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Plagi polskie

Rosnąca drożyzna
Wojna na Ukrainie
Powrót zarazy
N

a Sylwestra, w ostatnim
dniu ubiegłego roku, życzyliśmy sobie wszystkiego najlepszego w roku bieżącym.
Życzenia były szczere, ale rzeczywistość okazała się prozaiczna.
Mamy już drugie półrocze, a nie
zdarzyło się w kraju nic godnego
pocieszenia. Za to gnębią nas różne
plagi, może nie egipskie, ale na
pewno polskie.
Najbardziej odczuwamy, i to
każdego dnia, atak na nasze kieszenie. Bezpardonowo rosną ceny
żywności. W porównaniu do 2021
roku musimy dzisiaj płacić więcej
za chleb, mięso, mleko i jego przetwory, owoce i warzywa, a także
paliwo.
Powody wzrostu cen są różne,
a jednym z nich jest wojna na

Spotkali się po 50 latach

W

1972 roku zdali maturę i zostali absolwentami Lotniczych
Zakładów Naukowych we Wrocławiu. Mijały lata, wielu
z nich kontynuowało kształcenie na studiach, po czym rozjechali się po kraju, zajmując różne stanowiska, nawet kierownicze.
Jeden z byłych absolwentów LZN, Wojciech Zawadzki, który działalność społecznikowską ma we krwi, twórca ﬁrmy „PROBIT” we
Wrocławiu, zorganizował spotkanie absolwentów LZN. Więcej o spotkaniu pisze red. Waldemar Niedźwiecki na stronach 6, 7, 8 i 9.

Putin ma imperialne ambicje.
Chciałby, jak jego poprzednik –

Owoce i warzywa coraz droższe
Ukrainie. Rosjanie w barbarzyński sposób niszczą niewinny kraj,
zabijają ludność cywilną, bombardują budynki mieszkalne,
szkoły, przedszkola, placówki
ochrony zdrowia i kultury. Dzięki
pomocy zagranicznej Ukraińcy
otrzymali nowoczesną broń
i dzielnie odpierają ataki wroga.
Żołnierze wykazują się wysokim
morale, bo walczą o wolność
swojej ojczyzny. Wojsko rosyjskie
natomiast nie ma żadnych motywów, aby walczyć i ginąć za Putina. Chętnie natomiast rabują
i gwałcą.

Magia smaku

Skutki wojny
Stalin, podporządkować sobie jak
najwięcej państw i nimi rządzić.
Po Ukrainie ma chrapkę na Polskę, ale nie przeskoczy paktu
NATO.
Jeszcze kilka słów o koronawirusie. Już na wiosnę cieszyliśmy
się, zaraza wydawało się odeszła na
zawsze, a tu masz… znowu daje
znać o sobie. Codziennie rośnie
liczba zakażonych. Kiedy pisałem
ten tekst (17 lipca 2022), zanotowano 2 tysiące nowych przypadków. To bardzo zły omen, oby nie
był złowieszczą zapowiedzią!

Na zdjęciu bardzo smaczny sernik Mango. To jedno z licznych ciastek
i tortów ﬁrmy AniBabki we Wrocławiu. Więcej na stronie 5.

Polowała na żonatych facetów

K
Czy znów powróci koronawirus?

ochankowie znaleźli sobie przyjemną dziuplę i mieli gdzie
sypiać. Ale tylko do określonych godzin wieczornych, bo
mecenas musiał wracać do domu i udawać porządnego męża.
Raz udało im się być razem przez całe dwa tygodnie. Mecenas okłamał
żonę, że musi wjechać do Rzymu na dwutygodniowe szkolenie w sprawie zmian w prawie międzynarodowym. W rzeczywistości pojechali na
urlop do Dubaju.
To fragment opowiastki ze strony 14.
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Felietony i aktualności

Wakacje, Europa i… byk
Wojciech W. Zaborowski

S

łońce przygrzewa, radio i tv
wyłączone. By trochę odpocząć od światowego zgiełku, można zagłębić się w lekturę,
np. mitów greckich. Grecja – ulubiony cel letnich wypraw naszych
rodaków, a mity greckie, jak się
okazuje, mają wiele odnośników
do obecnej sytuacji w Europie.
Np. opowieść o Zeusie, który jako
byk porywa nadobną Europę...
Sezon urlopowo-wakacyjny
rozpoczęty! Poweselały twarze
naszych pociech, dworce i lotniska
oblężone, urlopowicze bardziej
zajęci sprawami codziennymi
i przyziemnymi niż wielką polityką, nawet dziennikarze jakby trochę odpuścili i nagłówki gazet już

tak nie straszą światowym kryzysem, bardziej zaś starają się ów
dawniej nazwany sezonem ogórkowym czas umilić ciekawostkami z odwiedzanych krajów.
I miejmy nadzieję, że typowo
urlopowe kłopoty będą jedyną
przyczyną zdenerwowania w tych
letnich miesiącach. Co nie oznacza, iż to, o czym się nie mówi lub
nie myśli, nie istnieje. Niczym trzej
jeźdźcy Apokalipsy niepokój budzą: możliwość wojennej pożogi
ogarniającej nie tylko jedno państwo – Ukrainę, ale i kontynenty,
inﬂacja i nawrót epidemii koronawirusa (tym razem wersji B5).
No proszę, nie da się uciec od
teraźniejszości. I pomyśleć, że
przyczyniły się do tego opowieści
sprzed setek lat. Jasne, że twórcy
owych mitów nie byli jasnowidza-

mi i nie mogli przewidzieć, jak ich
relaksowe opowieści nabiorą nagle
złowrogich kształtów w XXI wieku! Europa – to w mitologii kobieta warta grzechu, a w realnym
świecie – nasz kontynent. Byk,
który ją porwał, to jak najbardziej
konkretne, agresywne zwierzę
z sąsiedztwa (współcześnie mógłby być niedźwiedź), który atakuje
państwa demokratycznej Europy.
I tak stwierdzenie „Europa po
byku”, może z jednej strony oznaczać entuzjazm i uznanie dla demokratycznych państw naszego
kontynentu, z drugiej zaś obawę,
jak też nasz kontynent wyglądać
będzie po zakończeniu agresji
i uwolnieniu Europy od bykowej
napaści.
Ale na razie wakacje. Byczo
jest?

Moja dziennikarska przygoda

Konkurs na wspomnienia
Zarząd Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny Śląsk zaprasza dolnośląskich dziennikarzy do udziału w konkursie na wspomnienia
pod hasłem „MOJA DZIENNIKARSKA PRZYGODA”.
Prace konkursowe będą przyjmowane do 31
października 2022 roku.
Oﬁcjalne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi
podczas Dolnośląskiej Wieczerzy Wigilijnej
w grudniu 2022 roku.
Regulamin konkursu na wspomnienia pod hasłem „Moja dziennikarska przygoda”:
1. Zarząd Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny
Śląsk, zwany dalej organizatorem, ogłasza konkurs na wspomnienia pod hasłem „Moja dziennikarska przygoda”.
2. W konkursie mogą wziąć udział aktualni i byli
dolnośląscy dziennikarze zrzeszeni lub niezrzeszeni w dziennikarskich stowarzyszeniach oraz
dziennikarscy korespondenci.
3. Na konkurs mogą być złożone prace dotychczas
nigdzie niepublikowane.
4. Jeden autor może złożyć jedną pracę w języku
polskim, podpisaną imieniem i nazwiskiem wraz
z danymi kontaktowymi.
5. Prace napisane w dowolnej formie, nieprzekraczające pięciu stron wydruku komputerowego
(formatu A4, 9000 znaków) należy w terminie
do 31 października 2022 roku przesłać elektronicznie
pod
adresem
organizatora
(sdrp.wroc@interia.pl) lub złożyć w biurze
SDRP Dolny Śląsk, Podwale 62A, pokój 311.
Do pracy konkursowej może być dołączonych do
pięciu fotograﬁi.

6. Dostarczenie pracy na konkurs równoznaczne
jest z akceptacją niniejszego regulaminu.
7. Wysłanie pracy konkursowej jest równoznaczne
z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych.
8. Prace oceni komisja konkursowa w składzie 3–5
osób powołana przez organizatora. Członek komisji konkursowej nie może brać udziału w konkursie. Decyzje komisji konkursowej są niepodważalne i ostateczne.
9. Oﬁcjalne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi
podczas Dziennikarskiej Wieczerzy Wigilijnej
w grudniu 2022 roku.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu bez
podania przyczyny.
11. Organizator przewiduje następujące uhonorowanie laureatów konkursu:
a) Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną zamieszczone na portalu organizatora oraz opublikowane na łamach „Odrodzonego Słowa Polskiego”, a ich autorzy otrzymają dyplomy.
b) Autorzy trzech najlepszych prac zostaną zaproszeni na Dziennikarską Wieczerzę Wigilijną, podczas której oprócz dyplomów wręczone
im zostaną okolicznościowe nagrody rzeczowe.
9. Decyzję w sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem podejmuje organizator.
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Zamiast wyborów – losowanie
Jest starą polską tradycją, że sprawy ważne i pilnie potrzebne udaje nam się załatwić
dopiero wtedy, gdy stają się już mniej potrzebne i nieważne. Świetnie udaje nam się
natomiast realizacja zadań, które powinniśmy wykonać później i dopiero po słusznym namyśle. Najnowszym przykładem potwierdzającym ową regułę jest przedterminowa kampania wyborcza, która do czasu odpowiedniego rozporządzenia
Państwowej Komisji Wyborczej rozpocząć się nie miała prawa. Prawo jest jednak
w Polsce towarem deﬁcytowym i powoli staje się przedmiotem badań historyków.
Przedstawiciele poszczególnych partii odfajkowują więc na mapach kolejne miasta
i miasteczka, organizując wiece i przedwyborcze spotkania, nazywane dla niepoznaki obywatelskimi debatami, konsultacją społeczną albo po prostu rozmowami
z przypadkowymi mieszkańcami.
Sztaby partii rządzącej i opozycyjne depczą sobie po piętach. Kraj zalewają deklaracje i obietnice – tak podobne, że czasem oszołomiony uczestnik wiecu Platformy
zaczyna skandować „Ja-ro-sław!”, a wyborca partii opozycyjnej, któremu jakimś cudem udało się wkręcić na zamknięte spotkanie wyborców PiS, nie szczędzi braw, słysząc zobowiązania, które wcześniej podjęły władze jego partii.
W ocenie prominentnych przedstawicieli najbardziej liczących się partii różnice poglądów i opinii o najważniejszych sprawach Polski i świata są tak minimalne, że
często nawet niewarte wzmianki.
Wojna w Ukrainie? To jednogłośnie: bandycki napad niczym nieusprawiedliwiony,
który obliguje przyzwoitych ludzi i cywilizowane narody do udzielenia napadniętym
każdej możliwej pomocy. Putin? Bez wątpliwości król kłamców i oszustów, polityczny gangster i zbrodniarz wojenny, któremu uczciwy człowiek ręki nie podaje i w żadne negocjacje nie wchodzi. Uchodźcy z Ukrainy? Nakarmić, przyodziać, dać kąt do
spania i nie pytać, ilu ich jest. Jaka licząca się partia na polskiej scenie politycznej,
wyjąwszy nacjonalistycznych oszołomów, ma w tych sprawach inne zdanie? I również w wielu innych sprawach, najważniejszych dla Polaków, na naszej scenie politycznej panuje pełna zgoda.
Nie znam partii, która nawoływałaby do likwidacji 500+, 300+, 13. emerytury i innych beneﬁcjów – ba, wszystkie obiecują dalsze zwiększenie świadczeń i obdarowanie obywateli dodatkowymi bonusami. Równocześnie wszystkie deklarują zdecydowaną walkę z drożyzną i inﬂacją, której nie da się wygrać bez wdrożenia planu
oszczędnościowego, czyli zdecydowanego ograniczenia rozdawnictwa pieniędzy
i ściągnięcia z rynku nadmiernych miliardów…
Zarówno koalicja rządząca, jak i opozycja, kocha Unię Europejską. „Za nic w świecie
nie wyjdziemy z Unii, wbrew sugestiom oponentów ani nam to w głowie nie zaświtało!” – zapewniają rządzący. „Będziemy bronić błękitnej gwiaździstej ﬂagi jak niepodległości!” – zaręcza opozycja. Podobnie brzmią deklaracje dotyczące praworządności i demokracji, której gromkim głosem domagają się wszyscy szefowie
wszystkich partii. Nawet Zbigniew Ziobro, któremu zarzucają demolkę sądownictwa, zapewnia solennie, że sądy mają być niezależne, sędziowie niezawiśli, a ich wyroki rychłe i sprawiedliwe.
Słucham uważnie, co mówi się na wiecach. Wszystkie partie optują za pełniejszą integracją z NATO, za rozbudową potencjału obronnego, za wzmocnieniem naszej
pozycji na arenie międzynarodowej, za intensyﬁkowaniem kontaktów z USA.
Wszystkim, dosłownie wszystkim siłom politycznym chodzi o to, by Polska rosła
w siłę, a obywatelom żyło się dostatniej. Żeby służba zdrowia działała lepiej, szybciej
i bez kolejek. Żeby system oświatowy produkował mądrych, uczciwych obywateli.
Żeby rządzili nami mądrzy, wykształceni, doświadczeni fachowcy. Wszystkie ugrupowania domagają się przyzwoitości, sprawiedliwości i uczciwości, wszystkie protestują przeciw podziałom społecznym i mowie nienawiści.
Wszyscy politycy co do jednego życzą mi zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności.
A jeśli tak, to przecież obojętne na kogo zagłosuję w najbliższych wyborach, prawda? Chyba że ktoś kłamie…
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Białe zdrowie
Natura i tradycja

Mleczarnia
pod znakiem zdrowej i smacznej żywności
Rozmowa z Prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Międzyborzu, Panią Barbarą Szczerbą
– Jaka jest tajemnica zdrowych i smacznych wyrobów
produkowanych przez OSM w Międzyborzu, którą Pani
kieruje?
– W mojej ocenie najważniejszymi wydarzeniami zmieniającymi polskie mleczarstwo w ostatnim ćwierćwieczu
była zmiana mentalności, tak producentów mleka, jak i ﬁrm
przetwórczych. Podstawą wszelkich
decyzji stała się gospodarka rynkowa.
Pozytywnym zjawiskiem było
powiększanie się liczby „dużych”
producentów mleka i likwidacja
niewielkich hodowli, których właściciele nie mieli środków na wdrażanie nowoczesności lub bali się ryzyka, by skorzystać ze środków
unijnych. Dzięki temu rozwijający
produkcję polscy producenci mleka,
korzystając z hossy na rynku mleka,
bardzo szybko doprowadzili do jakościowego i technologicznego zrównania się z rolnikami krajów „starej Unii”.
Najważniejszym wydarzeniem w ostatnim ćwierćwieczu była decyzja naszego zarządu o podjęciu działań dążących do spełnienia wszystkich wymagań unijnych i uzyskania stosownych certyﬁkatów. W tym celu opracowaliśmy
plan i program rozwoju, które konsekwentnie realizowaliś-

my, wykorzystując dziewięciokrotnie fundusze unijne. Założeniem było, że najważniejsze jest utrzymanie bardzo wysokiej jakości nabiału produkowanego tradycyjnymi metodami, bez żadnych sztucznych dodatków. Decyzja była
słuszna, a cel osiągnięty. Zakład został zmodernizowany
i mimo wysokiego stopnia unowocześnienia oraz skomputeryzowania, produkujemy dalej
według technologii tradycyjnych.
Istotną zmianą było przekonanie
producentów mleka o wprowadzaniu nowoczesnej hodowli bydła
mlecznego z wykorzystaniem najnowszej techniki i technologii, poczynając od wyposażenia technicznego obór, żywienia oraz opieki
medycznej nad stadem. Sukcesem
naszej spółdzielni jest fakt, że znaleźliśmy się w Europejskiej Sieci
Dziedzictwa Kulinarnego (European Network of Regional Culinary Heritage). Odpowiadając na oczekiwania rynku, wdrożyliśmy nową linię produktów „Premium”, z szatą graﬁczną nawiązującą do
tradycyjnej, polskiej wsi, która spotkała się z uznaniem
klientów.
Rozmawiał
Lesław Miller

Prezes OSM, Pani Barbara Szczerba
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Dobroszyce

7 nowych dróg
w gminie Dobroszyce
W

maju 2022 roku,
w Urzędzie Gminy
Dobroszyce, podpisana
została umowa na zadanie „Przebudowa dróg w Dobroszycach wraz
z budową kanalizacji deszczowej”.
W ramach tej inwestycji przebudowane zostaną ulice: Tęczowa,
Słoneczna, Wiosenna, Szkolna,

Dobroszyce – Artur Ciosek i poseł na Sejm RP – Paweł Hreniak.
Wartość podpisanej umowy
wynosi 13 867 985,68 zł. To rekordowa kwota na realizację inwestycji w ramach jednej umowy.
Na to zadanie Gmina Dobroszyce
otrzymała doﬁnansowanie w wysokości 9,5 mln zł z Rządowego

Wójt – Artur Ciosek (stoi), z dokumentami budowy nowych dróg
Rzemieślnicza, Okrężna oraz odcinek ul. Nowosiedlickiej, wraz
z budową kanalizacji deszczowej.
W uroczystym spotkaniu
udział wzięli m.in. Wójt Gminy

Funduszu Polski Ład: Program
Inwestycji Strategicznych oraz
dodatkowe wsparcie ﬁnansowe
w wysokości 915 260,50 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Pozostała kwota pochodzić będzie
z budżetu gminy.
Inwestycja składa się z trzech
etapów: I etap – przebudowa ulic
Rzemieślniczej i Okrężnej wraz
z budową kanalizacji deszczowej
i kanału; II etap – przebudowa
ulicy Nowosiedlickiej (od istniejącej nawierzchni przy skrzyżowaniu z ul. Spokojną / Wiosenną
do skrzyżowania z ul. Tęczową /
Jasną włącznie) wraz z budową
kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do rowu, budową kanału
technologicznego w ul. Nowosiedlickiej i Tęczowej oraz przełożeniem istniejącego światłowodu
w ul. Tęczowej (na odcinku od
skrzyżowania z ul. Szkolną do
skrzyżowania z ul. Nowosiedlicką) i Nowosiedlickiej do kanału
technologicznego; III etap – przebudowa ulic: Szkolnej, Tęczowej,
Słonecznej, Wiosennej wraz z budową kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego.
Inwestycja obejmie budowę
sieci kanalizacji deszczowej o długości około 3,12 km, nawierzchni
asfaltowych jezdni o pow. 4918 m
kw., nawierzchni jezdni z kostki
betonowej o pow. 8550 m kw., nawierzchni ciągów pieszych i pieszo-rowerowych z kostki betonowej o pow. 6015 m kw.
Termin wykonania zadania to
czerwiec 2023 roku.

Mękarzowice
otrzymały świetlicę
G

mina Dobroszyce wzbogaciła się o kolejną, nowoczesną świetlicę wiejską, tym razem w Mękarzowicach.
Na początku lipca Wójt Gminy
Dobroszyce – Artur Ciosek, uroczyście przekazał mieszkańcom
tej wsi nowy budynek świetlicy.
Inicjatorem jej powstania był
radny z okręgu sołectwa Mękarzowice i Siekierowice – Marek
Lechański.
Wójt podziękował wszystkim,
którzy przyczynili się do powstania tej placówki.
Świetlica wiejska stanowi
ważny element codziennego życia
lokalnej społeczności. To tutaj odbywają się spotkania integrujące

mieszkańców, narady rady sołeckiej, zabawy dla dzieci czy też imprezy okolicznościowe. Świetlica
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Wmurowanie
kamienia węgielnego
pod oczyszczalnię
ścieków
21 czerwca 2022 roku, na terenie
inwestycji przy ulicy Truskawkowej w Dobroszycach, odbyło się
uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego oraz wmurowanie kamienia węgielnego pod oczyszczalnię
ścieków w Dobroszycach.
W wydarzeniu tym udział
wzięli m.in. Wójt Gminy Dobroszyce Artur Ciosek, Prezes
Gminnej Gospodarki Komunalnej
Dariusz Jagiełło, Prezes Newater
Sp. z o.o. sp.k. Robert Malik,
Przewodniczący Rady Gminy
Dobroszyce Dariusz Palma, Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Damian Mrozek, Sekretarz Gminy Dobroszyce
Monika Hołówka, Skarbnik
Gminy Dobroszyce Urszula Włodarczyk, Proboszcz Paraﬁi Dobroszyce Mieczysław Pajdo oraz
przedstawiciele wykonawcy, zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego, zespołu zarządzającego
projektem, zespołu do nadzoru
nad realizacją udzielonego zamówienia i inni zaproszeni goście.
Zgodnie z obowiązującym ceremoniałem, po odczytaniu i podpisaniu aktu erekcyjnego, nastąpiło
wmurowanie kamienia węgielnego.
W specjalnej tubie, tzw. kapsule
czasu, dla pozostawienia świadectwa dla potomnych, umieszczono
dodatkowo aktualny numer „Gazety Dobroszyckiej” oraz monety.
Zaproszeni goście mogli zobaczyć częściowo wykonane prace,

które zmienią technologicznie
proces związany z oczyszczaniem
ścieków oraz pozwolą na dociążenie wynikające z rozwoju gminy.
Modernizacja i rozbudowa
oczyszczalni ścieków to obecnie
najważniejsza inwestycja w naszej
gminie, celem jest osiągnięcie
efektu ekologicznego w postaci
dostosowania układu technologicznego do przyjęcia większej
ilości ścieków i osiągnięcia lepszych parametrów jakościowych.
– Dziś, przy tak dynamicznym
rozwoju, pochylamy się nad koniecznością modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków. Dziś
mija 30 lat od momentu oddania
do użytku tego obiektu. Konieczność modernizacji wynika z wielu
czynników. Ta technologia i wielkość jest niewystarczająca na
obecne potrzeby związane z rozwojem gminy – mówił Wójt
Gminy Dobroszyce Artur Ciosek.
Przypomnijmy, wartość tej inwestycji to kwota około 11 mln zł,
z czego 7,2 mln zł pochodzi ze
środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020.
Prace przy modernizacji
oczyszczalni odbywają się zgodnie
z harmonogramem, a inwestycja
ma być gotowa w drugiej połowie
przyszłego roku.

Doﬁnansowanie
dwóch inwestycji

jest więc w pewnym sensie sercem
miejscowości.

P

rawie 9,5 mln zł z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych
traﬁ do Gminy Dobroszyce.

Niedawno ogłoszono wyniki naboru do Programu Inwestycji Strategicznych, z którego gmina otrzyma prawie 9,5 mln zł.
Kolejne niezwykle ważne inwestycje zostaną zrealizowane. Tym razem pozyskano ogromne środki na dwa projekty:
• Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej im. Ireny Sendlerowej, budowa skateparku – 1 mln zł. Głównym celem wykonania tego
zadania jest stworzenie nowoczesnego obiektu sportowego oraz strefy
rekreacyjnej dla dzieci z gminy.
• Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na obszarze mpzp
w Dobroszycach i Nowosiedlicach – 7 mln 600 tys. zł.
Obie inwestycje są bardzo ważne dla mieszkańców gminy.
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Coś na „ruszt”

G

dzie we Wrocławiu znaleźć miejsce, w którym
można dostać słodkości
jak ze snów? W Centrum Handlowym ASTRA (parter, naprzeciw
działu ze stoiskami spożywczymi)
znajduje się słodka kraina domowych wypieków, która od ośmiu
lat z powodzeniem prowadzona
jest przez mamę, tatę oraz córkę.
Tworzą oni rodzinną Cukiernię
AniBabki.
Receptury oparte są na starych, domowych przepisach.
Wciąż udoskonalanych i dopieszczanych tak, aby podążać z duchem czasu. Ale to nie receptury,
a idealnie połączone i naturalne
składniki są największą wartością
tego miejsca.
Wypieki z Cukierni AniBabki
są robione ręcznie, tradycyjnymi
metodami. Gwarancją jakości są
tutaj lokalne produkty bardzo dobrej jakości. To dzięki nim ciasta
powstające w tym miejscu po raz
drugi zostały nagrodzone tytułem
Najlepszego Smaku Dolnego
Śląska, gdzie w jury siedział sam
Robert Makłowicz. Nic w tym
dziwnego, gdyż wśród składników
na pierwszym miejscu stoi masło,
które odpowiada za prawdziwy
smak oraz zapach domowego wypieku. Dodatkowo wszystko produkowane jest od podstaw. Rodzi-

Raj da łasuchów

Magia smaku i słodkości

na dba o to, aby każdy biszkopt,
każdy krem, dżem czy nawet galaretka, powstawały na miejscu.
Oferta nie kończy się wyłącznie na ciastach. Miłośnicy wypieków wykonują również torty na
zamówienie, desery czy, znane już
większej części Wrocławia, ciastka
o wdzięcznej nazwie „Zdrowisie
Wrocławskie”. Zdrowe i syte, bo
takie są te pełne bakalii ciastka,
a także ręcznie formowane – to
sprawia, że nie mają sobie równych.
Klientami Cukierni są osoby
ceniące sobie wypieki „jak
w domu”, czyli bez spulchniaczy,
margaryny czy jaj w proszku.
Przez osiem lat funkcjonowania
ﬁrmy uzbierała się już spora grupa

stałych bywalców, którzy wiedzą,
że na słodkim stoisku zawsze zostaną poczęstowani słodką nowością lub uraczeni doskonałą kawą
czy deserem lodowym. Cukiernia
jest czynna od poniedziałku do
soboty w godzinach: 8.00–20.00.
Zachęcamy do spróbowania
tych niezwykle smacznych słodkości. A jeżeli komuś nagle wypadnie przyjęcie w większym gronie, to możemy poświadczyć, że
Cukiernia AniBabki stanie na wysokości zadania. Można pojawić
się w niej bez wcześniejszej rezerwacji, gdyż w witrynach codziennie pojawia się mnóstwo rodzajów
ciast, a także między innymi Bezowe Gniazdka czy Cytrynowe
Tartaletki, które schwytają za serce nawet najbardziej wymagającego łasucha!

AniBaki to ﬁrma rodzinna,
od lewej: Anna, Beata i Dariusz
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50 lat minęło jak jeden dzień
Waldemar Niedźwiecki

T

była to bezcenna pamiątka, a ja
skorzystałem z niektórych jej zapisów przy pisaniu tego artykułu.

o był jeden z najpopularniejszych telewizyjnych
komediowych
seriali
ubiegłego wieku. Premiera miała
miejsce w lipcu 1975 roku,
a „Czterdziestolatka”, bo o nim
mowa, reżyserował Jerzy Gruza.
Losy rodziny Karwowskich i Maliniaka przyciągały przed telewizory
tłumy, a w pamięci widzów pozostały nie tylko zabawne sceny,
ale i tytułowa piosenka w wykonaniu Andrzeja Rosiewicza, zaczynająca się od słów: „Czterdzieści
lat minęło jak jeden dzień”. Absolwenci Lotniczych Zakładów
Naukowych we Wrocławiu rocznika 1972 na jubileuszowym spotkaniu pod koniec czerwca tego
roku mogli – parafrazując tamten
kawałek – zanucić: „Pięćdziesiąt
lat minęło jak jeden dzień”. Bo,

Przez zawodówkę do technikum
W 1966 roku na egzaminy do
Lotniczych Zakładów Naukowych stawiły się setki chętnych.
Szkoła miała renomę daleko poza
granicami miasta, a nawet regionu.
Wszyscy przymierzali się do nauki
w technikum, jednak szczęśliwców
było niewielu. Ci, którym się nie
powiodło, ale zdali egzamin więcej
niż przeciętnie, dostali propozycję
nauki zawodu w Zasadniczej
Szkole Metalowej. Zachętą było
zapewnienie dyrekcji placówki, iż
po jej ukończeniu czterdziestka
najlepszych uczniów klas trzecich
podejmie dalszą naukę w wymarzonym Technikum Mechanicznym ze specjalnością: Budowa
Osprzętu Samolotów. Warunkiem
– na świadectwie ocena przynajm-

sam byłem tego świadkiem, tak
się zachowywali, jakby to, co za
nimi, dopiero się zdarzyło. A przecież wśród uczestników zjazdu
byli tacy, którzy nie widzieli swoich
szkolnych przyjaciół okrągłe pół
wieku. To, że stawili się w swojej
budzie właśnie teraz, było głównie
zasługą jednego z absolwentów,
który działalność społecznikowską
ma we krwi (maczał palce także
w innych, nie tylko jubileuszowych,
przedsięwzięciach). To Wojciech
Zawadzki, twórca ﬁrmy „PROBIT”, wytwarzającej oprogramowania do zarządzania, jeden z licznych LZN-owców, którzy zawodową przyszłość związali z branżą
niemającą wiele wspólnego
z przedmiotem nauki – najpierw
w Zasadniczej Szkole Metalowej
(1966–1969), potem w Technikum
Mechanicznym (1969–1972). Wojtek nie tylko zorganizował spotkanie jubilatów, ale czuwał też nad
jego przebiegiem, ponadto własnym sumptem wydał książkę poświęconą przyjaciołom ze szkolnej
ławy. Dla przybyłych na spotkanie

niej dobra z matematyki i języka
polskiego. Ale zanim wyłoniła się
owa czterdziestka (plus dwie osoby z innych szkół), życia uczyła
14-letnich młodzieńców zawodówka. W trzech klasach: jednej
o proﬁlu ślusarz i dwóch o proﬁlu
tokarz zawód zdobywało 107
uczniów, w tym cztery dziewczyny.
W pierwszej klasie dwa dni w tygodniu spędzało się na warsztatach w ślusarni, zaś cztery dni
w szkole, w klasach drugiej i trzeciej proporcje się wyrównały (trzy
dni na trzy). Sporo czasu poświęcano pracy na tokarkach, ale
uczniowie zdobywali praktyczną
wiedzę także w spawalni, kuźni,
hartowni czy centrach szliﬁerek
i frezarek. Obowiązkowe było noszenie mundurków (przypominających te prawdziwie lotnicze), i to
zarówno w szkole, jak i poza jej
murami. To z jednej strony zaszczyt, z drugiej zaś zobowiązanie
do godnego reprezentowania
LZN-u na zewnątrz.
Szefostwo szkoły słowa dotrzymało. Czołowa czterdziestka

ODRODZONE SŁOWO POLSKIE | 4(74) / 2022

znalazła miejsce w trzyletnim
technikum. Z czwórki dziewcząt
w typowo męskim gronie ostała
się jedynie sierotka w postaci Teresy Kiepury. Wychowawcą klasy
został dotychczasowy kierownik
internatu (a więc człowiek świetnie znający podopiecznych nie
tylko ze ściśle szkolnych zajęć) Ignacy Piotr Mastalerz. I szybko
okazało się, że nowi uczniowie
technikum aktywnością wyróżniają się nie tylko na lekcjach.
Gdy zaczynali edukację w roku
1969 w technikum, do szkoły traﬁła polonistka Barbara Ostroróg.
Jej bezpośredni sposób obcowania
sprawiał, że układ nauczyciel –
uczeń nabierał innego znaczenia.
Stąd duże uaktywnienie się młodych. Jednym z jej pierwszych pomysłów było stworzenie dla nich
klubu. Zaraziła tym uczniów i w
ciągu roku, przy dużym udziale
prac społecznych, wyremontowano znajdujące się pod świetlicą
piwnice, zamieniając je w pomieszczenia klubowe. Klub został
nazwany „Labirynt”. Można było
iść tam na kawę, umówić się
z dziewczyną, zorganizować potańcówkę, posłuchać muzyki. Były
różne występy, zawody i konkursy.
Miało to wpływ na mobilizację
uczniów na innych polach życia
szkolnego.
W klasie uaktywniło się koło
ZMS, które nawiązało współpracę
z kołem klasowym przy Liceum
Medycznym (wyłącznie dziewczyny), co zaowocowało wieloma
wspólnymi przedsięwzięciami.
Zbiorowe wyjścia w plener, do
teatru, wspólne potańcówki, wyjazdy na rajdy w góry.
Wielu kolegów aktywnie
uczestniczyło również w innych
formach działalności w szkole.
Romek Sowiński prezesował
Dyskusyjnemu Klubowi Filmowemu, a pomagał mu Kazik Świć.
W samorządzie szkolnym brylował Kazik Kos. Wojtek Zawadzki,
Gienek Rachuta i Rysiek Krynicki działali w kole fotograﬁcznym.
Edek Michocki i Wojtek Zawadzki organizowali szkolną ligę
quizową, a Edek Matkowski ligę
brydżową.
Z inicjatywy Zbyszka Szermera i Leszka Świderskiego urodził
się profesjonalny zespół muzyczny
„WIATR”, z powodzeniem reprezentujący szkołę na wielu konkursach międzyszkolnych (prócz wymienionych tworzyli go Jurek
Ossowski, Paweł Jędrzejuk oraz
kolega z młodszej klasy Adam
Czaja – z czasem miejsce Ossowskiego zajął Wojtek Filipiak).
Zbyszek i Jurek występowali także
w szkolnym kabarecie „Buda”.

Wojtek Zawadzki: Jak znalazłem się w LZN-ie? Nie uwierzysz,
ale to mama wybrała mi tę szkołę.
W pociągu usłyszała, że to superplacówka, że świetnie w niej uczą,
postanowiła więc przywieźć mnie
ze Świebodzic, gdzie mieszkałem
i kończyłem podstawówkę, do
Wrocławia. Należałem do tej części mojego rocznika (urodzonych
w pierwszej połowie roku), która
jako ostatnia kończyła jeszcze
siedmioletnią szkołę podstawową.
Co czułem w związku z wyborem
LZN-u? Z jednej strony to była
dla mnie szkoła bez sensu, ponieważ kompletnie nie interesowały
mnie niektóre rzeczy, których tam
miałem się uczyć. I to się potwierdziło. Męczyłem się na warsztatach, raczej mam tzw. lewe ręce do
tego, czego tam od nas wymagano,
nie pasjonowałem się techniką ani
lotnictwem, natomiast cieszyłem
się zajęciami typowo szkolnymi.
W zawodówce trzy dni spędzaliśmy na warsztatach, pozostałe trzy
w szkole i dopiero w niej czułem
się komfortowo.
– Czyli zupełnie inaczej niż
większość kolegów, którzy kochali
warsztaty, wiele z nich czerpali,
czego najlepszym dowodem, iż
w dorosłym życiu potraﬁli (i nadal
potraﬁą) niemal wszystko zrobić
sami.

– I bardzo to sobie chwalą. To,
o czym przed chwilą wspomniałem, dowodzi, że powinienem raczej pójść do ogólniaka, a nie
szkoły zawodowej. Ale niespodziewanie wyszło mi to na dobre.
Bo najważniejsze to jak najszybciej usamodzielnić się życiowo,
a LZN i internat, w którym zamieszkałem, to gwarantowały.
Mieszkaliśmy w trzy- do siedmioosobowych pokojach, musieliśmy
znaleźć sposób na współżycie
w takich warunkach, prócz tego
obowiązywała dyscyplina, ucząca
określonych działań, zachowań.
Nie było większych nieporozumień, stanowiliśmy dość zgraną
pakę. Ja miałem szczęście, że
szybko wybiłem się z matematyki,
czym zasłużyłem na powszechny
szacunek (i tu śmiech – przyp.
W.N.). Zwłaszcza w technikum,
w którym traﬁliśmy na bardzo
wymagającego nauczyciela, profesora Wiktora Sulimę. Większość
kolegów miała problem z uzyskaniem pozytywnego stopnia na
okres, tylko ja zasługiwałem jego
zdaniem na czwórkę. Z perspektywy lat uważam, że przesadzał,
choć zapewne intencje miał dobre.
Osiem osób w drugim roku musiało pożegnać się ze szkołą, jak
np. Krzysiek Sosna czy Zbyszek
Szermer, który kontynuował nau-
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kę w technikum w Ząbkowicach,
w którym był najlepszy z… matematyki!
– Jak wcześniej przyznałeś,
przyszłości nie wiązałeś z tym,
czego uczyła szkoła. Ale to nie
tylko Twoja „przypadłość”. Także
wielu absolwentów rocznika 1972
podążyło w innych kierunkach.
– Podobnie jak ja szukali czegoś nowego w życiu, mimo że
szkołę i to, czego się w niej nauczyli, wspominali dobrze. Ale robiąc jubileuszowe wydawnictwo,
nie wypytywałem o dalszą edukację, by ktoś, kto nie ma studiów,
nie poczuł się mało komfortowo
(choć przecież to nie przesądza,
jakim jest się człowiekiem). A studia to moim zdaniem przede
wszystkim coś w rodzaju przygody intelektualnej.
Wracając do czasów LZN-u.
Byliśmy dorastającymi młodzieńcami, więc to, co nam dawali
w stołówce, nie wystarczało. Stąd
można nas, jak to się zwykło popularnie określać, nazwać słoika-

mi, bowiem przywoziliśmy
z domu słoiki, głównie ze smalcem, i solidarnie dzieliliśmy się.
W zimie w grę wchodziły też produkty, które wymagały przechowania w niskich temperaturach –
trzymaliśmy je za oknem. To
wszystko umacniało nas w przyjaźni. I to spowodowało, że chociaż od tego czasu upłynęło wiele
lat, z sentymentem ten okres
w życiu wspominamy.
– Skąd u Ciebie taka społecznikowska pasja?
– W pierwszym roku w naszej
klasie technikum nic się nie działo. Zaproponowano, bym został
przewodniczącym koła ZMS-u.
Przewodniczący klasowego samorządu był nie do ruszenia; nas
wprawdzie miał w głębokim poważaniu, ale robił wszystko, czego
od niego oczekiwało grono pedagogiczne. Jedną z pierwszych rzeczy, którą uznałem za istotną, było
nawiązanie współpracy z dziewczynami z Liceum Medycznego,
co miało uatrakcyjnić nasze dzia-

łania. I rzeczywiście tak się stało.
Zaczęliśmy współpracę we wrześniu, pierwszy raz spotkaliśmy się
w październiku, a już w listopadzie była pierwsza potańcówka.
Tworzyły się pary, jedna nawet zamieniła się potem w małżeństwo.
– Przyjaźń przetrwała, o czym
świadczą chociażby kolejne zjazdy. Kto wpadł na pomysł ich zorganizowania?
– Cieszę się z tego, że udało
się doprowadzić do kolejnych
zjazdów. Na początek potrzebny
był ktoś, kto pociągnie sprawę.
Tym kimś był Krzysiu Sosna.
Gdyby nie on, prawdopodobnie
nie włączyłbym się w to przedsięwzięcie. Przez lata byłem związany z Politechniką Wrocławską,
z tamtejszym sportowym klubem
uczelnianym AZS. W latach 90.
ub. wieku założyłem ﬁrmę „PROBIT” (oprogramowanie do zarządzania), jej prowadzenie zabierało
mi tak dużo czasu, że na nic innego już go nie wystarczało. Więc
nie miałem możliwości zaangażować się w organizowane wówczas
spotkania. Krzysztof tym się nie
zrażał i zawsze zapraszał mnie na
kolejne. Dwadzieścia lat temu,
z okazji naszego 30-lecia, działaliśmy już razem, mając wsparcie
w nauczycielach LZN-u.

– Zawsze, podobnie jak Krzysiek, miałeś duszę społecznika.
– Ale jeśli chodzi o sprawy
szkolne to zasługa Krzyśka, który
zresztą wciągnął mnie też do Stowarzyszenia Absolwentów, Nauczycieli i Sympatyków LZN-u
(sam do niego należał), z nim razem chodziliśmy m.in. na noworoczne spotkania nauczycieli i absolwentów. Żal, że odszedł
niespodziewanie, bo zapewne
jeszcze niejeden pomysł udałoby
się wspólnie zrealizować. Po
śmierci Krzysztofa sam (przy
życzliwej współpracy p. Barbary
Ostroróg) postanowiłem kontynuować organizację naszych spotkań. Staram się nie tylko podtrzymywać kontakty z dawnymi
kolegami z LZN-u i koleżankami
z Liceum Medycznego, ale – to
moja ogromna pasja – dokumentować minione, nawet mocno odległe czasy. Stąd na tegoroczne
spotkanie z okazji 50-lecia ukoń-

czenia przez nas LZN-u, wykonałem pamiątkowe wydawnictwo
zatytułowane „Lotnicze Zakłady
Naukowe. Absolwenci TZ-1972”,
nad którym pracowałem półtora
roku.
– Patrzyłem na uczestników
zjazdu z boku i widziałem w nich
szczerą radość ze spotkania. Niektórzy przyjechali z daleka (np.
Lubelszczyzny) – to niewątpliwie
powód do satysfakcji.
– Taka impreza zawsze wychodzi. Ważne, by znalazł się ktoś,
kto wykaże inicjatywę odnośnie
organizacji spotkania. Co do
książki – początkowo przyświecały mi względy egoistyczne, chcia-

łem ją zrobić dla siebie. Ponieważ
jednak nie miałem z czego, bo
swoje materiały w większości straciłem w powodzi w 1997 roku,
poprosiłem kolegów o przysłanie
mi swoich zdjęć i innych materiałów, obiecując w zamian pamiątkowy egzemplarz. O kontakt
z wieloma kolegami nie było łatwo. Dysponowałem nieaktualnymi numerami telefonów (przeważnie stacjonarnych), niektórzy
pozmieniali też adresy, ale pomogła znajomość z pracownikami
pewnej instytucji. Wysiłek opłacił
się. Odzew przeszedł moje najśmielsze oczekiwania, sporo się
tego zebrało, przysłano mi absolutnie bezcenne fotki. Książka powstała, wypadało więc zrobić jej
promocję i spotkanie z okazji 50lecia matury było ku temu najlepszą okazją. Wysłuchałem ze strony
uczestników
spotkania
jubileuszowe ochy i achy – powróciły piękne wspomnienia.

Aktywni sportowo
Szkoła odnosiła znaczące sukcesy w rywalizacji naukowej, kulturalnej, ale też sportowej. W piłkarskiej drużynie „Lotnika”
(liczyła się nie tylko w skali regionu) występował przez cały
czas nauki Henryk Hołdowski,
treningi w klubie podjęli też Kazimierz Świć (zapowiadał się na
dobrego futbolistę), Stanisław
Wawrzyniak, Mieczysław Pahulicz i Wojciech Zawadzki. A najsławniejszym przedstawicielem
LZN-u w piłce kopanej był
Zdzisław Kostrzewa, późniejszy
bramkarz reprezentacji Polski
(absolwent szkoły z roku 1973).

W maju organizowano Święto
Sportu – rozgrywano mecze piłki nożnej, koszykówki, siatkówki,
odbywały się zawody lekkoatletyczne. W dwóch ostatnich dyscyplinach ekipy LZN-u dominowały we Wrocławiu. Na
mecze piłki siatkowej w ramach
Mistrzostw Wrocławia Szkół
przychodziły tłumy uczniów,
a występowali w nich zawodnicy
z naszej klasy: Zbyszek Chmiel,
Wojtek Matias, Wojtek Filipiak
i Leszek Świderski. Sukcesy były
w głównej mierze zasługą naszego wychowawcy i nauczyciela
WF-u, zarazem trenera obu
wspomnianych sekcji Kazimierza Borkowskiego.
Kazimierz Świć: Mogę powiedzieć, że to, co wydarzyło się
przed pięćdziesięcioma laty, zaważyło na całym moim późniejszym
życiu. Sądzę zresztą, ba, jestem
pewien, iż to dotyczy wszystkich
moich kolegów, którzy ukończyli
LZN w 1972 roku. Pojawiłem się
w szkole w 1966 roku, licząc, że
dostanę się do jedynego takiego
w kraju technikum. Zaskoczyły
mnie tłumy młodych ludzi. Egzamin zdałem, ale do technikum się
nie dostałem. W tej sytuacji szansą na edukację w szkole średniej
stała się zawodówka (a i to nie
było takie proste). Po trzech latach w nagrodę za dobre stopnie
znalazłem się w wymarzonym
technikum.
Ciąg dalszy na str. 8–9 
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Dokończenie ze str. 6–7

– Jak wspominasz ten czas?
– Nauczyciele wiele od nas
wymagali, ale jednocześnie – i nie
ma w tym stwierdzeniu przesady
– zastępowali nam ojców. Mogliśmy liczyć na nich w każdej sytuacji, także w sprawach związanych
(wszak byliśmy zaledwie 14-letnimi chłopakami) z dojrzewaniem,
dorastaniem.
– Szkoła przygotowała was
wszechstronnie do dorosłego życia, o czym świadczy fakt, iż część
(i to znaczna) absolwentów poszła
w kierunku niemającym wiele
wspólnego ze zdobytym wykształceniem.
– Tak rzeczywiście się stało,
choć w moim przypadku zadecydowały okoliczności, które zmusiły mnie do zmiany pierwotnych
planów. Zamierzałem zdawać na
Politechnikę Warszawską, na wydział mechaniczno-energetyczno-lotniczy lub Politechnikę
Rzeszowską. Ale tuż przed matu-

rą w wypadku zginął mój ojciec
i mama została z trójką dzieci,
przy czym ja byłem najstarszym
z braci. Te przykre okoliczności
spowodowały, iż zdecydowałem
się – ponieważ pochodzę ze wsi
w powiecie parczewskim, w województwie lubelskim – zdawać na
wydział
techniki
rolniczej
ówczesnej Akademii Rolniczej
w Lublinie. Dostałem się bez trudu, m.in. dzięki bardzo dobremu
wynikowi z matematyki, którą
polubiłem w LZN-ie za sprawą
prof. Sulimy.
– Ważne miejsce w Twoim
szkolnym życiu zajmował też
sport.
– Zapowiadałem się na niezłego piłkarza. Mogę się pochwalić, iż grałem m.in. ze Zdzichem
Kostrzewą, późniejszym reprezentacyjnym bramkarzem. Potem
przez wiele lat nie miałem z nim
kontaktu, aż do momentu, kiedy
przyjechał ze Śląskiem na mecz
ligowy z Motorem Lublin (awansował wówczas do I ligi, dzisiejszej ekstraklasy). Trochę jeszcze
kopałem po powrocie w rodzinne
strony, ale ponieważ nie byłem
w stanie pogodzić grania na przyzwoitym poziomie ze studiami,
zrezygnowałem.

Jubileusz
– Jak odbierasz spotkania ze
szkolnymi kolegami po latach?
Nadal dobrze się ze sobą czujecie?
– To fantastyczna sprawa. Ja
zresztą od lat mam, wprawdzie nie
bardzo częsty, kontakt z dawnymi
kolegami. Szkoda, że niektórych
nie ma już z nami. Znalazłem
zdjęcie, na którym siedzimy
z Krzysiem Sosną na hałdzie,
w gumowcach – już wówczas znany był ze swojej społecznikowskiej
pasji i z tego, co wiem, poświęcił
się jej także po opuszczeniu szkoły. A takie spotkania, jak to
z okazji jubileuszu 50-lecia, na zawsze pozostaną w mojej pamięci.
Matura 1972
Egzamin dojrzałości rozpoczął się
10 maja 1972 roku. Z języka polskiego do wyboru były trzy tematy: Władysław Broniewski jako
poeta proletariatu, sprawa chłopska w literaturze przełomu XIX
i XX wieku oraz powojenne kino
polskie. Największą popularnością

cieszyły się pierwszy i trzeci.
Z matematyki należało rozwiązać
trzy zadania (z czego jedno, jak
zaznacza Kazik Świć, niemal nie
do rozwiązania bez ściągi).
Wreszcie z ﬁzyki były dwa zadania i jeden temat opisowy z optyki. 20 czerwca w auli szkolnej odbyło się uroczyste wręczenie
świadectw ukończenia LZN-u
oraz maturalnych. Kończył się
ważny etap w życiu i choć nie
wszystkie decyzje nauczycieli
i kierownictwa szkoły podczas
trzech lat nauki w technikum (ale
też w zawodówce) zyskały pełną
aprobatę absolwentów rocznika
1972, wszyscy opuszczali szkolne
mury przekonani, że wchodzą
w nową rzeczywistość dobrze do
niej przygotowani. I jak się wkrótce okazało, mieli rację.
Znaleźli szczęście poza branżą
Jak wcześniej wspomniałem,
większość absolwentów znalazła
swoje miejsce w życiu poza branżą. Przy budowie osprzętu samolotów zatrudniło się bodajże czterech uczniów LZN-u, niewielu
też miało jakiekolwiek związki
z lotnictwem. Jeszcze w czasach
nauki w szkole Ryszard Krynicki
uzyskał licencję pilota szybowco-
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wego, sporo godzin spędził wówczas w powietrzu, ale po maturze
nie kontynuował jednej ze swoich
licznych pasji. Podjął studia na
wydziale prawa Uniwersytetu
Wrocławskiego i od lat jest cenionym mecenasem, właścicielem
kancelarii adwokackiej. Z kolei
Bogdan Kochalski licencję uzyskał w przedostatniej klasie szkoły,
potem brał udział w oﬁcjalnych
zawodach, latał na wielu szybowcach drewnianej konstrukcji, by
w końcu poświęcić się motoszybowcom (sam montował do nich
silniki VW 1600, Citroëna 2CV
czy Rotaxa 503). Ale utrzymywał
się z… hodowli lisów. Inni absolwenci kończyli politechnikę bądź
akademię rolniczą, jak np. Kazimierz Świć. A jeszcze inną drogę
wybrał Zbigniew Szermer.
Zbigniew Szermer: LZN
w mojej edukacji to czysty przypadek. W podstawówce siedziałem w ławce z kolegą, który namówił mnie na tę szkołę. To
Wojtek Filipiak, przyjechał także
na nasz obecny jubileuszowy
zjazd. Mieliśmy do wyboru jedynie ogólniak na miejscu, a na wyobraźnię działała szkoła mająca
w nazwie „lotnicze”. Przyjechaliśmy, zdaliśmy egzamin i tak zaczęła się nasza przygoda z LZN-em.
Uczęszczałem do tej szkoły przez
pięć lat – najpierw do zawodówki,
potem do technikum, którego jednak nie skończyłem. Wysiudali
mnie głównie (choć nie tylko) za
muzykę, która nie wszystkim pasowała. Mimo to tamten czas
wspominam bardzo dobrze,
o czym świadczą nasze kolejne jubileuszowe spotkania. Pięćdziesiąt
lat minęło, a my tak, jakbyśmy się
dopiero wczoraj rozstali.
– Nauka nauką, ale Ciebie –
o czym wspomniałeś – mocno
absorbowała muzyka.
– Mieliśmy w LZN-ie dobry
zespół, najlepszy spośród wszystkich wrocławskich szkół. Wygrywaliśmy wszystkie przeglądy. Zaczęło się od pałacyku w Leśnicy,
niektórzy fachowcy uważali, że
„Romuald i Roman” (znana i ceniona w kraju kapela – przyp.
W.N.) to przy nas pikuś. I choć
szkoła obligowała mnie do określonych działań, wiedziałem, że
przyszłość zwiążę z muzyką.
– Co w takim razie z czasów
szkolnych (pomijam muzykę)
wspominasz najcieplej?
– Ta szkoła przygotowała każdego z nas z osobna na dalsze życie. Po edukacji w niej każdy
wszystko wiedział, wszystko potraﬁł. Podam przykład z mojego
życia. Jeździłem do Holandii tylko po to, by naprawiać zegary.
Tam nikt nie umiał tego zrobić.
Nauczono mnie logicznego myślenia, dzięki temu każdą rzecz
naprawię, zupełnie jej wcześniej
nie znając. Podobnie sprawa wy-

gląda z kolegami. Trudno zatem,
byśmy ciepło tego czasu nie wspominali.
My spotykaliśmy się wcześniej
i nie tylko z okazji kolejnego jubileuszu. Zdarzało się, iż dołączały
do nas dziewczyny z zaprzyjaźnionego Liceum Medycznego.
W czasach szkolnych zapraszaliśmy je na zabawę, one nas np. do
teatru, w którym większość z nas
nigdy wcześniej nie bywała.
W jednym przypadku owa znajomość przekształciła się w coś poważniejszego, mam na myśli małżeństwo Beaty i Krzysia Sosnów.
Tak czy inaczej wszyscy, o czym
wcześniej wspomniałem, z sentymentem wracamy do tamtych lat.
I mam nadzieję, że będzie nam to
dane czynić jeszcze nieraz.
Beata Sosna: W drugiej klasie
liceum okazało się, że jedna z moich koleżanek ma brata w Lotniczych Zakładach Naukowych. Im
brakowało dziewczyn, nam chłopaków. Doszliśmy więc wspólnie
do wniosku, że warto połączyć siły
w – nazwijmy to tak – towarzyskich celach. Potańcówki, oglądanie ﬁlmów, wreszcie rajdy. Wychowawcy wyrazili zgodę na ten
szczególny mariaż, który trwał do
matury. W moim przypadku
znacznie dłużej, bowiem wyszłam
za mąż za Krzysztofa Sosnę.
Wcześniej nie udało się zaliczyć
mojej studniówki z prozaicznych
względów – w domu było kiepsko
z pieniędzmi, nie stać było mamy
na sukienkę dla mnie.
– A jak to się stało, że zostaliście małżeństwem?
– Poznałam wielu chłopaków
z LZN-u, a Krzysiek jakoś się
„napatoczył”. Umówiliśmy się raz,

potem drugi, a ponieważ mieliśmy
podobne charaktery, z czasem
przerodziło się to w poważniejszy
związek. Krzysztofowi też było
ciężko, mieszkał w internacie,
mama mogła go zasilić niewielką
kwotą pieniędzy z alimentów pochodzących od ojca. Po pewnym
czasie pojechałam do jego rodziny
(pochodził z Tarnowskich Gór),
zaakceptowała mnie i wtedy zaczęliśmy poważniej myśleć
o przyszłości. Podjęliśmy pracę
i doszliśmy do wniosku, że
w dwójkę łatwiej będzie nam do
czegoś dojść w życiu. Więc pobraliśmy się. Nasza starsza córka Kasia miała chyba około roczku, kiedy Krzysiek wyjechał do pracy do
Związku Radzieckiego. To pozwoliło nam mocniej stanąć na
nogi. A potem było tylko lepiej.
– A jak to się stało, że nawiązaliście bliższe kontakty z Wojtkiem Zawadzkim?
– Pamiętaliśmy się z czasów
szkolnych, więc kiedy po latach
spotkaliśmy się w mieście, uznaliśmy, że warto powrócić do starej
znajomości. Wojtek jednak założył
ﬁrmę, był bardzo zajęty i nasze
kontakty urwały się. Spotkaliśmy
się ponownie na rocznicy szkoły
(nie pamiętam której), wcześniej
Wojtek z Krzyśkiem zajęli się organizacją zjazdu – poszukiwaniem
kolegów, nawiązywaniem kontaktów z nauczycielami. Ale nasze relacje z p. Zawadzkimi wyszły poza
sferę szkolną, zaczęliśmy się widywać przy różnych okazjach. Po
pewnym czasie do grona osób,
z którymi Krzysztof złapał bliższy
kontakt, dołączył Zbyszek Szermer, który był jednym z założycieli
szkolnego zespołu muzycznego.

9

Jubileusz
Zbychu wraz z innymi kolegami
muzykami często artystycznie
uświetniał imprezy u Wojtka (ﬁrmowe i nie tylko). Ale nie ograniczyliśmy się jedynie do takich
eventów (to teraz modne słowo!),
bo np. skrzyknęliśmy siedemnastu
chłopa i zorganizowaliśmy wypad
do Paczkowa, ale pomagali w tym
też inni elzetenowcy, jak chociażby
pochodzący z Mielca Roman Sowiński. Po kilku wizytach na Dolnym Śląsku zaprosił towarzystwo
w swój region, wylądowaliśmy
w jakimś zameczku.
– Krzysia już od ponad siedmiu lat nie ma z nami (piszę
z nami, bowiem przyjaźniłem się
z Nim od kilku dekad), ale koledzy nie zapominają o Tobie. Masz
częsty kontakt z Wojtkiem, odzywa się też Zbyszek. To miłe.
– Wojtek zawsze pamięta
o mnie przy różnych okazjach,
a ze Zbyszkiem mam kontakt telefoniczny, choć ostatnio trochę
rzadszy.
– Krzychu często wracał do
czasów szkolnych?
– Głównie przy okazji zjazdów czy innych podobnych spotkań. Na co dzień był mocno zaangażowany w działalność Rodziny
Katyńskiej, ale z sentymentem
wracał do czasów szkolnych,
wspominał różne zabawne historie (lubili robić sobie kawały). To
była jego zdaniem znakomita
szkoła życia, nic więc dziwnego,
że LZN miał w jego sercu ważne
miejsce.
Barbara Ostroróg łączy pokolenia
Do Lotniczych Zakładów Naukowych Barbara Ostroróg traﬁła
w 1969 roku. Zatrudniono ją jako
nauczycielkę języka polskiego
oraz kierownika Wydziału Zajęć
Pozalekcyjnych. Swoim zaangażowaniem, a nade wszystko bezpośredniością szybko zdobyła
sympatię i szacunek uczniów kilku pokoleń. I pozostała, aż się
wierzyć nie chce, wierna LZNowi do dziś. Teraz pełni funkcję –
społecznie – wiceprezesa zarejestrowanego w 2006 roku Stowarzyszenia Absolwentów, Nauczycieli i Sympatyków Lotniczych
Zakładów Naukowych, którego
była pomysłodawcą i współtwórcą
(wespół z Piotrem Kończykiem).
To z inicjatywy Barbary Ostroróg
powstała w jednym z budynków
dawnego internatu Izba Historii
i Tradycji LZN-u. Robi imponujące wrażenie, nic więc dziwnego,
że stała się oczkiem w głowie pani
wiceprezes. Izbę z niekłamanym
podziwem zwiedzają liczni goście,
ale przede wszystkim robi wrażenie na absolwentach szkoły – archiwalne zdjęcia, artykuły, wydawnictwa, liczne przedmioty
związane z charakterem LZN-u
przypominają dawnym uczniom
młodość, przeżycia, które w du-

żym stopniu ukształtowały ich
jako dojrzałych ludzi.
– Mam nadzieję, że się Pani
nie obrazi, jeśli stwierdzę, że jest
Pani dla wielu historią LZN-u?
– Jeśli wziąć pod uwagę, że
swoją przygodę z LZN-em rozpoczęłam w 1969 roku i pozostałam w szkole do dziś w charakterze wiceprezesa stowarzyszenia, to
można powiedzieć, że jestem historią. I bardzo mi to imponuje.

– Przechodziła zatem Pani
w LZN-ie kolejne szczeble kariery zawodowej.
– Rzeczywiście. Po latach pracy na stanowisku nauczyciela zostałam najpierw wicedyrektorem,
a następnie dyrektorem Lotniczych Zakładów Naukowych. Co
się w tym czasie zmieniło? Wiele.
Przede wszystkim szkoła powróciła do kształcenia zawodowego –
w technikum i szkole zawodowej,
rozwija kierunki lotnicze, zmienia
się zaplecze techniczne, z najnowocześniejszymi drukarkami 3D,
z możliwością egzaminowania
w zawodzie i wydawania certyﬁkatów z tego tytułu. Jestem przekonana, że ten kurs na nowoczesność utrzyma się.
– A skąd pomysł stowarzyszenia?
– Z okazji 60-lecia LZN-u
chcieliśmy uczcić jubileusz, a ze
względów formalnych szkoła nie
mogła przyjmować żadnych wpłat
ani dokonywać przelewów z tym
związanych. Chcąc zatem zorganizować zjazd, musieliśmy założyć
stowarzyszenie. Tak się też stało.
Wydaliśmy pamiątkową książkę
i doszliśmy do wniosku, że warto
podtrzymać tę tradycję, więc było
70-lecie, a w 2021 roku 75-lecie.
Uznaliśmy, że Izba Historii i Tradycji jest dobrym miejscem, by się
spotykali – nie tylko przy okazji
okrągłych jubileuszy – absolwenci
różnych pokoleń. Pomagamy przy
organizacji zjazdów, przy czym
nie wszystkie odbywają się na terenie Izby, a nawet szkoły.
– Co się zmieniło w ciągu kilku dekad? Jakie różnice Pani dostrzega?
– LZN dawniej i dziś to dwa
inne światy. Przed kilkudziesięcioma laty to była szkoła mundu-

rowa, w której obowiązywała
określona dyscyplina. Panował
inny system nauczania, nadzoru
nad uczniem. Jacy są współcześnie
uczniowie LZN-u? Przychodzą
do mnie, by w ramach lekcji wychowawczych zwiedzać Izbę Historii, są zafascynowani zgromadzonymi w niej pamiątkami, ale
dostrzegam też u wielu z nich zainteresowanie wieloma tematami.
Młodzież mamy dobrą, tylko
trzeba umieć nią pokierować, niczego na siłę nie narzucając.

– Czym są dla Pani zjazdy absolwentów?
– Potwierdzeniem, że byli
związani ze szkołą, że pod pewnymi względami czas się dla nich
zatrzymał, że tęsknią za czasami
swojej młodości. Pamiętają, ile
znaczyła dla nich szkoła, dzięki
której w dorosłym życiu osiągnęli
sukcesy, podkreślają, że LZN nauczył ich życia, zwłaszcza tych, którzy mieszkali w internacie.
W szkole było w pewnym czasie
ok. 1400 uczniów, z czego połowa
to lokatorzy internatu. Musieli
sami sobie prać, sprzątać, nie tylko
pokoje, ale i obiekty szkolne,
uczyli się współżycia z kolegami.
Niektórzy pochodzili z małych
miejscowości, a nawet wsi, więc
wiele rzeczy było dla nich no-

wych, zaskakujących. Ale szkoła
cieszyła się autorytetem, dużymi
osiągnięciami na wielu polach, zatem każdy starał się sprostać wymaganiom i większości to się znakomicie udawało.
– Szkołę kończyło wielu znanych ludzi. Odzywają się czasami,
pamiętają o swojej budzie?
– Znany kabareciarz Janusz
Rewiński nie przyjeżdża do nas,
nawet nie odpowiada na zaproszenia, ale np. znany himalaista
Aleksander Lwow pozostaje
z nami w stałym kontakcie, stawia
się nawet na walne zebranie stowarzyszenia (jest jego członkiem).
Odwiedzają LZN przy różnych
okazjach, a nawet bez nich, cenieni naukowcy, jak choćby profesorowie Politechniki Wrocławskiej
i Warszawskiej. Ale nie ma znaczenia, kto jest kim, bo wszyscy
stanowimy LZN-owską rodzinę.
– A czym dla Pani jest LZN?
– To cała historia mojego dorosłego życia (i tu p. Barbarze zaszkliły się oczy – dop. W.N.), bardzo ważne w nim miejsce. Czyż
może jednak być inaczej, jeśli

związana z tą szkołą jestem od
przeszło pięćdziesięciu lat?
***
Wojciech Zawadzki przygotował
na okoliczność zjazdu bogaty, atrakcyjny program. Pierwszego
dnia przed południem delegacje
zapaliły znicze na grobach wychowawcy i kolegów, którzy nie do-

czekali jubileuszu 50-lecia. Potem
wszyscy spotkali się w szkole,
goszczeni przez obecną jej dyrektorkę Jolantę Mazurkiewicz- Kaczyńską. Mimo iż był to szczególny dzień (zakończenie roku
szkolnego) pani dyrektor znalazła
czas, by opowiedzieć o aktualnej
kondycji LZN-u, o zmianach, jakie zaszły w ostatnich latach, preferowanych kierunkach nauki.
Wielkie zainteresowanie absolwentów wzbudziła wizyta
w pomieszczeniu, w którym zgromadzono dawne „przedmioty
nauki” (silnik lotniczy, symulator
kabiny pilota), którym szkoła dała
drugie życie. Następnym punktem programu było spotkanie
w Izbie Historii i Tradycji, ożywiona dyskusja i prezentacja
książki autorstwa Wojciecha Zawadzkiego, po czym uczestnicy
zjazdu udali się na obiad do
szkolnej stołówki. No i przyszedł
czas na tańce, hulanki, swawole
przy muzyce zespołu pod kierownictwem Zbyszka Szermera. Dołączyły dziewczyny z Liceum
Medycznego, każdy mógł skosztować jubileuszowego tortu.
Wszyscy bawili się znakomicie,
wspomnieniom nie było końca.
Następny dzień rozpoczął się
od zwiedzania Ostrowa Tumskiego, podziwiania pięknego krajobrazu z wysokości katedralnej wieży. Potem dwugodzinny rejs
statkiem, który zaostrzył apetyty,
więc uczestnicy zjazdu z ochotą
przystali na propozycję obiadu
w restauracji „La Maddalena”. To
był pretekst do spotkania (nie
mogła być wcześniej) z jedyną absolwentką rocznika 1972 Teresą
Maj-Kiepurą. No i przyszedł czas
wzruszających pożegnań i podziękowań dla organizatorów zjazdu
za niezapomniane chwile. I raz
jeszcze, po pięćdziesięciu latach,
można było zanucić: „To były
piękne dni”. Naprawdę piękne.
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J

uż 56 raz stolica Karkonoszy
będzie obchodziła swoje doroczne święto – Wrzesień Jeleniogórski. Będzie to czas wyjątkowy dla mieszkańców i turystów,
przyjeżdżających w Karkonosze.
Święto Jeleniej Góry to prezentacja bogatej oferty kulturalnej
i licznych imprez plenerowych.
Już 30 i 31 sierpnia na lotnisku
Aeroklubu Jeleniogórskiego wystąpią zespoły wywodzące się ze
środowiska muzycznego regionu
jeleniogórskiego oraz gwiazdy –
zespół T.LOVE oraz Dawid Podsiadło i LENIWIEC, który obchodzi w tym roku swoje 20-lecie
pracy artystycznej.
Pierwszego września rozpocznie się XVII Festiwal Silesia Sonans, w ramach którego odbędą
się koncerty wzbogacone o przepiękne, romantyczne brzmienie
76-głosowych barokowych organów z 1727 roku.

Dolny Śląsk

56 Wrzesień Jeleniogórski

6–7 września upłynie z kolei
pod znakiem imprez plenerowych: kiermaszy i wystaw, czyli
XII Wystawy Produktów Regionalnych „Wyprodukowano pod
Śnieżką”, XLV Karkonoska
Giełda Minerałów, Skał i Skamieniałości, XV Międzynarodowych Warsztatów Pszczelarskich

oraz XXVII Kiermaszu Ekologicznego.
Kolejne dni przyniosą ważne
wydarzenia kulturalne: koncert
inaugurujący 51 sezon artystyczny
w Filharmonii Dolnośląskiej (12
września), XI BAREJADĘ (19–
20 września), której gwiazdą będzie Stanisława Celińska oraz ju-

bileusz 25-lecia działalności Kabaretu PAKA. Na ich zaproszenie
Jelenią Górę odwiedzą znani i lubiani: Artur Andrus, Zenon Laskowik, Andrzej Poniedzielski,
Kabarety: Adin, Hrabi, Łowcy.B.
To już 22 września!
Wrzesień Jeleniogórski to
również duże wydarzenia sporto-

we: wyścig rowerowy Grand Prix
Jelenia Góra Trophy Maja
Włoszczowska MTB Race, rozgrywany w kilku kategoriach wiekowych od amatorów po czołówkę
światowego
kolarstwa
górskiego 20–21 września oraz
odbywający się w ostatni weekend
miesiąca Międzynarodowy Turniej Tańca Towarzyskiego Karkonosze Open, na którym już teraz
swój udział zapowiedziało blisko
700 par.
Święto Jeleniej Góry zakończy
jeden z największych jarmarków
w Polsce – Jarmark Staroci
i Osobliwości oraz Jeleniogórskie
Spotkania Teatralne, podczas których na scenie jeleniogórskiego
teatru zaprezentują się najlepsze
polskie spektakle, w tym między
innymi: Teatru Szwalnia z Łodzi,
Teatru Polonia i Buffo z Warszawy oraz Wrocławskiego Teatru
Lalek.

Komunikacja miejska na Dolnym Śląsku

W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Legnicy
jeździły tramwaje

Jelenia Góra
Pierwsze tramwaje w tym
mieście wyjechały na tory w 1897
roku. Jeździły z dworca do Podgó-

Po wojnie planowano budowę
linii tramwajowej do Szklarskiej
Poręby i Szpindlerowego Młyna
w Czechosłowacji. Linia miała
przebiegać przez Przełęcz Karkonoską.
Jednak rozwój komunikacji
tramwajowej był tylko w nierealnych planach. Ostatni tramwaj
przejechał ulicami miasta (linią do
Podgórzyna) 28 kwietnia 1969
roku.
Wałbrzych
W Wałbrzychu tramwaje zlikwidowano w 1966 roku, podobnie
jak w Jeleniej Górze po 70 latach

Linia tramwajowa w Podgórzynie na przedwojennej pocztówce
rzyna, Przesieki, Cieplic-Zdroju
i Sobieszowa. W 1938 roku przewiozły 2 mln pasażerów. Jeleniogórskie tory miały wówczas 19
km długości.

istnienia. Pierwszą linię łączącą
dworzec Wałbrzych Główny
z centrum miasta, Szczawienkiem
oraz równolegle linię z pl. Grunwaldzkiego do Sobięcina oddano
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do eksploatacji w ostatnich latach
XIX wieku. W 1913 roku tramwaj
dojeżdżał już do wałbrzyskiego
Rynku.
W roku 1938 sieć tramwajowa
obejmowała 36 km torów. Po wojnie rozpoczęła się likwidacja wałbrzyskiej sieci tramwajowej, a jednym z powodów była katastrofa
na linii nr 1, zginęły dwie osoby.
Legnica
Trzecim dolnośląskim miastem, w którym pasażerów woziły
tramwaje, była Legnica. W styczniu 1898 roku uruchomiono tam
trzy linie tramwajowe. Wówczas
legnickie tory miały 8,5 km długości.
Po wojnie tramwaje uruchomiono w 1945. Rok później na
krótko uruchomiono nawet
czwartą linię. Maksymalnie legnicka sieć miała 15 km.
W latach 60., podobnie jak
w Wałbrzychu i Jeleniej Górze,
tramwaje wypadły z łask decydentów. W marcu 1969 roku przestały istnieć.
***
Dzisiaj nikt już nie myśli
o reaktywowaniu tramwajów
w dolnośląskich miastach. Inwestycje byłyby zbyt kosztowne. Takich pieniędzy we wspomnianych
samorządach nie ma.

Przedwojenna pocztówka przedstawiająca legnicki tramwaj

Fot.: Wikipedia (3)

K

iedyś po ulicach Jeleniej
Góry, Legnicy, Wałbrzycha i Wrocławia kursowały
tramwaje. Dziś pojazdy na szynach
ostały się tylko we Wrocławiu,
w pozostałych miastach – bezmyślną decyzją ówczesnych władz
– tramwaje zlikwidowano.
Jak wyglądała era tramwajowa
w Wałbrzychu, Jeleniej Górze
i Legnicy?

Tramwaje na pl. Grunwaldzkim w Wałbrzychu
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Turystyka
Niezwykła atrakcja

Park Wodny powstał w Julinku
Weronika Szabelewska

N

owy Park Wodny pod gołym niebem powstał
w Julinku około 30 km
od Warszawy. Na terenie dawnej
bazy cyrkowej znajdą się nowoczesne atrakcje, m.in. kurtyny wodne, zjeżdżalnie, spray park i armatki.
Obiekt powstał z poszanowaniem środowiska, a projektanci
zastosowali wiele rozwiązań funkcjonalnych pozwalających na znaczącą oszczędność wody i energii
elektrycznej. Jest to pierwsze tego
typu miejsce w okolicy, a dzięki
dostępnej na miejscu bazie noclegowej, atrakcja przyciągnie turystów z całej Polski.
Julinek Park to miejsce aktywnej i jakościowej zabawy. Na obszarze prawie 30 ha dostępnych
jest wiele atrakcji, w tym m.in.

największy w regionie park linowy
zbudowany na naturalnym drzewostanie, ścianka wspinaczkowa,
wesołe miasteczko, kraina dmuchańców, pole do minigolfa czy
ekologiczny plac zabaw. Na miejscu jest także dostępny obiekt
noclegowy B&B Julinek Park z 60
komfortowymi pokojami oraz
apartamentami rodzinnymi.
Budowa Parku Wodnego w Julinku była prowadzona od 2021
roku. Turystom przygotowano
liczne atrakcje, m.in. strefę basenową poziomowaną do głębokości
dwóch metrów, pięć zjeżdżalni
o łącznej długości 167 m, cztery
kurtyny wodne czy dziesięć armatek wodnych. Na terenie parku
znajdzie się także tzw. spray park,
czyli strefa rekreacyjna z niewielką
ilością wody, która zaprojektowana
została w taki sposób, aby korzystać z niej mogły także dzieci.

Julinek Park to miejsce aktywnej i jakościowej zabawy

Zamek z legendami w Bobolicach
Z

amek królewski w Bobolicach wzniesiono za króla
Kazimierza Wielkiego
w połowie XIV wieku i następnie
przebudowywano. Położony jest
na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, w systemie tzw. Orlich
Gniazd, we wsi Bobolice w województwie śląskim, w powiecie
myszkowskim.
Zamek miał zabezpieczać
okoliczne dominium i bronić Małopolski przed najazdami ze stro-

ny Śląska, należącego ówcześnie
do Korony czeskiej.
Bobolicki zamek zbudowano
na stromym, skalistym wzgórzu
(360 m n.p.m.). Obiekt składa się
z dwukondygnacyjnego budynku
mieszkalnego z cylindryczną
basztą. Dach zamku jest pokryty
czarną dachówką. Prowadzi do
niego most zwodzony ponad suchą fosą, a całość otaczają mury
z blankami zbudowane z miejscowego białego wapienia.

O zamku krążą ciekawe legendy. Jedna mówi o przedstawicielu rodu Krezów, który porwał
i więził w bobolickim zamku swoją bratanicę. Podobno do dziś
straszy ona na murach warowni
jako biała dama.
Jest także legenda o dwóch
braciach bliźniakach, właścicielach zamków w Mirowie i Bobolicach. Według ludowych podań
wykopali oni tunel między dwoma warowniami, aby móc częściej

ze sobą rozmawiać w odosobnieniu, bez udziału świadków. Pewnego dnia weszli oni w posiadanie
wielkiego skarbu – ukryli go w tunelu, a na straży postawili odrażającą czarownicę, odstraszającą
swym wyglądem potencjalnych
złodziei. Bracia doskonale się rozumieli i gotowi byli zrobić dla
siebie wszystko. Ich przyjaźń została jednak wystawiona na ciężką
próbę, gdy jeden z nich przywiózł
z wyprawy wojennej piękną
dziewczynę. Podejrzewając brata
bliźniaka o podkochiwanie się
w kobiecie, zamknął ją w podziemiach obok wspomnianego skar-

bu. Pewnego razu, pod nieobecność czarownicy, która wieczorami udawała się na sabat na Łysej
Górze, nakrył parę kochanków
w skarbcu. Rozgniewany zamordował brata, a dziewczynę zamurował w lochach zamku. Do dziś
ma ona straszyć na zamkowej
baszcie.
W sezonie wiosenno-letnim
(kwiecień–wrzesień) zamek dostępny jest do zwiedzania codziennie w godzinach 10–18.
Wejścia na zamek odbywają się od
poniedziałku do piątku co pół godziny. Ostatnie wejście o godz.
17.30.
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Obyczaje

Rozrywki mieszczuchów
Wojciech Mach

W

ostatnich 30 latach
wzory zabaw i rekreacji
gwałtownie się zmieniły. Wyrosło pokolenie, dla którego hipermarkety i galerie handlowe to małe miasteczka z ryneczkiem i atrakcjami. A następne
grono kilkulatków traktuje to jako
swoje naturalne środowisko i oczywiście musi z opiekunami przychodzić w takie miejsca, aby radośnie i pożytecznie (?!) spędzać
czas. A przecież we Wrocławiu
ongiś były wspólne, rodzinne wypady do podmiejskich lasów, spacery nad Odrą, muzea i obowiązkowa woda sodowa z sokiem z licznych saturatorów oraz lody Pingwin na patyku. Chętnie odwiedzane Oborniki Śląskie z wieloma

sanatoriami zwano zielonymi płucami Wrocławia, zaś w Szczodrem
i Zagórzu Śląskim pluskano się
w czystej wodzie.
MPK uruchamiało z placu
Grunwaldzkiego zielone linie autobusowe do owych niedalekich
ośrodków
wypoczynkowych.
W parku Południowym na Krzykach odbywały się co niedziela
koncerty chopinowskie oraz festyny. Podobnie było w kilku innych
miejscach wrocławskiego grodu:
choćby na dawnym Bastionie
Sakwowym, czyli od 1870 roku
Wzgórzu Liebicha, od 1945 roku
Wzgórzu Miłości, a potem
Wzgórzu Partyzantów.
Z wrocławskiej Przystani
Zwierzynieckiej (kiedyś czasowo
także spod Mostów Pomorskich)
odpływały statki odrzańskiej ﬂoty
rzecznej z kompletami rozbawio-

nych pasażerów. Wtórowały im
piosenki z lat 60. takie jak „Na
Opatowicką Wyspę rejs” (wyk. Jan
Kaczmarek) – „Dopóki płynie
Odra” – (Teresa Haremza) –
„Gdzie niebieskiej Odry brzeg”
(Krystyna Borecka).
W latach 1912–1917 w dzisiejszym osiedlu Bartoszowice
przekopano Kanał Żeglugowy,
a odcięty teren utworzył Wyspę
Miłości, potem nazwaną Opatowicką. Wybudowano na niej amﬁteatr i przystań statków wycieczkowych.
W latach 50. na Wyspie Opatowickiej połączonej drewnianym
wałem z jazem czynna była restauracja z pergolą i trzy razy w tygodniu odbywały się tam potańcówki. Obok, na trawie, wśród
starych drzew, najwytrwalsi rozbijali swoje namioty! Naprzeciwko,

przy wale, od ul. Braci Gierymskich, jeszcze przed wojną istniała
przystań parowców i kajakowa,
a w pałacyku – obecnie po trzech
pożarach odbudowywanym – restauracja.
Również w Opolu odbywają
się atrakcyjne rejsy po Odrze
z dwu przystani: od ulicy Odrowążów i od strony zoo, z Wyspy
Bolko. Niezapomniane są widoki
miasta z innej perspektywy: Katedra, Wieża Piastowska, Opolska
Wenecja i Ratusz. Do tego połączone z przejażdżką oryginalnym
londyńskim piętrowym autobusem!
Jeszcze w połowie lat 80. i początkach 90. jako młodziutki wodzirej organizowałem i prowadziłem nie tylko dla samotnych wiele
balowych rejsów z lądowaniem na
opuszczonej wrocławskiej Wyspie

Opatowickiej, z ogniskiem i tańcami przy zrujnowanej restauracji.
Potem – ze względu na masowe
pojawienie się tam tzw. elementu
(pijacy, narkomani) – stało się to
niebezpieczne. Ok. 1993 roku
z hukiem, z VIP-ami i zagranicznym kapitałem stworzono na
Wyspie Opatowickiej ponoć najlepsze w Europie pole golfowe.
Szybko o tym słuch i ślad wszelki
zaginął… Później powstał tam
park linowy i plac zabaw. Dzisiaj
są projekty kolejnej reformy – zagospodarowania terenu Wyspy.
A propos zmian i projektów: wielu zastanawia się nad tym, co by
się stało, gdyby nagle nasz rząd
zaczął przeprowadzać reformę
gospodarczą na Saharze ?
– Przez tydzień nic, a potem
piasek by zdrożał…

Oryginalne imprezy

Miodobranie w Sierpcu
Weronika Szabelewska

I

mpreza plenerowa, która odbyła się niedawno w Muzeum
Wsi Mazowieckiej, została
poświęcona dawnym pszczelarskim
zwyczajom. W programie miodobrania w skansenie znalazły się
pokazy pracy przy ulach, kiermasz
produktów pszczelich i rękodzieła,
prezentacje bartnicze, zabawy oraz
zagadki dla dzieci i dorosłych.
W wydarzeniu uczestniczyło
prawie 3500 osób. Największym
zainteresowaniem zwiedzających

cieszyły się pokazy pszczelarstwa
przygotowane w zagrodach
chłopskich. By lepiej zaprezentować przemiany, jakie dokonały się
w hodowli pszczół na przestrzeni
ostatnich 200 lat, w ich trakcie
stosowane były narzędzia i sprzęty
pochodzące z innego okresu.
Zwiedzający przyjrzeć się
mogli odymianiu, wybieraniu ramek z ula, odsklepianiu z nich
wosku i wirowaniu miodu. Każdy
mógł też spróbować świeżej patoki. Członkowie Bractwa Bartnego
Augustów przygotowali pokazy
dziania barci i wspinania się do

Scena główna imprezy

Swego pszczoły nie użądlą
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niej z pomocą leziwa. Turyści
oglądali też prezentacje wykonywania domków dla owadów,
w jednej z pasiek gospodyni szyła
ze słomy ul, tzw. koszkę, a w zagrodzie stolarz zbijał ramki dla
pszczół.
Muzealna ekspozycja ożyła na
nowo, wypełniając się gwarem zajęć gospodarskich. We młynie
pracował młynarz, z kuźni słychać
było uderzenia młota kowalskie-

go, szewc opowiadał o dawnych
metodach naprawy obuwia, a we
dworze szlachcianka haftowała na
tamborku. Dla młodszych miłośników mazowieckiej tradycji ludowej świetną zabawą okazały się
łamigłówki pszczelarskie.
7 sierpnia odbędą się „Żniwa
w skansenie”. Na przylegające do
zagród pola wyjdą żniwiarze zaopatrzeni w sierpy i kosy, wyjadą
kosiarki konne. Na rżyskach staną

stygi. Na scenie wystąpią zespoły
ludowe w widowiskach dożynkowych, a w chłopskich domostwach
będzie można poznać ludowe
zwyczaje związane z okresem
żniwnym. Aktualne informacje
o wydarzeniach znaleźć można na
stronie mwmskansen.pl oraz
w mediach społecznościowych.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego.
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Wspomnienia

Nieświadome
współautorstwo
W popularnej wrocławskiej księgarni „Pod Arkadami” zupełnie
przypadkowo traﬁłem na wydaną
w roku 2020 książkę Szymona
Wrzesińskiego „Zamek Chojnik.
Skarby, afery i propaganda PRL”,
której niespodziewanie – jak odkryłem podczas wertowania – jestem współautorem. Trzy kartki
zajmuje w niej przedruk mojego
dość krytycznego w treści reportażyku z „Gazety Robotniczej”
z 7–8 września 1985.
Dodam, że na szczycie Chojnika (622 m n.p.m.) bywałem –
solo oraz w towarzystwie żony
i syna – w tamtym czasie dość
często. Mieszkaliśmy w pobliżu
w domu z widokiem na tę karkonoską warownię i wybieraliśmy
się na kilkugodzinne wycieczki na
nią.

Sędzią być
Młody Polaku, zanim spełnisz
swoje dziecięce marzenie i zostaniesz, jak ja, szczęśliwym emerytem, musisz w międzyczasie trochę (kilkadziesiąt lat) popracować.

Jak takiś, dziadku, mądrala – pouczam sam siebie – to poradź
chociaż, jak nie zostać bezrobotnym i mieć dożywotnie zatrudnienie, sowicie opłacane i kompletnie nieodpowiedzialne.
Ależ to proste! Wystarczy
zostać sędzią (sądowym, nie piłkarskim).
Najlepiej dobrze się urodzić.
W rodzinie, w której mamusia,
tatuś lub oboje są prawnikami
albo mają wśród nich krewnych
lub przynajmniej znajomych.
Musisz bowiem pamiętać, że żyjesz w republice kolesiów. Bez nepotycznego wsparcia kariery na
tej posadzie państwowej raczej nie
zrobisz.
Chyba że poświęcisz najlepszy okres życia na równie czasochłonne, co deprawujące studia
i takąż aplikację. Gdzie twoi nauczyciele z PRL-owską, a często
PZPR-owską przeszłością, przerobią cię na swój obraz i podobieństwo. Ukształtują w tobie
poczucie nieomylności i bezkarności. Wzmocnione gwarantowaną konstytucyjnie orzeczniczą
niezawisłością od kogokolwiek,
tudzież immunitetem chroniącym przed jakimikolwiek przykrościami za praktykowanie antyustawowej samowolki.

Gdy po takim demoralizującym praniu mózgu utracisz kontakt z elementarną sprawiedliwością, zostaniesz uznany za
gotowego do jej wymierzania „w
imieniu RP”. Za co będzie ci się
należeć, jak psu kość, wynagrodzenie nawet kilkakrotnie wyższe
od średniej płacy krajowej, bez
potrącania choćby złotówki na
ZUS. Bo twoje zarobki, a także
niezwykle wysoką emeryturę
zwaną „uposażeniem w stanie
spoczynku”, w całości sﬁnansują
obywatele, jakże często przez ciebie terroryzowani i upodlani. Wyżywisz się, pasożytując na cudzych podatkach.
Żyć nie umierać, nieprawdaż?

Balowanie
na trzeźwo
Ale pomyłka w poprzednim odcinku rubryki „Z archiwum starego pismaka” się traﬁła! Przepraszając Czytelników za złośliwego
chochlika (dziennikarze zawsze
mogą zwalić winę na niego) –
publikuję dziś zdjęcie z balu prasowego z okazji święta „Sächsische Zeitung” na wewnętrznym
dziedzińcu pałacu Zwinger
w Dreźnie, które zniknęło jak
kamfora gdzieś po drodze z redakcji do drukarni...
Na fotograﬁi Artura Schabowskiego widać mnie (to ten bez

marynarki) przy jednym ze stolików z częścią delegacji dolnośląskiej „Gazety Robotniczej”. Siedzę razem z ówczesnym
sekretarzem redakcji Januszem
Przybyłowiczem, młodym reporterem Markiem Rybczyńskim
i niemiecką opiekunką naszej
wrocławskiej grupy.
Radosny to ja wtedy nie byłem; głównie dlatego, że zabawy
przy alkoholu mnie, abstynenta,
nigdy i nigdzie nie kręciły. Fotograf uwiecznił akurat moment,
w którym patrzę spode łba na towarzyszącą nam kobietę, sięgającą
po butelkę z wódką w celu polania do kolejnego toastu.

Hobby

Polub szachy (51)
Łukasz Kłykow

W

kultowym klubie
„Hetman” w stolicy
Dolnego Śląska wisi
duże zdjęcie młodego mężczyzny
z podpisem: „Marcin Kamiński
– pierwszy wrocławski arcymistrz”. Fotografia ta przywołuje
u mnie wspomnienia z przełomu
lat 80. i 90. XX wieku. Marcin
był wtedy wschodzącą gwiazdą
rodzimych szachów. Fachowcy
typowali go nawet na następcę
Akiby Rubinsteina, najwybitniejszego polskiego szachisty wszech
czasów.
W 1989 roku w Portoryko
Kamiński został mistrzem świata
juniorów w grupie do lat 12.
W 1991 w Warszawie zdobył tenże tytuł ponownie, w grupie do lat
14. A w 1996, mając lat 19, został
arcymistrzem.
Jednak po drużynowej olimpiadzie w Eliscie w Rosji (1998),

gdzie wywalczył brązowy medal
za wynik indywidualny na tzw.
szachownicy rezerwowej, Marcin
zrezygnował z kariery szachowej.
Wyjechał do USA, odbył studia
informatyczne na Uniwersytecie
Teksas w Dallas i związał swoją
przyszłość z biznesem...
Zobaczmy, jak 13-letni Kamiński, rodowity wrocławianin –
przyszły arcymistrz, pokonał
czarnymi Włodzimierza Schmidta, pierwszego Polaka – arcymistrza.
(diagram)
28... S:g2!
Oﬁara skoczka stanowi preludium do potężnego ataku.
29. K:g2 G:h3+! 30. S:h3
Nie lepsze było 30. K:h3 g4+
31. fg4 hg4+ 32. Kg2 f3+ z wygraną czarnych.
30... W:b7
Kamiński zdobył wieżę i dwa
piony za gońca i skoczka, przede
wszystkim jednak zachował groźną inicjatywę.

31. Sf2 Sf6 32. Kf1 Wg7 33.
Sb4 a5 34. Sbd3 Waa7 35. Wc6
Wab7 36. Hb3 g4
Prawdopodobnie lepiej było
zagrać tak już posunięcie lub dwa
wcześniej, ale natarcie na białego
króla tak czy owak jest trudne do
odparcia.
37. Gc3 g3 38. Sh3 g2+
Wystarczy do sukcesu, choć
jeszcze silniejsze było 38... S:e4!
39. fe4 H:e4 – i marsz wolnych
pionów rozstrzyga.
39. Kg1 Hg3 40. Sdf2 Sg4!
Groźba mata na h2 powoduje,
że białe muszą przyjąć oﬁarę
skoczka.
41. fg4 hg4 42. G:g4 W:g4 43.
W:b6 Wh7 44. Gd2 Hh2+!
Schmidt poddał się z uwagi na
45. K:h2 g1H mat.
Wielce zaskakująca rezygnacja
Kamińskiego z kariery zawodowego szachisty nie oznaczała jego całkowitego rozbratu z królewską grą.
Wspólnie z innym młodym polskim arcymistrzem – Pawłem

Blehmem założył na początku
XXI wieku ﬁrmę ChessAid, która
była jednym z pionierów rynku

usług szachowych świadczonych za
pośrednictwem internetu.
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Opowiastka

Gustowała tylko w żonatych mężczyznach
Lesław Miller

J

asio był bardzo spokojnym
mężczyzną i totalnym pantoﬂarzem. Nie miał za grosz
własnej inicjatywy i całkowicie
podporządkowywał się żonie –
Małgośce. Koledzy żartowali o nim,
że jest… oﬁarą pękniętego kondoma. W domu całkowicie dominowała Małgośka, a Jasio, jak pies,
tylko wykonywał jej nakazy. Robiła
co chciała i często wracała do
domu późną mocą. Mąż nie miał
odwagi zapytać, gdzie i z kim była.
Posłusznie zaparzał jej kawę, bo
była smakoszką tego napoju o każdej porze dnia i nocy.
Prawdę mówiąc, Jasio nie był
zazdrosny o żonę, ani nie dążył do
uprawiania z nią seksu. Wystarczały mu łóżkowe igraszki raz na
kilka tygodni, co robił bardziej
z obowiązku niż z miłości.
Małgośka lubiła życie towarzyskie i seks. Co pewien czas
znajdywała jednorazowego kochanka. Każdy był żonaty. Taką
miała zasadę, unikała singli, bo
taki przyczepi się jak przysłowiowe gówno do gaci i trudno go będzie spławić.
Któregoś dnia Małgośka poznała Andrzeja. Był przystojnym
wysokim brunetem, prowadził
kancelarię adwokacką przynoszącą duże zyski. Miał oczywiście
żonę, lecz na spotkania chodził
sam. Oboje przypadli sobie do
gustu i nazajutrz umówili się
w pewnej hotelowej kawiarni.
Wiedzieli, że przyszli tu nie tylko
po to, by napić się kawy. Na
pierwszym piętrze Andrzej wynajął pokój. W łóżku okazało się, że
są seksualnie stworzeni dla siebie.
Choć Małgośka przeszła przez
łóżka wielu mężczyzn, to z żadnym nie było jej tak dobrze, jak
z Andrzejem. Spotykali się więc
prawie codziennie w różnych hotelach.
Andrzej był człowiekiem poważnym i wygodnym. Uprawianie
miłości w hotelach przestało mu
odpowiadać. Zaproponował Małgośce, aby z jego pełnomocnictwem adwokackim rozwiodła się
z mężem fajtłapą. On kupi jej
małe mieszkanie i tam będą uprawiać seks.
– Zgodzę się, ale dlaczego ty
się nie rozwiedziesz, by się ze mną
ożenić i razem zamieszkać?
– Chętnie bym się rozwiódł,
ale to nie jest takie proste. Żony
nie kocham i od dawna nie sypiamy ze sobą, ale mamy dwóch nieletnich synów i nie chcemy zostawić ich w rozbitej rodzinie.
Bardzo mocno by to przeżyli.

Kiedy dorosną i przejdą na swoje,
to bez przeszkód się rozwiodę
i ożenię z tobą.
– Czekaj tatka latka, jak synowie dorosną, to będziemy już starzy.
– Jacy starzy. Ty masz teraz 28
lat, a ja 40. Za jakieś 10 lat będziemy jeszcze do rzeczy i ciągle zechce się nam uprawiać seks.
Mecenas w krótkim czasie
znalazł i kupił orz umeblował
dwupokojowe mieszkanie z kuchnią i łazienką, niedaleko od centrum miasta.
Małgośka nie miała z czego
dołożyć do interesu, bo jako
skromna urzędniczka magistracka
niewiele zarabiała.
Kochankowie znaleźli sobie
przyjemną dziuplę i mieli gdzie
sypiać. Ale tylko do określonych
godzin wieczornych, bo mecenas
musiał wracać do domu i udawać
porządnego męża.
Raz udało im się być razem
przez całe dwa tygodnie. Mecenas
okłamał żonę, że musi wyjechać
do Rzymu na dwutygodniowe
szkolenie w sprawie zmian w prawie międzynarodowym. W rzeczywistości pojechali na urlop do
Dubaju.
Po powrocie do domu znów
nastąpiła nieco nudnawa proza
życia. W obawie przed dekonspiracją Małgośka i Andrzej siedzieli
w domu. Tylko czasami mecenas
musiał wyjechać na jakąś rozprawę do innego miasta, głównie do
Warszawy.
Broniąc aferzystów bankowych, mecenas opuścił gniazdo
kochanki na kilka dni. Małgośka
postanowiła to wykorzystać i wrócić do dawanego życia towarzyskiego. Wieczorem udała się na
przyjęcie do koleżanki. W dużym
mieszkaniu bawiło się kilkanaście
osób, w tym przystojny Wojtek,
na którego Małgośka od razu
zwróciła uwagę. On na nią także.
Usiedli przy wspólnym stoliku, by
móc bez przeszkód rozmawiać.
Między jednym a drugim kieliszkiem wódki Wojtek powiedział,
że prowadzi dużą hurtownię materiałów budowlanych, która dobrze prosperuje i przynosi zyski.
Po wypiciu następnych kieliszków
zwierzył się, że ma żonę oraz syna
i córkę. Żona jest kurką domową
i nigdzie z nim nie chodzi, dlatego
tu jest sam.
Przyjęcie trwało do północy
i wszyscy mieli już mocno w czubie, kiedy zaczęli się rozchodzić.
Wojtek zamówił taksówkę i pojechali. Nie wiedzieli jak i kiedy znaleźli się w mieszkaniu Małgośki.
Co mają robić kobieta i mężczyzna, kiedy są pijani i sami
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w mieszkaniu? To proste jak precelek, idą do łóżka. Wojtek stanął
na wysokości zadania, rozebrał
Małgośkę, a potem ściągnął z siebie wszystkie ciuchy i wylądowali
na kanapie. Wiadomo, co tam robili. Zbudził ich świt z dwoma kacami – alkoholowym i moralnym.

kochali się na tej samej kanapie,
ale już na trzeźwo.
– Mam propozycję, może pójdziemy gdzieś potańczyć? – zasugerował Wojtek.
– Absolutnie wykluczone! Byłoby to złamanie konspiracji!
Moglibyśmy spotkać znajomych

Małgośka to seksowna dziewczyna, potraﬁ zawrócić w głowie niejednemu facetowi
– Jak wytłumaczysz się żonie
z nieobecności w domu? – zapytała Małgośka.
– Jak zawsze, powiem, że spałem u kolegi, bo się upiłem. Ona
zawsze mi wierzy.
– O naiwna, naiwna…
Kiedy Andrzej wrócił z wyjazdu służbowego i zapytał Małgośkę co robiła, ta bez zająknięcia
skłamała, że czytała ciekawą
książkę i oglądała telewizję. Uwierzył.
Po tygodniu Wojtek przypomniał sobie przygodę z Małgośką
i zadzwonił, aby się umówić – powiedzmy sobie wprost – na kolejny seks. Małgośce facet się podobał i nie chciała zrywać tej
znajomości.
– Zadzwonię, jak mąż wyjedzie na dwa dni do Warszawy.
Dwa dni później Andrzej faktycznie musiał wyjechać, ale nie
do Warszawy, tylko do Lublina,
i nie na dwa, ale na trzy dni. Wojtek przyszedł z bukietem róż. Po-

i po prostu sprawa by się rypła, jak
w tym ﬁlmie.
– Czy na naszym mieście
świat się kończy? Mam szybki samochód, możemy skoczyć do Polanicy albo do Kudowy.
– To już znacznie lepszy pomysł, dawno nie byłam w górach
i chętnie tam pojadę.
Jak postanowili, tak zrobili.
Pół godziny później mknęli w kierunku ziemi kłodzkiej. Nawet nie
wiadomo kiedy znaleźli się w Kudowie-Zdroju. Wojtek zaprosił
Małgośkę na kolację do najlepszego lokalu w uzdrowisku. Zajęli
stolik, kelner podał krewetki, pieczywo i kawę. Do tańca przygrywał kwartet z Czech. Ruszyli
w tany. W pewnym momencie
ktoś chwycił Wojtka za rękaw. To
był Antek, deweloper i najlepszy
klient Wojtka w jego hurtowni
z materiałami budowlanymi.
Kiedy orkiestra przestała grać,
wrócili do stolika, zapraszając Antka.

– Widzę, że stolik nie ugina
się od jadła, na co państwo mają
ochotę, poczujcie się gośćmi
w moim mieście – zaproponował
Antek. – Może zaczniemy od wyboru trunków…
– Wybacz mi, nie mogę pić alkoholu, bo wracamy samochodem
– powiedział żałosnym głosem
Wojtek.
– Nigdzie nie pojedziecie, jutro jest sobota i możecie przenocować u mnie. Mam duży dom i w
pustych pokojach mogę pomieścić
nawet drużynę wojska.
W tej sytuacji pękła butelka
whisky, Małgośka ograniczyła się
do lampki wina. Panowie, degustując szkocką, żywo dyskutowali
o polityce i o nowych trendach
w budownictwie mieszkaniowym.
Antek spojrzał na zegarek
i uznał, że już pora pożegnać lokal. Zapłacił rachunek i zamówił
taksówkę. Jego żona, uprzedzona
telefonicznie o przyjeździe gości,
miło ich przywitała. Zaparzyła
kawę, a mąż wyciągnął z szafy butelkę martella. Do snu położyli się
późną nocą.
Obudzili się nazajutrz, Wojtek
był skacowany i raczej nie nadawał się do prowadzenia wozu,
a Małgośka nie miała prawa jazdy.
Poszli na spacer do parku Zdrojowego, Wojtek wydobrzał i po południu pojechali z powrotem.
Przed swoim budynkiem Małgośka zobaczyła samochód Andrzeja
i zadrżała ze strachu.
– Wojtek, ja wychodzę, a ty
szybko uciekaj, Andrzej wrócił
wcześniej niż zaplanował i zrobi
mi awanturę.
Małgośka miała intuicję i nie
pomyliła się. Andrzej wkurzony
jak wszyscy diabli siedział przy
stole i samotnie pił wódkę.
– Gdzie byłaś tyle czasu?!
Małgośka przygotowała sobie
ad hoc zgrabne kłamstewko:
– Zaprosiła mnie koleżanka
z pracy – Agata. Połaziłyśmy po
mieście, wstąpiłyśmy na kawę
i tak minął czas. Chyba należy mi
się czasami jakieś wychodne, siedzę w domu jak w złotej klatce.
Z tobą, ze względu na konspirację,
nie mogę się nigdzie pokazać.
– Niczego ci nie zabraniam,
możesz czasem z koleżanką iść na
kawę, ale zawsze mów mi o tym,
abym się nie denerwował.
– Masz rację, tak będę robiła.
Kiedy Andrzej wyszedł do
domu, Małgośka zadzwoniła do
Agaty, poinformowała ją o przedstawieniu z jej nieświadomym
udziałem. Agata się uśmiała, godząc się – w razie potrzeby – zostać jej parawanem. Panowie, uważajcie, takie są kobiety!
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Pomyślne wiatry dla polskiego tenisa
L

ata mojej młodości to w tenisie czas, kiedy jedynym
reprezentantem naszego
kraju, który odnosił sukcesy na
arenie międzynarodowej, był Wojciech Fibak. Zaś pod koniec lat
70. ub. wieku kibicowałem Iwonie
Kuczyńskiej, zapowiadającej się
na zawodniczkę dużego formatu,
jednak po wyjeździe za ocean
i krótkiej obiecującej karierze
w USA wrocławianka zniknęła
z pola widzenia.
W męskim tenisie liczącym
się zawodnikiem ze stolicy Dolnego Śląska był Piotr Jamroz
(pierwszy, który wybudował kort
za swoim domem), w którego śla-

cza. Wprawdzie nie udało mu się
zwyciężyć w którejkolwiek lewie
Wielkiego Szlema, ale był w półﬁnale Wimbledonu 2021, triumfował zaś w najmocniej punktowanych (poza Wielkim Szlemem)
turniejach rangi ATP 1000, a także w poprzedzającym tegoroczny
Wimbledon turnieju na trawie
w Halle – w ﬁnale pokonał światową jedynkę Daniiła Miedwiediewa. O jego klasie świadczy
fakt, iż znalazł się w czołowej
dziesiątce rankingu ATP. W tegorocznym Wimbledonie Hubi
przepadł już w I rundzie, ulegając
Alejandro Davidovichowi-Fokinie po epickim, pełnym zwrotów,
boju. Zapewne wrocławianin, podobnie, jak nasi kibice, liczył na
więcej. Teraz przeniesie się na

Magdalena Fręch
dy poszedł syn Wojciech. Do krajowej czołówki należał Paweł Jaroch, ale dopiero trzech kolejnych
tenisistów, związanych z KKT:
Michał Przysiężny, Łukasz Kubot i Hubert Hurkacz przysporzyło wiele splendoru Wrocławiowi. Ten pierwszy zakończył
karierę sportową przed czterema
laty, nie osiągnąwszy większych
sukcesów na ważnych międzynarodowych imprezach. Kubot po
całkiem udanych występach
w singlu poświęcił się grze deblowej, osiągnąwszy sam szczyt rankingu ATP w tej specjalności (wygrał m.in. Australian Open 2014
i Wimbledon 2017). Jednak niewątpliwie singlistą nr 1 w dotychczasowej historii polskiego tenisa
już teraz można określić Hurka-

twarde korty amerykańskie, gdzie
czuje się zdecydowanie lepiej.
I choć niepowodzenie w prestiżowym londyńskim turnieju było
rozczarowaniem, nie zmienia to
opinii o Hubercie jako kandydacie do wygrywania największych
imprez przez kolejnych dziesięć
lat.
W Wimbledonie nie powiodło się też drugiej rakiecie kraju
Kamilowi Majchrzakowi, który
uległ niezbyt wysoko notowanemu Australijczykowi Kokkinakisowi. Mimo to zapewnia, że nie
rezygnuje z awansu do czołowej
pięćdziesiątki.
Rewelacyjnie wypadły w Wimbledonie 2022 nasze panie. Do mających (z tytułu rankingu) zapewniony udział w turnieju Igi

Świątek, Magdy Linette i Magdaleny Fręch doszły po wygraniu
trzystopniowych kwaliﬁkacji dwie
kolejne Polki: Katarzyna Kawa
oraz Maja Chwalińska. Szczególnie występ tej ostatniej, niespełna
21-letniej zawodniczki, przyniósł
dużo radości zarówno kibicom, jak
i samej tenisistce. Mająca skromne
warunki ﬁzyczne Maja świetnie
zapowiadała się przed trzema laty,
jednak dopadła ją depresja i perspektywa przedwczesnego zakończenia kariery. Przetrwała najtrudniejsze i powróciła z przytupem.
Pierwszą rundę przebrnęły też
pozostałe nasze reprezentantki,
w drugiej odpadły – po niezłej
grze – Chwalińska, Linette
i Kawa. Do kolejnej awansowały
zaś Świątek i Fręch, przy czym ta
ostatnia identyczny sukces zanotowała w deblu. Trzecia runda
okazała się, niestety, ostatnią dla
obu Polek, przy czym dla niektórych zawodem była przegrana
zdecydowanej liderki rankingu
WTA z Francuzką A. Cornet.
Jednak Iga już wcześniej uprzedzała, iż trawa nie jest – póki co –
jej ulubioną nawierzchnią, że musi
się z nią powoli oswajać, że już
treningi upewniły światową jedynkę, iż na ważne zwycięstwa
w Wimbledonie musi jeszcze poczekać – co najmniej do przyszłego roku. Ale dwa zwycięstwa
w Londynie pozwoliły raszyniance wyśrubować rekord wygranych
w 37 kolejnych meczach (nikomu
to się w XXI wieku nie udało i raczej szybko się nie uda). Teraz odpoczynek i zapowiadany przez
Świątek atak po wygrane na nawierzchniach, na których czuje się
komfortowo.
Tak czy inaczej pięć Polek
w turnieju wielkoszlemowym to
historyczne wydarzenie. To dobrze rokuje dyscyplinie na kolejne
lata, zwłaszcza że i młodzież
mamy zdolną, już mocno mieszającą w juniorskim kotle.
Szczególne nadzieje należy
wiązać z 17-letnim, mierzącym
blisko dwa metry Martynem Pawelskim. Jeśli będzie dobrze prowadzony i nie straci zapału do
podnoszenia swoich umiejętności,
powinien w ciągu kilku lat dobić
do Hurkacza i wraz z wrocławianinem stworzyć arcymocny duet
w rozgrywkach międzynarodowych.
Od czasów Fibaka, a nawet
Agnieszki Radwańskiej, wiele
zmieniło się w rodzimym tenisie.
To zasługa obecnego szefostwa
Polskiego Związku Tenisowego,
zwłaszcza jego prezesa Mirosława Skrzypczyńskiego, który nie
ustaje w wysiłkach, by dyscyplinie

Iga Świątek
zapewnić maksymalne warunki
rozwoju. Wracają do nas turnieje
WTA, jest cykl Narodowych
Mistrzostw Polski, liga i ambitne
plany inwestycyjne. W Kozerkach,
wsi w gminie Grodzisk Mazowiecki (województwo mazowieckie), już teraz działa Akademia
Tenisowa Tenis Kozerki, a w najbliższych latach powstanie nowoczesne centrum tenisowe z 24
kortami o wszelakiej nawierzchni
(także tak bardzo potrzebne tra-

wiaste, w tym mieszane – trawa
naturalna z niewielką domieszką
sztucznej) z pełnym zapleczem
technicznym, trzema hotelami
i restauracjami. Działają programy
wsparcia dla młodych tenisistów,
a najzdolniejszych swoją opieką
obejmują spółki skarbu państwa.
Idzie nowe, powiewają pomyślne wiatry dla tej widowiskowej, globalnej dyscypliny. I tak
trzymać!

Fot. Wikipedia (3)

Waldemar Niedźwiecki

Magda Linette
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Wesoło i rekreacyjnie

Nie bądź smutas, uśmiechnij się!
80-letnia babcia wybrała się
na randkę z 90-letnim staruszkiem. Po randce córka pyta ją:
– Mamusiu, jak było na randce?
– No masz, córeczko, dobrze
było, tylko musiałam mu dać trzy
razy po twarzy.
– Dlaczego? Czyżby się do
ciebie dobierał?
– Nie! Myślałam, że umarł.
***
Biedny Żyd przyjechał z Rosji
i modli się w synagodze.
– Panie Boże, potrzebuję 200
dolarów na najpilniejsze wydatki!
Panie Boże, proszę Cię o te 200
dolarów!
W końcu Żyd obok wrzasnął:
– Masz tu 200 dolarów i wynoś się. My tu się modlimy
o prawdziwe pieniądze!
***
Wrócił pewien mężczyzna
z wakacji i poszedł w odwiedziny
do kolegi.
– Jak było na wakacjach?
– Było fajnie, ale musiałem
uciec.
– Czemu?

– Najpierw padł wół i przez
pięć dni jedliśmy samą wołowinę.
Potem zaczęły zdychać króliki
i podawano tylko pieczeń z królików do stołu. Ale pewnego dnia
dowiedziałem się, że zmarła teściowa właściciela pensjonatu,
więc uciekłem.
***
Dyrektor do sprzątaczki:
– Pani Jadziu, gdzie się podział kurz z mojego biurka?
– No, starłam... a czemu pan
dyrektor się pyta?
– Miałem na nim zapisane
ważne telefony!
***
Mąż długo nie wraca do
domu. Żona się bardzo niepokoi:
– Gdzież on może być? Może
sobie jakąś babę znalazł? – mówi
do sąsiadki.
– Ty zaraz myślisz o najgorszym – uspokaja ją sąsiadka –
może po prostu wpadł pod samochód.
***
W sklepie:
– Czy mają państwo ser roquefort?

– A co to ten rokfor?
– Ser z pleśnią.
– Nie. Ale mamy kiełbasę
rokfor, chleb rokfor i pomidory
rokfor.
***
Kowalski pyta szefa:
– Da mi szef urlop? Teściowa
przyjeżdża.
– Nie ma mowy.
– Wiedziałem, że z szefa dobry człowiek.
***
Spotykają się sekretarki.
– Dlaczego zrezygnowałaś
z noszenia spodni i włożyłaś minispódniczkę?
– Wolę, żeby szef patrzył na
moje nogi niż na moją pracę.
***
Sekretarka do szefa:
– Panie dyrektorze, dostaliśmy
wiadomość z naszej ﬁlii na Saharze, że brakuje im wody...
– E, tam! Jak zwykle przesadzają!
– Panie dyrektorze, według
mnie sytuacja jest bardzo poważna, bo znaczek na liście był przyczepiony spinaczem.

Fraszki Jana Zacharskiego

Na publicznej scenie
Niedobry układ
Nie będziemy, niestety, ﬁnansowym rajem,
Albowiem nam Unia miliardów nie daje,
I będzie tak działał ten układ niedobry,
Dopóki kraj będzie pod rządami Ziobry.

Zwyciężymy
W politycznym boju kto kogo pokona,
Liczy się tylko ta zwycięska strona,
Nikt nie osiągnie wyborczej zdobyczy,
Tylko dlatego, że on głośno krzyczy.

Najdroższy minister
Minister Ziobro – prawicy nadzieja,
Jest on najdroższym ministrem w dziejach,
On wobec Unii jest taki twardy,
Że on kosztuje Polskę miliardy.

Rejestr
Dziś rozpatrujemy wciąż
Krajowy rejestr wszystkich ciąż,
Jest czas spełnienia innych warunków,
Następny będzie rejestr stosunków.

Zarysy
Polityki rządu dostrzegam zarysy,
Będzie węgiel na kartki, a chrust na zapisy.

Bieda
Pani Ursula von der Leyen
Miliardów euro Polsce nie daje,
I w tym się cała zawiera bieda,
Że nie wiadomo da czy nie da.

Kamienie
Kolejną z Unią podjęto rozmowę,
Ona nam wyznaczyła kamienie milowe,
Zdania przeciwników ja sobie nie cenię,
Że to są u szyi młyńskie kamienie.
Doniosła chwila
To dla Kaczyńskiego jest chwila doniosła,
Ludzie skandują Jarosław, Jarosław,
Prezes nie szczędzi obietnic i porad,
By przed wyborami zdobyć elektorat.
Obiecanki
Słyszy się głosy partyjnych mądrali,
Aleśmy ludziom naobiecywali,
I przewidywań słychać nutkę rzewną,
Że zwyciężymy – czy aby na pewno?

Bez pokrycia
Rząd narodowi nie ułatwia życia,
Wprowadza pieniądze całkiem bez pokrycia,
W sprawie ﬁnansów zasłużył na dwóję,
Nie ma pieniędzy, to się dodrukuje.
Kłopot
Ta myśl urasta do rangi cnoty,
Adam Glapiński na wszelkie kłopoty,
Na to oświadczenie mam jednak ochotę,
Adam Glapiński sam jest kłopotem.
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Karolina z Warszawy

Limeryki Jana Stanisława Jeża
O Franku, oleju i władzy
Pryszczaty Franek
w Starej Koperni
zamierza wybrać się do fryzjerni,
by ogolić sobie głowę,
wlać oleju choć połowę
i w narodowej rządzić szulerni.
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.
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