
Lesław Miller 

W
łodzimierzu Putin, czy 
jesteś zdrowy na umy-
śle? To, co zrobiłeś, 

w oczach ludzi na całym świecie 
wygląda na działanie paranoika. 
Jak można w XXI wieku po ban-
dycku napaść na suwerenne pań-
stwo – Ukrainę?! To tak, jakby do 
twego domu wdarł się jakiś ban-
dyta, zaczął strzelać i  rabować 
twoje mienie. Byłoby ci przykro, 
prawda? A  pomyśl o  milionach 
ludzi, na których rosyjscy wojacy, 
na twój rozkaz, zrzucają bomby, 
zabijają nawet kobiety i małe dzieci, 
bombardują domy mieszkalne, 
szkoły i przedszkola. 

Na wojnie, zgodnie z prawem 
międzynarodowym,  powinni wal-
czyć ze sobą tylko wojskowi. 
Tymczasem ty narażasz na utratę 
życia i zdrowia zwykłych cywili, 
którzy wyszli z domu do sklepu 
albo do apteki. Widziałem w tele-
wizji, jak drogą jechał ukraiński 
samochód osobowy, a naprzeciw 
pojawił się wóz pancerny twojej 
armii. Pancerniak nagle skręcił 
i  uderzył w  samochód osobowy, 
rozbijając go na kawałki. Takich 
makabrycznych scen można wiele 
zobaczyć każdego dnia. 

Naród ukraiński i armia mają 
wysokie morale, bo walczą 
w  obronie swojej ukochanej oj-
czyzny. Kobiety z dziećmi, dla ra-
towania życia, wyjechały za grani-
cę, głównie do Polski. Mężczyźni 
pozostali z własnej woli, by wal-
czyć z agresorem.  

Morale armii napastnika jest 
bardzo niskie. Rosjanie zgarnęli 
do wojska młodych, nawet 18-let-
nich chłopców, nie informując ich, 
gdzie i po co jadą. Okłamywano 
ich, że mają do spełnienia… misję 
pokojową. Rzeczywistość srodze 
ich rozczarowała. Są zmarznięci 
i  głodni. Kiedy znajdą się koło 
sklepów, to je okradają, by zdobyć 
żywność. 

Włodzimierzu Putin, przerwij 
swoją agresję i  wycofaj się 

z Ukrainy. Im prędzej to zrobisz, 
tym lepiej. 

Na wojnie są ogromne straty 
i to po obu stronach. Zginęły ty-
siące twoich żołnierzy, zniszczono 

dużo czołgów i samolotów, Rosję 
ukarano bardzo bolesnymi san-
kcjami, zostałeś potępiony przez 
cały świat! Czy o to ci chodzi?!

Z
niesiono wizy do Ameryki 
i teraz łatwo się  tam do-
stać. W podróż, poza ba-

gażem, trzeba zabrać trochę zie-
lonych, no, co najmniej kilkaset 
dolców. Ale znamy sposób dostania 
się za ocean bez… centa przy 
duszy. Nie chodzi tu jednak o USA, 
lecz o  Amerykę  w  Polsce, na 
Warmii. 

Wieś powstała w 1917 roku, 
kiedy pewien Warmiak za pienią-
dze zarobione w Ameryce kupił 
dwór z parkiem i ziemią, a siedli-
sko nazwał Ameryką. Następnie, 
przed 1939 rokiem, posiadłość 
kupił Niemiec o nazwisku Pagla 
i zmienił nazwę na Pagelshof. Po 
1945 roku przez pewien czas 
funkcjonowała nazwa Pagłowo, 
ale później powrócono do pierwo-
tnej nazwy Ameryka.  

W czasach PRL utworzono 
we wsi PGR. W  latach 80. XX 
wieku PGR Ameryka, razem 

z zakładami rolnymi w Łutynów-
ku i Wilkowie, obejmował 1940 
ha ziemi. W  tym czasie PGR 
Ameryka specjalizował się 
w ogrodnictwie i zakupiono de-
szczownię na 560 ha. PGR Ame-
ryka miał własne magazyny i su-
szarnię o  pojemności 1600 ton. 
Powstały nowe budynki, łącznie 
we wsi było 85 mieszkań (dodat-
kowo PGR Ameryka dysponował 
także 104 mieszkaniami w pobli-
skim Olsztynku). W  1993 roku 
PGR został zlikwidowany, 
a mieszkańcy zaczęli żyć w coraz 
trudniejszych warunkach.  

(lemil)

P
rzez kilka lat nie jeździły 
pociągi Kolei Mazowiec-
kich z Torunia do Sierpca, 

bo kursy na tej linii były zawie-
szone. Z  początkiem tego roku 
linię reaktywowano i pociągi znów 

tamtędy kursują. Przez pierwszy 
miesiąc bilety kosztowały tylko 
złotówkę. Była to specjalna oferta 
wprowadzona z myślą o  tym, by 
zachęcić do skorzystania z pocią-
gów jak najwięcej pasażerów.

83 tysiące osób z  zagranicznym 
paszportem w województwie dol-
nośląskim zgłoszono do ubezpie-
czeń społecznych w ZUS.  

W większości są to obywatele 
Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Rosji, 
Indii, Niemiec i Korei, ale na Dol-
nym Śląsku nie brakuje też legal-
nie pracujących obywateli Austra-

lii, Tajlandii, Meksyku, Egiptu czy 
Brazylii. 

To dane z końca grudnia 2021 
roku. Porównując je z  końcem 
roku 2020, zauważyć można, że 
w  województwie tym w  ciągu 
roku przybyło 13,9 tys. ubezpie-
czonych cudzoziemców.

Protesty przeciwko wojnie odbywają się na całym świecie
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Do Ameryki  
bez centa przy duszy

Pociągiem z Torunia  
do Sierpca za złotówkę

Ogromne straty po obu stronach 

Bandycki napad  
na suwerenną Ukrainę

Zagraniczni 
pracownicy



Cud się stał pewnego razu 
 

A już mi się zdawało, że nie ma nadziei na ucywilizowanie niemiłościwie nam panujących, 

którzy z chorobliwym błyskiem w oku obrali kurs na czołowe zderzenie z Unią i demokratycz-

nymi regułami państwa prawa. Aż tu nagle – co to się porobiło! Z dnia na dzień pariasi Eu-

ropy, ignorowani przez unijne rządy i wyśmiewani w opiniotwórczych mediach, objawili się 

tuzami świata polityki, a wręcz animatorami europejskiej sceny politycznej.  Wykpiwani w za-

granicznych mediach nieudacznicy, autorzy setek głupich oświadczeń, prymitywnych kłam-

stewek i kompromitujących gaf, okazali się znienacka mężami stanu.  Buńczuczni watażko-

wie unieważniający reguły demokracji, kwestionujący międzynarodowe zobowiązania byle 

utrzymać swoją nieograniczoną władzę, przeobrazili się w zagorzałych zwolenników lega-

lizmu i światowego porządku prawnego. Hamulcowi cywilizacyjnego rozwoju zaprezento-

wali się jako roztropni przywódcy, a wręcz wizjonerzy, bez których politycy Zachodu snuliby 

się jak pijane dzieci w ukraińskiej mgle wojennej, zaczadziali w oparach kremlowskiej pro-

pagandy. 

Jeszcze niedawno rządzącym Polską niespecjalnie przeszkadzał Putin, któremu, chcąc czy 

nie chcąc, przysparzali sporo radości, gdy np. próbowali upowszechnić w Unii polskie podzia-

ły i segregację na swoich – autorytarnych nacjonalistów – i na lewacką resztę. Jeszcze nie-

dawno flirtowali z Matteo Salvinim, Marine Le Pen i Viktorem Orbanem, kumplowali się 

z otwartymi sojusznikami Putina, wspieranymi i nierzadko finansowanymi przez Kreml. A dzi-

siaj proszę: Putin to dla nich Liliputin albo wręcz faszystowski Putler.  

Do niedawna Unia Europejska była dla polskiego prezydenta „wyimaginowaną wspólnotą, 

z której dla Polaków niewiele wynika". Dla prezesa to był „twór, który chce nam odebrać su-

werenność”. Premier też nie chciał Unii, która nie tylko domaga się praworządności, ale 

i „wprowadza światopoglądowe rewolucje”.  Ale było, minęło. Jakby diabeł machnął ogonem. 

Dziś Unia jest dla tych panów „ostoją praworządności i światowego porządku” oraz „gwa-

rantem bezpieczeństwa i rozwoju”, a w tej wspólnocie narodów „najważniejsza jest jedność 

i jeszcze raz jedność!”. Więcej nawet: dziś prezydent i premier głośno domagają się ekspreso-

wej ścieżki przyjęcia do Unii Ukrainy… Tej samej Ukrainy, która tak jeszcze niedawno była 

siedliskiem nacjonalistów, admiratorów UPA i prowincjonalnym krajem, który nie tylko nie 

chce rozliczyć się z krzywd, jakie uczyniła Polakom, ale co gorsza bezczelnie wypomina rze-

kome krzywdy wyrządzone Ukraińcom przez Polaków, którzy ogniem i mieczem umacniali 

tam polską państwowość. Ukraińcy – do niedawna nacjonaliści i polakożercy, to dzisiaj nasi 

bracia, którym należy się polskie wsparcie. 

Pomoc należała Im się i wcześniej, co rozumiał nawet pisowski prezydent Lech Kaczyński, 

którego zasługi w tej sprawie wstydliwie starał się przemilczeć jego brat, prezes Jarosław. Na-

wiasem mówiąc, ciekawe, gdzie się podział ten nasz wódz i zbawca, bo nie widać go ostatnio 

na politycznej scenie. Może to już reguła, że jak wojna, to ten dzielny przywódca narodu nie 

wychodzi z domu? A może tylko nie chce ludziom włazić w oczy, podobnie jak Macierewicz, 

Ziobro i cała menażeria harcowników, frontierów wojny z Unią, którzy w pokojowych czasach 

gotowi byli bigosować szabelkami każdego, kto ośmiela się myśleć samodzielnie.    

Największe wrażenie zrobił na mnie jednak minister Michał Dworczyk, który w piątek A.D. 25 

lutego 2022 (data już historyczna!) w imieniu rządu ogłosił: „Każdy, kto nie ma dokumentów, 

a deklaruje, że ucieka przed wojną, zostanie do Polski przyjęty. Każdy!”. Aż przysiadłem z wra-

żenia.  Przecież wszyscy słyszeliśmy, że uchodźcy spod bomb w Iraku i Syrii to roznosiciele pa-

sożytów, potencjalni przestępcy, a nierzadko i terroryści. Przecież sam prezes na swoim kon-

gresie programowym uzasadniał odmowę przyjęcia uchodźców, mówiąc m.in.: „Mamy pełne 

moralne prawo powiedzieć »nie«. Bo przecież nie ma powodu, żebyśmy radykalnie obniżyli 

standard naszego życia.” A całkiem niedawno, kiedy nasi dzielni pogranicznicy przerzucali 

przez zasieki na białoruską stronę kobiety i dzieci, pan premier wyjaśniał, że „niewyobrażalne 

jest, aby szantaż pana Łukaszenki zmuszał nas do przyjmowania kogokolwiek; musimy chro-

nić nasze granice!”… 

Za wschodnią granicą trwa koszmar wojny, na domy spadają rakiety i bomby, giną ludzie. 

A paradoksalnie – po tej stronie granicy zrobiło się nagle ciszej, spokojniej i normalniej. Czy 

to się zmieni, gdy w Ukrainie nastanie wytęskniony, sprawiedliwy pokój? 

Wojciech W. Zaborowski 

B
ędzie o żubrze, czyli o po-
lityce, ochronie granic i nie-
wydarzonych często pomy-

słach aktywistów przeróżnej maści. 
Niby co ma jedno do drugiego? 
Ma, i to dużo Wystarczy poczytać 
informacje znad polsko-białoruskiej 
granicy, by dostrzec, że żubr jest 
na politycznej szachownicy nawet 
nie pionkiem, a ważną figurą 

Dla piszącego te słowa temat 
żubra jest wyjątkowo sympatycz-
ny, przecież tak – „Pod Żubrem” 
nazywał się lokal we Wrocławiu, 
w którym przed laty spotykali się 
dziennikarze ze „Słowa Polskie-
go”. Nadarza się więc okazja, by 
odwdzięczyć się sympatycznemu 
zwierzęciu za doznaną wówczas 
gościnność! Ale żarty na bok, bo 

sprawa jest poważna. Oto bowiem 
korzystając z wizerunku dostojne-
go zwierzęcia, „określone koła” 
rozpoczęły kampanię zmierzającą 
do uniemożliwienia kontynuacji 
budowy granicznego muru na 
polsko-białoruskiej granicy. Pre-
tekstem ma być właśnie m.in. 
żubr, któremu budowla uniemoż-
liwi swobodne wędrówki między 
obu krajami. O  tym, że brak 
ochronnego wału umożliwi za to 
swobodne przekraczanie granicy 
nielegalnym imigrantom, a nawet 
kontynuację granicznych prowo-
kacji litujący się nad żubrem tak-
townie milczą. W sukurs obroń-
com dzikich zwierząt pośpieszył 
nawet jeden z byłych premierów, 
dodając mocny argument, że bu-
dowany mur dodatkowo... zasła-
nia mu widok na puszczę. O tym, 
że uniemożliwia też widok nie-

proszonych gości obok jego rezy-
dencji – nie wspomina. 

Cała sprawa mogłaby oczy-
wiście budzić wątpliwości i  za-
strzeżenia, gdyby nie fakt, że jest 
historią zmanipulowaną. Z  po-
wszechnie dostępnych źródeł 
wiadomo bowiem, że w granicz-
nym płocie, uwzględniając za-
strzeżenia ekologów, zrobiono 
przewidziane dla zwierzyny 
przejścia, ostatnio zaś na polską 
stronę, również dzięki pomocy 
pograniczników, przeszło pięć 
żubrów, o czym świadczy nawet 
dokumentacja fotograficzna. Nie 
wierzycie? Spytajcie żubra! Opo-
wieści o krwawiących i słaniają-
cych się z wyczerpania zwierzę-
tach przy granicznym płocie 
można więc włożyć między bajki. 
Pytanie, kto i w jakim celu te baj-
ki opowiada?

Poeta, Tymoteusz Karpowicz ży-
czył sobie, aby jego dom we 
Wrocławiu, przy ul. Krzyckiej 29, 
służył mieszkańcom jego miasta. 
Spełniając to życzenie, zakończo-
no remont willi, którą przezna-
czono dla Fundacji Olgi Tokar-
czuk. 

Remont obiektu prowadzono 
pod nadzorem architektów, aby 
odrestaurowane wnętrze i meble, 
które w większości pozostały po 
rodzinie Karpowiczów, pasowały 
do odświeżonego, nowoczesnego 
wnętrza. 

Na parterze budynku jest se-
kretariat, szatnia, sala spotkań 
i aneks kuchenny, a na pierwszym 
piętrze  gabinet oraz dwa pokoje 
gościnne. Na drugim piętrze znaj-
dują się pomieszczenia biurowe 
i antresola z pięknie odnowiony-
mi stropami. 

Remont kosztował ponad 4 
mln złotych. 

*** 
Radni z  Olsztyna podnieśli 

sobie diety, a  prezydentowi – 
Piotrowi Grzymowiczowi pensję 
do około 20 tysięcy złotych mie-
sięcznie. 

*** 
Posłowie z  Lubelszczyzny 

otrzymali w listach, które trafiły 
do biur poselskich, wyroki śmierci 
– jak podano – „za zdradę stanu 
i narodu polskiego”. 

Z treści listów można się zo-
rientować, iż ich autorami są an-

tyszczepionkowcy, osoby sprzeci-
wiające się działaniom rządu 
związanym z obostrzeniami sani-
tarnymi, w  tym szczepieniom 
przeciw Covid-19.  

Sprawą zajęły się organa ści-
gania przestępczości. 

*** 
Ponad 20 milionów dni spę-

dzili Dolnoślązacy na zwolnie-
niach lekarskich w 2021 roku.  

Lekarze wystawili im 1,8 mln 
e-ZLA w tym z powodu Covid-
19 nieco ponad 200 tysięcy. 

W całym kraju w minionym 
roku lekarze wystawili 20,5 mln 
zwolnień lekarskich.  

Łączna liczba dni absencji 
chorobowej w  pracy wyniosła 
239,9 mln.  

W porównaniu z 2020 r. spad-
ła zarówno absencja liczona 
w dniach – o 6,3 proc., jak i liczba 
zaświadczeń – o 1,3 proc. 

*** 
Pogrzeb w Bełchatowie bar-

dzo zdrożał. Radny miejski wyli-
czył, że taniej można pochować 
bliskiego w Warszawie. Archidie-
cezja Łódzka wyceniła nawet 
wstawienie urny do katakumb, 
choć tych na bełchatowskiej ne-
kropolii nie ma.  

Drożyzna cmentarna dotknęła 
mieszkańców Bełchatowa. Archi-
diecezja Łódzka, która zarządza 
miejskim cmentarzem, wprowa-
dziła właśnie nowy cennik. Beł-
chatowianie przecierają oczy – 

ponad połowa usług zdrożała, 
niektóre o  jedną czwartą, inne 
o kilkaset procent. Pojawiły się też 
nowe pozycje, których nigdy 
w cenniku nie było. 

*** 
Rafineria w Jedliczu, na Pod-

karpaciu, będzie produkować bio-
etanol nowej generacji. To alkohol 
etylowy otrzymywany z biomasy. 
Stanowi dodatek do benzyny. Bę-
dzie to druga tego typu instalacja 
w Europie a pierwsza w Polsce. 
Stworzy 50 nowych miejsc pracy. 
Nowoczesna instalacja przemy-
słowa będzie produkować bioeta-
nol II generacji. Jej wydajność wy-
niesie 25 tys. ton bioetanolu 
rocznie. 

Budowa instalacji do produk-
cji bioetanolu II generacji to ko-
lejna inwestycja w przyjazne śro-
dowisku technologie, które 
ograniczają emisję CO2. Realiza-
cja tego projektu znacząco przy-
czyni się także do wypełnienia 
przez PKN ORLEN Narodowe-
go Celu Wskaźnikowego, którego 
poziom sukcesywnie rośnie. 
Oznacza też stworzenie nowych 
miejsc pracy i wykorzystanie po-
tencjału rolnictwa w południowo-
wschodniej Polsce, co przełoży się 
na wymierne korzyści dla polskiej 
gospodarki i regionu. 

Bioetanol będzie produkowa-
ny w Jedlicz u z surowców niespo-
żywczych, pozyskiwanych głów-
nie od polskich rolników.  

2 Felietony i aktualności

Moje Jan  
Kowalski
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Żubr prawdę ci powie  

Wiadomości z kraju



3Dobroszyce

R
ok 2022 dla wójta i  pra-
cowników Urzędu Gminy 
Dobroszyce będzie bardzo 

pracowity. Szybkie tempo rozwoju 
gminy, które jest wynikiem m.in.  
zabiegania o kolejne dotacje  i środ-
ki zewnętrzne na prace inwesty-
cyjne, zostanie jeszcze  bardziej 
przyśpieszone..  

Kontynuowane będą działania 
rozpoczęte w  latach wcześniej-
szych, w tym modernizacja oczysz-
czalni ścieków, rozbudowa kanali-
zacji oraz sieci wodociągowych.  

Pomimo znacznego wzrostu 
wydatków bieżących na utrzyma-
nie rozwiniętej infrastruktury, 
w roku 2022 nastąpi rekord wy-

datków inwestycyjnych, bowiem 
środki przeznaczone na inwesty-
cje są największe w historii gminy. 
Stanowić będą one około  40% 
wszystkich wydatków, czyli blisko 
20 milionów złotych.  

Największe inwestycje zapla-
nowane do wykonania w  2022 
roku to: 
• budowa strażnicy OSP w Do-

broszycach 
• budowa świetlicy wiejskiej 

w Mękarzowicach 

• budowa placu rekreacyjnego 
i  placu zabaw przy Gminnym 
Centrum Kultury w Dobroszy-
cach 

• budowa skateparku przy ul. Par-
kowej w Dobroszycach 

• budowa ciągu pieszego przy 
drodze wojewódzkiej 340 od 
Nowosiedlic do granic gminy  

• przebudowa drogi powiatowej 
biegnącej przez miejscowość 
Łuczyna na długości ponad 1 
km 

• przebudowa ulic na terenie 
MPZP w Dobroszycach (ulice: 
Rzemieślnicza, Okrężna, Nowo-
siedlicka, Szkolna, Tęczowa, 
Słoneczna, Wiosenna) 

• przebudowa budynku świetlicy 
wiejskiej  w Dobrzeniu 

• budowa sieci wodociągowej 
w  Bartkowie, Miodarach i  Ko-
lonii Strzelce  

• budowa przejść dla pieszych 
przy ul. Parkowej  
• przebudowa ul. Wojska Polskie-

go w Dobroszycach 
• budowa chodnika w miejscowo-

ści Miodary 
• kontynuacja programu „Wymia-

ny źródeł ciepła na ekologiczne 
w budynkach mieszkalnych na 
obszarze Doliny Baryczy” 

• budowa oświetlenia ulicznego 
• projekty budowlane pod kolejne  

inwestycje –  domu dziennego 
pobytu  dla seniorów oraz  łącz-
nika pomiędzy budynkiem SP 
Dobroszyce a halą sportową  

Prócz zadań inwestycyjnych 
priorytetem jest aktywność spo-
łeczna mieszkańców i ich rozwój 
kulturalny. Władzom gminy zale-
ży na ciągłej poprawie jakości ży-
cia, również przez organizację wy-
darzeń społecznych.  

Kondycja finansowa  
Gminy Dobroszyce 

Stan gospodarki finansowej 
Gminy Dobroszyce jest na bardzo 
dobrym poziomie. Świadczy 

o tym przede wszystkim wartość 
dochodu w przeliczeniu na jedne-
go mieszkańca, która od 2014  do 
2020 roku wzrosła dwukrotnie, 
z 3342,71 zł do 7625,71 zł.  

Dzieje się tak dzięki ciągłym 
staraniom o dotacje zewnętrzne, 
inwestowaniu środków w  infra -
strukturę i  właściwej promocji 
przyciągającej nowych mieszkań-
ców, a co ważne, również nowych 
inwestorów. 

– Szanowni Państwo, odważ-
ne decyzje i działania oraz sku-
teczne pozyskiwanie środków ze-
wnętrznych sprawiły, że 
dynamiczny okres rozwoju naszej 
gminy trwa. Dzisiejsza Gmina 
Dobroszyce to efekt naszej wspól-
nej, wieloletniej pracy. Dobra 

współpraca, konstruktywne roz-
wiązywanie problemów, zaanga-
żowanie, szacunek i  wzajemne 
zrozumienie to podstawa budo-
wania wspólnego dobra w prze-

strzeni samorządowej. Jestem 
przekonany, że ten rok przyniesie 
dla naszej gminy kolejne pozy-
tywne zmiany – komentuje wójt 
Artur Ciosek. 

 
*** 

 
Dla Gminy Dobroszyce war-

tość dochodu w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca w  poszcze-
gólnych latach przedstawia się na-
stępująco: 
2014 r. – 3342,71 zł 
2015 r. – 3864,08 zł 
2016 r. – 3996,22 zł 
2017 r. – 4757,22 zł 
2018 r. – 4786,75 zł 
2019 r. – 5352,57 zł 
2020 r. – 7625,71 zł

Wójt Dobroszyc – Artur Ciosek, inicjator inwestycji w gminie

Centrum dystrybucyjne Lidl Dobroszyce – nowe miejsca pracy

Nowe osiedle w Dobroszycach

Projekt skateparku w Dobroszycach

Projekt remizy OSP w Dobroszycach

Budowa świetlicy w Mękarzowicach
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Gmina Dobroszyce pod znakiem inwestycji



4 Wisznia Mała

 Anna Pietrzyk 

W
isznia Mała to bardzo 
dynamicznie rozwija-
jąca się gmina. Dzięki 

dobremu planowaniu, skutecznemu 
pozyskiwaniu środków zewnętrz-
nych i konsekwencji realizuje wy-
tyczone zadania. Rok 2021 był 
trudnym rokiem, ale mimo pan-
demii budżet gminy był realizo-
wany zgodnie z założonym planem. 
Podobnie powinno być w  roku 
bieżącym, który rozpoczął się licz-
nymi pracami inwestycyjnymi, na 
które gmina pozyskała wcześniej 
dofinansowanie. 

 
Kanalizacja 

Dobiegają końca prace (trwa-
jące od 2018 roku) dotyczące bu-
dowy kanalizacji sanitarnej w po-
łudniowej części gminy. To 
największa i najdroższa inwestycja 
w  historii gminy, jednak bez-
względnie potrzebna i oczekiwana 
przez mieszkańców. Do tej pory 
zakończono prace w Szymanowie 
i  Krzyżanowicach, pozostała do 
wykonania budowa sieci kanaliza-
cyjnej w Psarach. W ramach tego 
zadania docelowo zostanie wybu-
dowanych ok. 40 km sieci kanali-
zacji wraz z  odbudową na-
wierzchni drogowych. Wartość 
całego projektu to ok. 100 mln zł, 
na które otrzymano dofinansowa-
nie z Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko 2014–
2020. Równocześnie gmina 

zapewniła na 2022 rok ok. 450 tys. 
zł dla mieszkańców na budowę 
przyłączy do kanalizacji. Do wy-
budowanej sieci kanalizacyjnej 
planowane jest włączenie ok. 1000 
budynków. 

Dodatkowo w  Strzeszowie 
trwa modernizacja oczyszczalni 
ścieków. Inwestycja ta umożliwi 
w przyszłości rozbudowę kanali-
zacji na terenie aglomeracji ście-

kowej Wiszni Małej. Planowany 
termin zakończenia prac to lipiec 
2022 roku. Wykonawcą robót jest 
firma HMK Sp. z o.o., a wartość 
robót to 15,6 mln zł, dofinanso-
wanie z RPO wynosi 11 mln zł. 

 
Inwestycje drogowe 

Gmina konsekwentnie reali-
zuje inwestycje związane z rozbu-
dową ciągów pieszo-rowerowych. 
Na ulicy Długiej w Szewcach do-
biega końca budowa I etapu ścież-
ki rowerowej, która będzie prowa-
dziła do stacji kolejowej 
w  Szewcach. Wykonana została 
kanalizacja deszczowa i podbudo-
wa pod ścieżkę, na większej po-
wierzchni ciągu położona jest już 
nawierzchnia asfaltowa. Powstaną 
tam także parkingi typu parkuj 
i  jedź (P&R) dla zmotoryzowa-
nych. Ich budowa ma na celu poza 
poprawą bezpieczeństwa pieszych 
i kierowców, zachęcenie użytkow-
ników samochodów do korzysta-
nia z publicznych środków komu-
nikacji. Ważnym aspektem jest 
również ograniczenie w ten spo-
sób emisji dwutlenku węgla.  

Wartość inwestycji to 1,5 mln 
zł. Jest to jedno z  trzech zadań 
realizowanych w ramach projektu: 
„Budowa sieci dróg dla rowerów 
oraz parkingów parkuj i  jedź 
(P&R) na terenie gmin Oborniki 
Śląskie, Wisznia Mała, Kobierzy-
ce i  Gminy Miasto Oleśnica”. 
Wszystkie zadania uzyskały dofi-
nansowanie w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego 
2014–2020 w wysokości 85%. 

Natomiast wzdłuż ulicy Strze-
szowskiej w Szewcach (droga po-
wiatowa nr 1367D) od skrzyżo-
wania z  ulicą Sportową do 
cmentarza rozpoczęła się budowa 
ciągu pieszo-rowerowego oraz 
przebudowa ok. 1,4 km jezdni na 
odcinku od ulicy Nowej w kierun-
ku Ozorowic. To bardzo oczeki-

wana przez mieszkańców inwe-
stycja, gdyż droga stanowiąca trasę 
dojazdową do węzła S5 jest 
znacznie obciążona ruchem sa-
mochodowym.  

Pod koniec ubiegłego roku do 
użytkowania został oddany ciąg 
pieszo-rowerowy o  długości ok. 
0,7 km w Szewcach przebiegający 
od skrzyżowania z  ulicą Nową 
w stronę kościoła (droga powiato-
wa nr 1367D) oraz w  kierunku 
ulicy Sportowej.  

Dzięki tym inwestycjom już 
niedługo wzdłuż ulicy Strzeszow-
skiej powstanie ciąg pieszo-rowe-
rowy o długości ok. 1,2 km, który 
znacznie poprawi bezpieczeństwo 
zarówno pieszych, jak i rowerzys-
tów. Inwestycje są realizowane 
przez Powiat Trzebnicki, który 
dzięki dobrej współpracy z Gminą 
Wisznia Mała sukcesywnie po-
prawia stan dróg i  ciągów pie-
szych na terenie naszej gminy. 

W Psarach rozpoczęła się bu-
dowa sięgacza ulicy Głównej. Bu-
dowany jest nowy odcinek drogi 
o nawierzchni z kostki betonowej 
z krawężnikami. W drodze wyko-
nana została kanalizacja 
deszczowa, a istniejące studzienki 
i włazy są regulowane. Wykonaw-
cą prac jest firma BS7 z Wrocła-
wia, a koszt inwestycji to ponad 
211 tys. zł.  

Z kolei w Wiszni Małej roz-
począł się I etap przebudowy ulicy 
Polnej. Część drogi otrzyma kos-
tkę betonową, wykonane zostaną 
także zjazdy i dojścia do posesji 
oraz odwodnienia. Wykonawcą 
prac jest firma Ravea Sp. z  o.o. 
z Wrocławia, a koszt inwestycji to 
ok. 160 tys. zł. 

W Wysokim Kościele trwają 
przygotowania do budowy chod-
nika wraz z kanalizacją deszczową 
i przejściem dla pieszych. Pobocze 
zostanie utwardzone oraz będą 
zrobione zjazdy do posesji. W for-
mule „zaprojektuj i  wybuduj” 
oświetlone zostanie także przej-
ście dla pieszych typu LED. Za-
danie będzie realizowane w  ra-
mach Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg. Wykonawcą zos-
tała firma Ravea Sp. z  o.o. 
z Wrocławia, a koszt inwestycji to 
ponad 360 tys. zł.  

Gmina planuje w 2022 roku 
także rozpocząć prace na ulicy 
Szkolnej w Wiszni Małej. Na od-
cinku od ulicy Parkowej do ulicy 
Łąkowej planowana jest przebu-
dowa, a na pozostałym prace pro-
jektowe. Na ten cel zarezerwowa-
no 300 tys. zł w budżecie gminy. 

 
Świetlice 

Dobiegła końca budowa no-
wych świetlic w  Pierwoszowie 

i Machnicach. Aktualnie prowa-
dzone są prace na zewnątrz bu-
dynków, a otaczający je teren na-
biera blasku.  

Na terenie przy świetlicy 
w Pierwoszowie w II połowie ze-
szłego roku powstał plac zabaw 
wraz z  siłownią zewnętrzną, na 
którego budowę Gmina Wisznia 
Mała pozyskała dofinansowanie 

od Stowarzyszenia Aglomeracja 
Wrocławska. Dobiega końca 
układanie kostki brukowej pod 
parkingi i ciągi piesze.  Natomiast 
w Machnicach pozostało jeszcze 
zagospodarowanie placu zabaw 
dla najmłodszych mieszkańców 
tej miejscowości. W  tym roku 
obie świetlice zostaną doposażo-
ne, co umożliwi mieszkańcom ko-
rzystanie z  nowych przestrzeni 
publicznych. 

Oba zadania są realizowane 
w ramach projektu pt. „Inwestycje 
w obiekty pełniące funkcje kultu-
ralne” w ramach działania „Pod-
stawowe usługi i odbudowa wsi na 
obszarach wiejskich” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020. 
Dofinansowanie do obu świetlic 
ze środków europejskich wynosi 
ponad 786 tys. zł. 

 
Oświata 

Gmina pozyskała z Polskiego 
Ładu dofinansowanie w wysoko-
ści 5 mln zł na budowę nowego 
przedszkola w Krynicznie. Będzie 
to budynek usytuowany przy 
szkole podstawowej wraz z par-
kingiem i terenem rekreacyjnym. 

Bardzo oczekiwaną inwestycją 
jest budowa nowej szkoły 
w  Wiszni Małej. W  gminnym 
budżecie jest na ten cel 200 tys. zł 
na tegoroczne wydatki. Gdy zo-
staną zakończone prace nad do-

kumentacją projektową, gmina 
złoży wniosek do Polskiego Ładu 
o  dofinansowanie zadania. Po 
uzyskaniu dotacji rozpocznie się 
budowa szkoły. 

 
Inwestycje w ekologię 

To już kolejny rok, w którym 
gmina wspiera mieszkańców 
w  wymianie źródła ciepła. 

W 2022 roku przeznaczono 250 
tys. zł na dotacje celowe dla 
mieszkańców gminy, którzy zde-
cydują się na wymianę węglowych 
kotłów c.o. na ekologiczne. W ze-
szłym roku z dofinansowania sko-
rzystały 94 gospodarstwa domo-
we.  

Gmina Wisznia Mała podpi-
sała również porozumienie z Wo-
jewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu i  uruchomiła 
punkt konsultacyjny w Urzędzie 
Gminy w  Wiszni Małej, dzięki 
któremu istnieje możliwość uzys-
kania pomocy w  wypełnieniu 
i złożeniu wniosku o dofinanso-
wanie i rozliczenie przedsięwzięć 
w ramach programu Czyste Po-
wietrze. Ponadto pracownicy 
urzędu prowadzą systematyczne 
działania mające na celu zachęca-
nie mieszkańców do jak najszyb-
szej wymiany źródeł ogrzewania 
na ekologiczne. 

 
*** 

 
To najważniejsze z zadań, które 

są zaplanowane do wykonania 
w 2022 roku. Poza tym gmina suk-
cesywnie konserwuje urządzenia 
na placach zabaw oraz doposaża je 
w kolejne. Inwestuje w infrastruk-
turę sportowo-rekreacyjną, a także 
sukcesywnie doświetla wszystkie 
sołectwa.
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Modernizacja oczyszczalni ścieków w Strzeszowie

Dobiega końca budowa  pierwszego etapu ścieżki rowerowej przy 
ul. Długiej w Szewcach

Gmina Wisznia Mała dużo inwestuje
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6 Nauka to potęgi klucz! Czy zawsze?

Aleksandra Zielińska 

G
dyby zapytali mnie dzi-
siaj, czy chciałabym po-
dziękować za coś mojej 

szkole średniej, odpowiedziałabym, 
że oczywiście, bo po części jest to 
instytucja, która w pewien sposób 
wpłynęła na to, kim jestem teraz. 
Ale pomijając przedmioty przy-
datne na moim kierunku, jak język 
polski z  cudownie wyrozumiałą 
i trzeźwo myślącą polonistką oraz 
zalążki marketingu i kilka innych, 
mogłabym podziękować za jeszcze 
więcej, niekoniecznie pozytywnych 
rzeczy. Za to, że wiem, jak zbudo-
wana jest ludzka komórka, a nie 
wiem, jak rozliczyć PIT, za to, że 
znam wszystkie wzory skróconego 
mnożenia, ale nie znam swoich 
praw konsumenckich, albo za tak 
„potrzebną do życia” religię w cza-
sach, gdy młodzi ludzie nadal mają 
problem z dostępem do antykon-
cepcji lub wierzą, że stosunek prze-
rywany to sposób na uniknięcie 
„wpadki”. Wymaga się od nas, że-
byśmy zachowywali się jak dorośli, 
ale traktuje się nas jak dzieci. Tego 
samego dnia mogłam jechać na 
wybory, ale musiałam podnosić 
rękę, aby iść do toalety na lekcji. 
Dostając do ręki formularz po-
datkowy, nie wiedziałam co z czym 
się je, a o różnych aspektach se-
ksualności dowiedziałam się z In-
ternetu. 

Szkoła nie jest zła! Absolutnie. 
To system edukacji i  podstawa 

programowa są totalnym dnem. 
Z roku na rok jest coraz gorzej, 
młodzież nie zna swoich podsta-
wowych praw, nie jest przygoto-
wywana w żaden sposób do wej-
ścia w  dorosłość, zamiast tego 
wbija się jej do głowy naukę pod 
klucz, aby słupki zdawalności się 
zgadzały i  ślepe posłuszeństwo 
tym, którzy są nad nami – nau-
czycielom. Kiedy, będąc w czwar-
tej klasie technikum, usłyszałam 
od polonistki: „Ola, to jest świetny 
zamysł, bardzo kreatywna i mery-
toryczna odpowiedź, ale nie mogę 
ci tego uznać, bo nie ma tego 
w kluczu”, zdałam sobie sprawę, 
że ja, moi koledzy i inni młodzi 
dorośli byliśmy ofiarami systemu 
edukacji.  

Bo powiedzmy sobie szczerze, 
90% tego, czego uczono nas 
w  szkołach, nie jest absolutnie 
przydatne.  Będąc na hotelarstwie, 
musiałam uczyć się przed maturą 
na kartkówki z fizyki, z której na-
wet nie mogłam zdawać tejże ma-
tury, bo program nie był na tyle 
obszerny i nikt by mnie do tego 
nie przygotował. Zamiast mieć 
więcej godzin przedmiotów ma-
turalnych, musiałam siedzieć nad 
zadaniami z przedmiotów, z któ-
rych zajęcia odbywały się tylko raz 
w tygodniu. Dlaczego nadal nikt 
nie zmienił tego, co się dzieje 
w  polskich szkołach? Okrojona 
historia, brak nauk społecznych 
albo ich znikome ilości. Dlaczego 
nie uczyło się nas i nie uczy się 
młodszych pokoleń jak być atrak-

cyjnym na rynku pracy, że szkoła 
to nie wszystko, a kursy są bardzo 
przydatne, dlaczego nie uczy się 
życia w społeczeństwie, wzajem-
nego szacunku, technik radzenia 
sobie z problemami, nie uczy się 
otwartości i nie tłumaczy się mło-
dym ludziom, że mają prawo 
z czymś sobie nie radzić.  

Gdyby wprowadzić do szkół 
choć podstawy psychologii, socjo-
logii, politologii czy komunikacji, 
może młodzi ludzie nie baliby się 
zadzwonić do lekarza albo zgłosić 
się do odpowiedzi i popełnić błąd.  

Była walka o nauczycieli, o ich 
płace i prawa, to może teraz przy-
dałoby się zawalczyć o uczniów? 
Skoro młode pokolenia to taka 
ogromna nadzieja państwa na lep-
szą przyszłość, dlaczego nikt nie 
chce im tej przyszłości zagwaran-
tować?  

Jako studentka, która została 
przez ten system wciągnięta, prze-
mielona i  wypluta na pożarcie 
wielkiemu światu dorosłych i po-
tencjalnie przyszła matka, jestem 
przerażona tym, w jakim kierunku 
to wszystko idzie. I może to właś-
nie my, pokolenie Z, a nie ci wszys-
cy wysoko postawieni, powinniś-
my podjąć ten temat, jeśli nie ze 
względu na solidarność z młod-
szymi rocznikami, to choćby dla-
tego, że nasze dzieci będą tak 
samo ogłupiane i uczone od naj-
młodszych lat odpowiedzi pod 
klucz, a tego chyba nikt z nas nie 
chce. Prawda?

P
ierwsi goście w nowo wznoszonym hotelu Mercure w Szklarskiej Porębie pojawią się 
jeszcze w  tym roku. Do ich dyspozycji będzie 140 nowoczesnych i  komfortowych 
pokoi. Wnętrze nawiązuje do przepięknych form skalnych znajdujących się w bezpośredniej 

okolicy oraz tradycji regionu. Hotel położony jest w  samym centrum miasta, przy ulicy 
Okrzei, blisko lasu i górskiego potoku, ale także obiektów rekreacyjnych i tras narciarskich.  

Inwestorem hotelu jest warszawska spółka Orkan Real Estate sp. z o.o. To doświadczony 
zespół osób, które są współautorami sukcesu inwestycji deweloperskich na terenie Polski, 
w szczególności w Warszawie i Krakowie.  

Mercure wzmacnia swoją pozycję w górskich miejscowościach wypoczynkowych. Po Za-
kopanem, Krynicy, Karpaczu przyszedł czas na Szklarską Porębę, która z roku na rok staje się 
coraz bardziej popularna zarówno wśród turystów z Polski, jak i z Czech czy też Niemiec. 
Szklarska Poręba będzie stanowić idealne miejsce dla każdego miłośnika górskiego wypoczyn-
ku.  

Marka Mercure to gwarancja nowych, wyjątkowych doświadczeń z pobytu w hotelu. Każdy 
obiekt cechuje się nie tylko niepowtarzalnym stylem, ale także klimatem inspirowanym lo-
kalnym otoczeniem i kulturą.  

(lemil)
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Opinia studentki dziennikarstwa 

Czy szkoła  średnia przygotowuje do życia?

Luksus dla turystów

W 2022 roku otwarcie 

Dobiega końca budowa hotelu Mercure w Szklarskiej Porębie
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V
arso Tower jest najwyż-
szym budynkiem nie tylko 
w Polsce, ale w całej Unii 

Europejskiej. Wyrasta u zbiegu al. 
Jana Pawła II i Złotej w Warszawie.  

Konstrukcja przekroczy wyso-
kość 310 metrów dzięki zamonto-
waniu ważącej 73 tony i mierzącej 
80 metrów iglicy. Tym samym 
warszawski wieżowiec przewyż-
szy najwyższe do tej pory budynki 
we Frankfurcie nad Menem, Me-
diolanie czy Paryżu.  

Budynek autorstwa renomo-
wanej pracowni Foster + Partners 
będzie służył nie  tylko jako po-
wierzchnia biurowa, ale  także 
punkt widokowy dla mieszkań-
ców miasta i turystów. A właści-
wie dwa punkty, gdyż właśnie tyle 
tarasów zaplanowano na nowej 
wieży. Pierwszy z nich znajdzie się 
na wysokości 205, a  drugi 230 
metrów, czyli dwukrotnie wyżej 
niż  punkt widokowy na Pałacu 
Kultury i Nauki. Projektanci za-

dbali także o możliwość zjedzenia 
romantycznej kolacji z niespoty-
kanym dotąd widokiem. Na pięt-
rach od 46 do 48 otwarte zostaną 
restauracje.  

Zakończenie budowy jest 
przewidziane  jeszcze  w  2022 
roku. Do odwiedzin Varso Tower 

zachęci pełne zieleni lobby, na 
którego ścianach znajdzie się 
ręcznie wykonana mozaika. Stam-
tąd dwie przeszklone windy za-
biorą pasażerów z  prędkością 8 
m/s na szczyt wieżowca, gdzie bę-
dzie można podziwiać panoramę 
miasta.

L
egnica otrzymała ponad 
28 mln 749 tys. zł z Rzą-
dowego Programu Polski 

Ład na dofinansowanie dwóch 
bardzo ważnych inwestycji miej-
skich – rewitalizację placu Sło-
wiańskiego i przebudowę ulic Po-
cztowej oraz Piastowskiej.  

Prezydent Legnicy Tadeusz 
Krzakowski złożył wnioski na 
dofinansowanie trzech inwestycji, 
przyznano środków dla dwóch. Są 
to:  
1. Zagospodarowanie i rewitaliza-

cja placu Słowiańskiego w Leg-
nicy wraz z budową pomnika 
Henryka Pobożnego – 23 mln 
750 tys. zł. 

2. Przebudowa DK 94 w Legnicy 
ul. Pocztowa i  Piastowska –
 4 mln 999 tys. 242 zł. 
Plac Słowiański jest jednym 

z najważniejszych miejsc w mie-
ście. Jego rewitalizacja i zagospo-
darowanie wraz z rozbudową ulic 
przyległych obejmie 25 tys. m kw., 
w  tym skrzyżowania, budowę 
ronda, przebudowę dwóch przy-
stanków czy też miejsca parkingo-
we dla osób niepełnosprawnych. 
W ramach inwestycji powstanie 
węzeł przesiadkowy komunikacji 

miejskiej i międzygminnej. Zbu-
dowane zostaną ścieżki rowerowe, 
zmodernizowane nawierzchnie 
ciągów pieszych, przebudowane 
przejście podziemne wraz z budo-
wą wind, a także nowe oświetle-
nie, mała architektura, zieleń 
i monitoring. 

Przebudowa ul. Pocztowej 
i Piastowskiej to także istotna dla 
miasta inwestycja drogowa. Obej-
mie ona przebudowę skrzyżowań 
i jezdni, budowę ścieżki rowero-
wej, ciągów pieszo-rowerowych, 
przebudowę chodników, zatok au-
tobusowych i sygnalizacji świet-
lnej, oświetlenia oraz rozbudowę 
kanalizacji deszczowej, przebudo-
wę urządzeń infrastruktury tech-
nicznej. 

Zgodnie z wymogami Progra-
mu, wszystkie wymienione inwe-
stycje są kompleksowe i wielowy-
miarowe. Oprócz rozwiązań 
typowo drogowych uwzględniają 
elementy istotne dla ochrony śro-
dowiska oraz adaptacji do zmian 
klimatu. Uwzględniają też dostęp-
ność dla osób z niepełnosprawno-
ściami oraz rozwój infrastruktury 
teletechnicznej.

G
orzów Wielkopolski wyda w  budżecie na  
2022 rok ponad 1 mld 66 mln zł. Największą 
część, bo ponad 320 mln zł, będą stanowić 

inwestycje. Do największych  zadań można zaliczyć 
budowę centrum przesiadkowego, kontynuację budowy 

Centrum Edukacji, hali widowiskowo-sportowej, 
przebudowę skrzyżowania ul. Kosynierów Gdyńskich 
i ul. Słowiańskiej wraz z budową ronda przy „Sło-
wiance”, a  także przebudowę deptaka w  centrum 
miasta.

W
 budżecie miejskim Rzeszowa 
na 2022 rok  przewidziano 
357,6 mln zł na inwestycje. 

Ważniejsze z nich to: 
– budowa hali sportowej z zapleczem sa-

nitarnym, boiskami i salami lekcyjny-
mi przy budynku Zespołu Szkół nr 1 
przy ul. Towarnickiego, 

– przebudowa krytej pływalni przy ul. 
Matuszczaka z  przystosowaniem 
obiektu do treningów skoków do 
wody, 

– budowa zespołu oświatowego na 
osiedlu Drabinianka, 

– budowa Podkarpackiego Centrum 
Lekkiej Atletyki, 

– budowa Rzeszowskiego Centrum Ko-
munikacyjnego.

W
 styczniu 2022 roku 
w Toruniu  powstało 
Centrum Symulacji 

Medycznej – nowoczesny ośrodek 
kształcenia pielęgniarskiego. Mo-
noprofilowe Centrum to część 
działającego w Toruniu Kolegium 
Nauk Medycznych Wyższej Szkoły 
Gospodarki w Bydgoszczy. 

Celem tej inwestycji jest pod-
niesienie jakości kształcenia prak-
tycznego studentów na kierunku 
pielęgniarstwo oraz rozwój i do-

skonalenie umiejętności poprzez 
umożliwienie zastosowania wie-
dzy teoretycznej w  praktyce, 
w  warunkach kontrolowanych, 
w konkretnych, wybranych sytua-
cjach klinicznych. 

Centrum zostało wyposażone 
w nowoczesny sprzęt medyczny, 
szkoleniowy oraz system audiowi-
zualny w ramach projektu unijne-
go o wartości blisko 2,5 mln zł, 
współfinansowanego przez Mi-
nisterstwo Zdrowia.

Varso Tower w Warszawie

Ratusz w Rzeszowie, siedziba władz miejskich
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Najwyższy budynek w Warszawie  
i Unii Europejskiej

Prawie 29 milionów 
złotych na dwie ważne 
inwestycje w Legnicy

Inwestycje Gorzowa 
Wielkopolskiego

Ponad 357 mln zł na inwestycje 
w Rzeszowie

Centrum Symulacji 
Medycznej w Toruniu



8 Bogactwo ukryte w ziemi

Zbigniew Flondro 

N
orwegia przez setki lat 
zdominowana była przez 
Duńczyków i Szwedów. 

Do 1920 roku w rankingu państw 
Europy to Norwegowie zamykali 
listę jako najbiedniejszy kraj na-
szego kontynentu. Ciężkie warunki 
życia i surowy klimat sprawiły, że 
część z nich wyemigrowała, między 
innymi do USA. Tam zakładali 
pierwsze biznesy i tam powoli bu-
dowali swój American Dream. 

Mało kto wie, że sieć potęż-
nych hoteli Hilton zbudowali 
przybysze z Norwegii, a spadko-
bierczyni ich fortuny Paris Hilton 
często odwiedza kraj swoich 
przodków. Ci, co pozostali w kra-
ju, często pracowali u  bogatych 
Szwedów i Duńczyków.  

W latach sześćdziesiątych 
w Norwegii rozpoczęto poszuki-
wania ropy oraz gazu ziemnego 
i  wreszcie się udało. Pod dnem 
Morza Północnego odkryto 
ogromne złoża tych surowców. 
Eksploatację rozpoczęto w 1971 
roku i potrwa ona do 2053. Roz-
poczęcie  wydobycia tych cennych 
surowców to przełomowy mo-
ment w historii Norwegii. 

Norwegowie, nie mając duże-
go doświadczenia w  tej branży, 
angażują w  to wielkie przedsię -
wzięcie firmy amerykańskie. Inte-
res rusza z kopyta, zyski są wspa-
niałe, no i  PKB zbliża się do 
najwyższych w Europie. Powstaje 
potężny koncern „STATOIL”. 
Z czasem Norwegowie zaczynają 
stawiać Amerykanom nowe wa-
runki. Chcą mieć ponad 50% 
udziałów w wydobyciu surowca. 

Równocześnie kraje OPEC ogra-
niczają eksport swojej ropy, co wy-
korzystują Norwegowie, zwięk-
szając znacznie wydobycie 
i podnosząc swoim amerykańskim 
partnerom o  40% podatek za 
przesyłanie ropy rurociągami. Ten 
sprytny zabieg spowodował, że 
85% zysków otrzymywali  Nor-
wegowie, a tylko 15% Ameryka-
nie. Norwegia zaczyna bogacić się 
w szaleńczym tempie. Rok 2004 
to apogeum zysków, ponieważ 
cena baryłki ropy przekroczyła 80 
USD. Zgromadzone pieniądze 
inwestowane są w  różne spółki, 
które zajmują się poszukiwaniem 
surowców ukrytych w ziemi oraz 
na dnie morza. 

Bogaty bankier szwajcarski 
dostaje licencję na poszukiwania 
metali rzadkich i  wspólnie 
z  Norwegami zakłada firmę 
Norge Mining. Większość od-
wiertów odbywa się w  Dalane, 
najbardziej wysuniętej na połu-
dnie części okręgu Rogaland. 
Obszar ten jest bardzo słabo za-
ludniony. Na 1780 kilometrach 
kwadratowych mieszka nieco 
ponad 20 tysięcy osób. Nagie 
skały, które bez przerwy ulegają 
erozji, sprawiły, że ziemia jest tu 
gruboziarnista i bardzo słabej ja-
kości. Od czasu do czasu poja-
wiają się wrzosowiska, na któ-
rych nieliczni rolnicy wypasają 
owce. Tutaj powstała największa 
norweska kopalnia Titania AS. 
Pierwsze odwierty wykonano do 
głębokości 300 metrów, następne 
do 2500 metrów. Okazało się, że 
był to strzał w dziesiątkę. Złoże, 
według ekspertów, zalega do głę-
bokości 5000 metrów. Jest ono 
gigantycznym odkryciem na ska-
lę światową i zawiera około 110 

miliardów ton rud wolframu, 
wanadu i fosforytów. Fachowcy 
określają to złoże jako wielopo-
koleniowe, a  jego eksploatację 
przewidują na około 130 lat! 
Fosforyty to podstawowy suro-
wiec między innymi do produk-
cji nawozów sztucznych. Wanad 
to metal przyszłości, tak zwany 
krytyczny (ograniczona podaż), 
z którego produkuje się bardzo 
silne i trwałe akumulatory do sa-
mochodów elektrycznych. Obec-
nie  stosowane w  motoryzacji 
akumulatory żelowe pozwalają 
na pokonanie około 400 kilo-
metrów. Na akumulatorze wana-
dowym będzie można przejechać 
trzy razy dłuższy dystans. Jest to 
więc bardzo cenny metal, a jego 
cena do roku 2030 ma wzrosnąć 
o 50%. Już dzisiaj wiele zagra-

nicznych firm proponuje Nor-
wegom współpracę. 

Nowo odkryte surowce będą 
w przyszłości stanowiły filar nor-
weskiej gospodarki. Od tych  su-
rowców będzie zależeć przyszłość 
wielu krajów. Póki co ropa i gaz po 
okresie pewnej stagnacji wracają 
do gry, a  ich ceny mają w  roku 
2023 przekroczyć niebotyczną 
granicę 150 USD za baryłkę. Nor-
wegowie planują wydobycie swo-
ich kolejnych skarbów na początek 
2024. Zanosi się na to, że bogata 
Norwegia będzie jeszcze bogatsza, 
gdy zacznie się wydobycie srebra 
i złota odkrytych pod archipela-
giem Svalbard (Spitsbergen). Nor-
wegia należy teraz do najbogat-
szych krajów świata, a  średnia 
płaca w tym państwie jest nawet 
wyższa niż w bogatym Dubaju.

Nowoczesna platforma wiertnicza koncernu STATOIL

Norwegia to nie tylko kraj surowców, ale także duża atrakcja tury-
styczna

Epokowe odkrycia w Norwegii
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Czy o tym wiesz?

W
 Kłodzku odbyło się 
spotkanie poświęcone 
współpracy ratownict-

wa medycznego na pograniczu 
polsko-czeskim. Organizatorem 
spotkania było Europejskie Ugru-
powanie Współpracy Terytorialnej 
NOVUM. Udział w  nim wzięli 
przedstawiciele stron polskiej i cze-
skiej: parlamentarzyści, samorzą-
dowcy, dyrektorzy pogotowia oraz 
przedstawiciele Europejskiego 
Ugrupowania Współpracy Tery-

torialnej NOVUM. W czasie spot-
kania zostały przedstawione in-
formacje o procesie czesko-polskiej 
umowy międzyrządowej o świad-
czeniu ratownictwa medycznego 
oraz o nowym programie współ-
pracy transgranicznej Interreg V-
A Republika Czeska – Polska. 

Zwieńczeniem spotkania było 
podpisanie deklaracji współpracy 

w zakresie ratownictwa medycz-
nego przez 11 partnerów z Polski 
i Czech. Z polskiej strony dekla-
rację podpisały: Pogotowia Ra-
tunkowe w Jeleniej Górze, Legni-
cy, Wałbrzychu i  Wrocławiu, 
Wielospecjalistyczny Szpital – 
Samodzielny Publiczny Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu 
oraz Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Kłodzku. 

Podpisując deklarację, wyrażo-
no chęć i potrzebę kontynuowa-

nia i  rozszerzania efektywnej 
współpracy na pograniczu polsko-
czeskim. Głównym celem jest 
zwiększenie bezpieczeństwa 
mieszkańców poprzez skoordyno-
wanie działań jednostek pogoto-
wia. 

Umowa między Polską a Cze-
chami jest w  naszym, przygra-
nicznym regionie niezbędna. 

W ramach Unii Europejskiej gra-
nice stają się w normalnym funk-
cjonowaniu praktycznie nieza-
uważalne.  

Obie strony zwracają szcze-
gólną uwagę na potrzebę rozwią-
zań systemowych, legislacyjnych 
oraz rozbudowy infrastruktury ra-
townictwa medycznego.  

Współpraca umożliwi pol-
skim i czeskim zespołom ratow-
nictwa medycznego szybkie 
i sprawne udzielanie pomocy tak-

że osobom po drugiej stronie gra-
nicy. Z pewnością na takim roz-
wiązaniu skorzystają mieszkańcy 
wspomnianego pogranicza. 

Partnerzy zadeklarowali chęć 
realizacji wspólnych projektów 
i wymianę doświadczeń, choć nie 
będą to pierwsze tego typu dzia-
łania. Przykładem może być 
wspólny projekt „Jak ratujecie 

u Was?”, który przyczynił się do 
podpisania wcześniej wspomnia-
nej deklaracji współpracy. 

Jego głównym celem było za-
cieśnienie i zwiększenie intensyw-
ności współpracy pomiędzy jed-
nostkami służb ratownictwa 
medycznego z Polski i Republiki 
Czeskiej. Projekt był współfinan-
sowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach programu Interreg V-A 
Republika Czeska – Polska. Part-

nerami projektu byli: 
• Europejskie Ugrupowanie 

Współpracy Terytorialnej NO-
VUM z o.o. 

• Pogotowie Ratunkowe w  Jele-
niej Górze (partner wiodący) 

• Pogotowie Ratunkowe w Wał-
brzychu 

• Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej – Pomoc 

Doraźna w  Ząbkowicach Ślą-
skich 

• Zdravotnická záchranná služba 
Královéhradeckého kraje 

• Zdravotnická záchranná služba 
Libereckého kraje 

• Zdravotnická záchranná služba 
Olomouckého kraje 

• Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Kłodzku 

– Pogotowie Ratunkowe w Je-
leniej Górze było partnerem wio-
dącym projektu pn. „Jak ratujecie 
u Was?” polegającego na współpra-
cy polskich i czeskich służb ratow-
nictwa medycznego z rejonu po-
granicza polsko-czeskiego, a w jego 
ramach przeprowadzono wspólne 
szkolenia, konferencje, ćwiczenia 
oraz staże wymienne personelu 
medycznego – powiedział Ma-
riusz Gierus, dyrektor Pogotowia 
Ratunkowego w Jeleniej Górze. 

Projekt został doceniony 
przez Europejski Komitet Regio-
nów, który umieścił go w „Rapor-
cie monitorującym działalność 
Europejskich Ugrupowań Współ-
pracy Terytorialnej jako przykład 
dobrej praktyki w obszarze trans-
granicznej współpracy opieki 
zdrowotnej i pogotowi ratunko-
wych. Stąd zrodziła się potrzeba 
jeszcze efektywniejszej współpra-
cy transgranicznej w zakresie ra-
townictwa medycznego na pogra-
niczu w kolejnych latach, w celu 
poprawy jakości życia i  bezpie-
czeństwa mieszkańców tego ob-
szaru, zwłaszcza w rzeczywistości 
postcovidowej.

• Pies w  ciągu całego życia ma 
dwa zestawy zębów. 28 zębów 
mlecznych rośnie mu i wypada po 
3–7 miesiącach, natomiast dorosły 
pies ma 42–44 zęby stałe. 
• Szafran to najdroższa przyprawa 
na świecie. Pozyskuje się ją z prę-
cików kwiatowych krokusów. Do 
zebrania 1 kilograma przyprawy, 
potrzeba aż 150 tysięcy kwiatów. 
• Salomon miał harem liczący 700 
żon księżniczek i 300 żon drugo-
rzędnych. Wśród nich była córka 
faraona Egiptu. 
• Juliusz Cezar został zabity pod-
czas święta Idus Martii, czyli Idy 
Marcowe. Otrzymał wtedy od 60 

zamachowców 23 pchnięcia no-
żem. Wśród zabójców był jego 
przyjaciel Brutus. 
• Dzieci mając dopiero 4–6 mie-
sięcy potrafią pływać – ten natu-
ralny instynkt zanika później 
i trzeba się uczyć od nowa. 
•  Karōshi jest w  Japonii zjawi-
skiem nagłej śmierci spowodowa-
nej przepracowaniem i  stresem. 
Pierwszy taki przypadek został 
odnotowany w roku 1969. Obec-
nie ponad 10 tysięcy Japończyków 
umiera rocznie z tego powodu. 
• Henogamia jest zwyczajem, 
według którego prawo do mał-
żeństwa ma tylko jeden członek 

danej rodziny. Ma to na celu ogra-
niczenie liczby spadkobierców. 
• Forma poligamii, według której 
to kobieta ma kilku mężów, jed-
nocześnie nosi nazwę poliandrii – 
wielomęstwa. 
• Pokrzywa to wspaniały dodatek 
m.in. do sałatek, jednak należy ją 
uprzednio sparzyć gorącą wodą, 
która dezaktywuje kwas mrówko-
wy i histaminę odpowiadające za 
właściwości parzące. 
• Najwięcej wody znajduje się 
w ogórku i sałacie lodowej, bo aż 
96%, w  arbuzie woda stanowi 
92%. Duża ilość wody jest rów-
nież w selerze, rzodkiewce, cuki-

nii, czerwonych pomidorach i zie-
lonej kapuście. 
• Ludzkie oczy od urodzenia nie 
zmieniają swojego rozmiaru. 
• Podczas oddychania żebra poru-
szają się rocznie aż pięć milionów 
razy. 
• W Chinach do kościoła w nie-
dzielę chodzi więcej ludzi niż 
w całej Europie. 
• Kiedy w  roku 1911 doszło do 
kradzieży Mona Lisy z  Luwru, 
wśród podejrzanych znalazł się 
Pablo Picasso. 
• Według szacunków, co dziesiąty 
mieszkaniec Centralnej Azji jest 
potomkiem Czyngis chana. 

• Jeden ołówek wystarcza na nary-
sowanie linii o długości 50 kilo-
metrów. 
• Pierwszy samochodowy wyścig 
odbył się 22 lipca 1894 roku na 
drodze pomiędzy Paryżem a Ro-
uen (126 km). 
• Krokodyle połykają kamienie 
w celu możliwości głębszego za-
nurzenia się w wodzie. 
• W ciągu całego życia przeciętny 
człowiek spędza przed telewizo-
rem aż dziewięć lat. 
• W ciągu swojego życia człowiek 
przebywa dystans odpowiadający 
dwukrotnemu okrążeniu całej 
planety. 
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Transgraniczna współpraca   
ratowników medycznych Polski i Czech

Niezwykłe ciekawostki
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Krzysztof Tęcza 

W
 Jeleniej Górze powsta-
ło Muzeum Motory-
zacji. Jest to miejsce, 

w  którym prezentowane są ma-
szyny związane ze sportami mo-
torowymi oraz zabytkowe auto-
mobile. Muzeum mieści się w ga-
lerii przy Podwalu 25. Skrótowo 
można powiedzieć, że jest to miejs-
ce, w którym zaprezentowano 100 
lat historii motoryzacji. Dokonano 
tego poprzez prezentację 30 za-
bytkowych samochodów, w  tym 
rajdowych, krążowników szos, 
a  także zabytkowych motocykli 
oraz trofeów zawodników wywo-
dzących się z naszego regionu. 

Muzeum powstało dzięki pasji 
ludzi związanych ze sportami mo-
toryzacyjnymi i zabytkowymi au-
tomobilami. To oni dzięki swojej 
wiedzy i doświadczeniu oprowa-
dzają po ekspozycji i przekazują 
nie tylko podstawowe informacje 
związane z poszczególnymi eks-
ponatami, ale także wiele zupełnie 
nieznanych i często zaskakujących 
czy wręcz nieprawdopodobnych 
informacji o danym eksponacie. 

W muzeum można podziwiać 
prawdziwe perły światowej moto-
ryzacji. Wśród nich kultowego 
Forda Model T – samochód, któ-
ry zmienił oblicze światowej mo-
toryzacji. Prezentowany egzem-
plarz pochodzi z zasobów Wojska 
Polskiego, był on bowiem na wy-
posażeniu 2 Baonu Czołgów Pan-
cernych w Tarnobrzegu jako po-
jazd sztabowy. Auto ma silnik 

o pojemności 3 litrów i mocy 22,5 
KM. Obecnie jest to limuzyna 
koloru czarnego z pięknymi zło-
ceniami, ale nie zawsze tak było. 
Do szczegółów odsyłam na blog 
właściciela pojazdu. 

Kolejnym ciekawym pojaz-
dem jest polski Fiat 518 z 1933 
roku. Jest to samochód wyprodu-
kowany w Warszawie o siedmio-
osobowym nadwoziu. Akurat ten 
egzemplarz był jednym z trzech 
służbowych pojazdów przedwo-
jennego twórcy i  dowódcy floty 
admirała Unruga. 

Jest tu także klasyczny amery-
kański pojazd z lat 20. XX wieku 
Essex Super Six z 1927 roku. Jest 
on wyposażony w koła z drewnia-
nymi szprychami oraz 6-cylindro-
wy silnik. Pojazd ten został spro-
wadzony z Ontario. 

W muzeum znajduje się wy-
stawa poświęcona niezwykłej 
wyprawie „Wanderwell” ufundo-
wanej przez Henry'ego Forda. 

Była to podróż dookoła świata, 
podczas której promowano nowy 
jak na tamte czasy produkt skie-
rowany do szerokiej rzeszy od-
biorców. Wyjątkowością tej wy-
prawy było uczestnictwo w niej 
kobiety. Była nią Aloha Wander-
well, żona dowódcy wyprawy 
Waltera Wanderwella. Oczywi-
ście nie od razu była ona jego 
żoną. Początkowo jako nastolat-
ka odpowiedziała na ogłoszenie 
w gazecie o pracy dla podróżują-
cej sekretarki w ekspedycji samo-
chodowej dookoła świata. Do-
piero podczas wyjazdu okazało 
się, że oboje zapałali uczuciem 
do siebie. Ta niezwykła wyprawa 
odbyła się w  latach1919–1926 
i  obejmowała swoim zasięgiem 
trzy kontynenty: Europę, Afrykę 
i Azję. 

Oprócz ekspozycji pięknie od-
restaurowanych samochodów 
muzeum ma także dział poświę-
cony historii sportów motoro-
wych w Kotlinie Jeleniogórskiej. 
Zgromadzono tutaj wiele nagród 
zdobytych przez zawodników 
w organizowanych w tym regionie 
rajdach. Są tu także eksponaty 
związane z  historią Automobil-
klubu Karkonoskiego. Najważ-
niejszy jednak jest fakt, że po wy-
stawie oprowadzają nas byli 
zawodnicy rajdowi, a pasja właści-
ciela muzeum jest ponadczasowa. 
Inicjatorem i  twórcą Muzeum 
Motoryzacji w Jeleniej Górze jest 
stowarzyszenie Królewskie Towa-
rzystwo Automobilowe, zawiąza-
ne przez miłośników i kolekcjo-
nerów samochodów zabytkowych 
z Jeleniej Góry i okolic.
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Historia kołem się toczy 

Muzeum Motoryzacji w Jeleniej Górze
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N
ie ulega wątpliwości, że 
największą atrakcją dla 
turystów zwiedzających 

Drezno jest Zwinger. Olśniewa 
swoim architektonicznym rozma-
chem i  bogactwem przechowy-
wanych tam dzieł sztuki.  

Zanim zaczniesz zwiedzać 
Zwinger, przeczytaj ten tekst, 
udostępniony przez Skarbnicę 
Narodową, który będzie ci po-
mocny. 

W 1697 roku szlachta zebrana 
na polu elekcyjnym w  podwar-
szawskiej Woli wybrała na króla 
elektora saskiego Fryderyka Au-
gusta z dynastii Wettynów. Wład-
ca przybrał imię Augusta II. Tak 
rozpoczęła się unia polsko-saska 
trwająca aż do śmierci jego na-
stępcy – Augusta III w 1763 roku. 
Zgon drugiego z Wettynów nie 
zerwał relacji pomiędzy obu pań-
stwami. Wedle postanowień Kon-
stytucji 3 maja władcy Saksonii 
mieli przejąć tron po śmierci Sta-
nisława Augusta Poniatowskiego. 
Na czele Księstwa Warszawskie-
go, już w czasach napoleońskich, 
stanął wnuk Augusta III – Fryde-
ryk August III. 

Panowanie saskie było dla 
Rzeczypospolitej okresem niełat-
wym. Kraj był osłabiony gospo-
darczo, z chaosem na rynku finan-
sowym, podatny na wpływy 
i  ingerencję państw ościennych. 
Źródłem napięć między Saksonią 
i Polską były m.in. różnice ustro-
jowe, sposób postrzegania pozycji 
monarchy, a także religia. Utrzy-
manie się przy władzy przez po-
nad sześć dekad wymagało od 
Augusta II i Augusta III wielkiej 
zręczności i dyplomacji. 

Pomimo wszelkich trudności 
i przeciwności korona Rzeczypos-
politej niezwykle podnosiła pres-
tiż i pozycję elektorów saskich po-

śród książąt Rzeszy. Dla niej zde-
cydowali się na zmianę wyznania 
z  protestanckiego na katolickie. 
Koroną chętnie ozdabiali łączone 
tarcze herbowe Polski, Litwy i Sa-
ksonii. Pozycja królów i elektorów 
wymagała stosownej oprawy, a tą 
były architektura, sztuka i dworski 
ceremoniał. 

Stolica Saksonii – Drezno, po 
wyborze Augusta II na króla, sta-
ła się miastem rezydencjonalnym 
królewskim. Konsekwencją tego 
był zakrojony na wielką skalę 
projekt modernizacji i przebudo-
wy starego miasta. Budowlą, któ-
ra budziła powszechny zachwyt, 
był Zwinger, jedna z  najwspa-
nialszych późnobarokowych re-
zydencji w Europie, wznoszona 
przez trzy pierwsze dekady 
XVIII w. Rozległy dziedziniec 
otoczono pawilonami, które peł-
niły podwójną rolę. Mieściły 
okazałe zbiory sztuki i stanowiły 
znakomitą scenerię dworskich 
uroczystości. Organizowano tam 
parady, turnieje i  pokazy fajer-
werków. 

W Zwingerze ulokowano 
m.in. słynne saskie zbiory sztuki. 
Tworzą one dziś Państwowe 
Zbiory Sztuki w Dreźnie, zespół 
dwunastu muzeów, jedną z  naj-
bardziej renomowanych tego typu 
placówek na świecie. Rozmiłowa-
ni w sztuce August II i August III 
w  sposób znaczący rozbudowali 
odziedziczone kolekcje, tworząc 
ze swej stolicy ośrodek muzealny 
na światowym poziomie. 

Pierwsze miejsce wśród elek-
torskich zbiorów zajmował skar-
biec, słynne „Zielone sklepienie” 
(niem. Grünes Gewölbe) zwany 
tak od koloru ścian. Galeria Ob-
razów Starych Mistrzów (niem. 
Gemäldegalerie Alte Meister) 
skupiała arcydzieła Rafaela, Tycja-

na, Cranacha, Dürera, Poussina 
i  wielu innych malarzy. Zbiory 
porcelany oszałamiały arcydzieła-
mi z  manufaktury w  Miśni. 
Osobną część kolekcji stanowiły 
eksponaty orientalne, miedzioryty, 
militaria, medale i  numizmaty, 
rzemiosło artystyczne itp. 

Niedoścignionym wzorcem 
do naśladowania dla europejskich 
monarchów był Ludwik XIV. 
Przepych Wersalu, sztuki piękne 
i wyszukana etykieta nieustannie 
podkreślały boską wręcz pozycję 
króla. W jego ślady szli inni mo-
narchowie. Elektorzy sascy, przy-
ozdobieni polską koroną, nie byli 
tutaj wyjątkiem. Umiejętnie po-
sługiwali się sprawdzonym narzę-
dziem propagandowym, jakim był 
otaczający ich splendor. 

O wspaniałości dworów drez-
deńskiego i warszawskiego najdo-
bitniej świadczą eksponaty zapre-
zentowane na wystawie 
w Łazienkach Królewskich. Poka-
zują Augusta II i Augusta III jako 
znakomitych kolekcjonerów 
o wyrobionym smaku artystycz-
nym. 

Do najcenniejszych zabytków 
eksponowanych w  Łazienkach 
należą arcydzieła sztuki jubiler-
skiej – elementy tzw. rubinowego 
i szmaragdowego garnituru Orde-
ru Orła Białego. To ustanowione 
w  1705 roku najwyższe polskie 
odznaczenie stało się istotnym 
elementem królewskiej propagan-
dy i  sposobem zjednywania so-
juszników. 

Na wystawie saskiej była też 
porcelana z Miśni. Wynaleziono 
ją przypadkiem. Niemiecki alche-
mik Johann Friedrich Böttger, 
uwięziony przez Augusta II, miał 
zająć się poszukiwaniem sposo-
bów produkcji złota. Sukces od-
niósł jednak na innym polu. 

Opracował metodę wytwarzania 
porcelany, nazwanej „białym zło-
tem”. Odtąd ten luksusowy towar, 
sprowadzany z  Chin, miał być 
produkowany w Saksonii. Do le-
gendy przeszło zamówienie, jakie 
minister hrabia Brühl złożył 
w miśnieńskiej manufakturze. Po-
prosił o wykonanie zastawy stoło-
wej ozdobionej motywem łabędzi, 
która składała się z 2200 elemen-
tów. „Łabędzi serwis” do dziś 
wzbudza zachwyt, a  jego części 
składowe, pojawiające się nie-
zwykle rzadko na aukcjach, osią-
gają zawrotne ceny. 

W Łazienkach pokazano tak-
że znakomite przykłady sztuki 
medalierskiej i mincerskiej. Naj-
ważniejszym wydarzeniom 
z  okresu panowania Wettynów 
towarzyszyły medale bite w złocie 
i srebrze. Przykładem jest medal 
upamiętniający walkę o tron Rze-
czypospolitej (1704/1705) o bo-
gatej symbolice. August II, z racji 
swej tężyzny fizycznej i niepospo-
litej siły, polecił przedstawić się 
jako Herkules dźwigający glob. To 
on był tym, który dla dobra pod-
danych walczył o  koronę i  jej 
utrzymanie.

P
rzez wiele lat funkcjonowała linia 
kolejowa z Jeleniej Góry do Karpacza, 
przez Mysłakowice i Kowary. Turyści 

z głębi kraju, udający się do tego kurortu 
(lub po drodze do Mysłakowic albo Kowar) 
przesiadali się w  Jeleniej Górze. Była to 
ciesząca się powodzeniem linia.  

Kilkanaście lat temu linia została zlik-
widowana, a kto nie miał  samochodu, mógł 
się dostać do Karpacza i miejscowości po 
drodze tylko autobusem PKS. Musiał stać 

w kolejce do kasy po bilet. Nie zawsze mógł 
go kupić, bo często w autobusach brakowa-
ło miejsc. 

Nieczynną linię kolejową przejął od 
PKP Samorząd Województwa Dolnoślą-
skiego i dzięki temu zaczęto jej rewitaliza-
cję. Wszystko wskazuje na to, że w 2023 
roku znów pojedziemy do Karpacza pocią-
giem. 

(lemil)

Jesteś w Dreźnie – obejrzyj królewskie skarby

Krzyż Orderu Orła Białego, szpada dworska i gwiazda Orderu Orła 
Białego

Medal  upamiętniający walkę o tron Rzeczypospolitej, wieczko ta-
bakiery z Herkulesem

August III na koniu, „pocałunek polski”, teryna z tzw. serwisu łabę-
dziego, manufaktura porcelany w Miśni
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Kolej samorządowa

W przyszłym roku pociągiem do Karpacza
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...w Przemyślu zostało zloka-
lizowane w  późnobarokowej 
Wieży Zegarowej.  

Wystawy Muzeum rozmiesz-
czone są na ośmiu piętrach kon-
dygnacji wieży. Tym, co można 
w nim zobaczyć, są ekspozycje za-
bytków ludwisarstwa i fajczarstwa. 
Z tych wyrobów Przemyśl słynął 
i nadal słynie nie tylko w kraju, ale 
również za granicą. Wieża Zega-
rowa, w  której się znajduje, jest 
jednym z  najwyższych punktów 
widokowych w mieście. 

Muzeum powstało we wrześ-
niu 2001 roku. Na początku jego 
ekspozycja fajek liczyła 38 sztuk, 
obecnie jest ich ponad 1600 z ca-
łej Europy. Wśród zaprezentowa-
nych fajek można zobaczyć fajki 
wykonane z drewna, gliny, cera-
miczne, z  dekoracjami z  kości 
bądź mosiądzu. Jedną z zaprezen-
towanych jest fajka zawierająca 

motyw biegnącego konia. Z tym 
motywem podziwiać można rów-
nież potężniejsze fajki przykrywa-
ne kopułkami. 

W zbiorach muzeum, jeżeli 
chodzi o  fajczarstwo, odnaleźć 
można także dzieła wykonane 
z porcelany. Ich powstanie datuje 
się na drugą połowę XIX wieku, 
zaś miejscem powstania były Nie-
mcy. Na wystawie znajdują się 

także tak zwane walatówki. Są to 
wyroby stworzone przez działają-
cego w  Przemyślu po II wojnie 
światowej rzemieślnika, Ludwika 
Walata. Wśród ciekawych okazów 
uwagę zwiedzających przykuwa 
pochodząca z Czech fajka przed-
stawiająca mężczyznę (być może 
myśliwego) załatwiającego… po-
trzebę fizjologiczną. 

Oprócz fajek w  Muzeum 
znajduje się ekspozycja ludwisar-
stwa. Przedstawiono niezmienio-
ny od średniowiecza proces po-
wstawania dzwonu.  

Z Przemyślem związane są 
dwa dzwony z elementami herbu 
miasta: dzwon pochodzący z ratu-
sza fundowany przez ówczesnych 
burmistrzów. Interesujący jest też 
pięknie zdobiony dzwon z Daro-
mina koło Sandomierza wykona-
ny w  roku 1935 przez Ludwika 
Felczyńskiego w Przemyślu, praw-
dopodobnie na zamówienie 
ówczesnego papieża, Piusa XI. 

(lemil)

D
wudniowe wydarzenie 
ma pomóc w rozszerza-
niu horyzontów, rozwoju 

i promocji usług medycznych na 
rynku krajowym i zagranicznym. 
W  trakcie trwania targów będą 
odbywały się konferencje i spot-
kania z ekspertami, a także kon-
sultacje z zagranicznymi specja-
listami dotyczące rehabilitacji po-
covidowej i  Ogólnopolski Zlot 
Pacjentów Bariatrycznych. Za-
graniczni prelegenci będą opo-
wiadali jakie narzędzia oraz kanały 
promocji zostały przyjęte w  ich 
krajach dla rozwoju turystyki me-
dycznej. 

Curatio ma zostać nową mar-
ką Międzynarodowych Targów 
Gdańskich, której zadaniem bę-

dzie promowanie turystyki me-
dycznej. 

W przygotowanie i zorgani-
zowanie Targów Curatio zaanga-
żowali się także: Polska Organiza-
cja Turystyczna, Pomorska 
Organizacja Turystyczna, Stowa-
rzyszenie Pacjentów Bariatrycz-
nych oraz Międzynarodowe Targi 
Turystyki Medycznej i Profilakty-
ki Zdrowotnej. Curatio to pierw-
sze tego typu targi, ImageMed – 
agencja specjalizująca się w mar-
ketingu medycznym. 

Wydarzenie odbędzie się 23-
24 września w Centrum Wysta-
wienniczo-Kongresowym Amber -
Expo. Wejście na targi będzie 
bezpłatne. 

Weronika Szabelewska

D
obry wojak Szwejk to 
chyba jedna z najbardziej 
sympatycznych postaci, 

która kiedykolwiek odwiedziła Sa-
nok. Bohater książki Jaroslava Haš-
ka – „Przygody dobrego wojaka 
Szwejka”, przebywał w  mieście 
w 1915 roku. Według tejże książki 
usiłował wyciągnąć z domu uciech 
na ważną wojenną naradę swojego 
porucznika Duba, sprawdzającego, 
czy jego podwładni nie oddają się 
rozpuście. 

Dziś można spotkać Szwejka 
siedzącego na ławeczce i palącego 
fajkę po drugiej stronie ulicy, gdzie 
według autora książki znajdował 
się dom publiczny. Warto przy-
siąść się do niego i według tradycji 
potrzeć nos, gdyż w końcu szczę-
ścia w miłości nigdy za wiele.

S
ą to dwie kamienne figury 
należące do grupy tzw. bab 
pruskich; znajdują się w Bar-

toszycach, w woj. warmińsko-ma-
zurskim. Wpisano je do rejestru 
zabytków archeologicznych. 

Wraz z kamienną misą stoją 
na skwerze przy zbiegu ulic Marii 
Skłodowskiej-Curie i Bohaterów 
Warszawy i  są  najstarszymi 
w tym mieście zabytkami.  

Posągi, popularnie nazywane 
„Bartkami”, wraz z kamiennymi 
postumentami, na których są 
ustawione, mają wysokość około 
150 cm. Wyższa z  figur została 
wykuta z gruboziarnistego grani-
tu. Mierzy 1,56 m wysokości i 64 

cm szerokości w ramionach. Ma 
głowę nakrytą spiczastą czapką 
i wyraźniejsze rysy twarzy zakoń-
czone w wydłużony sposób, co su-
geruje brodę. W prawej ręce trzy-
ma róg (rytualne naczynie do 
picia).  

Pochodzenie, wiek oraz prze-
znaczenie bab nie są do końca jas-
ne. Przyjmuje się, że są dziełem 
plemion pruskich, pierwotnie za-
mieszkujących te terytoria.  

Nieznane pozostaje przezna-
czenie posągów. Istnieje kilka hi-
potez. Niektóre teorie wiążą je 
z  turniejami rycerskimi, a  inne 
mówią, iż baby przedstawiają ja-
kieś pogańskie bóstwa.

Muzeum Fajek 
i Dzwonów…

Pierwsze w Polsce 

Targi  
turystyki medycznej 

w Gdańsku

Ach, te baby… 
kamienne 

Szwejk wypoczywa na ławeczce, można usiąść obok niego

Ławeczka dobrego wojaka Szwejka
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Łukasz Kłykow 

S
zachiści, niczym żużlowcy, 
nie muszą reprezentować je-
dynie podstawowego klubu, 

jak – dajmy na to – piłkarze. Mogą 
występować również w  paru lub 
nawet kilku innych, byle nie w tym 
samym kraju. 

Wśród polskich szachistów 
szczególnie popularna wydaje się 
być liga czeska, chociaż nie tylko. 
Przykładowo: czołowi dolnośląscy 
mistrzowie międzynarodowi Łu-
kasz Butkiewicz i Kamil Stacho-
wiak mają za sobą, oprócz gry 
u południowych sąsiadów, regu-
larne występy w  rozgrywkach 
drużynowych w  Portugalii 
(pierwszy z wymienionych) i Nie-
mczech (drugi z nich). 

Z kolei w  polskich klubach 
szachowych też są zawodnicy za-
graniczni. Po takie wzmocnienia 
sięgnęła m.in. wrocławska Polo-
nia, w której składzie podczas ze-

szłorocznej Ekstraligi pojawili się 
arcymistrzowie Dimitrios Ma-
strovasilis (Grecja), Pentala Hari-
krishna (Indie) i Nils Grandelius 
(Szwecja). Oni walnie przyczynili 
się do zdobycia przez zespół ze 
stolicy Dolnego Śląska – po raz 
drugi z rzędu – tytułu drużyno-
wego mistrza Polski. Dodam, że 
Hindus i Szwed aktualnie znajdu-
ją się w pierwszej setce światowej 
listy rankingowej FIDE. 

Grandelius wywalczył 
w przedostatniej rundzie ligowego 
czempionatu ważne dla ostatecz-
nego sukcesu Polonii zwycięstwo 
nad arcymistrzem Wojciechem 
Morandą, kapitanem innego dol-
nośląskiego klubu – Wieży Pę-
gów,  

(diagram) 
Pozycja jest lepsza dla grające-

go czarnymi Grandeliusa, ale jesz-
cze nie beznadziejna dla białych. 
Na uwagę zasługiwało chociażby 
30. G:b6 W:b6 31.Wdc3 z szan-
sami na skuteczną obronę. Mo-

randa jednak popełnia okropny 
błąd, natychmiast wykorzystany 
przez Szweda: 

30.Gd2? S:a4! 
Białe nagle znalazły się w po-

trzasku. Nie można bić skoczka 
z powodu mata (31.b:a4 Wb1X). 
Zarazem nie do obrony okazuje 
się pion b3. Po jego zdobyciu 
Grandelius uzyskałby przewagę 
dającą na tym poziomie łatwą wy-
graną. Dlatego Moranda postano-
wił złożyć broń... 

Klub z Pęgowa zajął w ostat-
niej Ekstralidze czwarte miejsce. 
Pomogli w tym zagraniczni arcy-
mistrzowie: Francuz Maxime La-
garde, Czesi Peter Michalík, Ště-
pán Zilka i Vojtěch Plát, a także 
wyróżniająca się zarówno siłą gry, 
jak i  urodą Słowenka Laura 
Unuk. 

Warto dodać, że gospodarzem 
zeszłorocznej szachowej Ekstrali-
gi była trzecia z  dolnośląskich 
drużyn – Miedź Legnica. 
Wzmocniona dwoma Czechami: 

arcymistrzem pochodzenia wiet-
namskiego Thai Dai Van Nguye-
nem i mistrzem międzynarodo-

wym Tadeášem Kriebelem musia-
ła się zadowolić siódmym miejs-
cem.

Tajemnicze  
heksagramy 

Znający mnie potwierdzą: 
więcej we mnie filosemity niż an-
tysemity. Ale w internecie znalaz-
łem coś, co musi zastanawiać: dla-
czego gwiazdki na oficjalnych 
pieczęciach polskich sądów są 
sześcioramienne? 

Sprawdziłem na pisemnych 
orzeczeniach w  mojej sprawie 
przeciwko Zakładowi Ubezpie-
czeń Społecznych. Na wyroku 
Sądu Rejonowego dla Wrocła-
wia-Śródmieścia – trzy sześciora-
mienne gwiazdki obok siebie, 
w dolnej części okrągłej pieczęci. 
Natomiast na wyroku Sądu 
Okręgowego we Wrocławiu – też 
trzy gwiazdki sześcioramienne, 
ale rozmieszczone na okrągłej 
pieczęci niesymetrycznie: jedna 
po lewej, dwie po prawej stronie. 

Ki diabeł? Jeśli musiano 
ozdobić pieczęć gwiazdkami, to 
dlaczego akurat sześcioramienny-
mi, kojarzącymi się w  naszym 
kraju przede wszystkim z symbo-
liką żydowską? Są nawet tacy, 
którym trzy sześcioramienne 
gwiazdki na pieczęciach polskich 
sądów kojarzą się też z… 666. 
Liczbą satanistyczną! 

Lachy z Kremla 
wypędzeni 

Jakoś się tym historycznym 
sukcesem (?) specjalnie nie cheł-
pimy, jakby nie było z czego być 
dumnym. A  to przecież Polacy 
byli jedynymi obcymi gospoda-
rzami moskiewskiego Kremla – 
najważniejszej siedziby najwyż-
szych władz Rosji. 

Znaczenie panoszenia się na-
szych rodaków w owym 28-hekta-
rowym grodzie warownym przez 
ponad dwa lata podkręcili w XXI 
wieku sami Rosjanie, ustanawiając 
4 listopada swoim świętem pań-
stwowym. Od 2005 roku czczą oni 
w tym – jak sami nazywają – Dniu 
Jedności Narodowej wypędzenie 
nieproszonych gości w 1612. 

Dla wierzących Polaków 
przykre jest zwłaszcza dorabianie 
przez Ruskich ideologii, że do 
skutecznego oswobodzenia 
Kremla spod okupacji Lachów 
przyczynił się obraz (ściślej: iko-
na) Matki Boskiej. Co prawda nie 
katolickiej – częstochowskiej, lecz 
prawosławnej – kazańskiej, ale to 
przecież jedna i ta sama kobieta, 
rodzicielka Jezusa Chrystusa. 

4 listopada jest dla Rosjan 
świętem naprawdę nie byle jakim. 

Wszak wybrano tę datę – za pre-
zydentury Władimira Putina, 
w 2004 – w zastępstwie czczonej 
w czasach ZSRR trzy dni później 
rocznicy wybuchu bolszewickiej 
rewolucji październikowej. 

Można to przyrównać do na-
szego Święta Niepodległości 11 
listopada. Do którego powróciliś-
my po PRL-owskim okresie uro-
czystego obchodzenia Święta 
Odrodzenia 22 lipca. 

Osobiście uważam, że zamiast 
11 listopada – dnia, w którym nic 
spektakularnego w Polsce się nie 
wydarzyło, moglibyśmy sobie 
znaleźć lepszy termin do narodo-
wej chwalby. Choćby zarezerwo-
wany dla wojska 15 sierpnia, kie-
dy stał się cud nad Wisłą 
i pogoniliśmy bolszewików spod 
Warszawy – też nie bez udziału 
sił nadprzyrodzonych, bo za spra-
wą krzyża w ręku księdza Ignace-
go Skorupki. 

A pisząc całkiem normalnie, 
czyli racjonalnie, najtrafniejszą 
datą na nasze główne święto pań-
stwowe byłby chyba 4 czerwca – 
dzień, w  którym „skończył się 
w Polsce komunizm”. Co prawda 
autorka tych słów, aktorka Joanna 
Szczepkowska nie przewidziała, 
że on będzie tu i  ówdzie (np. 
w  niezlustrowanym sądownic-

twie) trwał do dziś, ale to już zu-
pełnie inna historia… 

 

Jak bracia 

Na zdjęciu ja (ten w  toples), 
24-latek, w towarzystwie Edwarda 
Gąsiora, wówczas absolwenta 
Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk 
Plastycznych w Poznaniu, obecnie 

profesora Uniwersytetu im. Ada-
ma Mickiewicza. Ktoś (nie pomnę 
kto) zrobił tę fotografię podczas 
jednego z ogólnopolskich obozów 
– sympozjów środowisk twórczych 
w Augustowie w roku 1973. Reda-
gowałem tam okolicznościową ga-
zetkę, a on ją ilustrował. 

Wyglądamy na podobnych do 
siebie? Byli tacy, którzy brali nas 
za braci.

Hobby

Polub szachy (49)
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Lesław Miller 

Z
ofia M. pasowała jak ulał 
do tytułu tej opowiastki. 
Liczyła 23 lata, była 

szczupła, miała ładną buźkę, zgrab-
ne nogi i  blond włosy, ale czuło 
się od niej chłód. Imię pasowało 
do „zimnej Zośki” uwidocznionej 
w kalendarzach co roku 15 maja. 

Powszechnie mówiono, że 
Zośka nie ma w  sobie za grosz 
ciepła, które spotyka się u innych 
kobiet i  dziewcząt. Mężczyźni 
jakby się jej bali i woleli tej ponu-
raczki unikać. Mimo jej niewąt-
pliwej urody, nie znalazł się 
amant, który zaprosiłby ją do ka-
wiarni albo na spacer.  

Zośka okazała się niezwykle 
wyrachowaną osóbką. Stworzyła 
sobie własny model życia. Przede 
wszystkim miała być bogata i pła-
wić się w  luksusie. Zapewnić to 
mógł tylko odpowiedni, bogaty 
mężczyzna, a nie żaden dziad, ja-
kich widzi się codziennie na uli-
cach w  każdym dużym mieście. 
Jej wymarzony idol nie musiał być 
piękny. Ważniejsze było, co miał 
w  kieszeni i  portfelu niż w… 
spodniach. Jak zapragnie seksu, to 
może sobie zafundować męską 
prostytutkę. W agencjach towa-
rzyskich nie brakuje przystojnych 
młodzieńców. 

Styl życia i  marzenia Zośki 
popierała jej matka – Alina. Uwa-
żała, że piękna córka zasługuje na 
– jak mawiała – królewskie życie. 
Trudno, by matka źle życzyła cór-
ce, nawet gdy marzenia te były na 
wyrost. Ojciec się tymi sprawami 
nie interesował. Prowadził docho-
dową firmę, zapewniał rodzinie 
życie na wysokiej stopie, a córce 
duże kieszonkowe. Uznał, że to 
wystarczy.  

Samotność i brak towarzystwa 
zaczęły Zośce doskwierać. Które-
goś dnia wybrała się do kawiarni, 
zajęła jedyny wolny stoliczek i za-
mówiła małą czarną oraz ciastecz-
ko. Nagle stanęła przy niej dziew-
czyna, blondynka, mniej więcej 
w jej wieku. Zapytała, czy może 
się dosiąść. Zośka nie była za-
chwycona, ale zrozumiała, że nie 
może odmówić z powodu ciasno-
ty w lokalu. 

– Proszę bardzo… 
– Halina jestem – przedstawi-

ła się nowo przybyła i  podała 
Zośce rękę. 

– Zofia. 
Zośka nagle poczuła jakąś 

dziwną sympatię do Haliny, takie-
go uczucia jeszcze nigdy wobec 
nikogo nie doznała. Podobał jej 
się luz dziewczyny i brak skrępo-
wania. Choć Zośka nie znała 

smaku alkoholu, dała się namówić 
na lampkę słodkiego wina. Sma-
kowało jej, a po kilku minutach 
już była na lekkim rauszu. Świat 
stał się piękniejszy i utworzyła się 
dobra aura do rozmowy. Halina 
zaczęła się zwierzać. 

– W domu dobrze układa mi 
się tylko z  mamą, ojciec uważa 
mnie za latawicę. Może ma rację, 
ale ja nie jestem mniszką, bym 
spokojnie siedziała w domu. Lu-
bię luz, życie towarzyskie i częste 
zmiany chłopców. Testuję ich, bo 
szukam dobrego artysty w łóżku. 
Jeszcze takiego nie znalazłam. 
A ty ilu już miałaś chłopaków? 

– Prawdę mówiąc, to jeszcze 
żadnego, jestem cnotliwa. 

– Czyś ty ocipiała! Cnotliwa 
w tym wieku! 

– Tak się złożyło, chłopcy są 
wobec mnie nieśmiali i nie podry-
wają mnie.  

– Mając większe doświadcze-
nie, wprowadzę cię w życie i zapo-
znam z  chłopakami. Zaczniemy 
od Heńka, jest inżynierem od sa-
mochodów, dobrze zarabia i nie 
ma żadnej dziewczyny. Jest tylko 
jeden szkopuł, on jest stary, liczy 
sobie około trzydziestki, ale mło-
do wygląda. 

– Możesz mnie z nim zapo-
znać, stary, ale trudno. 

– Kujmy żelazo, póki gorące, 
zaraz zadzwonię do Heńka. 

Umówili się nazajutrz w  tej 
samej kawiarence.  

Heniek, z dwoma bukietami 
róż, przyszedł pierwszy. Później 
zjawiła się Halina, a  na końcu 
Zośka. Halina dokonała wzajem-

nej prezentacji, a Heniek zapytał, 
co panie wypiją, oczywiście kawę, 
a nie żaden alkohol, aby nie wziął 
je za pijaczki. 

Zośce podobał się chłopak, li-
czył około 180 centymetrów 
wzrostu, miał zgrabną, szczupłą 
sylwetkę, ciemnoblond kręcone 
włosy i sympatyczną twarz. Hali-
na poczuła się gospodynią spotka-
nia i inicjowała różne wątki roz-
mowy. Konikiem Heńka była 
oczywiście motoryzacja, chętnie 
opowiadał o  samochodach, sam 
jeździ mercedesem. Korzystając, 
że Halina wyszła do toalety, umó-
wili się do innego lokalu. Tym ra-
zem tylko we dwoje. 

W domu Zośka poinformo-
wała mamę o przebiegu spotka-
nia. Starszą, chciwą babę najbar-

dziej interesował stan posiadania 
Heńka, ale tego Halina jeszcze nie 
znała. Skoro jednak pracuje 
w  motoryzacji i  jeździ drogim 
mercedesem, to na pewno nie jest 
biedakiem. Mamuśka kazała jesz-
cze córeczce wywiedzieć się, czy 
chłopak – broń Boże – nie jest 
rozwodnikiem. 

W umówionym czasie Zośka 
z Heńkiem spotkali się w elegan-
ckiej restauracji, zjedli smaczny 
obiad i porozmawiali. Po obiedzie 
Heniek zaproponował:  

– A teraz zapraszam cię Zosiu 
do mnie do domu, zobaczysz, jak 
mieszkam w kawalerce. 

– Coś takiego! Do obcego 
mężczyzny do domu! 

– Nie jestem taki obcy, bo już 
się znamy, a po drugie – nie zjem 
cię! 

– Ale to nie wypada! 
– Dlaczego nie wypada, nie 

żyjemy w kraju islamskim. 
Musiał Heniek jeszcze długo 

przekonywać dziewczynę, aż za-
palił silnik w mercedesie i poje-
chali do jego mieszkania na 
przedmieściu.  

Zośka zobaczyła elegancko 
urządzone dwa pokoje z kuchnią, 
łazienką i toaletą z osobnym wej-
ściem. Na ścianie wisiał duży te-
lewizor z płaskim ekranem i jakieś 
obrazy, których dziewczyna nie 
znała. Heniek zaparzył i  podał 
do  stolika kawę z  ciasteczkami. 
Rozmawiali na różne tematy, ale 
Heniek nie był z  drewna, tylko 
normalnym, potrzebującym męż-
czyzną. Zobaczył zgrabne kolana 
wystające z  krótkiej spódniczki 

i się podniecił. Co w takiej sytuacji 
robi mężczyzna? Ano dobiera się 
do dziewczyny. Zaczął od próby 
pocałunku, ale cnotka się nie dała. 
Musiał się długo szarpać aż 
ukradł wymarzonego całusa. Po-
tem przyszła kolej na rzecz bar-
dziej konkretną, na którą napalił 
się jeszcze bardziej. Był to prawie 
gwałt, z ciuchów omal nie zostały 
resztki, a Zośka pozbyła się cnoty. 
Nie odczuła większego bólu, 
o którym tyle słyszała i czytała. 

Zośka i Heniek stali się ofi-
cjalną parą. A Halina za to, że ich 
zapoznała, dostała od Heńka kos-
tium. On tytko zapłacił, a wyboru 
w sklepie dokonały dziewczyny. 

Halina przygruchała sobie no-
wego chłopaka – Zenka. Został 
zaakceptowany i w czwórkę spo-
tykali się na kawie i imprezach. 

Zośka zmieniła się, ale nie cał-
kowicie. Wobec Heńka i przyja-
ciół była ciepła, jednak w stosun-
ku do obcych dalej emanowała 
chłodem. No cóż, taka natura i nie 
ma na nią rady. 

Heniek zaproponował, by cała 
czwórka udała się na wypoczynek. 
Znalazł nawet ładny i  wygony 
dom wczasowy w Karpaczu. Poje-
chali mercedesem.  

W Karpaczu nikt się nie nu-
dzi, spędzali czas na wycieczkach 
po górach, a wieczorami tańczyli 
w miejscowych lokalach rozryw-
kowych. Żyli jak w  raju, aż do 
pewnego dnia, kiedy Zenek złapał 
Halinę in flagranti na łące z  ja-
kimś nieznanym facetem i zrobił 
jej karczemną awanturę, a potem 
trzasnął drzwiami wyjechał z Kar-
pacza. Halina tłumaczyła się, że 
poznała faceta – Wojtka, na po-
tańcówce i  tak się zadurzyła, iż 
musiała mu ulec. Była to jednak 
tylko jednorazowa przygoda, bo 
Wojtek zniknął z Karpacza i Ha-
lina nigdzie nie mogła go znaleźć. 
Facet wykorzystał dziewczynę 
i dał dyla. Okazał się niebieskim 
ptakiem, jakich spotyka się 
w  miejscowościach wczasowych 
i to nie tylko w Polsce.  

Po dwóch dniach Halina za-
pomniała o incydencie i wrócił jej 
dobry humor. Natomiast Zośka 
i Heniek coraz bardziej się zbliżyli 
do siebie i wyglądali jak dwa go-
łąbki. 

Pod koniec pobytu w Karpa-
czu Heniek zaprosił Halinę do ich 
pokoju. Na stole stała butelka 
wina i  jakieś ciasteczka. Wstał 
i wygłosił do Haliny – jak to na-
zwał – exposé. – Mamy ci do prze-
kazania epokową wiadomość: dzi-
siaj poprosiłem Zosię o  rękę, 
chcemy razem żyć długo i szczę-
śliwie. Aby jednak zwyczajowi 
stało się zadość, ceremoniał po-
wtórzę po powrocie do domu i już 
oficjalnie poproszę o  rękę mojej 
ukochanej jej rodziców z jedno-
czesnym pobłogosławieniem.  

– A ja ci dziękuję, Halinko, że 
poznałaś mnie z  Heńkiem, bez 
ciebie sama bym go nie spotkała. 

*** 
Rodzice Zosi byli bardzo 

ucieszeni i bez zastrzeżeń oddali 
córkę Heńkowi. Przyszły zięć też 
miał gest i  podarował teściowi 
nowy samochód. 

Wesele odbyło się w renomo-
wanym Hotelu Gołębiewski 
w  Karpaczu. Gości dowieziono 
autobusami. Wesele było udane, 
wszyscy jedli i pili do syta. W czę-
ści artystycznej wystąpił głośno 
oklaskiwany wrocławski kabaret 
ELITA.

Zośka z kuszącymi nogami

Zimna Zośka
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Waldemar Niedźwiecki 

P
ekin – jako pierwsze miasto 
w  historii – zorganizował 
zarówno letnie (2008), jak 

i  zimowe igrzyska olimpijskie 
(2022). Obu towarzyszyły liczne 
kontrowersje, związane przede 
wszystkim z łamaniem praw czło-
wieka. Te zimowe, zakończone 20 
lutego, toczyły się dodatkowo w cie-
niu pandemii koronawirusa i zwią-
zanymi z nią rygorami sanitarnymi. 
Konsekwencji owych obostrzeń 
szczególnie boleśnie doświadczyła 
polska kandydatka do medalu 
w short-tracku Natalia Maliszews-
ka, ale o tym w dalszej części arty-
kułu. Przyznanie organizacji ZIO 
stolicy Chin (a tak naprawdę Chiń-
skiej Republiki Ludowej) wywołało 
protesty znacznej części opinii pub-
licznej. W Państwie Środka szaleje 
bowiem cenzura, a od lat prowa-
dzona jest na dużą skalę ekstermi-
nacja Ujgurów – wyznającej islam 
mniejszości etnicznej pochodzenia 
tureckiego. Ale od dawna takie 
„drobiazgi” przestały mieć znaczenie 
dla olimpijskich decydentów – liczy 
się kasa i  jeszcze raz kasa, czego 
potwierdzenie mamy także przy 
okazji powierzenia organizacji świa-
towych imprez w  różnych dyscy-
plinach przez międzynarodowe fe-
deracje krajom, które potrafiły kupić 
sobie przychylność działaczy owych 
federacji lub Międzynarodowego 
Komitetu Olimpijskiego.  

Chińskie igrzyska zimowe 
kosztowały krocie. Odbyły się na 
sztucznym śniegu, a  naturalne 
opady jedynie utrudniały właści-
we przygotowanie do poszczegól-
nych konkurencji. Na dodatek 
uczestnikom mocno dały się we 
znaki niskie temperatury oraz po-
łożenie niektórych aren na dużej 
wysokości, co w  kilku przypad-
kach kończyło się zejściami z tra-
sy, skrajnym wyczerpaniem, a na-
wet omdleniami.  

Jak każde igrzyska, także i te 
przyniosły sporo niespodzianek, 
a nawet sensacji. Wielu sportow-
ców wyjeżdżało z Chin usatysfak-
cjonowanych osiągniętymi rezul-
tatami, ale byli też tacy, którzy 
chcieliby o swoich występach jak 
najszybciej zapomnieć. Niestety, 
wśród tych ostatnich znalazła się 
przeważająca część naszej dość 
licznej reprezentacji. To był naj-
gorszy olimpijski występ Polaków 
w XXI wieku.  

 
Giganci olimpijskich aren 

Miały te igrzyska swoich 
wielkich bohaterów. W  biegach 

dominację potwierdziła Therese 
Johaug, ale to nieoczekiwanie je-
dyna licząca się w światowej czo-
łówce Norweżka (o regresie 
świadczy dopiero piąte miejsce 
sztafety). Znacznie lepiej wygląda 
sytuacja reprezentantów tego kra-
ju, a jedną z gwiazd igrzysk został 
Johannes Klaebo, który najwięk-
szych rywali miał w osobach Ros-
janina Aleksandra Bolszunowa 
oraz Fina Livo Niskanena (jego 
siostra Kerttu stoczyła heroiczny 
bój z Johaug na 10 km klasykiem, 
przegrywając o zaledwie 0,4 se-
kundy). W  skokach klasę po-
twierdził przede wszystkim Ry-
oyu Kobayashi, zdobywając – 
indywidualnie – złoty i  srebrny 
medal. Królem długich dystan-
sów w łyżwiarstwie szybkim zos-
tał Nils van der Poel. Szwed po 
wygranej na 5000 m w imponują-
cym stylu zwyciężył w biegu (dla 
mnie to raczej wyścig) na 10 000 
m, deklasując rywali i ustanawia-
jąc fantastyczny rekord świata. 
Rywalizacja w biathlonie to eks-
cytujące starcie dwóch chyba naj-
większych wygranych igrzysk: 
Quentina Fillon-Mailetta 
z młodszym z braci Boe – Johan-
nesem Tingnesem. Francuz wy-
jedzie z Chin z pięcioma medala-
mi, w  tym dwoma złotymi 
i  trzema srebrnymi, tyle samo 
krążków wywalczył Norweg – 
cztery złote (w tym dwa w sztafe-
cie) i jeden brązowy. Imponujące!  

Ogromne wrażenie wywarły 
występy rosyjskich łyżwiarek figu-
rowych, z którymi jednak wiążą 
się także głośne wydarzenia spoza 
lodowej tafli. Po pierwsze afera 
z dopingiem uważanej za główną 
faworytkę, 15-letniej Kamili Wa-
lijewej. Reprezentanci Rosyjskie-
go Komitetu Olimpijskiego (taka 
nazwa to pokłosie wcześniejszych 
dopingowych wpadek na masową 
skalę i wiążących się z tym dys-
kwalifikacji) po wygranej w dru-
żynie nie mogli – podobnie jak 
srebrni i brązowi medaliści – sta-
nąć na olimpijskim podium, po-
nieważ okazało się, iż próbka po-
brana w  grudniu od Walijewej 
przyniosła wynik pozytywny. Po-
zbawione certyfikatu moskiewskie 
laboratorium wysłało test, nie za-
znaczając, iż ze względu na zbli-
żające się igrzyska to ekstraordy-
naryjna sprawa. Dlatego badanie 
odbyło sie w tzw. normalnej pro-
cedurze. Wynik pozytywny spo-
wodował, że 15-latkę MKOl 
i Światowa Agencja Antydopin-
gowa (WADA) zawiesiły, jednak 
inną decyzję podjął Trybunał Ar-
bitrażowy ds. Sportu (CAS), dzię-

ki czemu Rosjanka mogła stanąć 
na starcie rywalizacji indywidual-
nej. Nie wytrzymała jednak ciążą-
cej na niej presji, zawaliła (po wy-
granej w  programie krótkim) 
program dowolny i  wylądowała 
poza podium. Wszyscy odetchnę-
li. Ale także wewnątrz ekipy Ro-
syjskiego Komitetu Olimpijskiego 
miała miejsce ostra rywalizacja. 
Ostatecznie złoty medal wywal-
czyła Anna Szczerbakowa, zaś 
srebrny 17-letnia Aleksandra 
Tursowa. I ta ostatnia poczuła się 
oszukana, wykonała bowiem pro-
gram dowolny czysto, zaliczając aż 
pięć poczwórnych skoków! A to 
nie udało się dotąd nawet męż-
czyznom. Tursowa wykrzyczała 
wprost do kamery: „Nienawidzę 
wszystkich, nienawidzę tego spor-
tu”, nie chciała wyjść do dekoracji, 
by ostatecznie podczas niej wyko-
nać doskonale znany gest ze środ-
kowym palcem skierowanym ku 
górze.  

Wśród najbardziej przegra-
nych znalazła się niewątpliwie 
słynna amerykańska alpejka Mi-
kaela Shiffrin. Przyjechała do 
Chin jako kandydatka do trzech 
medali, wyjechała z pustymi ręka-
mi. Nie ukończyła ani slalomu, ani 
slalomu giganta, ani wreszcie 
kombinacji. W dwóch pierwszych 
konkurencjach zaliczyła jedynie 
po pięć bramek. A przecież jesz-
cze niedawno seryjnie wygrywała 
zawody o Puchar Świata.  

 
Nie na taki występ liczyliśmy 

Do Chin wysłaliśmy liczną 
ekipę. Niestety, ilość nie przeszła 
w jakość. Zaledwie jeden, brązowy 
medal skoczka Dawida Kubac-
kiego to najgorszy występ Pola-
ków od 1998 roku. I trzeba powie-
dzieć, że szans na kolejne krążki 
wiele nie było. Dobrze, szczególnie 
biorąc pod uwagę wcześniejsze 
konkursy, zaprezentowali się 
skoczkowie. Wszyscy awansowali 
do finałowej serii, Kubacki stanął 
na najniższym stopniu podium, 
Kamil Stoch zajął czwarte i szóste 
miejsce (plus szósta lokata w dru-
żynie). Trzykrotny mistrz olimpij-
ski był bliski wywalczenia kolejne-
go krążka, zabrakło niewiele. 
Mimo to po konkursie na dużej 
skoczni był mocno zawiedziony: 
„Serce mi pęka. Trudno mi się 
z tym pogodzić. Spodziewałem się 
czegoś więcej i wydaje mi się, że 
miałem do tego prawo”. Stoch to 
wielki sportowiec i wielki człowiek 
– jestem przekonany, że jeszcze 
nieraz mile nas zaskoczy.  

Beznadziejnie, poza Moniką 
Hojnisz-Staręgą, wypadły pol-

skie biathlonistki. Ale i od najlep-
szej z  nich należało oczekiwać 
czegoś więcej niż jedno miejsce 
pod koniec pierwszej dziesiątki 
i dwa w drugiej. Dla mnie, poza 
skoczkami, na pozytywną ocenę 
zasłużył łyżwiarz szybki Piotr 
Michalski, łyżwiarka figurowa Je-
katerina Kurakowa oraz – choć 
opuściła Chiny bez czysto sporto-
wego sukcesu – specjalistka short-
tracku Natalia Maliszewska. To 

bowiem, co zafundowali gospoda-
rze w związku z testami na Co-
vid-19 jednej z faworytek do me-
dalu w  biegu na 500 m, wołało 
o  pomstę do nieba. Najlepszym 
komentarzem do sytuacji, w jakiej 
się znalazła 26-latka z Białegosto-
ku był jej wpis na Instagramie: 
„Daję znać, że żyję, choć uważam, 
ze coś we mnie umarło. W nic już 
nie wierzę, w żadne testy. W ża-
dne igrzyska. Mam nadzieję, że 
ten, kto tym steruje, nieźle się 
bawi. Mój mózg i moje serce wię-
cej nie zniesie”. Nic zatem dziw-
nego, że kiedy Natalia wreszcie 
mogła wystartować w  biegu na 
1000 m, koniecznie chciała powe-
tować sobie nieobecność podczas 
rywalizacji na dystansie o połowę 
krótszym. I zapłaciła za to upad-
kiem. Ale mimo to z Pekinu mog-
ła wyjechać z podniesionym czo-
łem.  

Urodzona w Moskwie Jekate-
rina Kurakowa od czterech lat re-
prezentuje barwy naszego kraju. 
Na każdym kroku podkreśla, że 
czuje się Polką, że z Polską wiąże 
swoją przyszłość. To miła, sympa-
tyczna, skromna i pracowita 19-
latka, która udowodniła, iż warto 
walczyć do końca, by sprawić ra-
dość sobie i kibicom. Po progra-
mie krótkim, w którym popełniła 
poważny błąd, wylądowała dopie-

ro na 24. miejscu, po świetnym 
programie dowolnym przesunęła 
się o dwanaście pozycji! To ewe-
nement nie tylko w tej dyscypli-
nie.  

I wreszcie Piotr Michalski, 
największy pechowiec w  naszej 
ekipie. W biegu na 500 m uplaso-
wał się na piątym miejscu, a od 
brązowego medalu dzieliło go za-
ledwie 0,03 sekundy (to mniej niż 
mrugnięcie powieką)! Na 1000 m 
znalazł się tuż poza podium, tym 
razem tracąc 0,08 sekundy. Po-
twierdził tym samym przynależ-
ność do ścisłej światowej czołówki 
i już dziś obiecuje, że z następnych 
igrzysk w Mediolanie i Cortinie 
d’Ampezzo przywiezie medal. 
A nam pozostaje mieć nadzieję, że 
rzeczywiście ten plan Michal-
skiemu się powiedzie i że nie bę-
dzie to jedyny krążek wywalczony 
przez reprezentację Polski.
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Dawid Kubacki – jedyny polski medalista ZIO w Pekinie

Zimowe igrzyska olimpijskie Pekin 2022 

Herosi, dramaty, słaby występ Polaków 



– Panie doktorze, czy będę żył sto 
lat? 
– Pije pan wódkę? 
– Nie. 
– Pali pan papierosy? 
– Nie. 
– Chodzi pan na dziwki? 
– Nie. 
– To po cholerę ma pan tak długo 
żyć. 

*** 
Pacjent pyta ortopedę, kiedy mu 
zrobi operację. 
– Za trzy lata. 
– Do tego czasu mogę umrzeć! 
– To zapiszę  pana ołówkiem, aby 

potem można było wymazać 
gumką. 

*** 
Było to wiele lat temu, hrabia po-
pił z  chłopami na wsi. Kiedy 
wszyscy mocno się wstawili, jeden 
z wieśniaków powiedział:  
– Co z  pana za hrabia, jak pan 
mieszka na wsi. 
– To prawda, ale mieszkam 
w swojej prywatnej wsi! 

*** 
Polak, Egipcjanin i Eskimos jadą 
pociągiem. Egipcjanin wyciąga 
rękę przez okno i mówi:  
– To mój kraj!  

Polak i Eskimos pytają go:  
– Skąd o tym wiesz?  
– Bo jest ciepło.  
Chwilę potem Eskimos wyciąga 
rękę przez okno i mówi:  
– To mój kraj! 
Polak i Egipcjanin pytają:  
– Dlaczego?  
– Bo jest zimno.  
Chwilę potem Polak wyciąga rękę 
przez okno i mówi:  
– A to mój kraj!  
Eskimos i Egipcjanin się pytają:  
– Dlaczego?  
– Bo zanim wystawiłem rękę przez 
okno, to ktoś mi ukradł zegarek!

Niedobry sukces 
Walką z covidem władza się nie trudzi, 

Dlatego nie żyje sto tysięcy ludzi, 
Niedobry sukces tylko się wydarzy, 

Że wzrośnie stopa życiowa grabarzy. 
 

Rekordy 
Zaraza się domaga swych śmiertelnych łupów, 

I bije rekord sto tysięcy trupów, 
Chcemy się różnić od innych nacji, 

Stąd inny rekord: we wzroście inflacji. 
 

Mecz 
Drużyny rządowej czas odmienić skład, 

Co zaserwowała nam Polski Ład, 
Zadecydowała jej niezłomna wola, 

Że do własnej bramki wciąż strzelają gola. 
 

Presja 
Presji poddana jest polska szkoła, 
Która o pomstę do nieba woła, 

Ideowe racje Czarnek wciela siłą, 
Takiego ministra to jeszcze nie było. 

 

Podsłuch 
Pegasus w rzeczywistość wkroczył idealnie, 

Inwigiluje nawet małżeńską sypialnię, 
I każde słowo dobrze zapamięta, 

Gdy mówi mąż do żony w intymnych momentach. 
 

Życie na podsłuchu 
Pegasus sprytnego dokonał ruchu, 

Wprowadził akcję życie na podsłuchu, 
I kiedy jesteś w pilnej potrzebie 

Możesz podsłuchać samego siebie. 
 

Rozmyślanie 
Rozmyślam o Pegasusie, 

Jednak nie poddaję mu się, 
Wszystko wie o mych poglądach, 

Podsłuchuje i podgląda. 
 

Prawdomówność 
Oto obecnych czasów wiarygodne znamię, 
Telewizja publiczna podobno nie kłamie, 

To jej prawdomówności codzienne dowody, 
Podaje prawdziwą prognozę pogody. 

 

16 Wesoło i rekreacyjnie

Dagmara z Lublina

Poezja polityczna Jana Zacharskiego 
Wiatr historii
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Uśmiech na przedwiośniu

O kampanii wyborczej 
PiSarczyk z PiSza  
we wsi Wielgusy 

omamiał ludzi, słał im całusy, 
eksponując swe walory, 

bowiem wygrać chciał wybory. 
Zebrał naiwnych, same sługusy. 

 
O porannym gwizdaniu ptaszka 

Młodzieniec z wioski  
Biskupie Doły 

wyszedł o świcie za róg stodoły, 
lecz tam już była Kaśka, 
więc dał do ręki ptaszka, 

potem gwizdali  
jak dwa kwiczoły. 

 

O nowej partii 
Starsza pani z miasta Mława 

założyła partię Sława, 
bowiem lud jest podły, 

więc wznoszą zań modły 
i za świętość Jarosława. 

 
O różach zdrady 

Nim rozkwitły w Polsce pąki 
białych róż, 

to koniec wiosenki  
miał być już tuż, tuż, 

ale róże białe 
są zdradziecko trwałe 

jak podstępnie wbity w plecy 
ostry nóż. 

Limeryki Jana Stanisława Jeża

Redaktorzy lubią ubarwiać strony gazet zdjęciami psów. Tym razem padło na mnie, bo sobie zasłużyłem. 
Jestem ładny, sympatyczny, obszczekuję tylko ponuraków…
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