pluskają się myśli cenne jak złote rybki. W narracji rządzących, o których wiadomo, że jak nikt troszczą się o czystość i kulturę języka, słowo „wypie…ać” wykrzyczane przez zdesperowane kobiety to niewyobrażalny rynsztokowy bluzg,
natomiast „zapie…ać” w wykonaniu Mateusza Morawieckiego, który w lokalu „Sowa i Przyjaciele” przekonywał, że Polacy to właśnie będą robić „za miseczkę ryżu”, to tylko emocjonalna opinia wyrwana z kontekstu.
Relatywizm według Agnieszki Osieckiej polegał na tym, że z jednej strony życie to forma istnienia białka, ale z drugiej strony – w kominie coś czasem załka. Dziś w każdym polskim kominie łka coś rozpaczliwie, coraz bardziej bezrozumnie.

Zabytki
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Perła europejskiego baroku
B

azylika w Krzeszowie koło
Kamiennej Góry to niewątpliwie perła europejskiego baroku. Jest dziełem Innocentego Fritscha z lat 1727–
1734. Podejmując się budowy monumentalnej barokowej świątyni,
zadbał również o jej bogaty we-

wnętrzny wystrój. Okazałości jej
wnętrzu dodały reprezentacyjne
organy, które przez trzy lata budował wrocławski organista – Michael Engler.
Do użytku liturgicznego instrument został wyposażony w trzy
manuały, 2606 piszczałek, 50 regi-

strów, 7 wiatrownic klapowo-zasuwkowych w kształcie skrzyń,
służących do gromadzenia powietrza pod piszczałkami, mechaniczną trakturę klawiszową w postaci
urządzenia zdalnie otwierającego
i zamykającego się. Ponadto organy
miały 19 mechanizmów blokują-

Bazylika w Krzeszowie z lotu ptaka
cych dostęp powietrza do wiatrownic, dzwonek służący do porozumiewania się organisty z osobą tłoczącą powietrze do organów –
kalikantem oraz skale manuałów
i pedału, a także wentyl odpowietrzający wiatrownicę. Przy organach znajdowało się siedem miechów klinowych ustawionych
piętrowo oraz pozytyw w dolnej
części instrumentu organowego.
Były one obsługiwane przez kilku
kalikantów. We frontowej części
instrumentu znajdował się stół do
gry – kontuar. Był on bezpośrednio
wbudowany w szafę organową.
Znajdowały się w nim cięgła, cugi,

Słynne organy bazyliki

klucze rejestrowe ustawione
w dwóch rzędach po obu stronach
kontuaru. Wykonane były z drewna o przekroju kwadratowym i zakończone toczonymi uchwytami.
Pod cięgłami znajdowały się tabliczki drewniane, obciągnięte skórą,
z wytłaczanymi złoconymi napisami z nazwami głosów. Zespół
brzmienia rozmieszczony był na
wiatrownicach klapowo-zasuwkowych wewnątrz szafy organowej,
na jednym poziomie. W ostatnich
latach organy zostały wyremontowane i grają jak nowe.
Krzeszowska bazylika jest celem wielu wycieczek.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku
pragniemy złożyć wszystkim mieszkańcom gminy Radków i gościom
najserdeczniejsze życzenia.
Aby zbliżające się święta były pięknym, niezapomnianym czasem,
spędzonym w gronie rodzinnym przy staropolskich kolędach
i zapachu przystrojonej choinki.
Niech nadchodzący Nowy Rok przyniesie same pogodne,
wolne od trosk i zmartwień dni
oraz dostarczy wielu okazji do realizacji osobistych zamierzeń.
Życzymy wszystkim dużo zdrowia, bo jest ono teraz bardzo potrzebne.
Przewodniczący Rady MiG

Burmistrz Radkowa

Aleksander Mielniczuk

Jan Bednarczyk

ODRODZONE SŁOWO POLSKIE | 5(65) / 2020

Zimowy wypoczynek
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Na narty do Zieleńca
Lesław Miller

Z

ieleniec koło DusznikZdroju to niewątpliwie
największy ośrodek narciarski na Dolnym Śląsku i jeden
z większych w kraju. W poprzednich latach o tej porze panował
tu już bardzo ożywiony ruch. Na
stokach szalały setki narciarzy z całej Polski, a także z zagranicy. Hotele i inne domy noclegowe zdołały
zakwaterować gości, a liczne lokale
gastronomiczne serwowały smaczne potrawy. Wieczorami występowały zespoły artystyczne.
Swoją popularność Zieleniec
zawdzięcza unikalnemu w skali
kraju klimatowi, 32 kilometrom
tras narciarskich oraz bogatej inwszystkie stoki są tu do siebie podobne. Ale to tylko pozory. Wybór, jeśli chodzi o trudność i styl
trasy, jest bardzo duży.
Zieleniec jest położony w północnej części Gór Orlickich, których większa część należy do

frastrukturze, na którą składa się
29 kolei i wyciągów narciarskich,
w tym 6 nowoczesnych kanap.
W tym roku przyroda też nie
zawiodła i pomalowała Zieleniec
na biało. Choć na równinach
śniegu nie widać, tu jest go pod
dostatkiem.
Ale Zieleniec dziś jest smutny.
Koronawirus spowodował, że
władze państwowe musiały wprowadzić liczne restrykcje. Początkowo nawet pokazanie się gdziekolwiek z nartami było zakazane.
Ale widocznie skutecznie zadziałał jeden z najsłynniejszych polskich narciarzy, prezydent – Andrzej Duda, bo przy zachowaniu
zasad sanitarnych stoki przywrócono do użytku. Tyle i aż tyle!
Do Zieleńca można przyjechać tylko na jeden dzień, ale nie
z pustą torbą. Koniecznie trzeba
ze sobą zabrać coś do jedzenia

i picia. Na miejscu nie kupimy
żadnej żywności ani nigdzie nie
przenocujemy.
Bądźmy jednak dobrej myśli.
W Zieleńcu śnieg leży do maja,
może liczba zarażonych tym
okropnym wirusem będzie spadać
i zacznie następować normalność.
Znów otwarte będą hotele i restauracje i znów można będzie
przyjechać na więcej dni i cieszyć
się urokami zimy.
Dowiedzmy się czegoś więcej
o Zieleńcu. Już pod koniec XIX
wieku walory tego miejsca zaczęli
doceniać coraz liczniej przyjeżdżający w te strony turyści. Duży
okres rozwoju przypadł na przełom XIX i XX wieku. Na początku minionego stulecia były tu już
trasy narciarskie, tor saneczkowy
i skocznia narciarska.
Narciarz, który przyjedzie tu
pierwszy raz, odnosi wrażenie, że
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Czech. Nad miejscowością ciągnie
się główny grzbiet tego pasma
o łagodnej wyrównanej linii, przekraczającej nieco poziomicę 1000
m n.p.m. Na stokach grzbietu
znajduje się zdecydowana większość wyciągów. Równolegle do
grzbietu, ale około 150–200 metrów poniżej, biegnie droga
z Dusznik do Międzylesia – to
właśnie wzdłuż niej położone są
hotele, pensjonaty i ośrodki wypoczynkowe, a także parkingi sąsiadują z wyciągami narciarskimi.
Trasy narciarskie są dostosowane
dla początkujących i zaawansowanych.
Z niektórych stoków można
korzystać nawet do godziny
21.Oświetlone tereny zjazdowe
znajdują się przy „pomarańczowej” kanapie Winterpol i kolei
Gryglówka, a także w okolicach
krzesła Mieszko (przy kościele)
i kanapy W5 (przy hotelu „Szarotka”), a także na Nartoramie,
gdzie oświetlone są obie trasy
czerwone i tereny przy wyciągach
Diament.

Środa Śląska
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Inwestują pomimo pandemii
O podsumowaniu tegorocznych inwestycji i najważniejszych planach na przyszły rok
rozmawiamy z Burmistrzem Środy Śląskiej Adamem Rucińskim.
– Jak ocenia Pan wykonanie
zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2020 rok?
– Realizację zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2020 rok
oceniam bardzo pozytywnie. Udało

Burmistrz Środy Śląskiej –
Adam Ruciński

nam się z sukcesem zakończyć
priorytetowe zadania, takie jak
świetlicę w Kobylnikach, przebudowę Centrum NGO oraz drugi
etap rozbudowy przedszkola przy
Lokalnym Centrum Aktywności
Wiejskiej w Szczepanowie. Zakończyła się także ważna inwestycja
w Rakoszycach, zrealizowana we
współpracy z Biblioteką Publiczną
w Środzie Śląskiej budowa Rakoszyckiego Centrum Czytelnictwa
i Kultury Lokalnej. Oprócz tego
w sześciu miejscowościach powstały drogi transportu rolnego. Na bieżąco realizowaliśmy też mniejsze
przedsięwzięcia, takie jak modernizacja lokalnych dróg i chodników
oraz budowa oświetlenia.
– Czy pandemia COVID-19
przeszkodziła gminie w wykonaniu najważniejszych planów
inwestycyjnych?
– Pandemia nie miała większego wpływu na realizację zadań
inwestycyjnych. Wydział Inwesty-

cji realizował po kolei przedsięwzięcia zaplanowane na ten rok.
Wykonanie budżetu inwestycyjnego 2020 mogę oszacować na
ponad 80 procent.
– A które z zaplanowanych
na kolejny rok inwestycji uważa
Pan za najważniejsze?
– Sztandarowym zadaniem
inwestycyjnym zaplanowanym na
2021 rok jest rozpoczęcie budowy
Szkoły Podstawowej na Winnej
Górze w Środzie Śląskiej. Obecnie wykonywane są prace projektowe związane z geotechniką, badaniem podłoża i opracowaniem
projektu budowlanego. Całe
przedsięwzięcie ma się skończyć
w II kwartale 2023 roku, a jego
wartość szacunkowa to 23 miliony
złotych. Drugą ważną inwestycją
na 2021 rok jest budowa Średzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości etap I, na który planujemy
przeznaczyć ok. 6 mln zł.

Z okazji świąt Bożego Narodzenia
pragniemy życzyć Państwu,
aby świąteczny czas przepełniony był zdrowiem,
radością, ciepłem i rodzinną atmosferą.
Niech przyniesie odpoczynek i chwilę wytchnienia
od codziennych obowiązków
oraz energię i pomyślność na cały następny rok.
Adam Ruciński
Burmistrz Środy Śląskiej
wraz z pracownikami UM

Jerzy Kryciński
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Środzie Śląskiej wraz z Radnymi

Reﬂeksje w chaosie
Wojciech Mach

W

dzisiejszych czasach
totalnego chaosu ten,
który na nic się nie
skarży, uchodzi za idiotę albo za
wielkiego, dobrze prosperującego
biznesmena, niemającego żadnych
politycznych przekonań. A my zadajmy sobie pytanie: jaka jest różnica pomiędzy transatlantykiem
„Titanic” a polską gospodarką?
„Titanic” już zatonął, a nasza gospodarka jeszcze nie całkowicie.

Minionego lata stacje telewizyjne oraz sprzedawcy sprzętu
RTV cieszyli się, że po miesiącach
bez sportu żużlowego wreszcie
zarobią i nadrobią straty. Zakładali, że kibice, zmuszeni zasiadać
z butelkami płynu dezynfekującego przed swymi telewizorami,
tłumnie wykupią dekodery do odbioru co najmniej trzech stacji
transmitujących zakodowane mecze. Prognozy okazały się błędne.
Żużel bez kibiców, drużyny
z gośćmi znacząco wypaczającymi
siłę teamów i sens sportu, a także

niepewna pogoda odrzuciły wielu.
Do tego ciągłe narzekanie zawodników na tor, na sprzęt, tylko nie
na brak umiejętności jazdy, znudziło rzesze kibicowskie. I tak
ukazał się trup ducha sportu!
A propos zdrowia: w szpitalu pacjent zaczął być nieufny i się zaniepokoił, gdy zauważył, że lekarz
przymierza jego nowe, eleganckie
buty…
Do tego nadszedł widoczny
kryzys ﬁnansowy, czyli suchoty
kieszonkowe, nie tylko wśród stadionowych kibiców. Oto przy-

kład: W kościele, po wygłoszeniu
kazania, proboszcz puszcza
w obieg tacę. Po kilku minutach
taca wraca przed ołtarz pusta.
Ksiądz podnosi ją, wznosi oczy ku
górze i modli się: – Dziękuję, Dobry Boże, za to, że chociaż tacę
zwrócili.
Już kilka lat temu znany satyryk, dziennikarz i organizator imprez Rafał Bryndal przewidział
dzisiejsze sytuacje i obyczaje. Od
dawna Ministerstwo Spraw Zagranicznych podejmuje pewne
kontrowersyjne decyzje. Otóż placówki dyplomatyczne mają obowiązek przyznawania obywatelstwa polskiego wszystkim, którzy
bez względu na narodowość rodziców zostali poczęci w okolicznościach mających jakiś dowolny
polski akcent, np. gdy aktowi poczęcia towarzyszyła muzyka Chopina lub w okolicy występował zespół Mazowsze. A ponieważ
niezwykle ważny jest przy tym
warkot motocykli żużlowych, więc
dlatego szczególnie rozwinęła się
plaga przyznawania obywatelstwa
polskiego żużlowcom – obcokrajowcom, którzy są w stanie znacząco wzmocnić daną drużynę
i wypaczyć sportową rywalizację.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego funduje sty-

Wojciech Mach
pendia dla najbardziej płodnych,
przekonujących artystów żużlowego toru. Warunek zakwaliﬁkowania się: najbardziej widowiskowe i taktycznie ważne dla wyniku
meczu upadki bez udziału rywali… Podobnie nagradzane są „występy” w meczach piłki nożnej.
Ale wiadomo: człowiek potraﬁ
wiele, chociaż nie zawsze jesteśmy
świadomi posiadania swoich talentów. Np. Dawid musiał aż
spotkać Goliata, żeby się dowiedzieć, jaki ma talent do celnego
strzelania z procy!
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Kochaś-oszust z wyspy Bali
Lesław Miller

S

zefowa podoba się męskiej
części ﬁrmy. Jest zgrabną
blondynką, ma ładną buźkę
i długie nogi. Ubiera się modnie
i gustownie, ku zazdrości damskiej
części ﬁrmy.30-letnia dyrektorka,
Anita, nie wyszła dotąd za mąż.
W tej małej miejscowości nie widziała nikogo godnego siebie. Ona,
dziewczyna po studiach ekonomicznych z tytułem doktorskim,
nie będzie się wiązać z urzędnikiem
czy kierowcą, nawet TIR-a. Niejeden co przystojniejszy pracownik
próbował robić podchody i zdobyć
względy swojej pryncypałki, ale
nic z tego nie wyszło. Zawsze była
wyniosła i pewna siebie, a po zaproszeniu na kawę zmierzyła śmiałka takim wzrokiem, że już nigdy
więcej się nie odważył.
Trudno, aby urodziwa 30-latka żyła w cnocie jak zakonnica.
Biologia ma swoje prawa i Anita
wcale nie zamierzała rezygnować
z seksu. W tym celu co pewien
czas jeździła swoim mercedesem
do Warszawy, wynajmowała pokój
w hotelu i dzwoniła do męskiej
agencji towarzyskiej, wynajmując
na całą noc zdrowego mięśniaka.
Płaciła słony rachunek, ale wracała do domu zadowolona, a – co
bardzo ważne – nikt w jej miasteczku nie miał o tym zielonego
pojęcia. Dyskrecja była pełna.
Zbliżało się lato i Anita postanowiła wypocząć za granicą. Sporo czytała o dalekiej indonezyjskiej wyspie Bali znajdującej się
w pobliżu Australii i tam postanowiła pojechać.. Z prospektu dowiedziała się, że wyspę można
zwiedzić samochodem, bo liczy
145 kilometrów długości i 80 kilometrów szerokości. Są tam piękne piaszczyste plaże, monumentalne świątynie oraz rozległe pola
ryżowe, co warto zobaczyć na
własne oczy. Ruszyła w niezapomnianą podróż, aby odwiedzić
choćby Ubud – miejscowe centrum kultury i sztuki czy miejscowość Kuta – największy kurort na
Bali. Zatracić się w tej zniewalającej krainie pełnej cudów natury
i poznać kulturę jej mieszkańców.
Bali to kierunek zarówno na aktywny wypoczynek, jak i na relaks
w wysokiej klasy hotelach.
Spakowała manatki i ruszyła
w długą podróż samolotami, lądując w Denpasar. Organizatorzy
wczasów zadbali o gości i zawieźli
ich z lotniska do eleganckiego hotelu. Anita dostała miły pokoik
z łazienką i telewizorem. Była
zmęczona podróżą, wykąpała się
i oddała w objęcia Morfeusza.

Nazajutrz rano się zbudziła
wypoczęta i poczuła się jak szczygiełek. Podano śniadanie balijskiej
kuchni z potraw opartych na ryżu.
Były smaczne.

– A ja Anita.
Tak się złożyło, że oboje znali
język angielski na średnim poziomie i mogli swobodnie rozmawiać. Anicie podobał się mus-

Anita, choć wyniosła, jest ponętną dziewczyną
Świeciło mocne słońce, Anita
przebrała się w strój kąpielowy
i powędrowała na pobliską plażę.
Rozłożyła koc, posmarowała ciało
olejkiem i zaczęła się opalać. Po
godzinie stanął przy niej przystojny młodzieniec i zapytał po
angielsku, skąd pochodzi.
– Z Polski – odpowiedziała.
– Nie byłem tam, ale słyszałem, że to ciekawy kraj.
Balijczyk, nie pytając o zgodę,
usiadł na kocu Anity i przedstawił
się:
– Ari jestem.
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kularny i przystojny chłopak.
Oceniła go na jakieś dwa lata
młodszego od siebie. Ari pochwalił się, że dobrze zna swój
kraj i może służyć za przewodnika w zwiedzaniu Bali. Nie ma
swego samochodu, ale wóz można wynająć.
Do plażowiczów poszedł
sprzedawca lodów i zaproponował
czekoladowy smakołyk. Anita kupiła dwie porcje, za które oczywiście zapłaciła. Ari ze smakiem lizał słodycz, ale nawet nie udawał,
że chce uszczuplić zawartość

swego zasobu ﬁnansowego. Widocznie na Bali taki zwyczaj, że
kobiety płacą – pomyślała.
Zbliżał się czas obiadu, zwinęli swoje manatki i Ari odprowadził dziewczynę do hotelu. Chciał
koniecznie zobaczyć, jak mieszka
i wejść do jej pokoju. Nie zgodziła
się, by nie wziął jej za dziwkę.
Umówili się wieczorem na tańce.
Ari, znający dobrze swoje
miasto, zaproponował lokal,
w którym bawiła się młodzież.
Zgodziła się. Zajęli stolik na tarasie, tuż obok parkietu do tańca.
Podszedł kelner, Ari złożył zamówienie i po chwili na stoliku
pojawiły się na talerzach ginger
ayam, czyli kurczaki w sosie imbirowym oraz butelka wina.
Potrawy zjedli ze smakiem,
popijając wytrawnym winem. Zagrała egzotyczna dla Anity orkiestra, poszli w tany. Ari okazał się
dobrym tancerzem i zaczął zyskiwać w oczach dziewczyny. Po prostu coraz bardziej się jej podobał.
Hasali po parkiecie do późnych godzin nocnych, popijając
w przerwach wino. Alkohol uderzył Anicie do głowy i pozwalała
się w tańcu całować i przyciskać.
Około drugiej w nocy kelner skasował rachunek, a rupie indonezyjskie pochodziły z torebki Anity, bo Ari ani myślał płacić.
Podchmielona i szczęśliwa
Anita tym razem nie udawała porządnickiej, chwyciła chłopaka za
rękę i przeprowadziła go do swego
pokoju w hotelu. Nikt w recepcji
nie zwracał na to uwagi.
Ledwie weszli, Ari rzucił Anitę na łóżko i zaczął się ognisty
seks, z małymi przerwami, aż do
białego rana. Dziewczyna wysoko
oceniła łóżkowe zalety Ariego.
O takim mężczyźnie zawsze marzyła. To nie to, co prymitywne
mięśniaki z agencji towarzyskiej.
Spędzali czas na plaży, tańcach
i seksie, ale nie tylko. Anita była
ciekawa tej uroczej wyspy i chciała zobaczyć na Bali jak najwięcej.
Organizowali więc wycieczki do
atrakcyjnych miejsc. Ari służył za
przewodnika, bo przecież doskonale znał wyspę, na której mieszkał i się urodził.
Wynajętym
samochodem
zwiedzali piękną architekturę sakralną wtopioną w soczystą zieleń,
wodospady, las deszczowy, uprawy
ryżu.
Czas szybko biegnie i Anita
musiała wracać do kraju. Obojgu
trudno się było z tym pogodzić.
Ari zaproponował, aby kupić albo
zbudować na wyspie domek. Anita mogłaby podzielić swój urlop
na części i co miesiąca przylatywać samolotem na kilkudniowe

wypady. Na emeryturze mogłaby
tu zamieszkać na stałe. Niewykluczony byłby ich ślub.
Anitę ogarnęły ambiwalentne
uczucia. Z jednej strony chciałaby
często bywać na wyspie i spotykać
się z Arim, a z drugiej widziała
trudności logistyczne. Odległość
jest ogromna, Bali leży od Polski
na drugim końcu świata. Po długich rozmowach z Arim uznała,
że mały domek na egzotycznej
wyspie to lokata kapitału. Środki
na budowę nie stanowiły problemu, miała spore oszczędności
i mogła jeszcze skorzystać z kredytu bankowego. Zgodziła się
z propozycją Ariego. Ustalili, że
Anita zamieni swoje złotówki na
dolary i prześle na konto Ariego,
a on zajmie się budową albo kupnem domu.
Kiedy dziewczyna wróciła do
kraju, bezzwłocznie skompletowała pieniądze i przekazała do
banku na konto Ariego na wyspie.
Początkowo Anita dzwoniła
do kochanka codziennie, on rzadziej oddzwaniał. Potem Ari przestał być w ogóle uchwytny i jego
telefon milczał jak głuchoniemy.
Anita coraz bardziej się niepokoiła. Wzięła urlop, kupiła bilety lotnicze i poleciała do ukochanego.
Po przybyciu na miejsce nie wiedziała, gdzie szukać Ariego, bo
poza imieniem i nazwiskiem nie
dysponowała o nim żadną wiedzą.
Po wielu staraniach na policji i w
banku dostała wreszcie adres
domu, który Ari kupił.
Pojechała tam taksówką.
Drzwi otworzyła jej około 30-letnia kobieta. Chyba Ari zatrudnił
służącą – powiedziała po polsku
sama do siebie.
– Jaką służącą – odpowiedziała kobieta.
– To pani mówi po polsku?!
– A jak mam mówić, jestem
Polką z samego Poznania, z narzeczonym Ari mówimy po angielsku.
– To jest mój narzeczony, nie
twój, ten dom kupiłam za moje
pieniądze.
– Chyba się upiłaś i pieprzysz
od rzeczy!
Baby wzięły się za łby, nadszedł Ari i zdębiał z wrażenia.
Wyparł się znajomości z Anitą
i otrzymania pieniędzy na zakup
domu. Poszła na policję, ale nic
nie zyskała. Pani doktor ekonomii
była na tyle naiwna, że powierzyła
kupę pieniędzy obcemu człowiekowi, w dodatku obcokrajowcowi,
nie załatwiając żadnych formalności notarialnych. Teraz zatrudniła sztab prawników, by odzyskać
pieniądze Czy jej to się uda?
Trudno przewidzieć.

Osobliwości
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Wołczyn jak
Ciechocinek?

Bory Stobrawskie

W

gminie Wołczyn, na
Opolszczyźnie, występują źródła solanki.
Solanka chlorowo-sodowo-wapniowo-bromowo-żelazisto-borowa
ma atest Ministra Ochrony Środowiska kwaliﬁkujący do zastosowania w balneologii (jakość tych
wód jest porównywana do wód
ciechocińskich; najefektywniej
można je zastosować zarówno do

D

użą atrakcją dla wycieczek
są Bory Stobrawskie –
duży kompleks leśny
o powierzchni około 420 km²
w województwie opolskim. Leży
na terenie powiatów brzeskiego
(gminy Lewin Brzeski i Lubsza),
opolskiego (gminy Dobrzeń Wiel-

siczka okrągłolistna. Żyje tam ponad 220 gatunków chronionych
zwierząt, m.in. wydra, bóbr, kormoran, bielik i zimorodek, największa
ważka w Europie – husarz władca.
W lasach występuje wielkie
bogactwo grzybów, m.in. prawdziwków, kurek, maślaków i pod-

grzybków. Zwierzyna płowa jest
reprezentowana przez sarny, dziki,
jelenie, zające, kuny i lisy. Tereny
są więc atrakcyjne dla grzybiarzy
i myśliwych.
28 września 1999 roku utworzono tu Stobrawski Park Krajobrazowy.

kąpieli, jak i do inhalacji).
Pokłady źródeł termalnych
znajdują się w promieniu 14 km
od wykonanego odwiertu, co
oznacza, iż rozlewisko ma średnicę prawie 30 km. Zasoby wód są
bardzo duże – przy wydobyciu
7 m3/h starczą na ok. 30 lat.
Czy, wzorem Ciechocinka,
powstanie w Wołczynie uzdrowisko?

Tu, tysiąc merów poniżej, jest solanka

Legendy Gryfowa Śląskiego

Czarna Dama
P

ki, Dąbrowa, Łubniany, Murów
i Popielów), kluczborskiego (gminy
Kluczbork, Lasowice Wielkie
i Wołczyn) i namysłowskiego
(gminy Świerczów i Pokój). Bory
Stobrawskie wzięły swą nazwę od
przepływającej przez nie rzeki
Stobrawy.
W Borach występuje 50 gatunków roślin chronionych oraz około
140 gatunków roślin rzadkich,
m.in. storczyki, długosz królewski,
kotewka orzech wodny, lilia złotogłów, wawrzynek wilczełyko i ro-

ałac w Wieży koło Gryfowa
Śląskiego był bardzo stary.
Już w czasach, kiedy mieszkańcy małej wioski Wieża wymarli
na zarazę, spoglądał on dumnie
ze stromej, skalistej krawędzi doliny
Kwisy na dolinę rzeki. W owym
czasie zamek był w posiadaniu rycerza, którego żony, ze względu
na jej zatwardziałość serca, chciwość i skąpstwo, bano się w całej
okolicy. Pomimo jej wielkiego bogactwa biedni i chorzy nie znajdowali u niej pociechy ani pomocy
i wielu proszących było przepędzanych bezlitośnie z zamku.
Tak obciążona winami władczyni pałacu nie mogła oczywiście
po swej śmierci znaleźć łaski
przed tronem Wiecznego Sędziego. Została ona skazana na tak
długie, nieustanne błąkanie się na
miejscu swej bezduszności aż jej
skarby po sztuce złota rozda biednym i potrzebującym pomocy.
Pojawia się więc ona w pałacu
i jego otoczeniu jako wysoka
i czarno spowita postać. W dłoni
dzierży drąg, na którym zawieszony jest srebrny dzwoneczek. Jeśli
kogoś spotka, wzdychając przeka-

zuje mu sztukę złota. Zaraz potem
znów znika. Często jej pojawienie
się w pałacu związane jest z pobrzękiwaniem łańcuchów i brzękiem monet.
Pewna biedna tkaczka z Giebułtowa była ze swym towarem na
targu przędzą w Gryfowie Śląskim
i zamierzała wrócić do domu drogą
łączącą obie miejscowości. Noc już
zapadła, kiedy przechodziła obok
bramy majątku. Nagle usłyszała
dźwięk dzwoneczka i kiedy spojrzała w kierunku, skąd dobiegał,
dostrzegła wysoką, czarną postać
zjawy, która skinęła do niej prosząco. Skrępowana strachem zastygła
tkaczka w bezruchu i nie mogła
wydobyć słowa. Wtedy Czarna
Dama przybliżyła się do niej, położyła jej sztukę złota w koszyku
i znikła w ciemnościach nocy. Cicho pobrzmiewał jeszcze dzwoneczek na drodze tkaczki, która nadal
stała w bezruchu, cała drżąc i dygocząc. Potem jednak wróciła do
Gryfowa Śląskiego i opowiedziała,
co się jej przytraﬁło. Nikt by jej
jednak nie uwierzył, gdyby błyszcząca sztuka złota nie potwierdzała
jej opowieści.
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Na miarę epoki
Rozmowa z Wójtem Gminy Wisznia Mała – Jakubem Bronowickim

G

mina Wisznia Mała ze
względu na swoje atrakcyjne położenie komunikacyjne stała się miejscem zamieszkania wielu osób, w tym
wrocławian. By poprawić komfort
życia mieszkańców, na bieżąco realizowane są działania inwestycyjne.
W tym roku, mimo trudnej sytuacji
związanej z pandemią, wszystkie
postawione przed sobą zadania
gmina wykonuje do końca zgodnie
z planem.
O inwestycjach realizowanych
w 2020 roku rozmawiamy z Wójtem Gminy Wisznia Mała Jakubem Bronowickim.
– Jadąc przez gminę, wszędzie
można zobaczyć ekipy budowlane, które coś robią. Jakie wykonujecie inwestycje?
– Na początku roku został zakończony bardzo ważny etap
projektu pn. „Budowa systemu
gospodarki
wodno-ściekowej
w aglomeracji Wrocław – Psary,
Szymanów,
Krzyżanowice”.
W ramach wykonywanego przez
Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni
Małej projektu wybudowano
tranzytowy odcinek sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej zlokalizowany m.in.
pod dnem rzeki Widawy i wałami przeciwpowodziowymi. Spółka uzyskała również pozwolenia
na użytkowanie kanalizacji wybudowanej w części ulic w Psarach. W efekcie, już na początku
roku, ścieki z tej miejscowości
popłynęły do wrocławskiej
oczyszczalni, a woda z sieci
wodociągowej Wrocławia uzupełni zasoby wodne gminy Wisznia Mała.
Obecnie w Psarach trwa budowa kanalizacji sanitarnej na ulicach: Długiej, Parkowej, Rakowskiej i Polnej. Równocześnie
modernizujemy tamże Stację
Uzdatniania Wody. Wykonano
i zamontowano nowy żelbetowy
zbiornik wody czystej o pojemności 300 m3.

W tym roku zakończyła się
budowa kanalizacji oraz pompowni PK-2 w Krzyżanowicach.
Zakończono również budowę
ostatniego z etapów sieci kanalizacji sanitarnej w Szymanowie.
Trwają jeszcze roboty w zakresie
odbudowy nawierzchni asfaltowych. W grudniu rozpoczęły się
procedury odbiorowe, a oddanie
do użytkowania sieci kanalizacyjnej wykonanej w ostatnim etapie
planowane jest na początek lutego
2021 roku.
Budowa kanalizacji w południowej części gminy to największe
i najdroższe przedsięwzięcie w historii gminy Wisznia Mała. Realizacja całego projektu pn. „Budowa
systemu gospodarki ściekowej
w aglomeracji Wrocław – Psary,
Szymanów, Krzyżanowice” to koszt
około 100 milionów zł! W ramach
zadania zostanie wybudowanych
do końca I kwartału 2022 roku ponad 36 km sieci kanalizacyjnej i ponad 2 km sieci wodociągowej. Dotychczas wybudowano już 29 km
sieci kanalizacyjnej i całość sieci
wodociągowej. Projekt współﬁnansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata
2014–2020.
– To bardzo dużo, nie każda
gmina na Dolnym Śląsku może
się poszczycić tak wielkimi sukcesami w rozwoju kanalizacji.
A co dzieje się na drogach?
– Też dużo tam robimy. Na
początku tego roku zakończył się
kolejny etap przebudowy ulicy
Długiej w Szewcach. Na odcinku
tym położono nową nawierzchnię
bitumiczną, wykonano pobocza
i zjazdy do posesji.
Przebudowana została także
ulica Bociania w Malinie, gdzie
również wykonano nową nawierzchnię bitumiczną na odcinku 320 metrów wraz z poboczami
i zjazdami do posesji.
Rozstrzygnięty został przetarg
na wykonanie dokumentacji pro-

Świetlica w Strzeszowie
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jektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr
342 w zakresie budowy odcinka
chodnika wraz z wykonaniem
przejść dla pieszych w miejscowości Szewce na odcinku w kierunku
Obornik Śląskich. Zadanie jest
współﬁnansowane w 50% z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei
w ramach programu Infrastruktura Drogowa.
W Szewcach dobiegła końca
przebudowa drogi dojazdowej do
pól i cmentarza. Została wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa
o długości 125 metrów i szerokości 4 metrów.
Rozpoczęła się przebudowa al.
Brzozowej i Sosnowej w Ligocie
Pięknej. Wykonawcą obu zadań
została ﬁrma Ravea Sp. z o.o.
z Wrocławia. Na obu drogach zostanie wykonana nawierzchnia bitumiczna wraz z poboczami
i zjazdami do posesji oraz kanalizacja deszczowa na al. Sosnowej.
Zadanie jest doﬁnansowane
z Funduszu Dróg Samorządowych oraz ze środków Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Jednocześnie na terenie gminy
trwają prace odtworzeniowe nawierzchni dróg po budowie kanalizacji w Szymanowie (ul. Lipowa,
Przy Krzyżu i Lotnicza).
Zakończono budowę ulicy
Leśnej w Mienicach, gdzie na odcinku 326 m została przełożona
kostka kamienna. Droga została

poszerzona oraz wykonane zostały pobocza i zjazdy do posesji. To
istotna inwestycja nie tylko dla
mieszkańców Mienic, ale również
mieszkańców całej gminy, gdyż
stanowi dojazd do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Na budowę drogi gmina
pozyskała dotację w wysokości 63
tys. zł z Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych.
Z kolei w Piotrkowiczkach
realizowany jest III etap przebudowy drogi powiatowej nr 1365D
Piotrkowiczki – Mienice. Jezdnia
zostanie poszerzona, będzie wykonana nawierzchnia bitumiczna
wraz z poboczami i zjazdami do
posesji. Na przejściu dla pieszych
przy kościele będzie zamontowany próg spowalniający. Inwestycję
realizuje Starostwo Powiatowe
w Trzebnicy.
Niebawem rozpocznie się także budowa I etapu chodnika
w Ligocie Pięknej na ul. Na Kolonii od ul. Osiedlowej do ul.
Sportowej (łącznie 261 mb.) stanowiącego dojście do przedszkola.
Zostanie wykonany chodnik
z kostki betonowej wraz z kanalizacją deszczową.
Ponadto wyłoniono projektanta dokumentacji przebudowy
ulicy Sportowej w Szymanowie
oraz ulicy Lipowej w Krzyżanowicach.
W 2020 roku Starostwo Powiatowe w Trzebnicy zakończyło

I etap przebudowy drogi powiatowej nr 1367D, w ramach którego
wykonano drogę pieszo-rowerową
na odcinku od ulicy Bocznej do
przystanku autobusowego.
– Co robicie dla ułatwienia
ludziom podróży autobusami?
– W Szymanowie na ulicy
Lotniczej (w rejonie boiska sportowego) trwa budowa zatoki autobusowej. Zatoka oraz chodnik
będzie wykonany z kostki, natomiast pętla autobusowa z masy bitumicznej. Zostanie zamontowana również wiata przystankowa.
Dzięki tej inwestycji linia autobusowa zostanie przedłużona o około 1 kilometra, co ułatwi korzystanie z komunikacji mieszkańcom
zamieszkującym bardziej odległe
ulice tej miejscowości.
– Co zyskają najmłodsi obywatele gminy?
– Dostaną nowy punkt przedszkolny w Krynicznie. Dobiegła
końca rozbudowa pomieszczeń
w Szkole Podstawowej w Krynicznie przeznaczonych dla
przedszkolaków. Powstały tam
dwa przestronne pomieszczenia
z węzłem sanitarnym, szatnią oraz
odrębnym wejściem dla dzieci
przedszkolnych. W murach szkoły już zagościły maluchy.
– Co przewidujecie w ramach
strefy turystyczno-rekreacyjnej
w Piotrkowiczkach?
– Na ulicy Akacjowej w tej
miejscowości powstała strefa turystyczno-rekreacyjna. Wybudowany został nowy plac zabaw z powierzchnią z mat gumowych
umożliwiających
swobodny
wzrost trawy. Tego typu podłoże
jest bezpieczne i przyjazne dla
dzieci. Na placu najmłodsi mogą
korzystać z podwójnej huśtawki
wahadłowej, dwóch bujaków na
sprężynach, zestawu ze zjeżdżalniami, drabinkami, linami i ścianką wspinaczkową. Obok placu zabaw postawiona została wiata,
stoły oraz ławki, co sprawiło, że
miejsce to idealnie nadaje się na
różnego rodzaju spotkania i pikniki. Wykonane jest palenisko
wraz z ławeczkami, które sprzyja
integracji, jak również służy turystom. Z myślą o cyklistach zamontowane zostały także stojaki na
rowery. Na realizację zadania gmina otrzymała doﬁnansowanie
w wysokości ponad 95 tys. zł
z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014–2020.
– Nowa strefa sportowo-rekreacyjna w Rogożu?
– Tak, zakończyła się budowa
boiska koło świetlicy w Rogożu.
Mieszkańcy mogą już korzystać

Gmina Wisznia Mała
z nowego, wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej
służącego do gier zespołowych.
Na boisku został zamontowany
piłkochwyt, a teren wokół niego
obsadzono roślinami. Zadanie
zostało doﬁnansowane w wysokości 30 tys. zł z programu Odnowa
Dolnośląskiej Wsi.
– Co nowego zyskał w tym
roku Strzeszów?
– Zbudowano tam nową
świetlicę. W parterowym budynku, poza salą główną z zapleczem
kuchennym i sanitariatem, jest
jeszcze odrębne pomieszczenie do
prowadzenia szkoleń. Wokół
obiektu wcześniej powstała infrastruktura rekreacyjno-sportowa.
– Mieszkańcy których miejscowości mogą również liczyć na
nowe świetlice?
– Rozpoczęła się budowa
świetlicy w Pierwoszowie. Do
dyspozycji mieszkańców zostanie przekazany budynek parterowy, w którym znajdzie się sala
wielofunkcyjna z zapleczem kuchennym oraz węzłem sanitarnym. Termin realizacji zadania to
koniec lipca 2021 roku. Na budowę obiektu gmina pozyskała
środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–
2020. Koszt inwestycji to ponad
800 tys. zł.

A już niebawem zostanie
ogłoszony przetarg na budowę
świetlicy w Machnicach.
– Kiedy zbudujecie nową
szkołę podstawową w Wiszni
Małej?
– We wrześniu br. podpisaliśmy umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nowej szkoły
w Wiszni Małej. Wykonawcą
została ﬁrma ABK – Projekt
z Zielonej Góry. Prace nad projektem nowego obiektu będą
trwały 12 miesięcy. Zgodnie
z przyjętymi założeniami planowana szkoła będzie budynkiem
o powierzchni ok. 5,5 tys. m2,
składającym się z części dydaktycznej, punktu przedszkolnego,
biblioteki, kuchni ze stołówką,
kotłowni oraz części sportowej
z pełnowymiarową salą gimnastyczną. Ponadto projekt będzie
zawierał infrastrukturę zewnętrzną, taką jak mała architektura,
miejsca postojowe, zieleń i teren
rekreacyjny, np. plac zabaw, siłownię zewnętrzną czy ścieżkę zdrowia. Dodatkowo w ramach projektu wykonawca zobowiązany
został do sporządzenia koncepcji
budowy budynku sportowo-rekreacyjnego wolno stojącego
z przeznaczeniem na małą krytą
pływalnię wraz z potrzebnym za-
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pleczem, sauną, kręgielnią i kawiarnią. Po uzyskaniu pozwolenia
na budowę mam nadzieję, że rozpocznie się budowa tak potrzebnego obiektu.
– Jak zaawansowana jest budowa cmentarza komunalnego
w Krynicznie?
– Dobiegł końca pierwszy
etap prac na tym cmentarzu. Ułożony został kolektor odwadniający ciągi drenarskie oraz odcinek
sieci wodociągowej, wykonane
zostały prace niwelacyjne. Teren
ogrodzono murem oporowym.
Dalsze prace planowane są na rok
2021.
– Kiedyś „Słowo” pisało, że
wsie w gminie Wisznia Mała są
lepiej oświetlone niż Warszawa;
czy dalej instalujecie na ulicach
nowe lampy?
– Oczywiście, na bieżąco
w wielu miejscowościach gminy
montowane są kolejne punkty
świetlne. Do końca roku zostanie
zamontowanych 30 słupów
oświetleniowych z energooszczędnymi oprawami LED oraz
położonych będzie 1684 mb. kabla. Lampy świecą już w następujących lokalizacjach: Krzyżanowice
(ul. Jaśminowa), Ligota Piękna
(ul. Kręta i Różana – na placu zabaw), Ozorowice (ul. Spokojna),
Strzeszów (ul. Osiedlowa), Szy-

Dobiega końca budowa zatoki autobusowej w Szymanowie
manów (ul. Ogrodnicza), Wisznia
Mała (ul. Kwiatowa, Nad Potokiem, Łąkowa). A już w najbliższym czasie lampy rozbłysną w:
Ligocie Pięknej (al. Brzozowa),
Malinie (ul. Główna i Leśna),
Pierwoszowie (ul. Ogrodowa),
Rogożu (ul. Wierzbowa) i Wysokim Kościele (ul. Parkowa).
– Co nowego na placach zabaw?
– Część placów zabaw na terenie gminy zostało doposażonych
w nowe urządzenia zabawowe.
W Malinie i w Wiszni Małej przy
OSP infrastruktura rekreacyjna
powiększyła się o zjazdy linowe

(tzw. tyrolki), w Krzyżanowicach
o dwa sprężynowce i zestaw zabawowy. W Piotrkowiczkach na ulicy Spacerowej został zamontowany zestaw sprawnościowy, a na
ulicy Akacjowej domek ze zjeżdżalnią. W Krynicznie przy boisku
zamontowano huśtawkę wahadłową, natomiast w Mienicach linarium. A już wkrótce w Krynicznie
i Ligocie Pięknej staną zestawy
street workout.
– Dziękuję Panu Wójtowi za
rozmowę i bardzo ciekawe informacje.
Rozmawiała
Anna Pietrzyk
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Wspomnienie o Władysławie Gomułce

Nie zginał karku przed Rosjanami
Lesław Miller

J

aki naprawdę był Władysław
Gomułka, który rządził Polską
za komuny, w latach 1956–
1970? Cokolwiek by o nim powiedzieć, to na pewno był postacią
oryginalną i nietuzinkową. Jako
jedyny ze wszystkich polskich
przywódców komunistycznych potraﬁł kilka razy sprzeciwić się
Związkowi Radzieckiemu, co graniczyło z dużą odwagą i silnym
charakterem.
Urodził się w Białobrzegach
koło Krosna, w rodzinie robotniczej. Ojciec był członkiem Polskiej Partii Socjalistycznej.
Władysław Gomułka nie
skończył wyższych studiów, jako
absolwent szkoły zawodowej został ślusarzem i pracował w przemyśle naftowym, skąd został
zwolniony i aresztowany za zorganizowanie strajku.
Od młodych lat związał się
z polityką, działając w partiach lewicowych, m.in. w PPS i partii
chłopskiej, a od 1926 roku należał
do nielegalnej Komunistycznej
Partii Polski. Za swoją działalność był wielokrotnie aresztowany, sześć lat spędził w więzieniach.
Podczas II wojny wstąpił do
Polskiej Partii Robotniczej.
W1942 roku na wezwanie Pawła
Findera przyjechał do Warszawy,
gdzie został jednym z przywódców PPR. Partia ta utorowała mu
drogę do władzy w Polsce Ludowej.
Od sierpnia 1944 roku członek tajnego Biura Politycznego
KC PPR. W Rządzie Tymczasowym, a później w Tymczasowym
Rządzie Jedności Narodowej,
I wiceprezes Rady Ministrów
i minister Ziem Odzyskanych.
Wbrew polityce zaborczej Stalina
Gomułka uznał, że Polacy winni
sam i decydować o swoich sprawach, był przeciwny węszeniu
przez sowiecką bezpiekę.
25 czerwca 1948 roku do
Warszawy przybył minister spraw
zagranicznych ZSRR Wiaczesław
Mołotow. Spotkał się on z Bolesławem Bierutem, który naświetlił
mu sprawę konﬂiktu z Gomułką.
Zapadła decyzja o odwołaniu go
ze stanowiska sekretarza generalnego PPR i powierzeniu tej funkcji Bolesławowi Bierutowi. Gomułkę aresztowano i wyrzucono
z partii, zarzucając mu m.in. odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne i sprzeciw zakładaniu kołchozów na wsi.

W październiku 1956 roku,
przy dużym poparciu społecznym, wrócił do władzy i został
I sekretarzem KC PZPR.
W początkowym okresie swoich rządów realizował politykę
umiarkowanych reform i odprężenia (zwaną odwilżą gomułkowską), czemu towarzyszyła dekolektywizacja rolnictwa, poprawa
stosunków z Kościołem katolickim oraz pierwsze próby uzyskania od Niemiec potwierdzenia
granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej.
Za koniec ery popaździernikowych reform uznaje się decyzję
o zamknięciu 2 października 1957
roku czołowego pisma reformatorów „Po prostu”.
W latach 1959 i 1961 przeżył
dwie próby zamachów na swoje
życie. W pierwszym zajściu głównym celem był odwiedzający Polskę Nikita Chruszczow, w drugim
celem był sam Gomułka.
Gomułka w swojej polityce
dążył do uzyskania zwiększonej
autonomii w stosunku do ZSRR
oraz uważał, że Komunistyczna
Partia Związku Radzieckiego nie
ma prawa do ingerowania w wewnętrzne sprawy PZPR..
1 listopada 1956 roku, podczas
spotkania z Nikitą Chruszczo-

jach socjalistycznych, polsko-radziecka umowa o statusie prawnym wojsk radzieckich stacjonujących czasowo w Polsce, kładąca
kres bezumownemu przebywaniu
tu wojsk radzieckich. Zakładała
m.in., że stacjonowanie tych
wojsk nie może naruszać suwerenności państwa polskiego i nie
może prowadzić do ingerencji
w wewnętrzne sprawy PRL.
Umowa stała się podstawą do innych umów, które regulowały
kwestię limitu liczebności stacjonujących oddziałów (40 tys. wojsk
lądowych, 17 tys. wojsk lotniczych
i 7 tys. marynarki), zasad przemieszczania się jednostek radzieckich po terytorium Polski po ich
uprzednim notyﬁkowaniu władzom polskim, zasady odbywania
ćwiczeń.
W marcu 1957 roku PRL zawarła z ZSRR umowę repatriacyjną, w wyniku której do końca
1958 roku do Polski powróciło
224 tys. Polaków.
ZSRR zależało na jak najlepszych stosunkach z PRL, która po
konﬂikcie Moskwy z Chinami
stała się największym aliantem,
biorąc pod uwagę czynniki terytorialne i demograﬁczne.
W stosunkach z ZSRR Gomułka próbował dostosować się

Wiec w Warszawie na placu Deﬁlad w październiku 1956 roku. Gomułka zdobył wówczas wielkie poparcie społeczne
wem, stanowczo sprzeciwił się interwencji Armii Radzieckiej na
Węgrzech. W lutym 1958 roku na
naradzie partii komunistycznych
w Moskwie delegacja PZPR na
czele z Gomułką sprzeciwiła się
zamieszczeniu na końcu komunikatu z narady sformułowania „Ze
Związkiem Radzieckim na czele”.
17 grudnia 1956 roku została
podpisana, precedensowa w kra-
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do linii Kremla, by wyciągnąć
z tego największe z możliwych
korzyści. Osnową jego polityki
w tym względzie była troska o to,
aby ewentualne odejście od porządku jałtańsko-poczdamskiego
nie dokonało się kosztem polskich
interesów.
W latach 60. nastąpiło pogorszenie stosunków państwa z Kościołem. W roku 1960 zniesiono

dzień wolny przypadający w święta Trzech Króli i Matki Boskiej
Zielnej. W tym samym roku zabroniono nauki religii w budynkach szkół. Od 1961 roku władze
lokalne pod wpływem władz centralnych zabraniały przeprowa-

Władysław Gomułka
dzania procesji Bożego Ciała na
ulicach miast. W roku 1966 władze nie dopuściły do pielgrzymki
papieża Pawła VI, który chciał
uczcić 1000-lecie chrztu Polski.
W okresie soboru watykańskiego
II odmawiano paszportu do Rzymu arcybiskupowi Wrocławia –
Bolesławowi Kominkowi, a później prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu.
Gomułka na początku swoich
rządów zezwolił na rozwiązywanie
spółdzielni rolniczych (założonych
często pod przymusem w czasach
stalinizmu). Uznano, że indywidualne gospodarstwa chłopskie nie
są sprzeczne z doktryną socjalizmu. Jednocześnie utrzymano administracyjny system obowiązkowych dostaw płodów rolnych
przez indywidualnych rolników.
Wielokrotnie
Gomułka
w rozmowach z przywódcami innych krajów socjalistycznych stawiał problem wzmocnienia integracji krajów Rady Wzajemnej
Pomocy Gospodarczej, stawiając
za wzór kraje zachodniej Europy.
USA przyznały w latach pięćdziesiątych PRL, jako jedynemu
krajowi socjalistycznemu, tzw.
klauzulę największego uprzywilejowania w stosunkach gospodarczych, co pozwoliło np. uzyskać
bezodsetkowy kredyt na import
zboża spłacany w złotówkach.
W latach 60. prowadzono
korzystną politykę względem
rzemiosła. W 1965 roku objęto
rzemieślników powszechnym
i obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym.

Z okazji jubileuszu Tysiąclecia
Państwa Polskiego jeszcze w 1958
roku na plenum KC PZPR Gomułka wygłosił przemówienie
rozpoczynające akcję „Tysiąc
szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego”, w ramach której wybudowano do 1966 roku 1417 tysiąclatek.
W czasie rządów Gomułki
doszło do antysemickiej kampanii
w 1968 roku, która spowodowała
kilkunastotysięczną emigrację Żydów z Polski. Na uwagę zasługuje
fakt, iż sam był mężem Zoﬁi
(Liwy) Szoken – Polki pochodzenia żydowskiego. Uważa się, że
w 1968 roku utracił kontrolę nad
aparatem partyjnym prowadzącym kampanię antysemicką. Wierzył w atak sił antysocjalistycznych i rewizjonistycznych i łączył
je w jedno na tle analogii z sytuacją zaistniałą w Czechosłowacji.
Zdał sobie jednak sprawę, że został wmanewrowany w powstałą
sytuację przez grupę Mieczysława
Moczara. Przed przemówieniem
do aktywu partyjnego stolicy 19
marca 1968 roku kazał usunąć antysemickie hasła z sali. Z jednej
strony przemówienie Gomułki
zawierało atak na „syjonistów”,
sankcjonując niejako dotychczasową kampanię prowadzoną pod
hasłami „antysyjonistycznymi”,
z drugiej jednak strony ujęcie
„problemu żydowskiego” zasadniczo odbiegało od tonu propagandy marcowej i było przez niektórych odczytywane jako chęć
wyhamowania nagonki antysemickiej. Po wypadkach marcowych pozycja polityczna Gomułki
uległa osłabieniu.
W grudniu 1970 roku Władysław Gomułka postanowił wprowadzić podwyżkę cen na mięso
i jego przetwory, co w konsekwencji doprowadziło do protestów
społecznych. W tym samym miesiącu na polecenie Biura Politycznego stłumiono robotnicze manifestacje na Wybrzeżu, przy czym
śmierć poniosło kilkadziesiąt
osób. 20 grudnia 1970 roku, pod
naciskiem zwolenników Edwarda
Gierka, Gomułka ustąpił ze stanowiska I sekretarza KC PZPR.
O stosunku Gomułki do Sowietów może świadczyć wierszowany dowcip:
Nikita Chruszczow do Gomułki:
– Ja Nikita, ty Gomułka, sprzedaj
Polskę, będzie spółka!
W odpowiedzi usłyszał:
– Ja Gomułka, ty Nikita, pocałuj
mnie w dupę, będziem kwita!

Kobieta potraﬁ
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Jak branka Roksolana
uwiodła sułtana Sulejmana Wspaniałego
Grzegorz Wojciecchowski

W

roku 1520 do sułtańskiego haremu traﬁła
młoda, licząca zaledwie 15 lat, dziewczyna – córka
popa Hawryły Lisowskiego z Rohatyna, wówczas należącego do
Rzeczpospolitej Obojga Narodów,
a dziś do Ukrainy. Od młodości
nie wyróżniała się pięknością,
a można powiedzieć, że była dziewczyną przeciętnie powabną, szczególnie uwagę zwracał jej wyjątkowo
długi nos, który bynajmniej nie
przysparzał jej urody. Pozytywnie
natomiast wyróżniały ją jej włosy,
były jasnorude, co niewątpliwie
wyróżniało ją, szczególnie wśród
kobiet pochodzących z południa
Europy lub Azji.
Nastia, bo tak zwano ją w jej
rodzinnym domu, jak się okazało,
miała jeszcze jedną cechę, która
ujawniła się już niebawem po
przybyciu do sułtańskiego haremu
– była niewątpliwie ponadprzeciętnie inteligentna i bardzo ambitna. W sułtańskim haremie
młoda słowiańska dziewczyna
otrzymała nowe tureckie imię
Hürrem (znana jako Roksolana),
co w języku tureckim oznacza pogodna, radosna. Zapewne miała
takie usposobienie, co musiało
zjednywać jej ludzką sympatię.
Szybko poznała zwyczaje panujące na sułtańskim dworze i w
haremie, rozumiała, że aby coś
znaczyć, musi zainteresować sobą
sułtana i zdobyć jego serce, dopiero wówczas awansuje w haremowej hierarchii z nałożnicy na coś
więcej – matkę sułtańskich dzieci
albo... żonę, i to tę najważniejszą.

Sułtan Sulejman Wspaniały

Żeby rodzić sułtanowi dzieci,
trzeba traﬁć do jego łoża, inaczej
się nie dało, ale jak to zrobić, skoro
kolejka oczekujących i chętnych
jest bardzo długa?
W tym czasie w haremie Sulejmana główną zawiadowczynią
ruchu do sułtańskiego łoża była
niejaka Bosforona, z pochodzenia
Gruzinka, to od niej najbardziej
zależało, kto będzie miał „dyżur”
w sułtańskim łóżku i właśnie o jej
wzglądy zaczęła najpierw walczyć
młoda Rusinka, starając się przypodobać jej jak najbardziej. Wiedząc, że jak większość kobiet,
uwielbia biżuterię, podarowała jej
pierścień, a następnie przez cały
czas kadziła jej i prawiła komplementy. Trzeba przyznać, że pomysł Roksolany okazał się nad
wyraz traﬁony i szybko zdobyła
względy Bosforony, co zaowocowało upragnionym debiutem
w sułtańskiej sypialni.
Ambitna dziewczyna z Ukrainy wiedziała, że od tego, co się
stanie, zależy całe jej życie, postanowiła więc wykorzystać swoją
szansę. Oprócz tego, że była ambitna i inteligentna okazało się, że
również jest niezmiernie utalentowana w sprawach sztuki kochania.
Dała się poznać jako nad wyraz
odważna i aktywna kochanka starająca się dogodzić nie tylko ﬁzycznie swemu partnerowi, ale
również mile łechtać jego ego.
Z wielkim zapałem nie tylko
pieściła męski organ sułtana, ale
również wychwalała go, że niby
taki piękny, twardy i wspaniały
i że nigdy w życiu takiego nie widziała. Trzeba przyznać, że te
komplementy bardzo mocno zaspokajały męskie ambicje władcy.

Oprócz tego, że z olbrzymim talentem i zapałem ujeżdżała Sulejmana to potraﬁła też sprawić, że
sułtan zaczął emocjonalnie uzależniać się od niej, coraz częściej
więc była gościem w jego alkowie.
Można więc zadać sobie pytanie, skąd taka biegłość w uprawianiu sztuki miłosnej przez tak
młodą dziewczynę? Wydaje się, że
była w tej dziedzinie w naturalny
sposób szczególnie utalentowana,
chociaż jej zachwyty nad budową
intymnej części ciała sułtana
wskazywałyby, że ta córka popa
posiadała już, mimo tak młodego
wieku, pewne doświadczenie.
Na owoce tych miłosnych
igraszek nie trzeba było długo
czekać, w ciągu pięciu lat na świat
przyszło pięcioro dzieci, jedna
dziewczynka Mihrimah (1522)
oraz czterech chłopców: Mehmed
(1521), Abdullah (1522 ), Selim
(1524) – przyszły sułtan, Bajezyd
(1525), piąty chłopiec Cihangir
urodził się później, w 1531 roku.
Już po datach urodzin dzieci widać, że nie czekała zbyt długo na
sułtańskie łaski, bowiem pierwsze
dziecko urodziła mając zaledwie
lat szesnaście.
Kiedy Roksolana zdobyła już
zmysły i serce Sulejmana Wspaniałego, przyszedł czas na realizację dalszych celów.
W tym czasie w haremowej
hierarchii najwyżej stała Mahidevran, przypuszczalnie pochodząca z Kaukazu. Była starsza od
Roksolany o pięć lat, ale już
w wieku lat 12 została żoną Sulejmana, wówczas jeszcze księcia,
i to ona stała się dla długonosej
Ukrainki największą rywalką.
Trzeba więc było pozbyć się
odium niewolnicy, które wciąż na
niej ciążyło.
Pewnego wieczoru, kiedy
przyszła do sułtańskiego łoża, Sulejman zobaczył, że Roksolana
roni łzy, spytał się więc, co się stało? Ta odrzekła mu, że martwi się
bardzo i cierpi, iż ich wspólne
dzieci, jako zrodzone z matki niewolnicy, będą na zawsze nosić niewolnicze piętno. Mówiąc to, zalewała się łzami i dostawała
spazmów. Sulejmana bardzo zafrasowało to, o czym mówiła jego
nałożnica, szybko więc dokonał
aktu uwolnienia jej i w ten sposób
Roksolana stała się w świetle prawa wolną kobietą.
Teraz trzeba było się pozbyć
pierwszej żony Sulejmana Mahidevran; to ona zagradzała jej drogę do wymarzonego celu. Pozycja

Roksolana
Roksolany stała się teraz już bardzo mocna, była przecież matką
aż pięciorga sułtańskich dzieci,
była też już wolna.
W roku 1526 jeden z dyplomatów weneckich, który przebywał na sułtańskim dworze, napisał, że Sulejman nie darzy już
uczuciem Mahidevran, a najważniejsze miejsce w jego sercu zajęła
Rusinka.
Było jasne, że stosunki między
obiema kobietami musiały być
bardzo złe, a zazdrość była ich
głównym powodem. Pewnego
dnia Mahidevran nie wytrzymała
napięcia i zaatakowała Roksolanę.
Nie należy wykluczać, że ta sprowokowała do tego swoją rywalkę
i wciąż pierwszą żonę Sulejmana,
która wyładowała na niej swoje
frustracje. Wynikiem tej ﬁzycznej
agresji była podrapana twarz i wyrwane włosy z głowy. Sprawa stała
się głośna, kiedy to Sulejman wezwał poprzez haremowego eunucha Roksolanę do siebie na „dyżur”. Ta wytłumaczyła, że w takim
stanie, w jakim się znajduje po napadzie na nią przez Mahidevran,
nie może stawić się przed oblicze
sułtana, zanim nie wyleczy odniesionych ran.
To zdarzenie spowodowało, że
Sulejman zdecydował się odpra-

wić z haremu swoją dotychczasową pierwszą żonę, tak więc przedpole zostało oczyszczone, do celu
pozostał już tylko jeden krok, ale
za to jaki ważny – trzeba było doprowadzić do zawarcia małżeństwa.
Pewnego dnia do haremu
przyszedł eunuch z informacją,
aby Roksolana zjawiła się w sułtańskiej alkowie. Ta jednak odmówiła. Sytuacja była niezwykła, ale
również i groźna, nie wiadomo,
jak despota taki, jakim bez wątpienia był Sulejman Wspaniały,
zareaguje na taki akt niesubordynacji. Zdumiony władca zażądał
wyjaśnień. Była niewolnica odpowiedziała mu, że jest kobietą wolną. Kiedy była niewolnicą, musiała
wykonywać polecenia swojego
właściciela, teraz zaś jako kobieta
wolna nie będzie bez ślubu współżyła z obcym mężczyzną. Musiała
więc czuć się bardzo pewnie i być
pewna uczuć Sulejmana, skoro
zdecydowała się na taką szarżę.
Bernard Nevager, jeden z dyplomatów przebywających w Stanbule napisał, że ślub odbył się około roku 1533 i był to pierwszy
przypadek w dziejach dynastii
osmańskiej, że była niewolnica
została sułtańską małżonką.
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Szachista drugiej
kategorii
Szachista ze mnie przeciętny,
ale grać lubię. W szczycie aktywności startowej w ostatniej
dekadzie XX wieku uczestniczyłem nawet w kilku czempionatach krajowych dziennikarzy.
Zawsze osiągałem wynik gwarantujący miejsce gdzieś pośrodku (bliżej jednak dołu niż góry)
stawki. W tamtych czasach najlepszymi zawodnikami w tym
towarzystwie byli mistrzowie
międzynarodowi: Andrzej Filipowicz (redaktor naczelny miesięcznika „Szachista”, również jeden z najbardziej cenionych
w świecie sędziów) i Stefan Witkowski (nieżyjący już mistrz Polski z 1959).
Tajemnice królewskiej gry zacząłem poznawać dopiero w roku
1984, z kupionego synowi podręcznika dla dzieci. Liczyłem sobie wtedy już prawie 35 lat.
Nigdy nie miałem kategorii
piątej (najniższej) i czwartej. Na
pierwszym turnieju klasyﬁkacyjnym zrobiłem od razu normę na
trzecią, a na kolejnym – na drugą.
Legitymuję się tą kategorią do
dziś. Po kilku nieudanych próbach zdobycia normy na „jedynkę”, zniechęcony zrezygnowałem
z wyczynu i stałem się typowym
amatorem.

Obecnie najwięcej wolnego,
emeryckiego czasu spędzam na internetowym „Kurniku”. To taki
portal z różnymi grami, na którym
m.in. można pojedynkować się online z szachistami z całego świata.

Dziennikarz
bez telefonu
Urodzonym już w III RP
trudno pojąć, jaki luksus w PRLu stanowił zwykły telefon stacjonarny. Pierwszym w moim życiu
był aparat o sympatycznej nazwie
„Tulipan”, zainstalowany w 1978
w mieszkaniu w Jeleniej GórzeCieplicach.
Dziennikarzom przysługiwał
przydział łącza telefonicznego
poza kolejnością, ja już pracowałem wtedy w tym zawodzie przeszło 10 lat, a mimo to wcześniej
o takim domowym kontakcie ze
światem mogłem tylko pomarzyć.
Moje regularnie ponawiane
wnioski stosowny urząd załatwiał
odmownie „z przyczyn technicznych”, czyli z braku wolnego numeru.

Wpadłem w oko
Będąc młodym mężczyzną,
poznałem Mariana Wallek-Walewskiego, któremu chyba się spodobałem, bo podczas pobytów we

Wrocławiu próbował się ze mną
spotkać tête-à-tête w hotelu Monopol. Wolałem zaprosić go do
Klubu Dziennikarza, gdzie czułem
się zdecydowanie bezpieczniej.
Wallek-Walewski żył w latach
1934–1988. Był m.in. dyrektorem
i dyrygentem Wielkiej Orkiestry
Symfonicznej Polskiego Radia
w Katowicach. W tymże mieście
oraz w Krakowie wykładał
w uczelniach muzycznych. Przyjaźnił się z Jerzym Waldorffem,
który nazywał go żartobliwie
„brodatą żmiją” (za pisanie bezkompromisowych recenzji z koncertów i innych wydarzeń artystycznych).
A propos „tęczowych”...
Znam ich trochę i mogę stwierdzić, że są to osoby zazwyczaj ponadprzeciętnie inteligentne. A że
mają problemy z własną płciowością – ich sprawa. Byle nie robili
nikomu krzywdy.

przeszłości pierwszego przywódcy tego ruchu społecznego.
Alzheimer mnie jeszcze nie
dopadł. Pamiętam zatem, że Ciosek został ministrem niespełna
trzy miesiące po podpisaniu tzw.
porozumień
sierpniowych.
Wcześniej był I sekretarzem KW
PZPR w Jeleniej Górze. A ja
akurat pismaczyłem w tamtejszym oddziale wrocławskiej „Gazety Robotniczej”. Spotykałem
się z najbliższymi współpracownikami Cioska z komitetu również prywatnie. I utwierdzali
mnie oni w przekonaniu, że „ten
Wałęsa to nasz człowiek”.
Skoro tak mówili bezpośredni
podwładni Cioska, to czy on – ich
szef – mógł nie mieć pojęcia
o „Bolku”?

dnia zabrała mnie tam ze sobą.
Bawiłem się w pobliżu jej maszyny do szycia, w otoczeniu innych
krawcowych. Na radiową wieść
o zgonie Stalina wszystkie nagle
spoważniały. W ich oczach pojawiły się łzy i nawet przerażenie.
Kilka lat później mama wyjaśniła mi, dlaczego ona i jej koleżanki właśnie tak – spontanicznie,
bez przymusu – zareagowały.
Z jej słów wynikało, że – jak to
dziś interpretuję – były oﬁarami
komunistycznej
propagandy.
Święcie wierzyły, że Stalin to jedyny obrońca pokoju na świecie,
gwarantujący Polakom ich bezpieczeństwo. Zwłaszcza na tzw.
ziemiach odzyskanych, gdzie
przybysze szczególnie obawiali
się powrotu Niemców…

Opłakiwanie
Stalina

Pół żartem...

Alzheimer Cioska

Mimo że miałem wtedy zaledwie trzy lata i niespełna trzy
miesiące, pamiętam dzień śmierci
Józefa Stalina!
Moja mama Halinka, całe swe
życie zawodowe związana ze
służbą zdrowia, pracowała w 1953
w szwalni nieistniejącego już
szpitala chorób zakaźnych przy ul.
Piwnej we Wrocławiu (obecnie
jest tam przyklasztorne, prywatne
przedszkole zgromadzenia sióstr
świętej Jadwigi). Również tego

Nie przesłyszałem się. 22 lutego 2016 w TVN 24 Stanisław
Ciosek zapewnił, że będąc w latach 1980–1985 ministrem do
kontaktów ze związkami zawodowymi, w praktyce zaś do rozmów rządu z kierownictwem
„Solidarności” z Lechem Wałęsą
na czele, nic nie wiedział o agenturalnej (w czasach gierkowskich)

Mój ulubiony żart (czarny!)
dziennikarski, zasłyszany po raz
pierwszy w młodości od drukarzy: „Nic tak nie ożywia gazety,
jak nekrolog”.
Najczęściej powtarzane powiedzonko branżowe, adresowane
głównie do kolegów redakcyjnych: „Chcesz coś ciekawego
przeczytać? Napisz sam!”.
A porzekadło najbardziej
przykre od zawsze dotyczy konieczności skracania się – i brzmi
ono: „Gazeta nie jest z gumy”.

Hobby

Polub szachy (42)
Łukasz Kłykow

J

ednym z ciekawszych wydarzeń szachowych ostatnich
miesięcy były mistrzostwa
Polski dzieci w najmłodszych grupach wiekowych – do lat 6, 7 i 8.
Kolejny raz wzorowo zorganizowali je w Poroninie działacze
Uczniowskiego Klubu Szachowego przy Szkole Podstawowej
nr 8 z Chrzanowa w województwie małopolskim.
Dużą radość sprawił mój podopieczny Miłosz Zajadlak z Parnasu Oława, dzieląc pierwsze
miejsce w grupie do lat 6. Został
sklasyﬁkowany na trzeciej pozycji
z uwagi na nieznacznie słabszy od
pozostałych dwóch współliderów
tie-break, liczony według tzw. systemu Buchholza. W jego ramach

zawodnikom mającym taki sam
dorobek punktowy sumuje się wyniki ich rywali. Im więcej naliczonych w ten sposób punktów pomocniczych, tym wyższe miejsce
w klasyﬁkacji.
Miłek jest wychowankiem
oławskiego szkoleniowca Wiktora
Lecha, który od lat wykonuje znakomitą pracę u podstaw w placówkach nauczania początkowego. Pasję do szeroko rozumianego
„grania” natomiast odziedziczył
zapewne po swoim tacie Przemysławie – inżynierze programiście,
do niedawna pianiście zespołu
muzycznego Fenix (mama Estera
jest nauczycielką).
Próbką szachowych umiejętności przedszkolaka Zajadlaka
niech będzie zakończenie jego
partii przeciwko Michałowi Konkolowi.
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(diagram)
14... Sd3++
Motyw oczywiście prosty, ale
podwójny szach i następujące po
nim widełki na ostatniej linii zawsze wyglądają efektownie.
15. Kf1 We1+ 16. H:e1 S:e1
17. K:e1 He7+
Czarne zdobyły przewagę materialną i łatwo wygrały partię.
Oprócz Miłka, podczas mistrzostw w Poroninie po medal –
brązowy wśród siedmiolatków –
sięgnął także inny Dolnoślązak,
legniczanin Maksymilian Janeczek. A sędzią zawodów był ceniony wrocławski arbiter Rafał Siwik.
Nie samymi szachami Miłek
żyje. W lecie lubi kopać piłkę,
w zimie – jeździć na nartach,
a przez okrągły rok – czytać książki (zwłaszcza o tematyce przygodowej).

Enigma

13

Matematyka i wojna
Andrzej Łapieński

S

enat RP, ogłaszając rok 2019
Rokiem Matematyki, nie
tylko zwrócił uwagę na potrzebę staranniejszego nauczania
młodego pokolenia w tej dziedzinie, ale też uznał go za znakomitą
okazję do przypomnienia osiągnięć
polskich matematyków. Przypominanie autentycznych, zauważalnych w świecie sukcesów jest
działaniem chwalebnym, bez wątpienia edukacyjnym i mającym
walory patriotyczne, niestety jednak
słabo przekładającym się na praktyczny wzrost zainteresowania Królową Nauk.
Ale efektem tej inicjatywy stała się obﬁtość publikacji na ten temat, szczególnie z okresu międzywojennego, który nadzwyczajnie
obﬁtował w niepospolite i barwne
postacie. Ich obecność i widoczna
nie tylko w środowiskach akademickich aktywność była o tyle zadziwiająca, że rozwinęła się w kraju, który wielkim trudem, po
ponad stuleciu nieistnienia, został
pozszywany z trzech ulegających
różnym i często opresyjnym kulturowo części. W tym przypadku
samochwalcze, propagandowe
i często wyśmiewane hasło – Polak potraﬁ! odzyskiwało sens.
Władze PRL-u traktowały
historię w ogóle, a ojczystą
w szczególności, nader instrumentalnie, uznając ją za poręczne
narzędzie polityczne do meblowania głów społeczeństwa. Nad tym
meblowaniem czuwała cenzura,
starannie ﬁltrując wiedzę o minionych wydarzeniach, które z deﬁnicji, po obróbce, miały potwierdzać prawdziwość idei i opinii
zrodzonych w partyjnych gabinetach.

Alan Turing

Cud nad Wisłą
Wojna polsko-bolszewicka
i uznana w świecie za jedną z najważniejszych w XX wieku, zwycięska Bitwa Warszawska, stanowiła
dla
propagandystów
nierozwiązywalny problem. Z jednej strony ogromne, pozytywne
znaczenie dla utrzymania dopiero
co odzyskanej państwowości,
z drugiej – przeciwnik, niosący na
czerwonych sztandarach dziejową
sprawiedliwość, a na dodatek aktualny, największy Przyjaciel i Sojusznik Polaków.
Tego wydarzenia nie dało się
unieważnić. Ale można je było
pomniejszyć do roli lokalnej, mało
ważnej potyczki, wygranej przypadkiem. A fakt, że Polacy już
w roku 1920, po złamaniu szyfru
bolszewickiego przez porucznika
Jana Kowalewskiego, wiedzieli
niemal wszystko o ruchach wojsk
nieprzyjaciela, został – jak to się
dziś mówi – wygumkowany. Wygumkowano kawalera Orderu
Virtuti Militari, jedną z najważniejszych osób polskiego wywiadu, działającego na zachodzie Europy podczas II wojny światowej,
poliglotę, wybitnego matematyka,
chemika, pułkownika. Do kraju
nie wrócił, zmarł w Anglii w roku
1963.
Potyczki z „Enigmą”
Najprawdopodobniej tak by
się też stało ze sprawą polskich
matematyków, wnoszących znaczący wkład w prace nad złamaniem kodu słynnej elektro-mechanicznej „Enigmy”, gdyby
jedyny z trójki najważniejszych
kryptologów, który po wojnie
wrócił do kraju, nie napisał w roku
1967 wspomnień. Napisał i złożył
w Wojskowym Instytucie Historycznym, chociaż przez dwadzie-

ścia poprzednich lat ukrywał swoją przedwojenną i wojenną przeszłość jako zwykły urzędnik. Nazywał się Marian Rejewski i był
obok Henryka Zygalskiego i Jerzego Różyckigo etatowym pracownikiem wojskowego Biura
Szyfrów. Oni właśnie, młodzi absolwenci Uniwersytetu Poznańskiego, tworzyli komórkę mającą
złamać „Enigmę”. W roku 1931
francuski wywiad przekazał polskiemu kupioną od skorumpowanego oﬁcera Abwehry dokumentację maszyny i jej plany
techniczne. Na ich podstawie Polacy zbudowali kopię urządzenia
i stanęli do rywalizacji z kontrwywiadami Anglii i Francji. Talent,
pracowitość i pomysłowość doprowadziły ich do opracowania
metody deszyfracji „Enigmy”.
Mówiąc najprościej – wiedzieli
już, jak to zrobić, nie mieli czym...
Żaden kraj na świecie nie miał
tego „czegoś”, czyli urządzenia
mogącego w odpowiednio krótkim czasie dokonać dziesiątków
tysięcy obliczeń, by wyłowić to
jedno, otwierające schowek. Trzeba to było robić ręcznie albo przy
pomocy prostych maszynek mechanicznych. Właśnie takim
żmudnym, „chałupniczym” sposobem poznaniakom udało się odczytywać niemieckie szyfrogramy.
W świecie sprzymierzonych
kryptologów przyjęto to z uznaniem, stwierdzając jednak jego
niepraktyczność. Zajęło to im dwa
lata. Następne poświęcili doskonaleniu metody, m.in. opracowując ułatwiające obliczenia tablice
(płachty Zygalskiego), koncepcję
konstrukcji tzw. bomby kryptograﬁcznej i budując sprawniejsze
kopie niemieckiej maszyny.
Wiosną 1939 roku polski wywiad przekazał wyniki tych działań swoim francuskim i brytyjskim odpowiednikom. I w tym
momencie w zasadzie kończy się
historia wkładu Polaków w złamanie „Enigmy”.
We wrześniu ludzie związani
z Biurem Szyfrów przedostali się
do Francji, gdzie bezskutecznie
próbowano kontynuować prace.
Po ataku Niemiec ewakuowano
ich do Algieru, skąd, drogą morską, mieli ruszyć do Anglii. Nie
wszystkim to się udało. Statek,
którym płynął Różycki, został
storpedowany...
Angielskie wejście
W Bletchley Park, nieopodal
Londynu, już działał ośrodek
kryptograﬁczny. Jednak Rejewski
i Zygalski nie zostali tam przyjęci,
co w warunkach wojennej supertajności można zrozumieć. Ale

Marian Rejewski
u zawiedzionych wzbudziło raczej
gorycz.
Anglicy błyskawicznie rozbudowywali swój ośrodek, wyposażając go również w najnowocześniejszy sprzęt. Kiedy kierownictwo
placówki objął genialny matematyk Alan Turing i zainstalowano
tam gigantyczną maszynę liczącą
jego projektu, wykorzystującego
wszelkie dotychczasowe dokonania, w tym polskie, można było
stwierdzić, że „Enigmie” wyrwano
zęby. Potwierdził to dalszy przebieg II wojny światowej. Po jej zakończeniu Zygalski został w Anglii, gdzie zmarł w roku 1978,
Rejewski wrócił do kraju. Jego
wspomnieniami nikt ważny się
w zasadzie nie zainteresował, aż do
momentu pojawienia się na Zachodzie pewnej publikacji. Publikacji właśnie na ten temat, gdzie
całą zasługę dekryptażu „Enigmy”
przypisano Brytyjczykom. Odezwały się głosy historyków wojskowości i żyjących świadków wydarzeń, które nie negując zasług
Anglików, wskazywały, że ich fundamentem były dokonania polskich matematyków. Sprawą zainteresowały się zachodnie media,
które odszukały Rejewskiego i –
siłą rzeczy – jego spisane wspomnienia.
Polskie (peerelowskie) wyjście
Władze znowu znalazły się
w rozkroku. Z jednej strony doktryna polityczna nakazywała głosić,

że światło prawdy bije ze Wschodu, a z Zachodu płynie imperializm, kapitalizm, konsumpcjonizm
i wszelaka dekadencja. A ponieważ II Rzeczpospolita aspirowała
do świata zachodniego... Poniatno?
A z drugiej stwarzała okazję do
dania prztyczka w nos zarozumiałym Angolom, niechcącym pamiętać, kto ich chronił przed nalotami Luftwaffe.
Pokusa pokazania swojej wyższości była silniejsza. Posypały się
publikacje tendencyjnie mieszające fakty i propagandę. Odkurzony
Rejewski udzielał wywiadów, spotykał się ze studentami, uczniami,
oczywiście z robotnikami. Przeniósł się do Warszawy, do mieszkania na miarę jego zasług.
Nakręcono również w roku
1979 serial i ﬁlm „Sekrety Enigmy”, które, choć w niezłej obsadzie, nie wzbudziły większego zainteresowania publiczności, zaś
znawcy przedmiotu w wielkiej
przewadze wymownie milczeli.
Rejewski nie napisał wspomnień ze swoich losów powojennych, obejmujących też czas, kiedy
stał się z woli systemu jego beneﬁcjentem i oﬁarą jednocześnie.
Dowiedzielibyśmy się, być może,
czy był człowiekiem szczęśliwym.
Czy pamiętał o wojskowej przysiędze, którą złożył, wstępując do
kontrwywiadowczego Biura Szyfrów?
Zmarł w roku 1980. Chyba
sam był enigmą.
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Piękne lata studenckie
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Moje Opole

WSP we wspomnieniach i w anegdocie
J

uż nie dwadzieścia lat minęło,
„jak jeden dzień”. Nie czterdzieści też, niestety! To już
dobre półwiecze, gdy z dyplomem
Wyższej Szkoły Pedagogicznej
w Opolu opuściłem mury uczelni,
nie tak rozbudowanej jak dzisiaj,
mieszczącej się wówczas jedynie
w kompleksie budynków róg ulic
Oleskiej i Katowickiej. A myślami
do tamtych dawnych lat wróciłem
po przeczytaniu w naszym „Słowie
Polskim” tekstu o współczesnym
Uniwersytecie Opolskim, czyli
dawnej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu, a jeszcze dawniej
– zamierzchłe to już dzieje – Wyższej Szkole Pedagogicznej we
Wrocławiu.
Mimo upływu lat, wspomnienia są wciąż żywe. Nie może też
być inaczej, bo opolska uczelnia
towarzyszyła mi na różnych etapach mego życia, nie tylko w czasie przebywania w Opolu, ale
również w Warszawie, jak i we
Wrocławiu. I jak zauważyć można
po obecnym tekście, wspomnienie
tamtych lat nie opuszcza mnie
i poza granicami kraju. A że nie
mogę obecnie z powodu panującej
pandemii i związanych z nią
obostrzeń pojawić się ﬁzycznie
w mieście mej młodości, by napisać aktualną korespondencję, tym

jonizacja i warszawscy nauczyciele
kierowani byli do opolskiej WSP.
Posłuchałem dawnego wychowawcy i tak pojawiłem się na egzaminie z gramatyki i historii, by
dostać się na drugi rok polonistyki
opolskiej uczelni. Atmosfera
uczelni była niezwykła. Takiego
zainteresowania studentami nie
spotykałem w czasie egzaminów
wstępnych ani na Uniwersytecie
Warszawskim, na którym rok studiowałem, ani w warszawskim
Studium Nauczycielskim nr 1,
które ukończyłem po dwuletniej
nauce. Do oczekujących na egzamin kandydatów na studentów
WSP wyszedł osobiście dziekan

skiej uczelni. Prof. Bąk, kierownik
katedry językoznawstwa, który
jednocześnie wykładał na Uniwersytecie Wrocławskim, przez
dobrych kilka wykładów mówił
tylko o samogłosce „a”. Asystent,
który równolegle miał prowadzić
z nami ćwiczenia, za każdym razem dopytywał, o czym aktualnie
mówił Profesor. Gdy kolejny raz
usłyszał, że o samogłosce „a”,
machnął ręką i zrezygnowany
stwierdził: „To niech profesor dalej wykłada o samogłosce, a my
przejdziemy do następnych tematów”. Podobnie barwną postacią
był prof. Kruk-Ołpiński, psycholog, też wykładający równocześnie
we Wrocławiu, tyle że na uczelni
sportowej. Gdy pewnego razu student skierowany przez dziekanat
na egzamin do mieszkania Profesora, zadzwonił do drzwi wykładowcy, po uchyleniu ich przez
naukowca, zamiast zaproszenia do
środka, usłyszał tylko trzask za-

Dzieło sztuki na budynku

Oświetlony suﬁt w poczekalni Dworca Głównego
chętniej wracam pamięcią do lat
dawnych..
Moj opolski rozdział życia zawdzięczam... memu wychowawcy
i nauczycielowi ﬁzyki, elektrotechniki i matematyki w Technikum
Fototechnicznym w Warszawie,
mgr. Mieczysławowi Filarowi,
który był absolwentem tej uczelni
i zachęcał mnie, po ukończeniu
Studium Nauczycielskiego, bym
tam kontynuował dalsze studia
polonistyczne. Marzyłem raczej
o Krakowie, panowała jednak re-

Słynny opolski Rynek

Wydziału Historyczno-Filologicznego doc. dr hab. (niebawem
profesor) Władysław Studencki,
jednocześnie kierownik Katedry
Literatury Polskiej i serdecznie,
w ojcowskim prawie tonie, rozmawiał z podenerwowanymi kandydatami. Ta serdeczność profesora
towarzyszyła mi potem do końca
studiów. Na pamiątkę po egzaminie magisterskim Profesor, nie tylko naukowiec, ale i literat-poeta,
wręczył mi swą książkę o dramaturgii Emila Zegadłowicza z wpi-
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sanymi życzeniami, cyt. „zachętą
do dalszej pracy naukowej i literackiej”. Profesor już nie żyje, ale
pozostał we wspomnieniach
i anegdocie. Był nie tylko naukowcem – omnibusem w swej
dziedzinie (oprócz wykładów monograﬁcznych prowadził zajęcia
z historii literatury, teorii literatury, seminaria magisterskie, studium doktoranckie, w którym po
latach brałem udział, itp., itd.), ale
i człowiekiem pełnym poczucia
humoru. Potraﬁł, posyłając studenta trzeciego roku polonistyki
do biblioteki po „Pana Tadeusza”,
dodać: „To Adama Mickiewicza”,
co wzbudziło zrozumiałą wesołość na sali. Pamiętam też, jak sadowiąc studentów przed egzaminem w swym gabinecie na
wersalce, zauważył mimochodem:
„Dostrzegli panowie, że wersalka
ma nowe obicie? Poprzednie studenci wysiedzieli”. Po takim „dictum” na wszelki wypadek siadaliśmy ostrożnie na samej krawędzi
mebla.
Ale nie tylko On pozostał
w mej pamięci jako postać, która
ubarwiła anegdotami dzieje opol-

Fot. Wojciech W. Zaborowski (4)

Wojciech W. Zaborowski

Arkady w Rynku

mykanych drzwi. Skonsternowany
wrócił na uczelnię, dostał nowy
termin i gdy w trakcie spotkania
z wykładowcą wspomniał, że już
raz był pod progiem jego domostwa, usłyszał: „A miał pan kiedyś
ciepłą wodę w wannie? No właśnie, wtedy akurat z kranu leciała
ciepła woda i mogłem się wykąpać!”.
Takie to były lata. Wspominając opolską uczelnię, co i rusz wyskakuje Wrocław. Bo też i duża
część kadry naukowej dojeżdżała
z Wrocławia i byli to naukowcy
związani najczęściej z Uniwersytetem Wrocławskim, ale nie tylko.
Mgr Krzyżak, wykładający ekonomię polityczną, pracował
w ówczesnej Wyższej Szkole
Ekonomicznej. Dojeżdżał do
Opola swym samochodem i…
pewnego razu zamiast trzech studentów na egzamin przyszło tylko
dwóch. Poruszony wykładowca
stwierdził: „Nie panowie, nie będę
ekstra przyjeżdżał jeszcze raz.
Mogę was przeegzaminować , ale
najpierw zapłaćcie mi za benzynę!”. Zapłacili... i poszli na skargę
do rektora.
WSP nie dało o sobie zapomnieć i później. Jak się okazało,
dyrektor LI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie, w którym
pracowałem w latach sześćdziesiątych ub. wieku, Irena Klepacka,
kończyła matematykę właśnie na
tej uczelni. A i we Wrocławiu, jak
widać, nie da się zapomnieć
o Opolu i opolskiej uczelni. Cóż,
wprawdzie „mijają lata, mijają
piosenki”, ale wspomnienia
z młodości – pozostają na zawsze.

Sport
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Reprezentacja z potencjałem.
Tylko ten Brzęczek
Waldemar Niedźwiecki

T

o nie był dobry rok dla
piłkarskiej reprezentacji
Polski. Wygrane ze słabeuszami, a nawet średniakami
nikogo przytomnego nie cieszą,
przegrane z mocnymi uświadamiają
nam, że od czołówki dzieli zespół
trenera Jerzego Brzeczka spory
dystans. A właściwie nie tyle sam
zespół, ile selekcjonera, który potwierdził obawy wielu znawców
futbolu (a nawet zwykłych kibiców), iż prowadzenie narodowej
drużyny to dla niego buty o kilka
numerów za duże. Podstawowe
zarzuty: kiepska taktyka, nieumiejętność doboru składu pod konkretnego rywala, niereagowanie na
wydarzenia na boisku, nietraﬁone
zmiany. A przecież tak dobrej sytuacji kadrowej jak Brzęczek nie
miał żaden z jego poprzedników
od czasów legendarnego Kazimierza Górskiego. Dlatego zgadzam się z opiniami byłych reprezentacyjnych piłkarzy: Wojciecha Kowalczyka i Jana Tomaszewskiego, że dysponując sporą
grupą wyróżniających się w swoich
zagranicznych klubach futbolistów,
selekcjoner nie ma prawa obawiać
się o losy awansu Polaków do ﬁnałów mistrzostw świata w Katarze.
Kowalczyk stwierdził, że ów
awans zapewniłaby jako szkoleniowiec jego teściowa wraz

z przyjaciółkami, natomiast bramkarz, który w 1973 roku zatrzymał
na Wembley Anglików (są i teraz
naszymi rywalami w grupie) uważa, że naszym obowiązkiem jest
nie tylko wygranie dwumeczów
z pozostałymi zespołami, ale
i podjęcie rywalizacji z Angolami,
z zamiarem wyprzedzenia ich na
zakończenie rozgrywek grupowych. Bo Wojciech Szczęsny
umiejętnościami przewyższa każdego z angielskich golkiperów,
a Robert Lewandowski jest lepszym napastnikiem od Harry’ego
Kane’a, mamy utalentowanych
obrońców i cenionych w świecie
pomocników, więc dlaczego mielibyśmy się kogokolwiek obawiać?
I pan Jan z uporem maniaka powtarza, że prezes Zbigniew Boniek już dawno powinien Brzęczkowi podziękować za pracę
(a najlepiej, gdyby go w ogóle nie
zatrudniał, ale stało się).
Prawdą jest, że dawno nie
mieliśmy tylu zawodników
o ugruntowanej pozycji w liczących się zagranicznych klubach,
w tym uczestnikach rozgrywek
o europejskie puchary. Wspomniany Szczęsny, jego największy
rywal w reprezentacji Łukasz Fabiański (opoka West Hamu), Łukasz Skorupski czy najmłodszy
z nich Bartłomiej Drągowski
(obaj z mocną pozycją na rynku
włoskim) to bramkarze, którzy
mieliby miejsce niemal w każdej

liczącej się drużynie narodowej.
Maciej Rybus wyróżnia się
w drużynie wicemistrza Rosji Lokomotiwie Moskwa, gdzie do liderów zalicza się też Grzegorz
Krychowiak, w zespole stałego
uczestnika Ligi Mistrzów Dynamie Kijów pewne miejsce ma prawy obrońca Tomasz Kędziora,
inni boczni obrońcy (Arkadiusz
Reca i Bartosz Bereszyński) regularnie występują w meczach Serie A, podobnie jak Paweł Dawidowicz i najbardziej z nich
utalentowany, 20-letni Sebastian
Walukiewicz. Piłkarzem Cagliari
Calcio poważnie zainteresowane
są potęgi angielskiej Premier League: Liverpool, Chelsea i Manchester City, a to wystarcza za
wszelki komentarz.
Po wielomiesięcznej przerwie
spowodowanej kontuzją na boisko
powrócił Krystian Bielik, przed
którym – zdaniem wielu fachowców – wielka kariera (może grać
jako defensywny pomocnik, ale
i środkowy obrońca), a w linii pomocy mamy dwóch piłkarzy, którzy przy wykorzystaniu ich potencjału i ustawieniu na właściwej
pozycji (to do pana, panie Brzęczek!) mogą stać się czołowymi
kopaczami na Starym Kontynencie. Wybitny trener Leeds Marcelo Bielsa twierdzi, że Klich miałby
pewne miejsce w każdym europejskim klubie, a o klasie Piotra Zielińskiego świadczy wysokość jego

odstępnego umieszczona w nowym kontrakcie: 120 milionów
euro! No i na zatrudnienie w którymś z wielkich klubów czeka Arkadiusz Milik. Póki co, jest jednak
w „odstawce” w Napoli, bowiem

w podstawowej jedenastce Norwich, spadkowicza z Premier League, który dzięki dobrej postawie
m.in. eks-wrocławianina plasuje
się na czele tabel i jest bliski powrotu do najwyższej klasy rozgry-

Jerzy Brzęczek
poszedł na wojnę z jego kontrowersyjnym właścicielem, producentem ﬁlmowym Aurelio De
Laurentiisem.
I na koniec słowo o niedawnym piłkarzu wrocławskiego Śląska Przemysławie Płachecie.
Szybko wywalczył sobie miejsce

wek po zaledwie rocznej banicji.
Płacheta ma za sobą udany debiut
w reprezentacji kraju na pozycji
skrzydłowego (istnieje na nich
największe zapotrzebowanie), co
dobrze rokuje w kwestii jego dalszych występów w drużynie narodowej. Trzymamy kciuki!

Betard Sparta z mistrzowskimi aspiracjami
Waldemar Niedźwiecki

Z

ima to może nie najlepszy
czas na felieton poświęcony speedwayowi, ale ponieważ zamknięto proces budowania składów na rok 2021, a żużlowa centrala podjęła istotną decyzję o zmianie regulaminu rozgrywek ligowych, chciałbym podzielić się z Szanownymi Czytelnikami kilkoma uwagami. Już dziś
widać, że trzy kluby mogą raczej
zapomnieć o wejściu do strefy medalowej w przyszłym sezonie. To
GKM Grudziądz, Falubaz Zielona
Góra i powracający po rocznej
przerwie do Speedway Ekstraligi
toruński Apator (używam tradycyjnych nazw). O podium powalczy

pozostała piątka, w tym Betard
Sparta Wrocław.
Brązowy medalista ubiegłych
rozgrywek dokonał znaczącego
wzmocnienia – do stolicy Dolnego Śląska przeniósł się topowy od
lat żużlowiec SE (ale i świata)
Artem Łaguta. Zastąpi Australijczyka Maxa Fricke’a, który
wprawdzie zagwarantował sobie
miejsce w Grand Prix na następny rok, ale w lidze zawiódł, tylko
fragmentami prezentując jazdę,
jakiej od niego oczekiwało kierownictwo Wrocławskiego Towarzystwa Sportowego. Być może
sympatyczny „Aussie” pozostałby
w zespole Betard Sparty, gdyby
nie zmiana przepisów, która wymaga, by w drużynie na sezon
2021znalazł się zawodnik do 24

roku życia. Max tę granicę przekroczył, a warunek spełnia rodak
największej gwiazdy wrocławian,
trzykrotnego mistrza globu Taia
Woffindena, kończący w przyszłym roku dopiero 22 lata Daniel Bewley. Po dobrze przepracowanej zimie i zaopatrzeniu się
w odpowiedni sprzęt (a były
z tym w mijającym roku problemy), młody Anglik powinien potwierdzić opinie jednego z najzdolniejszych
Brytyjczyków
ostatniej dekady. Jeśli nie zawiodą
juniorzy (mogą należeć do czołowych w swojej kategorii wiekowej), Betard Sparta może wreszcie spełnić marzenie o piątym
w historii mistrzowskim tytule.
A sam pomysł z obowiązkowym
żużlowcem do 24 roku życia uwa-

żam za idiotyczny, na którym
stracą – jak znam życie – polscy
ściganci, którzy w tym sezonie
zakończyli starty jako młodzieżowcy. I za rok, dwa popadną
w przeciętność. Czy w drużynie
nie powinni występować najlepsi,
bez względu na wiek (pomijam
dobry przepis o juniorach wyłącznie z rodzimą licencją)? Czy tak
chcemy ratować speedway przed
upadkiem?
I na koniec o tzw. sprawie
Maksa Drabika. Po ponad 15miesięcznej przepychance dwukrotny mistrz świata juniorów
został zawieszony za przekroczenie regulaminowe (zbyt „obﬁta”
wlewka witaminowa, która jednakże nie jest klasycznym dopingiem). Teraz czeka na karę, której

maksymalny wymiar po 1 stycznia
2021 może wynosić dwa lata. Biorąc pod uwagę okoliczności (m.in.
przyznanie się do popełnienia zabronionego czynu), można oczekiwać nieco mniejszego wykluczenia, prawdopodobnie jedynie
na następny sezon. Pytanie, czy
„Torres” wróci jeszcze na tor, bo
minione miesiące fatalnie wpłynęły na jego psychikę. Z pewnością nie tylko polskiego, ale światowego speedwaya nie stać na
zmarnowanie takiego talentu,
więc warto przekonać młodzieńca
(ma dopiero 22 lata), by kontynuował karierę. Czy w Betard
Sparcie, nie wiem, choć uważam,
że prezes Rusko powinien o to
zabiegać.
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Uśmiechnij się na święta
Pyta się grabarz grabarza:
– To ja już sam nie wiem czy przez ten covid-19 to
my mamy martwy sezon, czy go nie mamy?
***
– No i co powiedział twój mąż, jak dowiedział się, że
rozbiłaś samochód?
– A mam opuścić brzydkie słowa?
– Oczywiście!
– No to nic nie powiedział.
***
Wchodzi dwóch policjantów do księgarni i jeden się
pyta:
– Czy jest „Pan Tadeusz”?
Ekspedientka woła na zaplecze:
– Kierowniku, do pana!
***
– Co się po jednej stronie głaszcze a po drugiej liże?
– Nie wiem.
– ...znaczek pocztowy!
***
Tato? – pyta syn – dlaczego ten pociąg zakręcowuje?
– Nie mówi się zakręcowuje tylko zakręca, gałganie!
– Więc dlaczego on zakręca?
– Bo mu się szyny wygły!
***
W co najlepiej zainwestować pieniądze? – w alkohol,
bo zawsze ma 40%.

***
Czy każdy lekarz może się ożenić ze swoją pacjentką?
Nie! Weterynarz nie może!
***
Spotyka się dwóch kolegów:
– Dlaczego jesteś taki markotny?
– Moja córka stawała wczoraj przed sądem grodzkim.
– Za co?
– Za nieodpowiedni sposób noszenia kostiumu kąpielowego na basenie.
– A jak ona go nosiła?
– Na ręku.
***
Żona mówi do męża:
– Kochanie, jutro jest rocznica naszego ślubu – jak ją
uczcimy?
Na to mąż odpowiada:
– Może minutą ciszy?!
***
Czym różni się ksiądz od policjanta?
Ksiądz mówi: Pan z wami!
A policjant: Pan z nami!
***
Dlaczego matematyk potrzebował odpocząć?
Bo się przeliczył.

Polityczne wieści Jana Zacharskiego
Arcydzieła
Konia podobno tuczy pańskie oko,
Rząd będzie popierał kulturę wysoką,
Od tych arcydzieł nie ma ucieczki,
Brylować będą „Majteczki w kropeczki”.

Możliwość
By polityczną zakończyć udrękę,
Polska Europie może pójść na rękę,
Jeśli się zastosuje do naszych zwyczajów,
Przyłączymy Europę do naszego kraju.

Prawica
Zjednoczona Prawica żywota dokona,
Bo już nie będzie wcale zjednoczona,
Nie przewidział Prezes w najczarniejszych snach,
Że mu się będzie rozłaziła w szwach.

Tropy
Są cenne narodowe tropy,
Polska jest centrum Europy,
Weto jest słusznym postępkiem,
A Nowogrodzka jej pępkiem.

Odnowa
Wciąż uprawiają taniec chocholi
Bandyckie hordy pseudokiboli,
Patriotyczną krzewią odnowę,
Miotając race i kostki brukowe.

Bilety
Igrzyska dla Sasina to jest szansa nowa,
Bilety na nie już wydrukował,
Obywatele, szansy nie przeoczcie,
Do odebrania są one na poczcie.

Wybór
Obywatele, chyba nie wątpicie,
Walka z wirusem trwa na śmierć i życie,
Obywatelu, ty już sam stwierdź,
Czy bardziej na życie, czy bardziej na śmierć.

Sędzia
Ja się nie zgadzam z tym chorym poglądem,
Że można sędziego postawić przed sądem,
W sędziego Tuleyę godzą te pomysły
Tylko dlatego, że był niezawisły.

Limeryki Jana Stanisława Jeża
O Franku z Szadka
Pryszczaty Franek z miasteczka Szadek
ciągle zaglądał do chat sąsiadek.
Tam węszył, podsłuchiwał,
podgryzał, podkopywał,
albowiem był to turkuć podjadek.
O Franku odkrywcy
Pryszczaty Franek wzdłuż brzegu Liwca
chciał powędkować sobie na żywca.

Kiedy szedł przez szuwary
odkrył w krzakach dwie pary,
gdyż był to dzielny Franek odkrywca.
O produkcji rolnej
Mówił sąsiadom rolnik spod Kocka –
w produkcji rolnej ważna jest młocka,
więc dlatego czasami
calutkimi nocami
wymłacał żonę wójta Wąchocka.
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