
Lesław Miller 

3 czerwca 2022 roku minęło 100 
dni, od kiedy rosyjskie wojska za-
atakowały Ukrainę. Agresorzy 
uważali, że konflikt zakończy się 
klęską Kijowa w ciągu kilku dni, 
ale srogo się przeliczyli. Rosjanie 
stracili ponad 30 tysięcy żołnierzy, 
3366 opancerzonych pojazdów, 
210 samolotów, 661 systemów ar-
tylerii, 2329 pojazdów i cystern, 
235 dronów.  

Putinowi, podobnie jak swego 
czasu  Stalinowi, na śmierci roda-
ków nie zależy. Jego chorobliwym 
celem jest stworzenie imperium 
podobnego jak Związek Radziec-
ki. Na początku miała być podbita 
Ukraina. Potem Mołdawia, pań-
stwa nadbałtyckie, następnie Pol-
ska. 

Na szczęście należymy do 
NATO i w razie agresji na Polskę 
w sukurs stanęłyby inne armie tego 
sojuszu. Amerykański prezydent 
powiedział, że NATO nie odda ani 
skrawka ziemi sojuszników. 

Z chwilą rosyjskiej napaści na 
suwerenne państwo, Ukrainę po-
parł cały wolny i demokratyczny 
świat. Zaczęła napływać pomoc 
w postaci broni, żywności, odzieży, 
zabawek dla dzieci itp. 

Ludzie, w obawie o swoje ży-
cie zaczęli wyjeżdżać  do sąsied-
nich państw. Najwięcej, bo około 
2 milionów uchodźców, przyjęła  
Polska. Często uciekali w ostatniej 
chwili. Zdążyli zabrać tylko doku-
menty i drobne przedmioty. Mi-

łośnicy zwierząt przyjechali ze 
swymi psami i kotami. 

Nasze państwo natychmiast 
udzieliło Ukraińcom wszech-
stronnej pomocy, zostali nakar-
mieni, zapewniono im noclegi 
i  opiekę lekarską. Potem rozje-

chali się do wielu miast i  wsi 
w Polsce. Często zamieszkali przy 
rodzinach. Osoby znające nasz ję-
zyk znalazły pracę w  sklepach 
i  usługach. Dzieci poszły do 
szkoły. Początkowo uchodźcy ko-
rzystali także z bezpłatnych prze-

jazdów pociągami oraz komuni-
kacją miejską. 

Kraje z  Unii Europejskiej 
chwalą naszą hojność wobec 
Ukraińców, ale tylko chwalą. Nikt 
nie wspomógł nas zastrzykiem fi-
nansowym. Bruksela odmówiła 
wypłaty pieniędzy do czasu odpo-
litycznienia wymiaru sprawiedli-
wości. Partia rządząca w  Polsce 
jest bardzo odporna na żądania 
Unii Europejskiej w  sprawie 
wprowadzenia zasad demokracji.

W
e Wrocławiu są liczne 
obiekty zabytkowe 
z czasów Piastów, ale 

najciekawsze są gotyckie kościoły 
i barokowe budowle świeckie. Wie-
le z nich znajduje się na Ostrowie 
Tumskim, najstarszej części Wroc-
ławia, składającej się z kilku wysp 
pomiędzy ujściem rzek Oławy, 
Ślęzy i Widawy do Odry.  

Godna uwagi jest m.in. gotyc-
ka archikatedra św. Jana Chrzci-
ciela, będąca ikoną miasta, katedra 
św. Marii Magdaleny, bazylika św. 
Elżbiety, kościoły św. Stanisława, 
św. Doroty i św. Wacława, neogo-
tycki kościół św. Michała Archa-
nioła; barokowy zespół głównych 
budynków Uniwersytetu Wroc-
ławskiego z  Aulą Leopoldina, 
neogotycki budynek Dworca 
Głównego, gmach Opery Wroc-
ławskiej, budynki Browaru Pias-
towskiego, Pałac Schaffgotschów, 
wieże ciśnień przy alei Wiśniowej, 
Na Grobli i przy alei Kasprowi-
cza. Oprócz tego w  mieście za-

chowało się ponad 8 tysięcy za-
bytkowych kamienic. 

Wrocławski Rynek Główny 
jest miejscem spotkań mieszkań-
ców miasta i obowiązkowym pun-
ktem programu zwiedzania dla 
turystów, bo jest tam wiele zabyt-
ków, takich jak kamienice i ratusz, 
a także interesująca szklana fon-
tanna.  

We Wrocławiu znajduje się 
Panorama Racławicka, jedno 
z niewielu miejsc na świecie będą-
ce reliktem dziewiętnastowiecznej 
kultury masowej. Jest to wielkie 
malowidło (15 × 114 m) rozwie-
szone na ścianach rotundy, dzięki 
czemu widz znajduje się w cen-
trum wydarzeń przedstawionych 
na płótnie. Panorama Racławicka 
to pierwsze i  jedyne zachowane 
do dziś polskie dzieło tego rodza-
ju. Pomysłodawcą Panoramy był 
lwowski malarz Jan Styka, z któ-
rym współpracował m.in. Woj-
ciech Kossak. 
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Przyjaciel to wróg,  
który się jeszcze nie ujawnił 

 

Pan premier poinformował oniemiały naród, że Norwegowie „żerują na wojnie” Ros-
ji z Ukrainą. Wyszło na to, że dla takiego Norwega bandycka agresja Rosji to manna 
z nieba, a wyłączenie nam gazu przez Putina spotkało się chyba w Skandynawii 
z burzliwą owacją na stojąco. Jeśli dobrze zrozumiałem pana premiera, Norwego-
wie to nie tylko sępy, ale i świnie, bo nie przeciwstawili się żelaznemu prawu rynku, 
że kiedy zwiększa się popyt na gaz, to rośnie jego cena. Szczęściem nasz premier wy-
jaśnił pazernym Norwegom, jak się powinni zachować: ceny to mogą sobie podno-
sić, ale zyskiem  mają się z nami podzielić. Bo jak nie, to narobimy im smrodu w całej 
Europie i jeszcze poszczujemy ich Ukrainą! 
PiS ma długą tradycję w przysparzaniu sobie wrogów. W kraju partia władzy osiąg-
nęła już ostateczne sukcesy w niszczeniu życzliwych relacji między Polakami. Udało 
się im zrazić do siebie naród. Ich wrogami są opozycja, lekarze, nauczyciele, kobiety, 
niepodlegli samorządowcy, społecznicy z NGO-sów, sędziowie, adwokaci, ludzie 
LGBT – brak miejsca, by wyliczyć wszystkich, z których PiS zrobił sobie nieprzyjaciół 
i antagonistów. Nawet „uporczywi” wyborcy PiS z rzadka są sympatykami swojej 
partii, a coraz częściej stają się jej kontrahentami – dostawcami, którzy oferują swój 
głos w zamian za beneficja suto rozdawane z pustoszonej kasy państwa. PiS nie ma 
już w kraju prawdziwych przyjaciół – i nic dziwnego, skoro dla prezesa Kaczyńskiego 
przyjaciel to jest wróg, który się jeszcze nie ujawnił. 
Pozostawiając za sobą gruzowisko zrujnowanych bastionów demokracji, pobojo-
wisko usiane poszarpanymi więzami przyjaznych relacji międzyludzkich, rządzący 
szukają sobie wrogów poza granicami Polski. I również na tym polu odnoszą nad-
spodziewane sukcesy. Szybko okazało się, że władze Unii to ciemiężyciele sekujący 
Polskę za wyimaginowane bezprawie. Sędziowie TSUE nie tylko łamią prawo, na-
rzucając nam obcy dyktat, ale nawet każą nam płacić za to, że wreszcie robimy po-
rządki z sędziowską kastą, która nie chciała sądzić tak, jak im władza każe. Unijni 
partnerzy to zwyczajni nienawistnicy, którzy zazdroszczą nam sukcesów i życzą Pol-
sce jak najgorzej. Francja się wywyższa i wymądrza. Niemcy – wiadomo, to przecież 
Niemcy. Czesi to pazerne pepiki, które chcą od nas wyłudzić kasę za to, że nasza ko-
palnia i elektrownia w Turowie brzydko im pachnie i rzekomo wodę podkrada. Nor-
wegia żeruje na tragedii ukraińskiej i nie chce się z nami podzielić kasą za dostar-
czany Polsce gaz. A co do Ukrainy… No właśnie. Pamiętam, jak całkiem niedawno 
ludzie obecnej władzy biadali nad odradzającym się nacjonalizmem ukraińskim. 
Pamiętam, jak oburzali się na pomnik stawiany Petlurze za naszą granicą, jak 
grzmieli o historycznych niewybaczalnych winach Ukraińców, o ludobójstwie na 
polskim narodzie. Pamiętam, jak obcinali dotacje polskim organizacjom społecz-
nym i kulturalnym, próbującym podtrzymać dobre relacje ze wschodnim sąsiadem. 
Pamiętam to wszystko i dlatego jestem przekonany, że ocena napaści Putina na 
Ukrainę przez niemiłościwie nam panujących byłaby znacząco inna, a stosunek pol-
skich władz do ukraińskich byłby dziś znacznie chłodniejszy, gdyby nie to, że o na-
szych wschodnich braci upomnieli się Polacy – tak tłumnie i z taką determinacją, że 
odebrali grupie Kaczyńskiego jakąkolwiek możliwość chłodnego dystansowania się 
do wydarzeń za wschodnią granicą. Rządzący byli tak zaskoczeni naszą masową 
hojnością oraz gotowością do materialnych świadczeń i osobistych poświęceń na 
rzecz braci Ukraińców, że przez pierwsze tygodnie wojny nie byli w stanie kiwnąć 
palcem, by wesprzeć tysiące polskich wolontariuszy, nie potrafili albo nie chcieli na-
dać spontanicznej pomocy jakichś organizacyjnych ram i zapewnić jej materialne-
go zaplecza.  
Uważam, że obecny festiwal wsparcia polskich władz dla Ukrainy i lansady pana pre-
zydenta, który stara się wykorzystać swoje pięć minut na międzynarodowej scenie, 
nie są szczere. Uważam, że tryskające z ust pana premiera gejzery serdecznych słów 
wsparcia i zapewnień o wiekopomnej przyjaźni są fałszywe i koniunkturalne. Bo PiS 
nie potrafi mieć przyjaciół. Kaczyńskiemu wrogowie potrzebni są jak powietrze.

Wojciech W. Zaborowski 

C
hyba każdy się zgodzi 
z twierdzeniem, że media 
powinny informować. 

O czym ? W zasadzie o wszystkim. 
O wydarzeniach politycznych, kul-
turalnych, gospodarczych, sporto-
wych itd.  Informowanie o świecie, 
prezentacja tego, co się aktualnie 
dzieje na naszym globie, to przecież 
główne powody, dla których czy-
telnik sięga po prasę, a  słuchacz 
nastawia radio i  tv na ulubioną 
stację. Właśnie przeczytał, wysłu-
chał i  obejrzał. Jest już poinfor-
mowany?  Dla lepszej orientacji 
być może zapozna się jeszcze z ko-
mentarzem, w którym podpisujący 
się zazwyczaj z imienia i nazwiska 
dziennikarz postara się wyjaśnić 
mu, co w praktyce oznaczają dla 
niego, czyli dla świata, aktualne 
wydarzenia. 

Czy teraz już nasz czytelnik 
i  słuchacz może powiedzieć, że 
ma pełną wiedzę o tym, co się ak-
tualnie na świecie dzieje, i   jaki 
wpływ  owe wydarzenia będą 
miały na jego  życie? 

Teoretycznie tak. Tylko teore-
tycznie! 

I tu muszę  wspomnieć, że 
w wolnych krajach, w których ist-
nieje wolność słowa i wolna prasa, 
a  więc na pewno w  zachodnich 
demokracjach, czytelnictwo spada. 
Wystarczyło, bym popytał w krę-
gu mych znajomych w  Polsce 
i Niemczech, by usłyszeć: „a po co 
czytać, jak w każdej gazecie piszą 
co innego, inne fakty, inne ko-
mentarze, komu tu wierzyć?” Jesz-
cze tylko brakowało znanego mi 
sprzed dziesięcioleci  hasła „prasa 
kłamie”. Ale wtedy, za tzw. realne-
go socjalizmu, prasa miała jedne-
go właściciela i  musiała podawać 
tylko takie fakty i takie komenta-

rze, które pasowały do linii poli-
tycznej rządzącej partii.  Dziś, za-
równo w  Polsce, jak i  w Niem -
czech,  różnorodność poglądów  
i  wolność prasy owocują różno-
rodnością komentarzy na ten sam 
temat, a  i wybiórczym doborem 
faktów. Niestety, dla mniej wyro-
bionego czytelnika czy obserwa-
tora mediów efekt wydaje się po-
dobny – media kłamią, 
a  przynajmniej dezinformują, 
gdyż trudno się połapać, kto ma 
rację i jakie fakty są istotne, a jakie 
nie! 

No cóż, co mam powiedzieć 
moim znajomym i innym podob-
nie myślącym? Do wolności, także 
słowa, trzeba dojrzeć. A to ozna-
cza, że z  bezwolnego połykacza 
informacji stać się trzeba myślą-
cym, krytycznym na temat tego, 
co się czyta i ogląda, konsumen-
tem mediów. Bo tym razem nie 
media są winne.

Kompleks fabryczny o  po-
wierzchni blisko 38 tys. m kw. po-
wstaje w  Wróblowicach pod 
Wrocławiem. 

Budynki produkcyjne, maga-
zyny oraz zabudowania zaplecza 
technicznego dla hiszpańskiego 
koncernu buduje Atlas Ward 
Polska. Generalny wykonawca 
odpowiedzialny jest również za 
budowę obiektu biurowego, 
oczyszczalni ścieków, zespołu si-
losów z  budynkiem pompowni, 
pompowni pożarowej ze zbiorni-
kiem, dwóch portierni oraz nie-
zbędnej infrastruktury technicz-
nej. 

Główne budynki fabryki, czyli 
produkcja, magazyny i  budynki 
mediów, zawierają się w  jednej 
bryle o zróżnicowanej wysokości 
dachów, ilości kondygnacji oraz 
mają wiele różnych stref pożaro-
wych, co stanowi nie lada wyzwa-
nie inżynieryjne i logistyczne. 

Zakończenie budowy  fabryki 
zaplanowano na początek 2023 
roku, będzie ona jednym z  naj-
większych kompleksów hiszpań-
skiego inwestora w tej części Eu-
ropy. 

Produkowane będą  w  niej  
m.in. środki do pielęgnacji ciała 
oraz chemia gospodarcza – płyny 
do prania, odplamiacze, proszki 
czy żele toaletowe. W kompleksie 
pracę ma znaleźć tysiąc osób, a re-

krutacja pracowników już się roz-
poczęła.  

*** 

Olsztyn jest miastem ludzi 
młodych. W statystykach wyróżnia 
się pod względem wieku miesz-
kańców.  Ludność w wieku pro-
dukcyjnym (a więc od osiągnięcia 
pełnoletniości do 59. roku życia dla 
kobiet i 64. dla mężczyzn) stano-
wiła aż 64% osób zamieszkujących 
Olsztyn. Na dodatek w kategorii 
najwyższego przyrostu naturalne-
go stolica województwa warmiń-
sko-mazurskiego zajmuje wśród 
20 największych polskich miast 
trzecie miejsce. 

* * * 

Przez70 lat, na trzech liniach, 
jeździły po ulicach Legnicy tram-
waje. Komunikacja ta powstała 
w 1898 roku i przewoziła  rocznie 
ok. 850 tys. pasażerów. Po drugiej 
wojnie, od 31 października 1945 
r., tramwaje znów ruszyły. Wtedy 
trzy linie miały łącznie długość 
prawie 8 km.  

Po różnych zawirowaniach 
czasów powojennych i  coraz 
większej powszechności autobu-
sów tramwaje bezpowrotnie znik-
ły z Legnicy 13 lipca 1968 roku. 

*** 

Pod koniec tego roku zostanie  
oddane do użytku Centrum Psy-
chiatrii Uniwersyteckiego Szpitala 
Klinicznego i  Uniwersyteckiego 

Dziecięcego Szpitala Klinicznego 
im. Ludwika Zamenhofa w Bia-
łymstoku. 

Będzie to czterokondygnacyj-
ny obiekt (w tym trzy kondygna-
cje naziemne i jedna kondygnacja 
podziemna), o łącznej powierzch-
ni całkowitej 5080 m kw. i warto-
ści kosztorysowej inwestycji ok. 
40 mln złotych. 

W kondygnacji podziemnej 
planuje się zlokalizowanie archi-
wum, szatni personelu, pomiesz-
czeń technicznych. 

Projekt pozwoli na  świadcze-
nie pełnego zakresu usług me-
dycznych w dziedzinie psychiatrii, 
w  tym całodobowych pobytów 
pacjentów.  

* * * 

W Parku Przyjaźni w Kaliszu 
powstała tężnia solankowa. Wy-
budowana została w sąsiedztwie 
zegara słonecznego, kosztem 528 
tysięcy złotych. Teraz będzie nie 
tylko cieszyć mieszkańców i sta-
nowić nową atrakcję Kalisza, ale 
również pozytywnie wpływać na 
zdrowie spacerowiczów. Mikro-
klimat powstały wokół tężni wy-
korzystywany jest w profilaktyce 
i leczeniu schorzeń górnych dróg 
oddechowych, zapalenia zatok, 
rozedmy płuc, nadciśnienia tętni-
czego, alergii, nerwicy wegetatyw-
nej oraz w  przypadku ogólnego 
wyczerpania.
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3Kunice

G
mina Kunice jest poło-
żona kilka kilometrów 
od Legnicy na Dolnym 

Śląsku. Mieszka tu około 7100 
osób i liczba ta stale rośnie. Miesz-
kańcy mają do dyspozycji m.in. 
dwa ośrodki zdrowia, cztery szkoły 
podstawowe z oddziałami przed-
szkolnymi, przedszkole, kilka klu-
bów sportowych oraz ośrodek kul-
tury i sportu.  

Warunki klimatyczne, walory 
krajobrazowe oraz duża ilość 

zbiorników wodnych naturalnych 
i po eksploatacji iłów i złóż spra-
wiają, że Kunice od lat stanowią 
doskonałe zaplecze rekreacyjne.  

Dużą atrakcją turystyczną są 
jeziora. Wśród kilkudziesięciu 
zbiorników wodnych wyróżniają 
się dwa duże jeziora – Kunickie  
i Jaśkowickie. 

Jezioro Kunickie w  najgłęb-
szym miejscu liczy 7 m. Przy po-
łudniowym brzegu jeziora po-
wstały miejsca wypoczynku 

zajmujące obszar 6 ha. Można 
tam wypożyczać sprzęt wodny, tj. 
żaglówkę, kajak, deskę surfingową. 
Ponadto są tam domki murowane, 
pole campingowe i parking.  

Jezioro jest też atrakcyjnym 
łowiskiem dla wędkarzy, a najczę-
ściej występujące tu gatunki ryb 
to: leszcz, okoń, szczupak oraz 
sandacz. 

Atrakcją turystyczną są rezer-
waty przyrody: 
• rezerwat  Błyszcz – chroni lasy 

grądowe, łęgowe i  podmokłe 
łąki z unikalną florą, 

• rezerwat  Ponikwa – chroni na-
turalne lasy grądowe, łęgowe 
i olsowe z licznymi źródliskami 
i strumieniami będące miejscem 
występowania unikalnych ga-
tunków roślin i zwierząt, 

• rezerwat  Torfowisko Kunickie – 
chroni torfowisko o interesującej 
roślinności i stratygrafii. 

Gmina szczyci się również 
ciekawymi obiektami o wartości 
kulturowej. Warto zwiedzić: 
• Kościół w Spalonej – barokowy 

ołtarz z końca XVII wieku, ka-
mienna chrzcielnica z 1584 
roku, renesansowa ambona 
z 1607 roku, 

• kościół w Grzybianach (freski 
z połowy XVI i końca XV w.); 
kościół filialny pw. św. Zofii 
wzmiankowany w  1399 roku. 
Obecny wzniesiony w  XV w., 
przebudowany w XVIII w., res-
taurowany na początku XX w. 
orientowany, murowany z  ka-
mienia i  cegły, jednonawowy, 
bez wydzielonego prezbiterium 
z  czworoboczną wieżą od za-
chodu. Nawa jest nakryta drew-
nianym stropem o  renesanso-
wych, profilowanych belkach, 
prezbiterium sklepieniem krzy-
żowym o  ceglanych żebrach 
wspartych na kamiennych kon-
solach z rzeźbionymi przedsta-
wieniami proroków i św. Kata-
rzyny. We wnętrzu znajduje się 
ołtarz główny, barokowy, z koń-
ca XVII   w., drewniana rene-
sansowa ambona z 1664 r., pro-
spekt organowy z  I połowy 
XIX w., a na ścianach kilka ka-
miennych nagrobków z XVIII 
i XIX w. 

• kościół w Rosochatej (m.in. po-
lichromia z XVII w., epitafium 
z na  grobkiem z piaskowca, krzy-
żami pokutnymi). 

Rekapitulując, warto przyje-
chać do gminy Kunice, można tu 
doskonale wypocząć i  poznać 
walory przyrodnicze oraz kultu-
rowe.

W
 czasie nadchodzących 
miesięcy wakacyjnych 
w  Kunicach odbędą 

się dwie ważne, ogólnopolskie im-
prezy kulturalne.  

Pierwsza z  nich to FESTI-
WAL SZANTY KUNICE. 

Jest to jedna z najbardziej ce-
nionych imprez szantowych 
w kraju. Każdego roku na scenie 

występują najlepsze zespoły mu-
zyki żeglarskiej, co ściąga do Ku-
nic szantymaniaków z całej Polski. 

Szanty to muzyka nie tylko 
dla miłośników tego gatunku. Na 
festiwal chętnie przychodzą całe 

rodziny z dziećmi, ponieważ mu-
zyka żeglarska jest uniwersalna 
i wpada w ucho każdemu. Dodat-
kowo doskonały klimat stwarza 
sceneria Jeziora Kunickiego i ża-
glówek pływających po tafli wody. 

Co roku w  Festiwalu licznie 
uczestniczą zarówno mieszkańcy 
gminy Kunice, jak i  dalszych 
miejscowości. Atmosfera tego wy-
darzenia sprawia, że frekwencja 
jest zawsze wysoka.  

W roku 2022 na Festiwalu 8–
9 lipca wystąpią: TARTUGA, 
JACK SPARROW, OJ TAM, ZA 
BURTĄ, PORTOWI ŻEGLA-
RZE, W  STRONĘ PORTU, 
ZA HORYZONTEM i inni. 

Druga z nich to Festiwal Reg-
gae.  

Festiwal ten nad Jeziorem Ku-
nickim jest niesamowicie klima-

tyczną imprezą, co roku do Kunic 
Gminny Ośrodek Kultury i Spor-
tu zaprasza najbardziej znane pol-
skie grupy grające muzykę reggae. 
Na festiwalu dobrze bawią się całe 
rodziny, a to wszystko dzięki nie-

samowitej scenerii, a kiedy do niej 
doda się muzykę, przy której ba-
wić się może zarówno dorosły, jak 
również młodszy widz, wtedy 
mamy zapewnioną wyśmienitą 
zabawę do samego rana. 

Na tę chwilę swoją obecność   
potwierdziły zespoły: Cała Góra 
Barwinków, Gutek, Pajujo, Rag-
gabarabanda.

Przebudowana będzie sieć ka-
nalizacji sanitarnej wraz z budową 
tłoczni w rejonie ulic: Rolniczej, 
Legnickiej i Działkowej w Kuni-
cach. Gmina uzyskała dofinanso-
wanie z  programu Polski Ład 
w wysokości 2 161 235,19 zł, co 
stanowi 83,06% wartości całej in-
westycji, wynoszącej 2 602 148,86 
zł.  Podpisano umowę na roboty 
budowlane na to zadanie. Plano-
wany termin zakończenia inwe-
stycji to 17 maja 2023 r.  

*** 

Budowa ciągu pieszo-rowero-
wego wraz z przebudową skrzy-
żowania i odcinka drogi nr 2178D 
w Ziemnicy. 

W zakresie robót jest przebu-
dowa skrzyżowania wraz z obni-
żeniem wysokości nawierzchni 
drogi i  wymiana sieci wodociągo-
wo-kanalizacyjnej. Długość budo-
wy – 733 m. 

*** 

Przebudowa wraz ze zmianą 
sposobu użytkowania budynku po 
Banku Spółdzielczym na Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej oraz 
Klub Senior+. Budynek Gmina 
Kunice zakupiła w czerwcu 2021 r. 

Budynek jest obiektem parte-
rowym o powierzchni użytkowej 
221,31 m². W ramach przebudo-
wy w  lewym skrzydle budynku 
posiadającym osobne wejście po-
wstaje Klub Seniora+ . Klub bę-
dzie się składał z  pomieszczeń: 
głównej sali zajęć, kuchni, WC.  

*** 

W planach jest budowa  ście-
żek rowerowych. Rozważana jest 
możliwość budowy z sąsiednimi 
gminami cyklostrady o szerszym 
zasięgu.  

*** 

Poza tym przewidzianych jest 
w gminie wiele inwestycji, m.in. 
remonty dróg, budowa nowego 
kompleksu szkolno-sportowego 
i innych.

W Gminie Kunice, dzięki zaangażowaniu ludzi dobrej woli, 179 
uchodźców znalazło swoje schronienie. Wszyscy przebywają w godnych 
warunkach lokalowych.  

Dla przybyłych organizowane były zajęcia języka polskiego, obecnie 
opracowywany jest plan aktywizacji zawodowej oraz zapewnienie opieki 
i zajęć dla dzieci w okresie wakacyjnym.  

Zauważalny jest trend powrotu uchodźców do swoich domów na 
Ukrainie, w związku z czym prognozuje się zmniejszenie zaangażowania 
gminy.

Jezioro Kunickie
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Kunice mekką turystów  
krajowych i zagranicznych

Pomoc dla uchodźców  
z Ukrainy

Inwestycje
W gminie Kunice wykonywanych jest wiele waż-
nych inwestycji, oto niektóre z nich:

Najbliższe imprezy turystyczne 

Festiwal Szanty Kunice 
Festiwal Reggae 



4 Złoty Stok

Lesław Miller 

N
ieduże miasteczko w po-
wiecie ząbkowickim – 
Złoty Stok – jest celem 

setek wycieczek. Zjeżdżają  tu do 
kopalni złota turyści z kraju i za-
granicy, można spotkać wiele au-
tobusów z uczniami szkół średnich 
i podstawowych. Gościli tu również 
uczestnicy telewizyjnego programu  
reality show „Sanatorium miłości”, 
prowadzonego przez Martę Ma-
nowską. Dyrektorem i właścicielką 
kopalni jest jedyna w Polsce kobieta 
kierowniczej branży górniczej – 
Pani Elżbieta Szumska. 

Ciekawa jest historia kopalni 
mająca swój początek w średnio-
wieczu, kiedy naprawdę wydoby-
wano tu złoto. Dzisiaj kopalnię 
przekształcono w niezwykle cie-
kawe muzeum, w którym można 
poznać jej dzieje. 

Podziemną Trasę Turystyczną 
możemy rozpocząć od zwiedzania 
Sztolni „Gertruda” (część muzeal-
na), „Chodnika Śmierci” oraz je-
dynego w  Polsce podziemnego 
wodospadu w „Sztolni Czarnej”. 
Na koniec wyjazd na powierzch-
nię podziemnym pomarańczo-
wym tramwajem. 

Ciekawa jest legenda Sztolni 
„Gertruda”. Mówi ona, że dawno 
temu w kopalni nastąpił potężny 
zawał, po którym zaginęło czterech 
górników. W ówczesnych czasach 
o podjęciu akcji ratowniczej decy-
dował właściciel kopalni, ale akcja 
taka nie była opłacalna. Wówczas 
żona jednego z zasypanych górni-
ków postanowiła sama dotrzeć do 
miejsca katastrofy i uratować swo-
jego ukochanego męża. Z pochod-
nią w  ręku, z  odrobiną jedzenia, 
weszła w kopalniane labirynty. Mi-
jały dni, a Gertruda nie wychodzi-
ła… Prawdopodobnie zabłądziła 
w labiryntach złotostockiej kopalni 

i została tam już na zawsze. Fakt 
ten odnotowano nawet w  kroni-
kach miejskich. Później górnicy 
często opowiadali, że gdy któryś 
z nich zabłądził, w kopalni słychać 
było dziwne odgłosy kroków. Zbłą-
kany górnik biegł w stronę odgło-
sów, które ostatecznie doprowadza-
ły go do wyjścia. Nigdy jednak 
nikomu nie udało się zobaczyć ta-
jemniczej osoby, wyprowadzającej 
górników. Mówiono wtedy, że to 
dobry duch Gertrudy przychodzi 
z pomocą i ratuje górnika. 

Dzisiaj czasem i zbłąkanemu 
turyście Gertruda wskazuje drogę 
do wyjścia… 

Wracając do trasy: do zwie-
dzania udostępniony został 500-
metrowy odcinek Sztolni „Ger-
truda”. W  części tej zobaczyć 
można: 
• bogatą ekspozycję map i planów 

kopalni z  okresu od XVIII do 
XX wieku (w tym tajemniczą 
mapę Sztolni Czarnej); 

• w gablotach dawne narzędzia 
górnicze i  hutnicze, minerały, 
wystawę lamp górniczych; 

• piec muflowy, laboratoryjny piec, 
w którym wytapiano złoto; 

• osiemnastowieczny wózek do 
transportu rudy. 

W bocznych chodnikach, peł-
niących dawniej funkcję magazy-
nów materiałów wybuchowych, 
urządzono laboratorium J. Schär-
fenberga, człowieka, który w po-
goni za eliksirem na długowiecz-
ność uzyskał z rudy arszenikowej 
potężną truciznę – arszenik. Le-
genda mówi, że arszenikiem ze 
Złotego Stoku podtruwany był 
sam Napoleon. 

Dużą atrakcją cieszy się udo-
stępniony do zwiedzania skarbiec. 
To tutaj można zobaczyć 1066 
„złotych” sztabek odpowiadają-
cych 16 tonom złota uzyskanym 
w ciągu całego czasu pracy kopal-
ni, tj. przez ok. 1000 lat. 

Chodnik śmierci, o niezwykle 
ponurej historii, wykuto na wyż -
szej kondygnacji. Tutaj bowiem 
skazywano na śmierć górników 
podejrzanych o  kradzież złota. 
Skazańca stawiano pod ścianą, 
jego ręce wkładano aż po łokcie 
w  specjalnie wykute dziury, po 
czym otwory te wypełniano za-
prawą. Nieszczęsny górnik, przy-
twierdzony do skały, konał 
w strasznych męczarniach.  

Według wierzeń górniczych 
złota w kopalni pilnowały gnomy. 
Mówiono, że są to górnicy, którzy 
zginęli niegdyś w  podziemnych 
zawałach. Gnomy były postrzega-
ne jako życzliwe postacie, które 
często ratowały górnikom życie. 
Aby to zrobić, gnom uderzał po-
noć patykiem o patyk. Górnik sły-
sząc odgłos, szedł za dźwiękiem, 
aż trafił do wyjścia. W  kopani 
można spotkać gnoma Szarego, 
który pojawia się niespodziewanie 
z migoczącą lampą. Legenda gło-
si, że spojrzenie mu w oczy gwa-
rantuje spełnienie marzeń. Jeśli 
jednak w  oczy gnoma spojrzy 
człowiek zły, może zostać w ko-
palni na zawsze… 

Część chodników Sztolni 
„Gertruda” możemy zobaczyć 
w  sposób niekonwencjonalny, tj. 
płynąc 15-osobową łódką 
o wdzięcznej nazwie Titanic. Po-
dziemny spływ odbywa się na od-
cinku ok. 200 metrów. Jest to do-
datkowa atrakcja, niewchodząca 
w skład zwiedzania podstawowego. 

Kontynuując wycieczkę, prze-
chodzimy do Sztolni Czarnej 
Górnej. 

Wejście do tej pięknej sztolni 
znajduje się w górnej części Zło-

tego Jaru, u  podnóża wielkiego 
kamieniołomu, w Górze Sołtysiej. 
Góra ta dwukrotnie była eksploa-
towana, raz w pogoni za żyłami 
złota (średniowiecze) oraz w po-
łowie XVII wieku w celu odzys-
kania rudy arsenowej. Dzięki 
temu możemy tutaj na podstawie 
kształtu i  przekroju chodników 
oraz rodzajów obudów zapoznać 
się z różnymi technikami górni-
czymi stosowanymi na przestrze-
ni wieków. Zobaczymy  też po-
dziemny chodnik prowadzący do 
Czech, ręcznie kute średniowiecz-
ne wyrobiska ze śladami pociąg-
nięcia rylca oraz potężne komory 
po wybraniu złotodajnych rud. 
Największą jednak atrakcją Sztol-
ni Czarnej jest jedyny w  Polsce 
podziemny wodospad. Umożliwi-
ło to zejście grup wycieczkowych 
na poziom niższy, ten pod wodo-
spadem, tzw. tajemniczy chodnik 
Sztolni Czarnej z poziomu dzie-
wiątego. To tutaj 8 maja 1945 
roku Niemcy mieli ukryć skarby 
III Rzeszy. Prace poszukiwawcze 
Bursztynowej Komnaty i  złota 
Wrocławia trwają do dziś… 

Od roku 2008 turyści z tego 
poziomu wyjeżdżają na zewnątrz 
ok. trzystumetrową trasą po-
dziemnym pomarańczowym 
tramwajem – największą atrakcją 
turystyczną kopalni złota. 

Poza trasą turystyczną istnieje 
również możliwość indywidualnej 
penetracji niektórych miejsc 
w  zabytkowej kopalni. Atrakcję 
taką stanowi kuta przez okres ok. 
100 lat w litej skale Sztolnia Ksią-
żęca. Jej wysokość sięga miejsca-
mi trzech metrów, podczas gdy 
wejście jest wyjątkowo niskie. 

Wiąże się z tym legenda mówią-
ca, że pewnego razu książę, 
ówczesny właściciel kopalni, za-
pragnął zobaczyć „żyłę złota”. 
Górnicy zaproponowali mu wy-
prawę chodnikiem kopalni. Ksią-
żę jednak nie chciał czołgać się 
w błocie w niskim chodniku. Ka-
zał więc wykuć tak wysoki chod-
nik, żeby mógł tam wejść nawet 
w nakryciu głowy. Górnicy speł-
nili żądanie, jednak wejście po-
zostawili niskie, tak żeby wcho-
dzący do kopalni książę musiał 
jednak, choć na chwilę, skłonić 
głowę i oddać w ten sposób hołd 
ciężkiej górniczej pracy. Chodnik 
jest nieoświetlony, więc niezbędne 
do zwiedzenia są latarki. 

Po wyjściu ze sztolni warto 
zwrócić uwagę na znajdującą się 
naprzeciwko, ukrytą za strumy-
kiem, Sztolnię Błotną. Wypływa 
z niej woda, tworząc przy wylocie 
małą studzienkę. Legenda mówi, 
że jest to źródełko miłości. 

Kto się napije z  niej wody 
i pomyśli o osobie, którą kocha, 
zostanie z tą osobą już na zawsze. 

Kopalnia w Złotym Stoku jest 
niezwykłą atrakcją turystyczną. 
Kto tu jeszcze nie był, powinien 
czym prędzej przybyć!
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Podziemie kopalni

Przyjedź do Złotego Stoku i zwiedź… 
kopalnię złota

KOPALNIA ZŁOTA 
57-250 Złoty Stok, ul. Złota 7 

pow. Ząbkowice Śląskie,  
woj. dolnośląskie 

Rezerwacja telefoniczna:  
+48 74-817-55-08 

e-mail: biuro@kopalniazlota.pl 
www.kopalniazlota.pl



5Środa Śląska

P
odczas czynności odbioro-
wych budynku i terenu wo-
kół nowego gminnego 

obiektu biurowo-konferencyjnego 
weryfikowano jakość i parametry 
prac budowlanych i instalacyjnych 
oraz systemów elektronicznych 
i sterowania inteligentnego, w które 
został wyposażony obiekt Średz-
kiego Inkubatora Przedsiębior-
czości przy ul. Spółdzielczej.  

– Cieszę się, że udało nam się ten 
projekt doprowadzić do końca, choć 
niektórzy wątpili w tę inwestycję. 
Nowoczesne rozwiązania zastoso-
wane w  tym obiekcie gwarantują 
jego energooszczędność, a sam Inku-

bator będzie przestrzenią do rozwo-
ju lokalnej przedsiębiorczości – pod-
kreśla Rafał Ratuszniak, lider 
projektu budowy Średzkiego In-
kubatora Przedsiębiorczości, p.o. 
kierownika Wydziału Rozwoju 
Przedsiębiorczości i Współpracy 
z NGO średzkiego magistratu. 

W nowoczesnym, dwukon-
dygnacyjnym biurowcu Średzkie-
go Inkubatora Przedsiębiorczości 
o powierzchni użytkowej 913 m2 

znajduje się m.in. 18 w pełni wy-
posażonych biur o powierzchni od 
11 m2 do 60 m2, przestronny open 
space, sala spotkań oraz komfor-
towa i nowoczesna sala konferen-
cyjna mieszcząca 80 osób z zaple-
czem technicznym, wyposażona 
w projektor, ekrany i system na-
głośnienia. Obiekt jest dostoso-
wany do potrzeb osób niepełno -
sprawnych i  posiada wewnętrza 
sieć światłowodową.  

– Dziękuję wszystkim współ-
pracownikom i osobom zaangażo-
wanym w ten projekt za wsparcie 
i pomoc w realizacji tej dużej inwe-
stycji – mówił podczas czynności 
odbiorowych Aleksander Staśko 
z firmy KIZ s.c. – Dziękuję także 
panu burmistrzowi za zaufanie 
i  powierzenie nam tego projektu. 
Było to dla nas nowe wyzwanie, 
któremu mamy nadzieję sprostaliś-
my.  

Budowa obiektu jest współfi-
nansowana w  85% ze środków 
UE w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego na lata 2014–
2020. Jej wartość to blisko 7 mln 
zł. Koszt pokryty ze środków 
własnych Gminy to zaledwie 
1124 zł/m2 (cena netto: 904 
zł/m2) wykonanej powierzchni 
użytkowej obiektu.  

– Etap budowy obiektu jest za-
kończony, obecnie wyłaniamy wyko-
nawcę wyposażenia całego budynku 

w meble oraz przygotowujemy po-
stępowanie na zakup sprzętu IT 
wraz z oprogramowaniem. Oficjal-
ne otwarcie Średzkiego Inkubatora 
Przedsiębiorczości zaplanowane jest 
na IV kw. br. –  wskazuje bur-
mistrz Adam Ruciński.  

Po wyposażeniu i uruchomie-
niu Średzki Inkubator Przedsię-
biorczości zapewni osobom roz-

poczynającym i  prowadzącym 
działalność gospodarczą komple-
ksowe wsparcie. Chodzi o prefe-
rencyjne warunki dostępu do lo-
kali biurowych, IT oraz 
specjalistycznych usług dorad-
czych i szkoleniowych. W planach 
średzki inkubator będzie miejs-
cem wydarzeń biznesowych, pro-
mujących lokalnych i subregional-
nych przedsiębiorców, szczególnie 
młodych, w nowoczesnych bran-
żach.R

ada Miejska podczas sesji 
2 marca br. na wniosek 
burmistrza zabezpieczyła 

na wsparcie dla Narodu Ukraiń-
skiego środki z rezerwy kryzysowej 
w budżecie Gminy w kwocie 200 
tys. zł, z  czego ok. 100 tys. zł 

przeznaczono na wsparcie rzeczo-
we w postaci agregatu prądotwór-
czego dla szpitala w  Kamionce 
Buskiej.  

– Kiedy dotarliśmy na miejsce, 
widzieliśmy wzruszenie i wdzięcz-
ność ze strony dyrekcji szpitala 

i władz Gminy Kamionka Buska – 
relacjonuje Tomasz Kopeć z firmy 
F.T.U. AD-POL, która dostarcza-
ła agregat do Kamionki Buskiej, 
mieszkaniec Rakoszyc i  jedno-
cześnie druh OSP Rakoszyce.  

– Wygenerowaliśmy pomoc 
z Gminy Środa Śląska bardzo po-
trzebnego sprzętu, czyli agregatu 
prądotwórczego dla szpitala w Ka-
mionce Buskiej, kierując się dobrem 
obywateli Ukrainy, a  jednocześnie 
partnerstwem i  poczuciem tego 
wsparcia, które pewnie będzie jesz-
cze udzielane nieraz. To jest na-
prawdę godna, godziwa pomoc – 
podsumowuje burmistrz Adam 
Ruciński. 

Obiek  t Średzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości – elewacja 
wschodnia

Radni z Kamionki Buskiej ucieszyli się z prezentu ze Środy Śląskiej

Pomieszczenie biurowe Średz-
kiego Inkubatora Przedsię-
biorczości

Przedstawiciele KIZ Staśko s.c., burmistrz i lider projektu z pozwole-
niem na użytkowanie
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Odbiory końcowe  
Średzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości

Agregat prądotwórczy 
dotarł na Ukrainę

W drugiej dekadzie maja odbyły się końcowe odbiory branżowe Średzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Obiekt ma już też 
pozwolenie na użytkowanie.

15 marca br. do Kamionki Buskiej koło Lwowa, miasta partnerskiego Gminy 
Środa Śląska na Ukrainie, dotarł agregat prądotwórczy przekazany w daro-
wiźnie przez Gminę Środa Śląska. Agregat będzie zabezpieczał działanie 
szpitala w Kamionce Buskiej.

Rafał Ratuszniak

Aleksander Staśko

Adam Ruciński



6 Strzelin

P
omoc uchodźcom to obec-
nie bardzo istotna sprawa, 
ale rzecz jasna niejedyne 

pole działalności lokalnego samo-
rządu. W tych niełatwych dla pol-
skich samorządów czasach Gmina 
Strzelin konsekwentnie realizuje 
zaplanowane wcześniej inwestycje 
i  aktywnie sięga po zewnętrzne 
środki unijne oraz pieniądze z pro-

gramów rządowych (m.in. z pro-
gramu „Polski Ład”).  Bardzo is-
totna jest trwająca obecnie odbu-
dowa strzelińskiego Ratusza, która 
na razie idzie zgodnie z założonym 
harmonogramem.  

– Intensywne prace prowadzo-
ne są obecnie zarówno w  środku 
obiektu, jak i  na jego części ze-
wnętrznej. Zakończono już ukła-

danie dachówki, a niedawno wy-
piaskowano, otynkowano i pomalo-
wano ratuszową wieżę. Wewnątrz 
budynku wykonywane są m.in. 
wszystkie niezbędne instalacje oraz 
prace wykończeniowe – informuje 
Burmistrz Strzelina – Dorota 
Pawnuk.  

Przypomnijmy, że odbudowa 
strzelińskiego Ratusza to najwięk-
sze i  najkosztowniejsze gminne 
przedsięwzięcie inwestycyjne, 
a prace powinny się zakończyć je-
sienią bieżącego roku.  

Odbudowany obiekt stanie się 
siedzibą lokalnych władz samo-
rządowych. Po odpowiednim za-
gospodarowaniu odtworzone 
piwnice Ratusza mają szansę stać 
się cenną lokalną atrakcją kultu-
ralną i  turystyczną. Ratuszowe 
podziemia wzbogacą turystyczny 
potencjał gminy Strzelin, która 
już teraz ma w tej dziedzinie wiele 
do zaoferowania.

W
 ostatnich latach ziemia 
strzelińska skutecznie 
kusi i przyciąga zwłasz-

cza pasjonatów turystyki rowerowej, 
którzy chętnie korzystają z tras 
rowerowych zlokalizowanych na 
malowniczych Wzgórzach Strze-
lińskich. Gmina przy współpracy 
z lokalnym rowerowym stowarzy-
szeniem STS Extreme Grom-Bike 

Team, troskliwie dba o lokalną in-
frastrukturę rowerową. To sprawia, 
że ziemia strzelińska, z roku na 
rok przyciąga rosnącą liczbę tu-
rystów.  

– Na terenie trzech gmin: Strze-
lin, Ziębice i Przeworno, powstała  
w ostatnich latach ok. 20-kilometro-
wa sieć singletracków, dobrze ozna-
kowanych i utwardzonych leśnych 

tras rowerowych. Są dedykowane 
początkującym i średniozaawanso-
wanym jeźdźcom. Zwiedzając na 
dwóch kółkach malownicze Wzgó-
rza Strzelińskie, można podziwiać 
piękne krajobrazy, cenne zabytki sa-
kralne oraz liczne geoatrakcje – wy-
licza Burmistrz Dorota Pawnuk, 
zachęcając przy okazji do odwie-
dzenia ziemi strzelińskiej. 

T
urysta odwiedzający ziemię 
strzelińską na pewno nie 
będzie się nudził w samym 

Strzelinie. Goszcząc w  tym dol-
nośląskim mieście, do którego 
można łatwo dojechać z Wrocławia 
zarówno pociągiem, jak i  samo-
chodem (ok. 35 minut jazdy), 
warto skorzystać m.in. z Aquaparku 
Granit, Kina „Grażyna”, a  także 
poznać cenne miejscowe zabytki, 
z Rotundą św. Gotarda na czele. 
Ciekawą i bardzo oryginalną at-
rakcją jest park skalny przy dworcu 
kolejowym, nawiązujący do ka-

miennego dziedzictwa miasta i zie-
mi strzelińskiej.  

Na pasjonatów historii czeka 
Miejski Szlak Historyczny, czyli 
najnowsza atrakcja turystyczna 
Strzelina. Szlak tworzy osiem 
mosiężnych postaci związanych 
z historią lub tradycją ziemi strze-
lińskiej. Figurki zostały umiesz-
czone na granitowych kamie-
niach, a  po skorzystaniu 
z czytnika kodów QR można od-
słuchać nagrań profesjonalnych 
lektorów prezentujących każdą 
postać.  

– Serdecznie zachęcam do od-
wiedzenia Strzelina i poznania na
szych atrakcji. Jestem pewna, że bę-
dzie to dobrze spędzony czas – pod-
sumowuje Burmistrz Dorota 
Pawnuk. 

Strudzony turysta może się 
posilić w licznych lokalach gastro-
nomicznych – restauracjach i piz-
zeriach, a  docenianym przez 
mieszkańców oraz gości atutem 
Strzelina są wspaniałe lodziarnie 
oferujące m.in. przepyszne lody 
naturalne.

P
ani Dorota Pawnuk, Burmistrz Strzelina, od wielu lat współpracuje 
z  Zarządem Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczy-
pospolitej Polskiej Dolny Śląsk we Wrocławiu. Wspiera różne 

akcje SDRP, m.in. zawody strzeleckie dziennikarzy, wigilie seniorów 
i inne. 

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny Śląsk 
przyznał Pani Burmistrz Złotą Odznakę SDRP.

W
 ostatnich miesiącach 
strzeliński samorząd 
mocno zaangażował 

się w pomoc ukraińskim uchodź-
com. Po wybuchu wojny do gminy 
Strzelin trafiło ich ponad 600. Sa-
morząd oraz liczni mieszkańcy 
udzielili uciekinierom schronienia 
oraz wszelkiej niezbędnej pomocy. 
W akcje pomocowe zaangażowały 
się m.in. lokalne stowarzyszenia 
i wielu wolontariuszy. W mieście 
i  gminie przygotowano miejsca 
pobytu dla ukraińskich gości, a w 
Strzelinie uruchomiono specjalne 
magazyny, w których na co dzień 
zaopatrują się uchodźcy.  

W pomoc uchodźcom bardzo 
aktywnie zaangażowały się dzia-
łające w mieście i gminie przed-
siębiorstwa, które udzieliły nie-
zwykle potrzebnego wsparcia 
rzeczowego lub finansowego.  

– Naszą gminę mocno nadal 
wspierają lokalne przedsiębiorstwa, 
a  ogromnego i  stałego wsparcia 
udzielają uchodźcom m.in. dwie za-
graniczne fundacje: Grand Circle 
Foundation Boston oraz Glasgow 
The Caring City. Serdecznie 
wszystkim dziękujemy za wszelką 
okazaną pomoc – mówi wdzięczna 
Dorota Pawnuk.

Odbudowa Ratusza

Autorem tekstów na tej stronie jest Lech Pąchalski
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Burmistrz Strzelina 
Dorota Pawnuk 

odznaczona  
przez dziennikarzy

Pomagają 
uchodźcom

Rowerowe atrakcje

Spacer po Strzelinie 
z historią w tle



7Organizacja dziennikarzy

Jan Stanisław Jeż 

W
 skomplikowanej sytua-
cji społeczno-politycz-
nej kraju spowodowa-

nej wprowadzeniem stanu wojen-
nego zawieszono, a następnie 19 
marca 1982 roku rozwiązano Sto-
warzyszenie Dziennikarzy Pol-
skich. W  takich okolicznościach 
już następnego dnia, czyli 20 marca, 
w  siedzibie Zarządu Głównego 
RSW „Prasa-Książka-Ruch” 
w Warszawie, grupa 94 dzienni-
karzy proklamowała powstanie 
nowej organizacji – Stowarzyszenia 
Dziennikarzy PRL, która w wy-
niku zmian ewolucyjnych w 1989 
przyjęła nazwę Stowarzyszenie 
Dziennikarzy RP. Do nowego sto-

warzyszenia weszło około 60 pro-
cent byłych członków SDP. 

Naturalną konsekwencją po-
wyższej decyzji było tworzenie 
oddziałów regionalnych stowa-
rzyszenia, w tym Oddziału Dol-
nośląskiego. Już w kwietniu 1982 
roku we Wrocławiu kilkudziesię-
cioro dolnośląskich dziennikarzy 
taki oddział powołało, a  jego 
pierwszym przewodniczącym 
został Wacław Dominik, zastęp-
cą – Małgorzata Garbacz, do 
Zarządu weszła między innymi 
Elżbieta Kokowska. 

Obecnie we Wrocławiu i in-
nych dolnośląskich miejscowo-
ściach mieszka 26 współtwórców 
stowarzyszenia, w  tym dwóch 
przybyłych z  innych regionów 
kraju. I właśnie z okazji jubileuszu 
40-lecia Zarząd Oddziału Stowa-
rzyszenia Dziennikarzy Rzeczy-

pospolitej Polskiej Dolny Śląsk 
postanowił zaprosić ich 30 kwiet-
nia 2022 na spotkanie do restau-
racji „Kaczka Dziwaczka”, by nie 
tylko powspominać minione lata, 

ale również symbolicznie uhono-
rować zasłużonych. 

Przybyłych na uroczystość po-
witał przewodniczący Oddziału –  
Ryszard Mulek, a  jego zastępca  
Jan Stanisław Jeż przedstawił 
krótką informację dotyczącą oko-
liczności utworzenia stowarzysze-
nia. 

Następnie wręczone zostały 
okolicznościowe dyplomy oraz 
odznaki „Za zasługi dla SDRP 
Dolny Śląsk”. Otrzymali je: Kry-
styna Jarosz-Czech, Elżbieta 
Kokowska, Lidia Wietrzyńska, 
Janusz Dobrzański, Jerzy Han-
kiewicz, Włodzimierz Konarski 
(współtworzył oddział w Koszali-
nie), Zbigniew Próchniak i An-
drzej Werka. 

Z kolei dyplomami uhonoro-
wani zostali: Małgorzata Gar-
bacz, Helena Wojtas-Kaleta, 

Zdzisław Czekierda, Lesław 
Miller, Engelbert Miś (współ-
tworzył oddział w Opolu), Stani-
sław Wolny i Cezary Żyromski, 
którzy wcześniej byli już wyróż-

nieni odznakami „Za zasługi dla 
SDRP Dolny Śląsk”.  

Nieobecnym na spotkaniu 
współtwórcom Oddziału SDRP 
Dolny Śląsk odznaki i  dyplomy 
zostały dostarczone za pośrednic-
twem poczty. Otrzymali je: Ewa 
Szumowska-Lempart, Danuta 
Szopa-Strumpf, Tadeusz Emer-
ling, Witold Gregorowicz, Jerzy 
Łętowski, Zbigniew Flondro 
i  Ryszard Stokłosa. Dyplomy 
otrzymali także Jerzy Lesicki 
i Julian Bartosz. 

W spotkaniu wziął również 
udział wieloletni przewodniczący 
Dolnośląskiego Oddziału SDRP 
Waldemar Niedźwiecki oraz były 

dyrektor Wrocławskiego Wydaw-
nictwa Prasowego Zbigniew Ka-
walec. 

Po symbolicznej lampce szam-
pana odbyła się długa, wzruszająca 
i niezwykle ciekawa dyskusja. Ku-
lisy i meandry swojej dziennikar-
skiej przygody przedstawili: En-
gelbert Miś, Włodzimierz 
Konarski, Zbigniew Próchniak 
i Krystyna Jarosz-Czech. 

Stowarzyszenie organizowało 
dla dziennikarzy i zaproszonych 
gości wiele imprez, między inny-
mi mistrzostwa strzeleckie na 
obiekcie WKS Śląsk, spotkania 
wigilijne oraz rejsy statkiem po 
Odrze.

Spotkanie w restauracji „Kaczka Dziwaczka”

Od prawej: przewodniczący Oddziału SDRP Dolny Sląsk –  Ryszard 
Mulek i jego zastępca  –  Jan Stanisław Jeż

Grupa odznaczonych dziennikarzy

Dziennikarze i ich goście płyną statkiem po Odrze

Dziennikarze strzelają celnie
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40-lecie SDRP Dolny Śląsk 

Dziennikarski jubileusz
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8 Kabarety

Ta piosenka to znak rozpo-
znawczy kabaretu ELITA: 
Hej, szable w dłoń! 
Łuki w juki, a łupy wziąć w troki. 
Hajda na koń! Hajda na koń!  
Okażemy się godni epoki, ach epoki. 
Ruszamy w bój, 
aby Baśkę uwolnić od zbója. 
Tatarzyn zbój, okrutny zbój,  
nie zwycięży nas nigdy, tralala!  

 
Ludzie kabaretu: 
Jerzy Skoczylas – Obecnie je-

dyny członek kabaretu bez wąsów. 
Gra ludzi bardzo kulturalnych 
i  łagodnie usposobionych, na 
przykład Andrzeja Kmicica. 

Leszek Niedzielski – Nie 
mylić z  Andrzejem Poniedziel-
skim! Pan z  wąsem, zawodowy 
aktor, znany też jako mały rycerz 
– Wołodyjowski. 

Stanisław Szelc – Drugi z pa-
nów z wąsem, ale większy. Oprócz 
Zagłoby wciela się w role raptu-
sów, prostaków i chłopów. 

Kabaret Elita jest z Wrocła-
wia. Powstał dawno temu, bo 
w 1969 roku, a wciąż jest młody 
i świeży. Założyło go czterech stu-
dentów Politechniki Wrocław-
skiej: Jan Kaczmarek, Jerzy Sko-
czylas, Tadeusz Drozda i Roman 
Gerczak. Dwóch ostatnich dość 

szybko opuściło zespół, a na ich 
miejsce przyszli Leszek Niedziel-
ski i Stanisław Szelc. 

Jan Kaczmarek, nieżyjący już 
kabareciarz, w czasie swojej wie-
loletniej działalności napisał mnó-
stwo tekstów, w tym ponad dwie-
ście piosenek. Wydał też parę płyt, 
a jedna z wytwórni zaliczyła go do 
grona bardów polskich. Jest legen-
darną postacią na rodzimej scenie 
kabaretowej. 

Bardzo ważną rolę w kabare-
cie pełnił także Andrzej Waligór-
ski – kierownik słynnego „Studia 
202” we wrocławskiej redakcji 
Polskiego Radia. On to stworzył 
między innymi „Rycerzy trzech”, 
których  można oglądać na scenie, 
a ich kult sięga daleko poza grani-
ce kraju. 

Specjalnością kabaretu są pio-
senki, dzięki którym Elita wygry-
wała konkursy i  podbijała serca 
publiczności. Obecnie na jej kon-
certy chodzi już trzecie pokolenie 
fanów. Jednak estrada i  radio to  
nie jedyne miejsca, gdzie zespół 
się pojawia. Elita to także szeroko 
zakrojona działalność telewizyjna. 
Oprócz udziału w licznych kaba-
retonach grupa prowadziła własne 
programy, nagrała także dwa se-
riale komediowe. 

W czasie wielu lat działalności 
kabaret zwiedził już cały świat, 
bawiąc publiczność niestrudzenie 
i  z takim samym skutkiem jak 
dawniej. 

Najpopularniejsze numery 
Elity to: „Kurna chata”, „Rycerzy 
trzech”, „Czego się boisz, głupia”.

T
o kwartet smyczkowy ma-
jący charakter kabaretu, 
powstały w 1995. Podstawą 

ich repertuaru są dowcipy muzyczne 
oraz sytuacyjne, zazwyczaj oparte 
na skojarzeniach muzycznych. 

W skład Grupy wchodzą 
skrzypkowie Filip Jaślar i Michał 

Sikorski, altowiolista Paweł Ko-
waluk oraz wiolonczelista Bole-
sław Błaszczyk (zastąpił zmarłe-
go tragicznie 10 października 
2000 r. Artura Reniona).  

Specjalność Grupy to humor 
o wysokiej kulturze, który działa 
na ludzi bez względu na wiek, na-
rodowość czy poglądy polityczne. 
Każdy utwór to starannie dobrane 
fragmenty muzyki klasycznej 
i rozrywkowej połączone  z akcją 
sceniczną i kilkoma rekwizytami 

w całość, doprowadzające publicz-
ność do spontanicznych wybu-
chów radości, a czasem nawet do 
łez (rozpuku i pęknięć ze śmiechu 
jak do tej pory nie zanotowano). 

Kwartet rocznie gra około 200 
koncertów w Polsce i za granicą 
w stosunku 3/1. Wyjątek (jak do 

tej pory) stanowi rok 2018, w któ-
rym Grupa MoCarta, oprócz kil-
kudziesięciu występów zagranicz-
nych, zagrała jesienią 55 
koncertów w  Paryżu. Ponieważ 
95% występów zagranicznych 
skierowanych jest do obcojęzycz-
nej publiczności (czyli Tam-byl-
ców), eksportowa nazwa kwartetu 
to MozArt Group. Show Grupy 
MoCarta obejrzeli widzowie  
z Polski i z ponad 40 państw  z ca-
łego świata.

P
owstał w Poznaniu w 2002 roku. Tworzą go: 
Olga Łasak oraz Tomek Nowaczyk, Maciek 
Morze, Wojtek Kowalczyk, czyli jedna fajna 

babka i  trzech fajnych facetów. Najbardziej znane 
skecze tego  kabaretu to między innymi: „Mowa 
nienawiści”, „Rośliny doniczkowe” czy „Ferie w Za-
kopanem”. Ich najnowszy program nosi tytuł „Re-
wizyta”. 

Grupa zdobyła wiele nagród i wyróżnień na naj-
ważniejszych festiwalach i  przeglądach kabareto-
wych, w tym dwukrotnie II miejsce na XXV Przeglą-
dzie Kabaretów PAKA w  Krakowie i  I nagrodę 
w konkursie głównym Rybnickiej Jesieni Kabareto-
wej RYJEK w Rybniku.

P
olska grupa kabaretowa za-
łożona w Rybniku w 2004 
roku. Premiera pierwszego 

programu pt. „My naprawdę chce-
my pracować” odbyła się 7 paź-

dziernika 2004 roku podczas IX 
Rybnickiej Jesieni Kabaretowej. 
Patronat nad kabaretem sprawuje 
Fundacja Elektrowni Rybnik.  

B
awi gości od 1994 roku, pochodzi z Zielonej 
Góry i od lat należy do Zielonogórskiego 
Zagłębia Kabaretowego. 

Jurki to  przedstawiciel tradycyjnego w formie 
kabaretu. Na jego program składają się skecze, mo-
nologi i piosenki o różnorodnej tematyce obyczajo-
wo-społecznej. Członkowie kabaretu pozwalają sobie 
na improwizowanie w trakcie skeczy, dzięki czemu 
występ jest żywy, dynamiczny i za każdym razem nie-
co inny. Tworzą również piosenki kabaretowe.  

Kabaret Elita z Wrocławia 

Hej, szable w dłoń!
Grupa MoCarta

Kabaret 
Czesuaf

Kabaret 
Jurki

Kabaret Elita, od lewej: Stanisław Szelc, Leszek Niedzielski  
i Jerzy Skoczylas

Artyści  Grupy MoCarta

Kabaret  
Młodych Panów
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9Turystyka

Z
a czasów PRL-u wyjazdy 
turystyczne  do krajów za-
chodnich były znacznie 

utrudnione. Ostatnio, z  powodu 
pandemii i  wojny w  Ukrainie, 
liczba gości zagranicznych w tym 
kraju znów maleje. 

Bułgarzy przygotowali jednak 
atrakcyjną ofertę na lato i chcą za-
chęcić Polaków do skorzystania 
z  jej uroków. Wybrzeże Morza 
Czarnego to jedno z najatrakcyj-
niejszych i najcieplejszych miejsc 
w Europie. W swej północnej czę-
ści obfituje w szerokie, piękne pla-
że. Bardziej na południu znajdzie-
my więcej malowniczych wydm 
i zatoczek. Niezależnie od wybra-
nej lokalizacji, wszędzie panuje ła-
godny i przyjemny klimat, z wyso-
kimi temperaturami i dostatkiem 
słońca. Wakacje w Bułgarii będą 
więc świetną okazją, aby złapać 
piękną opaleniznę i odpocząć od 
codzienności. 

Wczasy w Bułgarii to nie tylko 
brzegi skąpane w słońcu czy plaże 
pokryte złotym piaskiem. To także 
bardzo dużo arcyciekawych miejs-
cowości, skrywających perły archi-
tektury i sztuki. Najpopularniejsze 
z nich to oczywiście Sofia, Warna 
czy Burgas. Warto również  po-
czuć klimat dawnych, śródziem-
nomorskich osad, udajcie się np. 
do Nesebyru. To niewielkie mias-
teczko sięga swymi korzeniami do 
czasów antycznych. Pierwsze ślady 
osadnictwa pochodzą tu z VI wie-
ku p.n.e. Na zwiedzających czekają 
tu liczne kamienno-drewniane 
domostwa oraz pozostałości świą-
tyń z początków chrześcijaństwa.

P
odczas konferencji poświę-
conej przyszłości maltań-
skiej turystyki Ministerstwo 

Turystyki i Ochrony Konsumen-
tów wraz z VisitMalta zaprezen-
towało innowacyjną koncepcję – 
pierwszego w historii robota, wy-
korzystującego przy promocji 
Wysp Maltańskich nieskończone 
możliwości sztucznej inteligencji.  

Marija to interaktywny wir-
tualny robot obdarzony sztuczną 
inteligencją, służący pomocą 
wszystkim turystom, którzy chcą 
poznać bogatą historię Malty. Ko-
rzystanie z robota jest także moż-
liwe przez aplikację mobilną, do-
stępną w kilku językach. Dzięki 
wykorzystaniu najnowszej tech-
nologii Marija będzie wchodziła 

w interakcje w czasie rzeczywis-
tym i odpowiadała na wszystkie 
pojawiające się pytania; uczy się 
także poczucia humoru. 

Wirtualna istota powstała 
jako połączenie sztuki i  nauki, 
w wyniku skrupulatnego procesu 
twórczego. VisitMalta, we współ-
pracy z kanadyjską firmą Reima-
gine AI, stworzyła setki modeli 
2D wygenerowanych przez 
sztuczną inteligencję, nakładając 
je na siebie, aby powstał jeden 
ożywiony model 3D, wyglądający 
jak maltańska kobieta z cechami 
charakterystycznymi dla regionu 
śródziemnomorskiego.  

W procesie tworzenia kluczo-
wą rolę odegrał również język. 
Stworzono specjalny system le-

ksykonów uwzględniający wymo-
wę maltańskich słów i specyfikę 
słownictwa, jak najlepiej odzwier-
ciedlających przeciętną maltańską 
rozmowę. 

Do stworzenia neuronowego 
modelu głosu Marii, mówiącej po 
angielsku z maltańskim akcentem, 
wykorzystano głos maltańskiej 
lektorki Dory Falzon. Falzon na-
grała wiele godzin dialogów, na 
podstawie których stworzono du-
plikat głosu, którym posługuje się 
Marija. Głos robota może teraz 
ewoluować niezależnie od orygi-
nalnych nagrań, dodając do słow-
nika Marii wszelkie nowe infor-
macje niezbędne w  procesie 
uczenia się.

P
omnik Małej Syrenki jest 
jednym z najbardziej zna-
nych i  rozpoznawalnych 

symboli Kopenhagi. Pomnik 
przedstawia tytułową bohaterkę 
powieści Hansa Christiana An-
dersena Mała Syrenka. Ta pół ko-
bieta, pół ryba w  kopenhaskim 
porcie waży aż 175 kg i  mierzy 
1,25 m. Skąd się tu wzięła?  

Wszystko zaczęło się od bale-
tu Mała Syrenka. Zafascynowany 
przedstawieniem Carl Jacobsen – 
syn założyciela browaru Carlsberg 
– postanowił zamanifestować 
swoje zauroczenie, zamawiając 
i fundując pomnik syreny. Było to 
w 1909 roku. Twórcą pomnika był 
duński rzeźbiarz Edvard Eriksen, 
a modelką… jego żona i tancerka 
– Ellen Price.  

Ogromna popularność syrenki 
przełożyła się na stworzenie kopii 
pomnika w wielu odległych kra-

jach. Posąg Małej Syrenki będzie-
cie mogli obejrzeć między innymi 
w: 
• Greenville, Kimballton i Sol-

vang w USA, 
• Osace w Japonii, 
• Piatra Neamt w Rumunii. 

Legenda o  dwóch syrenich 
siostrach – w Warszawie i w Ko-
penhadze – dotyczy dwóch sióstr 
syren, kobiet, które miały rybie 
ogony i były zjawiskowo piękne. 
Obie przypłynęły nad Morze 
Bałtyckie, jedna zauroczona ska-
łami przy brzegu Danii, druga zaś 
popłynęła dalej, aż do Gdańska, 
skąd Wisłą dotarła do Warszawy. 
Zarówno jednej, jak i drugiej spo-
dobały się miejsca, w których się 
zatrzymały i obie pozostały tam 
aż do dziś. Jedna w kopenhaskim 
porcie, druga nad Wisłą w War-
szawie.
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Syrenk a w Kopenhadze

Syrenka z Warszawy

Złote Piaski

Syrenka 
z Kopenhagi 
i Warszawy

Bułgaria  
wraca do łask

Malta 

Pierwszy robot ze sztuczną 
inteligencją w turystyce
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T
o grupa dwóch pasm gór-
skich w łańcuchu Karpat 
znajdujących  się między 

Przełęczą Łupkowską (640 m 
n.p.m.) a Przełęczą Wyszkowską 
(933 m n.p.m.). Najwyższy szczyt 
Bieszczadów to Pikuj (1405 m 
n.p.m., na Ukrainie) zaś na tery-
torium Polski – Tarnica (1346 m 
n.p.m.). Dzielą się na:  
• Bieszczady Zachodnie (na tere-

nie Polski i Ukrainy), 
• Bieszczady Wschodnie (na tere-

nie Ukrainy).  

W Bieszczadach występują ro-
śliny i  zwierzęta niespotykane 
w  innych częściach Polski, 
a zwłaszcza takie, które lubią ciep-
ło, np. największy europejski wąż 
Eskulapa. Dobrze zachowane 
pierwotne lasy bukowe stanowią 
prawdziwy raj dla zwierząt. Żyją 
w nich m.in. żubry, jelenie karpac-
kie, niedźwiedzie, wilki, rysie, żbiki, 
bocian czarny, orzeł przedni, a od 
2007 roku również koniki polskie.  

Wśród flory stwierdzono po-
nad 900 gatunków roślin naczy-
niowych, 250 gatunków mchów 
i 300 porostów, w tym 30 gatun-
ków endemicznych roślin 
wschodniokarpackich i alpejskich. 
Wśród zwierząt doliczono się 230 
gatunków kręgowców (43 ssaków, 
7 gadów, 10 płazów, 150 ptaków 
i 20 ryb).  

Klimat Bieszczadów jest 
umiarkowany, ciepły, przejściowy 
z dominacją cech klimatu konty-
nentalnego. Lata są tu ciepłe, 

a zimy mroźne. Zdarzają się spad-
ki temperatury do −30 stopni.  

*** 

Zasadnicza ekspansja osadni-
cza w Bieszczadach przypada na 
schyłek panowania króla Kazi-
mierza Wielkiego oraz królowej 
Jadwigi. W roku 1361 król nadał 
rozległe dobra rycerskiemu klano-
wi rycerzy przybyłych z Węgier – 
Piotrowi i Pawłowi Balom, którzy 
założyli kilkadziesiąt miejscowo-

ści wzdłuż żyznej doliny Hoczew-
ki. W środkowym dorzeczu Sanu 
ziemię bieszczadzką kolonizowali 
śląscy Kmitowie i morawscy Her-
burtowie. W II połowie XIX wie-
ku powstały w okolicach Biesz-
czadów pierwsze na świecie 
kopalnie ropy naftowej, budowane 
są również linie kolejowe łączące 
Węgry z Galicją.  

W czasie II wojny światowej 
polskie Bieszczady były areną walk 
między wojskami niemieckimi, 
oddziałami słowackimi, Armią 
Czerwoną oraz UPA a  polskim 
podziemiem niepodległościowym 
(AK – NSZ), a po wojnie pomię-
dzy UPA a  Wojskami Ochrony 
Pogranicza, funkcjonariuszami 
Urzędu Bezpieczeństwa i innymi 
organami władzy państwowej pol-
skimi i radzieckimi.  

Działały tu m.in. oddziały 
partyzanckie Adama Winogrodz-
kiego, Józefa Pawłusiewicza, Mi-
kołaja Kunickiego i  Antoniego 
Żubryda. Od wiosny 1943 roku 
nasiliły się pierwsze walki polskie-
go podziemia (AK oraz party-
zantki polsko-radzieckiej) ze 
zbrojnym ramieniem Organizacji 
Ukraińskich Nacjonalistów – 
UPA, która dopuszczała się wów-
czas mordów na ludności cywilnej, 
grabienia i palenia wsi, porywania 
mieszkańców.  

Po akcji „Wisła”, która została 
przeprowadzona w latach 1947–
1950, ludność ukraińska i rusińska 
została przesiedlona na zachód 
i  północ Polski. Operacja miała 
charakter polityczno-wojskowy 
przeciwko Ukraińskiej Powstań-
czej Armii oraz Organizacji 
Ukraińskich Nacjonalistów. Wy-
siedlenia całych wsi oraz osad były 
prowadzone przede wszystkim na 
terenach Polski południowo-
wschodniej, które zamieszkiwali 
Ukraińcy, Bojkowie, Łemkowie 
oraz Dolinianie.

T
u na pewno dobrze się po-
czują eleganci i czyściochy. 
W Bydgoszczy działa pry-

watne muzeum prezentujące eks-
ponaty i  akcesoria związane 
z  utrzymywaniem higieny przez 
człowieka, a w szczególności his-
torię produkcji i używania mydła. 
Muzeum mieści się w trzech ka-
mieniczkach położonych w  pół-
nocnej pierzei ulicy Długiej, na 
terenie Starego Miasta. 

Placówka została otwarta 1 
września 2012 roku z inicjatywy 
Darii Kieraszewicz i  Adama 
Bujnego. Nawiązuje ona do tra-
dycji przemysłu chemicznego 
w  Bydgoszczy, rozwiniętego 
w  XIX wieku, w  tym produkcji 
mydła, eksportowanego stąd do 
wielu krajów Europy. Frekwencja 
zwiedzających sięga 45 tys. osób 
rocznie.  

Muzeum przedstawia historię 
brudu i higieny od czasów staro-
żytnych po współczesność. Ucho-
dzi za jedną z  nielicznych tego 
typu placówek w Europie.  

Można tu zobaczyć: średnio-
wieczną łaźnię, XIX-wieczny po-

kój kąpielowy, urządzenia służące 
do mycia i kąpieli (m.in. pierwszą 
przenośną ubikację czy pierwo-
wzór prysznica), żeliwne wanny 
z XIX wieku, szczotki z końskiego 
włosia do szorowania ciała, mag-
lownice, pralki, suszarki oraz bo-
gatą kolekcję mydeł z różnych za-
kątków świata i Europy i form do 
ich produkcji. Dostępne są rów-
nież dokumenty dotyczące metod 
i  rytuałów higienicznych oraz 
przedwojenne reklamy środków 
czystości. Eksponaty można do-
tknąć, powąchać, a niektóre nawet 
kupić.  

Placówka aspiruje do miana 
żywego muzeum, w którym moż-
na samemu tworzyć kompozycje 
mydeł w ramach warsztatów Ob-
woźnej Pracowni Mydła oraz na 
miejscu w zaimprowizowanym la-
boratorium. Warsztaty obejmują 
opowieści o historii higieny, pro-
dukcji i używania środków czys-
tości oraz wykonanie własnego 
mydła w oryginalnej formie i ko-
lorze, z indywidualnie dobranymi 
dodatkami, solami i zapachami.

S
kalna Czaszka przez lata 
była ukryta w Parku Naro-
dowym Gór Stołowych. Nie 

prowadził tutaj żaden szlak ani 
znaczona ścieżka. Kto chciał ją 
odnaleźć, czynił to nielegalnie – 
przypominamy, że na terenie par-
ków narodowych poruszamy się 
jedynie po wyznaczonych szlakach. 
Tylko nieliczni odnajdywali drogę 
do celu. 

W roku 2021, gdy władze 
PNGS, wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom turystów, zdecydo-
wały się stworzyć specjalną, szla-
kową odnogę do tej atrakcji. Bo 
jak się okazuje, Skalna Czaszka 
znajduje się dosłownie tuż-tuż 
przy niebieskim szlaku prowadzą-
cym z Narożnika na Skały Pucha-
cza. Aby do niej stamtąd dotrzeć, 
wystarczy 40 minut.Cerkiew św. Michała Archanioła w Smolniku, w 2013 wpisana na 

Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO

Bieszczady

Skalna Czaszka 
w Górach 
Stołowych

Fo
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Lesław Miller 

P
olska to piękny kraj. Nic 
dziwnego, że chętnie od-
wiedzają nas setki tysięcy 

turystów z całego świata. Jednym 
z  większych ośrodków kultural-
nych, edukacyjnych i turystycznych 
województwa lubelskiego jest Za-
mość.  

Za sprawą unikalnego zespołu 
architektoniczno-urbanistycznego 
Starego Miasta bywa nazywany 
„perłą renesansu”, „miastem ar-
kad” i  „Padwą północy”. Pod 
względem powierzchni plasuje się 
na 10 miejscu w  województwie. 
W  1992 roku zamojskie Stare 
Miasto zostało wpisane na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNES-
CO. 

Według danych Głównego 
Urzędu Statystycznego z 31 grud-
nia 2020 roku Zamość liczył 
62  785 mieszkańców i  był pod 
względem liczby ludności drugim 
(po Lublinie) miastem w  woje-
wództwie, a także 63 spośród naj-
ludniejszych miast w Polsce.  

Zamość leży na historycznej 
Rusi Czerwonej, w dawnej ziemi 
chełmskiej stanowiącej od XIV 
wieku część Królestwa Polskiego. 
Prywatne miasto szlacheckie, za-
łożone w oparciu o prawo lokacyj-
ne w  1580 roku, położone było 
w  XVI wieku w  województwie 
ruskim. 

Zamojskie Stare Miasto to 
jedno z  unikatowych miejsc 
w Polsce. Zostało wybudowane od 
podstaw według planu opracowa-
nego przez włoskiego architekta 

Bernarda Morando, który nawią-
zywał do ówczesnych miast wło-
skich i miast idealnych. Wyróżnia 
je charakterystyczny układ urba-
nistyczny, na co wskazuje przebieg 
ulic przecinających się pod kątem 
prostym oraz linia dawnych 
umocnień miasta, na planie sied-
mioboku. Po wielu zmianach 

w jego historii, nadal jest jednym 
z nielicznych miast o  takim ze-
spole architektoniczno-urbanis-
tycznym. 

Starówka  koncentruje wiele 
zabytków, do których zaliczane są 
budynki świeckie (m.in. ratusz, 
dawny pałac Zamoyskich, budy-
nek dawnej Akademii Zamoj-
skiej), kościoły i dawne budynki 
sakralne (w tym katedra, kościoły 
franciszkanów, redemptorystów 
i  św. Katarzyny, dawne budynki 

poklasztorne), charakterystyczne 
budynki dawnej ludności żydow-
skiej (zwłaszcza synagoga, myk-
wa) oraz pozostałości zamojskiej 
twierdzy (bastion, nadszańce, bra-
my miejskie). Są tu także budynki 
niewpisane na listę zabytków, ale 
godne uwagi, na przykład dawne 
jatki żydowskie.  

Po licznych renowacjach Stare 
Miasto nadal wymaga remontów, 
jakie są prowadzone dzięki stara-
niom podjętym m.in. przez wła-
dze miasta. Zrealizowano tu kilka 
programów rewitalizacji obejmu-
jących niektóre bloki kamienic, 
ulic i placów staromiejskiej dziel-
nicy, dawną synagogę, katedrę, po-
nadto gruntowne prace poprawiły 
stan wybranych fragmentów za-
chowanych fortyfikacji Twierdzy 
Zamość.

Prezentujemy polskie miasta 

Zamość – perła renesansu

Stare Miasto w Zamościu

Staromiejska uliczka

Rynek
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W
estern City, czyli mias-
to prawdziwych kow-
bojów w  Polsce? 

Oczywiście, znajduje się w uroczej 
górskiej wiosce Ściegny koło Kar-
pacza. To jedno z najbardziej at-
rakcyjnych turystycznie miejsc 
w  regionie jeleniogórskim. Jego 

atrakcyjność gwarantuje  niepo-
wtarzalność przeżyć.  

Każdy może tutaj przenieść 
się w czasie do świata szeryfów, 
rewolwerowców i  poszukiwaczy 
złota. Western City powstał 4 lip-
ca  1998 roku, w rocznicę Amery-
kańskiej Deklaracji Niepodległo-
ści. Właściciel i  szeryf miasta – 
Jerzy Pokój strzałem w powietrze 
oficjalnie otworzył Western City 
dla świata. Miasteczko ma po-
wierzchnię ok. 65 hektarów, więk-
szą część z tego stanowią rozległe 
pastwiska dla bydła i koni.  

Western City w Ściegnach  to 
osadzony w westernowym klima-
cie park rozrywki, kowbojskie 
miasteczko, którego drewniane 
budynki są ściśle wzorowane na 
zabudowaniach z  Dzikiego Za-
chodu. W centrum miasta znaj-

duje się saloon, w którym może-
my również zjeść kowbojski posi-
łek przyrządzony przez saloono-
we dziewczyny. W  pobliżu 
spotkamy biuro szeryfa, strzegą-
cego  prawa i porządku, a  także: 
sklep kolonialny, pocztę, bank. 

W Western City każdy znaj-
dzie coś dla siebie. Można tutaj 
strzelać z łuku indiańskiego, rzu-
cać do celu nożem, włócznią, ry-
walizować we wspinaczce, prze-
jechać się kolejką jeżdżącą po 
wyznaczonym torze na początku 
miasta. W  jednym z budynków 
znajduje się strzelnica z kowboj-
skim lassem, można tam też 
strzelać z wiatrówek, westerno-
wych koltów, rewolwerów, win-
chesterów. 

Oryginalny bar – Chata Tra-
pera, proponuje wiele traperskich 

przysmaków, kusząc pięknym sty-
lowym wnętrzem.  

Tak było na początku Western 
City. Ostatnie lata – z powodu pan-
demii –  znacznie ograniczyły jego 
działalność. Ale tegoroczne lato za-
powiada się dosyć ciekawie. Gos-
podarze miastecka opowiedzieli 
o swoich najbliższych planach. 

Od  kwietnia do grudnia 2022 
roku odbędzie się w miasteczku 
wiele atrakcyjnych imprez, m.in.: 

Konkursy: płukania złota, rzu-
tu podkową, rzutu lassem,  konku-
rencje kowbojskie, konkurs polo-
wania na bizony, zawody jazdy 
konnej w  stylu western, rzutu 
podkową, jazdy na mechanicznym 
byku, festiwal pieczonego ziem-
niaka. 

Zdjęcia na stronie obrazują to 
kowbojskie miasteczko.
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Western City koło Karpacza
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Łukasz Kłykow  

P
ochodzący z Nowego Or-
leanu Paul Morphy (uro-
dzony w roku 1837, zmarł 

w  1884) uważany był w  czasie 
swojej krótkiej, lecz efektownej 
kariery sportowej za najlepszego 
szachistę świata. Podczas pobytu 
w  Europie w  latach 1857-1859, 
młody Amerykanin pokonał 
wszystkich ówczesnych najsilniej-
szych graczy. Tytuł nieoficjalnego 
czempiona globu przejął w 1858 
od wrocławianina Adolfa Ander-
ssena, wygrywając z nim 7:2. 

Po powrocie do USA Morphy 
nie kontynuował już wyczynowego 
uprawiania szachów, koncentrując 
się na pracy w zawodzie prawni-
czym. Zaskarbił sobie jednak tak 
wielki szacunek wśród miłośników 
królewskiej gry, że pierwszy oficjal-
ny mecz o mistrzostwo świata po-
między Wilhelmem Steinitzem 
i mającym polskie korzenie Janem 

Zukertortem zorganizowano do-
piero po jego śmierci. 

Morphy jest m.in. zwycięzcą 
jednej z  najpiękniejszych partii 
wszech czasów, mojej ulubionej. 
Naprzeciw dowodzącego białymi 
bohatera dzisiejszego odcinka 
rubryki zasiedli dwaj silni amato-
rzy: książę Brunszwiku Karol II 
i  francuski arystokrata Comte 
Isouard de Vauvenargues. Była to 
tzw. partia konsultacyjna (obaj ry-
wale Amerykanina ustalali posu-
nięcia między sobą). Rozegrana 
została w  Operze Paryskiej 
w przerwie przedstawienia „Nor-
my” Vincenzo Belliniego. 

1. e4 e5 2. Sf3 d6 3. d4 Gg4? 
4. d:e5 G:f3 5. H:f3 d:e5 6. Gc4 
Sf6 7. Hb3 He7 8. Sc3! 

Możliwe było 8.H:b7, ale gdy 
Morphy miał do wyboru powięk-
szenie pozycyjnej przewagi lub 
niewielką zdobycz materialną (po 
8... Hb4+ zyskałby piona) – nie-
mal zawsze decydował się na to 
pierwsze. 

8... c6 9. Gg5 b5 10. S:b5! 
Ofiara skoczka za dwa piony, 

by otworzyć pozycję i ruszyć do 
ataku na niezabezpieczonego ro-
szadą czarnego króla. 

10... c:b5 11. G:b5+ Sbd7 12. 
O-O-O Wd8 13. W:d7! W:d7 
14. Wd1 

Wszystkie figury białych już 
biorą udział w ataku na nieprzyja-
cielskiego monarchę. 

14... He6 15. G:d7+ S:d7 
(diagram) 

Amerykanin wieńczy szacho-
we arcydzieło poświęceniem het-
mana. 

16. Hb8+!! S:b8 17. Wd8X 
Końcowa pozycja jest bardzo 

pouczająca, pokazuje bowiem, że 
ważniejsza od przewagi material-
nej bywa tzw. aktywność figur, 
czyli ich realne możliwości na sza-
chownicy. Konsultanci zdobyli 
wprawdzie hetmana i skoczka za 
dwa piony, ale to Morphy dał im 
mata w partii uwiecznionej w his-
torii jako „operowa”. 

Na tym konkretnym przykła-
dzie można się przekonać, że 

w szachach siła argumentu bywa 
mocniejsza od argumentu siły.

Komuch?  
Katol?  
Polak! 

Spacerując w tę i we w tę – roz-
myślam o tym i owym. 

Raz sam sobie wyznaczyłem 
zadanie: odtwórz z głowy pierw-
sze i ostatnie słowa jakiegoś waż-
kiego dla ludzkości tekstu. I przy-
łapałem siebie, że najsampierw 
wydobyłem z  pamięci początek 
(„Widmo krąży po Europie”) 
i  koniec („Proletariusze wszyst-
kich krajów, łączcie się!”) „Mani-
festu komunistycznego” Karola 
Marksa. 

Komunista ze mnie? Bardziej 
politolog. Przecież fakt, że znam 
też na pamięć początek („Zdro-
waś Maryjo, łaski pełna”) i koniec 
(„Amen”) najpowszechniejszej 
modlitwy chrześcijańskiej, wcale 
nie oznacza, że jestem katolikiem. 
Raczej typowym Polakiem, po 
prostu. 

Dlatego wiem również, że 
nasz hymn państwowy w wersji 
oryginalnej, pierwotnej, zaczyna 
się od słów: „Jeszcze Polska nie 
umarła”, zaś w  wersji oficjalnej, 
obowiązującej: „Jeszcze Polska nie 
zginęła”. Natomiast kończy się… 

No właśnie, kto wie? (chodzi mi 
nie o  „złączym się z  narodem” 
z refrenu, lecz o słowa z ostatniej 
niepowtarzanej zwrotki). Przy-
znaję bez bicia, że ja musiałem 
zajrzeć do tekstu Mazurka Dąb-
rowskiego, by sobie przypomnieć! 

Donoszę zapominalskim, że 
czterozwrotkowy (nie licząc refre-
nu) hymn kończy się słowami: 
„Słuchaj jeno, pono nasi biją w ta-
rabany”. Warto jednak pamiętać, 
że sam Mazurek Dąbrowskiego 
ma jeszcze dwie dodatkowe 
zwrotki, w  których jest o  Nie-
mcach, Moskalach i Kościuszce. 

 

Balowanie  
na trzeźwo 

Dzisiejsze ilustracje to kolaż 
dwóch zdjęć Artura Schabowskie-
go. Na pierwszym – ogólny widok 
balu z  okazji święta „Sächsische 
Zeitung” na wewnętrznym dzie-
dzińcu Zwingera w  Dreźnie 
w Niemieckiej Republice Demo-
kratycznej w roku 1987. Na dru-
gim – ja (ten bez marynarki) przy 
jednym ze stolików z częścią dele-
gacji „Gazety Robotniczej”. Siedzę 
razem z ówczesnym sekretarzem 
redakcji Januszem Przybyłowi-
czem, młodym reporterem Mar-

kiem Rybczyńskim i  niemiecką 
opiekunką naszej wrocławskiej 
grupy. 

Widać, że radosny to ja wtedy 
nie byłem; głównie dlatego, że za-
bawy przy alkoholu mnie, absty-
nenta, nigdy i nigdzie nie kręciły. 
Fotograf uwiecznił akurat mo-
ment, w którym patrzę spode łba 
na towarzyszącą nam kobietę, się-
gającą po butelkę z wódką w celu 
polania do kolejnego toastu. 

Ilekroć trafiam w domowym 
archiwum na te zdjęcia, tylekroć 
myślę o… Władimirze Putinie. 
Prezydent Rosji po skończeniu 
studiów prawniczych swoją karie-
rę zawodową rozpoczynał od pra-
cy w Komitecie Bezpieczeństwa 
Państwowego przy Radzie Mini-
strów ZSRR, na stanowisku ofi-
cera operacyjnego. Jako kagiebis-
ta, w latach 1985–1990 służył na 
terytorium NRD. Oficjalnie był 
dyplomatą. Faktycznie werbował 
tajnych współpracowników – 
szpiegów i inwigilował tamtejsze 
środowisko naukowe. 

Z cefałki Putina wynika, że 
rezydował on wtedy właśnie 
w  Dreźnie. W  mieście, które ja 
akurat w tym samym czasie przy-
najmniej parokrotnie odwiedza-
łem. Nie mogę więc wykluczyć, że 
gdzieś tam o obecnego „cara” się 

otarłem. Np. na balu prasowym 
na dziedzińcu Zwingeru. 

Odnotowując tę ciekawostkę 
– nie tylko z  dziennikarskiego 
obowiązku dodam, że od 24 lute-

go br. mój neutralny dotychczas 
stosunek do Putina uległ zasadni-
czej zmianie. Jestem wręcz za 
wpisaniem mu do biogramu epi-
tetu: „zbrodniarz wojenny”. 

Hobby

Polub szachy (50)
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Lesław Miller 

Z
darzyło się jak w powieści 
Władysława Stanisława 
Reymonta – „Chłopi”. On, 

starszy mężczyzna, ona – jego dru-
ga i  o wiele młodsza żona oraz 
syn jegomościa w wieku macochy. 
Między młodymi wybuchł gorący 
romans. Ale po kolei. 

Ignacy był najbogatszym rol-
nikiem w podkarpackiej wsi. Pro-
wadzili z żoną, Heleną, wielohek-
tarowe gospodarstwo. Początkowo 
tyrali od świtu do nocy, ale kiedy 
zakupili ciągniki i maszyny, praca 
stała się znacznie lżejsza. W obej-
ściu pomagał syn – Jasiek. Córka 
– Zosia, liczyła zaledwie 12 lat 
i do jej obowiązku należała nauka 
w szkole. Toteż nie angażowano 
jej do żadnych prac polowych ani 
w obejściu. 

Żyli w dostatku i niczego im 
nie brakowało. Do czasu, bo He-
lena zachorowała i wymagała dro-
gich kuracji, które nie pomagały 
i kobieta przeniosła się do lepsze-
go świata. 

Ignacy rozpaczał, ale z czasem 
musiał się pogodzić ze statusem 
wdowca. Po roku doszedł do sie-
bie i postanowił poszukać nowej 
żony. Nie brakowało w tej dużej 
wsi panien i wdów, które chętne 
stanęłyby z Ignacym przed ołta-
rzem .Mógł wybierać jak w grusz-
kach ulęgałkach. Ale chłop miał 
swoje upodobania, jego żona win-
na być młoda, ładna, robotna 
i dbająca o dom. Nie musiała być 
bogata, byle jednak pochodziła 
z porządnego domu. 

Szukał więc Ignac i szukał, aż 
jego wybór padł na Hankę. Była 
zgrabną, długonogą dziewczyną. 
Mieszkała z  owdowiałą matką 
prowadzącą trzyhektarowe gospo-
darstwo rolne. Nie przynosiło ono 
dużych zysków, ale obie dorabiały 
szyciem kiecek. 

Któregoś dnia odwiedziła je 
stara Michałowa.  

– Przychodzę do was jako 
swatka. 

– Co, chcesz mnie wydać za 
mąż? – zażartowała matka – za 
stara jestem na amory. 

– Nie ciebie, tylko Hankę. 
– Hankę? A któż czyha na jej 

rękę? 
– To musi być na razie tajem-

nicą, Ignacy prosił mnie, abym go 
z Hanką wyswatała, bo chce się 
z nią ożenić. 

– Zwariował, po co mi stary 
dziad! – krzyknęła Hanka. – Jak 
chce, to niech się ożeni z mamą, 
jesteście chyba w jednym wieku!  

– Hanuś, co ty mówisz, Ignacy 
nie jest taki stary, a  jaki bogaty! 

Byłabyś pierwszą damą we wsi, 
jak pani prezydentowa w Warsza-
wie! 

Przekonywania Hanki przez 
matkę i Michałową trwały jeszcze 
kilka dni, aż znudzona dziewczy-
na zgodziła się na pierwszą ran-
dkę. Nie we wsi, broń Boże! Poje-
chali cichcem do Krakowa, gdzie 
Ignac zarezerwował stolik w dro-
giej i eleganckiej restauracji. Po-
czątkowo siedzieli sztywno i roz-
mowa się nie kleiła. Dopiero wino 
podane do obiadu przyniosło luz. 
Kelner dyskretnie podał Ignacowi 
piękny bukiet kwiatów i  stary 
amant wziął go, uklęknął przed 
dziewczyną z pytaniem, czy chce 
zostać jego żoną. 

Hanka zaczerwieniła się jak 
burak ćwikłowy i – pomna jednak 
ostremu nakazowi matki – odpo-
wiedziała: – Tak. 

Miesiąc później wzięli ślub, 
a w największej sali miejscowego 
domu kultury odbyło się wesele, 
na które zaproszono wszystkich 
mieszkańców wsi. Goście jedli 
i pili do syta, tylko pies Azor był 
trzeźwy. 

Później nastąpiła codzienna 
proza życia, Ignacy był zachwyco-
ny młodą żoną i codziennie kupo-
wał jej drogie prezenty. Dostała 
samochód, modne ciuchy i obu-
wie, przedmioty codziennego 
użytku. Hanka spełniała swoje co-
dzienne małżeńskie obowiązki, 
ale bez zachwytu. Ignacy ją ponie-
kąd rozumiał, bo trudno by skaka-
ła z radości przed starym mężem. 
Uznał, że jakoś się dotrą, jak silnik 
w nowym samochodzie. Nie przy-
puszczał biedak, w jakim był wiel-
kim błędzie.  

Ignacy któregoś dnia wysłał 
syna Jaśka do miasta, by kupił ja-
kieś części do traktora. Zabrała się 
z nim Hanka, bo chciała w delika-
tesach zrobić zakupy. 

W drodze powrotnej Jasiek 
zaproponował Hance krótki re-
laks na cichej polanie. Chętnie się 
zgodziła. Rozłożyli koc i usiedli. 
W pewnym momencie Jasiek za-
żartował: 

– Ale mam farta, jestem na 
randce z własną macochą. 

– Daj spokój z macochą, jes-
tem dla ciebie Hanką – powie-
działa i  pocałowała go w  usta. 
Chłopak nie był dłużny i  oddał 
całusa . Potem były następne, aż… 
stali się kochankami. 

– Co będzie, jak ojciec się do-
wie? –przeraził się Jasiek. 

– A co, masz zamiar go poin-
formować? 

– Coś ty!  
– Zrobiłam to, bo mi się po-

dobasz. 
Od tego czasu często spotykali 

się potajemnie na uprawianie se-
ksu gdzieś na polu albo w szopie 
na sianie.  

Hanka nieprzytomnie zako-
chała się w  Jaśku, jednocześnie 
stawała się coraz bardziej obojęt-
na, a nawet wręcz zimna wobec 
męża. Bała się, co z tego wyniknie. 
Jasio też mocno zakochał się 
w  Hance, ale miał wyobraźnię 
i bał się, że we wsi to nie utrzyma 
się w tajemnicy. Zaczną się plotki, 
dotrą do ojca i wszystko się ryp-
nie.  

Na zabawę taneczną poszli 
w  trójkę; Ignac z  żoną i  Jasiem. 
Małżonkowie tylko raz zatańczyli 
razem, a  potem cały czas Janek 
hulał z Hanką. Przytulali się do 
siebie tak mocno, że ludzie to za-
uważyli. Jak podejrzewał Jasio, we 
wsi zaczęto plotkować. Rogacz, 
jak mówi znane powiedzenie, do-
wiaduje się ostatni o tym, że jest 
zdradzany. Tak było i tym razem. 
Ignaca uświadomił jego kolega – 
Zenek. 

– Wiesz – powiedział Ignac 
do Zenka – czułem, że coś jest nie 
tak, lecz nie spodziewałem się ta-
kiego k….stwa pod moim da-
chem. Większego świństwa nie 
mogli mi zrobić! 

Ignac wezwał żonę i syna na 
rozmowę: 

– Pieruńskie ścierwa, nie chcę 
was znać! Spieprzajcie z  mego 
domu i nigdy się tu nie pokazuj-
cie! Zapomnijcie o jakimkolwiek 
spadku, żyjcie na własny rachu-
nek, bo nie dam ani grosza! No, 
już – wynocha! 

Wyszli z domu i wsiedli do sa-
mochodu Hanki, który Ignac za-
pomniał odebrać. Co dalej robić? 
Nagle Hanka przypomniała sobie 
o kuzynce – Zośce we Wrocławiu 

i  podążyli do stolicy Dolnego 
Śląska.  

Zośka akurat była w  domu 
i ciepło ich przyjęła. Zaoferowała 
mieszkanie przez kilka dni, a po-
tem coś się znajdzie. Zośka była 
bardzo dobra w  załatwianiu 
spraw. Już na drugi dzień znalazła 
im pokój z  osobnym wejściem 
w  domku jednorodzinnym oraz 
pracę Hance w  sklepie spożyw-
czym, a Jasiowi na budowie. 

Pracowali ciężko i żyli skrom-
nie, bo zarobki wystarczały na 
opłacenie pokoju i skromne wyży-
wienie. Nie było aury do wzajem-
nego uwielbiania i – zamiast upra-
wiać dziki seks, jak na wsi – coraz 
częściej się kłócili.  

Hanka tego dnia pracowała 
w  kasie, kiedy zjawił się wysoki 
przystojniak. Kupił butelkę fran-
cuskiego koniaku i zaczął Hankę 
podrywać. 

– Może razem wypijemy ten 
dar boży? – zaproponował żartob-
liwie. 

– Dlaczego nie, ale innym ra-
zem – odpowiedziała. 

Po wyjściu z pracy Hanka za-
uważyła przystojniaka przed skle-
pem. 

– No, doczekałem się, butelka 
grzeje mi kieszeń i czeka, abyśmy 
ją razem naruszyli. Mieszkam bli-
sko i zapraszam na party. 

Hanka przyjęła zaproszenie, 
bo facet jej się podobał. Miał rów-
nież dar przekonywania. Dziew-
czyna uległa i  poszła na chatę. 
Mietek, bo tak miał na imię, oka-
zał się sympatyczny i szarmancki. 

Zaparzył kawę, znalazł jakieś 
ciasteczka, otworzył butelkę i na-
lewał szlachetny alkohol do lam-
pek. Hanka, rzadko pijąca moc-
niejsze trunki, szybko się 
zaprawiła. Obudziła się w… łóżku 
obok Mietka. I nagle wytrzeźwia-
ła… 

– Co ja zrobiłam! – krzyknęła 
z wyrzutem do faceta. 

 – Byłaś doskonała, sądzę, że 
zostaniemy parą. 

Hanka nic nie powiedziała, 
ubrała się, trzasnęła drzwiami 
i wyszła. W domu Jasiek nie ode-
zwał się do niej. Zrobił prowizo-
ryczne posłanie i położył na dy-
wanie, lecz nie zasnął przez całą 
noc. Nazajutrz Hanka bez śniada-
nia szybko wyszła do pracy. 
W sklepie zjawił się Mietek i za-
prosił ją po pracy do siebie. – Co 
mam siedzieć w domu z tym po-
nurym mrukiem – pomyślała 
i przyjęła zaproszenie Mietka.  

Ledwie zdążyli usiąść, ktoś za-
pukał do drzwi, Mietek otworzył 
i  zobaczyli Jasia z  morderczym 
wzrokiem. Rzucił się na Mietka 
i  zaczął bić go gdzie popadło. 
Gospodarski chłopak, zaprawiony 
pracą na wsi, miał niezłą krzepę 
i pobił Mietka do utraty przytom-
ności. Sąsiedzi słyszący awanturę 
zawiadomili policję. Jasio pojechał 
radiowozem do aresztu, a Mietek 
karetką pogotowia do szpitala. 
Doznał licznych obrażeń i leczo-
no go przez miesiąc. 

*** 

Co było dalej? Jasio stanął 
przed sądem i został skazany na 
dwa lata pozbawienia wolności. 
Ignac rozwiódł się z Hanką, która 
potem wyszła za mąż za Metka. 
Natomiast Jasio po opuszczeniu 
pierdla został przygarnięty przez 
ojca, który mu wybaczył i zrobił 
spadkobiercą.

Niewierna macocha

Jak macocha stała się… kochanką
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Waldemar Niedźwiecki 

R
odzima futbolowa ekstra-
klasa zakończyła rozgrywki 
w  sezonie 2021/22. Nie-

spodzianek nie brakowało, głównie 
za sprawą kiepskiej dyspozycji uty-
tułowanych, zasłużonych dla pol-
skiej klubowej kopanej zespołów. 
Dolnośląskie drużyny zafundowały 
swoim fanom niemałe emocje, nie-
stety w  negatywnym tego słowa 
znaczeniu, choć koniec końców 
uratowały ekstraklasowy byt. Tylko 
tyle i aż tyle, biorąc pod uwagę, iż 
jeszcze na dwie rundy przed osta-
tecznymi rozstrzygnięciami nie 
było to takie pewne. Ale o  tym 
w dalszej części tego tekstu.  

Mistrzem, absolutnie zasłuże-
nie, został poznański Lech. Ma-
ciej Skorża powrócił po latach na 
Bułgarską, by odebrać Legii mist-
rzowską koronę. W sposób bardzo 
przemyślany poukładał klocki, 
przekonał piłkarzy do ciężkiej 
pracy i swojej koncepcji gry, co za-
procentowało końcowym sukce-
sem. Jeśli jednak „Poznańska Lo-
komotywa” myśli o  uniknięciu 
kompromitacji w meczach o euro-
pejskie puchary, musi się wzmoc-
nić. I to nie zagranicznym „szro-
tem”, a futbolistami, dla których 
to będzie szansa na pokazanie się 
piłkarskiej Europie. Pochwały dla 

Lecha, szacunek dla wicemistrza 
z Częstochowy. Dla mnie Raków 
to największa miła niespodzianka 
ostatnich dwóch sezonów. Dwu-
krotnie srebrny medal, wygrane 
w Pucharze Polski, krajowy Su-
perpuchar. A przecież częstocho-
wianie powrócili do najwyższej 
klasy rozgrywek (po 21 latach!) 
dopiero w sezonie 2019/20. Mąd-
ry, odpowiedzialny właściciel pił-
karskiej spółki Michał Świer-
czewski i  objawienie trenerskie 
Marek Papszun to najwięksi 
(choć nie jedyni) ojcowie tego 

wejścia z przytupem „Medalików” 
do czołówki polskich klubów. Do 
wspomnianych osiągnięć druży-
nowych należy dołożyć także in-
dywidualne – tytuł króla strzelców 
dla Ivana Lopeza Alvareza (kró-
cej: Ivi Lopeza), choć niespełna 
28-letniemu Hiszpanowi wystar-
czyło do tego zaledwie 20 bramek. 
Jednak to był jeden z nielicznych 
obcokrajowców, którzy stanowili 
wartość dodaną do tzw. ekstrakla-
sy. Największe rozczarowanie to 
postawa dwóch wielkich (oczywi-
ście w skali kraju) firm: obrońcy 

mistrzowskiego tytułu Legii oraz 
Wisły Kraków. Krakowianie spi-
sywali się w  2022 roku fatalnie, 
przegrywali mecz za meczem, 
i musieli pożegnać się z ekstrakla-
są. Uczynili to w kiepskim stylu, 
nie tylko od strony czysto sporto-
wej. I jeśli w klubie „Białej Gwiaz-
dy” nie nastąpi trzęsienie ziemi, 
wróżę jej pozostanie w I lidze nie 
tylko na jeden sezon. Warszawia-
cy z kolei przez długi czas zalegali 
w ogonie tabeli, i zanosiło się na 
sensację. Od totalnej kompromi-
tacji uratował zespół zawezwany 
w charakterze strażaka (miał ciąg-
le ważny kontrakt z klubem z Ła-
zienkowskiej) Aleksandar Vuko-
vić. A o „sile” Legii świadczy aż 
siedemnaście porażek – więcej za-
notowały jedynie ostatni w tabeli 
Górnik Łęczna i… Zagłębie Lu-
bin. 

I w ten sposób przechodzę do 
występów dolnośląskich drużyn. 
Początek rozgrywek nie zapowia-
dał dramatycznej ich końcówki. 
Śląsk wystartował obiecująco, 
a trener Jacek Magiera obiecywał 
walkę o podium. Aspiracje do wy-
sokiej lokaty zgłaszało też 
KGHM Zagłębie, ale im dalej 
w las, tym więcej drzew. I w tym 
lesie obie dolnośląskie ekipy szyb-
ko się zagubiły. W konsekwencji 
szkoleniowcy zespołów z Lubina 
i Wrocławia musieli pożegnać się 

z  posadami. Magierę zastąpił 
Piotr Tworek, zaś Dariusza Żu-
rawia powracający na „stare śmie-
ci” Piotr Stokowiec. Lepiej pora-
dził sobie ten drugi, bowiem 
lubinianie w nerwowej końcówce 
najpierw rozgromili na wyjeździe 
Radomiaka 6:1, a potem dość nie-
oczekiwanie zwyciężyli kandydata 
do mistrzostwa – Raków. Śląsk do 
przedostatniej kolejki miał nóż na 
gardle, bowiem w  arcyważnym 
meczu w  Mielcu stracił prowa-
dzenie i trzy punkty, w doliczo-
nym czasie gry. To stało się w mi-
nionych rozgrywkach 
specjalnością wrocławian. Na 
szczęście dla nich Wiśle przyda-
rzył się wspomniany gigantyczny 
regres formy, więc w stolicy Dol-
nego Śląska mogli odetchnąć. 
Ale pomysłu na tę drużynę, na 
pozyskanie dla niej poważnego 
właściciela od lat nie ma. Więc 
wcześniej, czy później będzie 
płacz i  zgrzytanie zębów. Teraz 
kopacze pójdą na niekoniecznie 
zasłużony odpoczynek. Nie po-
winni natomiast brać dłuższych 
urlopów działacze – wręcz prze-
ciwnie, zacząć już teraz myśleć 
o następnym sezonie, o zbudowa-
niu składu, który zapewni jeśli nie 
podium, to spokojne utrzymanie 
się w ekstraklasie. Zatem panowie 
(a może i  panie) w  Zagłębiu 
i Śląsku – do roboty!

Waldemar Niedźwiecki 

C
hoć za nami dopiero pięć 
miesięcy 2022 roku, Dolny 
Śląsk może już pochwalić 

się znaczącymi sukcesami. Mam 
na myśli rozgrywki drużynowe, 
które przyniosły naszemu regionowi 
mistrzowskie tytuły. Chodzi o ko-
szykarki z Polkowic, ich kolegów 
ze Śląska, piłkarki ręczne z Lubina 
i tenisistki stołowe AZS UE Wroc-
ław. Trzy ostatnie zespoły zasługują 
na szczególne uznanie nie tylko 
z racji owych złotych medali. Szczy-
piornistki Zagłębia obroniły mist-
rzostwo w dobrym stylu. To zasługa 
zawodniczek, ale i  – zwłaszcza – 
trenerki Bożeny Karkut. Bo zna-
komita ongiś piłkarka ręczna (klasy 
międzynarodowej) w  roli szkole-
niowca drużyny z Lubina występuje 
już od… 22 lat! To z  pewnością 
ewenement w  skali świata, a  ja 
składam wyrazy uznania i szacunku 
działaczom Zagłębia, którzy nie 

wykonywali nerwowych ruchów, 
zwłaszcza wtedy, kiedy zespołowi 
nie wiodło się tak dobrze, jak 
w dwóch ostatnich sezonach. Pani 
Bożena nie odpuściła nawet w sy-
tuacji ciężkiej choroby nowotwo-
rowej, zresztą praca dawała jej siły 
do jeszcze trudniejszej walki od tej 
na parkiecie. I oba starcia wygrała.  

Z kolei pingpongistki AZS 
UE Wrocław dokonały wyczynu 
historycznego – przełamały po-
nad trzydziestoletnią (!) hegemo-
nię tarnobrzeskiej Siarki. I uczy-
niły to w czysto polskim składzie 
– po raz pierwszy w XXI wieku 
bez zawodniczki z Chin, a bez cu-
dzoziemki w ogóle jako pierwsze 
od 1990 roku. Wielkie brawa dla 
Natalii Bajor oraz sióstr Katarzy-
ny i Anny Węgrzyn, ale też dla 
trenera Zdzisława Tolksdorfa, 
który z  akademickim zespołem 
Uniwersytetu (kiedyś Akademii) 
Ekonomicznego wywalczył dwa-
naście medali MP. Trudno sobie 
wyobrazić tę ekipę bez pana Tol-

ka, ale jeszcze trudniej bez jej pre-
zesa Andrzeja Hrehorowicza. 
Sekcja tenisa stołowego to jego 
autorski pomysł sprzed wieków, 
podobnie jak sprowadzenie na po-
czątku jej istnienia skośnookich 
pingpongistek, zaś od pewnego 
czasu inwestowanie w utalento-
waną krajową młodzież. Wszak 
złote medalistki to bardzo młode 
dziewczyny, więc to, co najlepsze, 
zapewne jeszcze przed nimi. Pre-
zes Hrehorowicz może być dum-
ny z wykonanej pracy.  

Dumny może też być koszy-
karski mag Andrej Urlep, zwany 
z racji temperamentu „El Furio-
so”. Powrócił do zespołu, z któ-
rym odnosił największe sukcesy. 
Cztery mistrzostwa (po raz 
pierwszy na przywitanie z wroc-
ławską drużyną, w  1997 roku), 
potem różnie potoczyły się losy 
Słoweńca, aż po piętnastu latach 
przerwy znowu wylądował 
w ukochanym Śląsku. Najstarszy 
trener w PLK (rocznik 1957) nic 

nie stracił ze swojej charyzmy. 
Obiecywał walkę o  tytuł i  choć 
niektórzy pukali się w czoło, sło-
wa dotrzymał. Śląsk po raz osiem-

nasty został mistrzem. I znowu na 
widowni rozległo się: „Cała Pol-
ska w cieniu Śląska”.
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Maciej Skorża

Śląsk i Zagłębie uratowane!

Niech będą dla innych przykładem



Mały Jasiu nie może w nocy spać, 
więc poszedł do pokoju mamusi, 
aby położyć się koło niej. Wcho-
dząc do pokoju, nakrył rodziców 
na baraszkowaniu. Zdziwiony 
pyta:  
– Mamusiu, co robisz z tatusiem? 
– Wiesz, synku, zbliżają się świę-
ta, więc staramy się o braciszka. 
Na to mały Jasiu, zdejmując spod-
nie: 
– To ja poproszę klocki Lego!  

*** 
Jest wieczór. Przy stole siedzi oj-
ciec, syn, córka i matka. Syn nagle 
pyta ojca. 
–  Tato, a ile jest rodzajów piersi? 
–  No cóż, synku, to zależy od 
wieku. Do dwudziestu to są takie 
jędrne i  twarde jak melony. Od 
dwudziestu do pięćdziesięciu ta-
kie jak gruszka. Takie obwisłe, ale 
twarde jeszcze. Od pięćdziesięciu 
to są jak cebula. 
– Tato, dlaczego jak cebula? 
– Bo jak na to patrzysz, to chce się 
płakać. 
 Na to córka się zdenerwowała 
i pyta matki: 
– Mamo, a ile jest rodzajów ptasz-
ków? (wiadomo, o co chodzi). 

– To też zależy od wieku. Do 
dwudziestu lat to są takie twarde 
i jędrne jak dąb. Od dwudziestu 
do pięćdziesięciu jak brzoza. 
Giętkie, ale niezawodne. A  po 
pięćdziesiątce to jak drzewko na 
Boże Narodzenie. 
–  Mamo, a czemu jak drzewko 
na Boże Narodzenie? 
– Drzewko już dawno uschło, 
a bombki wiszą ino do ozdoby.  

*** 

Babcia się kiedyś obudziła. Usiad-
ła na łóżku i patrzy na dziadka, 
który siedział naprzeciwko. 
– Stary, ale miałam sen! 
– No, co ci się śniło? 
– Śniło mi się, że znowu miałam 
osiemnaście lat i  tatuś mi kupił 
rower i ja tak całą noc na tym ro-
werze jeździłam. 
Dziadek odpowiedział: 
– A mnie się śniło, że miałem dwa-
dzieścia lat i tak mi się kurde chcia-
ło, taką miałem ochotę na seks... 
– Toś mnie mógł obudzić! – 
krzyknęła babcia. 
–  Jak cię miałem budzić, skoro 
całą noc jeździłaś na rowerze? 

*** 

Gdy Jasia jeszcze nie było w szko-
le, pani mówi do dziewczynek: 
– Jak Jasiu przyjdzie i będzie – jak 
zawsze – brzydko mówił, to wy-
chodzimy. 
Jasiu wpada do klasy taki zdysza-
ny i mówi: 
– Proszę pani, po drugiej stronie 
burdel budują. 
Pani: 
– Dziewczynki, wychodzimy. 
Jasiu: 
– Gdzie się śpieszycie, dopiero 
wylewają fundamenty! 

*** 

Siedzi żona przed telewizorem. 
Zaczął lecieć program „Ręce, któ-
re leczą”. Żona zawołała męża. 
– Heniu, chodź już, bo ja widzę 
co cię boli, wyleczymy cię.  
Mąż przyszedł i usiadł obok kobie-
ty. Pani w telewizorze powiedziała: 
– Przyłóż lewą rękę do telewizora 
a prawą do miejsca, które cię boli. 
Kobieta dała lewą rękę na telewizor 
a prawą na bark. Po chwili spojrza-
ła na męża. Lewa na telewizorze, 
prawa na kroczu. Żona mówi. 
– Ale Heniu, ty nic nie zrozumia-
łeś, to program, który leczy, a nie 
wskrzesza umarłego.

Lanie wody 

Niech brak opadów ich nie poruszy, 
Niech się rolnicy nie boja suszy, 
Bo premier taką już ma urodę, 
Że nieustannie on leje wodę. 

 
Muskuły 

Dopóki Ziobro pręży muskuły, 
Unia porzuca wszelkie skrupuły, 

Na tym więc polega bieda, 
Że nam Bruksela forsy nie da. 

 
Interes 

Prezes pojechał do Kijowa, 
Lecz jego intencja była krajowa, 
On chce doczekać takiej pory, 
Żeby krajowe wygrać wybory. 

 
Obyczaj wirusa 

Czy rząd zasłużył na oklaski, 
Że już nie musimy nosić maski, 

Czy wirus zmieni swoje obyczaje, 
I zapowiada: ja się przyczaję. 

Twarz 

Oto luzu troszeczkę, 
Zdejmujemy maseczkę, 

Spojrzeć w lustro szansę masz, 
Sprawdź, czy zachowałeś twarz. 

 
Powróci 

Wirus pamięta o własnej obronie, 
Szanse są po mojej stronie, 

I hołdując medycznej nauce, 
Ja przeczekam i jeszcze powrócę. 

Rzekome zasługi 

Humanitarnych trzymając się bodźców, 
Obywatele wspierają uchodźców, 

Propaganda rządu to jest zwykła blaga, 
Gdy mówi, że to on najbardziej pomaga. 

 
Odmiana 

Przyglądałem się tej sprawie, 
Miał być drugi Budapeszt w Warszawie, 

Lecz się sytuacja wyjaśniła wreszcie, 
Teraz będzie druga Moskwa w Budapeszcie. 

 
Wniosek 

Powstał węgierski zaścianek, 
Orban to już nie bratanek, 

Wniosek się nasuwa rzewny, 
Nawet nie daleki krewny. 

 

Pomoc 

Rząd mówi Ukrainie chwała, 
Naszą wydatną pomoc dostała, 
Jednak pomocą się nie trudzi, 

Pomoc nadeszła od zwykłych ludzi. 
 

16 Wesoło i rekreacyjnie

Ala z Lublina

Poezja polityczna Jana Zacharskiego 
Dzieją się dzieje
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O Franku i żłobie 
Pryszczaty Franek  
z wioski Chudoba 
twierdzi, że jemu  
wciąż się podoba 

bycie aktywistą PiS-u, 
gdyż to według ich przePiSów 

bardzo ułatwia dojście do żłoba. 
 

O Franku i trzech Michałach 
Powiedział Franek  
z wioski Gwizdały, 

że wnet spotkają się tam  
Michały. 

Pierwszy – długi, elastyczny; 
drugi – ambitny, cyniczny, 

i najważniejszy  
– mały, zuchwały. 

O Franku, babci i policji 
Mówił policjant Franek  

z Mogilna, 
że babcia Kasia  

jest strasznie silna. 
To po prostu waligóra, 

na jej widok cierpnie skóra, 
a władza wobec niej  

jest bezsilna. 
 

O Franku i stadninie koni 
Pryszczaty Franek  
z okolic Trzciela 

przeczytał książkę posła Jurgiela. 
Dzieło stron ma dwa tuziny, 

opisał, jak ze stadniny 
przed dobrą zmianą  
tabun spierdziela.

Limeryki Jana Stanisława Jeża
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Podczas ważnych 
zajęć lubię sobie 
poczytać…


