
Lesław Miller 

Ś
więta Bożego Narodzenia 
zawsze były czasem radości 
i spotkań rodzinnych. Nad-

chodzące Boże Narodzenie przy-
niesie nam raczej dużo smutku. 
Nic dziwnego, codziennie rośnie 
liczba zakażonych koronawirusem, 
umierają ludzie, i to coraz młodsi. 
W zdecydowanej większości od-
chodzą niezaszczepieni. 

Aż trudno uwierzyć, że w na-
szym niby światłym społeczeń-
stwie jest tak wielu nierozsądnych 
ludzi, którzy, mimo ewidentnego 
zagrożenia, mimo ostrzeżeń auto-
rytetów medycznych, nie chcą się 
zaszczepić. Czy to kandydaci na 
samobójców?! Czy nie przeraża 
ich fakt, że w Polsce codziennie 
umiera po kilkaset osób? 

W niektórych krajach wpro-
wadza  się coraz większe zaostrze-
nia, nasz rząd zdobył się zaledwie 
na zmniejszenie o połowę liczby 
gości korzystających z hoteli i lo-
kali gastronomicznych. Nie podał, 
jak to zrobić, czy np. kucharz, za-
miast gotować, ma stać 
w drzwiach i weryfikować wcho-
dzących? 

Ponoć Unia Europejska przy-
mierza się do wprowadzenia we 
wszystkich krajach członkowskich 
obowiązkowych szczepień. Byłby 

to bardzo skuteczny krok do po-
konania zarazy. Tylko czy pisow-
ski rząd zechce się do tego zasto-
sować? W wielu innych sprawach 

działa przecież wbrew wskaza-
niom Unii Europejskiej, opóźnia-
jąc wypłaty Polsce miliardowych 
kwot tak potrzebnych pieniędzy. 

Drugi ważny problem to sy-
tuacja na granicy z Białorusią. Łu-
kaszenka, chcąc zdestabilizować 
sytuację w Polsce i Europie, na-
ściągał tysiące migrantów, którzy 
nielegalnie przekraczając polską 
granicę, chcą się dostać do Nie-
miec. Reżim Łukaszenki wyposa-
ża ich w kamienie i sprzęt nisz-
czący zabezpieczenie granicy. Ale 
dzięki naszym bohaterskim żoł-

nierzom, policjantom i  strażni-
kom granicznym, im się to nie 
udaje. Obrońcy naszej granicy, 
czuwający w trudnych warunkach, 

są wspierani przez cały naród. 
Dostają laurki od dzieci i paczki 
świąteczne od ludzi z całego kraju. 
Chwała dzielnym obrońcom gra-
nic! 

Trzeci, bardzo trudny pro-
blem, to inflacja. Wchodząc do 
sklepów, spotykamy się z  coraz 
wyższymi cenami, głównie arty-
kułów spożywczych. Znawcy 
przewidują, że na przeciętne za-
kupy świąteczne trzeba będzie 
wydać około 200 złotych więcej 
niż w roku ubiegłym. 

Rząd chwali się, że w  przy-
szłym roku nastąpią podwyżki 
płac oraz rent i emerytur. Jednak 
niewielka to pociecha, bo pod-
wyżki zje inflacja. Trzeba będzie 
zapłacić więcej za energię elek-
tryczną, gaz, a przede wszystkim 
za żywność. Bardzo możliwe, że 
w przyszłym roku zamiast zaro-
bić, znacznie stracimy na pensjach 
i emeryturach.  

Czytelnicy mogą mi zarzucić, 
że sieję panikę, ale lepiej się przy-
gotować na niekorzystne zmiany, 
niż się później bardzo rozczaro-
wać.

Dzielni medycy walczą z zarazą

Na granicy z Białorusią

Smutne święta  
Anno Domini 2021 

Koronawirus szaleje  
Prowokacje na granicy z Białorusią 

Rosnąca inflacja

Zapomnijmy na chwilę o trudnych czasach,  
w jakich żyjemy i uczcijmy  
Święta Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku.  
Wszystkiego  najlepszego,  
a zwłaszcza zdrowia,  
życzy Redakcja 
„Odrodzonego Słowa Polskiego”
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Betlejemska ballada 
 

W betlejemskiej stajence, i to się nie zmienia, 

Boże dziecię doznało aktu narodzenia, 

Jest tym zafascynowany cały wielki świat, 

I trwa to od ponad dwóch tysięcy lat. 

Bo cała ludzkość uświadamia sobie, 

Że maleńkie dziecię leży teraz w żłobie. 

Stoją woły i owce i klęczą pasterze, 

W intencji noworodka odmawiają pacierze. 

Kiedy o narodzinach rozeszły się wieści, 

Czy  niewielka stajenka pielgrzymów pomieści, 

Czy ich komplet dozna rozdwojenia jaźni, 

I powitają dziecię tylko w wyobraźni. 

Nie są mu dane pałace i trony, 

Bo on w skromniutkim żłobie został położony, 

Nigdy na politycznego nie wyrośnie gracza, 

Jego Święta Rodzina miłością otacza. 

Gdy tyle dzieci w świecie doznaje niedoli, 

Niechaj ich boże dziecię skrzywdzić nie pozwoli. 

Dziś Boże Narodzenie doczekało czasu, 

Gdy dzieci umierają gdzieś na skraju lasu, 

Kiedy dominują zło, kłamstwa, podłości, 

I nie dane im było doświadczyć radości. 

Niechaj boża dziecina cierpiących pocieszy, 

I niech ich do domowych prowadzi pieleszy, 

Niechaj ruch dobrej woli powstanie olbrzymi, 

I niech go betlejemscy zapewnią pielgrzymi. 

Opieka nad dzieciątkiem rodzinie przypadła, 

Co chlubnie pełni rolę prawdziwego stadła. 

Czego ma nas nauczyć stajenka w Betlejem, 

Że na zwycięstwo dobra trzeba mieć nadzieję, 

Że na przekór podłości, kłamstwu oraz łzom 

Mamy w sercu dewizę: Gość w dom to Bóg w dom. 

Ja przed bożą dzieciną bez namysłu klęknę, 

Trzeba zawsze pamiętać, że małe jest piękne. 

Kiedy się zapalają betlejemskie zorze, 

To betlejemska opowieść na pewno pomoże. 

W tym roku wiele dobra dostąpimy znów, 

Wiele najszczerszych życzeń i serdecznych słów. 

Niech betlejemskie w tej sprawie maleństwo 

Przekaże nam w tym roku swe błogosławieństwo. 

Jan Zacharski 



Wojciech W. Zaborowski  

Jak nazwać kogoś, kto dzwoni 
do twoich drzwi? Jeśli byłeś z nim 
umówiony, zapewne gość, i  to 
oczekiwany. A jeśli kołacze ktoś, 
a ty nie oczekiwałeś nikogo? Być 
może też gość, tyle że nieoczeki-
wany, ale to już nie jest takie pew-
ne. A jeśli ktoś dobiera się wytry-
chem do zamku w  drzwiach 
twego mieszkania? To już nie 
gość, a  przestępca, włamywacz, 
złodziej, a może nawet bandyta. 
Otworzysz mu drzwi, zaprosisz 
do środka, by nie musiał się mę-
czyć z forsowaniem granicy twego 
mieszkania? Z pewnością nie! 

Takim wspólnym mieszka-
niem dla każdego obywatela jest 
jego kraj. Dla nas, Polaków – Pol-
ska, dla Niemców – Niemcy. Dla 
wszystkich obywateli państw two-
rzących Unię Europejską – Unia. 
I wejścia do mieszkania są jasno 

oznaczone, to granice państw 
i granica zewnętrzna Unii Euro-
pejskiej. Rzecz oczywista niby dla 
każdego i  zdawałoby się, że aż 
wstyd te oczywistości przypomi-
nać. A jednak. 

Przed granicznymi drzwiami 
naszego wspólnego domu, pań-
stwa, stoją... No właśnie, kto? Pro-
blem w tym, że wiadomo, kto stoi, 
ale odpowiedzi na to pytanie są 
różne. A w zależności od odpo-
wiedzi, oczekuje się też od nas, 
gospodarzy domu, rożnych reak-
cji. Różnorodność reakcji zaś 
z góry zakłada, mówiąc obrazowo, 
niesnaski w rodzinie. Jest bowiem 
duża różnica, czy kogoś uznaje się 
za gościa, osobę potrzebującą po-
mocy czy też za intruza i włamy-
wacza. 

Niezależnie jednak od tego, 
jak nazwiemy stojących u granic 
Unii ludzi, do jakich ustaw regu-
lujących ruch graniczny lub też 
humanitarnych haseł będziemy 

się odwoływać, problem nie znik-
nie, bo w imię politycznych inte-
resów celowo wywołał go białoru-
ski dyktator. Los szturmujących 
bramy unijnych państw ludzi jest 
mu w istocie obojętny. W tej sy-
tuacji obowiązek niesienia huma-
nitarnej pomocy tym, którzy 
przekroczyli granice, spada na 
włodarzy państw, na terenie któ-
rych się owi ludzie zjawili, w tym 
wypadku Polski – kraju tranzyto-
wego i Niemiec – kraju docelowe-
go. Niezależnie od procedury 
sprawdzająco-azylowej lub wyda-
leniowej z tych państw.  

A ochrona granic? Państwa 
unijne są zgodne. Wzmocniona 
kontrola granic jest najlepszym 
zabezpieczeniem przed nielegal-
nymi, niechcianymi gośćmi. 
A „mury runą”? Może kiedyś ma-
rzenia idealistów się spełnią. Dziś, 
we własnym interesie, Europa 
znów stawia nowe mury granicz-
ne. Niestety!

Mieszkanka gminy Dobroszy-
ce, Janina Śliwka, obchodziła 
100-lecie urodzin. Jubilatka otrzy-
mała list gratulacyjny od premiera 
Mateusza Morawieckiego i gra-
tulacje od wójta Dobroszyc – Ar-
tura Cioska. 

*** 
Po 20 latach wraca pociąg re-

lacji Wrocław – Świdnica. Mo-
dernizacja linii kosztowała ponad 
200 mln złotych. 

Między Wrocławiem a Świd-
nicą podróżni skorzystają z  14 
przystanków z nowymi peronami: 
Wrocław Wojszyce, Wrocław 
Partynice, Bielany Wrocławskie, 
Domasław, Kobierzyce, Wierzbi-
ce Wrocławskie, Pustków Żuraw-
ski, Rogów Sobócki, Sobótka, So-
bótka Zachodnia, Szczepanów, 
Marcinowice, Pszenno, Świdnica 
Przedmieście. 

Przystanki zostaną dostoso-
wane do potrzeb osób niepełnos-
prawnych. Montowane jest jasne 
oświetlenie oraz oznakowanie 
i gabloty informacyjne. Na pero-
nach będą umieszczane wiaty, 
ławki i stojaki na rowery. Przewi-
dywany czas przejazdu całej trasy 
Wrocław Główny – Sobótka – 
Świdnica wyniesie około godziny. 

Połączenie z Wrocławia przez 
Sobótkę Zachodnią do Świdnicy 
liczy ok. 60 km. Zapewni przejazd 
pociągów pasażerskich z maksy-
malną prędkością nawet do 120 
km/godz.  

W sierpniu 2020 roku został 
przywrócony ruch towarowy So-
bótka Zachodnia – Świdnica. Na 
tym odcinku został położony 
nowy tor, odnowiono blisko 30 
obiektów inżynieryjnych, w tym 6 
mostów i 3 wiadukty. 

Inwestycja jest współfinanso-
wana ze środków unijnych EFRR 
w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego. 

*** 
Już wkrótce nastąpi otwarcie 

jednego z  najnowocześniejszych 
obiektów sportowych w Europie. 
Prace nad budową Dolnośląskie-
go Centrum Sportu cały czas po-
stępują, a  olbrzymia inwestycja 
robi kolosalne wrażenie. To naj-
większa i najważniejsza inwestycja 
sportowa na Dolnym Śląsku. 

Na Polanie Jakuszyckiej po-
wstaje obiekt wielofunkcyjny 
przystosowany do organizacji za-
wodów szczebla światowego, eu-
ropejskiego ale – co bardzo ważne 

– również ogólnodostępny. Będzie 
służył nie tylko sportowcom za-
wodowym, ale też amatorom i tu-
rystom przez cały rok. 

W budynku głównym działać 
będzie m.in. basen o wymiarach 
(dł. 16,6 m, szer. 6,5 m), sala tre-
ningowa symulująca warunki wy-
sokogórskie, stanowiska dla ko-
mentatorów i  sędziów, a  także 
hotel. Na Polanę Jakuszycką doje-
dzie pociąg Kolei Dolnośląskich, 
który zatrzyma się bezpośrednio 
przy DCS. 

Obecnie trwają prace ze-
wnętrzne związane z  elewacją 
i upiększaniem obiektu, prace na 
stadionie związane z przygotowa-
niem rolkostrad, ciągów pieszych 
oraz przy budowie strzelnicy 
biathlonowej. Powstaje też boisko 
do piłki nożnej i bieżnia lekkoat-
letyczna. 

Można mieć nadzieję, że ośro-
dek przyniesie nie tylko korzyści 
pod względem turystycznym, ale 
także gospodarczym. Będzie swo-
jego rodzaju stymulatorem roz-
woju tej części regionu. 

Uruchomienie Dolnośląskiego 
Centrum Sportu jest zaplanowa-
ne na grudzień 2021 roku.

2 Felietony i aktualności

Miejsce puste jak nigdy 
 

 

Boże Narodzenie 2021… Wigilia, choinka, rodzina, obficie zastawiony stół, prezenty, życzenia 

i marzenia, radości i serdeczności, okolicznościowy powrót do katolickich korzeni i nakazów 

Ewangelii, odpuszczanie krzywd, pojednanie, puste miejsce przy stole dla zbłąkanego węd-

rowca… A gówno prawda! (jak mawiał ks. Tischner)  

Złośliwy los i cyniczna władza zafundowali nam w tym roku święta, jakich dotąd nie znaliś-

my. Mamy więc morderczą pandemię, bez widoków na rychły koniec, z którą walczy się na 

niby, bo sejmowe głosy antyszczepionkowców okazują się ważniejsze od ludzkich istnień. 

Mamy inflację, której jeszcze niedawno miało nie być, a nawet gdyby była, to „wzrost zarob-

ków z naddatkiem zrekompensuje rosnące ceny”. Mamy gospodarczą recesję i koszmarne 

zadłużenie uznane przez rządzących za nieważne lub przesadzone, a przez Prezesa NBP za 

niebyłe, bo przecież jesteśmy świadkami „cudu polskiej gospodarki […] i od czasu rozbiorów 

nie mieliśmy takich sukcesów”. Mamy zdemolowane sądownictwo, kaleką oświatę i chorą 

służbę zdrowia. Mamy niebywały wysyp afer, korupcji i grabieży dobra publicznego, mamy 

demoralizację ludzi, którzy przyspawali się do władzy i pewni są bezkarności. Mamy wreszcie 

gromady uchodźców pod polską granicą, zapędzanych do nas przez białoruskiego satrapę 

ku uciesze polskiej władzy, bo jak trwoga, to PiS-sowi słupki rosną. 

Według narracji premiera i lokajskich mediów nasi pogranicznicy wygrywają konfrontację 

z Łukaszenką, który najpierw zwabił, a potem siłą wypycha do Polski tłumy uchodźców i mi-

grantów. Nasi dzielni chłopcy trwają przy zasiekach jak wmurowani i nie dopuszczają, cofają, 

zawracają, uniemożliwiają – i to tak skutecznie, że nawet mysz nie prześliźnie się przez gra-

nicę. Mysz nie, ale ponad 10 tysięcy emigrantów dotarło już z Białorusi przez Polskę do Nie-

miec. Pozostali tułają się po lasach. Kim są? 

Jak zapewnili nas szefowie resortów siłowych Polskę atakują głównie potencjalni terroryści 

pedofile i zboczeńcy gwałcący zwierzęta, talibowie planujący zastąpić wiarę katolicką isla-

mem, a także muzułmańska złota młodzież, której niczego w swoim kraju nie brakowało, aż 

nagle zachciało się im żyć jeszcze lepiej, na nasz koszt. Wszyscy oni forsują polskie zasieki ży-

letkowe pod pretekstem, że z tamtej strony wypychają ich pogranicznicy Łukaszenki… W rzą-

dowych mediach oglądamy obrazy walki wysportowanych „islamistów” z naszymi bohater-

skimi obrońcami granic, obrzucanymi grudami ziemi i gałęziami, oślepianymi laserami, które 

jak wiadomo każdy uchodźca zazwyczaj nosi ze sobą, podobnie jak nożyce do cięcia drutów 

wwożone przez nich masowo w bagażu podręcznym oraz drabiny do forsowania zasieków 

przewożone samolotami… 

Dziennikarze bezprawnie odseparowani od granicy nie relacjonują już dramatów rodzin 

uciekających ze stref wojny albo spod bezwzględnej władzy talibów, nie pokazują kobiet 

i dzieci wypychanych przez białoruskich sołdatów do Polski i przeganianych przez polskie 

służby z powrotem, do lasu, na bagna, w przymrozki, w ciemność. Wyeliminowane organi-

zacje humanitarne, pogonione spod granicy, bo przeszkadzały i patrzyły mundurowym na 

łapy, nie dokumentują już przypadków śmierci ludzi starych, chorych oraz dzieci, tygodniami 

przeganianych z lasu do lasu, zmarzniętych, głodnych, pijących wodę z bagna. 

W imię „bezpieczeństwa państwa” ludzie ci zostali dokładnie odczłowieczeni. Jednocześnie 

odczłowieczani są Polacy. Kto nie dziękuje wylewnie pogranicznikom – także tym, którzy za 

ręce i nogi przerzucali małe dzieci na białoruską stronę (co potwierdzili świadkowie), jest 

„wrogiem Polski i Polaków”. Kto ośmiela się ujawnić publicznie swoje współczucie dla uchodź-

ców, traktowanych w Polsce podle, wbrew prawu, Ewangelii i regułom zwykłej przyzwoitości, 

ten „wpisuje się w narrację Łukaszenki i Putina”.  

Ciekawe ilu z nas, którzy stawiamy na wigilijnym stole dodatkowe nakrycie, gotowych byłoby 

naprawdę posadzić tam kogoś wycieńczonego, głodnego i zmarzniętego. Ilu zagorzałych 

katolików zaprosiłoby do stołu zbłąkanego wędrowca spod granicy, któremu partia i rząd 

przyczepiły etykietkę UWAGA: OBCY i GROŹNY! 

Ale co tam uchodźcy. Ilu gorliwie wierzących chętnie ugościłoby polskiego ateistę lub inno-

wiercę? Ilu obywateli katolickiego kraju chętnie podzieliłoby się opłatkiem z osobą LGBTQ? 

Ilu zagorzałych wyborców PiS z własnej nieprzymuszonej woli posadziłoby przy wigilijnym 

stole aktywistę opozycji albo zagubioną kobietę z emblematem błyskawicy w klapie?  

Pozostawiam Was z tymi pytaniami, życząc mimo wszystko spokojnych świąt.

Moje Jan  
KowalskiUchodźcy,  

imigranci, najeźdźcy?

Z Dolnego Śląska i Opolszczyzny
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3Gmina Kobierzyce

Waldemar Niedźwiecki 

K
iedy absolwent Politech-
niki Wrocławskiej Ry-
szard Pacholik objął funk-

cję wójta gminy Kobierzyce, jako 
cel postawił sobie wypromowanie 
podwrocławskiej gminy m.in. po-
przez inwestowanie w  sport. Od 

tego momentu minęło dwadzieścia 
lat i  trzeba przyznać, że wójtowi 
oraz jego współpracownikom rea-
lizacja owego pomysłu w pełni się 
powiodła. 

W Kobierzycach doskonale 
czują się przedstawiciele karate 
kyokushin – mający mocną pozy-
cję na arenie międzynarodowej. 
Shihan Jacek Lamot (szefujący 

wrocławskiemu klubowi im. M. 
Oyamy) powierzył zorganizowa-
nie sekcji shinkyokushin utytuło-
wanemu Dariuszowi Kwietniowi 
i szybko kobierzycki ośrodek do-
łączył do czołowych w kraju.  

Ale kibicom sportowym, 
zwłaszcza sympatykom gier ze-
społowych, Kobierzyce kojarzą 
się przede wszystkim z występu-
jącą od 2016 roku w Superlidze 
żeńską drużyną piłki ręcznej. 
Sekcja istnieje od 1998 roku, po-
wstała głównie z myślą o szkole-
niu dzieci i młodzieży. W sezonie 
2004/05 młodziczki KPR (bo tak 
nazywa się klub) wywalczyły brą-
zowy medal mistrzostw Polski, 
zaś w sezonie 2006/07 na najniż-
szym stopniu podium krajowego 
czempionatu stanęły kobierzyckie 
dziewczęta.  

Jednak wójtowi Pacholikowi 
zamarzyły się sukcesy w dorosłym 
szczypiorniaku, więc w roku 2012 
utworzono sekcję seniorek. Dwa 
lata zespół spędził w II lidze, po 

czym awansował do wyższej klasy. 
Debiut był udany, bowiem KPR 
zakończył rozgrywki na trzecim 
miejscu. Jednak na awans do Su-
perligi trzeba było poczekać do 
sezonu 2015/16. Sukcesy w eks-
traklasie nadeszły szybko – już 
w 2020 roku zespół z Kobierzyc 
wywalczył brązowy medal, dwa-
naście miesięcy później prowa-
dzona przez Edytę Majdzińską 
ekipa uplasowała się tuż za mi -
strzyniami z  Zagłębia Lubin. 
W obu przypadkach najskutecz-
niejszą zawodniczką Superligi 
okazała się utalentowana Kinga 
Jakubowska. Prezes Piotr Smoła 
miał powody do satysfakcji, po-
dobnie jak wójt Ryszard Pacholik 
– decyzja o inwestowaniu w „do-
rosły” zespół przyniosła oczekiwa-
ne owoce.  

KPR nie może jednak równać 
się pod względem finansowym 
z potentatami, czyli Perłą Lublin 
oraz lokalnym rywalem Zagłę-
biem Lubin. Dlatego wspomniana 

Jakubowska po minionym sezo-
nie zmieniła barwy klubowe, zasi-
lając lubińską drużynę. Bo, jak 
zwykło się mówić: kto bogatemu 
zabroni? Mimo tak znaczącego 
osłabienia KPR świetnie radzi so-
bie także w obecnych rozgrywkach 
ligowych, zajmując trzecie miejsce.  

Kilka zawodniczek z Kobie-
rzyc znalazło się w szerokiej ka-
drze selekcjonera reprezentacji 
Polski Arne Senstada na finały 
hiszpańskich mistrzostw świata: 
bramkarka Barbara Zima, 
skrzydłowe Natalia Janas i Ma-
riola Wiertelak oraz obrotowa 
Zuzanna Ważna. Na Półwysep 
Iberyjski wyjechała ostatecznie ta 
pierwsza, ale także przed pozosta-
łymi droga do reprezentacji po-
zostaje otwarta.  

W klubie liczą zaś na stały do-
pływ utalentowanych wychowa-
nek do seniorskiej drużyny. Dru-
żyny, która także w  następnych 
latach należeć będzie do ścisłej 
krajowej czołówki.

Agnieszka Jankowska-Jakus 

G
mina Kobierzyce zajęła 
poczesne miejsca w pres-
tiżowych rankingach. 

Pierwsze miejsce przyznano gminie  
w Rankingu Gmin Województwa 
Dolnośląskiego organizowanym 
przez Fundację Rozwoju Demo-
kracji Lokalnej im. Jerzego Re-
gulskiego i  Ośrodek Kształcenia 
Samorządu Terytorialnego im. 
Waleriana Pańki we współpracy 
z Głównym Urzędem Statystycz-
nym. 

W ramach rankingu ocenie 
poddawane były wszystkie gminy 
i  miasta poza miastami na pra-

wach powiatu z  województwa 
dolnośląskiego. O  pierwszym 
miejscu w  rankingu zdecydował 
wynik wyliczony w  oparciu 
o  wskaźniki mierzące potencjał, 
aktywność i wyniki osiągane przez 
gminę. Ranking został stworzony 
w sposób obiektywny, a eksperci 
wzięli pod uwagę 16 twardych da-
nych z Głównego Urzędu Staty-
stycznego, m.in. kondycję budże-
tową samorządu, wydatkowanie 
funduszów z  Unii Europejskiej, 
osiągnięcia absolwentów, salda 
migracji, wydatki na oświatę. 

Gmina Kobierzyce zdobyła 
także 4. miejsce w ogólnopolskim 
rankingu Serwisu Samorządowe-
go PAP „Gmina dobra do życia” 
w  kategorii strefy podmiejskie 
miast na prawach powiatu. Ran-
king opracowany został przez 
prof. Przemysława Śleszyńskiego 
z Polskiej Akademii Nauk, który 
zbadał jakość życia w  każdej 
z 2477 gmin w Polsce. Wśród bli-
sko 50 badanych wskaźników is-
totne są te, na które wpływ mają 
działania samorządu lokalnego, 
m.in. zaspokajanie zbiorowych 
potrzeb wspólnoty. Ranking 
uwzględnia m.in. atrakcyjność 
migracyjno-osadniczą, warunki 

mieszkaniowe, infrastrukturę 
wodociągową, dostępność opieki 
zdrowotnej czy jakość edukacji. 
Honorowy patronat nad rankin-
giem objął Prezes Rady Mini-
strów Mateusz Morawiecki, 
a także Związek Miast Polskich, 
Związek Gmin Wiejskich RP, 
Unia Miasteczek Polskich oraz 
Unia Metropolii Polskich.
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Wójt Ryszard Pacholik zado-
wolony z wyników rankingów

KPR sportową wizytówką Kobierzyc

Z okazji zbliżających się  
Świąt Bożego 

Narodzenia i Nowego Roku  
życzę 

wszystkim Mieszkańcom  
Gminy Kobierzyce zdrowia,  szczęścia, 

spokoju i wszelkiej pomyślności  
w życiu osobistym  

oraz sukcesów w pracy zawodowej 
Wójt 

Gminy Kobierzyce 
Ryszard Pacholik

Gmina Kobierzyce 
przoduje w rankingach

W listopadzie br. odbył się mecz drużyny KPR z Kielcami

Drużyna piłki ręcznej KPR Kobierzyce w zmaganiu z drużyną  
MKS Piotrkovia w Piotrkowie Trybunalskim



4 Miasto Opole

M
iliard 258 milionów 
złotych po stronie wy-
datków przewiduje 

projekt budżetu Opola na 2022 
rok. To oznacza 124 miliony zło-
tych planowanego deficytu.  

Opolski ratusz ogłosił trzeci 
przetarg na budowę akwarium 
w ogrodzie zoologicznym. Inwe-
stycja będzie podzielona na trzy 
etapy. Opole będzie miało także 
nowe przedszkole, które powsta-
nie przy ulicy Krapkowickiej. 

Ratusz przeznaczy ponad 260 
milionów złotych na inwestycje 
w różnych sferach życia. Miasto 
realizuje wieloletni program inwe-
stycyjny, więc część zadań będzie 
kontynuowana i finalizowana, ale 
w planie jest również rozpoczęcie 
różnych nowych projektów 

– Na pewno rozpoczniemy 
budowę stadionu – mówi Arka-
diusz Wiśniewski, prezydent 
Opola. – Spodziewamy się podpi-
sania umowy na budowę stadionu. 
Inwestycja będzie realizowana 
przez trzy lata, a jej koszt to 159 
milionów złotych. Szacujemy, że 

w przyszłym roku zapłacimy bli-
sko 40 milionów. Zakładamy, że 
sama budowa powinna ruszyć 
wiosną. Rozpocznie się od prac 
ziemnych, a najlepiej wykonywać 
je po okresie zimowym. 

Po około 20 milionów złotych 
miasto wyda na dalsze prace przy 
dwóch centrach przesiadkowych. 
Ponad 12 milionów będą koszto-
wać prace przy polderze Żelazna, 
a  10 milionów trzeba wydać na 

wkład własny budowy Domu Po-
mocy Społecznej w Opolu. 

Prezydent zwrócił uwagę na 
jeszcze jedną inwestycję. 

– W przyszłym roku powinna 
ruszyć jeszcze ważniejsza, moim 
zdaniem, inwestycja. Mam na 
myśli plac przed dworcem kolejo-
wym Opole Główne. Będzie 
mnóstwo drzew, miasto zyska 
fantastyczne miejsce. Mieszkańcy 
wypoczną tam, poczekają i zrela-
ksują się, a  przyjezdni również 
będą mieć gdzie spędzić czas. 
Przede wszystkim radykalnie po-
prawi się jednak wizualna świado-
mość wejścia do miasta Renata 
Ćwirzeń-Szymańska, skarbnik 
Urzędu Miasta Opola, zwraca 
uwagę, że największą częścią wy-
datków jest oświata, na którą trze-
ba przeznaczyć 407 milionów zło-
tych. – Z naszej kasy dołożymy 
182 miliony – dodaje. 

– Na kolejnym miejscu jest 
działalność społeczna – 187 mi-
lionów złotych. Na gospodarkę 
komunalną wydamy 89 milionów, 
na administrację publiczną 84 mi-

liony, a na transport i łączność 70 
milionów.  

Następne dziedziny są już 
mniej znaczące, bo na sport, gos-
podarkę mieszkaniową i bezpie-
czeństwo wydamy po około 30 
milionów złotych.
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Ratusz w Opolu

Prezydent Opola  
– Arkadiusz Wiśniewski

Deficytowy projekt budżetu Opola  
na 2022 rok



5W krainie złota

Wyborny nabiał

 
Wielu radosnych chwil z okazji Świąt Bożego Narodzenia 

oraz wszystkiego, co najlepsze  
w każdym dniu nadchodzącego Nowego  Roku 

życzą  
Zarząd i Pracownicy 

Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Międzyborzu

Polecamy nasze produkty: 
• Kefir naturalny • Jogurt naturalny • Śmietana 18% • Śmietana 12% 

• Serek twarogowy Babuni • Maślanka • Masło Osełka 
• Śmietanka międzyborska 30%
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6 Opowiastka

Lesław Miller 

C
o pewien czas wypływa 
na powierzchnię facet, któ-
remu nie chce się praco-

wać, bo woli żyć na koszt naiwnych 
kobiet. Wypisz, wymaluj takim był 
właśnie piękny Bolo. Matka natura 
nie poskąpiła mu – jak nazywają 
to aktorzy – odpowiednich wa-
runków. Kobiety patrzące na niego 
dostrzegały duże podobieństwo do 
amerykańskiego aktora – Gregory 
Pecka. Bolo mierzył sobie 185 cen-
tymetrów wzrostu, był szczupły i 
zgrabny. Ubierał się w eleganckie 
i  dobrze wyprasowane garnitury, 
śnieżnobiałe koszule i modne kra-
waty. Nosił czarne markowe buty. 
Nie ukrywał, że nie lubi pracować, 
bo… ma dwie lewe ręce i urodził 
się w niedzielę. Znajomi nazywali 
go złośliwie absztyfikantem, faga-
sem, żigolakiem… 

Bolo pochodził z  dosyć za-
możnej rodziny, ojciec prowadził 
dobrze prosperujący warsztat sa-
mochodowy, a matka – mistrzyni 
igły i nitki, szyła supermodne ciu-
chy dla bogatych klientek. 

Syna – jedynaka, uwielbiali, 
pozwalając mu na znacznie więcej 
niż rodzice jego kolegów. Nauka 
w  szkole podstawowej i  liceum 
szła mu kiepsko. Nie była po pro-
stu jego hobby. Wolał czytać pi-
kantne książki dla dorosłych 
i cichcem oglądać pornograficzne 
filmy. Z pomocą ojca, który wie-
dział, do kogo i za ile dotrzeć, ja-
koś przechodził z klasy do klasy 
i ledwie zdał maturę. 

W rodzinie Bola nie było ni-
kogo z wyższym wykształceniem, 
jego ojciec chciał ten brak zmienić 
i  wykreować syna na lekarza. 
Mimo „smarowidła” nie udało się 
Bolowi zdać trudnego egzaminu 
wstępnego. Podobnie było na we-
terynarii i ekonomii. 

Wychuchany synek się tym 
nie przejmował. Zamiast solidnie 
przygotowywać się do egzaminów 
wolał podrywać dziewczyny. 
O mały włos nie zrobił z rodzi-
ców… dziadków. Właśnie Ewa, 
którą wykorzystał seksualnie 
w pobliskim lesie, zaszła w ciążę. 
Zrobiła się draka na cztery fajerki. 
Ojciec Bola, chcąc uniknąć skan-
dalu, zaproponował rodzicom 
Ewy znalezienie lekarza-skroba-
cza, zapłacenie za zabieg i odpale-
nie im określonej sumki za – jak 
to nazwał – straty moralne. Zgo-
dzili się.  

Ojciec załatwił sprawę, ale nie 
mógł tak łatwo darować synowi 
tego, co zrobił i nawet nie wyraził 
skruchy. Wezwał go na męską 
rozmowę: 

– Słuchaj, marnotrawny synu, 
zapewniliśmy ci z matką dosko-
nałe warunki, o jakich twoi kole-
dzy mogą tylko marzyć, a ty masz 
wszystko w  dupie. Mam tego 
dość! Jesteś dorosły i  od dzisiaj 
przechodzisz na własny rachunek. 
Możesz na razie u nas mieszkać, 
ale musisz znaleźć pracę i płacić 
mamie za jedzenie. Przyjąłbym cię 

do mojego zakładu, ale ty się do 
tej pracy nie nadajesz. 

Bolo zdenerwował się rozmo-
wą z ojcem, poszedł do kawiarni 
w Rynku, aby wypić lampkę wina 
i odreagować. Stoliki były zajęte, 
tylko przy jednym siedziała samo-
tnie około 30-letnia, dosyć ładna 
babeczka. Kiedy usiadł, wpatry-
wała się w niego jak sroka w kość. 
Widać było, że jej się bardzo po-
doba, co chłopak zauważył.  

– Wypije pani ze mną lampkę 
wina, bo bez towarzystwa nie lu-
bię pić – zagadnął. 

Blondynka natychmiast przy-
jęła propozycję i ucieszyła się, jak-
by zaprosił ją na wycieczkę doo-
koła świata. Kiedy kelnerka 
przyniosła wino, Bolo zapropono-
wał, aby mówili do siebie po imie-
niu. 

– Jestem Bolek. 
– A ja Agnieszka, bardzo mi 

miło. 

Po wypiciu pierwszej lampki, 
mieli ochotę na więcej, a kelnerka 
życzliwie podawała im alkohol.  

Miło im się rozmawiało, Ag-
nieszka chętnie opowiadała o so-
bie. Jest bezdzietną rozwódką, bo 
były mąż się nad nią znęcał, ale los 
go ukarał, bo za oszustwa finanso-
we w swojej firmie siedzi w kry-
minale, a  ją los nagrodził, dając 
wygraną dwa miliony złotych 
w  totolotku. Bolo pomyślał, że 
dobrze się składa, będzie mógł 
nieźle pożyć na jej koszt. Nie my-
lił się, po wypiciu iluś tam lampek 

wina, zaprosiła go do swego 
mieszkania, przedtem regulując 
rachunek z sutym napiwkiem.  

Mieszkała w  stylu nowobo-
gackiej; eleganckie meble, duży 
telewizor na ścianie wyglądający 
jak ekran w kinie, najnowszej ge-
neracji komputer, kuchnia jak la-
boratorium. Napalona Agnieszka 
rzuciła się gościowi na szyję i za-
częła go całować, po czym pociąg-
nęła go do łóżka wyglądającego 
jak łoże królewskie. Rozebrali się, 
rozrzucając odzienie na podłodze. 
Kochali się łapczywie, leżąc 
w łóżku aż do rana. Wstali około 
godziny dziesiątej. Dziewczyna 
przyrządziła smaczne śniadanie.  

Bolo, zależny finansowo od 
ojca, postanowił wykorzystać 
okazję i pożyczyć pieniądze. Dała 
mu bez mrugnięcia okiem 10 ty-
sięcy złotych. 

– Nie musisz mi ich oddawać, 
łatwo przyszły i mogę się z tobą 
podzielić – rzekła Agnieszka, pro-
ponując jednocześnie, by u  niej 
zamieszkał. Tylko ostatni kretyn 
by odmówił, Bolo natychmiast się 
do niej wprowadził. Odtąd wiedli 
bogaty i  próżniaczy żywot na 
koszt wygranej Agnieszki. Bawili 
się w  najdroższych lokalach 
w Warszawie, Wrocławiu, Krako-
wie, Zakopanem, wynajmując 
apartamenty w hotelach. Wyjeż-
dżali również za granicę: do Pary-
ża, Lizbony, Rzymu, Dubaju i kil-
ku krajów Ameryki Południowej. 
Agnieszka była w Bolu zakocha-
na, a on – wykorzystując zdolności 
aktorskie – umiejętnie udawał. 

Pieniądze mają to do siebie, że 
przy szastaniu nimi szybko się 
kończą, nawet te milionowe. I tak 
któregoś dnia kiesa Agnieszki po-
kazała puste dno. Nie mieli pie-
niędzy nawet na obiad w gorszej 
kategorii restauracji. Agnieszka 
znalazła się w  trudnej sytuacji 
i została zmuszona do pożyczania 
niewielkich sum u  znajomych. 
Żyli skromnie, co Bolowi przy-
zwyczajonemu do luksusu prze-
stało pasować. Dał więc cichego 
dyla od Agnieszki i wykorzystując 
swoją urodę, postanowił znaleźć 
inną forsiastą babkę. Nie szukał 
długo. 

W sklepie spożywczym dość 
ładna brunetka robiła duże zaku-
py, nie mogła sobie poradzić z za-
braniem kilku toreb. Obok stał 
nieznany jej Bolo. 

– Bardzo przepraszam, czy 
byłby pan tak uprzejmy i pomógł 
mi zanieść zakupy do samochodu 
stojącego tuż przy sklepie? 

– Bardzo chętnie. 
Bolo miał nosa jak pies my-

śliwski, bo ta uprzejmość przynio-
sła mu duże profity. Zakupowicz-

ka przedstawiła się jako Halina 
i  za uprzejmość zaprosiła go do 
domu na kawę. Przyjechali do ele-
ganckiego domku jednorodzinne-
go za miastem. Wypili kawę 
i whisky, a potem Halina zaczęła 
się łasić do swego gościa. Rzecz 
jasna wylądowali w łóżku, bo jak-
że inaczej. Zaproponowała na-
stępne spotkania, ale nie w domu, 
bo licho nie śpi. Mąż jest bogatym 
biznesmenem i raczej nie ma cza-
su na przebywanie w domu przed 
południem, ale różnie bywa. Ha-
lina trwoniła pieniądze męża, lecz 
nie była tak hojna, jak Agnieszka 
i szybko się Bolowi znudziła.  

Długo nie czekał, bo znów 
trafiła mu się bogata mężatka. 
Tym razem Celina. Wprawdzie 
mąż sporo zarabiał, ale ona też nie 
była biedaczką, gdyż prowadziła 
własną firmę krawiecką. Na upra-
wianie seksu spotykali się w hote-
lach. Krawcowa kupowała ko-
chankowi modną odzież i często 
wkładała do kieszonki po kilka 
banknotów z wizerunkiem Jagieł-
ły. 

Któregoś dnia spotkał w ka-
wiarni Władka, męża Celiny, któ-
rego znał z  widzenia. Siedział 
w towarzystwie niezłej laski. Na 
chwilę przeprosił ją i podszedł do 
stolika Bola. 

– Wiem wszystko o  tobie 
i mojej żonie – zaczął rogacz – ale 
niczego się nie bój. Żyjemy jak 
brat z  siostrą, bo od dawna nie 
śpimy w jednym łóżku. Po prostu 
mi się znudziła i nic na to nie po-
radzę. Nie wyciągnę z  kieszeni 
pistoletu i  nie rozkażę małemu 
„stój, bo strzelam”. Tak więc mo-
żesz rżnąć Celinę ile chcesz, nie 
będę miał pretensji. – Potem wstał 
i wrócił do swego stolika.  

Pod Bolem ugięły się nogi ze 
strachu. Liczył, że co najmniej do-
stanie publicznie po gębie, a tu fa-
cet daje przyzwolenie na pieprze-
nie jego żony. Niesamowite! 
Postanowił skończyć dalsze kon-
takty z tym patologicznym mał-
żeństwem, „zapominając” o zwro-
cie długu w  wysokości siedmiu 
tysięcy złotych. 

Zastanawiał się Bolo, co robić 
dalej; pójść do byle jakiej pracy za 
marne pieniądze, czy dalej grać żi-
golaka na koszt starszych od niego 
i  naiwnych kobiet? Wybrał to 
drugie, wygodniej jest nic nie ro-
bić i żyć na koszt naiwnych ko-
biet.  

Były następne: barmanka Zo-
sia, żona fabrykanta – Eleonora, 
aferzystka – Danusia, weterynarka 
– Marysia, adwokatka – Janina 
i inne. Jak skończy Bolo? Na pew-
no marnie!
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Agnieszka

Żigolak i oszust seksualny



7Tajemnice góralskiego sera

O
scypek to „złoto” Podhala. 
Nic przeto dziwnego, że 
ma w Zakopanem przy 

ul. Jagiellońskiej 28 swoje muzeum. 
Red. Adam Gąsior, redaktor na-
czelny portalu Wasza Turystyka.pl, 
pisze, że oscypek oscypkowi nie-
równy. Podaje, że prawie nikt z od-
wiedzających Zakopane nie wie, 
jak smakuje prawdziwy oscypek. 
Że na ogół kupujemy inne sery, 
ale oscypek jest tylko jeden. Tego 
wszystkiego dowiemy się w zako-
piańskim Muzeum Oscypka. 

Jak wygląda prezentacja po 
góralsku? Goście zasiadają na 
drewnianych ławach, a na skrzy-
niach przed nimi, na malutkiej 
scenie, pojawia się baca Staszek. 
To któreś z kolei pokolenie baców 
wypasających owce. O nich i se-
rach robionych dzięki mleku 
owczemu i krowiemu wie wszyst-
ko. I część tej wiedzy przekazuje 
turystom podczas godzinnej pre-
zentacji. Mówi gwarą góralską, co 
jeszcze bardziej nadaje kolorytu 
wizycie. Góral nie tylko opowiada 
o serach, przede wszystkim poka-
zuje, jak się wyrabia klasyczny 
oscypek. W przerwach inny pra-
cownik muzeum tłumaczy na 
czym polega różnica pomiędzy 
poszczególnymi serami, z  czego 
się je robi i jak rozpoznać orygi-
nalny oscypek od podróbek.  

Oscypek to twardy, wędzony, 
owczy ser, który wytwarzany jest 
przede wszystkim na Podhalu. 
Robiony jest ręcznie z  owczego 
mleka zwierząt rasy Polska Owca 
Górska, niekiedy dodaje się nie-
wielkie ilości mleka Polskiej Kro-
wy Czerwonej, w okresie od maja 
do września. 

O pochodzeniu nazwy trwają 
dyskusje najtęższych głów. Najwię-
cej z nich przychyla się do teorii, że 
pochodzi ona od słowa „scypanie” 
– to jeden z etapów produkcji, po-
legający na rozdrabnianiu sera 
w celu pozbycia się serwatki. Pre-
lekcja na temat produkcji oscypka 
ilustrowana jest przez bacę po-
szczególnymi etapami. Pominięty 
jest w zasadzie tylko pierwszy etap 
produkcji – dojenie owiec. 

Mleko zlewa się przez satę 
(płótno lniane) do puciery (wiad-
ra), a  następnie do kociołka 
umieszczonego nad ogniskiem. 
Podgrzane jest następnie zaklaga-
ne (zaprawiane wysuszoną pod-
puszczką z żołądków jagnięcych). 
Skrzepnięte mleko należy rozbić 

ferulą (drewniana łopatka), dodać 
gorącej wody. Masa serowa odcis-
kana jest z serwatki i ugniatamy ją 
w pucę (kulę). 

Kula ta parzona jest w gorą-
cej wodzie i wkładana do dwu-
częściowej drewnianej formy 
w kształcie wrzeciona. Oscypki 
następnie namaczane są w rosole 

(roztwór soli), by wyciągnąć nad-
miar wody. Na koniec oscypki 
wędzone są pod okapem baców-
ki. 

Od 14 lutego 2008 roku oscy-
pek jest zarejestrowany jako 
Chroniona Nazwa Pochodzenia. 
Może on być wytwarzany jedynie 
w kilkunastu miejscowościach.  

Oscypek jest towarem luksu-
sowym i wyrabia się go stosunko-
wo mało, kupić go jest niełatwo. 
Najlepiej w sklepiku muzealnym. 
Bardzo często za to na straganach, 
w innych sklepach sprzedawane są 
inne sery góralskie. 

Przede wszystkim bryndza 
podhalańska – ser podpuszczko-
wy, biały lub kremowy, słony.  

Mleko musi pochodzić od 
owiec rasy Polska Owca Górska, 
dopuszczalna jest domieszka mle-
ka krów rasy Polska Krowa Czer-
wona (zawartość jego nie może 
przekroczyć 40 proc.). 

Bryndzę wytwarza się od maja 
do września na bazie bundzu, czy-
li świeżego sera, zmielonego, 

przeschniętego, posolonego i nie-
owędzonego. Bundz odstawiany 
jest na kilka tygodni do ciepłego 
pomieszczenia, by kruszący się 
wyrobić jak ciasto, żeby stał się 
gładki (dodając soli). Następnie 
bryndzę ubija się w drewnianych 
dzieżach lub beczkach, przykrywa 
drewnianym wiekiem i przyciska 
kamieniem. 

Bryndza podhalańska była 
pierwszym polskim produktem, 
który został wpisany do unijnego 
rejestru jako Chroniona Nazwa 

Pochodzenia, a  nastąpiło to 12 
czerwca 2007 roku. Produkcja 
odbywa się na ściśle określonym 
obszarze zwanym Podhalem, 
w powiatach nowotarskim i tat-
rzańskim oraz sześciu gminach 
z powiatu żywieckiego: Milówka, 
Węgierska Górka, Rajcza, Ujsoły, 
Jeleśnia i Koszarawa. Tylko pro-
ducenci wpisani na listę są 
uprawnieni do jej wytwarzania. 

Wspomniany bundz powstaje 
podobnie jak oscypek na począt-
kowym etapie – ser zaprawiany 
podpuszczką. Gdy ser zakrzepnie, 
lepi się z niego bryły, które zawi-
nięte w płótno zawiesza na ścianie 
bacówki. Ten ser jest łagodniejszy 
od bryndzy, smak ma lekko słod-
kawy. 

Na koniec wizyty w Muzeum 
Oscypka, każdy gość może włas-
noręcznie zrobić swój mały ser. 
Otrzymujemy kawałki sera, który 

wkładamy na dziesięć minut do 
małych foremek drewnianych 
w kształcie baranka, jelonka. 

Potem już tylko zdjęcie pa-
miątkowe z  bacą (można przy-
mierzyć kapelusz i  serdak), rzut 
oka na zgromadzone eksponaty 
(stroje góralskie, sprzęt bacowski, 
różne formy do sera). 

A po tych wrażeniach mało 
kto nie kupuje prawdziwego sera 
w tutejszym sklepiku. Warto!
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Muzeum Oscypka w Zakopanem

W Muzeum Oscypka każdy gość może własnoręcznie zrobić swój mały ser

Takie oscypki robię – chwali się baca

Mówią, że kto ma owce, ten ma co chce

Redyk
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Lesław Miller 

T
u zawsze są kolejki. Nic 
dziwnego, sklepy firmy 
MARK’S oferują wspa-

niałe wyroby, których próżno szu-
kać u  innych gestorów. Dość 
wspomnieć o niezwykle smacznej 
golonce walichnowskiej skutecznie 
rywalizującej z  bawarską, dużym 
wyborze szynek, kiełbas, kaszanek, 
salcesonów, mięs i dziesiątków in-
nych pyszności, aż w  głowie się 
kręci. Firma P.P.H.U. „MARK’S” 
Sp. z o.o. pracuje już 30 lat. 

 
Początki 

Jak się robi biznes? Powiadają, że 
niektórzy początkujący Amery-
kanie milionerzy zaczynali od… 
pucybuta. Potem z uporem dążyli 
do celu, aż go osiągali. Marek 
Marszałkowski nikomu nie czy-
ścił butów, startował z wyższego 
pułapu, choć skromnie, ale kon-
sekwentnie. Zdecydował się 
otworzyć zakład masarski, produ-
kujący wędliny i mięso na potrze-
by  własnego punktu sprzedaży, 
niewielkiego przyzakładowego 
sklepiku. Surowiec już miał, bo 
prowadził hodowlę trzody  
chlewnej. 

Czasy nie były łatwe, bo przy-
padały na początek transformacji 
ustrojowej. Powstawało wiele no-
wych firm działających nie zawsze 
zgodnie z prawem, więc musiały 
padać. Firma Marko – Walichno-
wy potrafiła nie tylko  utrzymać 
się na rynku, ale ciągle się  rozwi-
jała, dochodząc do dużego przed-
siębiorstwa. Działa do dzisiaj, co 
spowodowały: tradycja, jakość, in-
nowacyjność, odpowiedzialność 
i wiarygodność wobec partnerów 
biznesowych. 

Już na początku swojej pracy, 
w roku  1991, zakład zatrudniał 
30 pracowników i produkował 3 
tony wyrobów dziennie, a głów-
nym z  nich była mortadela wa-
lichnowska, robiona według tra-
dycyjnej receptury z  dodatkiem 
papryki i pieczarek. Nowy zakład 
szybko znalazł uznanie wśród 
klientów, nie tylko miejscowych, 
ale nawet z odległych terenów. 

Właściciele firmy nie zamie-
rzali spoczywać na laurach, dążyli 
do nieustannego rozwoju i posze-
rzania działalności. Produkując 
i  sprzedając więcej, można było 
obniżać koszty. 

Już dwa lata od rozpoczęcia 
produkcji firma  zaczęła wprowa-

dzać nowe asortymenty – wyroby 
drewniane oraz przetwórstwo wa-
rzywno-owocowe. 

 
Systematyczny rozwój 

Firma szybko przechodziła przez 
kolejne etapy metamorfozy. Wraz 
z  powiększeniem asortymentu 
wytwarzanych wyrobów zmieniła 
się jej organizacja. Od 1996 roku  
zakłady mięsne „Marko” składały 
się z  trzech jednostek: „Marko” 
zakłady mięsne, „Marko-Pek” – 
produkcja konserw i przetworów 
warzywno-owocowych oraz 
„Marko-Las” – produkcja drzew-
na. 

Z  biegiem lat firma prze-
kształcała się z  małego zakładu 

w wysoko wydajne przedsiębior-
stwo wytwarzające  około 100 wy-
sokiej jakości wyrobów, m.in.: 
kiełbasy, wędzonki z drobiu, za-
piekane pasztety i pieczenie, kon-
serwy mięsne, przetwory owoco-
we i warzywne. 

W niecałe pięć lat funkcjono-
wania firmy zwiększono produkcję 
blisko dziesięciokrotnie. Każdego 
dnia 400-osobowa załoga przera-
biała 30 ton mięsa. Produkty 
sprzedawano w większości woje-
wództw i dwóch sklepach firmo-
wych – w Walichnowach i Kępnie. 
Produkty przetworzone są sprze-
dawane pod marką MARKO, na-
tomiast mięso czerwone – wołowe 
pod marką MARK'S. 

Zwiększająca się produkcja 
firmy musi szukać coraz więcej 
nowych  odbiorców. Nic więc 
dziwnego, że przyświecała jej za-
sada „nie będziesz rozpoznany, je-
śli  się nie pokażesz”. Do zwięk-
szenia rozpoznawalności znaku 
firmowego przyczynił się udział 
w  targach, m.in. POLAGRA 
w Poznaniu i innych. 

Lata 2000–2004 to okres dal-
szego, dużego rozwoju. Zbudowa-
no nowe hale fabryczne, wzrosło 
też zatrudnienie do ponad 500 
osób, a firma produkuje kilkadzie-
siąt  asortymentów wyrobów 
mięsnych i wędliniarskich. Gwa-
rancję spełnienia zarówno krajo-
wych, jak i  międzynarodowych 
wymagań prawa żywnościowego 
dają certyfikaty systemu zarządza-
nia bezpieczeństwem żywności 
BRC oraz IFS. Certyfikaty BRC 
i IFS dają wysoką pewność bez-
pieczeństwa oraz jakości żywności. 

 
Eksport 

Wyroby z firmy smakują nie tylko 
w Polsce. Zainteresowali się nimi 
również odbiorcy z innych krajów. 
Na początku sprzedawano za gra-
nicą konserwy, które wędrowały do 
krajów Wspólnoty Niepodległych 
Państw, Czech, Słowacji, Bułgarii 
i na Węgry. Dzisiaj Mark’s jest su-
pereksporterem i  wysyła swoje 
produkty do 27 krajów na świecie.  

Eksport odgrywa duże zna-
czenie dla firmy, dlatego długoter-
minowe perspektywy globalnego 
popytu na mięso wołowe i wiep-
rzowe uwzględniono w  strate-
giach firmy. 

 
Wyróżnienia 

Mark’s jest liczącą się w kraju fir-
mą i nie omijają jej wyróżnienia, 
dyplomy i nagrody, m.in.: 

Sukces polskiej firmy rodzinnej  
w kraju i za granicą

Zarząd, kadra dyrektorska i kierownicza firmy. W środku pierwszego rzędu stoi prezes P.P.H.U. 
„Mark’s” Sp. z o.o. – Marek Marszałkowski, obok jego synowie, Michał i Piotr z żonami

Szynka walichnowska to też dobry smakołyk
Golonka walichnowska. Smakosze mówią,  

że jest lepsza od słynnej golonki bawarskiej

www.marks.biz.pl
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• W 1999 roku prezydent Alek -
sander Kwaśniewski odznaczył 
właściciela firmy – Marka 
Marszałkowskiego, Złotym 
Krzyżem Zasługi za dokonania 
w  zakresie rozwoju przedsię-
biorczości. 

• Marek Marszałkowski w 1994 
roku zdobył tytuł Agrobiznes-
mena 1994 w  ogólnopolskim 
konkursie redakcji miesięcznika 
„Agrobazar’’ i redakcji I Progra-
mu Polskiego Radia. Dyplom 
i  honorową szablę wręczył mu 
ówczesny Minister Rolnictwa – 
Andrzej Śmietanko. 

• Golonka walichnowska, szynka 
walichnowska oraz salceson 
chłopsko-walichnowski zdobyły 
złote medale na Polagrze. 

• Rok 2012, firma została  uzna-
na za najbardziej  dynamiczne 
przedsiębiorstwo w  sektorze 
branży mięsnej w  wojewódz-
twie łódzkim. 

Mark’s jest firmą rodzinną. 
Poza jej współzałożycielem i obec-
nym prezesem zarządu   
– Markiem Marszałkowskim, od 
kilkunastu lat działają w niej dwaj 
jego synowie, najstarszy – Michał, 
właściciel udziałów  i  prokurent 
spółki, oraz młodszy – Piotr, spe-
cjalista ds. sprzedaży. Osobą odpo-
wiedzialną za dział mięsa czerwo-
nego jest pan Michał 
Marszałkowski, pieczę nad pro-
dukcją przetworów mięsnych 
sprawuje natomiast pan Marek 

o  przemyśle spożywczym dzie-
siątki artykułów, ale w żadnym za-
kładzie nie zauważyłem  tak du-
żego rozwoju, jak w  firmie 
P.P.H.U. „Mark’s”. Z  podziwem 
i wielkim szacunkiem darzę Pana 
Marka Marszałkowskiego oraz 
jego synów – Michała i Piotra, 
którzy potrafili odpowiednio 
uplasować się w biznesie i dojść  
do obecnych sukcesów. Krok po 
kroku,  z udziałem polskiego ka-
pitału, rozwijali infrastrukturę, 
park maszynowy, zatrudniali no-
wych pracowników, współpracują 

z największymi sieciami handlo-
wymi, powiększają eksport. 

Firma działa już 30 lat, obecna 
nazwa to P.P.H.U. „MARK’S” Sp. 
z o.o. Dziś zatrudnia ponad 650 
pracowników i  wytwarza  co-
dziennie około 140 bardzo 
smacznych specjałów w ilości 250 
ton. W porównaniu do początko-
wego roku działalności – 1991, 
nastąpił wzrost o 620 pracowni-
ków, a wzrost produkcji osiągnął  
ponad 8233%. Te liczby robią 
wielkie wrażenie, a nawet potrafią 
szokować! 

Firma ma dwa wyspecjalizo-
wane zakłady: w Walichnowach 
zakład produkcji wędlin i rozbio-

ru mięsa oraz w  miejscowości 
Muchy – ubojnię bydła. Prowadzi 
też 30 sklepów firmowych, głów-
nie w  południowej i  zachodniej 
Polsce. 

Produkty przetworzone są 
sprzedawane pod marką MARKO, 
natomiast  mięso czerwone – wo-
łowe, pod marką MARK'S. 

Życzę Panu Markowi  
Marszałkowskiemu i jego synom 
po marynarsku – tak trzymajcie! 

Nadal uszczęśliwiajcie klien-
tów w kraju i za granicą pyszno-
ściami ze swojej fabryki.

Marszałkowski. Udowodnili oni, że rodzinna 
firma z polskim kapitałem jest w stanie osiągnąć 
sukces na arenie międzynarodowej. Lata inten-
sywnej pracy spowodowały, że dziś są najszybciej 
rozwijającą się firmą w województwie łódzkim. 
Pierwsze miejsce na liście regionalnej Diamenty 
Forbesa 2020, czyli najszybciej rozwijających się 
polskich firm, to ogromne wyróżnienie. 

 
*** 

Jestem wieloletnim dziennikarzem zajmującym 
się m.in. problemami ekonomicznymi. Pisałem 
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Rozbiór mięsa wołowego

Schab z tradycyjnej wędzarni Kiełbasa myśliwska

Kabanosy
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P
o raz pierwszy nazwa Cru-
ceburg pojawia się w źród-
łach pisanych w roku 1252 

jako własność księcia wrocław-
skiego Henryka III. Początkowo 
była to osada targowa, położona 
na tzw. szlaku solnym z Krakowa 
do Wrocławia. Po nieudanej lokacji 
miasta przez krzyżowców z czer-
woną gwiazdą, dopiero w  roku 
1274 książę Henryk IV Probus 
nadał Kluczborkowi prawa miej-
skie. Po roku 1293 Kluczbork zna-
lazł się w  księstwie głogowskim. 
W roku 1319 książę brzeski Bo-
lesław III otrzymał miasto od 
księcia głogowskiego Henryka III 
i przyłączył je do księstwa legnic-
ko-brzeskiego. W  tym okresie 
w Kluczborku znajdował się dwór 
książęcy.  

W latach 1331–1356 miasto 
było zastawem króla polskiego 
Kazimierza Wielkiego. 

Pod koniec XIV wieku rozpo-
częto wznoszenie murów miej-
skich. Zapewne w tym też okresie 
książęta brzescy zbudowali w po-
bliżu bramy miejskiej murowany 
zamek. W czasie wojen husyckich 
w  latach 1428–1434 Kluczbork 
został opanowany przez oddział 
dowodzony przez polskiego ryce-
rza Dobka Puchałę. Przez kilka 
lat bezkarnie łupił on okolice. 
Próbujący wypędzić go książęta 
śląscy bezskutecznie starali się 
zdobyć zamek, w  którym się 
schronił, lecz żadna z prób nie za-
kończyła się powodzeniem. 

Od roku 1536 Kluczbork po-
nownie jest własnością książąt 

brzeskich będących lennikami 
króla czeskiego. Z roku 1581 po-
chodzi najstarsza zachowana 
wzmianka w  źródłach pisanych 
mówiąca, że miasto podejmuje się 
strzec zamku. Pod koniec XVI 
wieku ma miejsce przebudowa 
murów miejskich. Podczas tych 
prac około roku 1590 książęta 
brzescy odbudowują swą siedzibę. 
W  tym okresie jest to piętrowy 
budynek o  gotyckich oknach. 
W czasie wojny trzydziestoletniej 
w latach 1618–1648 miasto było 
kilkakrotnie niszczone i plądro-
wane przez przechodzące tędy 
wojska. Po bezpotomnej śmierci 
ostatniego piastowskiego księcia 
Jerzego IV Wilhelma księstwo 
legnicko-brzeskie przechodzi 
w roku 1675 pod władanie cesarza 
austriackiego. 

Pod konie XVII wieku zamek 
w  Kluczborku popada w  ruinę. 
W roku 1720 przebudowany zos-
taje na siedzibę administracji 
kluczborskich dóbr cesarskich. 
W połowie XIX wieku dobudo-
wane zostaje drugie piętro. W tym 
okresie obiekt jest siedzibą sądu. 
W roku 1907 na kamiennym co-
kole dawnej zamkowej wieży zbu-
dowana zostaje wieża ciśnień 
z wysokim dwustopniowym da-
chem namiotowym. W latach 30. 
XX wieku podczas prac mających 
na celu poprowadzenie ulicy poza 
teren murów miejskich, wyburzo-
no częściowo dolną kondygnację 
dawnego budynku zamkowego 
oraz stojący na jego tyłach XVII-
wieczny królewski magazyn solny. 

Obecnie budynek stojący na 
miejscu dawnego zamku w Klucz-
borku jest siedzibą regionalnego 
muzeum. Jest to dwupiętrowa bu-
dowla z wysokim poddaszem. Ma 
plan prostokąta, a wygięcie dłuż-
szych boków jest wynikiem posta-
wienia go na fundamentach mu-
rów miejskich. W  wyniku 
wielokrotnych przebudów, ka-
mienny cokół kwadratowej cegla-
nej wieży ciśnień jest zapewne je-
dynym zachowanym reliktem 
dawnego zamku.

K
ościół Świętych Apostołów 
Piotra i Pawła w Chojno-
wie jest średniowieczną 

gotycką budowlą typu bazyliko-
wego, przez mieszkańców potocznie 
nazywana Dużym Kościołem. Jest 
to największy tego typu obiekt 
w mieście oraz powiecie legnickim. 
Kościół położony jest w centralnej 
części Chojnowa, przy południowej 
pierzei Rynku. Architektura choj-
nowskiej fary zajmuje istotne miejs-
ce pośród przykładów śląskiej szko-
ły budowlanej, wykształconej w cią-
gu XIV wieku, z pewnymi rysami 
architektury gotyckiej centralnej 
Polski. Zachodnia fasada oraz 
czworoboczna masywna wieża ko-

ścielna uznawane są za jeden ze 
znaków rozpoznawczych ziemi 
chojnowskiej.  

Budowa początkowo drewnia-
nego kościoła rozpoczęła się 
w XIV wieku. Do 1525 roku była 
to świątynia katolicka, która wraz 
z przejściem na luteranizm księcia 
legnickiego Fryderyka II przeszła 
w ręce protestantów. Po II wojnie 
światowej i przesiedleniu ludności 
zamieszkującej Dolny Śląsk, świą-
tynia ponownie trafiła w ręce Ko-
ścioła rzymskokatolickiego, przyj-
mując obecne wezwanie św. Piotra 
i  Pawła. Aktualnie jest główną 
świątynią Parafii Świętych Apos-
tołów Piotra i Pawła w Chojnowie.  

Kościół rozpoczęto budować 
w XIV w. Ołtarz główny pocho-
dzi z 1400, a dzwon z 1405 roku. 
Kościół posiada chór wybudowa-
ny w  roku 1413. W  1468 roku 
wybudowano sklepienia nawy 
środkowej, a  kościół posiadał 
osiem ołtarzy.  

W ciągu wieków świątynia 
uległa dalszej rozbudowie. 
Z roku 1469 pochodzi wzmianka 
o  południowej kaplicy ufundo-
wanej przez cech sukienników. 
W XVI w. dobudowano zakrystię 
oraz wykonano zwieńczenie atty-
kowe wieży. W 1543 roku rodzi-
na Bożywojów ufundowała ka-
plicę grobową, zwaną odtąd 

północną Kaplicą Bożywojów. 
W  roku 1651 znaczna część 
świątyni spłonęła (nawa główna 
i  dach), odbudowa trwała do 
1659. Przed II wojną światową 
był to kościół ewangelicki pw. 
Panny Marii. Podczas wojen na-
poleońskich kościół służył jako 
szpital. Restaurowany w  XIX 
i pierwszej połowie XX wieku.  

W latach 1969–1970 Piotr 
Wróblewski namalował w koście-
le drogę krzyżową, zawierającą 
poza wizerunkami autora, jego 
rodziny oraz mieszkańców Choj-
nowa również postaci historycz-
ne. W roli Piłata przedstawiony 
został miejscowy działacz PZPR, 

żołnierza przebijającego włócznią 
Jezusa – żołnierz Armii Czerwo-
nej, a przy grobie Jezusa znaleźli 
się Jan XXIII, Gandhi oraz Mar-
tin Luther King. Siódma stacja 
drogi krzyżowej przedstawia 
w tle m.in. Jurija Gagarina oraz 
amerykańskich astronautów lądu-
jących na Księżycu. Z uwagi na 
wartość artystyczną, ale wbrew 
opinii władz kościelnych, malo-
widła zostały wpisane do rejestru 
zabytków.  

Obecnie kościół jest odrestau-
rowywany od środka. Restauracji 
poddane są figury i  obrazy oraz 
ołtarz główny.

Historia regionalna
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P
rzedmioty codziennego 
użytku, pomieszczenia gos-
podarcze i pozostałości do-

mów dawnych mieszkańców dzi-
siejszego Wiązowa odkryli ar-
cheolodzy. W  trakcie prac trafili 
też na groby sprzed tysięcy lat. 
Wśród nich najlepiej zachowany 
grób kobiety. 

W tym mieście prowadzona 
jest przebudowa nawierzchni 
Rynku. Prace zainteresowały ar-
cheologów, bo robotnicy trafili na 
ślady po dawnych mieszkańcach 

tych terenów. Są to nie tylko po-
zostałości po ich domach czy pa-
leniskach. Znaleziono także 
przedmioty codziennego użytku, 
narzędzia i elementy uzbrojenia. 

Znaleziono również szkielet 
kobiety ułożony na wznak, z wy-
prostowanymi rękami. Był to po-
chówek związany z kulturą lateń-
ską, który później stał się 
wiązowskim Rynkiem, na przeło-
mie IV i  III wieku przed naszą 
erą. Ustalono, że kobieta była 
Celtką.

Zamek w Kluczborku Tajemnicze 
wykopaliska 
w Wiązowie

Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła 
w Chojnowie
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N
a dolnośląskie tory wyje-
chał Impuls II – pierwszy 
pociąg hybrydowy, którym 

jeżdżą pasażerowie Kolei Dolno-
śląskich. Nowy pociąg obsługuje 
linię z  Trzebnicy do Wrocławia, 
która jeszcze w tym roku zostanie 
wydłużona do Sobótki i Świdnicy.  

Koleje Dolnośląskie kupiły 
w  sumie sześć trójczłonowych 
Impulsów II – nowoczesnych po-
ciągów hybrydowych, posiadają-
cych jednocześnie napęd elek-
tryczny i spalinowy. Każdy z nich 
może zabrać na pokład co naj-
mniej 315 pasażerów. Pierwsza 
z „hybryd” już od 5 października 
regularnie kursuje na trasie Trzeb-
nica – Wrocław Główny. Drugi 
pociąg przechodzi uzupełniające 
testy techniczne i wyjedzie na tory 
w najbliższych tygodniach. 

– Konsekwentny rozwój kolei 
na Dolnym Śląsku stanowi jeden 

z  naszych priorytetów – mówi 
Cezary Przybylski, marszałek 
województwa dolnośląskiego. – 
Stale wzmacniamy tabor o kolejne 
pociągi, które wpisują się w naj-
nowsze standardy technologiczne. 
Nasze województwo jest jednym 
z pierwszych regionów, który zde-
cydował się na zakup pociągów 
hybrydowych. To ważny krok, 
który pomoże w walce o czystsze 
powietrze, dzięki ograniczeniu 
emisji. 

Ponieważ tylko część trasy jest 
zelektryfikowana, nowe pociągi 
będą mogły w pełni wykorzystać 
na niej swój potencjał. Impulsy II 
mogą kursować z prędkością 160 
km/h, poruszając się w  trybie 
elektrycznym oraz 120 km/h 
w trybie spalinowym. Zastosowa-
nie innowacyjnej technologii po-
zwala również na redukcję emisji 
spalin. 

– W Kolejach Dolnośląskich 
stawiamy sobie za cel wprowadza-
nie na tory najbardziej rozwinię-
tych technologicznie składów – 
podkreśla Damian Stawikowski, 
prezes Kolei Dolnośląskich. – 
Wykorzystanie pociągów hybry-
dowych z dwusystemowym napę-
dem umożliwi nam obsługę no-
wych linii. 

Pasażerowie Impulsów II będą 
mieli do dyspozycji bezprzewodo-
wy internet, gniazdka elektryczne, 
porty USB i  podokienne stoliki. 
Pociągi są także wyposażone w kli-
matyzację, wydzielone miejsca do 
przewozu rowerów oraz nowoczes-
ny system informacji pasażerskiej. 

– Jestem przekonany, że po-
dróżni docenią komfort podróżo-
wania pojazdami hybrydowymi – 
komentuje Zbigniew Konieczek, 
prezes firmy Newag. – Nasze hyb-
rydy to konstrukcja, która jest efek-
tem innowacyjnego podejścia Ne-
wag do poszukiwanej przez 
przewoźników optymalizacji oferty, 
wyjściem naprzeciw oczekiwaniom 
w zakresie ekonomiki eksploatacji 
i ekologii taboru kolejowego. 

Wszystkie zakupione pociągi 
Newag dostarczy na Dolny Śląsk 
w pierwszym półroczu 2022 roku. 
Wartość zamówienia sięga niemal 
170 mln zł.

Jeden z największych i węzło-
wych dworców kolejowych na 
Dolnym Śląsku – Węgliniec, 

znajduje się w opłakanym stanie. 
W dodatku leży na trasie pociągów 
międzynarodowych i  przynosi 
wstyd swoim wyglądem. 

Dlatego PKP ogłosiły prze-
targ na jego przebudowę, a kładka 
między dwoma budynkami dwor-
cowymi zostanie wyposażona 
w windę. 

Zamówienie jest podzielone 
na trzy zadania. Pierwsze to robo-

ty związane z przebudową nowe-
go dworca, budynkiem dawnych 
kas towarowych, zagospodarowa-
niem terenu i niezbędnej infras-
truktury technicznej. Drugie za-
danie obejmuje renowację wiat 
peronowych, przebudowę kładki 

pieszej i budowę dźwigu osobo-
wego. Natomiast trzecie zadanie 
to przebudowa budynku starego 
dworca w Węglińcu. 

Budynek nowego dworca, któ-
ry znajduje się we wschodniej czę-
ści stacji, jest obecnie w  dużej 

mierze nieużytkowany. Obiekt 
zostanie gruntownie zmodernizo-
wany: wymienione będzie pokry-
cie dachowe, wykonane zostaną 
nowe podłogi, instalacje, a  cały 
kompleks zostanie od wewnątrz 
ocieplony. W budynku przewiduje 
się odtworzenie podstawowych 
funkcji związanych z obsługą pa-
sażerów – holu, poczekalni, toalet 
oraz lokalu usługowo-handlowe-
go ze sprzedażą biletów. Reszta 
powierzchni ma zostać przezna-
czona pod wynajem.  

Uporządkowane zostanie oto-
czenie. Przed nowym dworcem 
powstanie plac do zawracania. 
Wymienione będą nawierzchnie, 
pojawi się mała architektura. 

Przebudowa będzie zakończo-
na w 2022 lub nawet 2023 roku, 
kosztem około 45 milionów zło-
tych.  

(lemil)

P
rzez ponad 60 lat Złotoryja 
miała jednotorowe połącze-
nie kolejowe. Pociągi odjeż-

dżały na wschód w kierunku Leg-
nicy, a na zachód do Świeradowa-
Zdroju przez Lwówek Śląski. 12 
lat temu linia została zlikwidowana, 
a budynek dworca został zdewas-
towany i zarósł chwastami. 

Wraca sprawa ponownego 
uruchomienia pociągów pasażer-
skich z Legnicy do Złotoryi w ra-
mach programu Kolej+. Projekt 
przewiduje wznowienie przewo-
zów pasażerskich na odcinku 
Legnica – Złotoryja – Jerzmani-
ce-Zdrój (pierwsza stacja za Zło-
toryją w  kierunku Świeradowa-
Zdroju) ma pozwolić na 
wznowienie przewozów pasażer-
skich na tej trasie. W ramach in-
westycji wstępnie planowana jest 

również budowa nowych przy-
stanków w Legnicy i Złotoryi. 

Złotoryja potrzebuje ponow-
nego włączenia w  system połą-
czeń kolejowych, gdyż trwające od 
lat wykluczenie miasta z tego sys-
temu skutecznie uniemożliwia 
wykorzystanie jego potencjału. 
Złotoryja, Lwówek Śląski, Polko-
wice i Góra to już ostatnie w wo-
jewództwie dolnośląskim stolice 
powiatów pozbawione połączenia 
kolejowego. Rozwój kolei i  od-
twarzanie połączeń osobowych 
jest priorytetem dla sejmiku dol-
nośląskiego. Rewitalizacja linii 
Legnica – Złotoryja jest szczegól-
nym zadaniem, które musi być 
zrealizowane w niedalekiej przy-
szłości – uważa Piotr Karwan, 
radny sejmiku dolnośląskiego.  

(lemil)

Pociąg hybrydowy do Trzebnicy W najlepszym stanie ostała się tablica z nazwą miasta

 Dworzec zostanie gruntownie zmodernizo wany

Pierwszy pociąg hybrydowy  
kursuje już po Dolnym Śląsku

Kolej wróci do Złotoryi

Przebudowa dworca w Węglińcu
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Ś
lęża leży na wysokości 718 
m n.p.m. Góra ta, dawniej 
także nazywana Sobótką, 

jest najwyższym szczytem Masywu 
Ślęży, który położony jest 30 km 
od Wrocławia. Góra Ślęża jest 
także najwyższym punktem Przed-
górza Sudeckiego, należy do Ko-
rony Gór Polski, Korony Sudetów 
i  Korony Sudetów Polskich. Jak 
się tam dostać? Trzeba wybrać je-
den z poniższych szklaków.  

 
Szlaki piesze na Ślężę 

• czerwony z Sobótki  
– 5,2 km, 2:08 h, 

• czerwony z Sulistrowic  
– 3,6 km, 1:44 h, 

• żółty z Sobótki  
– 5,4 km, 2:16 h, 

• żółty z Przełęczy Tąpadła  
– 3,1 km, 1:24 h, 

• niebieski z Sobótki  
– 4,1 km, 2:00 h, 

• niebieski z Przełęczy Tąpadła  
– 4,7 km, 1:51 h. 

 
Co warto zobaczyć 

Góra jest masowo odwiedzana 
przez cały rok, stanowiąc dosko-
nały punkt widokowy na Sudety, 
zwłaszcza Góry Sowie i  Nizinę 
Śląską z  pobliskim Zalewem 
Mietkowskim i  nieco odleglej-
szym Wrocławiem. 

Z budowli znajdujących się na 
szczycie warto zwiedzić: 
• kościół pod wezwaniem Nawie-
dzenia NMP z 1852 roku. Balkon 
wokół wieży kościoła to doskona-
ły punkt widokowy, • schronisko 
im. Romana Zmorskiego zbudo-
wane w 1908 roku (obecnie Dom 
Turysty), 
• RTCN Ślęża – Radiowo -Tele-
wizyjne Centrum Nadawcze Ślę-
ża, wybudowane w  1958 roku 

z  masztem anteny nadawczej 
z 1972 roku o wysokości 136 met-
rów, 
• krzyż milenijny z granitu posta-
wiony w 2000 roku, 
• dwunastometrowa żelbetowa 
wieża, składającą się z trzech kon-
dygnacji, wzniesiona krótko przed 
II wojną światową dla celów kar-
tografii. Dziś stojąca na krańcu 
szczytowym Skał Zbójnickich 
służy jako punkt widokowy,  
• granitowa rzeźba kultowa „nie-
dźwiedź”, 
• fragmenty XIII-wiecznych mu-
rów zamkowych pomiędzy ko-
ściołem a grupą gabrowych Skał 
Zamkowych. 

Jaka jest etymologia nazwy 
góry? Pochodzi prawdopodobnie 
od starosłowiańskiego wyrazu ślęg 
(wilgoć, mokrość, mokra pogoda, 
błoto), który oznacza miejsca 
podmokłe i spowite często mgłą. 

Słowo ślęg ma więc związek ze 
swoistym klimatem. Odosobnie-
nie masywu, przy znacznych róż-
nicach wysokości względnej (ok. 
500 m) spowodowało, że klimat 
charakteryzuje się stosunkowo 
dużą ilością opadów. 

Od słowa ślęg miały wziąć swe 
nazwy: rzeka Ślęza, płynąca przez 
rozległe mokradła i region Śląsk. 

Ślężanie, plemię przybyłe 
w okresie wędrówki ludów (375–
700 r. n.e.) zamieszkujące teryto-
rium wokół góry Ślęży (ich ośro-
dek kultu religijnego) oraz nad 
rzeką Ślęzą (o etymologii wspól-
nej ze Ślężą). Nazwa plemienia 
pochodzi właśnie od nazwy góry 

i rzeki. Nazwa plemienia Ślężan 
została rozciągnięta na inne nad-
odrzańskie plemiona. W ten spo-
sób w XII wieku ustaliła się jedna 
wywodząca się od plemienia Ślę-
żan nazwa dla całego regionu – 
Śląsk.  

Masyw Ślęży swe przeszło 
500-metrowe wyniesienie ponad 
płaski teren Równiny Wrocław-
skiej, Równiny Świdnickiej oraz 
Kotliny Dzierżoniowskiej za-
wdzięcza bardzo odpornym ska-
łom. Budują go dwa typy skał: 
magmowe i metamorficzne. Skały 
magmowe to gabra i  granity, 
a skały metamorficzne to amfibo-
lity i serpentynity. Monumentalne 
rzeźby kultowe (dwa niedźwie-
dzie, mnich, grzyb, postać z rybą), 
znajdujące się w obrębie góry i u 
jej podnóża, zostały wykonane 
z rodzimego kamienia – granitu.

Rządowe remanenty 
 

Kiedy o wzbogacania chcesz posłuchać żądzach, 

Posłuchaj dziś ballady o wielkich pieniądzach. 

Powiedział ostatnio finansowy strateg: 

Rodacy, pieniędzy ci u nas dostatek. 

I dodał w przypływie dobrego humoru: 

Jesteśmy najbogatsi od czasu zaborów, 

Przeżywamy obecnie nasz cud gospodarczy, 

Dlatego pieniędzy dla wszystkich wystarczy. 

Dziś unijnych miliardów wcale nam nie trzeba, 

Sami wypracujemy swój kawałek chleba. 

Niechaj nam eurokraci pożyczek nie dają, 

My możemy pożyczki dawać innym krajom. 

Wielkiego dobrobytu dziś nadeszła era, 

Cudu gospodarczego szansa się otwiera, 

Są tego cudu bardzo widoczne wyniki, 

Bo stale rosną wszystkie możliwe wskaźniki. 

Zarówno jesienią, jak zimą i wiosną 

Wskaźniki rosną, wciąż rosną i rosną, 

Staraniem ludzi, co przy władzy sterach, 

Wskaźniki nam rosną, rosną jak cholera. 

Rosną wskaźniki, co racja to racja, 

A przede wszystkim rośnie nam inflacja, 

To współczesnych czasów finansowy znak, 

Rośnie nam inflacja i to jeszcze jak. 

Boleśnie to odczuwa gospodarczy świat, 

Bowiem jest najwyższa od dwudziestu lat. 

Śladami odpowiednio wykonanych prac 

Inflacja pożera nam podwyżki płac. 

Na codzienne życie wciąż rosną wydatki, 

Rośnie dług publiczny i rosną podatki, 

I nie zadowolą swych obywateli 

Ci, którzy za finansowe wskaźniki się wzięli. 

Z powodu zupełnie niesprawnego rządu 

Poszły w górę wskaźniki gazu oraz prądu. 

Jest to sytuacja bardzo dolegliwa, 

Bo poszły w górę także wskaźniki paliwa. 

Serce boli, gdy wszystko nam rośnie szalenie, 

A mnie w rezultacie wciąż rośnie ciśnienie. 

Tych, dzięki którym jesteśmy dziś w matni, 

Z rządowego boiska czas zesłać do szatni. 

 
Jan Zacharski

Góra Ślęża

Kamienna figura niedźwiedzia

Wieża przekaźnikowa TV na Ślęży
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Łukasz Kłykow 

D
rugi w  historii profesjo-
nalnych szachów mistrz 
świata – Niemiec Emanuel 

Lasker to jedyny oficjalny czempion 
globu urodzony na ziemiach współ-
cześnie polskich. Przyszedł na świat 
24 grudnia 1868 roku w Barlinku 
(wówczas Berlinchen). 

Lasker zasiadał na szachowym 
tronie najdłużej – od 1894 do 
1921, czyli aż 27 lat! Dopomógł 
mu wszakże fakt, że zasady roz-
grywek o tytuł najlepszego z naj-
lepszych nie były podówczas 
unormowane przez FIDE, po-
wstałą dopiero w 1924. Potencjal-
ny pretendent musiał wykazać się 
nie tylko umiejętnością grania na 
najwyższym poziomie. Musiał 
również spełnić żądania finanso-
we czempiona, które niejedno-
krotnie okazywały się zaporowe. 

Tak było z najlepszym polskim 
szachistą wszech czasów – Akibą 

Rubinsteinem. Wtedy uważano go 
za najmocniejszego pośród aspiru-
jących do korony w  królewskiej 
grze. W  wyniku zapoczątkowa-
nych w 1912 negocjacji obaj zgo-
dzili się na mecz, jeśli Rubinstein 
zgromadzi wymagane fundusze. 
Nie mógł on jednak znaleźć boga-
tych sponsorów, którzy mogliby go 
wesprzeć. Nadzieje na sportową 
konfrontację ostatecznie pogrze-
bał wybuch I  wojny światowej. 
Szkoda, Polak bowiem udowodnił, 
że byłby dla Niemca bardzo nie-
bezpiecznym rywalem, wygrywa-
jąc z nim w 1909 podczas turnieju 
w Sankt Petersburgu. 

(diagram) 
Grający czarnymi Lasker za-

grał właśnie 15...Whe8. Groźba 
16...W:e3 i mata na g2 wygląda 
bardzo nieprzyjemnie, ale Rubin-
stein znalazł ripostę. 

16. Wc1! 
Polak zachował zimną krew. 

Grozi 17. Wc5 i 18. d5. 
16... W:e3 17. W:c6+ 

Praktycznie jedyne. 
17... b:c6 18. Hc1! 
Znakomite wtrącone posunię-

cie, dzięki któremu białe uzyskują 
dużą przewagę. Narzucające się 
18. f:e3 H:e3+ 19. Kh1 prowadzi-
ło tylko do wyrównania szans. 

18... W:d4 19. f:e3 Wd7 20. 
H:c6+ Kd8 21. Wf4! 

Kolejny świetny ruch. Czarne 
zmuszone są do wymiany hetma-
nów i  przejścia do przegranej 
końcówki. 

21... f5 22. Hc5 He7 
Po 22... Wd1+ 23. Kf2 Wd2+ 

24. Ke1 H:g2 25. Ha5+ białe zdo-
bywały wieżę. 

23. H:e7+ K:e7 24. W:f5 
Wd1+ 25. Kf2 Wd2+ 26. Kf3 
W:b2 27. Wa5 Wb7 28. Wa6! 

Po czym znany z wirtuozerii 
w  tzw. wieżówkach Rubinstein 
zrealizował przewagę piona, 

1-0 
Ogółem Akiba Rubinstein 

i  Emanuel Lasker grali ze sobą 
sześciokrotnie. Chociaż bilans 

tych pojedynków był minimalnie 
lepszy dla drugiego mistrza świata 
(3,5–2,5), to wynik oficjalnego 

meczu obu gigantów szachownicy 
mógł równie dobrze okazać się 
korzystny dla naszego rodaka.

Niech się święci 
„Gazeta  

Robotnicza” 

Fotografia (bez pieczątki au-
tora na odwrocie, ale zapewne był 
nim Tadziu Szwed) ze spotkania 
dziennikarzy z  władzami woje-
wództwa jeleniogórskiego pod-
czas jednego z dorocznych świąt 
„Gazety Robotniczej” pod koniec 
lat siedemdziesiątych XX wieku. 
Organizowano je na przemian 
w  czterech czołowych miastach 
dolnośląskich: we Wrocławiu 
oraz w  Jeleniej Górze, Legnicy 
i Wałbrzychu. 

Na zdjęciu siedzę w głębi w – 
coś niesamowitego! – krawacie. 
Obok szefowa działu terenowego 
„GR” Krysia Świetlik-Szatsznaj-
der i  sekretarka oddziału woje-
wódzkiego w Jeleniej Górze Bo-
żenka Bryl. Z czasem awansowała 
ona na dziennikarkę. A gdy wró-
ciłem do Wrocławia – została po 
mnie kierownikiem redakcyjnej 
placówki pod Karkonoszami. 

Tyłem od prawej – I sekretarz 
Komitetu Wojewódzkiego Pol-
skiej Zjednoczonej Partii Robot-
niczej Stanisław Ciosek i woje-
woda jeleniogórski Maciej 

Szadkowski. Przodem czwarty 
i piąty od lewej – dyrektor Wroc-
ławskiego Wydawnictwa Praso-
wego Zbigniew Kawalec i redak-
tor naczelny „GR” Zdzisław 
Balicki. 

A propos Cioska: po utworze-
niu w 1975 województwa jelenio-
górskiego (istniało do 1998), ze-
słał go tu z  Warszawy Edward 
Gierek. Gdy w 1980 nastała „So-
lidarność”, nazywał Lecha Wałęsę 
– słyszałem na własne uszy – 
„błaznem”. 

Po niespełna trzech miesią-
cach od porozumień sierpnio-
wych, Ciosek został ministrem do 
spraw kontaktów ze związkami 
zawodowymi. I mimo wyraźnych 
różnic politycznych między nim 
a Wałęsą, szybko się obaj dogadali 
i chyba nawet polubili. 

Zauważyłem, że na zdjęciu nie 
są obecni (byli, ale się nie zmieścili 
w  kadrze?) małżonkowie Ania 
i  Paweł Chocholakowie. Kiedy 
myślę o ludziach lojalnych, spot-
kanych na swojej drodze, w pierw-
szej kolejności przypominam so-
bie właśnie ją – dziennikarkę 
jeleniogórskiego oddziału „GR”. 
Ni mniej, ni więcej, byłem wów-
czas szefem żony Pawła, sekreta-
rza organizacyjnego KW PZPR, 
prawej (a może – w sensie ideo-

wym – lewej) ręki „pierwszego” 
Cioska. Mimo to nigdy nie od-
czułem, aby Ania wykorzystywała 
w redakcji swój prywatny status. 

To od niej po nastaniu ra-
dzieckiej pieriestrojki dowiedzia-
łem się o tajnych rozmowach Mi-
chaiła Gorbaczowa i  Helmuta 
Kohla w  sprawie zjednoczenia 
Niemiec. Myślałem, że opowiada 
mi bajki. Kilka lat później, 
w 1989, mur berliński legł w gru-
zach. A połączenie Republiki Fe-
deralnej Niemiec i  Niemieckiej 
Republiki Demokratycznej stało 
się faktem. 

Również od Chocholakowej, 
jeszcze przed stanem wojennym 
w 1981, usłyszałem po raz pierw-
szy o  agenturalnej przeszłości 
pierwszego przywódcy „Solidarno-
ści”. Wtedy sądziłem, że to jakaś 
esbecka fałszywka. Jednakże z kwi-
tów w archiwach Instytutu Pamięci 
Narodowej jednoznacznie wynika, 
że Wałęsa to nie tylko syn Bolesła-
wa. To epizodycznie – w czasach 
gierkowskich – także „Bolek”, tajny 
współpracownik PRL-owskiej 
Służby Bezpieczeństwa... 

Z Cioskiem wiąże się też 
anegdota o jego talentach likwi-

datorskich. Został przewodniczą-
cym Federacji Socjalistycznych 
Związków Młodzieży Polskiej – 
zlikwidowano FSZMP. Został 
I sekretarzem KW PZPR w Jele-
niej Górze – zlikwidowano woje-
wództwo jeleniogórskie i później 
także tę partię. Został sekreta-
rzem generalnym Patriotycznego 
Ruchu Odrodzenia Narodowego 
– zlikwidowano PRON. Został 
ambasadorem Polski w ZSRR – 
zlikwidowano Związek Radziec-
ki. 

Żartownisie proponowali go 
na ambasadora w USA…

Hobby

Polub szachy (47)
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Wojciech Mach 

O
d 50 tysięcy lat, gdy poja-
wił się Homo sapiens, na 
Ziemi żyło 108 miliardów 

ludzi. Aktualnie jest nas 7,8 miliarda. 
Nasi praprzodkowie, tak jak i my 
dzisiaj, przeżywali radości, lecz 
i strach przed nieznanym. Stwarzali 
sobie różne bóstwa, aby mieć w nich 
oparcie. Od zawsze występuje w tym 
prawidłowość: w  chwilach zagro-
żenia przypominamy sobie o nie-
biańskich opiekunach i do nich się 
zwracamy. Np. w  czasach wojny 
i kataklizmów oblegani są wróżbici 
– przerażeni ludzie szukają otuchy 
i nadziei. Gwałtownie wzrasta za-
interesowanie wiedzą tajemną, prze-
powiedniami i miejscami słynącymi 
z cudów.  

W średniowieczu masowo 
wykupywano papierowe odpusty 

i wszelkie relikwie – np. paznokcie 
różnych świętych, kosteczki z pal-
ców, włosy z  ich bród, strzępki 
odzie nia oraz krople potu i  łez. 
Organizowano zbiorowe modły 
do odcisków ich stóp w  kamie-
niu… Na każdym jarmarku było 
to dostępne dla gawiedzi w  ilo-
ściach nieograniczonych. 

W XXI wieku, w dobie pan-
demii, wraca popularność wielu 
wróżb i obrzędów mogących nas 
uratować. Pojawiają się nachalne 
reklamy cudownych metod i środ-
ków na wszystko… Wiele osób 
zastanawia się nad tym, czy po-
winniśmy szczepić jaja… także 
kurze i przepiórcze. 

Natomiast jako parapsycholog 
rozmyślam nad teorią o istnieniu 
alternatywnych światów równo-
ległych, mniej lub bardziej od-
miennych od naszego, subiektyw-
nego. Skoro w nich każdy też ma 

duszę, to co będzie lub jest w za-
światach (w niebie lub piekle), gdy 
my jako duszyczki spotkamy się 
sami ze sobą, lekko lub mocno się 
różniąc? Czy będą konflikty? Ob-
rażanie się? Hm, jedynie zmarli 
znają prawdę o tym, co i jak jest 
po drugiej stronie. 

Tymczasem tu, na Ziemi, ja-
koś musimy sobie radzić. Również 
aby żyć – trzeba handlować. I oto 
operatywni producenci już wiosną 
w wybranych sklepach zapropo-
nowali ciekawe nowości. Na lato 
stringi z dziurkami – przewiewne. 
Na zimę stringi ocieplane futer-
kiem króliczym. Dla koneserów 
masochistów – całoroczne majtki 
z wszytą skórką z jeża… 

Niezależnie od pory roku za-
chęcam do spacerów i wycieczek 
choćby do starosłowiańskiego 
grodziska we wrocławskim Lesie 
– Parku Sołtysowickim, zaledwie 

kilometr od Centrum Handlowe-
go Korona. Na obszarze 22 ha są 
trzy jeziorka, groble, łabędzie i cu-
downy mikroklimat przyrody. 
W jesieni sporo grzybów! Ponad 
25 lat temu archeolodzy prowa-
dzili na tym terenie prace przy 
starosłowiańskim grodzisku: od-
tworzyli wieżę mieszkalną i zos-
tawili oznaczone stanowiska ar-
cheologiczne. Niestety, potem 
nawet bramę drewnianą i  małą 
basztę zdewastowano… Tym nie-
mniej polecam złożenie tam wi-
zyty. 

Po opublikowaniu mojego 
poprzedniego artykułu o wroc-
ławskim osiedlu Nadodrze jako 
zagłębiu fryzjerskim, wielu pa-
nów telefonowało do redakcji 
SŁOWA i do mnie. Wszyscy oni 
pragnęli zlokalizować zakłady, 
w których strzygą panie fryzjerki 
w  stroju topless… Zatem cie-

kawskim proponuję utworzenie 
męskich trójek czujnie spaceru-
jących po Nadodrzu i  szukają-
cych oczekiwanych obiektów. 
Natomiast znany optyk z ul. Ło-
kietka – pan Jerzy, nie tylko 
udziela dyskretnych wskazówek, 
lecz oferuje specjalne soczewki 
umożliwiające szybsze i skutecz-
niejsze dojrzenie tego i owego… 
Niezależnie od tego, jeden z pa-
nów w  średnim wieku, aczkol-
wiek lekko łysawy, już odnalazł 
taki zakład. Przy strzyżeniu oso-
biście poznał panią fryzjerkę, 
przypadli sobie do serca 
i w grudniu wezmą ślub, który ja 
– jako renomowany wodzirej – 
poprowadzę!  

Aha: podobno w  Trzebnicy 
też powstała razura z takim strzy-
żeniem, lecz tylko w  określone 
dni…

T
o najbardziej odwiedzane miasto 
powiatowe na Dolnym Śląsku. I to 
zarówno przez Polaków, jak i  ob-

cokrajowców. Nic dziwnego, tu jest grani-
ca. 

Przed 1945 rokiem Zgorzelec stanowił 
prawobrzeżną część miasta Görlitz.  

Zgorzelec jest siedzibą urzędów: miasta 
i gminy wiejskiej oraz powiatu. Według da-
nych GUS z 30 czerwca 2020 roku miasto 
miało 30 047 mieszkańców. 

Zgorzelec jest ulubiony przez fotogra-
fów, o czym świadczą zdjęcia zamieszczone 
na tej stronie. 

W Zgorzelcu jest wiele atrakcji tury-
stycznych. Tu znajduje się jedna z najwięk-
szych wojskowych nekropolii w Polsce – 

Cmentarz 2 Armii Wojska Polskiego, na 
3,5 hektara powierzchni (3420 grobów). 
Polegli w  1945 roku podczas forsowania 
Nysy Łużyckiej, w  drodze do Drezna. 
Wszystkie groby są jednakowe, oznaczone 
krzyżami grunwaldzkimi. 

Wśród poległych oficerów jest m.in.: 1 
podpułkownik, 7 majorów, 22 kapitanów, 
43 poruczników i 195 podporuczników. 

W mieście są też inne, liczne ciekawe 
zabytki: kościoły, dworzec PKP, zespół par-
ków z lat 1870–1930, pałac, wieża ciśnień, 
stare kamieniczki. 

Zachęcamy Czytelników do odwiedze-
nia tego atrakcyjnego miasta. 

 
(lemil)

Miasta dolnośląskie

Zagrożenia i zaświaty

Zgorzelec
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Waldemar Niedźwiecki 

W
prawdzie redakcja 
„France Football” spo-
rządziła listę 30 kan-

dydatów do Złotej Piłki dla naj-
lepszego piłkarza na świecie w roku 
2021, ale fachowcy uważali, że tak 
naprawdę szansę na efektowną 
statuetkę ma tylko czterech–pięciu 
futbolistów. Jednak Karim Ben-
zema czy Jorginho od początku 
typowani byli do najniższego stop-
nia plebiscytowego podium, bo 
dwa pierwsze zarezerwowano dla 
Roberta Lewandowskiego i Lio-
nela Messiego. Zapewne słynny 
Argentyńczyk miałby tym razem 
małe szanse na pokonanie super-
strzelca Bayernu Monachium i re-
prezentacji Polski, gdyby wyboru 
mieli dokonać dziennikarze – au-
tentyczni znawcy piłki kopanej, 
a nie przedstawiciele egzotycznych 
nacji, którzy zapewne nigdy o Le-

wym nie słyszeli. A  ponieważ 
każdy głos (z ogólnej liczby blisko 
180) ważył tyle samo, przewidy-
wano, że boski Leo i  tym razem 
zostanie właścicielem Złotej Piłki. 
I  rzeczywiście tak się stało, choć 
przewaga Argentyńczyka nad Le-
wandowskim była minimalna. 
W  ten sposób rodak Maradony 
wywalczył trofeum po raz siódmy.  

Wybór wywołał prawdziwą 
burzę. Znaczące tytuły prasowe 
(nawet jeden z  argentyńskich!), 
a  także liczni byli piłkarze oraz 
trenerzy nie kryli oburzenia. Bo 
Messi wygraną zawdzięcza, jak 
należy się domyślać, wyłącznie 
triumfowi reprezentacji Argenty-
ny w Copa America. Triumfowi, 
na który Albiceleste czekali wieki, 
a przecież Leo to kapitan i naj-
skuteczniejszy zawodnik drużyny 
narodowej. Jeśli jednak to miał 
być koronny argument za zwy-
cięstwem Argentyńczyka w ple-
biscycie „FF” (bo przecież nie 

zdobycie Pucharu Króla w  La 
Liga), to oburzenie sporej części 
futbolowego świata jest w  pełni 
zrozumiałe.  

Sukces w Copa America przy-
szedł Argentyńczykom z niema-
łym trudem. Blisko wyeliminowa-
nia z decydującej rozgrywki byli 
w półfinale, zwyciężając Kolumbię 
dopiero w  serii rzutów karnych, 
a w finale pokonali 1:0 Brazylię, 
przy czym kilka minut przed koń-
cowym gwizdkiem Messi był 
w sytuacji sam na sam z bramka-
rzem Canarinhos i pojedynek ten 
przegrał. W rewanżu gospodarze 
mieli szanse na wyrównanie, jed-
nak jej nie wykorzystali. Leo zos-
tał królem strzelców imprezy 
z  dorobkiem zaledwie czterech 
goli w  siedmiu meczach, zatem 
szału nie było. Co wcale nie zmie-
nia opinii o Messim jako najlep-
szym piłkarzu minionych dwóch 
dekad na świecie.  

Co innego Lewandowski. 
Ostatnie dwa lata należały do Po-
laka. Bił rekord za rekordem, 
wreszcie spełnił swoje największe 
marzenie – wraz z kolegami z Ba-
yernu wygrał Ligę Mistrzów, był 
jej najskuteczniejszym futbolistą 
i nie przestawał zadziwiać – także 
w tym sezonie jest prawdziwym 
postrachem bramkarzy rywali. To, 
że reprezentacja Polski rozczaro-
wała w finałach ME, nie przekre-
śla dokonań Lewego. On sam 
zdobył trzy bramki w trzech me-
czach i gdyby koledzy zaprezen-
towali choćby niezłą formę, biało-
czerwoni awansowaliby do dalszej 
fazy rozgrywek.  

Mimo niepowodzenia druży-
ny narodowej Lewandowski zwy-

ciężyłby w plebiscycie „FF”, gdyby 
był np. Hiszpanem, Anglikiem, 
Włochem albo Francuzem. To nie 
ocena „wzięta z  sufitu”, o  czym 
mogły przekonać wcześniejsze 
rozstrzygnięcia. Polski napastnik 
pokazał światową klasę już 
w kwietniu roku 2013, jeszcze jako 
zawodnik Borussii Dortmund. 
W półfinale Ligi Mistrzów strzelił 
wielkiemu Realowi Madryt cztery 
bramki – nigdy wcześniej „Kró-
lewscy” nie zostali tak pokarani 
w LM, na dodatek w tej fazie roz-
grywek. Od tego momentu Polak 
w każdym sezonie był wśród naj-
skuteczniejszych piłkarzy Starego 
Kontynentu, mimo to w plebiscy-
cie „France Football” pozostał nie-
mal niezauważalny. W 2016 roku 
uplasował się na 16. miejscu, co 
skwitował krótkim „le cabaret”. 
W  sezonie 2019/20 Lewy był 
w niesamowitym gazie, strzelał jak 
na zawołanie w Bundeslidze, ale 
i w LM. M.in. w niespełna kwad-
rans czterokrotnie „ukąsił” Crveną 
Zvezdę i  miał prawo sądzić, że 
tym razem Złota Piłka trafi do 

jego gabloty. Niestety, właściciele 
„FF”, tłumacząc się pandemią ko-
ronawirusa, zrezygnowali z orga-
nizacji plebiscytu.  

Ostatni sezon stanowił po-
twierdzenie klasy Lewandowskie-
go i jak wspomniałem wcześniej, 
Polak był w opinii wielu futbolo-
wych autorytetów murowanym fa-
worytem do plebiscytowego zwy-
cięstwa. Skończyło się na drugim, 
najwyższym w historii dla naszego 
rodaka (wcześniej były trzecie lo-
katy Kazimierza Deyny i Zbig-
niewa Bońka) miejscu. No i  na 
wymyślonej w  ostatniej chwili 
przez zawstydzonych organizato-
rów statuetce dla najlepszego na-
pastnika świata. Czy była to ostat-
nia szansa Lewego na wywalczenie 
Złotej Piłki, wszak Polak ma 33 
lata, a młodzi coraz mocniej nacis-
kają?  

Jednak Lewandowski ani my-
śli odpuścić, więc już dziś może-
my zacząć ekscytować się jego wy-
ścigiem po zasłużone trofeum. I ja 
wierzę, że ten wyścig p. Robert 
wygra.

Waldemar Niedźwiecki 

K
oniec roku i początek na-
stępnego to tradycyjnie 
już czas podsumowań 

w wielu dziedzinach życia. Szcze-
gólnie aktywni są pod tym wzglę-
dem ludzie związani ze sportem 
– mamy więc wysyp różnych ple-
biscytów, w  których decydujący 
głos mają czytelnicy, telewidzowie, 
dziennikarze, często redakcyjna 
kapituła, czasami nawet sami spor-
towcy (np. kapitanowie drużyn 
piłkarskich). Rozstrzygnięcia by-
wają zaskakujące, co tylko pro-
wokuje do dyskusji o obiektywiz-
mie (czy profesjonalizmie) ludzi 
wyboru dokonujących. Prawdziwą 

burzę wywołało zdobycie Złotej 
Piłki dla najlepszego piłkarza globu 
w sezonie 2020/21 (do paździer-
nika 2021) przez Leo Messiego 
(o tym w  tekście specjalnie po-
święconym plebiscytowi „France 
Football”) i  powszechnie odczu-
wana krzywda, jaka spotkała Ro-
berta Lewandowskiego.  

Dolnoślązacy od lat mają swo-
je plebiscyty na najlepszego bądź 
najpopularniejszego sportowca 
i trenera w naszym regionie. Takie 
organizują: tygodnik „Słowo 
Sportowe” oraz „Gazeta Wroc-
ławska” – ta ostatnia jako spadko-
bierczyni popularnego (jednego 
z najstarszych w kraju) plebiscy-
tów nieistniejącego od dawna 
„Słowa Polskiego”. I  w jednym, 

i drugim przypadku znaczący głos 
mają czytelnicy, jednak o ostatecz-
nej kolejności decyduje redakcyjna 
kapituła. Zdarza się, na szczęście 
rzadko, iż lista kandydatów do 
eksponowanych lokat prezentuje 
się dość skromnie. Ale bywają lata, 
że wybór – ze względu na mno-
gość gwiazd – przyprawia o ból 
głowy. Rok 2021 był obfity w suk-
cesy dolnośląskich sportowców, 
którzy wywalczyli złote medale 
igrzysk olimpijskich, mistrzostw 
świata i  Europy, plasowali się 
w  czołówce dyscyplin, uznawa-
nych za globalne. To powód do 
radości. Natalia Kaczmarek 
z AZS AWF Wrocław przywioz-
ła z igrzysk w Tokio złoty i srebr-
ny medal w sztafetach 4 x 400 m 

(mieszanej i kobiecej), Artem Ła-
guta to światowy indywidualny 
czempion na żużlu (Rosjanin, ale 
od ponad dekady obywatel polski, 
tu zamieszkały i z naszym krajem 
wiążący przyszłość swoją i swojej 
rodziny) oraz Drużynowy Mistrz 
Polski z  Betard Spartą, Alicja 
Tchórz to nieoczekiwana mi -
strzyni Europy w pływaniu, a Hu-
bert Hurkacz zakończył rok na 
dziewiątym miejscu na liście ATP 
(nigdy żaden Polak nie plasował 
się tak wysoko w światowej hie-
rarchii).  

Aspiracje do czołowej lokaty 
zgłaszają m.in. drużynowy mistrz 
oraz indywidualny wicemistrz 
kraju w  speedwayu (a także 
czwarty żużlowiec globu) Maciej 

Janowski, dwukrotny medalista 
ME, pływak Paweł Juraszek, 
mistrzyni tenisa stołowego Nata-
lia Bajor, reprezentujące gry ze-
społowe piłkarki ręczne Kinga 
Jakubowska i Monika Malicz-
kiewicz oraz koszykarka Wero-
nika Gajda (złote i srebrne me-
dalistki mistrzostw Polski) czy 
znakomita szachistka Jolanta 
Zawadzka.  

Wyniki plebiscytu „Słowa 
Sportowego” poznamy 11 lutego 
2022, podczas tradycyjnego balu 
(mam nadzieję, że koronawirus do 
tego czasu sczeźnie), a sympaty-
kom sportu należy życzyć, by za 
rok lista laureatów prezentowała 
się równie imponująco, jak tego-
roczna.
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Messi po raz siódmy. Niedoceniony Lewy

Uśmiechnięty Lionel Messi i smutny Robert Lewandowski

Lionel Messi ze Złotą Piłką

Nadchodzi czas plebiscytów



K
ankan to niezwykle żywa 
i  bardzo szybka muzyka 
w rytmie galopu. Ciągnie 

do tańca nawet najbardziej ocię-
żałych amatorów siedzenia w fo-
telach. Ba, nawet sam Orfeusz – 
w operetce Jacques’a Offenbacha 
– tańczył kankana w piekle. Cha-

rakterystyczne dla tego tańca są 
takie figury akrobatyczne, jak szpa-
gat, gwiazda, wyrzut prostej nogi 
do góry. Początkowo taniec wy-
woływał oburzenie obrońców mo-
ralności. 

Nie wiadomo, skąd się wziął. 
Podobno wywodzi się od kadryla, 

a konkretnie od ostatniej figury 
tego tańca canccan lub coin coin.  

Początkowo nazywano go 
chahut albo chahut-cancan. Zgod-
nie z informacją, jaką zamieszcza 
na swojej oficjalnej stronie inter-
netowej słynny kabaret Moulin 
Rouge, francuskiego kankana wy-
kreował w 1861 roku w Londynie 
Charles Morton, wielki mistrz re-
wii, opierając podstawy tańca na 
Quadrille. 

Kankana tańczyły niesforne 
dziewczyny. Ich popisy zawsze 
wywoływały wielką wrzawę na 
widowni, bo pokazywały nogi 
i bieliznę.  

Obecnie rewia paryska jak 
i  pełen erotyki kankan, podany 
w pełnej przepychu oprawie, już 
nie prowokuje, ale fascynuje – za-
równo mężczyzn, jak i  kobiety. 
Kilkuminutowy pokaz kankana 
wymaga od artystki pięciu tygod-
ni ciężkich, specjalnych treningów 
trwających dwie, trzy godziny 
dziennie.

Przeszkoda  
W sprawie epidemii służę komentarzem, 

Minister zdrowia nie jest lekarzem, 
Jest też przejawem wysokiej stawki, 

Że się prezydent boi strzykawki. 

Ani guzika 
Z turoszowskiego konfliktu wynika, 

Że nie oddamy nawet guzika, 
I w interesie naszej nacji 

Nie przyznamy Czechom racji. 

Nie ma sprawy 
Ułańska fantazja naszą cechą jest, 

Polska wobec Brukseli ma szeroki gest, 
Pół miliona dziennie żąda od Warszawy, 
Chętnie zapłacimy, nie ma żadnej sprawy. 

Ubodzy krewni 
Stosunek Polski do Czech 
Wywołuje pusty śmiech, 

Niektórzy bowiem są tego pewni, 
Że w rodzinie narodów to ubodzy krewni. 

Granice 
Stan wyjątkowy nasze cieszy oczy, 

Nikt nielegalnie granic nie przekroczy, 
Choć dzięki uprawianej dzisiaj polityce, 

To rząd przekracza wszelkie granice. 

Zagrożenie 
O cudzoziemcach mamy wieści nowe, 

Jeden jest pedofilem, drugi zgwałcił krowę, 
A prawie każdy, rzecz oczywista, 
To niewątpliwie jest terrorysta. 

Bezpieczeństwo 
Trudno nie docenić niniejszego tła, 
O bezpieczeństwo wicepremier dba, 

On bezpieczeństwa zyskał gwarantów, 
Tłum ochroniarzy oraz policjantów. 

Miliardy 
Chcąc zaspokoić wzbogacenia żądze, 
Rząd wirtualne wprowadza pieniądze, 

W sprawie finansów jest niezwykle twardy, 
Jednak fikcyjne są owe miliardy. 

Stado baranów 
Wszyscy antyszczepionkowcy 

Mają status czarnej owcy, 
Inna ocena też jest sprawiedliwa, 

Stadem baranów można ich nazywać. 

Mali terroryści 
Czyszczenie granicy zapewne się ziści, 
Dla władz małe dzieci to też terroryści, 

Jest to twierdzenie przykładem draństwa, 
Że niemowlę zagraża bezpieczeństwu państwa. 

Odwrotność Midasa 
Czekamy kiedy pan Sasin powie, 

Co by tu jeszcze spieprzyć, panowie, 
Takich dokonań jest cała masa, 

On to odwrotność króla Midasa. 

Synekury 
Dziewięćset osób rządząca władza 

Ze swych znajomych dzisiaj wynagradza, 
Szczyci się tym, że dała radę 

każdemu zapewnić intratną posadę. 

Nie ma mocnych 
Prawo kaduka normę stanowi, 

Daje posadę kumpel kumplowi, 
I to najbardziej mnie niepokoi, 

Że nie ma mocnych na samych swoich. 
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Kankan

O Franku z Chociwela 
Pryszczaty Franek  
spod Chociwela 

W różne postacie  
ciągle się wciela, 

raz ma gębę ubecką, 
potem mordę zdradziecką, 

lecz wciąż charakter donosiciela. 
 

O Geni z Brzeszcza 
Pewna Genia  

z miasteczka Brzeszcze 
niezmiennie  pragnie,  

ażeby wreszcie 
cały naród uwierzył, 

że im się wszystko należy, 
hajcu do syta lub więcej jeszcze. 

 
O marzeniach Geni 

Pryszczata Genia  
hen z Biłgoraju 

marzyła o tym, żeby być w raju. 
Jej plany się spełniają 
dni piękne pojawiają, 

szczególnie wtedy,  
gdy jest na haju. 

Limeryki Jana Stanisława Jeża
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 Kankan wymaga ciężkich, specjalnych treningów


