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Lesław Miller 

W
 lipcu cieszyliśmy się, 
że systematycznie spa-
da liczba zakażonych 

covidem-19. Był nawet dzień, kiedy 
zanotowano tylko 60 przypadków 
zakażeń i  ani jednego zgonu. To 
całkowicie uśpiło naszą czujność, 
zachowywaliśmy się tak, jakby za-
razy już nie było. Z  obostrzeń 
został tylko obowiązek noszenia 
maseczek w pomieszczeniach za-
mkniętych, a  więc sklepach, pla-
cówkach ochrony zdrowia, biurach, 
na poczcie itp. Ale mało kto tego 
przestrzegał, ludzie wchodzili z gołą 
twarzą do takich miejsc. Ba, wielu 
pracowników handlu, przy ladach 
i kasach, pracowało bez maseczek. 
Klienci rzadko korzystali z płynów 
odkażających ręce. Również w ko-
munikacji miejskiej, tramwajach 
i autobusach , spotyka się pasażerów 
bez maseczek. 

Pamiętamy, jak na początku 
pandemii policja i  straż miejska 
dokonywały częstych kontroli 
i  karały abnegatów mandatami, 
a zdarzało się, że za większe prze-
winienia kierowano sprawy do 

sądu. Dzisiaj łatwiej znaleźć lód 
na Saharze, niż spotkać kontrolu-
jącego policjanta lub strażnika 
miejskiego. Hulaj dusza, piekła 
nie ma – cieszą się antyszczepion-
kowcy.  

Zaraza jednak nie minęła, tyl-
ko nieco przysnęła, aby we wrześ-
niu znów się obudzić i  zbierać 
śmiertelne żniwo. Z  każdym 
dniem przybywa zakażonych, za-
pełniają się szpitale, coraz więcej 
pacjentów musi być podłączanych 

do respiratorów. Umierają chorzy, 
którzy się nie zaszczepili. Wiruso-
lodzy przewidują, że liczba zacho-
rowań będzie wzrastać, nawet do 
kilku tysięcy osób dziennie. Doty-
czyć to będzie głównie ludzi nie-
zaszczepionych, w tym także mło-
dych. 

Trudno zrozumieć, dlaczego 
wielu Polaków, ludzi mądrych 
i  wykształconych, nie chce się 
szczepić. Nie są przecież kandy-
datami na samobójców! Dlaczego 
narażają się na utratę zdrowia 
i życia? Szkodzą nie tylko sobie, 
ale także innym. W  tej sytuacji 
rząd powinien ich do tego zmusić 
i wprowadzić ustawowy obowią-
zek szczepień, z  jednoczesnym 
karaniem opornych. Po raz kolej-
ny zwracamy się w tej sprawie do 
najważniejszych ludzi w polskiej 
władzy: Jarosława Kaczyńskiego, 
Andrzeja Dudy i Mateusza Mo-
rawieckiego. A może nie chcecie 
narażać się niezaszczepionym, 
którzy są dużym odsetkiem elek-
toratu wyborczego i mogą na was 
nie głosować w wyborach parla-
mentarnych? Ale co ważniejsze, 
zwycięstwo partii rządzącej czy 
zdrowie i życie Polaków!!!

S
amorząd wrocławski inwes-
tuje na peryferiach miasta. 
Trwa budowa żłobka 

i przedszkola na osiedlu Sołtyso-
wice.  

We wrześniu 2022 r. będzie 
przekazany do użytku nowy żło-
bek dla 150 dzieci. Wylane zosta-
ły już fundamenty. Żłobek razem 
z biblioteką powstanie na terenie 
o powierzchni 4835 m kw., z cze-

go powierzchnia użytkowa wynie-
sie 1751 m kw. Koszt inwestycji to 
12 mln zł. 

W nowym, pięciooddziało-
wym żłobku, zaplanowano m.in. 
bawialnie, sypialnie, zmywalnię, 
toaletę zewnętrzną dla dzieci na 

placu zabaw, salę do przewijania, 
szatnie oraz magazyny. W budyn-
ku będzie również wielofunkcyjna 
sala oraz pomieszczenia dla rady 
osiedla. 

Na Sołtysowicach rozpoczęła 
się również budowa publicznego 
przedszkola dla ok. 250 dzieci. 
Placówka powstanie także we 
wrześniu przyszłego roku w po-
bliżu ulic Lekcyjnej i  Bagatela. 

Obiekt wybuduje prywatny in-
westor na terenie pozyskanym od 
miasta w dzierżawę wieczystą.  

Wybudowane przez prywat-
nego inwestora przedszkole pub-
liczne działa już m.in. na ul. Reze-
dowej. Uczęszcza tam 250 dzieci.

Prof. Krzysztof Simon, znany wrocławski wirusolog

Wizualizacja żłobka

Plac budowy

To nie boli, a chroni życie

 Na froncie walki z COVID-19 

• Rośnie liczba  
zakażonych koronawirusem 

• Małe zainteresowanie 
szczepieniami

We Wrocławiu inwestują na peryferiach 

Żłobek 
i przedszkole  

na Sołtysowicach



Wojciech W. Zaborowski 

C
zasy, gdy na murach pisano 
„Hitler kaputt” – znam tyl-
ko z opowieści odchodzą-

cego już pokolenia, ale koślawymi 
literami nabazgrane na tynkach 
„Prasa kłamie”, pamiętam doskonale. 
Ten wyraz niewiary w  informacje 
podawane przez oficjalne media 
PRL był jednocześnie wyrazem 
protestu przeciwko aparatowi pro-
pagandy partyjnej sterującemu ca-
łością mediów PRL. Uosobieniem 
wolnych mediów było wtedy radio 
Wolna Europa, BBC, Głos Ameryki 
czy nawet polskojęzyczne audycje 
radia Ankara z Turcji, choć tematyka 
tej ostatniej stacji nie budziła już 
tak powszechnego zainteresowania, 
bo kogo obchodził np. „węgiel ka-
mienny w  Turcji”, że wspomnę 
tylko tytuł jednej z audycji. 

Po dziesięcioleciach, w wolnej 
już i niezależnej Polsce, w której 
nie ma centralnego ośrodka stero-
wania mediami, temat wiarygod-
ności mediów stał się znów aktua-
lny. „Media mają być wolne” – 
grzmi opozycja i prywatni właści-
ciele mediów, zarzucając stronie 
partyjno-rządowej (PiS) zaplano-
waną akcję likwidacji lub uzależ-
nienia niezależnych dotąd od wła-
dzy mediów.  

Niewątpliwie coś jest na rze-
czy, choć trudno porównywać 
obecną sytuację z tą sprzed dzie-
sięcioleci, gdy praktycznie jedy-
nym wydawcą i kontrolerem jed-
nocześnie, była rządząca PZPR. 

Mając na uwadze dawną epo-
kę, warto jednak uważnie patrzeć 
na ręce obecnym decydentom. 
Media muszą być wolne, choć 
w tym wypadku słowo „wolne” nie 
jest jednoznaczne. Wolne – od 

czego? Bo wolność nie oznacza 
dowolności i  braku ograniczeń. 
Kodeks wydawcy, kodeks etyki 
dziennikarskiej, w końcu kodeks 
karny stawiają tamę dowolności 
w wolności. Warto, by o tym wie-
dzieli młodzi gniewni, którzy 
często nie chcą uznawać żadnych 
ograniczeń, co widać choćby po 
lekturze tzw. mediów społeczno-
ściowych (vide: Fb). Wolność me-
diów to z  jednej strony wolność 
wyrażania poglądów i komento-
wania rzeczywistości, z drugiej zaś 
to różnorodność mediów, które 
w zależności od założeń redakcji 
i wydawców mają prawo formuło-
wać opinie i poglądy niezależne 
od forsowanych przez oficjalne 
urzędy, instytucje i  podległe im 
media. 

Mamy takie media? To niech 
zostaną!

T
rwają prace przy budowie 
przedszkola na lewobrzeż-
nej części Bolesławca. In-

westycja zlokalizowana jest na osied-
lu Kwiatowym w rejonie ul. Różanej, 
ul. Narcyzów i ul. Tulipanowej. Pla-
cówka przewidziana jest dla 150 
dzieci. W budynku zaplanowano 6 
oddziałów z pełnym węzłem sani-
tarnym, wydawalnię posiłków, małą 
salę gimnastyczną, szatnię, gabinet 
sensoryczny, zaplecze administra-
cyjne i  techniczne. Zaplanowano 
też wykonanie 46 miejsc postojo-
wych oraz czterech miejsc postojo-
wych dla osób niepełnosprawnych. 
Prace obejmują również wykonanie 
chodników, placu zabaw, placu gos-
podarczego oraz ogrodzenie terenu. 
Zakończenie robót planowane jest 
w połowie maja 2022 r. 

*** 
Szczawieńscy radni zgodzili 

się na budowę nowego, zielonego 
osiedla w  uzdrowisku. Ma tam 
stanąć 170 nowoczesnych aparta-
mentów. Architektura ma nawią-
zywać do okolicznej zabudowy 
z konkretnymi elementami w za-
łożeniu parkowym. W inwestycji 
planowane są garaże podziemne, 
windy i inne udogodnienia. 

*** 
Jest porozumienie ratusza 

z  Wodami Polskimi dotyczące 
budowy polderu Żelazna, który 
zwiększy bezpieczeństwo prze-
ciwpowodziowe Opola. Koszt in-
westycji to ponad 100 mln zł. 80 

proc. tej kwoty stanowią środki 
unijne, a  31 mln zł zgodził się 
przekazać prezydent Opola. 

Obecnie polder Żelazna ma 
200 hektarów powierzchni, która 
nie jest wystarczającym zabezpie-
czeniem dla północnych części 
Opola oraz okolicznych gmin. Po 
przebudowie polder będzie miał 
dwa razy większą powierzchnię, 
a  także pięciokrotnie zwiększy 
swoją pojemność. 

– Jest to szczególnie ważne 
w historii miasta, które wielokrot-
nie było dotknięte powodzią. 
Szczególnie mocno pamiętamy 
powódź tysiąclecia sprzed ponad 
20 lat, ale także tę w 2010 roku. 
Długoletnie starania samorządu 
w  końcu zaowocowały podpisa-
niem umowy na budowę polderu, 
który poprawi bezpieczeństwo nie 
tylko samego Opola, ale także 
okolicznych miejscowości oraz 
firm w strefie ekonomicznej czy 
Elektrowni Opole – powiedział 
prezydent Opola, Arkadiusz 
Wiśniewski. 

*** 
W budynku w Lewinie Kłodz-

kim, w którym mieszkała słynna 
piosenkarka Violetta Villas, plano-
wano otworzyć muzeum z pamią-
tek po artystce. Dom jednak został 
znacznie zniszczony, a odbudowa 
jest zbyt kosztowna. Dlatego wło-
darze Lewina Kłodzkiego otwo-
rzyli, w nowo powstałym Centrum 
Społeczno-Kulturalno-Edukacyj-

nym, Izbę Pamięci Violetty Villas. 
W izbie – obok mnóstwa zdjęć ar-
tystki – znajdują się m.in. osobiście 
podpisane przez nią płyty oraz re-
pliki kilku jej sukien. Lada mo-
ment kolekcję uzupełni kopia suk-
ni, którą przed laty specjalnie dla 
piosenkarki zaprojektował Dior! 

*** 
Gmina Wisznia Mała otrzy-

mała dofinansowanie na realizację 
programu usuwania azbestu i wy-
robów zawierających azbest 
w  2021 roku. Dotacja pochodzi 
z  Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej we Wrocławiu i Naro-
dowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i  Gospodarki Wodnej. 
Dzięki dotacji będzie można ode-
brać ten niebezpieczny odpad od 
mieszkańców gminy.  

Azbest, zawarty w  eternicie, 
występuje często w pokryciach da-
chowych jako cementowo-włók-
nowe płyty faliste. Same pokrycia 
dachowe bezpośrednio nie są nie-
bezpieczne. Wyjątkową ostrożność 
należy zachować podczas demon-
tażu tego rodzaju pokrycia, ponie-
waż w trakcie łamania lub cięcia 
uwalnia się drażniący i rakotwór-
czy pył, który może wywoływać 
groźne dla życia choroby. Dlatego 
przy ściąganiu go z dachu należy 
zatrudnić odpowiednią firmę, 
a  azbest, do czasu odebrania 
z działki, złożyć w taki sposób, aby 
nie stanowił zagrożenia.

2 Felietony i aktualności

E tam, taka epidemia… 
 

W mojej Biedronce ledwie połowa klientów porusza się w maseczkach, a i wśród nich wielu 

przeciska się między regałami z nosami na wierzchu. Zamaskowane kasjerki bezradnie roz-

kładają ręce. A z głośników radiowęzła płyną rady, by klienci zachowali odległość, a wcho-

dząc do sklepu, sprawdzali szczelność masek i zakładali jednorazowe rękawiczki. Słychać 

jeszcze zalecenie, by wchodząc, dezynfekować dłonie. Tylko że w pojemniku przy wejściu już 

od kilku dni nie ma płynu dezynfekującego.  

W sąsiednim POLO, a także w pobliskim TESCO, pojemników dezynfekcyjnych nie ma wcale. 

Na stacji benzynowej ORLEN pracownicy obsługują z odsłoniętą twarzą. W sporej grupie 

zgromadzonej na przystanku nikt nie osłania ust, a w autobusie ludzie tłoczą się i ocierają 

o siebie, pracowicie przenosząc wirusy. Zaprzyjaźniona pani z apteki mówi, że boi się zwracać 

uwagę klientom bez masek, odkąd jakiś osiłek odpowiedział jej pytaniem, czy może chciałaby 

dostać po mordzie.  

Tyle wrażeń jednego dnia… A w wieczornych wiadomościach słyszę o czwartej fali pandemii. 

I wiem, że to już nie jest wróżba ani groźba. Bo w ciągu sześciu ostatnich tygodni ponad trzy-

krotnie zwiększyła się liczba wykrywanych zakażeń koronawirusem. Ekspert wyjaśnia, że 

przy najbardziej gwałtownym przebiegu tej fali dzienna liczba zachorowań mogłaby sięgnąć 

nawet 50 tysięcy. I że będą to prawie wyłącznie niezaszczepieni oraz dzieci. 

Antyszczepionkowcy to podobno ledwie kilkuprocentowy margines polskiego społeczeń-

stwa. Jeśli tak, to co się dzieje z ponad 40 procentami rodaków, którzy mają szczepienia i z 

zaszczepionymi, którzy nie wierzą epidemiologom, że zaszczepieni też mogą zachorować, 

przenosić wirusa i zarażać innych. Także dzieci! Według danych American Academy of Pe-

diatrics dzieci to obecnie ponad jedna czwarta przypadków zachorowań na COVID-19 

w USA, ale polscy epidemiolodzy twierdzą, że młodzi i najmłodsi to grupa, która najmocniej 

ucierpi podczas czwartej fali także w Polsce. Zagrożeniem dla nich jest nie tyle sam przebieg 

infekcji, co późniejsze groźne powikłania. 

Pokaleczony lawiną twardych faktów siadam w fotelu i zastanawiam się – co się stało Pola-

kom lekceważącym pandemię? Dopadła ich kolejna epidemia – tym razem znieczulicy, czy 

może bezmyślnej głupoty? Czy to instynkt samobójczy, czy tylko instynkt stadny? Czemu za-

chowują się jak stado owiec, które idą za baranami, prowadzącymi je wprost na urwisko?  

Na pewno ważną przyczyną masowej niewrażliwości na oczywiste zagrożenie jest wszech-

ogarniający brak zaufania. Nawet jeśli ludzie uważają teorie antyszczepionkowe za idiotycz-

ne i chore, to czują, że jednak coś tu nie jest w porządku, coś brzydko pachnie. No bo z jednej 

strony władza namawia do szczepień, a z drugiej są ludzie władzy, którzy mówią, że się nie 

szczepią i szczepić nie będą, bo nie. Z jednej strony mnożą się apele o ochronne szczepienie 

dzieci, z drugiej minister edukacji oświadcza, że dla niego nie ma różnicy między zaszczepio-

nymi i niezaszczepionymi. Zewsząd trąbią o konieczności maskowania się i utrzymywania 

dystansu, ale rządzący sami pokazują się stadnie i bez masek. Z jednej strony słychać o ko-

nieczności izolowania zaszczepionych od pozostałych, a z drugiej nie podejmuje się żadnych 

skutecznych działań w tym kierunku, lekceważąc wezwania rządowych doradców.  

Jak tu wierzyć władzy, skoro tyle jest dowodów, że wśród jej przedstawicieli na wszystkich 

szczebelkach przybywa patologicznych kłamców? Czytam relację z obrad sejmiku małopol-

skiego, w sprawie wycofania uchwały o LGBT. Marszałek województwa bredzi o jakichś ak-

tach „profanacji mszy świętej, bezczeszczenia pomników” i relacjonuje zmyśloną historyjkę 

o wtargnięciu do kościoła osoby LGBT z siekierą i o porąbanym ołtarzu. Jan Duda (przewod-

niczący sejmiku i ojciec prezydenta RP) nazywa polityków UE, chrześcijańskich demokratów, 

barbarzyńcami, którzy nie wiedzą, co to są wartości chrześcijańskie. Bogdan Pęk wykrzykuje, 

że „lewica zawsze w historii świata mordowała miliony ludzi”. Potem jeszcze Beata Szydło za-

pewnia, że cokolwiek by uchwalili, to pieniądze i tak dostaną, bo się należą. A radni słuchają 

tych bredni i nie wycofują się z uchwały, rezygnując z 2,5 mld euro przeznaczonych na po-

prawę standardu życia wszystkich mieszkańców, także tych zdrowych na umyśle i przyzwoi-

tych…  

Wciąż ta sama bezmyślna bohaterszczyzna: postawimy się Unii, niech sobie nie myśli, a pie-

niądze i tak dadzą, bo niech spróbują nie dać. Co tam szczepienie, przecież epidemia mnie 

nie dotyczy, no i nie pokażę znajomym, że się boję… Co się tym ludziom porobiło w głowach 

– nie wiem. Wiem tylko, kto i kiedy im tam narobił.

Moje Jan  
KowalskiWolne (?) media

Z Dolnego Śląska i Opolszczyzny
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3Gmina Dobroszyce

G
mina Dobroszyce przy-
ciąga coraz więcej miesz-
kańców. Ranking „Naj-

modniejsze Gminy na Dolnym 
Śląsku” przygotowany przez „Ga-
zetę Wrocławską” uplasował nas 
na 13 miejscu spośród 169 gmin 
w  województwie dolnośląskim, 
w których w 2020 roku osiedlano 
się najchętniej. Na przełomie kilku 
lat w gminie Dobroszyce można 

zaobserwować tendencję wzros-
tową liczby ludności.  

Przy wyborze miejsca za-
mieszkania z  pewnością ważna 
jest infrastruktura oraz uzbrojenie 
gruntów. Gmina stale zwiększa 
nakłady na rozbudowę sieci wod-
no-kanalizacyjnej. Aktualnie po-
ziom skanalizowania wynosi oko-
ło 70%. Ponadto około 50% 
gminy jest już zgazyfikowanej. To 

liczba stale rosnąca, bowiem pod-
pisane zostały umowy na dalsze 
działania w tym zakresie. Tereny 
uzbrajane są zgodnie z bieżącymi 
potrzebami, dzięki czemu poten-
cjał nieruchomości jest atrakcyjną 
ofertą dla przyszłych mieszkań-
ców i inwestorów.  

Z pewnością atutem gminy 
jest stale rosnąca liczba miejsc pra-
cy. Nie tylko mieszkańcom żyje się 
tu dobrze, ale także przedsiębior-
com, którzy sukcesywnie rozwijają 
swoją działalność gospodarczą. 
Stworzone możliwości w dziedzi-
nie inwestowania wiążą się z no-
wymi miejscami pracy i rozwinię-
ciem biznesowych skrzydeł przez 
samych mieszkańców gminy. 

Oświata prezentuje wysoki 
poziom, co potwierdza przyznanie 
gminie Certyfikatu Lidera Edu-
kacji. Gminne placówki oświato-
we dysponują nowoczesną bazą 
lokalową; w  ciągu ostatnich lat 
zostały rozbudowane i zmoderni-

zowane. Stale rozwijana jest także 
infrastruktura w zakresie techno-
logii informacyjno-komunikacyj-
nych. Jednostki uczestniczą 
w projektach unijnych oraz reali-
zują wiele dodatkowych zajęć dy-
daktycznych. Wysoki poziom 

nauczania odzwierciedlają bardzo 
dobre wyniki zdawalności egza-
minów oraz osiągnięcia uczniów 
w  konkursach, na olimpiadach 
i zawodach sportowych. 

W gminie stale rośnie liczba 
ścieżek rowerowych i chodników. 
Z roku na rok rozwija się tu rów-
nież niezbędna infrastruktura to-
warzysząca, co skutkuje wzrostem 
liczby kompletnych, gotowych 
ofert z obszaru turystyki rowero-
wej.  

Atutem gminy są także liczne 
tereny zielone. Poziom jej zalesie-
nia wynosi 45% całości po-
wierzchni, dzięki czemu Gmina 
Dobroszyce zajmuje wiodącą po-
zycję wśród gmin na wschodzie 
województwa dolnośląskiego. At-
rakcyjne tereny stwarzają dobre 
warunki dla turystyki.  

Na atrakcyjność gminy wpły-
wa korzystne położenie komuni-
kacyjne. W jej pobliżu przebiegają 
strategiczne drogi krajowe. Jedną 
z nich jest S 8 (kierunek Warsza-
wa) oraz S 5, która prowadzi na 
północ kraju. Ponadto dużą zaletą 

są liczne połączenia kolejowe. Ce-
chą dodatnią gminy jest także od-
ległość do miasta powiatowego – 
Oleśnicy – 6 km, zaś do stolicy 
województwa – Wrocławia – 30 
km. W promieniu 30 km znajdują 
się także takie miejscowości jak: 
Milicz, Krośnice, Twardogóra, Sy-
ców, Trzebnica, Długołęka.  

Prócz budowy infrastruktury 
kanalizacyjnej czy wodociągowej 
gmina inicjuje powstawanie ta-
kich obiektów, jak place zabaw, 
skatepark, świetlice wiejskie. Sa-
morząd skutecznie pozyskuje 
środki unijne i zewnętrzne dota-
cje, dzięki czemu może realizować 
inwestycje według wysokich stan-
dardów. Dobroszyce to gmina, 
która stale się rozwija i w której 
ten rozwój jest widoczny. 

Patrycja Boguś
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Gmina Dobroszyce  
dobrym miejscem do zamieszkania!

Wójt Gminy Dobroszyce – Artur Ciosek,  
prezentuje Certyfikat Lidera Edukacji

Mapa krainy rowerowej

Nowoczesne przedszkole w Dobroszycach

Remont ul. Lipowej w Dobroszycach



4 Gmina Pielgrzymka

Małgorzata Semeniuk 

W
 myśl wiekowej tradycji 
po raz kolejny w gminie 
Pielgrzymka zapach-

niało chlebem upieczonym z  te-
gorocznego ziarna. Dożynki Gmin-
ne 2021 miały wyjątkowy charakter, 
gdyż po raz pierwszy  w  historii 
dożynek w gminie goszczono w so-
łectwie Jastrzębnik. Z  tej okazji 
cała wieś została przystrojona w za-
bawne, słomiane dekoracje. 

Po mszy polowej celebrowanej 
przez ks. proboszcza Hieronima 
Hiczkiewicza dokonano uroczys-
tego otwarcia i poświęcenia świet-
licy wiejskiej, a następnie zapro-
szono zebranych na oficjalne 
otwarcie Święta Plonów. Wśród 
zaproszonych gości obecni byli 
m.in.: senator Krzysztof Mróz, 
starosta złotoryjski – Wiesław 
Świerczyński i burmistrz Złoto-
ryi – Robert Pawłowski. 

Gospodarzy reprezentowali: 
wójt Gminy Pielgrzymka – To-
masz Sybis, dyrektor GCKiB – 
Beata Gralak i sołtys Jastrzębnika 
– Zofia Dertkowska. 

Zaszczytu pełnienia funkcji 
starostów dostąpili: Zofia Der-

tkowska i Piotr Jadach, którzy na 
słowa wójta Tomasza Sybisa 
„Dożynki Gminne 2021 w  Jas -
trzębniku uważam za otwarte” 
wypuścili dwa białe gołębie.  

Scena przyozdobiona została 
misternie wykonanymi przez gru-
py wieńcowe dożynkowymi dzie-
łami sztuki. Oj, było co podziwiać! 
Jak co roku wieńce skupiły wielu 
oglądających, którzy podziwiali je 

za oryginalność, pomysłowość 
i kunszt wykonania.  

Ośpiewanie wieńców rozpo-
czął gminny pasjonat ludowy – 
Józef Lachowski. Po prezenta-
cjach grup wieńcowych pałeczkę 
na scenie przejęła Orkiestra Tra-
dycji Górniczych ze Złotoryi.  

Później odbyły się konkurs 
z KGW Jastrzębniczanki i Turniej 
Sołectw. Zmagania sportowe do-
starczyły graczom oraz oglądają-
cym wiele niecodziennych emocji.  

W dalszej części w występach 
muzycznych wzięły udział Fudżi-
jamki z  Proboszczowa, Polanki 
z Nowej Wsi Grodziskiej i debiu-
tujące Jastrzębniczanki z Jastrzęb-
nika, które – jak na pierwszy raz – 
wypadły znakomicie. 

Podsumowaniem było wrę-
czenie zwycięzcom nagród i upo-
minków. 

W konkursie „Najpiękniejszy 
wieniec dożynkowy”: 
I miejsce zajęła grupa wieńcowa 
z Czapli; 
II miejsce grupa wieńcowa z No-
wej Wsi Grodziskiej; 
III miejsce grupa wieńcowa 
z Jastrzębnika. 

Pozostałe grupy wieńcowe 
otrzymały wyróżnienia. 

W Turnieju Sołectw: 
I miejsce – Pielgrzymka; 
II miejsce – Wojcieszyn;  
III miejsce – Sędzimirów. 

Pozostałe sołectwa otrzymały 
wyróżnienia. 

W konkursie z  KGW Jas -
trzębniczanki: 
I miejsce – Pielgrzymka; 
II – Wojcieszyn; 
III – Nowa Wieś Grodziska. 

Organizatorzy zadbali o wiele 
dodatkowych atrakcji. Były dmu-
chańce i animacje dla dzieci, wy-
stawcy rękodzieła, serwowano go-

rącą kawę i herbatę oraz domowe 
jadło. 

Starosta zapewnił dorosłym 
konne przejażdżki bryczką i jazdę 
konną dla najmłodszych. 

Można było zrobić sobie pa-
miątkowe zdjęcie w  specjalnej, 
ozdobionej dożynkowo ramce. 

Uwieńczeniem wydarzenia 
była wspólna zabawa pod gwiaz-
dami z DJ Pisarsky i Gregor.  

Dziękujemy wszystkim, któ-
rzy zaangażowali się w przygoto-
wanie dożynkowego święta.

Małgorzata Semeniuk 

XXVI Biesiada Zespołów Kreso-
wych im. Z. Bernackiego wróciła 
do zabytkowego parku w  Pielg-
rzymce – tam, gdzie w 1996 roku 
wszystko się zaczęło. 7 sierpnia 
2021 roku, w myśl tradycji, w ko-
ściele pw. św. Jana Nepomucena 
mszę świętą w intencji Kresowian 
celebrowali księża: F. Wróbel i Ł. 
Langenfeld. Następnie zwyczajem 
lat poprzednich rozśpiewany koro-
wód prowadzony przez Orkiestrę 

Tradycji Górniczych ze Złotoryi 
przemaszerował do Wiejskiego 
Domu Kultury, gdzie dokonano 
uroczystego otwarcia i poświęcenia 
obiektu. Biesiadnicy udali się pod 
efektownie przystrojoną scenę, tu 
przywitano zaproszonych gości: 
starostę złotoryjskiego – Wiesława 
Świerczyńskiego, burmistrza Zło-
toryi – Roberta Pawłowskiego, 
wójta Gminy Pielgrzymka – To-
masza Sybisa i innych. Odczytano 
list od Marszałek Sejmu – Elżbie-
ty Witek. Po uroczystym otwarciu 
spotkania gości oraz zespoły fol-

klorystyczne zaproszono do od-
śpiewania hymnu biesiady „Hej, 
sokoły” i od razu powiało kresową 
nutą. 

Kresowy festiwal muzycznych 
występów wspaniale rozpoczął 
najstarszy, ludowy śpiewak z Pielg-
rzymki, uczestnik wszystkich bie-
siad – Józef Lachowski. Ogółem 
można było podziwiać 13 zespo-
łów, które w pełnej krasie zapre-
zentowały się na scenie: Fudżijam-
ki z  Proboszczowa, Zespół 
Folklorystyczny „Lubin” z Lubina, 
Macierzanki z  Twardocic, Sybi-
raczki i  Kresowianie z  Jeleniej 
Góry, Polanki z Nowej Wsi Gro-
dziskiej, Izerskie Bogdanki z Mirs-
ka, Wilanowianki z Sędzimirowa, 
Kapela Ludowa Jana Boduszki 
z Siemianic, Leśne Nastroje z Do-
brej, Zespół Folklorystyczny Sa-
sanka z Kliszowa, Zespół Folklo-
rystyczny Marzenie ze Szklarek, 
Zespół Sokolik z  Karpnik oraz 
Orkiestra Tradycji Górniczych ze 
Złotoryi. 

Gościem specjalnym biesiady 
była solistka – Barbara Twar-
dosz-Droździńska, która zahip-
notyzowała słuchaczy swoim 

śpiewem. Podczas występów mu-
zycznych tańczono i bawiono się 
tak jak przystało na wspólne, bie-
siadne świętowanie. Była to nie-
codzienna uczta dla ducha. 

Nie zapomniano też o ciele, 
gdyż stoły uginały się od kreso-
wego jadła i smakowitych nale-
wek. Zespoły ludowe, jak i Koła 
Gospodyń Wiejskich, przygoto-
wały wiele przysmaków kuchni 
kresowej. Jak co roku, przeprowa-
dzono konkursy na najlepszą po-
trawę i  nalewkę kresową. Jury 
w  konkursie potraw przyznało: 
I miejsce dla KGW Jastrzębni-
czanki z Jastrzębnika za kwasów-
kę, II dla KGW Polanki z Nowej 
Wsi Grodziskiej za gołąbki po-
lańskie, III dla KGW Kresowy 
Płomień z Pielgrzymki za gołąb-
ki ukraińskie. W konkursie nale-
wek: I miejsce przyznano KGW 
Lejdis z Pielgrzymki za nalewkę 
z  płatków dzikiej róży, II zajął 
zespół folklorystyczny Sami 
Swoi z  Wojcieszyna za czarci 
ogon, a III miejsce KGW Cza-
planki z Czapli za nalewkę z do-
mowej pasieki. Pozostali otrzy-
mali wyróżnienia. 

Na biesiadzie miała miejsce 
premiera Wystawy Fotograficznej 
Andrzeja Pękały pt. „Zenon Ber-
nacki – moje życie to Zamek 
Grodziec i Gmina Pielgrzymka”. 

Organizatorzy nie zapomnieli 
o  najmłodszych mieszkańcach, 
fundując im atrakcje na dmucha-
nych zjeżdżalniach, wielkie, myd-
lane bańki oraz jazdę na gokar-
tach. 

Lokalni wystawcy mieli okazję 
do promocji swoich wyrobów. 

Panie z bibliotek przygotowa-
ły wystawę „Klimatyczna bibliote-
ka”, gdzie można było zobaczyć 
nowinki z dziedziny ekologii. 

Uwieńczeniem uroczystości 
było wręczenie dyplomów i upo-
minków wszystkim występującym 
zespołom, zaś podsumowaniem 
spotkania zabawa ludowa pod 
gwiazdami z udziałem zespołu DJ 
Pisarsky i Gregor. 

Powrót biesiady do parku oka-
zał się strzałem w dziesiątkę. 

Organizatorzy dziękują 
wszystkim, którzy swoją pracą 
i zaangażowaniem przyczynili się 
do uświetnienia uroczystości.
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Święto Plonów 2021

Biesiada Zespołów Kresowych

Wójt Gminy Pielgrzymka  
– Tomasz Sybis



5Duża inwestycja zagraniczna

PepsiCo zainwestuje ponad 1 
mld zł w budowę zakładu pro-
dukcyjnego w podstrefie LSSE 
w gminie Środa Śląska. Zakład 
zapewni dodatkowy potencjał 
produkcyjny w  zakresie oferty 
przekąsek obejmującej smażo-
ne chipsy ziemniaczane Lay's, 
pieczone chipsy ziemniaczane 
Lay’s Oven Baked, a  także 
chipsy kukurydziane Doritos.  

Nowa fabryka będzie dostar-
czać przekąski na rynek polski 
i na eksport do ponad 20 krajów, 
w tym m.in. Niemiec, Czech, Sło-
wacji, a także Węgier. W uroczys-
tości wmurowania kamienia wę-
gielnego 26 sierpnia udział wzięli 
m.in. premier Mateusz Mora-
wiecki, konsul generalny USA, 
władze regionalne i  lokalne, za-
rząd Legnickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej, a także przedsta-
wiciele projektanta – firmy ARUP 
oraz generalnego wykonawcy – 
firmy Budimex. 

– W Polsce inwestujemy i dzia-
łamy już od 30 lat. Centralne poło-
żenie sprzyja rozwojowi naszej pro-
dukcji żywności w  Europie 
Środkowej i Wschodniej – powie-
dział Silviu Popovici, prezes Pep-
siCo na Europę. – Zależy nam na 
tym, aby nasze zakłady były najbar-
dziej ekologicznymi obiektami nie 
tylko w  Europie, ale i  na całym 
świecie. W Środzie Śląskiej tworzy-
my przyszłość produkcji żywności – 
dodał Silviu Popovici. 

Nowy, ultranowoczesny zakład 
został zaprojektowany z uwzględ-
nieniem istotnych rozwiązań w za-
kresie zrównoważonego rozwoju, 
wykorzystując założenia projekto-
wania ekologicznego. Wszystkie 
zakłady PepsiCo w Polsce już teraz 
korzystają z  energii elektrycznej 
pochodzącej wyłącznie ze źródeł 
odnawialnych, jednak w najnow-
szym obiekcie zastosowane zosta-
ną kolejne rozwiązania prośrodo-
wiskowe. – Jesteśmy dumni, że 

w naszym nowym projekcie wyko-
rzystane zostaną najnowocześniejsze 
zielone technologie. Te innowacyjne 
rozwiązania sprawią, że inwestycja 
w  Środzie Śląskiej do roku 2035 
osiągnie neutralność klimatyczną – 
powiedział Michał Jaszczyk, pre-
zes PepsiCo Polska. 

Oprócz niskiego zużycia me-
diów, zakład uzyska pełną samo-
wystarczalność energetyczną, wy-
korzystując w  tym celu energię 
pochodzącą z  własnych paneli 
słonecznych, podczas gdy w przy-
szłości zaplanowane jest wybudo-
wanie na miejscu własnej farmy 
fotowoltaicznej. Ogrzewanie, 
chłodzenie i woda będą wykorzy-
stywane w obiegach zamkniętych, 
a dodatkowo zbierana będzie tak-
że deszczówka do zastosowań 
technologicznych. Obierki ziem-
niaczane powstałe podczas pro-
dukcji również odgrywać będą 
znaczącą rolę – będą one podda-
wane dalszemu przetworzeniu 
w  generatorze biomasy, dzięki 
czemu przyczynią się do wytwo-
rzenia dodatkowej energii dla za-
kładu, a następnie zostaną prze-
tworzone na niskowęglowy 
nawóz, który będzie udostępniany 
rolnikom na potrzeby dalszej pro-
dukcji rolnej. 

– Mówimy o  największym 
i najbardziej zrównoważonym śro-
dowiskowo zakładzie produkcji 
przekąsek PepsiCo na terenie Euro-
py. Tym bardziej cieszy mnie zaufa-
nie, jakim obdarzył nas zarząd fir-
my, wybierając na swój projekt po 
raz kolejny Polskę – powiedział 
Krzysztof Drynda, prezes Pol-

skiej Agencji Inwestycji i Handlu 
(PAIH). Zatrudnienie w nowym 
zakładzie pod Środą Śląską zdo-
będzie docelowo 450 wykwalifi-
kowanych pracowników. 

Produkty rolne na potrzeby 
produkcji przekąsek w nowym za-
kładzie dostarczane będą przez 
polskich rolników ściśle współ-
pracujących z PepsiCo w ramach 
tzw. Programu Agrarnego. Szacu-
je się, że w związku z uruchomie-
niem nowego zakładu ilość ta 
wzrośnie o ok. 60 tys. ton rocznie 
do roku 2023. Dodatkowo firma 
nawiąże współpracę z producen-
tami kukurydzy, kontraktując na 
potrzeby produkcji nachosów Do-
ritos do 30 tys. ton tego surowca 
do roku 2027.  

– Dzięki takim projektom prze-
mysłowym jak inwestycja PepsiCo, 
o tak dużym znaczeniu dla naszej 
gminy, regionu i  całego kraju, 

otrzymamy kolejny, silny impuls 
rozwojowy, tym razem w  branży 
rolno-spożywczej – powiedział 
Adam Ruciński, burmistrz Środy 
Śląskiej. – Cieszymy się i docenia-
my strategiczny wybór Środy Ślą-
skiej przez PepsiCo. Wierzymy, że 
nasza współpraca przyniesie wza-
jemne korzyści oraz zapewni dobrą 
i stabilną pracę dla setek osób z te-
renu Ziemi Średzkiej czy Aglome-
racji Wrocławskiej, a  rolnikom 
z naszego subregionu da możliwość 
produkcji wysokiej jakości surowca 
oraz godziwe dochody – dodał 
Adam Ruciński. 

Wraz z rozpoczęciem budowy 
nowego zakładu przekąskowego 
PepsiCo w sposób istotny posze-
rzy zasięg Programu Agrarnego 
w Polsce, zwiększając łączny areał 
produkcji rolnej do 7500 ha, 
a liczbę współpracujących gospo-
darstw do ponad 100. 
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Ruszyła budowa zakładu PEPSICO  

pod Środą Śląską

Podpisanie aktu erekcyjnego inwestycji

Silviu Popovici – prezes PepsiCo na Europę



6 Opowiastka

Lesław Miller 

H
enio z żoną Haliną żyli 
w dostatku. On prowa-
dził własną firmę hand-

lową, ona nie miała płatnego zajęcia 
i była skazana na domową nudę, 
bo potomstwem nie zostali obda-
rzeni. Po dziesięciu latach od wy-
słuchania marszu Mendelssohna 
wpadli w rutynę. Czy Henio jesz-
cze kochał żonę? Mówił, że tak, 
ale raczej uzurpował sobie prawo 
własności i był o nią patologicznie 
zazdrosny. 

Kiedyś przy wódce znajomy 
zwierzył mu się, że ma przechla-
pane życie, bo żona go zdradza. 
Nigdzie nie pracuje, ma dużo cza-
su i  pieprzy się z  kochankiem, 
rozwodnikiem z  sąsiedniego 
domu. Henio słuchał opowieści 
i dopatrzył się analogii do swego 
małżeństwa. – Halina też nie pra-
cuje i  ma dużo wolnego czasu. 
Ciekawe, co robi, kiedy go nie ma 
w domu – pomyślał. Zasiane ziar-
no niepokoju zaczęło kiełkować. 

Zastanawiał się, jak sprawdzić 
wierność albo – co gorsza – jej 
niewierność. Praca pochłaniała 
mu zbyt wiele czasu, musiał 
wszystkiego pilnować, aby pra-
cownicy go nie okradali. W końcu 
wpadł na dobry pomysł. Władek! 
To jego dobry kolega, ma dużo 
czasu i na pewno chętnie dorobi 
u  niego za nieformalną funkcję 
domorosłego agenta. 

Umówili się w  knajpie na 
wódkę. Po wypiciu kilku kielisz-
ków żytniej Henio wyłuszczył 
Władkowi cel spotkania: 

– Jesteś moim dobrym kolegą, 
prawda, Władziu? 

– Pewnie, że tak, chyba nie 
masz wątpliwości! 

– Czy byłbyś w stanie coś dla 
mnie zrobić? 

– Jeśli tylko potrafię, to bardzo 
chętnie.  

– Wiesz, jak by to powiedzieć, 
nie jestem pewny wierności mojej 
żony. 

– A co, masz jakieś podejrze-
nia? 

– Konkretnych jeszcze nie, ale 
ty mi ich dostarczysz.  

– To co, mam ją śledzić? 
– Właśnie tak, pracowałeś 

w  policji i  masz doświadczenie. 
A dodatkowy atut jest taki, że ona 
ciebie nie zna. 

– Trudne zadanie, ale posta-
ram się mu sprostać. 

– Władziu, wiem, że policyjna 
emerytura to nie kokosy, zapłacę 
ci za tę pracę. Stać mnie na to, 
abym cię wspomógł.  

Władek solidnie wziął się za 
robotę i śledził Halinę. Jednak nie 

natrafił na żadnego gacha. Kobie-
ta wychodziła tylko do sklepu na 
zakupy, czasem odwiedziła kraw-
cową. Co kilka dni zdawał Henio-
wi raporty, ale ten przyjmował je 
sceptycznie wierząc, że kiedyś do-
stanie dowód zdrady. 

Halina, nie w ciemię bita, za-
uważyła wreszcie, że od pewnego 
czasu włóczy się za nią jakiś typ. – 
Chyba mu się bardzo podobałam 
– uznała i któregoś dnia zaskoczy-
ła go: 

– Co pan się tak skrada, jak 
ma mi pan coś do powiedzenia, to 
proszę bardzo, nie gryzę.  

– To zwykły przypadek – skła-
mał Władek, przypadkowo cho-
dzimy tymi samymi drogami.  

– Ale chodzi tędy wiele osób, 
a pan na nikogo nie zwraca uwagi, 
tylko na mnie. 

Władek nagle zapomniał ję-
zyka w ustach i palnął: 

– Bo, bo… mi się pani podo-
ba… 

– Nie lepiej oglądać się za 
młodymi dziewczynami, ja jestem 
już po trzydziestce. 

Tak zwana gadka-szmatka 
trwała jeszcze przez kilka minut, 
aż Władek zaprosił Halinę na 
kawę do pobliskiego baru. Zgo-
dziła się, bo Władek jest przystoj-
nym facetem i podobał się kobie-
cie. Pomyślała, że wypicie kawy, 
nawet z nieznajomym, to przecież 
nic złego.  

Weszli do lokalu, przed połu-
dniem żaden ze stolików nie był 
jeszcze zajęty, usiedli przy oknie. 
Podeszła do nich kelnerka, Wła-
dek zamówił kawę i ciastka. Kiedy 
wypili, ponowił zamówienie i za-

proponował Halinie coś mocniej-
szego.  

– Może być wino – odpowie-
działa.  

Lampka tokaju szybko poka-
zała dno i Władek zamówił całą 
butelkę tego dobrego trunku pro-
dukowanego przez Węgrów, czyli 
naszych bratanków.  

Alkohol sprzyja zwierzeniom, 
Halina przyznała, że jest zamężna, 
ale małżonek dużo pracuje i tylko 
wieczorami bywa w domu. Zmę-
czony kładzie się do łóżka, a ona 
całymi dniami jest skazana na 
nudę. 

– Przy mnie by się nie nudziła 
– pomyślał Władek, takiej ładnej 
babki bym nie wypuszczał z łóż-
ka! 

Rozstali się zadowoleni ze 
spędzonego wspólnie czasu. Hali-
na chętnie przyjęła zaproszenie do 
spotkania nazajutrz.  

W nocy żadne z nich długo nie 
mogło zasnąć. Halina uznała, że nie 

robi nic złego, bo skoro Henio nie 
ma dla niej czasu, to może z innym 
mężczyzną posiedzieć w kawiaren-
ce, by przegonić nudę. Władek po-
czuł się jak świnia. Kolega polecił 
mu – za dobre pieniądze – śledze-
nie żony, a  on sam ją poderwał. 
Rozmyślając nad swoją podłością, 
nie mógł przez całą noc zasnąć. 

Wstając z łóżka, początkowo 
postanowił już nigdy nie spotykać 
się z Haliną, ale kiedy pomyślał 
o jej długich nogach, dużym biu-
ście i zgrabnej figurze, przełamał 
się. Skoro zaczął, to będzie konty-
nuował swój haniebny czyn. 
Wziął do ręki komórkę i wybrał 
numer Haliny. 

– Dzień dobry, jak się czujesz? 
– Dobrze, mam ochotę wypić 

kawę w twoim towarzystwie. 
– Ja też, proponuję kawiarenkę 

„Zodiak” o godzinie dwunastej. 
– Będę na pewno. 
Kobiety z natury nie są pun-

ktualne i Władek, denerwując się, 
musiał czekać 15 minut. Kiedy 
przyszła, ucałował jej dłoń i wrę-
czył piękny bukiecik czerwonych 
róż. 

–Na co masz ochotę ? – zapy-
tał Władek. – Może kawę i konia-
czek? 

– Alkohol piję rzadko, ale dzi-
siaj dam się skusić. 

Wytworzyła się miła atmosfe-
ra, zwłaszcza że na stole lądowały 
kolejne kieliszki szlachetnego 
trunku – napoleona. 

Picie wódki, wina czy koniaku 
nie pozostaje bez śladu .Nic prze-
to dziwnego, że po dwóch godzi-
nach obojgu zaszumiało w  gło-
wach. Władek napalił się i chciał 

jak najprędzej „skonsumować” 
Halinę. 

– Może zmienimy lokal ? – 
zaproponował.  

– A dokąd chcesz mnie zapro-
sić? 

– Do mnie do domu.  
– Do ciebie? A co powie twoja 

żona? 
– Nie mam żony, jestem roz-

wiedziony i mieszkam sam. 
– Nic nam tam nie grozi? 
– Absolutnie nic. 
Władek zamówił przez ko-

mórkę taksówkę i pojechali w kie-
runku jednego z blokowisk, a tam 
windą wjechali na piąte piętro 
wieżowca. 

– Skromnie mieszkasz – po-
wiedziała Halina, oglądając nie-
duży pokój z kuchnią i toaletą. 

– Mnie to w zupełności wy-
starczy. 

Władek zaparzył kawę i po-
stawił dwie dymiące filiżanki na 
stole. Następnie wyciągnął z szafy 
butelkę koniaku i zaproponował 
wypicie po kieliszeczku. 

– Boję się, że mogę się upić 
i mąż będzie miał pretensje. 

– Żyjemy w niby wolnym kra-
ju i  masz wybór, możesz wypić 
albo nie. 

– Jeden łyk mi nie zaszkodzi. 
Potem były następne łyki, aż 

flaszka po godzinie opustoszała.. 
Ubzdryngolona Halina chwiej-
nym krokiem poszła do toalety. 
Nie oponowała, kiedy Władek 
przeniósł ją na kanapę, a potem 
zaczął uprawiać z nią seks, aż za-
snęli. Obudzili się o północy. 

– O  kurczę, co ja teraz po-
wiem mężowi! 

– Masz telefon i zadzwoń do 
męża, powiedz mu, że jesteś 
u  znajomej, zagadałyście się i  u 
niej przenocujesz. 

– Nie mam wyjścia i muszę go 
okłamać. Zadzwoniła przerażona: 

– Halo, Heniek? Przepraszam, 
ale wypiłam wino u znajomej i u 
niej przenocuję.  

– Co tam wino, ja miałem 
w  firmie biznesowe przyjęcie, 
przyjechali Francuzi i wypiliśmy 
ocean koniaku. A  teraz chce mi 
się spać, a  ty pozdrów znajomą 
i możesz u niej spać do samego 
rana, pa! Halinie spadł kamień 
z serca. Została u Władka i ko-
chali się do świtu. 

Nazajutrz skacowany Henio 
wysłuchał raportu swego „agenta”. 
Dowiedział się, że jego żona 
w  ostatnich dniach wychodziła 
tylko do sklepu, a wczoraj spot y -
kała jakąś znajomą i  nocowała 
u  niej. Henio był zadowolony 
i wręczył Władkowi 500 złotych 
nagrody za… dobrą pracę.  

I tak egzystował dziwaczny 
trójkąt. Żona zdradzała męża 
z tym, który powinien jej pilno-
wać, a  zdradzany mąż z  coraz 
większymi rogami żył w nieświa-
domym błogostanie. 

Ale do czasu aż wszystko wy-
szło na jaw. Mąż nazwał „agenta” 
największą świnią wszech czasów, 
a potem go pobił. Do sądu trafił 
pozew rozwodowy, a  jakiś czas 
później odbył się ślub Władka 
z Haliną. Natomiast Heniek zna-
lazł sobie kochankę – Zosię… 
mężatkę.  

No cóż, życie potrafi pisać sce-
nariusze, o których nawet filozo-
fom się nie śniło.
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Halina podobała się mężczyznom

Fałszywy szpicel seksualny
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W
 każdym dolnośląskim 
mieście ratusze loko-
wano na rynkach. Wy-

jątek stanowi Kamienna 
Góra..Dzisiejszy ratusz kamien-
nogórski nie stoi na rynku, co jest 
rzadkością wśród śląskich miast. 
Usytuowany jest w miejscu dawnej 
Bramy Górnej, jednej z  dwóch 
bram miejskich. Jest to budowla 
neorenesansowa składająca się 
z trzech brył, postawiona na rzucie 
litery „L”. Cokół budowli, portale, 
opaski okien, schody, detale szczy-
tów i rzeźby fasady wykonane zos-

tały z jasnych piaskowców dolno-
śląskich – dziś pokryte patyną cza-
su, podkreślają monumentalność 
i  masywność, charakterystyczną 
dla budownictwa niemieckiego 
początków XX wieku. 

Zachodnia fasada zdomino-
wana jest wizerunkiem okazałej 
wieży przykrytej dwupiętrowym 
hełmem, zwieńczonym iglicą 
z kulistą puszką. Na wieży znaj-
dziemy daty 1904–1905, wskazu-
jące czas budowy magistratu. 

Po obu stronach wieży, wto-
pione są dwa budynki ratuszowe. 

Lewy budynek, trójkondygna-
cyjny, ustawiony jest szczytowo. 
Przy lewym narożniku portal wej-
ściowy – pierwotnie do mieszka-
nia dawnego burmistrza, dziś do 
biura obsługi klienta. 

Trójdzielne okna trzeciej kon-
dygnacji mają kotarowe łuki, nad 
którymi przedstawiono twarze 
symbolizujące reprezentantów 
rady miejskiej. Są to: wieśniak, ku-
piec i  rzemieślnik. Za tymi ob-
szernymi oknami znajduje się re-
prezentacyjna sala rajców, a okna 
te wypełnione są witrażami.
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C
iekawa jest historia Choj-
nowa, miasto przeżywało 
czasy górne i  chmurne. 

Ale mieszkańcy szczególnie szczycą 
się jednym wydarzeniem: wizytą 
w Chojnowie francuskiego cesarza 
– Napoleona Bonapartego. Było 
to dokładnie 6 czerwca 1813 roku. 
Tu cesarz Napoleon Bonaparte 
wydał listownie instrukcje doty-
czące reorganizacji VIII korpusu 
polskiego księcia Józefa Ponia-

towskiego. Spędził w Chojnowie 
noc, a  więc przez chwilę w  tym 
mieście przebywał jeden z  naj-
słynniejszych cesarzy na świecie.  

W 2013 roku, w  dwusetną 
rocznicę, w  budynku Muzeum 
Regionalnego w Chojnowie od-
słonięto tablicę upamiętniającą 
ten fakt. Do Chojnowa specjalnie 
na tę okoliczność przybyła delega-
cja z  francuskiej miejscowości 
Commentry wraz z merem – Jea-

nem-Louisem Gaby. Oficjalne 
przywitanie gości z zaprzyjaźnio-
nego Commentry nastąpiło 
w Domu Schrama. 

Uroczystość odbywała się 
w dwóch językach. Głos zabierał 
najpierw Burmistrz Miasta Choj-
nowa, Jan Serkies, który przypo-
mniał dzieje sprzed 200 lat, 
przedstawił obraz współpracy 
między naszym miastem a Com-
mentry. Również mer – Jean-Lo-

uis Gaby, w humorystyczny spo-
sób mówił o współpracy partner-
skiej. Artystycznie spotkanie 
wzbogacił występ chóru Skoranta.  

Druga część uroczystości od-
była się przed Muzeum Regional-
nym w  Chojnowie. Tam Bur-
mistrz Miasta Chojnowa, Jan 
Serkies wraz z merem Commen-
try odsłonił tablicę upamiętniają-
cą wydarzenie 6 VI 1813 roku 
w Chojnowie.

W
edług zapisków kro-
nikarskich król Prus 
Fryderyk II Wielki 

w sierpniu 1766 r. dwukrotnie po-
jawił się w nadbobrzańskim Wle-
niu (wówczas Lähn). Najpierw 
w  czasie podróży zatrzymał się 
w mieście i nocował w miejscowej 
plebanii, gdzie skorzystał z gościny 
archiprezbitera Latzela. W  tym 
samym miesiącu podczas kolejnej 
podróży, monarcha pod Wleniem 
wysiadł z  powozu i  konno po-
cwałował przez Wleń do Jeleniej 
Góry, gdzie zatrzymał się na nocleg.  

Warto dodać, że w 1759 roku, 
podczas wojny siedmioletniej 
(1756–1763), Fryderyk II Wielki 
kwaterował w pałacu w pobliskim 
Nielestnie.

Napoleon Bonaparte

Król Fryderyk II Wielki

Muzeuum Regionalne w Chojnowie

Współczesny Wleń, Rynek

Wizyta delegacji z francuskiego miasta Commentry

Napoleon Bonaparte 
w Chojnowie

Król  
Fryderyk II 

Wielki  
we Wleniu

Ratusz w Kamiennej Górze
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Wojciech W. Zaborowski 

U
roczystości beatyfikacyjne, 
które zamknęły proces 
uznania przez Kościół 

rzymskokatolicki za błogosławio-
nego prymasa kard. Stefana Wy-
szyńskiego, są dobrą okazją, by 
Prymasa Tysiąclecia (jak go nazwał 
papież Jan Paweł II) przypomnieć 
generacji starszej, młodzież zaś 
zainteresować niezwykłą, charyz-
matyczną postacią w naszej historii, 
która mając w  swym biskupim 
herbie hasło „Soli Deo ” (Samemu 
Bogu), służyła jednocześnie w trud-
nych czasach komunizmu ojczyźnie 
i rodakom, broniąc praw człowieka 
do godnego życia    w wolności. 

Stefan kard. Wyszyński 
(1901–1981) niezapomniany pry-
mas! Bolesław Bierut kazał go 
uwięzić, Władysław Gomułka wi-
dział w nim głównego przeciwni-
ka systemu komunistycznego, zaś 
Edward Gierek prosił o pomoc, 
gdy pogłębiały się rozdźwięki 
z  klasą robotniczą. Dla mnie 
i  moich warszawskich kolegów 
z  drugiej połowy ub. wieku był 
człowiekiem, który umiał walczyć 
z niezwyciężonym zdawałoby się 
systemem. Ufało mu się bezgra-

nicznie. Uwięzienie go w  latach 
pięćdziesiątych, jak i  późniejsze 
ataki, były tylko przyznaniem się 
ideowych dogmatyków komuniz-
mu do słabości i  totalnej klęski 
w walce o duchowe przywództwo 
narodu. Sytuacja Polski sprawiła, 
że po śmierci kard. Augusta 
Hlonda musiał stanąć nie tylko na 
czele Kościoła w  kraju, ale i  na 
czele frontu odmowy społecznej, 
broniąc ojczyzny przed sowiety-
zacją, a ludzi przed przymusową 
ateizacją. W ten sposób nawiązał 
do tradycji polskiej, gdy w czasach 
bezkrólewia władzę w kraju spra-
wował prymas – „Interrex”. 

Dlatego właśnie z taką zacię-
tością cenzura pilnowała, byśmy 
nie używali w tekstach prasowych 

terminu „prymas” – „pierwszy”. 
Dozwolony był – „kardynał” lub 
„przewodniczący Konferencji Epi-
skopatu Polski”. „Pierwszy” – wia-
domo, był nim I Sekretarz PZPR.  

Z okazji beatyfikacji ukazało 
się w mediach sporo materiałów 
przypominających życie Prymasa. 
Rezygnując więc z  powtarzania 
ogólnie znanych faktów z życiory-
su kard. Stefana Wyszyńskiego, 
niech mi będzie wolno dorzucić 
parę bardziej osobistych wspom-
nień.  

Często słuchałem homilii pry-
masa. Od urodzenia przez dziesię-
ciolecia mieszkałem w Warszawie, 
prymas był jednocześnie arcybis-
kupem metropolitą warszawsko-
gnieźnieńskim i  spotykał się 
z mieszkańcami stolicy na różnych 
uroczystościach. Przykuwał uwagę 
nie tylko tym, co mówił, ale też 
formą wypowiedzi. Miał rzadki 
dar sugestywnego mówienia. Mó-
wił – a nie czytał z kartki, co już 
było rewelacją dla ludzi przyzwy-
czajonych do wystąpień prominen-
tów partyjnych, dukających teksty 
pisane osobliwą polszczyzną, tzw. 
nowomową. Prymas władał pol-
szczyzną po mistrzowsku, był ora-
torem, formie swych wystąpień – 
i  to długich (kazania prymasa 
trwały ok. godziny!) – nadawał 
kształt literacki. To fascynowało. 

Był odważny. W czasie słyn-
nych „wydarzeń marcowych”, gdy 
na żakowskie plecy pod pomni-
kiem Mickiewicza w Warszawie 
spadał grad milicyjnych pałek, 
prymas w pobliskim kościele aka-
demickim św. Anny modlił się za 
bitych studentów. A gdy w czasie 
pielgrzymki obrazu częstochow-
skiego milicja siłą odesłała ikonę 
do katedry, nie pozwalając na dal-
szą peregrynację, potrafił powie-
dzieć do tłumów zgromadzonych 
przed kościołem św. St. Kostki na 
warszawskim Żoliborzu, by „pa-
nowie w  białych rękawiczkach 
sprawujący władzę w imieniu ludu 
uważali, bo gniew tego ludu może 
się obrócić przeciw nim”! W cza-
sie obchodów millenijnych zablo-
kowano mu i całemu Episkopato-
wi możliwość powrotu z katedry 
przez pl. Zamkowy do rezydencji 
przy ul. Miodowej. Na wzburzo-
nych ludzi najechała tyraliera mi-
licyjnych motocykli. Warszawiacy 
nie ustąpili, wywrócili motory. 
Uciekających milicjantów goniły 
okrzyki: „hańba” i „gestapo”. Partia 
nie ustępowała. Zorganizowała 
pijany aktyw partyjny, który po 
godzinie 22.00 przemaszerował 
pod siedzibą prymasa jako „lud 
Warszawy”, wzywając do „za-
przestania siania zamętu w stoli-
cy”! A nazajutrz w „Życiu War-
szawy” ukazał się pełen troski 
komentarz, jak to prymas naduży-
wa gwarantowanych przez pań-
stwo swobód religijnych. 

Był hierarchą kościelnym, ale 
i prawdziwym mężem stanu, peł-
nym poczucia odpowiedzialności 
za naród. Przeżywał wraz z nim 
tragedie i nieszczęścia. Gdy Pol-
ska pogrążyła się w żałobie po ka-

tastrofie samolotowej „Lotu”, pry-
mas zjawił się w katedrze, by we 
wzruszających słowach pocieszyć 
rodziny tragicznie zmarłych oraz 
przybyłych na nabożeństwo pra-
cowników, wśród nich zapłakane 
stewardessy. W czasie czarnej go-
mułkowskiej nocy, po wielkanoc-
nej sumie, odezwał się w swój ulu-
biony sposób do zgromadzonych: 
„Dzieci Boże, dzieci moje! Nie 
bójcie się. Idźcie do domu i raduj-
cie się. Powiada Pan – jam zwycię-
żył świat”.  

Pozostawiał niezapomniane 
wrażenie na wątpiących i  zgoła 
niewierzących. Powiada Adam 
Michnik, że z kardynałem Wojtyłą 
mógł swobodnie rozmawiać, zaś 
przy prymasie Wyszyńskim nie 
wiedział, co zrobić z rękami! A i ja 
przypominam sobie nietypowe 
przeżycie red. Jerzego Milowicza 
(ojca słynnego obecnie aktora Mi-
chała), mego kolegi z  redakcji 

„Głosu Pracy”, którego namówi-
łem na odwiedzenie katedry 
w czasie wielkanocnej prymasow-
skiej homilii. Gdy w trakcie pro-
cesji prymas zatrzymał się w po-
bliżu i  omiótł nas spojrzeniem, 
mój kolega zbladł i zaczął się sła-
niać na nogach. Musiałem bliskie-
go omdlenia Jurka wyprowadzić 
z kościoła i usadzić na schodach, 
gdzie dłuższą chwilę dochodził do 
siebie, powtarzając cicho: co on ta-
kiego ma we wzroku? 

Nie potrafiłem na to pytanie 
odpowiedzieć, podobnie jak i na 
wiele innych, ważniejszych, doty-
czących prymasa. Był postacią 
wymykającą się uproszczonym 
ocenom. Mogę tylko wspomnieć 
to, co sam widziałem i odczułem, 
będąc w jego pobliżu. Jedno jest 
pewne , co podkreślił też w swej 
książce o  Prymasie Tysiąclecia 
prof. Czesław Ryszka: był właści-
wym prymasem na trudne czasy.

Kardynał Stefan Wyszyński  
– Prymas Tysiąclecia

Wizerunek prymasa w katedrze św. Jana w Warszawie

Spotkanie prymasa z Polonią niemiecką 23 września 1973 r.

Wśród licznych książek prymasa i o prymasie czołowe miejsce zaj-
mują „Zapiski więzienne”
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O
kres pandemii był szcze-
gólnie trudny dla insty-
tucji kultury. Mimo to 

Powiatowe Centrum Kultury Al-
ternatywnej w  Środzie Śląskiej 
może pochwalić się wieloma cie-
kawymi inicjatywami.  

Centrum uroczyście otwarto 
w marcu 2020 roku. Obiekt pod-
lega Muzeum Regionalnemu 
w  Środzie Śląskiej i  pełni rolę 
Oddziału Sztuki Współczesnej.  

 
Oferta dla mieszkańców 

Obecnie w  Centrum działa 
pięć pracowni stałych: malarska, 
teatralna, ceramiczna, rękodzielni-
cza i  taneczna. W  ofercie zajęć 
uwzględniono różny wiek uczest-
ników oraz stopień zaawansowa-
nia. Alternatywna Scena Muzycz-
na oraz Teatr Muzyczny to równie 
ważna część działalności powiato-
wej placówki. W odpowiedzi na 
wnioski mieszkańców urucho-
miono dodatkowe warsztaty, m.in. 
piwowarskie, językowe, latino, 
a także zajęcia kreatywne i naukę 
gry na perkusji. – W sumie w na-
szych zajęciach uczestniczy ty-

godniowo ponad sto osób. Osob-
ną grupą odwiedzających są 
uczestnicy organizowanych przez 
nas wydarzeń: koncertów, wieczo-
rów autorskich, wernisaży. Nasze 
nowoczesne, wysuwane trybuny 
mogą pomieścić ponad 160 osób 
i dotychczas nie mieliśmy proble-
mu z zapełnieniem tych miejsc – 
mówi Anna Klimczuk-Mal-
czewska, kierownik Centrum.  

 
Przedsięwzięcia kulturalne i społeczne 

Działalność CeKA zainaugu-
rował Weekend Otwarcia. Przed 
publicznością wystąpili lokalni 
wykonawcy: Małgorzata Pauka 
i Paweł Wenderski wraz z zespo-
łem, muzyk Czesław Mozil, 

a także wybitni artyści, jak pianis-
ta Janusz Olejniczak oraz wir-
tuoz wiolonczeli Tomasz Strahl.  

Okres pandemii nie sprzyjał 
dużym wydarzeniom i placówka 
w tym czasie uaktywniła się w In-
ternecie. W przerwach pomiędzy 
obostrzeniami udało się zorgani-
zować m.in. uroczystość wręcze-
nia Stypendiów Starosty Powiatu, 
Dni Otwarte Alternatywnej Sce-
ny Muzycznej, Szlachetną Paczkę 
2020, 29. Finał WOŚP, Rockowy 
Dzień Kobiet, śniadanie bizneso-
we z przedstawicielami najwięk-
szych firm w regionie, recital i wy-
stawę Pawła Pawlikowskiego 
„Słowem malowane”, koncert „Z 
jazzem przez Polskę”, stand-up 

Kacpra Rucińskiego, a także raj-
dy rowerowe i gry terenowe.  

Dużą sympatią cieszy się „Nie-
dziela z  Kryminałem”. To cykl 
spotkań z autorami polskich po-
wieści kryminalnych, przedstawi-
cielami dolnośląskiej policji, a tak-
że wykładowcami szkół wyższych. 
Pod koniec września odbędzie się 
premiera musicalu wzorowanego 
na „Metrze” – „Na strunach szyn” 
w  wykonaniu młodzieżowego 
teatru muzycznego. W  najbliż-
szych planach jest również występ 
działającej przy CeKA grupy ka-
baretowej oraz uroczyste obchody 
Święta Niepodległości.  

 
Jest potencjał! 

Mimo trudnego roku władze 
powiatu oceniają działalność pla-
cówki bardzo pozytywnie. – Od 
samego początku, a  pomysł na 
nowe zagospodarowanie starej sali 
sportowej pojawił się już w 2015 
roku, wierzyłem, że Powiatowe 
Centrum Kultury Alternatywnej 
to pomysł trafny i zasadny. Miesz-
kańcom miasta i powiatu brako-
wało tego typu oferty kulturalnej, 
oświatowej i edukacyjnej. Dlatego 
jestem przekonany, że Centrum 
będzie spełniało swoje funkcje 
i  wszyscy je odwiedzający będą 
zadowoleni. To miejsce ma 
ogromny potencjał i nawet w tym 
trudnym roku było to widać – 
podkreśla wicestarosta powiatu 
Sebastian Burdzy, pomysłodawca 
Centrum. 

M
a powierzchnię około 
100 metrów kwadra-
towych i powstawał 41 

dni. Znajdziemy na nim 25 postaci 
oraz mnóstwo nieprzypadkowych 
elementów. Mowa o nowym mu-
ralu, którym od sierpnia br. może 
pochwalić się Środa Śląska. 

Projektantką i główną wyko-
nawczynią grafiki jest znana lo-
kalna artystka Małgorzata Bo-
gucka, a pomysłodawcą takiego 
wykorzystania jednej ze ścian bu-
dynku zespołu szkoły – wicesta-
rosta powiatu Sebastian Burdzy. 
– Na tej ścianie, przez wiele lat 
wisiały dwie duże reklamy i za-
wsze zastanawiałem się, co zrobić, 
aby znikły. Okazja pojawiła się 
podczas remontu budynku „B” 
szkoły. O swoim pomyśle powie-
działem Małgosi, która zgodziła 
się na jego realizację bez naj-
mniejszego wahania. I tak, przez 
dwa miesiące, ta skromna, drobna 
i zdolna osoba małymi pędzelka-
mi tworzyła to wyjątkowe dzieło, 
przy wsparciu swoich utalento-

wanych plastycznie znajomych – 
podkreślał włodarz powiatu na 
oficjalnym odsłonięciu muralu, 
które miało miejsce 14 sierpnia. 

Po ostatnich pociągnięciach 
pędzlem oficjalnie odsłonięto 
grafikę. Później zebrani udali się 
do Powiatowego Centrum Kultu-

ry Alternatywnej. Tam realizator-
ka projektu opowiedziała o kon-
cepcji muralu i przybliżyła histo-
rie kilku uwiecznionych na nim 
postaci. Był to również czas po-
winszowań i podziękowań. Kwia-
ty i pamiątki związane z muralem 
otrzymali wszyscy jego wyko-
nawcy, a także firmy, które bezin-
teresownie wsparły to przedsięw-
zięcie. W  części muzycznej 
wystąpili artyści ze Średzkiej Sce-
ny Musicalowej.  

Nowy mural namalowano 
w stylu dekoracyjnym, ilustrator-
skim. Znajdziemy na nim 25 po-
staci. Książę wrocławski Henryk 
I Brodaty, cesarz Napoleon Bana-
parte czy królowa Blanka de Va-
lois – właścicielka korony ze skar-
bu średzkiego to postacie 
historyczne związane ze Środą 
Śląską. Z postaci współczesnych 
wypatrzymy śp. pisarkę Marię 
Szkwarek oraz dyrektora muzeum 
Grzegorza Borowskiego. 

 
(SP)

Powiatowe Centrum Kultury Alternatywnej uroczyście otwarto  
6 marca 2020 r.

Powiatowe Centrum Kultury Alternatywnej  
z ofertą dla każdego!

Historyczny mural

OFERTA PRACY 
 
Średzkie Centrum Zdrowia Sa-
modzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w  Środzie 
Śląskiej w  związku z  planowa-
nym rozpoczęciem działalności 
medycznej zaprasza do współ-
pracy  
 

lekarzy specjalistów  

w dziedzinie:  

• chirurgii, chirurgii ogólnej lub 
w  trakcie specjalizacji z  zakresu 
chirurgii lub chirurgii ogólnej;  
• chirurgii ortopedycznej lub chi-
rurgii urazowo-ortopedycznej, lub 
ortopedii i  traumatologii, lub or-
topedii i  traumatologii   narządu 
ruchu lub w  trakcie specjalizacji 
w dziedzinie ortopedii i traumato-
logii narządu ruchu; 
• onkologii klinicznej lub chirurgii 
onkologicznej, lub w  trakcie spe-
cjalizacji w dziedzinie onkologii kli-
nicznej lub chirurgii onkologicz-
nej; 
• w dziedzinie radiologii (możliwość 
pracy zdalnej)  
pielęgniarki: 

• pielęgniarkę koordynującą i nad-
zorującą pracę innych pielęgniarek  
• szczególnie zapraszamy pielęg-
niarki ze specjalizacją lub kursem 
kwalifikacyjnym w dziedzinie pie-
lęgniarstwa chirurgicznego lub on-
kologicznego  
pozostały personel medyczny 

i administracyjny:  

• techników RTG 
• magistra farmacji, technika far-
macji 
• specjalistę zamówień publicznych 
– w obszarze ochrony zdrowia  
• rejestratorki medyczne/sekretarki 
medyczne 
• specjalistów ds. utrzymania spraw-
ności sprzętu i aparatury medycz-
nej 
 
Dołącz do Zespołu i twórz z nami 
pierwsze, publiczne Ambulatorium 
Chirurgiczne w  Środzie Śląskiej. 
Projekt powstaje z myślą o miesz-
kańcach Środy Śląskiej i  powiatu 
średzkiego. 
Proponujemy różne formy współ-
pracy – umowę o  pracę/zlecenie, 
kontrakt na świadczenie usług spe-
cjalistycznych. 
 

Osoby zainteresowane  
prosimy o kontakt: 

e-mail: scm@powiat-sredzki.pl  
tel. 881 233 099 

 
Dyrektor Średzkiego Centrum Zdrowia  

SP ZOZ  
Joanna Waluchowska
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KONTAKT: 
Powiatowe Centrum  

Kultury Alternatywnej  
ul. Przyszkolna 3,  

55-300 Środa Śląska  
biuro@cekacentrum.pl  

tel. 71 307 00 03, 733 220 083
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Zbigniew Flondro 

I
stnieje ponad 100 rodzajów 
zapalenia stawów. Ograniczę 
się do kilku z nich, aby przy-

bliżyć Czytelnikom to przewlekłe 
schorzenie. 

Reumatoidalne zapalenie sta-
wów RZS to choroba, która bie-
rze swój początek w  jelitach na 
skutek braku równowagi flory 
bakteryjnej. Najlepszym sposo-
bem na zmodyfikowanie flory jest 
odpowiednia dieta, szczególnie 
polecam dietę wegańską, która 
daje bardzo szybko odczuwalne 
efekty.  

Bóle stawów wskazują na nie-
bezpieczne procesy zapalne, które 
stopniowo utrudniają nam poru-
szanie się, a niewłaściwie leczone 
prowadzą do deformacji stawów 
i upośledzenia czynności rucho-
wych. W Polsce na to zwyrodnie-
nie (ARTROZA lub inaczej PO-
DAGRA) choruje około 3 
milionów ludzi. Niektórzy twier-
dzą, że liczba ta jest zaniżona 
i problem dotyka 17% populacji. 

Dysfunkcja układu immuno-
logicznego, używki, stres to nie-
które czynniki, które powodują 
nasilenie objawów RZS w postaci 
bólu, obrzęków i  zesztywnień. 
Stan zapalny rozpoczyna się w to-
rebce stawowej, by wkrótce objąć 
cały staw i  okolice. Następuje 
niszczenie chrząstki i powierzchni 
stawowej i w konsekwencji unie-
ruchomienie stawu. RZS często 
atakuje serce, płuca i nerki. Przy-
czynia się w znacznym stopniu do 
powstania nowotworów (chłonia-
ki).  

Do zdiagnozowania RZS sto-
suje się badania obrazowe i labo-
ratoryjne, które mają na celu roz-
poznanie choroby i kontrolowanie 
jej przebiegu. Leczenie prowadzi 
lekarz i zazwyczaj jest ono długo-
trwałe, a celem jest zatrzymanie 

choroby, tak żeby nie dopuścić do 
trwałego kalectwa. Rewelacją sta-
ły się leki biologiczne, mające sil-
ne działanie przeciwzapalne, 
zmniejszające ból, likwidujące 
obrzęki i poprawiające ruchomość 
stawów. Leki biologiczne prowa-
dzą do remisji choroby lub jej ni-
skiej aktywności zapalnej. Lecze-
nie biologiczne to innowacyjna 
terapia lekami biologicznej inży-
nierii molekularnej. Po zastoso-
waniu tych leków objawy RZS 
zwalniają, a nawet ustępują.  

W Polsce lekarze proponują 
inne metody leczenia, ponieważ ta 
biologiczna jest bardzo kosztowna 
i sprzyja rozwojowi chorób nowo-
tworowych. W większości przy-
padków leczenie polega na poda-
waniu niesteroidowych leków 
przeciwzapalnych, które jedno-
cześnie powodują uśmierzanie 
bólu. Leczenie farmakologiczne 
można też wspomagać domowy-
mi sposobami, stosując różnego 
rodzaju okłady i kompresy. Inną 
skuteczną metodą są kąpiele 
w  ziołach wzmocnionych siarką 
organiczną i chlorkiem magnezu.  

Bardzo ważna jest dieta, która 
wzmacnia stawy od wewnątrz. 
Powinniśmy wprowadzić do swo-
jego menu produkty zawierające 
kolagen, zaś zewnętrznie stosować 
odpowiednie maści i żele na stawy 
z obrzękiem chłodzące, a na po-
zostałe rozgrzewające, które spo-
wodują przyspieszenie krążenia 
krwi, a co za tym idzie ustępowa-
nie stanu zapalnego.  

Należy pamiętać, że ból sta-
wów nie jest odrębną jednostką 
chorobową, a  objawem różnych 
innych dolegliwości. Bolą najczę-

ściej biodra, kolana, nadgarstki, 
a  także stawy kręgosłupa. Przy-
czyny są różne. Mogą to być za-
równo skutki urazów jak i DNY 
moczanowej, która przy nadwa-
dze i chorobowej otyłości prowa-
dzi m.in. do cukrzycy. Seniorzy 

najczęściej dodatkowo cierpią 
z powodu innych chorób przewle-
kłych w obrębie narządu ruchu.  

Żeby wyleczyć stawy, trzeba 
przede wszystkim poznać przy-
czyny tych dolegliwości i unikać 
wszelkich przeciążeń organizmu. 

Świetne rezultaty daje hydrotera-
pia, masaże wodą i kąpiele, które 
nie tylko niwelują ból, ale także 
przyspieszają regenerację stawów. 
Zmorą ludzi w podeszłym wieku 
są także nagłe, nawracające ataki 
stanów zapalnych, szczególnie na-
sady dużych palców u  nóg, to 
DNA MOCZANOWA zwana 
inaczej PODAGRĄ. Choroba 
spowodowana jest nadmiarem 
kwasu moczowego we krwi, który 
krystalizuje się i  jako sól tego 
kwasu odkłada w  stawach, two-
rząc złogi moczanowe. 

Początkowo DNA MOCZA-
NOWA (PODAGRA) przebiega 
bezobjawowo, by po 40 roku życia 
dać pierwsze symptomy tej prze-
wlekłej, wyniszczającej organizm 
ludzki choroby. Oczywiście, jak za-
wsze, przyczyną jest niezdrowy 
tryb życia oraz zaburzenia metabo-
lizmu. Leczenie polega na bardzo 
restrykcyjnej diecie wykluczającej 
mięso, jego przetwory, a także tłu-
sty nabiał. Jeśli stan naszego zdro-
wia się nie poprawia, powinniśmy 
dodatkowo włączyć farmakotera-
pię. Między innymi leki moczo-
pędne powodujące szybsze wyda-
lanie nadmiaru kwasu moczowego. 

Rehabilitacja chorych na po-
dagrę polega na łączeniu fizykote-
rapii z kinezyterapią, najlepiej po-
łączyć to znowu ze zwiększoną 
aktywnością fizyczną. Może to 
być chodzenie, bieganie, jazda na 
rowerze, pływanie etc. Systema-
tyczne ćwiczenia przywrócą daw-

ną ruchomość stawów, poprawią 
ukrwienie, zregenerują chrząstkę 
stawową i wyeliminują ból!  

Na początku rehabilitacja po-
winna być zachowawcza, żeby 
bóle się nie nasilały. Dlatego na-
cisk położymy na zmniejszenie 

stanu zapalnego i  odpoczynek. 
Następnie możemy wprowadzić 
ćwiczenia wzmacniające i rozcią-
gające, poprawiające elastyczność 
stawów, a także zmniejszające ob-
ciążenia chrząstki stawowej. Do-
datkowo proponuję ultradźwięki, 
stymulację elektryczną, kriotera-
pię i laser. Powinniśmy pić dużo 
wody, ale nie tej zwykłej, tylko 
zjonizowanej, zawierającej sód, 
potas i  magnez. Taka woda od-
kwasza organizm i powoduje re-
generację komórek, spowalniając 
starzenie się organizmu. Woda 
stanowi 90% ciała noworodka, ale 
z wiekiem ubywa jej i po 60 latach 
jest jej o 30% mniej. Dlatego tak 
ważne jest utrzymanie odpowied-
niego poziomu nawodnienia, żeby 
toksyny i  produkty przemiany 
materii zostały skutecznie wypłu-
kane z  organizmu. Idealne pH 
człowieka ma odczyn alkaliczny 
i wynosi 7,35. W takim środowis-
ku na pewno nie namnożą się ko-
mórki nowotworowe.  

Należy spożywać dużo owoców 
i warzyw, aby utrzymać prawidłową 
równowagę kwasowo-zasadową. 
W  bardzo zaawansowanym sta-
dium DNY moczanowej pojawiają 
się guzki dnawe, które bardzo szyb-
ko rosną w okolicach stawów, po-
wodując nawet pęknięcia skóry 
i wycieki moczanów sodu. Wystę-
pują także poza stawami i czasami 
mylnie diagnozowane są jako 
zmiany nowotworowe, czasami 
osiągają wielkość kurzego jaja. 

Bardzo często atakują nerki, 
gdzie pojawiają się jako kamienie 
nerkowe. Wtórna DNA mocza-
nowa to skutek nieodpowiedniego 
żywienia i  zaniedbania leczenia 
chorób przewlekłych, najczęściej 
zapadają na nią kobiety po meno-

pauzie. Najważniejsze zadanie to 
uelastycznienie tkanek miękkich 
wokół stawów. Kiedy już się to 
uda, wprowadzamy ćwiczenia 
z oporem, które utrwalają odzys-
kany ruch w  stawie. Wszystkie 
ćwiczenia dobieramy indywidual-
nie i wykonujemy pod nadzorem 
fizjoterapeuty, ponieważ u każde-
go pacjenta występują inne ogra-
niczenia. Staw kolanowy, na sku-
tek wieloletniego przeciążenia, 
jest najbardziej narażony na kon-
tuzje, które utrudniają wykonywa-
nie codziennych czynności. Wraz 
z  wiekiem dochodzą do tego 
zmiany zwyrodnieniowe, dlatego 
czasami odzyskiwanie pełnej 
sprawności ruchowej wymaga in-
terwencji chirurgicznej. Leczenie 
operacyjne wskazane jest tylko 
w przypadkach ciężkiego uszko-
dzenia chrząstki. Skutecznym za-
biegiem zapewniającym sprężys-
tość i  trwałość stawu jest 
wypełnienie torebki stawowej 
kwasem hialuronowym, który 
uzupełnia maź stawową i likwidu-
je ból. Najważniejsze są jednak 
ćwiczenia wzmacniające mięśnie, 
wiązadła i poprawiające krążenie 
krwi. Polecam proste ćwiczenia, 
takie jak ściskanie poduszki mię-
dzy kolanami, unoszenie wypro-
stowanych nóg w pozycji leżącej, 
zataczanie kół, leżąc na boku, czy 
przyciąganie pięt do pośladków, 
leżąc na brzuchu. 

Życzę dużo zdrowia i deter-
minacji w pokonywaniu podagry.

Medycyna
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Zwyrodnienie stawów, czyli artroza
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Grzegorz Wojciechowski  

D
ziś olbrzymi neorenesan-
sowy budynek Reichstagu 
w  Berlinie znajduje się 

przy placu Republiki, ale kiedyś 
był to plac Królewski, a w miejscu, 
gdzie gmach stoi obecnie, mieścił 
się pałac, który należał do pruskiego 
dyplomaty, Polaka hrabiego Ata-
nazego Raczyńskiego. 

Jak to się stało, że w tak waż-
nym miejscu stolicy wówczas Prus 
znajdował się pałac Polaka i dla-
czego istniał on jedynie czterdzie-
ści lat? 

Atanazy Raczyński pochodził 
ze znanego ziemiańskiego rodu 
z Wielkopolski, urodził się 2 maja 
1788 roku w Poznaniu. Studiował 
na uczelniach we Frankfurcie nad 
Menem i  w Berlinie. W  czasie 
wojen napoleońskich walczył po 
stronie Napoleona i  był żołnie-
rzem Księstwa Warszawskiego, za 
zasługi jako żołnierz otrzymał 
najwyższe odznaczenie bojowe – 
złoty krzyż Virtuti Militari. Po 
zakończeniu wojen napoleońskich 
zmienił postawę i stał się lojalny 
wobec dworu Hohenzollernów. 
Został szybko zauważony na 
dworze w Berlinie i powierzono 
mu funkcje w pruskiej dyplomacji; 
był między innymi ambasadorem 
w Lizbonie i Madrycie. W czasie 
swojej służby jako dyplomata wy-
kazał duże zainteresowanie sztuką 
i zajął się kolekcjonowaniem ob-
razów. Lojalistyczna postawa wo-
bec pruskiego zaborcy skłóciła go 
z częścią rodziny, w tym z założy-
cielem  Biblioteki Raczyńskich 
Edwardem Raczyńskim. 

W 1834 roku hrabia nabył po-
siadłość przy jednej z najważniej-
szych ulic Berlina Unter den Lin-
den pod numerem 21, gdzie 
zamieszkiwał, gdy musiał przeby-
wać w stolicy Prus. Już dwa lata 
później jego kolekcja obrazów 
została właśnie tam umieszczona, 
a ściślej w oficynie tego domu. 

Początkowo galeria hrabiego 
Raczyńskiego liczyła około sześć-
dziesięciu obrazów, głównie sta-

rych włoskich mistrzów, ale dzięki 
aktywności hrabiego na rynku 
dzieł sztuki stale się  powiększała, 
wzbogacając się również o dzieła 
współczesne. 

Król pruski Fryderyk Wilhelm 
IV bardzo cenił Raczyńskiego i z 
uznaniem odnosił się do jego ko-
lekcjonerskiej działalności i  do 
niego jako działacza państwowego. 
Właśnie z tego powodu król po-
stanowił podarować hrabiemu 
dużą działkę, która znajdowała się 
na placu przeznaczonym do musz-
try w pobliżu Bramy Brandenbur-
skiej. Król bynajmniej nie podaro-
wał Atanazemu Raczyńskiemu tej 
działki bezwarunkowo, obdarowa-

ny miał na niej zbudować pałac, 
w  którym mieściłaby się galeria 
sztuki, do której wszyscy chętni 
zobaczenia kolekcji mieli mieć 
wstęp bezpłatny. 

Raczyński wzniósł pałac w la-
tach 1842–1844, według projektu 
Heinricha Stracka – obiekt na-

zwano „Palais Raczynski”. Był to 
niewysoki budynek, a  właściwie 
trzy budynki połączone ze sobą 
przejściami z łukami. Część głów-
na pałacu miała w członie środko-
wym trzy kondygnacje, po bokach 
zaś dwie, dwa boczne pawilony 
były dwukondygnacyjne. Przed 
pałacem znajdował się duży plac 
z urządzonymi trawnikami. 

Raczyński wynajął jeden 
z bocznych pawilonów znanemu 
berlińskiemu malarzowi Peterowi 
von Corneliusowi, z przeznacze-
niem na jego Nową Akademię 
„Tonkunst”. Znajdowały się tutaj 
również studia Akademii Sztuk 
oraz oczywiście zbiory samego 

Atanazego Raczyńskiego. Stał się 
więc „Palais Raczynski” prawdzi-
wym przybytkiem sztuki. 

Po zjednoczeniu Niemiec 
w  roku 1870 postanowiono 
wznieść gmach nowego parla-
mentu – Reichstagu, dotychcza-
sowy obiekt był ewidentnie za 
mały i nieprzystosowany do no-
wych funkcji. Powołano specjalną 
komisję, która miała się zająć tym 
problemem, wybór padł na jedną 
z zabudowanych działek przy Kö-
nigsplatz,  na której stał pałac Ra-
czyńskiego. Kiedy komisja posta-
nowiła rozpisać konkurs na 
budowę nowego gmachu parla-
mentu, nawet nie interesowała się, 
czy uzyska zgodę jej właściciela na 

sprzedaż działki z pałacem. Za-
kładano, że skoro pomysł uzyskał 
akceptację cesarza Wilhelma, to 
zgoda Raczyńskiego musi być 
oczywista. Właśnie dlatego przy-
stąpiono niezwłocznie już w 1872 
roku do rozpisania konkursu ar-
chitektonicznego na gmach, który 
miał stanąć w miejsce pałacu pol-
skiego magnata. 

Na konkurs wpłynęło ponad 
100 projektów, w tym ponad 30 
z zagranicy, za najlepszy uznano 
ten przesłany przez niemieckiego 
architekta Ludwiga Bohnstedta. 

Teraz pozostało już tylko 
przystąpić do spraw organizacyj-
nych związanych z budową, naj-
ważniejszą z nich było oczywiście 
wykupienie placu od hrabiego 
Atanazego Raczyńskiego i tu za-
czął się problem. Polski ziemianin 
i były pruski dyplomata nie wyra-
ził zgody na jej sprzedaż. Rozpo-
częto długie i trudne negocjacje, 
podnoszono cenę wykupu, starano 
się wpływać argumentami poli-
tycznymi, ale dalej bez efektu, pol-
ski staruszek zaparł się i już, wciąż 
powtarzał, że nie sprzeda. 

Rozważano więc podjęcie kro-
ków przymusowych, czyli wy-
właszczenia Raczyńskiego, ale sy-
tuacja była bardzo niezręczna 
i cesarz Wilhelm I miał poważne 
obiekcje. Działkę hrabiemu poda-
rował przecież jego brat, król Prus 
Fryderyk Wilhelm IV, i to jeszcze 
na długo przedtem, jak zaczął 
cierpieć na rozmiękczenie mózgu 
i zachowywać się w sposób co naj-
mniej niezrozumiały. Raczyński 
dotrzymywał zobowiązań i  jego 
pałac stał się przybytkiem kultury 
dostępnym dla wszystkich, którzy 
chcieli oglądać znajdujące się 
w nim dzieła sztuki. Wywłaszcze-
nie byłoby więc w  jakimś sensie 
gwałtem nie tylko na Polaku, ale 
również i na honorze i woli byłego 
króla Prus. Te argumenty powo-
dowały, że cesarz nie chciał podjąć 
rozwiązania siłowego. 

Nie pozostało nic innego, jak 
szukać nowej lokalizacji, wybór 
padł na miejsce po drugiej stronie 
placu, ale nie uzyskało ono akcep-
tacji niemieckiego parlamentu, 
który kilkakrotnie odrzucał 
uchwałę w tej sprawie. Posłowie 
uważali, że miejsce to z różnych 
powodów jest niedogodne i liczyli, 
że jednak Polak się ugnie i da sku-
sić na sprzedaż działki.  

   Nadzieja zaświtała, kiedy 
w roku 1774 zmarł nieustępliwy 
Atanazy Raczyński. Uznano, że 
jego syn Karol Edward Raczyński 
będzie bardziej spolegliwy w ne-
gocjacjach niż jego ojciec charak-
teryzujący się starczym uporem. 
Nadzieje jednak okazały się płon-
ne; młodszy Raczyński był w tej 
kwestii tak samo nieustępliwy, jak 
jego ojciec. Mijały kolejne lata, 
niemiecki parlament dalej mieścił 
się w  niezbyt reprezentacyjnym 
budynku przy Leipziger Strasse. 
Do przełamania impasu doszło 
dopiero w roku 1881 i za bardzo 
wysoką cenę zakupiono działkę 
Raczyńskich. 

Komisja, która zajmowała się 
sprawą budowy parlamentu, posta-
nowiła jednak w 1881 roku rozpi-
sać nowy konkurs architektoniczny, 
wzięło w nim udział jeszcze więcej 
prac, bowiem swoje projekty nade-
słało aż blisko 200 architektów. 
Spośród tak wielkiej liczby prac 
wybrano dwie: Paula Wallota 
i Friedricha von Thierscha. W de-
cydującym głosowaniu to projekt 
Wallota otrzymał więcej głosów 
i on zwyciężył w konkursie. 

Kamień węgielny pod budowę 
Reichstagu położono jednak do-
piero 9 czerwca 1884 roku. Budo-
wa gmachu i  jego wyposażanie 
trwało ponad 10 lat i dopiero 5 
grudnia 1894 roku zakończono 
budowę. 

Można więc powiedzieć, że 
Raczyńscy opóźnili budowę tego 
jakże ważnego w historii Niemiec 
budynku o ponad 10 lat.
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Jak Raczyńscy opóźnili budowę Reichstagu 
o dziesięć lat

Hrabia Atanazy Raczyński

Pałac Raczyńskich

Widok dzisiejszy Reichstagu
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Łukasz Kłykow 

D
olnoślązak rodem z Oleś-
nicy – Ryszard Skrobek 
był sprawcą bodaj naj-

większej niespodzianki w historii 
indywidualnych mistrzostw Polski 
seniorów w  szachach. W  1977 
roku został czempionem kraju jako 
zaledwie kandydat na mistrza. 

Rok później nadano mu tytuł 
mistrza międzynarodowego. Ma 
również tytuł arcymistrza gry ko-
respondencyjnej. W 1983 zdobył 
mistrzostwo Polski w tej odmia-
nie szachów. Natomiast w pierw-
szej dekadzie XXI wieku mieścił 
się w setce najlepszych zawodni-
ków korespondencyjnych na świe-
cie. 

Skrobek znany jest główne 
z partii kombinacyjnych, bezkom-

promisowych. Jak sam przyznał: 
„Nie potrafię grać zachowawczo. 
Liczy się tylko walka, ona jest na-
pędem do zgłębiania tajemnic 
szachów”. 

Ładnie ilustruje to finał poje-
dynku z arcymistrzem Adamem 
Kuligowskim. 

(diagram) 
Grający białymi Skrobek bar-

dzo dobrze zmobilizował swoje 
figury i rusza do ataku. 

17. Sf6+! 
Mocny początek decydującego 

natarcia. 
17... Kh8 
Jeżeli czarne zbiłyby skoczka – 

17... g:f6, nastąpiłoby 18. H:h6 
i zaktywizowanie wieży (We1-e3-
g3+). 

18. Sf4 
Drugi skoczek dołącza do 

szturmu. 

18... S:c2 19. Sg6+! f:g6 20. 
H:g6 G:f6 21. e:f6 

Dzielne rumaki poległy, jed-
nak dzięki ich poświęceniu rozbi-
ta zostaje ochrona czarnego króla 
i jego los jest przesądzony. 

21... W:f6 22. G:f6 g:f6 23. 
H:h6+ Kg8 24. Hg6+ Kh8 25. 
Wf4 f5 26. W:e6 

Ciężkie figury Skrobka nie 
dają szans na ratunek. Wobec nie-
uchronnego mata Kuligowski 
poddał się. 

W roku wywalczenia tytułu 
mistrza Polski Ryszard Skrobek 
odznaczony został Brązowym 
Krzyżem Zasługi za wybitne 
osiągnięcia sportowe. Ostatnio 
czempion sprzed 44 lat (jak ten 
czas leci...) uczestniczył w me-
czach drugiej ligi, grając na pierw-
szej szachownicy w drużynie Po-
goni Oleśnica.

Myślenie nie boli  
Od czasu do czasu notuję so-

bie własne myśli, z którymi po-
tem nie mam co zrobić… 
• Chcesz poznać człowieka nie-

zwykle inteligentnego i zawsze 
prawdomównego? Nic prostsze-
go: stań przed lustrem... 

• Chcesz osiągać sukcesy? Postę-
puj zgodnie z  radami, których 
udzielasz innym. 

• Dobra rada dla internetowych 
mądrali: zamiast „nie masz ra-
cji”, pisz „moim zdaniem”. Nie-
omylny jest tylko – ponoć! – pa-
pież. 

• Czym się różnią kapitalizm i so-
cjalizm? W  kapitalizmie czło-
wiek wyzyskuje człowieka, 
w socjalizmie jest wprost prze-
ciwnie. 

• Jak się robi politykę? Tak jak pa-
rówki. Lepiej nie wi(e)dzieć, by 
się nie porzygać. Smacznego! 

• Dlaczego w Polsce politycy za-
biegają głównie o głosy idiotów? 
Bo jest ich zdecydowanie więcej 
niż intelektualistów! 

• Nie byłoby świń przy korycie, 
gdyby nie barany przy urnach. 

• Nie polemizuj z  osobnikami, 
których mózgi ubezwłasnowal-
nia propaganda partyjna z pra-
wa i lewa. Szkoda czasu i ner-
wów. 

• Demokracja to zgodna z kon-
stytucją i arytmetyką dyktatura 
większości. 

• Oglądanie i słuchanie TVP Info 
i TVN24 grozi obniżeniem IQ. 
Nie papuguj bezkrytycznie – 
myśl samodzielnie. 

• Konstytucja RP: opium ludu 
wierzącego w równość wszyst-
kich wobec prawa, biblia opozy-
cji politycznej, papier toaletowy 
każdej władzy. 

• Poprawność polityczna jest neo-
cenzurą. Poszerza listę tematów 
tabu, ograniczając wolność słowa 
i szczerość debat publicznych. 

• Typowy polski prawnik to typek 
potrafiący za kasę zinterpreto-
wać ten sam przepis krańcowo 
różnie z  dnia na dzień. Zero 
przyzwoitości. 

• Nawilż – liżąc, possij – usztyw-
niając, po czym włóż do dziur-
ki… Instrukcja nawlekania nitki 
na igłę. 

• Ludziska gadają, że nie da się 
żyć bez miłości. Osobiście uwa-
żam, że ważniejszy jest tlen. 

 

Kalizm  
po dziennikarsku 

Z pewną nieśmiałością 
ośmielam się zapytać koleżanki 
i  kolegów dziennikarzy, którzy 
publicznie manifestują swą nie-
zgodę na ustawowe przeprowa-
dzanie przez Prawo i Sprawiedli-
wość (czytaj: przez Jarosława 
Kaczyńskiego) czystek politycz-
nych w mediach publicznych: 

1. Gdzie byliście i  co robiliście, 
gdy parlamentarzyści Platfor-
my Obywatelskiej do spółki 
z  prezydentem Bronisławem 
Komorowskim praktykowali to 
samo – tyle że „pod siebie”? 

2. Gdzie byliście i  co robiliście, 
gdy PO podwyższała podatek 
dla dziennikarzy i innych twór-
ców od uzyskiwanych przez 
nich przychodów? 

3. Gdzie byliście i  co robiliście, 
gdy ta sama PO likwidowała 
dziennikarzom prawo do 
wcześniejszych emerytur?  
Odpowiem uczciwie za siebie: 
Ja nie zrobiłem nic, bo wtedy 

ci sami dziennikarze nie organi-
zowali żadnych akcji protestacyj-
nych. A poza tym mnie osobiście 
te zmiany nie dotyczyły, bo byłem 
już na wcześniejszej emeryturze 
(Donald Tusk et consortes nie 
zdążyli położyć na nią łapy). 

 

Ani kupić,  
ani ukraść 

Najzabawniejsze – i jakże 
realistyczne – z zasłyszanych ży-
czeń urodzinowo-imieninowych: 
„Zdrowia, bo wszystko inne 
można kupić albo ukraść”. 

Dodałbym: trzeba też życzyć 
szczęścia, bo przecież np. na Tita-
nicu wszyscy – no, niemal – byli 
zdrowi... 

 

Dajmy szansę  
repatriantom 

Proponuję utworzyć w III RP 
punkty przyjęć ofert od obywateli 
chcących ugościć na swój koszt 
nie tylko repatriantów (osobiście 
jestem za), lecz również imigran-
tów obcych pochodzeniowo (jes-
tem przeciw). 

Tacy niezapraszani tu przyby-
sze powinni być obligatoryjnie 
przydzielani – bez kolejki, w na-
grodę – pod opiekę tym polity-
kom (dziennikarzom, internau-
tom), którzy publicznie leją 
krokodyle łzy nad losem uchodź-
ców zdolnych do opłacania prze-
mytników i  troszczą się o  nich 
(słowami, nie czynami) bardziej 
niż o  rodaków żyjących na ob-

czyźnie w  niezawinionej przez 
siebie biedzie, czy o  zapomnia-
nych przez cywilizowany świat 
ludziach umierających z głodu. 

 

Krocząc  
za Babiuchem 

Na zdjęciu Artura Schabow-
skiego z  roku 1980 – ówczesny 
premier Edward Babiuch (to ten 
najniższy z  przodu) w  Fabryce 
Maszyn Papierniczych „Fampa” 
w Cieplicach. Ja (a ściślej: moja 
głowa) w głębi po prawej. O Ba-
biuchu krążyły pośród ludu pracu-
jącego miast i wsi różne dowcipy. 
Proponowano tego bezbarwnego 
PZPR-owskiego aparatczyka zro-
bić przewodniczącym Ligi Kobiet 
i czytać jego nazwisko wspak...

Hobby

Polub szachy (46)
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Wojciech Mach 

W
rocławskie osiedle 
Ołbin, zalążek osad-
nictwa miejskiego, 

w latach 40. XIX wieku zamiesz-
kane było w rejonie Dubois – Po-
morskiej –Trzebnickiej przez bied-
ny proletariat. W końcu XIX wieku 
powstały wielkomiejskie domy 
oraz ulica Władysława Łokietka. 
W czasach PRL-u handlowo łą-
czyła się ona z  traktem Jedności 
Narodowej, tworząc ciąg sklepików 
z trudno wówczas dostępnymi to-
warami.  

W 1991 roku z  Ołbina wy-
dzielono osiedle Nadodrze i plac 
Grunwaldzki. We wrześniu 2017 
roku miasto niebacznie wyelimi-
nowało z ul. Łokietka ruch samo-
chodowy, co spowodowało 
u handlowców i kierowców two-
rzenie nowych, niezwykle nie-
przyzwoitych określeń pod adre-
sem urzędasów-pomysłodawców. 
Zanikł ruch pieszy i  klientów. 
Likwidowały się sklepy m.in. 
przez brak dojazdu dla dostaw-
ców i  klientów. Deptak nie po-
wstał… Miejsce to zaczęło umie-
rać. Komunikacja miejska nie 
usprawniła się – tramwaje i auto-

busy jak stały długo na światłach, 
tak dziś jeszcze dłużej czekają na 
wyjazd z ulicy. Natomiast nadal 
prężnie działa INFOPUNKT 
ŁOKIETKA 5 z wieloma intere-
sującymi propozycjami artystycz-
no-społecznymi. Ciekawe, że jed-
nak najwięcej gości przybywa do 
niego z  innych miejsc Wrocła-
wia… 

Dzisiaj ta krótka ulica coraz 
bardziej staje się ulicą międzynaro-
dową. Obok siebie, ale w przyjaźni, 
egzystuje m.in. domowy bar, skle-
piki, zakłady usługowe i  kafejki 
prowadzone przez Ukraińców, 
Chińczyków, obywateli republik 
dawnego Związku Radzieckiego, 
byłych mieszkańców Niemiec oraz 
Polaków. Przetrwała biblioteka, 
w której zamówione książki można 
odebrać nawet o północy z piąt-
ków na soboty. Powróciła moda na 
częste strzyżenie się i przy Łokiet-
ka utworzył się zalążek sporego za-
głębia fryzjerskiego: w promieniu 
kilkuset metrów działa kilkanaście 
zakładów fryzjerskich, ongiś zwa-
nych razurami. W jednym z takich 
punktów strzygą panów młode 
fryzjerki w twarzowym uniformie 
topless! Gdyby jeszcze próbowano 
kusić nas konkurencyjnymi, mniej-
szymi cenami… 

Na obszarze Natura 2000 Do-
liny Widawy, kilka kilometrów od 
Wrocławia, 1 km od przystanku 
kolejowego Szewce, przy malow-
niczym ujściu Widawy do Odry, 
leży wieś Paniowice. Wymarzone, 
bliskie miasta miejsce rekreacji 
i dobrego wypoczynku. Przez cały 
rok warto tam się wybrać. Space-
rując po wsi i okolicach, zauważy-
łem niejedną zieloną żabkę, która 
po pocałowaniu może stać się 
uroczą, uległą księżniczką. Na-
prawdę!  

Oglądnąć można zespół pała-
cowy w  ruinie i  park pałacowy, 
przy których pojawia się zrozpa-
czona stanem pałacu Biała Dama. 

Paniowice włączone są w tu-
rystyczny Wielki Szlak Dookoła 
Wrocławia im. Doktora Bronisła-
wa Turonia oraz w  Trzebnicką 
Pętlę Rowerową. 

Ciekawa jest dawna kopalnia 
kruszyw, a w jej części strzeżone 
kąpielisko otworzone 1 lipca 
2016. Przy nim boiska do siat-
kówki i rekwizyty do ćwiczeń oraz 
pływania. A propos: ratownicy ro-
bią topielcowi sztuczne oddycha-
nie. Jeden z plażowiczów mówi do 
nich: – Panowie, wyciągnijcie mu 
tyłek z  wody, bo cały staw wy-
pompujecie…  

Nawróconych grzeszników 
zaprasza zbudowany przez miesz-
kańców i poświęcony w 1999 roku 
kościół pw. Miłosierdzia Bożego.  

W latach 80. społecznym wy-
siłkiem powstała nowa, duża 
świetlica – siedziba Stowarzysze-
nia Na Rzecz Rozwoju Paniowic 
MOJE PANIOWICE. Odbywa-
ją się tam również integracyjne 
spotkania mieszkańców i ich go-
ści, wesela i  nawet rzadkie bale 
rozwodowe! Jeden z mieszkańców 
zwierzył się, że „już z tego powo-
du, że urodziło się tutaj moje 
dziecko, warto było ożenić się 
przed 40 laty”.  

460 supermieszkańców, nie 
czekając na fundusze gminne, sa-

modzielnie remontuje, dba o boi-
sko i ma wiele przyszłościowych 
planów. Kibicują swojej piłkarskiej 
drużynie LKS Paniowice grającej 
z sukcesami w klasie B. 

Operatywna pani sołtys Joan-
na Musiał już czwartą kadencję 
zarządza Paniowicami – pozytyw-
ne efekty widać! M.in. właśnie tu 
odbyły się Dożynki Gminne, 
konkursowe pokazy fajerwerków, 
a teraz w planie jest zimowy kon-
kurs MORS 2021/22, do którego 
Paniowice zapraszają wszystkich 
chętnych, niezależnie od miejsca 
zamieszkania. Autor tego tekstu, 
jako dziennikarz i wodzirej, bę-
dzie to gorąco relacjonował, nawet 
z przerębli!

Już w październiku tego roku 
ukaże się książka naszego re-
dakcyjnego kolegi, red. Grze-

gorza Wojciechowskiego poświę-
cona ziemi kłodzkiej. Zamiast 
nudnych tekstów o  detalach ar-
chitektonicznych znajdujących się 
tam zabytkowych budowli, znajdzie 
czytelnik 36 opowiastek traktują-
cych o  niezwykłych i  ciekawych 
wydarzeniach, które rozgrywały 
się w tym pięknym rejonie Dolnego 
Śląska. 

Dwie z  nich poświęcił red. 
Wojciechowski kłodzkiej twier-
dzy. Można się będzie dowiedzieć 
o  losach pewnej kobiety, która 
spędziła w twierdzy trzydzieści lat 
swojego życia, a po zakończeniu 
kary zamieszkała w  Kłodzku, 
w jednej z kamieniczek znajdują-
cych się w Rynku – była nią pięk-
na Charlotte Ursinus zwana przez 
niektórych królową arszeniku, bo-
wiem przy pomocy tej substancji 
wyprawiła w  zaświaty kilka bli-
skich jej osób.  

W twierdzy nie chciał przeby-
wać do końca kary jeden z francu-
skich oficerów kapitan Charles 
Lux, skazany za szpiegostwo, któ-
ry pewnego zimowego dnia 
zniknął z  celi, a  po pewnym 
czasie komendant twierdzy 
otrzymał od niego pozdro-
wienia z Paryża – pomyśleć, 
jak kiedyś ludzie potrafili 
być dobrze wychowani 
i  jaką posiadali klasę... 
Gdzie te czasy? 

To właśnie w Góry 
Bialskie zawitał pe-
wien niesforny 
uczeń, który w wie-
ku szesnastu lat 
został pomocni-
kiem szofera 
i  woził zimą 
drewno. W tej 
pracy wy-
trzymał za-
ledwie kilka tygod-
ni, ale za to później napisał 
o tym powieść, na podstawie której 

znany re-
żyser Cze-

sław Petelski 
z rea l i z ował 

film znany pod 
tytułem „Baza 

ludzi umarłych”.  
W 1922 roku 

Ku d o w ę - Z d ró j , 
zwaną wówczas Bad 

Cudova, odwiedził 
pewien skromny i nie-

śmiały młody człowiek, 
który w  czasie pobytu 

w zdroju zaprzyjaźnił się 
z dwiema warszawiankami 

– był nim jeden z  najcie-
kawszych polskich pisarzy, 

autor „Sklepów cynamono-
wych” i „Sanatorium pod Klep-

sydrą” – Bruno Schulz. 

Pewnej nastolatce z  Lewina 
Kłodzkiego koło Kudowy, nieja-
kiej Czesi Cieślak, spodobał się 
pewien młody oficer. Nie byłoby 
w tym nic niezwykłego, gdyby nie 
to, że ów oficer spodobał się rów-
nież i  pannie Krysi. Na pewnej 
potańcówce Czesia postanowiła 
rozprawić się z rywalką i podsta-
wiła jej nogę. Nieszczęsna, potłu-
czona Krysia wymierzyła napast-
niczce kilka ciosów, w  wyniku 
czego Czesi ruszały się dwa zęby. 
Jak zakończyła się ta bójka? To 
Czesia zaszła w ciążę z młodym 
oficerem, a później została wielką 
gwiazdą światowej estrady. 

Powszechnie wiadomo, że na 
ziemi kłodzkiej znajdują się różne 
ukryte przemyślnie przez Nie-
mców skarby czekające na szczę-
śliwego ich odkrywcę, o tym też 
można przeczytać w  „Sekretach 
ziemi kłodzkiej”. 

Zapraszamy do lektury.

Okołomiejskie propozycje

Kąpielisko w Paniowicach

Ciekawe wydawnictwo

Ziemia kłodzka pełna sekretów
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Jedną z  największych atrakcji 
Oławy jest 300-letni zegar fi-
guralno-astronomiczny na wie-

ży miejscowego ratusza. Unikatowy 
na skalę europejską mechanizm 
uzupełniają cztery ruchome figury: 
króla Salomona, oławskiej śmierci 
z  kosą, koguta i  pozłacana kula 
Księżyca. Jego budowa rozpoczęła 
się w  1680 roku i  została ukoń-
czona w 1718 roku. Fundatorem 
była księżna Ludwika Anhalcka. 
Budowali go kolejno trzej zegar-
mistrzowie: Salat, Kraut i  Reibe 
(po polsku: Sałata, Kapusta i Bu-
rak). Poszczególne elementy były 
wykuwane ręcznie. 

Zegar do dziś trzeba ręcznie 
nakręcać. Figury, które można zo-

baczyć na czterech fasadach wieży, 
mają określoną symbolikę. Król 
Salomon to symbol mądrości 
i sprawiedliwości. Śmierć z kosą 
przypomina o przemijaniu i ulot-
ności doczesnego świata. Księżyc 
na gwieździstym niebie wskazuje 
dokładne fazy od pełni do nowiu. 
Kogut goniący kurę to być może 
nawiązanie do herbu miasta, ale 
i symbol płodności i ciągłości ży-
cia.  

Obecne ruchome figury to ko-
pie oryginałów, wykonane w 2002 
roku.  

Ratusz, na wieży którego 
znajduje się zegar, to także jedna 
z  ciekawszych budowli Oławy. 
Wieża na wysokości blisko 59 

metrów to czworobok, kolejne 13 
metrów to już ośmiobok. Sam ra-
tusz to neoklasycystyczny budy-
nek z pierwszej połowy XIX wie-
ku. Na jego parterze mieści się 
Izba Muzealna Ziemi Oławskiej. 
Znajdziemy tam wspomniane za-
bytkowe figury z oławskiego ze-
gara, znaleziska z badań archeo-
logicznych w grodzisku Ryczyn, 
trzy barokowe sarkofagi oraz uni-
katową kolekcję pochodzącą 
z kuli wieży ratuszowej: to m.in. 
monety – najstarsze z  czasów 
piastowskich, z XVII wieku, naj-
młodsze z okresu III Rzeszy. Zo-
baczymy tam także zbiór widokó-
wek dawnej Oławy.

T
o niezwykły zabytek godny 
zwiedzenia. Drewniany Ko-
ściół Pokoju w Jaworze jest 

unikatem na skalę światową. Został 
wybudowany, w latach 1654–1655, 
na mocy porozumień pokoju west-
falskiego zawartego w  roku 1648 
i kończącego wojnę trzydziestoletnią.  

Budowla powstała z materia-
łów nietrwałych: drewna, słomy 

i gliny. Na uwagę zasługuje baro-
kowe wyposażenie wnętrza: 
ołtarz, ambona i chrzcielnica. Po 
stronie północnej i  południowej 
wzniesiono po cztery kondygnacje 
empor, których parapety zdobią 
obrazy ilustrujące Stary i  Nowy 
Testament oraz pejzaże z zamka-
mi i tarcze heraldyczne. Wszyst-
kie elementy konstrukcyjne po-
krywają polichromie o motywach 

fantazyjnie zwiniętych wici ro-
ślinnych. Ten obiekt wyróżnia się 
na tle historii sztuki europejskiej 
II połowy XVII w. ze względu na 
swą unikatowość i wysokie walory 
artystyczne. Jest jednym z trzech 
tzw. Kościołów Pokoju wybudo-
wanych po wojnie trzydziestolet-
niej i jednym z dwóch zachowa-
nych do dziś (drugi w Świdnicy).  

Kościół z racji dużego znacze-
nia dla kultury i dziedzictwa ludz-
kości, wpisano na Listę Świato-
wego Dziedzictwa Kulturowego 
UNESCO.  

 
Koncerty Pokoju 

Każdego roku od maja do 
września w Jaworze organizowane 
są Koncerty Pokoju. Odbywają się 
one w  zabytkowych wnętrzach 

Kościoła Pokoju. Kameralna mu-
zyka w wykonaniu artystów z Pol-
ski, Czech i Niemiec oraz miejsce, 
gdzie koncerty się odbywają, stwa-
rzają szczególny klimat oraz do-
starczają niezapomnianych wra-
żeń. Łącznie w jaworskim zborze 
odbyło się już 67 koncertów, 
w tym 29 koncertów wykonanych 
przez artystów z  zagranicy. Do-

tychczas występowali następujący 
artyści: Chór Poznańskie Słowiki 
pod dyr. Stefana Stuligrosza, 
Windsbacher Knabenchor, Chór 
Uniwersytetu Wrocławskiego 
„Gaudium”, Kameralna Orkiestra 
„Leopoldinum”, Orkiestra Ama-
deus pod dyrekcją Agnieszki 
Duczmal, Orkiestra Symfoniczna 
Filharmonii Sudeckiej, Spirituals 
Singers Band, Kwartet Wilanów, 

Camerata Cracovia, Zespół Fol-
kowy „Sierra Manta”, Branden-
burgischer Kammerchor, Ledl 
Jazz Quintet i wielu innych.  

 
Organy 

Instrument Adolpha Lum-
merta, później dwukrotnie prze-
budowywany przez firmę Schlag 
& Söhne w 1899 r. oraz w latach 

1905–1906, następnie remonto-
wany w  1937 roku. Na chórze 
znajdują się pozostałości po pneu-
matycznym, trzymanuałowym 
stole gry Schlaga. Obecnie instru-
ment został zrekonstruowany do 
stanu z czasów Lummerta. Prace 
rekonstrukcyjne prowadziła firma 
Eule z Budziszyna oraz Ars Or-
ganum Adama Olejnika. 

W
 Legnicy kręcony jest nowy serial telewizyjny – „Erynie”, 
scenariusz oparto na powieści wrocławskiego mistrza kry-
minału – Marka Krajewskiego. 

Legnica zagrała przedwojenny Lwów, gdzie rozgrywa się akcja se-
rialu. Reżyserem nowej produkcji, która składać się będzie prawdopo-
dobnie z 12 odcinków, jest Borys Lankosz. Za kamerą stanął Marcin 
Koszałka, a muzykę opracował Michał Lorenc. W roli głównej wystą-
pił Marcin Dorociński.

Mechanizm zegara

Realizacja filmu na ulicach Legnicy

To unikat na skalę światową

300-letni zegar w Oławie

Kościół Pokoju w Jaworze

Legnica zagrała 
Lwów
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Waldemar Niedźwiecki 

T
o miał być rok Novaka 
Djokovica. Rok wyjątko-
wy i  przez długi czas na 

to się zanosiło. Serb przymierzał 
się do wygrania wszystkich lew 
Wielkiego Szlema oraz wywal-
czenia złotego medalu na igrzys-
kach olimpijskich w Tokio (razem 
tworzy to tzw. Złoty Wielki 
Szlem), co udało się dotąd tylko 
niemieckiej tenisistce (żonie Andre 
Agassiego) Steffi Graf. Jednak 
klimat stolicy Japonii wyraźnie 
Novakowi nie służył. Wystąpił 
w  singlu i  grze mieszanej, ale 
wrócił do domu z pustymi rękami. 
Mimo to, po wygraniu turniejów 
w Melbourne, Paryżu i Londynie, 
do Nowego Jorku przyjechał z jed-
nym celem – zdobycia ostatniej, 
czwartej lewy Wielkiego Szlema. 
Doszedł, nie bez problemów, do 
finału, jednak w nim górą był nr 2 
rankingu ATP Daniił Miedwie-
diew. Przez cały turniej „Dżoko” 
miał przeciwko sobie nie tylko 

wymagających rywali, ale i  – to 
element pewnej zaszłości – no-
wojorską publiczność.  

Zmieniło się to w finale, gdzie 
Serb spotkał się z fantastycznym 
przyjęciem widzów (wśród któ-
rych była m.in. śmietanka Holly-
woodu) i jeszcze przed ostatnim 
gemem popłakał się, jak małe 
dziecko. Nie z powodu zbliżającej 
się porażki, a ze wzruszenia właś-
nie ową postawą zasiadających na 
widowni areny Arthura Ashe’a. 
Piękny obrazek.  

U panów większych niespo-
dzianek nie było, za to u  pań 
prawdziwe trzęsienie ziemi! Gdy-
by taki zestaw finalistek, jaki mie-
liśmy w tegorocznym US Open, 
ktoś zaprezentował przed rozpo-
częciem turnieju, uznany by został 
za niespełna rozumu. I to nie dla-
tego, iż walczące o cenne trofeum, 
mnóstwo punktów w  rankingu 
i 2,5 miliona dolarów zawodnicz-
ki liczyły w  sumie niespełna 37 
lat! Znacznie bardziej zaskakujące 
były zajmowane przez nie miejsca 
na liście WTA. Kanadyjka Leylah 

Fernandez była przed nowojor-
skim turniejem na 73. pozycji ran-
kingu WTA, a jej finałowa rywal-
ka, Brytyjka Emma Raducanu, 
na 150. miejscu! Obie na drodze 
do decydującej rozgrywki poko-
nały renomowane, utytułowane 
przeciwniczki. Leyla, córka Ek-
wadorczyka i Kanadyjki z filipiń-
skimi korzeniami, wygrała m.in. 
z Osaką (nr 3), Sabalenką (nr 2), 
Switoliną (nr 5) oraz Kerber, zaś 
Emma – z ojca Rumuna i matki 
Chinki – wyeliminowała m.in. 
Bencic i Sakkari. Raducanu, po-
noć wybitnie inteligentna (mówi 
się, że ma umysł matematycznego 
geniusza), dokonała rzeczy wyda-
wałoby się niemożliwej – stoczyła 
dziesięć pojedynków (bo brała też 
udział w kwalifikacjach) i nie stra-
ciła w nich nawet seta! Obie fina-
listki odgrażają się, że to dopiero 
początek ich drogi na tenisowy 
szczyt, ale ja nie byłbym tego taki 
pewien. W niedalekiej przeszłości 
mieliśmy przypadki eksplozji ta-
lentu kilku dziewcząt, które jed-
nak nie potwierdziły aspiracji do 

systematycznej obecności w elicie. 
A ja jestem przekonany, że gdyby 
Iga Świątek zaprezentowała 
w US Open 2021 formę z zeszło-

rocznego Rolanda Garrosa, mia-
łaby duże szanse znaleźć się w fi-
nale tego prestiżowego turnieju. 
Ale choć nie była w optymalnej 
dyspozycji, czwarta runda wstydu 
nie przynosi.  

Gorzej poszło innemu nasze-
mu tenisiście zaliczanemu do 

światowej czołówki. Hubert Hur-
kacz odpadł już w II rundzie, ule-
gając włoskiemu weteranowi An-
dreasowi Seppiemu. Mimo to 

wrocławianin utrzymał wysokie, 
13. miejsce w  rankingu ATP. 
Okazja do rewanżu już za rok. Je-
śli tylko zdrowie dopisze, wspom-
niana dwójka powinna dać pol-
skim kibicom wiele radości. Bo 
stać i Igę, i Hubiego na duże rze-
czy.

Waldemar Niedźwiecki 

Z
a nami pierwsza część je-
siennego (choć zaczętego 
jeszcze późnym latem) se-

rialu futbolowej reprezentacji Polski 
w eliminacjach mistrzostw świata 
2022. Po niezbyt udanej – delikatnie 
rzecz ujmując – wiośnie, kiedy je-
dynym zwycięstwem było to od-
niesione nad słabiutką Andorą, 
przyszły dwie wygrane: z Albanią 
4:1 i  San Marino 7:1 oraz remis 
1:1 z wicemistrzem Europy Anglią. 
I większość mediów (ale i tzw. fa-
chowców) zachłysnęła się siedmio-
ma oczkami, a nade wszystko po-
działem punktów z  dumnymi (i 
zarozumiałymi) synami Albionu. 
W tym ostatnim spotkaniu wreszcie 
widzieliśmy zespół realizujący jakiś 
plan taktyczny, zdyscyplinowany 
w obronie, potrafiący wyprowadzać 
przemyślane kontrataki. Jednak 
trzeba uczciwie powiedzieć, że An-
gole spisali się – zresztą podobnie, 
jak w wiosennym meczu na włas-
nym boisku – bardzo przeciętnie, 
o czym świadczy fakt, iż przez 90 

minut oddali zaledwie trzy celne 
strzały na bramkę Szczęsnego. 
I gdyby nasz golkiper prezentował 
formę godną miana czołowego 
bramkarza Starego Kontynentu (a 
za takiego uważa się nie tylko on 
sam, ale i  wielu znawców przed-
miotu), nie udałoby się podopiecz-
nym Garetha Southgate’a zdobyć 
gola na miarę remisu. Jednak pan 
Wojciech coraz częściej zawodzi, 
czego dowodem liczne wpadki na 
boiskach włoskiej Serie A, dlatego 
niezrozumiałe jest stawianie na 
niego przez selekcjonera naszej re-
prezentacji jako bezdyskusyjnego 
golkipera nr 1. Tak jak niezrozu-
miałe, a nawet irytujące, były ciągłe 
roszady w składzie, co utrudniało 
zgranie poszczególnych formacji, 
a  także wyłonienie podstawowej 
jedenastki mogącej zapewnić Po-
lakom odnoszenie sukcesów z ry-
walami o podobnym potencjale (że 
o wyżej notowanych nie wspomnę).  

Nawet mecz z Anglią niewiele 
zmienił w tym zakresie, zwłaszcza 
iż poza drużyną pozostali mający 
kłopoty zdrowotne pewniacy: 
Piotr Zieliński i Mateusz Klich, 

zapewne także któryś z  dwójki: 
Arkadiusz Milik – Krzysztof 
Piątek.  

Mówi się, że – po w  miarę 
udanych występach Karola Świ-
derskiego i Adama Buksy – od 
przybytku głowa nie boli, ale 
w  tym przypadku chyba jednak 
boli, bo znowu pozostanie kwes-
tia, na kogo postawić jako partne-
ra Roberta Lewandowskiego 
w linii ataku.  

Teoretycznie z każdym kolej-
nym spotkaniem widać próby zrea-
lizowania myśli taktycznej selekcjo-
nera, ale póki co, najbardziej 
imponuje nie tyle znaczna poprawa 
jakości gry drużyny narodowej, ile 
długość nazwiska Portugalczyka: 
Paulo Manuel Carvalho de Sousa. 
Świetnego ongiś piłkarza, ale tre-
nera bez większych osiągnięć.  

Prawdą jest, że sytuacja z wie-
loma kadrowiczami robi się coraz 
trudniejsza, bowiem albo leczą 
kontuzje, albo „grzeją ławę” w swo-
ich klubach, albo wręcz nie miesz-
czą się w  kadrze meczowej. Co 
musi niepokoić, dotyczy to nie tyl-
ko zmienników w podstawowej re-

prezentacyjnej jedenastce, ale i że-
laznych – tak się przynajmniej wy-
daje – kopaczy na swoich pozy-
cjach. Jan Bednarek i Kamil Glik 
nie łapią się do wyjściowego składu 
swoich zespołów, przy czym należy 
przypomnieć, że ten drugi wystę-
puje na zapleczu Serie A, w kiepsko 
spisującym się nawet tam Beneven-
to. Nie mają miejsca w  drużynie 
Kamil Jóźwiak, Tymoteusz Pu-
chacz, Przemysław Płacheta (w 
ostatniej ekipie Premier League 
Norwich), inni wchodzą na plac 
gry na kilkanaście zaledwie minut. 
To powinno mocno niepokoić 
Sousę i jego współpracowników.  

Nawiasem mówiąc, głupio 
wygląda liczna ekipa Portugalczy-
ka, w której – z racji, że są obco-
krajowcami – nikt nie śpiewa 
hymnu podczas prezentacji. Pełna 
pantomima. A  przypomnę, że 
z powodzeniem czyni tak prowa-
dzący (z sukcesami) reprezentację 
siatkarzy Belg Vital Heynen. Tak 
czy inaczej, nikt nie będzie rozli-
czał Sousy z nieznajomości Ma-
zurka Dąbrowskiego, a z wyników 
prowadzonej przez niego drużyny. 

I  to od nich zależy przyszłość, 
przynajmniej ta najbliższa, selek-
cjonera reprezentacji Polski.  

Wbrew pozorom, czeka ze-
spół trudna jesień. Bo poza re-
wanżem z San Marino i „na deser” 
z  Węgrami na własnym boisku, 
trzeba zmierzyć się z Andorą i Al-
banią na wyjazdach – szczególnie 
ten drugi mecz może mieć duże 
znaczenie. Albańczycy wprawdzie 
nie są zaliczani do futbolowych 
potęg, ale potrafią napsuć krwi fa-
worytom, o czym przekonali się 
m.in. Węgrzy. Więc lekceważyć 
ich w żaden sposób nie można.  

Sousa jest optymistą, ciągle 
wmawia opinii publicznej, że ze-
spół dziarskimi krokami zmierza 
do czołówki, ale ja takim optymis-
tą nie jestem. Bo nawet jeśli uda 
się biało-czerwonym zameldować 
na drugim miejscu w grupie, cze-
kają ich wymagające baraże, 
w których czekać będzie drużyna 
znacznie mocniejsza od naszych 
grupowych rywali. I  dopiero 
wówczas przekonamy się, ile war-
ta była praca na stanowisku selek-
cjonera Paulo Sousy.
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Novak Djokovic

Historyczne Flushing Meadows.  
Polacy bez sukcesów

Sousa optymistą. Ja nie



Pracownik banku próbuje wytłumaczyć klientowi 
zasady płacenia na raty. 
– Proszę pana, najpierw płaci pan niewielką sumę, 
a potem przez trzy miesiące nie płaci pan nic. 
Na to klient: 
– To pan mnie zna? 

*** 
Do banku w Szwajcarii wchodzi klient z walizką 
i ściszonym głosem mówi do bankiera: 
– Chciałbym wpłacić pieniądze, w tej walizce jest 
całe cztery miliony euro. 
Na to bankier uśmiechnięty: 
– Proszę nie ściszać głosu, bieda to żaden wstyd. 

*** 
Trzy koleżanki z biura przychodzą w odwiedziny do 
czwartej, leżącej w szpitalu. 
– I co, dajecie sobie radę beze mnie? – pyta chora. 
– Podzieliłyśmy twoją robotę i jakoś leci. Zosia robi 
na drutach, Jola parzy kawę, a ja zabawiam szefa. 

*** 
– Panie dyrektorze, czy mógłbym otrzymać dzień 
urlopu, aby pomóc teściowej przy przeprowadzce? 

– Wykluczone! 
– Bardzo dziękuję, wiedziałem, że mogę na pana li-
czyć! 

*** 
Pan Adam, jak co miesiąc, idzie odebrać swoją wy-
płatę. Wchodzi do biura. Kierownik mu mówi: 
– Nie dostanie pan wypłaty! 
– A czemu? 
– Bo przez cały miesiąc był pan na urlopie! 

*** 
Przychodzi pracownik do dyrektora: 
– Jestem zmuszony prosić pana o podwyżkę, ponie-
waż interesują się mną trzy firmy. 
– A mogę wiedzieć, jakie to firmy? – pyta dyrektor. 
– Elektrownia, gazownia i wodociągi miejskie. 

*** 
Dyrektor do pracownika: 
– Panie, pan wszystko robi powoli – powoli pan my-
śli, powoli pisze, powoli mówi, powoli się porusza! 
Czy jest coś, co robi pan szybko? 
– Tak, szybko się męczę... 

Biją 
 

„Przepraszam, czy tu biją” pytano w tytule, 
Który się w filmowej zawierał formule, 
Współczesnych czasów decyduje znak, 

Oczywiście, że biją i to jeszcze jak. 
W tej smutnej sprawie nie przesadzam nic ja, 

Że bardzo często bije nas policja, 
I jedno trzeba przyznać niestety, 

Że między innymi bije też kobiety. 
Kiedy ostrzeżeń zawodzą słowa, 
W ruch idzie pałka teleskopowa, 
Manifestanci występują razem, 

Więc ich natychmiast traktuje się gazem, 
Gdy z przechodniami wstępują w szranki, 

To zakuwają ich chętnie w kajdanki. 
Manifestantom sprawiając udrękę, 

Młodej dziewczynie połamano rękę, 
To jest przypadek wcale nierzadki, 

Że zastraszają nawet nastolatki. 
By demokracji zostać gwarantem, 
Niełatwo dzisiaj być policjantem, 

Ze służby nikłe mają pożytki, 
Ich także biją i to emerytki, 

Ich chęć do służby skutecznie gasi 
Agresywny atak sławnej babci Basi. 
Ona to policyjnej wciąż grozi ekipie, 

Kiedy policjantów drapie oraz szczypie. 
Chęci do służby stanowi ubytek, 
Gdy atakuje ich tłum emerytek. 

Demonstrują posłowie swe podstępne racje, 
Kiedy pokazują swe legitymacje. 

Haniebnym także jest dziś precedensem, 
Kiedy jest policja obrzucana mięsem, 
To dla policjanta wiadomość niemiła, 
Że jego mamusia źle się prowadziła. 
Do jej celowości jest policja zgodna, 

To broń gładkolufowa i armatka wodna, 
One najlepiej w obliczu tłumu 

Mogą przemówić mu do rozumu. 
Ja mocną tezę na koniec postawię, 
Jeśli nas biją, to w słusznej sprawie.

16 Wesoło i rekreacyjnie

Beata

Poezja polityczna Jana Zacharskiego
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Kawały na jesień

O dokształcającym się Franku 
Pryszczaty Frarek,  
tępak z Jackowa, 

Na wieczornicę szedł  
do Popowa, 

Po drodze były Janki, 
Więc wstąpił tam do Hanki 
I całą noc z nią edukował. 

 
O Geni z Dobrodzienia 

Pewna Genia z Dobrodzienia 
Bez przerwy zmieniała  

swoje wcielenia. 
Była cnotliwą Zuzanną 
albo rozpustną Joanną; 

lecz zawsze doi Franka jelenia. 

O Franku pijaku 
Pijak Franek z Pijanowa 
nieustannie kombinował, 

jak po wyjściu z domu 
pijać po kryjomu. 

Wreszcie się  
we grobowcu schował. 

 
O towarzyszu o wielu twarzach 

Dawny partyjny działacz  
z Wrocławia 

Swych towarzyszy  
od małp wyprawia, 

lecz od nich miał on zaszczyty 
i finansowe profity; 

dziś się do nowej władzy  
przystawia. 

Limeryki Jana Stanisława Jeża
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Szczekający duet




