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Lesław Miller 

L
ipcowe spadki liczby za-
każonych covidem-19 do 
kilkudziesięciu osób dzien-

nie i złagodzenie restrykcji uśpiły 
czujność wielu osób. Zachowywały 
się tak, jakby koronawirusa już nie 
było. To wielki błąd! Wybitni le-
karze wirusolodzy ostrzegają, że 
jeszcze w  sierpniu br. może się 
zacząć czwarta fala wzrostu zaka-
żeń. Oni się na tym znają i trzeba 
im wierzyć. Zaraza się schowała, 
lecz po to, by w  odpowiednim 
czasie znów nas zaatakować. 

Jak się bronić? Przede wszyst-
kim trzeba się zaszczepić. Na po-
czątku roku zainteresowanie 
szczepieniem było w kraju bardzo 
duże. Ludzie pilnowali swojego 
terminu i  stali w  długich kolej-
kach. Uczyniono nawet wielkie la-
rum, kiedy kilkunastu aktorów 
przecisnęło się do igieł przed swo-
im terminem.  

Ale później zainteresowanie 
szczepieniami zaczęło spadać, 
choć stworzono bardzo dobre wa-

runki. Punkty szczepień działają 
nie tylko w placówkach ochrony 
zdrowia, lecz także w zakładach 
pracy, wielu aptekach, stacjach 
benzynowych, na masowych im-
prezach sportowych i  rekreacyj-
nych. Mimo tego codzienny przy-
rost zaszczepionych jest niewielki.  

Mało szczepi się młodzież, 
która ulega antyszczepionkow-
com, czyli prymitywnej hołocie 
robiącej sobie z tego jaja. Pewien 
profesor wirusolog opowiedział 
mi o siedemnastoletnim chłopcu, 

zagorzałym przeciwniku szcze-
pień i uczestniku manifestacji an-
tyszczepionkowców. Niestety, za-
raził się i w ciężkim stanie trafił 
do szpitala zakaźnego. Czuł się 
bardzo niedobrze i  krzyczał na 
cały głos: „Jaki ja byłem głupi, że 
lekceważyłem wirusa! Ostrzeżcie 

innych, bo mnie już nic nie pomo-
że”. I  nie pomogło, bo chłopak 
zmarł. 

Zachęcanie przez władze do 
szczepień niewiele pomaga, trzeba 
zastosować radykalne środki – 
wprowadzić obowiązkowe szcze-
pienia wszystkich obywateli, 
a uchylających się karać.  

Redakcja „Odrodzonego Sło-
wa Polskiego” zwraca się do naj-
ważniejszych przedstawicieli 
władz w Polce: Prezesa – Jarosła-
wa Kaczyńskiego, Prezydenta – 
Andrzeja Dudy i Premiera – Ma-
teusza Morawieckiego o jak naj-
szybsze przygotowanie przepisów 
prawnych obligujących do obo-
wiązkowych szczepień. Dzięki 
temu uratujecie życie i  zdrowie 
wielu Polaków.

P
andemia spowodowała, że ruch turystyczny został znacznie 
ograniczony. Dopiero tego lata coś drgnęło i  do atrakcyjnych 
górskich miejscowości zaczynają przybywać turyści. Największym 

powodzeniem cieszą się Karpacz, Kudowa, Szklarska Poręba i Świera-
dów-Zdrój.

Kościół ewangelicki Wang w Karpaczu

Park w Kudowie-Zdroju

Skałki w Szklarskiej Porębie

Lato w górachRządowi RP pod rozwagę 

TTyyllkkoo  oobboowwiiąązzkkoowwee  
sszzcczzeeppiieenniiaa    
mmooggąą  uurraattoowwaaćć    
nnaasszzee  żżyycciiee    
ii  zzddrroowwiiee



Wojciech W. Zaborowski 

C
o może być po lecie? Wia-
domo, jesień, cóż to za 
pytanie! Nie o nazwę ko-

lejnej pory roku jednak chodzi, 
a  o możliwie trafne określenie, 
czego możemy się w nadchodzą-
cych miesiącach spodziewać, jakich 
ewentualnie niespodzianek, które 
będą miały istotny wpływ na nasze 
codzienne życie. A o tym właśnie 
decydują upływające dni lata. 

Lato w pełni i po obu stronach 
granicy podobne problemy poru-
szane w mediach. Urlopy, epide-
mia i konsekwencje zmian klima-
tu – to dyżurne tematy, 
interesujące dla większości miesz-
kańców Polski i Niemiec. Oczy-
wiście dochodzą do tego aktual-
ności i  sprawy typowe tylko dla 
danego kraju, jak np. zbliżające się 
wybory nowego kanclerza Nie-

miec czy też kwestia wolności me-
diów w Polsce. O olimpiadzie nie 
muszę wspominać, to wydarzenie 
budzące zrozumiałe zaintereso-
wanie wszystkich i to – z powodu 
epidemii – nie tylko w aspekcie 
sportu. 

Warto zauważyć pewną niety-
powość komentarzy. Opisując 
i komentując aktualne wydarzenia, 
autorzy wybiegają myślą w przy-
szłość i zastanawiają się, drugi już 
rok z rzędu, jak będzie wyglądało 
nasze życie po okresie wakacyjno-
urlopowym, czyli za parę miesięcy. 
Wnioski, do jakich dochodzi 
większość analizujących obecną 
sytuację dziennikarzy i  ich roz-
mówców, muszą budzić niepokój. 

Tegoroczny urlop jest bowiem 
nie tylko okazją do wypoczynku 
i zwiedzania świata, ale również, 
niestety, stwarza możliwość zara-
żenia się koronawirusem i przy-
wleczenia choroby do kraju, po-

wodując tym samym rozszerzanie 
się epidemii, jej czwartej już fali. 
Wiadomo, że nawet osoby za-
szczepione mogą zachorować, 
choć przebieg choroby jest łagod-
niejszy niż w  przypadku nieza-
szczepionych, Nie do wszystkich 
to dociera i efekty tej lekkomyśl-
ności mogą być katastrofalne. 
Obecnie w Niemczech po okresie 
cofania się epidemii codziennie 
przybywa chorych. 25 lipca odno-
towano ponad 1300 nowych przy-
padków i 4 zgony. Na tym tle Pol-
ska, mimo wzrastającej liczby 
chorych, wypada względnie do-
brze, ale... 

Powtórzę pytanie: co po lecie? 
Jeśli szczepieniom nie poddadzą 
się ich przeciwnicy, a szczególnie 
młodsze roczniki, rokowania nie 
są wesołe. Pisał Al. Fredro: „Sza-
nuj zdrowie należycie, bo jak 
umrzesz, stracisz życie!”. Warto 
zapamiętać.

Stacja Legnica będzie wypo-
sażona w cztery windy ułatwiające 
podróżnym dostęp do peronów. 
Zostaną zamontowane naprzeciw 
schodów prowadzących z przej-
ścia tunelowego na perony nr 2, 3, 
4, 5. Przebudowane zostaną dwa 
główne perony: nr 3 i nr 4.  

*** 
W Szklarskiej Porębie po-

wstaje nowy hotel Mercure. 
Obiekt przywita pierwszych gości 
już w 2022 roku. Do ich dyspozy-
cji będzie 140 nowoczesnych 
i komfortowych pokoi. Zapewni 
gościom nowoczesne wnętrza na-
wiązujące do przepięknych form 
skalnych znajdujących się w bez-
pośredniej okolicy oraz tradycji 
regionu, jaką są huty szkła. 

Mercure Bergo Szklarska Po-
ręba, którego budowa ruszyła już 
we wrześniu 2019 roku, położony 
jest w  samym centrum miasta, 
przy ulicy Okrzei, blisko lasu 
i  górskiego potoku, ale także 
obiektów rekreacyjnych i tras nar-
ciarskich.  

Szkło i kamień dodadzą wy-
jątkowego stylu hotelowej prze-
strzeni, a  otoczenie sprzyjające 
wypoczynkowi dostarczy nieza-
pomnianych chwil podczas poby-
tu. Goście będą mogli korzystać 
z restauracji, a także przestrzeni 
biznesowej i strefy relaksu oferu-
jącej wewnętrzny basen, czynny 
przez cały rok. 

Mercure wzmacnia swoją po-
zycję w górskich miejscowościach 
wypoczynkowych Polski. Po Za-
kopanem, Krynicy, Karpaczu 
przyszedł czas na Szklarską Porę-
bę, która z roku na rok staje się 
coraz bardziej popularna zarówno 
wśród turystów z Polski, jak i z 
Czech czy Niemiec. Ten rok 
wskazuje na rosnące zaintereso-
wane krajowymi kierunkami tu-
rystycznymi, dlatego nowo po-
wstający hotel dzięki bardzo 
atrakcyjnej lokalizacji, bogatej 
ofercie oraz wyjątkowemu wy-
strojowi, oddającemu lokalny 
charakter miejsca, stanowić bę-
dzie idealne miejsce dla każdego 
miłośnika górskiego wypoczyn-
ku. 

*** 
Muzeum Polskiej Piosenki 

w Opolu zostało niedawno otwar-
te i czynne jest w godzinach od 10 
do 17 od wtorku do niedzieli. Bi-
let kosztuje 10 zł ulgowy i 15 zł 
normalny.  

Zwiedzający otrzymują słu-
chawki z przewodnikiem audio: 
podchodząc do danej ekspozycji, 
na ekranie dotykowym wybiera-
my, co nas interesuje, a dźwięk leci 
ze słuchawek.  

Ciekawa jest wystawka z his-
torią festiwalu i ukrytymi półka-
mi, w których mieszczą się bilety 
i broszury reklamowe pasujące do 
danej epoki. Na pochwałę zasłu-

guje kącik dla dzieci, który jest 
świetnie wyposażony.  

Na pierwszym piętrze znaj-
dują się podwieszane kule, w któ-
rych są materiały z wypowiedzia-
mi artystów, twórców, krytyków 
na temat najpopularniejszych hi-
tów.  

Muzeum Polskiej Piosenki 
można potraktować jako miejsce 
ze skondensowaną wiedzą na te-
mat historii festiwalu. 

*** 
XXIII Międzynarodowy Fes-

tiwal Piosenki Greckiej w Zgo-
rzelcu odbędzie się 4–5 września. 
Przewidziany jest konkurs dla 
wokalistów o Grand Prix festi-
walu. Jego uczestnicy zaśpiewają 
dwie piosenki: jedną w  języku 
greckim, natomiast druga, z re-
pertuaru Krzysztofa Krawczyka, 
będzie wykonana w języku pol-
skim. Jak zwykle, wystąpią także 
greckie i polskie gwiazdy, m.in. 
zespół Lombard i Czerwone Gi-
tary. W trakcie imprezy swój 45. 
jubileusz pracy artystycznej bę-
dzie obchodził Nikolaos Ruske-
tos, pomysłodawca i główny or-
ganizator festiwalu, który w jego 
trakcie odbierze przyznany przez 
Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego brązowy medal 
„Zasłużony Kulturze Gloria Ar-
tis”.

2 Felietony i aktualności

Jak spotkałem panią Kasię  
i poprawiłem sobie nastrój 

 

PiS ruszył do szalonego ataku na resztki demokracji. Kaczyński i jego fagasi napadli na TVN, 

nie ukrywając, że planują przejęcie także pozostałych wolnych mediów. Minister Czarnek roz-

jeżdża oświatę i zapędza ludzi nauki w mury swojego Ciemnogrodu. Minister Ziobro ściga 

przyzwoitych sędziów, oskarża opozycjonistów i straszy protestujących obywateli. Minister 

Kamiński masowo inwigiluje i podsłuchuje Polaków. Zblatowany z PiS Trybunał Konstytucyj-

ny ogłasza, że sądy unijne mogą mu skoczyć i nagwizdać. Polska władza wykonuje długi krok 

w kierunku wyjścia z UE. A to jeszcze nie wszystko. Całkiem serio grozi nam utrata 770 miliar-

dów, bo przecież UE nie może sobie pozwolić na lekceważenie jej podstawowych zasad. Tym-

czasem polska kasa wyczyszczona jest już niemal do dna, co nie przeszkadza władzy nadal 

suto obdzielać swoich, tolerować przekręty i wyrzucać pieniądze na propagandowe fantas-

magorie. Oficjalny, mocno zaniżony dług państwa, osiągnął 1 bilion 134 miliardy, czyli kwotę 

znacznie większą niż dwuletnie wpływy budżetowe. Jeśli miliardy z Unii za sprawą PiS okażą 

się mirażem, to dramatyczne zadłużenie Polski z epoki Gierka będzie miłym wspomnieniem.  

Co zrobi Unia? Byłoby fatalnie, gdyby uznała, że polskie bezprawie niespecjalnie uwiera pol-

skich obywateli, że Polacy dali się przekupić albo po prostu przywykli, przycichli i gotowi są 

już zaakceptować utracjuszowskie rządy. A wygląda na to, że taka właśnie opinia rozprze -

strzenia się powoli w krajach zachodnich. Kaczyński wyprowadza nas z Unii i jednocześnie 

z głów Europejczyków. Unijne decyzje blokujące polskie bezprawie byłyby szybsze, gdyby wy-

borcy z krajów zachodniej Europy przycisnęli w tej sprawie swoich przedstawicieli w rządach 

i w unijnych władzach. Ale oni pytają, dlaczego mają płacić Polsce za samą tylko obecność 

w Unii, skoro Polakom wyraźnie nie przeszkadza polexit. Nasi dotychczasowi przyjaciele za-

stanawiają się już, czy warto pomagać Polakom, którzy chyba godzą się na autorytaryzm, 

skoro nie protestują tak zdecydowanie i masowo jak wcześniej. 

Faktycznie, rozziew między skalą bezprawia a siłą protestów społecznych jest zaskakujący. 

Dzisiaj, kiedy PiS podporządkować chce ostatnie wolne media, kiedy zalewa nas fala bez-

czelności i buty, a PiS w miejsce demokratycznego ładu wciska swój „nowy polski” ład, pro-

testują tylko nieliczni. Niektórych udało się zastraszyć, ale przeważająca część po prostu 

zwątpiła w skuteczność protestów. Dopadła ich rezygnacja. A może tylko czekają na sygnał? 

Tak uważa Katarzyna Łysiak-Idzik, lokalna bizneswoman i aktywistka społeczna, która po-

trafi zrobić zadymę tam, gdzie nikt by się jej nie spodziewał.  

Spotkałem panią Kasię w jednym z tych miasteczek, gdzie ludzie żyją swoim życiem, pozos-

tając na uboczu spraw wielkiej polityki. Nie widziano tu wielkich demonstracji za komuny 

ani znaczących protestów przeciwko kolejnym rządom w wolnej Polsce. Zdawałoby się, że 

mieszkańcy zajęci codziennymi kłopotami dobrze się czują w spokojnej, sennej atmosferze, 

ale okazało się, że była to tylko drzemka. Bo kiedy PiS zwiózł swoich wyborców na przedwy-

borczy wiec poparcia dla Andrzeja Dudy, naprzeciw nich stanęło około 200 mieszkańców po-

pierających Rafała Trzaskowskiego. A potem w październikowym strajku kobiet wzięło udział 

3 tys. ludzi, niemal co czwarty obywatel miasteczka. Jak to się stało? Opowiada Kasia Łysiak: 

„Przepis na rewoltę w małym mieście jest prosty: najpierw musisz się wystarczająco wkurzyć, 

żeby poczuć konieczność pokazania tej władzy środkowego palca. O taki stan ducha jest aku-

rat łatwo, bo PiS robi co może, żeby doprowadzać ludzi do białej gorączki. No więc po pierw-

sze, musisz chcieć. Po drugie, musisz porozmawiać o tym z najbliższymi. Obdzwoń wszyst-

kich, których masz w spisie telefonów, zapytaj, co sądzą o proteście w twojej okolicy. Wybadaj, 

komu z nich chce się bardziej niż innym i kto mógłby współorganizować protest. A potem 

umów się, że każdy obdzwoni swoich znajomych, sondując możliwość ich udziału. Oczywi-

ście trzeba też uruchomić lokalne portale społecznościowe i nawiązać kontakty z organiza-

cjami społecznymi i aktywistami. Ale niekoniecznie z partiami politycznymi”.  

Spytałem Kasię, co powiedziałaby ludziom, którzy chcą rozpocząć albo wznowić protest, ale 

boją się, że się ośmieszą i na placu zostaną sami. Odpowiedziała tak: „Powiem im, że nie będą 

sami, bo z nimi są miliony Polaków, naprawdę miliony. I niemożliwe, żeby nikt się nie pojawił 

na proteście, bo wielu tylko czeka, aż pojawi się ktoś, kto ich poprowadzi. Warto spróbować. 

Bo kiedy pokażesz się mieszkańcom, poczujesz wielką satysfakcję. Poczujesz się wolny!”. 

Nie wiem, czy wypowiedź Kasi poprawi minorowy nastrój tych obywateli, których ogarnęło 

zwątpienie i rezygnacja. Mój nastrój akurat się poprawił.

Moje Jan  
KowalskiWiecie, co po lecie?

Z Dolnego Śląska i Opolszczyzny
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3Niezwykły skarb  średniowiecznej Europy

F
inanse blisko 2800 samo-
rządów przeanalizowali eks-
perci z  Fundacji Instytutu 

Studiów Wschodnich i  Uniwer-
sytetu Ekonomicznego w Krakowie. 
Wyniki zamieszczono w Rankingu 
Finansowym Samorządu Teryto-
rialnego w Polsce w 2020 roku. 

Głównym celem tegorocznej 
analizy było pokazanie kondycji 

finansowej jednostek samorządu 
terytorialnego w  epidemicznym 
2020 roku. W badaniach oparto 
się na sprawozdaniach finanso-
wych składanych do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej. 

Dla zapewnienia porówny-
walności rankingu w tegorocznej 
edycji uwzględniono te same 
wskaźniki, które były przyjęte 

w  latach ubiegłych, m.in. udział 
dochodów własnych w dochodach 
ogółem, udział wydatków inwe-
stycyjnych i udział środków euro-
pejskich.  

Drugie miejsce wśród dolno-
śląskich powiatów zajął Powiat 
Średzki. To bardzo dobra wiado-
mość, jeśli chodzi o gospodarowa-
nie środkami finansowymi. – Dru-

gie miejsce w  województwie i  46 
w skali kraju to bez wątpienia dobry 
wynik i powód do satysfakcji. Mimo 
pandemicznego roku, nasz zeszło-
roczny budżet był bardzo proinwe-
stycyjny, aż 27% wydatków prze-
znaczyliśmy na inwestycje. Udało 
nam się też nie wykroczyć poza pla-
nowane wydatki bieżące, a nawet 
zaoszczędzić 2,1 mln zł – podsu-

mowuje Krzysztof Szałankie-
wicz, starosta powiatu średzkiego. 

(RFP)
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Powiat Średzki przoduje w finansach

Starosta Średzki  
– Krzysztof Szałankiewicz



4 Ziemia kłodzka

K
łodzko to jedno z najpięk-
niejszych miast na Dol-
nym Śląsku. Zachowało 

się w nim wiele atrakcyjnych za-
bytków, z których na pierwszą po-
zycję wysuwa się Twierdza Kłodz-
ko. To jeden z  najważniejszych 
i najbardziej okazałych zabytków 
Dolnego Śląska, w którego zespół 
wchodzi udostępniona do zwie-
dzania Twierdza Główna i  fort 
pomocniczy Owcza Góra.  

Z wyższych partii Twierdzy 
Kłodzko można podziwiać prze-
piękną panoramę miasta i  oko-
licznych gór, zobaczyć dobrze za-
chowane ślady kultury militarnej. 
Czekają też wystawy poświęcone 

historii tego miejsca, a  w po-
dziemnych labiryntach – poczuć 
grozę walki minerskiej. 

Twierdza Główna położona 
jest na Górze Fortecznej – wcześ-
niej zwaną Zamkową – (369 m 

n.p.m.) w centrum miasta na po-
wierzchni ponad 30 ha. 

Historia kłodzkiej twierdzy 
rozpoczyna się w chwili powstania 
średniowiecznego drewnianego 
warownego grodu w  X wieku, 

przebudowanego na murowany 
mieszkalno-obronny zamek wład-
ców Kłodzka, aż do nowoczesnego 
systemu fortyfikacyjnego zaprojek-

towanego zgodnie z najnowszymi, 
jak na XVII i XVIII wiek, wyma-
ganiami sztuki wojennej. 

Twierdza przechodziła lata 
górne i  chmurne, pełniąc różne 
funkcje, przez wiele lat była nawet 
więzieniem. Dzisiaj służy głównie 
do zwiedzania przez turystów. 

Oferowane trasy: 
• Główna Trasa Turystyczna – po 

górnej części Twierdzy i po eks-
pozycjach – czas zwiedzania ok. 

1 godz. 15 minut – zwiedzanie 
samodzielne lub z  przewodni-
kiem o określonych godzinach. 

• Labirynt – część podziemna, 
chodniki kontrminowe – czas 
zwiedzania ok. 1 godziny – 
zwiedzanie z  przewodnikiem 
o określonych godzinach. 

• Ścieżka wokół Twierdzy – trasa 
do samodzielnego zwiedzania, 
czas zwiedzania 45 minut. 

• Uwaga, ze względu na panujący 
w  podziemiach przez cały rok 
chłód, warto mieć ze sobą coś 
ciepłego do ubrania.  

Godziny otwarcia:   
Od listopada do marca 

w godz. 9–16, a od kwietnia do 
października w godz. 9–19. 

Poza Twierdzą w  Kłodzku 
można zobaczyć inne ciekawe za-
bytki, m.in.: kamieniczki w Rynku 
i innych częściach miasta, kościo-
ły, pomniki. 

Z Kłodzka można dojechać 
do pobliskich uzdrowisk w Pola-
nicy, Dusznikach, Kudowie i Ląd-
ku.

N
a trasie wędrówek tury-
stycznych warto zahaczyć 
o Wambierzyce i zwiedzić 

tamtejszy obiekt sakralny – Ba-
zylikę Nawiedzenia Najświętszej 
Marii Panny, Sanktuarium Wam-
bierzyckiej Królowej Rodzin Pat-
ronki Ziemi Kłodzkiej. Wybudo-
wana została w latach 1715–1723. 
W 1936 roku papież Pius XI nadał 
kościołowi tytuł bazyliki mniejszej.  

Obecna bazylika stoi na 
wzgórzu, gdzie w XII wieku w ni-
szy wysokiego drzewa umieszczo-
no figurkę Matki Boskiej. Według 
kronik w  1218 roku ociemniały 
Jan z  Raszewa odzyskał w  tym 
miejscu wzrok. Po tym zdarzeniu 
do Wambierzyc zaczęło podróżo-
wać wielu pielgrzymów. Wkrótce 
pod drzewem z figurką postawio-
no ołtarz, a  po bokach lichtarz 
i  chrzcielnicę. W  1263 roku na 

wzgórzu powstał drewniany ko-
ściół.  

W 1512 roku Ludwik von 
Panwitz wzniósł większą świąty-
nię wybudowaną z cegły. Została 
ona jednak zrujnowana podczas 
wojny trzydziestoletniej. W latach 
1695–1711 wybudowano na zle-
cenie Daniela von Osterberga 
nowy kościół, który jednak szybko 
zaczął się walić i został rozebrany 
w  1714 roku. W  latach 1715–
–1723 powstała kolejna świątynia 
wybudowana przez hrabiego 
Franciszka Antoniego von Goet-
zena, która przetrwała do dziś.  

W 1936 roku papież Pius XI 
nadał kościołowi tytuł bazyliki 
mniejszej. 17 sierpnia 1980 roku 
kardynał Stefan Wyszyński doko-
nał koronacji figurki Matki Bożej, 
nadając jej tytuł Wambierzyckiej 
Królowej Rodzin.  

Ołtarz główny jest dziełem 
Karla Sebastiana Flackera, w jego 
centrum umieszczono rzeźbę 
Madonny z Dzieciątkiem adoro-

waną przez dwa anioły. Figurka 
wykonana z drewna lipowego ma 
28 cm. Pochodzi z  końca XIV 
wieku. W nawie po stronie połu-

dniowej znajduje się barokowa 
ambona, dzieło Flackera z 1723 
roku. Jest ona ilustracją hymnu 
Magnificat. Ambonę wieńczy po-
stać Ducha Świętego, poniżej 
widnieje Madonna w  otoczeniu 
aniołów. Na baldachimie siedzą 
personifikacje kontynentów: 
Ameryki, Europy, Azji i Afryki. 
Na korpusie znajdują się rzeźby 
czterech ewangelistów. We wnę-
kach prezbiterium umieszczono 
ołtarze pochodzące z XIX wieku. 
Od wschodu są to ołtarze: św. 
Jana Nepomucena, św. Walentego, 
św. Anny, św. Józefa i św. Antonie-
go. Ponad drzwiami na ścianie 
północnej wiszą obrazy św. Jadwi-
gi Śląskiej, św. Otylii i św. Apolo-
nii, a na ścianie południowej św. 
Jana Sarkandra, św. Franciszka 
Ksawerego i św. Karola Boromeu-
sza.
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Klasztor Franciszkanów

Twierdza Kłodzka



5Dzierżoniów

Lesław Miller 

M
łody człowiek lubujący 
się w muzyce ma moż-
liwość kupienia w skle-

pach wysokiej klasy odbiorników 
radiowych i telewizorów. Do wy-
boru i  koloru. Może się jednak 
dowiedzieć od ojca, a bardziej od 
dziadka, że on o takich odbiorni-
kach mógł tylko marzyć. 

Po drugiej wojnie światowej 
w Polsce brakowało wszystkiego. 
Cieszyła każda nowość ukazująca 
się na rynku. Tak było z pierwszy-
mi po wojnie radioodbiornikami 
pionier produkowanymi przez 
Zakłady Radiowe Diora w Dzie-
rżoniowie. Oczywiście nie trafiały 
one do sklepów, tylko do świetlic 
fabrycznych i  wiejskich. Ludzie 
cieszyli się, że mieli dostęp do 
czegoś polskiego. 

Jeden z ówczesnych kierow-
ników wiejskiej szkoły w powie-
cie złotoryjskim, wspominając 
tamte czasy, powiedział, że pew-
na wieś za przekroczenie obo-
wiązkowych dostaw zboża do-
stała pioniera do świetlicy. Jaka 
była radość, rolnicy przychodzili 
każdego wieczora do świetlicy, 
by posłuchać radia. 

Zakłady Radiowe Diora 
w  Dzierżoniowie, początkowo 
pod nazwą Państwowa Fabryka 
Odbiorników Radiowych, rozpo-
częła działalność 8 listopada 
1945 roku. Pierwszą czynnością 
był montaż prostych odbiorni-
ków z poniemieckich podzespo-
łów. W tym samym czasie ekipa 
Wilhelma Rotkiewicza pracowa-
ła nad konstrukcją własnego od-
biornika radiowego, taniego i do-
stępnego dla masowego 
użytkownika. W 1948 roku po-
wstał pierwszy polski radiood-
biornik – pionier, którego pro-

dukcja osiągnęła ponad milion 
egzemplarzy. 

Poza tym fabryka na przeło-
mie lat 50. i 60. produkowała ra-
diostacje dla wojska oraz odbior-
niki telewizyjne (m.in. Aladyn, 
Tosca, Szeherezada), a w połowie 
lat 90. magnetowidy.  

W sumie opracowano i wdro-
żono do produkcji kilkadziesiąt 
modeli odbiorników radiowych, 
m.in.: mazur, polonez (pierwszy po 
wojnie odbiornik z gramofonem), 
nokturn, calypso, kos, krokus 
(pierwszy odbiornik na tranzysto-
rach z możliwością zamontowania 
w samochodzie). 

Na koniec lat 70. i w latach 80. 
produkowano tzw. zestawy wieżo-
we, składające się z oddzielnych 
segmentów: odbiornika radiowe-
go (tunera), wzmacniacza, magne-
tofonu kasetowego i  korektora 
graficznego, a później także od-
twarzacza płyt CD.  

Ważnym aspektem egzystencji 
zakładów była produkcja na eks-
port. Diora wytwarzała urządzenia 
dla tak cenionych firm jak Thom-
son czy Brandt, ale produkowano 
także pod szyldem mniej znanych, 
jak MacWatts, Geton, Crown Ja-

pan itp. Wersje eksportowe w spo-
sób znaczący różniły się od wersji 
krajowych, stosowano zagraniczne 
podzespoły, m.in. głowice magne-
tofonowe firmy ALPS oraz nie-
rzadko nowatorskie rozwiązania.  

W 1989 roku Przedsiębior-
stwo Państwowe Zakłady Radio-
we Diora zostało przekształcone 
w spółkę akcyjną Diora S.A.  

Pod koniec lat 80. zastosowa-
no w  produkowanym sprzęcie 

technikę mikroprocesorową (wie-
że serii 500, odbiorniki z syntezą 
częstotliwości, zdalne sterowanie). 
Lata 90. to także produkcja mag-
netowidów, tunerów do odbioru 
telewizji satelitarnej oraz odbior-
ników telewizyjnych.  

W 2006 roku Diora została 
prawomocnie wykreślona z rejes-
tru przedsiębiorstw. W  tym sa-
mym roku zostały zburzone bu-
dynki należące do Diory, co 

ostatecznie zakończyło jej histo-
rię. Na terenie po zakładzie po-
wstał supermarket sieci Kaufland.  

Upadek największej fabryki 
w mieście, zatrudniającej kilka ty-
sięcy osób, mieszkańcy Dzierżo-
niowa przyjęli z  wielkim smut-
kiem, powstało gigantyczne 
bezrobocie i bieda. 

Dlaczego upadła Diora? Bo 
pracowała w warunkach socjalis-
tycznych i nie mogła szybko się 
przestawić. Stała się ofiarą pol-
skich przemian ustrojowych. 
Tymczasem na świecie wytwarza-
no coraz nowocześniejsze i tańsze 
odbiorniki radowe i  telewizory. 
Diora nie wytrzymała tej konku-
rencji!

M
łyn Hilberta w  Dzie-
rżoniowie powstał 
w  1868 r. w  wyniku 

zaadaptowania i rozbudowy daw-
nego folusza przeprowadzonych 
przez rodzinę Hilbertów z Biela-
wy. 

Obiekt był wielokrotnie roz-
budowywany i  modernizowany, 
ostatni raz w drugiej połowie lat 
30. XX wieku, kiedy nadany został 
mu jego ostateczny, zachowany do 
dziś, kształt i wyposażenie. 

Młyn Hilberta ma kompletny 
i sprawny ciąg technologiczny do 
produkcji mąk, kasz i otrębów po-

chodzący z  lat 30. XX wieku, 
urządzenia – m.in. 40 mlewników 
(30 na pasażu pszennym i 10 na 

pasażu żytnim) wyprodukowane 
zostały i dostarczone przez jedną 
z  największych firm MIAG 
z Brunszwiku. 

Młyn pracował nieprzerwanie 
do 2016 r., kiedy został zakupiony 
przez Fundację Ochrony Dzie-
dzictwa Przemysłowego Śląska 
i przekształcony w Oddział Funda-
cji w Dzierżoniowie. Po trwających 
ponad dwa lata pracach konserwa-
torskich i zabezpieczających młyn 
udostępniony został zwiedzającym. 

Młyn Hilberta jest najwięk-
szym, kompletnym, zabytkowym 
młynem zbożowym zachowanym 
w Polsce. Mimo wyłączenia z eks-
ploatacji cały pasaż technologicz-
ny jest kompletny i sprawny oraz 
przygotowany do ponownego 
rozruchu. 

Młyn, mieszczący się w Dzie-
rżoniowie pry ul. Batalionów 
Chłopskich 11, jest udostępniony 
do zwiedzania od poniedziałku do 
piątku, w godzinach od 10 do 16.
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Od pioniera do zera
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6 Opowiastka

Lesław Miller 

L
os był hojny dla Aśki. Mia-
ła forsiastego męża, dużo 
wolnego czasu i  swobodę 

w robieniu co chce. Mąż – Henio, 
był bogatym właścicielem i  dy-
rektorem firmy, która przynosiła 
duże zyski. Swojej Asi nie skąpił 
grosza. Finansował zakup modnych 
ciuchów i biżuterii, a także wypo-
sażał każdego miesiąca w  kilku-
tysięczne „kieszonkowe”. Mieszkali 
w eleganckiej i nowocześnie wy-
posażonej willi na przedmieściu. 
W garażach stały trzy samochody, 
mercedes Asi, bmw Heńka i trzeci, 
rezerwowy, audi. 

Rano, skoro świt, Henio wy-
jeżdżał do pracy, by powrócić póź-
nym popołudniem, a często wie-
czorem. Interes przynosił dobre 
pieniądze, ale trzeba go było pil-
nować.  

Joasia spała do południa, po 
czym brała kąpiel, a po porannej 
toalecie spożywała śniadanie. Nie 
gotowała potraw sama, o nie! Od 
gotowania i sprzątania była gos-
posia – pani Marysia, nieźle przez 
Heńka opłacana. 

Joasia nie miała duszy doma-
torki. Wolała zawsze czym prę-
dzej wyrwać się ze swojej willi, 
wsiąść do mercedesa i pojechać do 
centrum miasta, a  niekiedy za 
miasto. Spotykała się w kawiar-
niach na plotkach z koleżankami, 
które – równie bogate mężatki – 
prowadziły pasożytniczy tryb ży-
cia. 

O czym mogą rozmawiać ko-
biety w lokalach? W pierwszej ko-
lejności obgadywały znajome, 
a  potem rozmowy schodziły na 
temat mężczyzn. Każda miała ko-
chanka i dzieliły się zwierzeniami 
na temat ich zalet i wad. 

Joaśka lubiła seks i od dwóch 
miesięcy sypiała z Adamem, przy-
stojnym agentem ubezpieczenio-
wym, żonatym i ojcem dwóch sy-
nów. Miał do dyspozycji 
kawalerkę po koledze , który wy-
jechał do pracy w Anglii. Adam 
nie był wierny żonie, ale kochance 
też nie. Sprowadzał do kawalerki 
także inne kobiety, o czym Joaśka 
nie miała pojęcia. Do czasu, bo 
któregoś dnia złożyła Adamowi 
niezapowiedzianą wizytę i złapała 
go z jakąś dzierlatką. Oboje leżeli 
w łóżku tak jak ich natura stwo-
rzyła, a ich odzież leżała rozrzu-
cona po podłodze. 

– Ty k...! – krzyknęła na 
dziewczynę wnerwiona Aśka, ale 
w odpowiedzi usłyszała: 

– Tak, jestem k…, taką samą 
jak ty! Ale ja nie mam męża 
i mogę robić, co mi się podoba, 

a ty bezczelnie zdradzasz ciężko 
pracującego i  bogatego męża! 
Wszystko mu zawdzięczasz, bez 
niego byłabyś dziadówką! 

Joaśka podbiegła do dziew-
czyny i chwyciła ją za włosy. Za-
częła się szarpanina okraszona 
wulgarnymi słowami. Natomiast 
Adam, zamiast rozdzielić roz-
wścieczone baby, usiadł na fotelu 
i oglądał spektakl, jak w  teatrze 
lub w kinie. Kiedy mu się znudzi-
ło, chwycił Aśkę za ręce i wyrzucił 
za drzwi. 

Nazajutrz, w kawiarni, odbył 
się sabat z koleżankami Aśki.  

– Czy go kochałaś ? – zapytała 
jedna z nich. 

– Wcale, był tylko dobry 
w łóżku. 

– To olej go! Zapoznam cię ze 
Zbyszkiem, architektem, lubi te 
klocki. Jest żonaty, ale to raczej za-
leta, a nie wada, bo będzie dys-
kretny – powiedziała Ewa. 

– Powiedz coś więcej o nim. 
– Ma 30 lat, wysoki brunet ze 

zgrabną sylwetką, ładnie się 
uśmiecha. 

– To może być. Kiedy mnie 
z nim zapoznasz? 

– Może już jutro. On chodzi 
stale do kawiarni „Uroczej”, 
przyjdź o jedenastej. 

Aśka jest z natury punktualna 
i była z Ewą o umówionej porze, 
a Zbyszek już czekał z bukietem 
kwiatów. Z  miejsca zadziałała 
chemia, bo oboje przypadli sobie 
do gustu. 

Kiedy zjawiła się kelnerka, 
Zbyszek zamówił trzy kawy, trzy 
martele i ciastka. Rozmawiało im 
się bardzo sympatycznie. W pew-
nym momencie Ewa dyskretnie 
mrugnęła do Aśki i zerknęła na 
zegarek: 

– Przepraszam państwa, mu-
szę już iść, wzywają mnie domowe 
obowiązki. 

Kiedy zostali sami, Zbyszek 
jeszcze kilka razy zamawiał mar-
tele, aż im zaszumiało w głowach. 
Stał się odważniejszy i pod stołem 
łapał Aśkę za kolana. Nie opono-
wała. 

– Co będziemy tu tak siedzieli 
– powiedział Zbyszek. – Wynaj-
mę pokój w hotelu i sobie tam po-
figlujemy. 

– Czemu nie, możemy poje-
chać. Jesteśmy dorośli i wiemy po 
co się spotkaliśmy. 

Zbyszek telefonem komórko-
wym zamówił taksówkę, która 
przyjechała po pięciu minutach. 
W hotelu recepcjonista przyjaźnie 
przywitał Zbyszka, widać było, że 
się dobrze znają. Z miejsca wydał 
mu klucz do pokoju 235. Pojechali 
windą na drugie piętro. Tam Zby-
szek chwycił Aśkę i  zaniósł na 

łóżko. Czym prędzej zrzucili 
z siebie odzienie i rozpoczęli ostry 
seks. Baraszkowali do północy, po 
czym Aśka przypomniała sobie 
o mężu i zadzwoniła do niego. 

– Jestem u koleżanki – skła-

mała. – Wypiłyśmy trochę wina 
i  chcę u  niej przenocować. Nie 
masz chyba nic przeciw temu? 

– Oczywiście, że nie. Zostań 
u niej, a ja sobie poradzę w domu. 
Gosposia zrobi mi śniadanie, po-
tem pojadę służbowo na dwa dni 
do Warszawy i wrócę pojutrze. 

Wiadomość o wyjeździe męża 
podziałała na nią jak balsam. Bę-
dzie mogła znów spędzić wiele 

godzin z kochankiem. Zbyszkowi 
też się to spodobało. 

Rano Aśka pojechała do 
domu, aby się odświeżyć. Potem 
zjadła śniadanie i  poszła do za-
przyjaźnionej kawiarenki, by spot-

kać się z koleżankami. Miała im 
tyle do powiedzenia! 

Po południu znów się spotkała 
ze Zbyszkiem w hotelu i było love 
story.  

W roli kochanków występo-
wali jeszcze przez dwa miesiące, 
ale zaczęli się sobą trochę nudzić. 
Aśka nie miała w sobie zakodo-
wanej wierności, zarówno wobec 
męża, jak i kochanków. Już w cza-

sie pobytu ze Zbyszkiem dwa razy 
uprawiała seks z  przygodnymi 
mężczyznami. Trudno zaprzeczyć, 
że miała mentalność dziwki. 

Ze Zbyszkiem rozstała się bez 
bólu, on także za nią nie tęsknił, 
bo pocieszyła go studentka – Jol-
ka, niezła w łóżku. Aśka nie była 
mu dłużna i znalazła sobie kolej-
nego kochanka – Janusza, pilota 
turystycznego. Jeździła z nim na 
wycieczki po atrakcyjnych miejs-
cowościach w kraju i za granicą. 
Dzięki Januszowi zwiedziła Fran-
cję, Włochy, Grecję i Hiszpanię. 
Seks uprawiali w czasie wycieczek, 
bo Janusz – jako pilot – zawsze 
dysponował osobnym pokojem. 

Ale i  ta miłość szybko się 
skończyła. Jednak Aśka nie leżała 
odłogiem i miewała kochanków 
na krótką metę. Byli wśród nich: 
weterynarz – Władek, właściciel 
dużego sklepu – Wiesiek, adwo-
kat – Michał, lekarz – Robert, in-
żynier – Waldek i inni. Każdy ko-
chaś musiał coś znaczyć. Nie 
zadawała się ze zwykłymi urzęd-
nikami czy robotnikami.  

*** 
Pewnego dnia mąż Aśki po-

prosił ją na ważną rozmowę. 
– Co to za ważna rozmowa? – 

zapytała lekceważąco. 
– Zaraz się wszystkiego do-

wiesz. Powiem ci Asiu, że nie jes-
tem taki pierdoła, jak udawałem. 
Podczas naszego małżeństwa pil-
nie cię obserwowałem. Ale nie 
tylko sam, zatrudniam doskonałe-
go detektywa, który jak James 
Bond potrafił śledzić każdy twój 
krok. Dzięki niemu wiedziałem 
wszystko o  twoich kochankach: 
Adamie, Zbyszku, Januszu i  in-
nych. 

– To dlaczego nigdy wcześniej 
nie zrobiłeś mi awantury? 

– Bo sam nie byłem w porząd-
ku. Ty skakałaś z kwiatka na kwia-
tek, a ja miałem i mam cały czas 
tę samą kochankę – Danusię. 

– Kimże jest ta Danusia? 
– Skromna i uczciwa kobieta, 

pracuje w  biurze mojej firmy, 
w księgowości. 

– I co będzie dalej? – A co ma 
być? Rozwiodę się z tobą, ożenię 
z Danusią. Na duże pieniądze ode 
mnie nie licz. Mam intercyzę ma-
jątkową i nic ci nie przysługuje. 

– I co mam teraz zrobić? 
– Możesz się związać z któ-

rymś z  kochanków, wszyscy są 
przy forsie. 

*** 
Henio rozwiódł się z  Aśką 

i ożenił z Danusią. Aśka zeszła na 
psy, nie ma nikogo stałego, tylko 
od czasu do czasu jest utrzymanką 
jakiegoś faceta.
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Aśka

Małżeńska zdrada za zdradę
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Lesław Miller 

S
tambuł to niezwykła perła 
Orientu. Miasto dwóch kon-
tynentów (Europy i  Azji), 

to miejsce magiczne, w  którym 
klimat niczym z baśni tysiąca i jed-
nej nocy miesza się z cywilizacją 
modnego, zachodniego życia, tra-
dycja z  nowoczesnością. Gdzie 
spojrzeć, wszędzie coś ciekawego: 
minarety, pałace, bazary, w  po-
wietrzu unosi się aromat słynnej 
tureckiej kawy, mocnej herbaty 
i przypraw.  

To kosmopolityczne miasto 
o  burzliwej historii , pulsujące 
przez całą dobę, można dostać za-
wrotu głowy.  

Założone w  660 roku p.n.e. 
jako Bizancjum, a później zmieni-
ło nazwę na Konstantynopol. 
Obecnie liczy ponad 15 milionów 
mieszkańców i rozciąga się po obu 
stronach cieśniny morskiej Bosfor, 
od północnego wybrzeża morza 
Marmara do południowego wy-
brzeża Morza Czarnego. Położe-
nie miejscowości zarówno w euro-
pejskiej Tracji, jak i  azjatyckiej 
Bitynii sprawia, że jest ona jedyną 
metropolią świata znajdującą się 
na dwóch kontynentach.  

Miasto stało się ośrodkiem 
przemysłowym, wytwarzającym 
około 25% produkcji kraju. Tu 
działa pięć uniwersytetów, z któ-
rych za początek najstarszego – 
Uniwersytetu Stambulskiego – 
niektórzy historycy przyjmują rok 
1453, choć nowoczesnym uniwer-
sytetem został w roku 1863.  

W 2018 roku Stambuł odwie-
dziło 12,8 mln turystów z całego 
świata, w tym wielu z Polski.  

Turcja jest krajem islamskim 
i muzułmanie modlą się do Alla-

ha w licznych meczetach. W sa-
mym Stambule jest ich 3 tysiące, 
większość dostępna turystom do 
zwiedzania. Najciekawszym jest 
Błękitny Meczet zbudowany 
z polecenia sułtana Ahmeda I. Jest 
on jednym z ostatnich, a zarazem 
najwspanialszych przykładów tzw. 
klasycznego okresu sztuki islam-
skiej w Turcji. Budowę meczetu 
rozpoczął w 1609 roku sułtan Ah-
med I (wówczas 19-letni), którego 
ambicją było stworzyć budowlę 
wspanialszą od stojącej w pobliżu 
Hagii Sofii. Jedna z legend głosi, 
że młody sułtan wybudował me-
czet, ponieważ chciał uzyskać 
przebaczenie Allaha za złe prowa-

dzenie się. Budowa trwała do 
1616 roku. W czterech narożni-
kach meczetu oraz na dwóch na-
rożnikach dziedzińca wewnętrz-
nego ustawiono łącznie sześć 
minaretów. 

Stambuł oferuje turystom 
wiele innych atrakcji, m.in. muzea, 
a  wśród nich: archeologiczne, 

morskie, sztuki nowoczesnej, sta-
rożytnego Wschodu. Znalazł się 
również akcent polski – Muzeum 
Adana Mickiewicza, który zmarł 
w  Stambule 26 listopada 1855 
roku. 

Niecodzienną atrakcją dla tu-
rystów jest Wielki Kryty Bazar, 
jeden z  największych obiektów 
tego typu w Turcji. Bazar zajmuje 
powierzchnię 30 hektarów, ma 61 
ulic z około 3500 sklepikami, 22 
bramy, restauracje i  kawiarnie, 
dwa meczety i  cztery fontanny. 
Sprzedaje się tu między innymi 

przyprawy, biżuterię, wyroby 
garncarskie oraz dywany.  

W epoce Bizancjum znajdo-
wał się tutaj plac, na którym kup-
cy sprzedawali swoje towary. Po 
zdobyciu miasta przez Turków, na 

rozkaz sułtana Mehmeda Zdo-
bywcy zbudowano w 1464 dwie 
hale dla jubilerów i antykwariuszy. 
Dookoła nich stopniowo zaczęły 
powstawać kolejne sklepiki. Po 
każdym zniszczeniu przez pożar 
czy trzęsienie ziemi bazar odna-
wiano i  powiększano. Obecny 
kształt pochodzi z  XIX wieku. 
Handlowcy na bazarze są grzecz-
ni i wyjątkowo cierpliwi. Widzia-
łem, jak pewna Rosjanka, gryma-
sząc, przymierzyła kilkanaście 
sukienek, ale nie kupiła żadnej. 
Sprzedawca wcale się nie zdener-
wował, tylko uprzejmie się uśmie-

chał. Pomyślałem, że u nas – prze-
praszam za słowo – sklepikarza by 
szlag trafił. Turcy lubią, kiedy 
klienci się targują, to im sprawia 
przyjemność i cenę mogą zbić na-
wet do połowy. 

Warto też wybrać się na Aleję 
Niepodległości, zwaną w  lokal-
nym języku jako Istiklal Caddesi. 
To najpopularniejszy deptak 
w mieście. Spotyka się tam tłumy 
turystów oraz  mieszkańców 
Stambułu, których przyciągają 
liczne sklepy, restauracje, obiekty 
sakralne, budynki ambasad oraz 
muzea. Największą atrakcją ulicy 
jest zabytkowy czerwony tram-
waj, będący prawdziwą ikoną 
miasta. 

Zwiedzenie Stambułu jest 
wspaniałym przeżyciem i okazją 
do zdobycia wiedzy o Turcji.

Na ruchliwej Alei Niepodległości zawsze są tłumy ludzi Błękitny Meczet, największa świątynia islamska w Stambule

Fragment miasta z lotu ptaka

Muzeum Mickiewicza

Zabytkowy czerwony tramwaj – ikona Stambułu

Korespondencja z Turcji 

Stambuł – miasto na dwóch kontynentach
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– Na czym polega sekret pań-
stwa sukcesu? 

– Od początku istnienia za-
kładu konsekwentnie budowaliś-
my nasza markę, tak żeby była 
rozpoznawalna i kojarzona z na-
turalnymi produktami wyróżnia-
jącymi się najwyższą jakością. Co-
roczne inwestycje w nowoczesny 
park maszynowy pozwoliły nam 
zwiększać możliwości produkcyj-
ne, bez ingerencji w sprawdzone 
receptury. Nie jesteśmy w stanie 
konkurować z firmami produku-
jącymi na skalę masową, dlatego 
musieliśmy znaleźć na rynku ni-
szę, w  której będziemy czuć się 
mocni. Nasza spółdzielnia ma 
charakter rękodzielniczy – prze-
twory produkowane są metodami 
tradycyjnymi dla naszego regionu, 
niektóre, tak jak Twarożek Babu-
ni, są wytwarzane ręcznie, sposo-
bem naszych babć. Do produktów 
nie dodajemy żadnych zagęszcza-
czy czy tłuszczów roślinnych, nie 
bez znaczenia jest również lokali-
zacja zakładu, który usytuowany 
jest wśród pól i dużego kompleksu 
leśnego pozbawionych przemysłu 
zanieczyszczającego środowisko 
naturalne. Czysta etykieta oraz 
naturalne kolory opakowań, które 
projektujemy samodzielnie, towa-
rzyszą nam od początku funkcjo-
nowania przedsiębiorstwa i  do-

skonale wpisują się w obowiązują-
ce trendy. Klienci, którzy poszu-
kują zdrowych produktów wyso-
kiej jakości i  niepowtarzalnego 
smaku, doceniają walory naszych 
wytworów, niektórzy twierdzą 
wręcz, że można się od nich uza-
leżnić. 

– Które produkty z  państwa 
oferty zasługują na szczególną 
uwagę? 

– Naszym sztandarowym wy-
robem jest masło tradycyjne pro-
dukowane metodą periodyczną 
(tradycyjną) w maselnicy, których 
w Polsce jest zaledwie kilka. Jed-
nym z  czynników sprzyjających 
bardzo dobrej jakości organolep-
tycznej masła jest woda pocho-
dząca ze studni głębinowej, bez 
dodatkowego uzdatniania, której 
używamy do płukania. Masło tra-
dycyjne zostało uhonorowane zło-
tym medalem Polagra Food 
w Poznaniu, w roku 2013 otrzy-
mało znak „Jakość i Tradycja” pro-
mujący produkty posiadające 
szczególną jakość, reputację lub 
inne cechy odróżniające je od in-
nych, należących do tej samej ka-
tegorii, produkowane przez co 
najmniej dwa pokolenia, a w 2018 
roku certyfikat „Zielonej Doliny”, 
w ramach pierwszej edycji nada-
nia znaku „Zielona Dolina Żyw-
ności i Zdrowia”. 

Inną, ważną grupą produktów 
są twarogi. W 2012 roku, w ramach 
linii premium, wprowadziliśmy na 
rynek tort twarogowy, wyróżniający 
się oryginalnym kształtem i deli-
katną strukturą. Jesteśmy jedynym 
producentem twarogu w takiej for-
mie, a jego wzór jest opatentowany 
i zastrzeżony. Duże zainteresowa-
nie, które wzbudza wśród klientów, 
pozwoliło nam rozszerzyć zasięg 
jego sprzedaży poza nasz stały ob-
szar. Tort twarogowy również jest 
laureatem złotego medalu Polagra 
Food. Pozostałe przetwory w linii 
premium naszych twarogów to 
ręcznie wytwarzane klinki – Klinek 
Międzyborski oraz Twarożek Ba-
buni, który jest dostępny w ofercie 
sklepów Aldi na terenie całej Pol-
ski. 

Naszym najnowszym produk-
tem jest kefir w  butelce, który 
wprowadziliśmy na rynek dwa 
lata temu i  pomimo ogromnej 
konkurencji, okazał się hitem 
sprzedaży, pokonując inne kefiry 
walorami smakowymi. 

– Z OSM Międzybórz zwią-
zała Pani całą swoją drogę kariery, 
przechodząc przez wszystkie 
szczeble awansu zawodowego – 
od stażystki, przez laborantkę, 
aż do funkcji prezesa, którą pias-
tuje Pani od lat. Jakie były Pani 
najważniejsze decyzje? 

– Gdy obejmowałam stanowi-
sko prezesa, moją ambicją było, 
aby w momencie akcesji Polski do 
Unii Europejskiej nasza spółdziel-
nia spełniała warunki certyfikatu 
zgodności z  normami unijnymi. 
Udało nam się go uzyskać w 2004 
roku, dzięki dotacjom otrzyma-
nym z funduszu SAPARD. Od tej 
pory występujemy po środki unij-
ne przy każdym rozdaniu; dotych-
czas otrzymaliśmy wsparcie dzie-
sięciokrotnie, a jedenasty wniosek 
jest procedowany. Ubieganie się 
o fundusze europejskie było moją 
najważniejszą decyzją i  przeło-
mem technologicznym dla przed-
siębiorstwa. W ramach zrealizo-
wanych wniosków wyposażyliśmy 
zakład w linie produkcyjne najno-

wszej generacji i nowoczesny tabor 
samochodowy. Naszym najśwież-
szym zakupem, dofinansowanym 
w 50 proc. z dotacji, jest proekolo-
giczna maszyna do nalewania pro-
duktów płynnych w butelki PET, 
z możliwością nalewania w opako-
wania szklane. To wszystko nie by-
łoby możliwe, gdyby nie dobre 
wyniki ekonomiczne, które rok -
rocznie uzyskujemy. Zawdzięcza-
my im również wyróżnienia: trzy-
krotne uhonorowanie OSM 
Międzybórz Diamentem Forbesa 
i umieszczenie mojego nazwiska 
wśród 100 najbardziej przedsię-
biorczych kobiet w Polsce według 
dziennika „Puls Biznesu”. 

 
Puls Biznesu
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Czerpiemy z natury i tradycji,  
aby zachwycać niepowtarzalnym smakiem

Tradycja i standard UE: Dzięki odwadze wychodzenia naprzód, otwartości na nowe możliwości i umie-
jętnemu ich wykorzystywaniu oraz gospodarności w zarządzaniu przedsiębiorstwem, udało nam się 
stworzyć nowoczesną firmę o europejskich standardach, zachowując najlepsze polskie tradycje mle-
czarskie – mówi Barbara Szczerba, prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Międzyborzu. 
Spółdzielnia Mleczarska w Międzyborzu powstała po II wojnie światowej, z powodzeniem przetrwała 
okres przemiany ustrojowej w Polsce i co roku osiąga wzrost przychodów. 

Barbara Szczerba,  
prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Międzyborzu

Rozmowa z Barbarą Szczerbą,  
prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Międzyborzu
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Zamierzenia 
OSM w Międzyborzu 
 
W swoich planach OSM w Międzyborzu określiła 
główne cele wyznaczające kierunki dalszego 
rozwoju:  
• utrzymać proekologiczny, zgodny z tradycjami 

polskiego mleczarstwa, proces produkcji;  
• zadbać o zdrowie klientów, nie stosując żadnych 

dodatków i komponentów;  
• wspierać producentów mleka i prowadzić 

szkolenie w zakresie hodowli bydła mlecznego;  
• wzbogacać asortyment produkowanych 

wyrobów, sięgając do tradycji polskiego 
mleczarstwa;  

• w działalności modernizacyjno- 
–inwestycyjnej uwzględniać ochronę  
środowiska naturalnego;  

• aktywnie uczestniczyć w różnych 
przedsięwzięciach w celu promowania  
wyrobów oraz znaku towarowego;  

• niezawodnie i terminowo realizować  
wszystkie zamówienia złożone w zakładzie.

Okręgowa Spółdzielnia  
Mleczarska 

56-513  Międzybórz 
ul. Wrocławska 17 
tel. 62 785 60 05 

e-mail: osm.miedzyborz@adres.pl
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O
twarty w 1977 roku pań-
stwowy teatr dramatycz-
ny w  Legnicy dodaje 

blasku temu miastu, które znalazło 
się na poczesnym miejscu mapy 
kulturalnej kraju. Do 1991 roku 
funkcjonował pod nazwą Teatr 
Dramatyczny, potem (w połączeniu 
z Wojewódzkim Domem Kultury 
i  Galerią Sztuki) jako Centrum 
Sztuki – Teatr Dramatyczny. Od 
1999 roku nosi imię Heleny Mo-
drzejewskiej. 

Teatr prezentował atrakcyjny 
repertuar przyciągający coraz wię-
cej widzów.  

Uczestniczy w  najważniej-
szych krajowych przeglądach 
i festiwalach, zdobywając presti-
żowe nagrody (m.in. w Konkursie 
na Wystawienie Polskiej Sztuki 
Współczesnej, Festiwalu Sztuki 
Reżyserskiej „Interpretacje” w Ka-
towicach, Festiwalu Szekspirow-
skim w Gdańsku itd.). 

Prezentuje swoje spektakle 
także poza granicami kraju (Cze-
chy, Niemcy, Wielka Brytania, 
Słowacja, Słowenia, Rosja i USA 
– 2009, Argentyna – 2013, Turcja 
– 2014). Misją legnickiego teatru 
jest przedstawianie prawdziwych 
historii w prawdziwych miejscach, 
np. starych halach fabrycznych 
czy zrujnowanym kinie. Historie 
te często dotyczą Legnicy, pod-
trzymując tym samym i utrwala-
jąc tożsamość miasta. 

Najważniejsze spektakle Teat-
ru Modrzejewskiej to: „Ballada 
o Zakaczawiu” (2000, wersja TV 
2002), „Wschody i zachody mias-
ta” (2003, wersja TV 2005), 
„Made in Poland” (2004, wersja 
TV 2005), „Otello” (2006), „Łem-
ko” (2007), „III Furie” (2011, 
wersja TV 2012), „Orkiestra” 
(2011, wersja TV 2013). Teatr or-
ganizował w Legnicy Międzyna-
rodowy Festiwal Teatralny „Mias-
to” (2007, 2009), którego sceną 
były zrujnowane legnickie prze-
strzenie, i współorganizował Fes-
tiwal Teatru Nie-Złego (2011, 
2012). W Teatrze Modrzejewskiej 

reżyserują tacy wybitni twórcy, jak 
Jacek Głomb, Lech Raczak, Piotr 
Cieplak, Paweł Kamza, Ondrej 
Spišák, Przemysław Wojcieszek. 

Teatr Heleny Modrzejewskiej 
nie tylko gra spektakle w Legnicy, 
często ekipa wybiera się do innych 
polskich miast, żeby napędzać 
tamtejszą publiczność artystycz-
nym wiatrem.  

– Podróże do życia teatrowi są 
niezbędne, wierzę, że takie węd-
rówki uczą nas wielu potrzebnych 
umiejętności, zachowania się 
w  innych przestrzeniach i  ela-
stycznego dopasowania się do 
nich, co nie jest najłatwiejsze – 
mówi Jacek Głomb, dyrektor leg-
nickiego teatru. – Ekipa z naszego 
teatru często jeździ w konkretne 
miejsca bez zaproszenia. Sami wy-
myślamy trasę podróży i staramy 
się jej podołać – dodaje Głomb. – 
Taką wymyśloną wędrówką była 
artystyczna wyprawa na Syberię 
w  2009 roku, gdzie zagraliśmy 
spektakl „Palę Rosję”. Zagranicz-
ne podróże wiążą się z kosztami. 
Na tym polu też mamy wiele suk-
cesów, bo wspiera nas marszałek 
województwa, często też udaje 
nam się zdobyć pieniądze z Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego – kontynuuje dyrek-
tor. – Zagraniczne podróże to nie 
koniec artystycznych wojaży na-
szej ekipy teatralnej. Będziemy 
wędrować ze spektaklami także po 
Polsce – dodaje Głomb. – Weź-
miemy udział w  projekcie pn. 
„Teatr Polska”, realizowanym 

przez Instytut Teatralny w War-
szawie. Polega on na odwiedzaniu 
miast, w których nie ma stałej sce-
ny teatralnej. Wystawimy spektakl 
„Zrozumieć H.” w  Lubinie, 
Kłodzku, Żarach, a także na Po-
morzu (Kościerzyna, Kartuzy). 

Pisząc o  legnickim Teatrze 
Modrzejewskiej, nie można po-
minąć niezwykłej osoby, którą jest 
niewątpliwie dyrektor teatru – Ja-
cek Głomb. To historyk, dzienni-
karz, pisarz, reżyser i  dyrektor 
teatru. W  rodzinnym Tarnowie 
był współtwórcą oddziału dzien-
nika „Czas Krakowski”, pisał tak-
że o  sporcie do krakowskiego 
„Tempa”. W 1992 roku, jako dzia-
łacz teatralny, był współzałożycie-
lem Ośrodka Teatru „Warsztato-
wa”, który działał do roku 1997. 
Prowadził tam alternatywny Teatr 
Na Skraju, w  którym wystawił 
między innymi „Kraj świata” Janu-

sza Andermanna. W  1993 roku 
został zastępcą kierownika arty-
stycznego w Teatrze Dramatycz-
nym w Legnicy, a w sierpniu 1994 
mianowano go dyrektorem tego 
teatru, którym kieruje do dziś. 
Wówczas ściągnął do niego absol-
wentów z krakowskiej i wrocław-
skiej szkoły teatralnej, z którymi 
stworzył wiele ciekawych spek-
takli plenerowych.  

W 1995 roku ukończył Wy-
dział Reżyserii Dramatu w kra-
kowskiej Państwowej Wyższej 
Szkole Teatralnej. Dyplomem re-
żyserskim był spektakl na moty-

wach powieści Aleksandra Du-
masa „Trzej muszkieterowie”, któ-
ry został zrealizowany jako wido-
wisko plenerowe w  Legnicy. 
Studiował też historię na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim. Studia 
ukończył w 1997 roku. Pracę ma-
gisterską z pogranicza historii i li-
teratury pisał na temat „Wschód 
w  twórczości Antoniego Ferdy-
nanda Ossendowskiego”. Po 
ukończeniu historii, ze specjaliza-
cją nauczycielską, chciał pracować 
w szkole. Niestety, jako działacz 
podziemnej Solidarności dostał 
zakaz nauczania historii.  

Jacek Głomb napisał biogra-
ficzną książkę o Janie Bielatowi-
czu – emigracyjnym pisarzu po-
chodzącym z Tarnowa – „Zielony 
Jasiek”. Razem z  Krzysztofem 
Kopką i Maciejem Kowalewskim 
napisał „Balladę o Zakaczawiu” – 
jednej z dzielnic Legnicy.  

Do ważniejszych wyreżysero-
wanych przez niego spektakli na-
leżą: „Trzej muszkieterowie” 
(1995), spektakl wystawiony na 
dziedzińcu Zamku Piastowskiego 
w Legnicy, „Pasja” według Mie-

czysława Abramowicza (1995), 
wystawiona w  zabytkowym leg-
nickim Kościele Mariackim, a na-
stępnie grana w  świątyniach na 
terenie całego kraju, „Zły” według 
Leopolda Tyrmanda (1996), wy-
stawiony w  starej poniemieckiej 
fabryce amunicji, „Don Kichot 
nocą” Krzysztofa Kopki (1997), 
„Koriolan” Williama Szekspira 
(1998) zrealizowany na terenie 
byłych pruskich, a następnie ra-
dzieckich koszar wojskowych, 
„Ballada o  Zakaczawiu” Jacka 
Głomba, Krzysztofa Kopki i Ma-
cieja Kowalewskiego (2000), gra-
na w nieczynnym kinie „Kolejarz”, 
„Hamlet” Williama Szekspira 
(2001) w zrujnowanej sali teatral-
nej, „Obywatel M – historyja” 
Macieja Kowalewskiego inspiro-
wana życiorysem byłego premiera 
Leszka Millera, „Wschody i za-
chody miasta” (2003) i  „Szaweł” 
(2004) Roberta Urbańskiego.  

Jacek Głomb za swą działal-
ność reżyserską wielokrotnie był 
nagradzany. I  tak przygotowany 
przez niego „Koriolan” został na-
grodzony przez Fundację Theat-
rum Gedanense jako najlepszy 
spektakl szekspirowski w sezonie 
1998/99, „Ballada o Zakaczawiu” 
dostała „Dolnośląski Brylant 
Roku 2000” w kategorii Wydarze-
nie Kulturalne Roku oraz Nagro-
dę im. Konrada Swinarskiego 
w 2002 dla najlepszego reżysera 
sezonu 2000/01. W roku 2002 za 
Osobowość Twórczą Roku nagro-
dzony został „Dolnośląskim Bry-
lantem Roku 2001”, a  w 2003 
uhonorowano go „Dolnośląskim 
Kluczem Sukcesu” w  kategorii 
„największej osobowości w  pro-
mocji regionu”. Odznaczony zos-
tał także Złotym Krzyżem Zasłu-
gi. 

Kultura
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Teatr promuje Legnicę w kraju i za granicą

Dyrektor Teatru im. Modrzejewskiej – Jacek Głomb

Scena ze spektaklu „Król Lear”

Widownia

Scena ze „Skarbu wdowy”
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T
o nowoczesna budowla 
umożliwiająca dalekie ob-
serwacje. Konstrukcja po-

wstała w 2018 roku i dość szybko 
okrzyknięta została mianem naj-
większej atrakcji Gór Wałbrzy-
skich. Choć od otwarcia wieży 
minęły już ponad dwa lata, zain-
teresowanie nią wcale nie zmalało. 
Liczne pielgrzymki odwiedzających 
zdają się sugerować, że jest wręcz 
na odwrót – popularność tego 
miejsca ciągle wzrasta.  

Trójgarb jest charakterystycz-
nym szczytem w  Górach Wał-
brzyskich, znajdującym się po-
między Szczawnem-Zdrojem 
a Kamienną Górą. Swoją nazwę 
zawdzięcza trzem wierzchołkom 
o zbliżonej wysokości (778, 757 
i 738 m n.p.m.). To właśnie dzięki 
nim szczyt wyróżnia się w pano-
ramie.  

Do 2018 roku było to miejsce 
odwiedzane przez pasjonatów 
i okolicznych mieszkańców, któ-
rzy chętnie biesiadowali tu przy 
ogniskach. Mało kto spodziewał 
się, że już niebawem szczytem za-
władnie turystyka masowa 
z prawdziwego zdarzenia! 

Budowla ma 27 metrów wyso-
kości i  aż pięć tarasów widoko-

wych zawieszonych na różnych 
wysokościach. Taka konstrukcja 
była strzałem w dziesiątkę – nie 
dość, że wygląda to bardzo efek-
townie, to jeszcze pozwala rozła-
dować ruch turystyczny. Nawet 
gdy na wieży jest kilkadziesiąt 
osób, każdy znajdzie dla siebie 
trochę miejsca do podziwiania 
pięknych widoków.

…grupa kilku piaskowych 
baszt skalnych położonych 
w  Lwówku Śląskim z  pięknym 
widokiem na okolicę. Niezwykłe 
formy skalne, wygodna ścieżka 
i otoczenie lasu powodują, że to 
ciekawy pomysł na krótki wee-
kendowy spacer. 

Szwajcaria Lwówecka to bar-
dzo małe, ale ciekawe miejsce. 
Lwóweckie Skały są położone na 
wysokości ok. 250 m n.p.m. 
w Parku Krajobrazowym Doliny 
Bobru. To kilka skał złożonych 

z czerwonych piaskowców triaso-
wych oraz szarych piaskowców 
kredowych. 

Startujemy praktycznie wprost 
z parkingu. Po jego lewej stronie 
znajduje się ścieżka, która po ka-
miennych schodach pnie się pod 
górę, aż dojdziemy do podnóża 
pierwszych skałek. Skałki swoim 
charakterem przypominają te, 
które znamy z  Gór Stołowych 
i Szczelińca Wielkiego. Są bardzo 
charakterystyczne, a  na niektó-
rych z nich widać, że są poprowa-

dzone drogi wspinaczkowe 
o trudnościach dla początkujących 
wspinaczy. 

Idziemy kawałek dalej, aby 
w  lesie odnaleźć ścieżkę (żółty 
szlak) prowadzącą dosyć mocno 
pod górę, którą wejdziemy na 
szczyt baszt skalnych. Warto 
przejść aż do samego końca, bo 
z każdego miejsca możemy zoba-
czyć inny widok na Lwówek Ślą-
ski i okolicę. 

Łukasz Kędzierski

Wieża widokowa 
na Trójgarbie 
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Nie masz szczęścia w miłości? Pojedź do Prudnika i usiądź przy za-
bytkowej studni z przełomu XVII i XVIII wieku. Szczęście osiągniesz 
po dotknięciu  ptaszka siedzącego na ramieniu Wawrzka

Studnia Miłości 
w Prudniku

Szwajcaria Lwówecka to…
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Łukasz Kłykow 

Z
marł w wieku 91 lat wroc-
ławianin Ryszard Więc-
kowski, postać wielce za-

służona dla polskich szachów. 
W szachy nauczył się grać sto-

sunkowo późno, w wieku 12 lat. 
Jako zawodnik doszedł do pozio-
mu I kategorii. Najwięcej jednak 
osiągnął jako działacz. Pełnił róż-
ne funkcje, m.in. w latach 1970–
1986 był prezesem Dolnośląskie-
go Związku Szachowego. 

Trudno przecenić wkład 
Więckowskiego w rozwój Memo-
riału Akiby Rubinsteina w Polani-
cy-Zdroju. Dzięki Niemu ta naj-
ważniejsza impreza szachowa na 
Dolnym Śląsku została wzbogaco-
na turniejami dodatkowymi oraz 
licznymi imprezami towarzyszący-
mi, a także prekursorskim w kraju, 
profesjonalnie wydawanym biule-
tynem dokumentującym zawody. 

Był też szanowanym sędzią 
klasy międzynarodowej, pierw-
szym przewodniczącym Kolegium 
Sędziów Polskiego Związku Sza-
chowego. Występował w roli arbit-
ra finałów mistrzostw Polski męż-
czyzn i kobiet oraz wielu innych 
turniejów w kraju i za granicą.  

Pamiętam, że uczestnicząc we 
Wrocławiu w organizowanych dla 
juniorów memoriałach Czesława 
Błaszczaka, miałem zwyczaj regu-
larnego telefonowania do sędziego 
Więckowskiego, aby dowiedzieć 
się, z  kim będę grał w  kolejnej 
rundzie (w pierwszej połowie lat 
90. XX wieku nie było możliwości 
sprawdzania kojarzeń w interne-
cie). Zawsze spotykałem się wtedy 
z Jego uprzejmością i życzliwością. 

Więckowski w turniejach gry-
wał rzadko. Spośród Jego nielicz-
nych dostępnych partii, najbar-
dziej spodobała się mi ta 
przeciwko Niemcowi Fritzowi 
Thumowi. 

(diagram) 
Grającemu czarnymi Więc-

kowskiemu udało się wywalczyć 
sporą przewagę. Możliwe było 
22... We7 z planem zaatakowania 
błądzącego skoczka rywala, wroc-
ławianin znalazł jednak jeszcze 
efektowniejszy sposób na wyko-
rzystanie lepszej pozycji. 

22... Wc8! 23. S:e6 Wfe8 24. 
Sf4 G:d2+ 25. G:d2 Sc3+ 

Silniej było odskoczyć w inną 
stronę: 25... Sg3+! i ginie za dar-
mo wieża h1. 

26. Ge3 S:d1 27. K:d1 Sf6 
0:1 
21 kwietnia 2021 Więckow-

skiego – jak mawiał sam za życia – 
„Bóg wezwał na partyjkę z Akibą 
Rubinsteinem”. Został pochowany 
we Wrocławiu. Podobnie jak Adolf 
Anderssen. Tutejszy grób tego 
pierwszego – nieoficjalnego – sza-
chowego mistrza świata został 
ochroniony przed zniszczeniem 
m.in. staraniem pana Ryszarda...

Okruchy  
dzieciństwa 

Za tzw. wczesnego Gomułki 
mieszkałem we Wrocławiu przy 
ulicy Partynickiej, niemal po są-
siedzku z torem wyścigów kon-
nych. Peryferie miasta, więc nie 
brakowało wiejskich klimatów.  

Niejednokrotnie towarzyszy-
łem koledze pasącemu swoje kro-
wy na trawniku przy pobliskim 
cmentarzu oficerów radzieckich 
z czołgami i armatami przy wej-
ściach. Chętnie robiłem za po-
mocnika kowboja zwłaszcza pod-
czas owocowania rosnących tam 
drzew czereśniowych. 

Bliziutko miałem też do Ślęży, 
przepływającej przez park między 
pętlą linii tramwajowej nr 17 
a  wyjazdem na autostradę A4. 
Pewnego razu nad brzegiem rzeki 
jakiś osiłek udający milicjanta wy-
rwał mi z  rąk nowiutką wędkę 
bambusową i na odchodne z łu-
pem jeszcze postraszył karą za 
nielegalne łowienie ryb. 

Co jeszcze pozostało w  pa-
mięci? Długa piesza droga – m.in. 
koło poligonu wojskowego – do 
Szkoły Podstawowej nr 30 przy 
ul. Wietrznej, gdzie zaliczałem 
pierwsze lata edukacji. Wysyłanie 
przez mamę do prywatnej piekar-

ni po ciepły, pachnący chleb. Gra 
w palanta. Hazardowanie się rzu-
tami 10-groszówkami na ziemię 
(kto nakrył jedną monetę drugą, 
zgarniał całą leżącą pulę). Zarob-
kowe zbieranie ślimaków win-
niczków. Furmanki wypełnione 
burakami cukrowymi, jadące 
przez Partynice do cukrowni na 
sąsiednim osiedlu Klecina. Pierw-
sza (i jak się okazało – ostatnia 
w życiu) komunia śwìęta... 

 

Czytnik  
myśli 

Gdybym miał choć za grosz 
smykałkę do nowinek technicz-
nych, próbowałbym najsampierw 
wynaleźć ustrojstwo do czytania 
cudzych myśli. Coś niemożliwe-
go, jak perpetuum mobile? 

Nieprawdopodobne to mog-
łyby się wydawać Kopernikowi 
telefon, radio, telewizja czy inter-
net. Trzymajmy się własnej pro-
pagandy, że Polak potrafi nie takie 
cuda. Osobiście poświadczam np., 
że tubylczy prawnicy bez wysiłku 
– intelektualnego zwłaszcza – ro-
bią białe z czarnego. Albo na od-
wyrtkę. 

Z takimi tęgimi głowami jes-
teśmy po prostu stworzeni (sam 
Bóg i Jezus Chrystus – potencjal-

ny ustawowy król Polski – tak 
chcą) do zmajstrowania czytnika 
myśli. Skoro innym (pod mniej-
szą opieką opatrzności) udało się 
skonstruować – bliski mojej idée 
fixe – wariograf, potocznie wykry-
waczem kłamstw zwany… 

Rzucam zatem pomysł, wy go 
se tera łapta, a ja pozostaję z na-
dzieją, że wzmiankowanego wy-
nalazku szczęśliwie nie dożyję. 
Nie chciałbym bowiem, aby ktoś, 
kto słyszy od kogoś, zwłaszcza 
szefowa (szef ) od podwładnej 
(podwładnego): „Pani (pan) jest 
genialna (genialny)!”, mógł 
sprawdzić na poczekaniu, czy po-
chlebca nie myśli zarazem: „Boże, 
za jakie grzechy muszę włazić 
w  dupę tej idiotce (temu idio-
cie)?”. 

Insza inszość, że np. niektó-
rym wrocławskim funkcjonariu-
szom tzw. wymiaru sprawiedliwo-
ści w  kontaktach ze mną 
niepotrzebny jakikolwiek czytnik, 
by mogli rozszyfrować, co na-
prawdę sądzę o ich niezawisłości 
od litery i ducha prawa, tudzież 
od etyki służbowej. Jakem were-
dyk: co we łbie, to na jęzorze (nie-
wyparzonym, trza przyznać)… 

Bo ja jestem odważny niczym 
ten pepik ze starej czeskiej aneg-
doty, który nie bał się krytykować 
władzy w obliczu swojej śmiertel-

nej choroby. Co prawda raka jesz-
cze nie mam, ale mam lepszą od 
wariackich papierów legitymację 
emeryta. A więc człowieka zawo-
dowo, społecznie i politycznie wol-
nego. Co dla byłego dziennikar-
skiego najemnika jest bezcenne! 

 

W towarzystwie 
Gierka 

Tzw. gospodarska wizyta I se-
kretarza Komitetu Centralnego 
Polskiej Zjednoczonej Partii Ro-
botniczej – Edwarda Gierka 
w Kombinacie Rolno-Przemysło-

wym w Lubomierzu w 1979 roku. 
Drugi z  lewej to ja. Stoję za 
ówczesnym partyjnym numerem 
1 w województwie jeleniogórskim 
– Stanisławem Cioskiem. Auto-
rem zdjęcia jest Tadzio Szwed, 
z którym relacjonowałem to pań-
stwowotwórcze zbiegowisko dla 
dolnośląskiej „Gazety Robotni-
czej”. 

Z czasami panowania Gierka 
kojarzy się mi afera z przekręce-
niem jego nazwiska na „Giererek” 
w tytule na pierwszej stronie 
„Słowa Polskiego”. Tę nieszczęsną 
sylabę przeoczył przed drukiem 
nawet cenzor. 

Hobby

Polub szachy (45)
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W
ałbrzych Główny to 
duża stacja węzłowa 
o charakterze manew-

rowym, jedna z najwyżej tego typu 
położonych w  Polsce, a  wśród 
stacji górskich – największa. Dwo-
rzec położony jest na wysokości 
500 m n.p.m. Nazwę „Główny” 
zawdzięcza właśnie szerokim funk-
cjom w  ruchu towarowym, gdyż 
pomimo charakteru węzłowego, 
dla ruchu pasażerskiego znajduje 
się ona na obrzeżach miejscowości 
na terenie dzielnicy Podgórze.  

Przez dworzec biegną linie 
kolejowe Wrocław – Görlitz oraz 
Kłodzko – Wałbrzych.  

Od maja do końca września 
Wałbrzych Główny jest począt-
kową stacją weekendowych, świą-
tecznych połączeń z Meziměstí.  

Stacja ma kilka grup torowych, 
na grupę torów pasażerskich skła-
da się sześć torów mających kra-
wędź peronową, z czego dwa oka-
lające budynek dworca oraz dwa 
dwukrawędziowe perony. W  ru-
chu pasażerskim użytkowane są 

jednak tylko trzy krawędzie przy 
peronach 1 i 2. Na wysokości pe-
ronów znajduje się także kilka to-
rów ładunkowych, jednak w więk-
szości wyłączonych z eksploatacji. 
W  tym miejscu zlokalizowano 
również stację paliw, będącą włas-
nością PKP Energetyka.  

Na wysokości nastawni „WG” 
zlokalizowano też lokomotywow-
nię, obecnie wyłączoną z użytko-
wania. W przeszłości lokomoty-
wownia ta stanowiła jedno 
z  podstawowych miejsc obsługi 

zarówno pojazdów trakcji paro-
wej, spalinowej i  elektrycznej 
(przed wojną lokomotywownia 
miała nawet zelektryfikowane sta-
nowiska) do obsługi linii kolejo-
wej nr 274.  

Na przestrzeni lat układ torowy 
stacji Wałbrzych Główny podlegał 
pewnym przebudowom, głównie 
związanym z  likwidacją torów 
i rozjazdów. Do dziś część rozwią-
zań pozostaje jednak oryginalnymi 
z czasów przedwojennych. Takim 
starym rozwiązaniem pozostaje 
nietypowe, zastosowane wyłącznie 
na kilku stacjach w Polsce, zawie-
szenie poprzeczne do sieci – kon-
strukcje wsporcze mają w tym wy-
padku jednak polski rodowód, 
pomimo iż elektryfikacja w latach 
60. XX wieku prowadzona była na 
linii zelektryfikowanej wcześniej 
systemem prądu przemiennego 
w latach międzywojennych.  

Stacja została oddana do użyt-
ku 15 sierpnia 1867 roku. Pierw-
szą nazwą było Dittersbach. Ko-
lejne nazwy dworca to 
Waldenburg Dittersbach, po woj-
nie na krótko Borowieck (pierw-
sza powojenna nazwa Wałbrzy-
cha) Wałbrzych Dzietrzychów 
nadana 27 sierpnia 1945 roku, 
Wałbrzych Ogorzelec, którą dwo-
rzec nosił od 6 września 1947 
roku oraz Wałbrzych Główny od 
1948 roku.. Elewacja budynku 
dworca ma bogaty detal architek-

toniczny w  postaci obramień 
okiennych i drzwiowych, płycin, 
gzymsów, rozet.  

Przed rokiem 1900 dworzec 
przeszedł przebudowę i rozbudo-
wę. W  miejscu, gdzie obecnie 
znajduje się ładownia kruszywa, 
był szyb Eugeniusz, który w 2001 
roku ze względu na zły stan tech-
niczny został zezłomowany. 

24 lipca 2019 PKP SA ogłosi-
ły przetarg na przebudowę zabyt-
kowego dworca Wałbrzych 
Główny. Prace, które potrwają po-
nad rok, zakładają także zagospo-
darowanie otoczenia, z wyburze-
niem kilku istniejących obiektów. 
Renowacji zostanie poddana m.in. 
elewacja budynku, na której zain-
stalowana zostanie iluminacja. 
Zainstalowana zostanie również 
winda. Na dworcu po przebudo-
wie będzie się mieściła poczekal-
nia z dwoma wejściami od strony 
peronu i  placu przed dworcem, 
która zostanie wyposażona 
w nowe siedziska oraz systemy in-
formacji wizualnej (elektroniczne 
tablice przyjazdów i odjazdów po-
ciągów) i głosowej. Część pocze-
kalni będzie przeznaczona dla ro-
dziców z  dziećmi. Dworzec 
zostanie przystosowany do po-
trzeb osób niepełnosprawnych – 
podjazdy, linie prowadzące z po-
lami uwagi, brak barier architek-
tonicznych. Planowany jest rów-
nież montaż defibrylatora.

W
 dawnej, nieczynnej ko-
palni „Julia” („Thorez”) 
otwarto centrum nauki 

i sztuki. Na 4,5 hektara zabytko-
wych obiektów poprzemysłowych 
powstały: 
• Muzeum Przemysłu i Techniki 

prezentujące historię węgla, gór-
nictwa i górników pracujących 
w skrajnie niebezpiecznych wa-

runkach. W zbiorach muzeum 
znajdują się maszyny górnicze 
oraz ich elementy, pamiątki 
związane z działalnością kopalń 
wałbrzyskich, a także materiały 
audiowizualne i zbiór archiwa-
liów. Muzeum to także dział ar-
cheologiczny oraz geologiczny 
z  bogatymi zbiorami z  terenu 
Wałbrzycha. 

• Galeria  Sztuki Współczesnej 
przedstawia wystawy wybitnych 
osobowości sztuki, indywidual-
nych i zbiorowych, o zasięgu lo-
kalnym, ogólnopolskim, odbija-
jących się echem również poza 
granicami kraju. Są to zarówno 
pokazy malarstwa, fotografii, 
grafiki, jak i  mniej tradycyjne 
formy sztuki.  

• Centrum Ceramiki Unikatowej 
oferuje warsztaty ceramiczno-
garncarskie indywidualne oraz 
grupowe, podczas których każdy 
z uczestników zajmuje się wy-
braną techniką modelowania 
w glinie. Prowadzone są zajęcia 
dla grup przedszkolnych oraz 
uczniów szkół wszystkich 
szczebli.  

• Pokoje gościnne i   kawiarnia. 
Centrum utrzymuje  pokoje jed-
no- i dwuosobowe, w tym dwu-
osobowy pokój dostosowany do 
potrzeb osób niepełnospraw-
nych. Każdy pokój ma telewizor 
i telefon oraz łazienkę z pryszni-
cem i suszarką. W miejscu daw-
nej Sztygarówki  znajduje się ka-
wiarnia.
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Centrum widziane z góry

Dworzec  
Wałbrzych Główny  
w renowacji

Centrum nauki i sztuki w nieczynnej kopalni

Kawiarenka w hotelu Centrum Jeden z budynków
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Wojciech Mach 

P
rzez ponad rok nauczyliśmy 
się udawać, że ochrona 
zdrowia działa, że naucza-

nie zdalne rzeczywiście trwa. Ob-
darowywaliśmy się serdecznymi 
uśmiechami bezobjawowymi – 
w maseczkach… Zmieniły się co-
dzienne zwyczaje, powstały nowe 
rytuały. Np. nadgorliwcy zanosili 
do kościoła zestawy maseczek, 
aby je poświęcić… W  Polanicy-
Zdroju, przed pensjonatem AKA-
CJA, odbywały się pokazy zakła-
dania i eleganckiego noszenia ma-
seczek oraz kursy flirtowania przy 
pomocy odpowiednich gestów 
maseczką. 

Kibice żużlowi jednej z ekstra-
ligowych drużyn dowiedzieli się, 
że na ich stadionie zaszczepiono 
traktor do równania toru – aby 
było bezpieczniej. Biura matry-
monialne  działają zgodnie z regu-
laminem – TYLKO DLA ZA-
SZCZEPIONYCH. Natomiast 
nie wiem, jak to oficjalnie jest 
w agencjach towarzyskich… 

W dawnych, bajkowych cza-
sach wystarczyło, aby książę poca-
łował zieloną żabkę i od razu był 
szczęśliwy z  przecudnej urody 
królewną. Pili miód i mleko, a ra-
dości im nie brakowało. Dziś nikt 
nie musi całować klamki za-
mkniętego sklepu, gdyż w każdym 
mieście ŻABEK jest mnóstwo 
i prawie przez całą dobę są czyn-

ne, czekając właśnie na niego. Ale 
dla przestrogi: pewien Zbyszek, 
nawet bez buziaków widział 
w swej narzeczonej Marylce same 
zalety. Resztę poznał… po ślubie. 
Natomiast Józek jest przeciw uci-
skowi, nie znosi przymusu i dlate-
go od kilku lat nie chce ożenić się 
z Basią. Stworzył własną, prywat-
ną Deklarację Niepodległości. 

W zaprzyjaźnionych woje-
wództwach także zdarzają się nie-
oczekiwane sytuacje. Romantycz-
na Czytelniczka z  Opola 
zwierzyła się redakcji ODRO-
DZONEGO SŁOWA POL-
SKIEGO z  przygody, która ją 
spotkała podczas czerwcowego 
samotnego spaceru po urokliwym 
opolskim Parku Nadodrzańskim. 

„Kiedy oskarżony spotkał mnie 
wieczorem w parku i przewrócił 
na ziemię, nie wołałam o ratunek. 
Przypuszczałam bowiem, że ma 
wobec mnie poważne zamiary”. 

Ostatnio, spacerując po zabyt-
kowym Brzegu, usłyszałem taką 
rozmowę dwu przyjaciółek: – Co 
mówisz mężowi, gdy idziesz na 
randkę z nowym, obcym mężczyz-
ną? – Jak zwykle mówię prawdę, że 
idę na badania porównawcze. 

Natomiast wyraźnie dobrze 
ma się wrocławskie budownictwo. 
Polecam pojechać autobusem 
miejskim do osiedla Iwiny koło 
Brochowa. Dosłownie na łąkach 
rosną tam nowe osiedla-bloko-
wiska. Naliczyłem aż 21 dźwigów, 
równocześnie pracujących na 

owym sporym obszarze. Widok 
niezwykły! Niedługo pojawi się 
wreszcie wyczekiwany przystanek 
kolejowy Iwiny. Także powiększa-
ją się Stabłowice i Wojszyce. Po-
dobnie rozrasta się odległe od 
centrum o 9 km Psie Pole. Roz-
szerza się Leśnica, oddalona od 
wrocławskiego Rynku o  14 km. 
Być może za jakiś czas będziemy 
mówić, iż Wrocław-Centrum stał 
się przedmieściem swoich dzisiej-
szych przedmieść…  

A pomyślmy, że do XVIII wie-
ku teren dzisiejszego wrocławskie-
go placu Solidarności i Szczepina 
był miejscem rekreacyjnym dla 
ówczesnych mieszczuchów. Jeździli 
tam na wypad za miasto z wałów-
ką, służącymi i całym ekwipażem!

G
ogolin to małe miastecz-
ko i siedziba gminy miej-
sko-wiejskiej w  woje-

wództwie opolskim, w  powiecie 
krapkowickim. Jest jednym z tych 
miejsc, które pojawiają się na dro-
dze zupełnie przypadkowo. Takie 
przypadki dają jednak często wiele 
niespodziewanych atrakcji, stąd 
trzeba być zawsze przygotowanym 
(uzbrojonym w aparat). Nikt nie 
powie, że nawet podczas przy-
padkowej wizyty w jakimkolwiek 

miasteczku nie da się pół godzinki 
poświęcić na przynajmniej po-
bieżne jego poznanie.  

Gogolin jest specyficzny. To 
miasto pewnie odwiedziło nie-
wielu z Państwa, ale za to wszyscy 
je znają przynajmniej z  pieśni 
„Poszła Karolinka do Gogolina”. 

Jest to śląska pieśń ludowa, która 
jest też hejnałem Gogolina. Stała 
się także inspiracją dużego po-
mnika ustawionego w  centrum, 
a postacie Karolinki oraz Karlicz-
ka zostały uwiecznione w herbie 
gminy Gogolin.

B
arokowo-klasycystyczna 
budowla wzniesiona 
w  roku 1749, przebudo-

wana w 1924 roku. Obecnie ra-
tusz jest siedzibą władz samo-
rządowych i  administracyjnych 
miasta.  

Pierwszy ratusz w  Jeleniej 
Górze został wzniesiony na po-
czątku XIV wieku. Po kilku poża-
rach i zawaleniu się wieży, w roku 
1739 budowlę rozebrano. W  jej 
miejscu w  latach 1744–1749 
wzniesiono nowy budynek. 

W 1750 roku uruchomiono zegar 
na wieży, a w piwnicach została 
urządzona gospoda, przynosząca 
miastu dochody. Ratusz został 
przebudowany w roku 1924, a w 
latach 1957–1959 przeprowadzo-
no remont. 

Decyzją wojewódzkiego kon-
serwatora zabytków ratusz został 
wpisany do rejestru zabytków.  

Ratusz jest barokowo-klasycy-
styczną budowlą wzniesioną na 
planie prostokąta.

Kościół św. Anny i św. JoachimaKarolinka i Karliczek Zabytkowy wapiennik

Nowe obyczaje

Wędrówki

Tam, dokąd poszła Karolinka

Ratusz w Jeleniej Górze



15Sport

Waldemar Niedźwiecki 

Jestem przekonany, że niewielu 
sympatyków królewskiej gry 
wie, iż od wielu lat rozgrywane 

są Szachowe Mistrzostwa Polski 
Duchowieństwa. Od wielu lat, bo-
wiem tegoroczne zmagania odbyły 
się już po raz dwudziesty. Miejsce 
jubileuszowej imprezy – wrocław-
skie seminarium duchowne, 
a  czempionat był wyjątkowy nie 
tylko ze względu na ów jubileusz, 
ale i rekordową obsadę. Do rywa-
lizacji przystąpiło 32 uczestników: 
27 księży, 2 diakonów, 2 siostry 
zakonne oraz alumn seminarium. 
Patronat honorowy nad mistrzo-
stwami objęli abp Józef Kupny – 
metropolita wrocławski oraz kra-
jowy duszpasterz sportowców ks. 
Edward Pleń, zaś efektowne pu-
chary ufundowali: prezydent An-
drzej Duda, premier Mateusz 
Morawiecki i  marszałek Sejmu 
Elżbieta Witek.  

Czempionat rozgrywano na 
dystansie dziewięciu rund, tempo 
gry to 90 minut plus 30 sekund 
na każde posunięcie. Do fawory-
tów zaliczano obrońcę tytułu ks. 
Mirosława Mejzera (rektora se-
minarium pallotynów w Ołtarze-
wie), ks. Wojciecha Solę oraz 
wielokrotnego medalistę ks. Sta-
nisława Bąka. Ale złoty medal 
wywalczył ks. Sławomir Pawłow-

ski, a na trzecim miejscu uplaso-
wał się główny organizator im-
prezy ks. Krzysztof Domara-
czeńko.  

Wielką atrakcję mistrzostw 
stanowiła symultana, w której 30 
uczestników turnieju zmierzyło 
się z arcymistrzynią Jolantą Za-
wadzką. Należąca do szerokiej 
światowej czołówki zawodniczka 
wrocławskiej Polonii zwyciężyła 
w 27 partiach, 2 zremisowała, zaś 

pogromcę znalazła w  osobie ks. 
Fabiana Domagalskiego (diecez-
ja kaliska). Sam turniej miał bar-
dzo interesujący, emocjonujący 
przebieg, a  świetnie w  męskim 
gronie radziły sobie siostry zakon-
ne, które uplasowały się w środku 
stawki. Arcymistrzyni Zawadzka 
opuszczała seminarium z błogo-
sławieństwem uczestników tur-
nieju i  życzeniami sukcesów 
w  Pucharze Świata w  Soczi. 

A dokładniej w jednym z olimpij-
skich ośrodków w Krasnej Pola-
nie.  

W miejscu zimowych igrzysk 
do rywalizacji o prestiżowe trofe-
um przystąpiło w  konkurencji 
open 206 zawodników, zaś w gro-
nie pań 103 szachistki. W polskiej, 
10-osobowej ekipie (5 kobiet i 5 
mężczyzn) znaleźli się wszyscy 
najlepsi przedstawiciele tej dyscy-
pliny, w tym wspomniana wroc-

ławska arcymistrzyni Jolanta Za-
wadzka. I to ona spisała się najle-
piej spośród naszych szachistek, 
wygrywając dwie partie – naj-
pierw z Brazylijką, potem z Ros-
janką. W 1/16 finału Jola uległa 
wyżej notowanej Nino Batsias-
hvili (po naszemu Baciaszwili). 
Gruzinka jest dobrze znana we 
Wrocławiu, bowiem w 2013 roku 
w stolicy Dolnego Śląska wygrała 
memoriał Krystyny Hołuj-Radzi-
kowskiej (Zawadzka występowała 
w nim, jak we wszystkich kolej-
nych, w  podwójnej roli: zawod-
niczki oraz dyrektora turnieju). 
Być może Polka miałaby w poje-
dynku z Nino większe szanse na 
sukces, gdyby nie kłopoty zdro-
wotne. Tuż przed dwumeczem 
z utytułowaną Gruzinką złapała 
bowiem grypę żołądkową, co 
znacznie osłabiło jej organizm. 
Jednak awans do tej fazy pucharu 
to i tak znaczący wynik wrocław-
skiej szachistki.  

Start w Soczi był też znako-
mitym przetarciem przed Indywi-
dualnymi Mistrzostwami Europy 
w Jassach. A w grudniu rodzina 
Zawadzkich przymierzy się do 
kolejnego (już w  normalnych, 
„popandemicznych” warunkach) 
Międzynarodowego Arcymist-
rzowskiego Turnieju Szachowego. 
Na dopracowanie jego formuły 
przyjdzie czas po powrocie z Ru-
munii.

Waldemar Niedźwiecki 

P
andemia koronawirusa so-
lidnie namieszała w świa-
towym porządku. Potężnie 

ucierpiała gospodarka, w  2020 
roku odwołano lub przeniesiono 
na późniejszy termin imprezy kul-
turalne i sportowe. Najwięcej pro-
blemów dostarczyło przełożenie 
igrzysk olimpijskich w Tokio. Wy-
magało to budowania szczytu for-
my na kolejny rok, w niektórych 
przypadkach oznaczało nawet za-
kończenie kariery lub w  najlep-
szym razie odroczenie marzeń 
o olimpijskim starcie do igrzysk 
w Paryżu (np. na skutek kontuzji). 
Ale wirus Covid-19 ani myślał 
ustępować, więc i  nowy termin 
spotkania najlepszych sportowców 

globu stanął pod dużym znakiem 
zapytania.  

Społeczeństwo Kraju Kwit-
nącej Wiśni było w przeważającej 
części za odwołaniem igrzysk, 
bowiem liczba chorujących na 
nową odmianę wirusa o nazwie 
delta rosła w gwałtownym tem-
pie. Losy imprezy wahały się do-
słownie do ostatniej chwili, osta-
tecznie uznano, iż jej odwołanie 
naraziłoby organizatorów na 
ogromne straty. Ale wprowadzo-
no takie obostrzenia, iż igrzyska 
przestały być sportowym świę-
tem. Uczestników zamknięto 
w szczelnej bańce – pojedyncze 
pokoje hotelowe, których nie 
można było opuszczać w dowol-
ny sposób, miejsca na stołówce 
oddzielone szybą z pleksi, jednak 
największą bolączkę stanowiły 

pozbawione kibiców trybuny. 
Puste wielkie obiekty – stadion 
główny, kort centralny, wieloty-
sięczne hale sprawiały przygnę-
biające wrażenie. I z pewnością 
nie wpływały pobudzająco na po-
stawę sportowców.  

Podobnie zresztą jak pogoda – 
upał, ogromna wilgotność powiet-
rza były największym wrogiem 
uczestników igrzysk. Wszystko 
dlatego, że ostatnia dekada lipca 
i pierwsza sierpnia to ze względu 
na wspomnianą aurę fatalny czas 
dla sportowej rywalizacji na naj-
wyższym poziomie. Poprzednio 
Tokio w roku 1964 gościło olim-
pijczyków w październiku, kiedy 
warunki klimatyczne były o wiele 
znośniejsze.  

Teraz dodatkowo nie przemy-
ślano pewnych decyzji, np. rozpo-

czynania zmagań tenisistów od 
godzin przedpołudniowych, kiedy 
słońce operuje najmocniej, zaś 
wilgotność powietrza sięga 95 
procent. Organizatorzy twierdzili, 
że chodziło o to, by zakończyć gry 
przed 24 ze względu na godzinę 
policyjną, dlatego ich początek 
wyznaczono na 11. Lider świato-
wej listy Novak Djoković stwier-
dził jednak, że wystąpił jako ostat-
ni i  zakończył mecz o  17. Do 
północy pozostało więc wiele cza-
su, a  wszystkie tokijskie korty 
mają sztuczne oświetlenie, więc 
nic nie stało na przeszkodzie, by 
pojedynki zaczynać właśnie od 17. 
Jednak organizatorzy pozostali 
nieugięci.  

Piszę ten tekst po zaledwie 
dwóch pełnych dniach rywalizacji. 
i wygląda na to, że nie będą to dla 

nas rekordowe igrzyska. Już po 
tych kilkudziesięciu godzinach 
widać, iż polski boks pozostaje 
w kryzysie, że nie istnieje łucznic-
two, kiepsko ma się pływanie. Ale 
czekamy na medalowe wyścigi 
wioślarzy, kajakarzy, kilka miejsc 
na podium lekkoatletów, liczymy 
na niespodzianki, taką, jaką stało 
się chociażby zwycięstwo nienale-
żącej nawet do szerokiego grona 
faworytek Austriaczki Anny Kie-
senhofer w wyścigu kolarskim ze 
startu wspólnego (znalazła się 
w  ucieczce już na drugim kilo-
metrze i  dojechała samotnie do 
mety).  

A już dziś trzeba zacząć my-
śleć (i działać) o następnych let-
nich igrzyskach olimpijskich 
w Paryżu za trzy lata. Minie jak 
z bicza strzelił.
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Szach-mat w seminarium duchownym, 
a potem Krasnaja Polana

Najdziwniejsze igrzyska w historii



Dziennikarze komentujący wydarzenia sportowe 
w radiu i telewizji muszą reagować bardzo szybko. 
W takim tempie łatwo o lapsus językowy. Oto przy-
kłady z minionych lat: 
• Biegnie Smolarek lewą stroną, po prawej puszcza 

Bąka. 
• Adam Małysz skoczył 125 metrów. Czy Janne 

Ahonen go przeleci? 
• Jadą! Całym peletonem. Kierownica obok kierow-

nicy, pedał obok pedała. 
• Trener Włoch rozkłada ręce, trzymając się za gło-

wę. 
• Mecz zaczyna się za 15 minut, a wynik ciągle jest 

ten sam. 
• Podczas meczu piłkarskiego nad stadion opada 

gęsta mgła. Jak państwo widzą, zawodników już nie 
widać! 

• Kibiców szwedzkich nie ma zbyt dużo, ale za to nie 
grzeszą urodą. 

• Dostałem sygnał z Warszawy, że mają już państwo 
obraz, więc możemy spokojnie we dwójkę oglądać 
mecz. 

• Pani Szewińska nie jest już tak świeża w kroku, jak 
dawniej.  

• Mówię państwu, to jest naprawdę niezwykła 
dziewczyna! Dwie ostatnie noce spędziła poza 
wioską. 

• Na trybunach nie ma żony Michała Bąkiewicza. 
Może dlatego, ze nie jest żonaty. 

• Zawodniczka nawiązała łączność z koniem. 
• Siatkarze plażowi są często samotni, bo nie mają 

czasu na założenie rodziny. Ale są za to bardzo ro-
dzinni. 

• Polak walczy z Murzynem – to ten w czerwonych 
spodenkach. 

• Szurkowski, cudowne dziecko dwóch pedałów. 
• Na stadionie nikt nie siedzi, nikt nie stoi – wszyscy 

stoją.

Powrót 
 

Tusk powrócił do kraju, obawa się ziści, 
Nastąpiła eksplozja jawnej nienawiści, 
Narodowe media podjęły swą pracę, 
Wylewają pomyje i topią w kloace. 

Mówili początkowo Tuska zwolennicy, 
Że na białym koniu wrócił z zagranicy, 

Zwolennicy prawicy na publicznej mapie 
Twierdzą, że powrócił, lecz na chudej szkapie. 

Inni nienawistnicy nie zostają w tyle, 
Twierdzą, że powrócił na łysej kobyle. 

Jest jednak jego niewątpliwą cnotą, 
Że powrócił zwyczajnie, po prostu piechotą. 
Lecz chociaż powrócił na ojczystą ziemię, 

Dba rzekomo wyłącznie o niemieckie plemię. 
Wobec jego wrogów Tusk to cudzoziemiec, 

Miał dziadka z wermachtu,  
jest więc z niego Niemiec. 

Bardzo więc podejrzana jest jego osoba, 
On tylko pani Merkel chce się przypodobać. 
Na polski patriotyzm Tusk spogląda wilkiem, 

On niemieckiej kanclerz jest bowiem pupilkiem. 
Tusk ostrą krytykę ma w swoim zwyczaju, 
Bo on wcale nie kocha ojczystego kraju. 
Są bzdurne i haniebne powyższe zarzuty, 

Ten plan bardzo sprytnie dziś został uknuty, 
Chociaż ich poważnie traktować nie trzeba, 

Kupują je zwykli zjadacze chleba, 
Bo gdy się kłamstwa powtórzy sto razy, 

Nieprawdziwości nie widzi się skazy. 
Dla Tuska Polska jest dobrym adresem, 

A jego powrót jest jego sukcesem. 
Kontakt z elektoratem wcale go nie nudzi, 

Z prasą porozmawia i jest blisko ludzi. 
Mówi, że to Polska jest dziś jego państwem, 

Że obecna władza kieruje się draństwem. 
Mówi się wina Tuska, lecz on to ogarnie, 
I wkrótce polityczną otworzy winiarnię, 
I tego się doczeka rzeczywistość chora, 
Że bez żoliborskiego będzie dyktatora. 

16 Wesoło i rekreacyjnie

Danusia, córka Alego z Kairu

Satyra polityczna Jana Zacharskiego 
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Język dziennikarzy sportowych

O zawistniku 
Pewien mężczyzna  

znany był w gminie, 
że jest ambitny, więc po drabinie 

wspiął się dosyć wysoko, 
rozpychając się w tłoku, 

lecz spadł do ścieku,  
legł na padlinie. 

 
O przemianie odyńca 

Kargul był w lesie  
w pobliżu Wlenia, 

lecz nie polował tam na jelenia, 
ale na dzika dla wipa, 
więc pokazała ekipa, 

jak się kabana w odyńca zmienia. 

O chłopie z Lubomierza 
Chłop z Lubomierza  

podszedł do płota, 
żeby przepędzić sąsiadów kota, 

przy okazji rozbił gary, 
bowiem były nie do pary, 

gdyż ewidentny z niego idiota. 
 

O samotniku 
Skromny samotnik  
z gminy Zawonia 
Długo przebywał  

na wioski błoniach 
I tam w odosobnieniu 

marzył o swym spełnieniu, 
a jednocześnie ujeżdżał konia. 

Limeryki Jana Stanisława Jeża

Złote myśli na wesoło 
• Kolesie, którzy mówią, 
że wygląd panienki nie ma 
znaczenia, są jak biedacy, 
którzy mówią, że 
pieniądze szczęścia nie 
dają... 
• W wyborach miss 
stwierdzenie „dać za 
wygraną”  
nabiera zupełnie innego 
znaczenia. 
• Pamiętaj, że każdy 
wydaje się być normalny 
dopóty,  
dopóki tego kogoś nie 
poznasz bliżej.
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