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Sprzedaż towarów na prezentacjach

Sposób naciągania
kupujących
Lesław Miller

D

zwonią albo przesyłają
pocztą zaproszenia, podając datę i miejsce planowanej prezentacji oferowanych
towarów. Najczęściej nierdzewnych
garnków, pościeli wełnianej, masażerów, sokowników, urządzeń
do sprzątania.
Zaczyna się prezentacja, przed
zebranymi kilkudziesięcioma osobami pojawia się na ogół ładna
kobieta, elegancko ubrana w obcisłą
sukienkę lub spódniczkę i wysokie
szpilki. Może być również przystojny pan w garniturze z mocno
zaprasowanym kantem na spodniach.
Prezenter przedstawia się i już
od początku usiłuje zdobyć sympatię gości, opowiadając jakiś dowcip. Potem pokazuje i mówi o zaletach np. nierdzewnych garnków,
jakie są wspaniałe w użyciu, a przede wszystkim zdrowe. Przy okazji
obrzydza jak może tradycyjne naczynia, opowiadając, jak bardzo
niezdrowe są gotowane w nich
potrawy. W podobny sposób zachwalane są inne towary.
Na prezentacje zapraszani są
przeważnie emeryci, bo są wypłacalni. Kiedy jakiś emeryt powie,
że po co mu to kupować na starość,
to prezenterzy natychmiast ich
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Majowe atrakcje
w Karpaczu
W

iosna, a szczególnie
maj, to atrakcyjny okres
w Karpaczu. Nie ma
tu jeszcze dużego nawału turystów
i łatwo, nawet bez rezerwacji, dostać
noclegi w hotelach, domach wczasowych, schroniskach i pensjonatach. Kto tu przyjedzie, na pewno
nie będzie się nudził. Atrakcji jest
bez liku, oto niektóre z nich:

• Kościółek ewangelicki Wang,
zbudowany z norweskiej sosny
i przywieziony do Karpacza.
• Zapora w Łomnicy, 20-kilometrowa rzeka, dopływ Bobru.
• Skwer Zdobywców (centrum
miasta, ul. 3 Maja). Odlewy butów
słynnych polskich himalaistów:
Wandy Rutkiewicz, Jerzego Kukuczki, Macieja Berbeki.

Pościel wełniana jest dobra i zdrowa, ale na prezentacjach drakońsko droga
przekonują, że po tylu latach pracy
i życia właśnie teraz zasłużyli na
to, by spać w zdrowej pościeli. Cel
jest jeden: wepchnąć klientom jak
najwięcej towaru i wyciągnąć od
nich pieniądze. Tłumaczą, że to,
co dobre, musi kosztować.
Po mniej więcej godzinnej solówce pomocnicy prezentera zapraszają gości do osobnych stolików
(przeważnie małżeństwa) i zachęcają do kupna towarów, podsuwając
pod nos umowy. Robią to szybko,

Cena nierdzewnych garnków nie jest do zaakceptowania

byle tylko klient oszołomiony piękną gadką i kierujący się emocjami
nie zdążył się rozmyślić. Biorą pieniądze od razu lub – za pośrednictwem jakiegoś banku – sprzedają
na raty. Niechętnie informują, że
banki to nie siostry miłosierdzia
i łupią wysokie odsetki.
Kiedy klient znajdzie się z zakupionym towarem w domu, zaczyna oceniać na trzeźwo, co zrobił
i przekonuje się, że został mocno
kopnięty po kieszeni. Zapłacił
znacznie więcej niż dałby w sklepie.
Niektóre towary wartości 100 lub
200 złotych na prezentacji kosztują
tysiąc. Za komplety naczyń lub
pościeli trzeba zapłacić do 10 tysięcy złotych, a z odsetkami jeszcze
więcej. To zdzieranie skóry niemieszczące się w głowie!
Zdarza się, że klienci rezygnują
i chcą zwrócić towar. Mają takie
prawo i do 14 dni od daty zakupu
mogą oddać produkty mimo podpisanej umowy. Sprzedający często
nie chcą przyjąć z powrotem zakupionego towaru ani oddać pieniędzy. W takich przypadkach
trzeba zwrócić się do Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Kościółek Wang
• Śnieżka, najwyższy szczyt
w Sudetach (1602 m n.p.m): barokowa kaplica św. Wawrzyńca,
schronisko i obserwatorium meteorologiczne, doskonałe widoki na
Kotlinę Jeleniogórską i Czechy.

Ponadto będąc w Karpaczu,
warto przejść szlakami turystycznymi i wejść do Muzeum Sportu
i Turystyki oraz Muzeum Zabawek lub do lapońskiej wioski Kalevala.

Śnieżka, najwyższy szczyt w Sudetach
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Felietony i aktualności

Prestidigitatorzy słowa
Wojciech W. Zaborowski

K

uglarze, magicy, prestidigitatorzy czy też bardziej
dosadnie – oszuści. Różne
są nazwy na określenie ludzi, którzy
trudnią się sztuką ukazywania rzeczywistości w sposób z ową rzeczywistością niemający nic wspólnego. W cyrku i na estradzie jest
to normalne, akceptowane przez
widzów, którzy po to przychodzą
na spektakle i płacą za bilet wstępu,
by właśnie ujrzeć świat nierealny
i podziwiać, jak fałszerze rzeczywistości wyciągają z cylindra królika
lub jak laska zmienia się w bukiet
kwiatów. W cyrku to normalne,
taka konwencja, nie ma powodu,
by do magików mieć pretensję.
Zabawa – i tyle!
Inaczej trochę wygląda sprawa,
gdy arena cyrkowa miesza się z areną polityczną. Tu kończy się zabawa, a często zaczyna odrealniona

wizja świata, jeśli nawet nie celowo
tendencyjna, to w najlepszym wypadku tworzona na zasadzie przypadkowych, kalejdoskopowych
wręcz obrazków. Niestety, podobnie
jak w cyrku, otrzymujemy wówczas
fałszywy ogląd, niemający wiele
wspólnego z prawdziwym obrazem
otaczającego nas świata.
Znamy zasady tej gry, przeto
i do polityków, którzy sprzedają
nam swe pragnienia i poglądy jako
rzeczywistość, zdążyliśmy się już
przyzwyczaić. Choć nas złoszczą,
nie bierzemy na szczęście poważnie
wszystkiego, co usiłują nam wmówić. Wiadomo – taka konwencja,
taki mają zawód.
Pozostaje jednak i trzecia strefa
działalności kuglarzy, tzn. media.
Pisał o tym niedawno w jednym
z wrocławskich magazynów w świetnym artykule „Medialna wojna
światów” red. Waldemar Niedźwiecki. Kuglarstwo słowne. Tu sprawa
jest bardziej skomplikowana, gdyż

wolność medialna i prawo do głoszenia własnych poglądów powodują, że obowiązek dziennikarskiego
obiektywizmu i przedstawiania
wszechstronnej informacji przegrywają często w walce z mediami
upolitycznionymi, służebnymi, przynoszącymi z tego tytułu zatrudnionym tam dziennikarzom określone proﬁty. Red. Niedźwiecki
z otwartą przyłbicą postawił nawet
personalnie zarzuty koleżankom
i kolegom prowadzącym programy
informacyjno-publicystyczne w TV.
Nie podejmuję tego wątku, bo nie
o to chodzi, czy bardziej grzeszne
są media publiczne, czy prywatne.
Każdy medialny użytkownik może
sobie sam na to pytanie odpowiedzieć. Mnie interesuje przestrzeganie
zasad dziennikarskiej etyki i szacunku dla czytelnika gazet, słuchacza
radia czy widza TV. Tylko wtedy
mamy prawo nazywać się dziennikarzami.
Tylko tyle? Aż tyle!

Wieści z Dolnego Śląska
i Opolszczyzny
Po 67 latach z placu Słowiańskiego w Legnicy usunięto pomnik
Wdzięczności dla Armii Radzieckiej. Czy słusznie? Oceni to kiedyś
historia.
***
Dużo się dzieje na PKP, stacje
kolejowe w Legnicy, Głogowe, Jaworzynie Śląskiej i Świebodzicach
będą wyremontowane. Natomiast
trasa z Węglińca do Zgorzelca
zostanie zelektryﬁkowana, co
usprawni przejazdy pociągów międzynarodowych.
***
37-latek z Kędzierzyna-Koźla
nielegalnie uprawiał konopie. Policja zarekwirowała 118 krzaków
tego narkotyku.
***
21 par z gminy Namysłów obchodziło Złote Gody. Otrzymali
nadane przez prezydenta RP odznaki za długoletnie pożycie małżeńskie.
***
O 10% podrożały mieszkania
we Wrocławiu.
***
Podziemna trasa turystyczna
pod zamkiem Książ w Wałbrzychu
ma być udostępniona do zwiedzania pod koniec tego roku.

***
We Wrocławiu przy ul. Dubois
25 powstała pierwsza w mieście
kocia kawiarnia „Kot Cafe”. Można
tu wypić kawę i pogłaskać te miłe
zwierzątka.
***
W maju na Rynku w Opolu
nastąpi odsłonięcie pomnika konnego Kazimierza I Opolskiego,
założyciela miasta.
***
W Świebodzicach odbyła się
64 Krajowa Wystawa Psów Rasowych. Zaprezentowano wiele
pięknych czworonogów.
***
Młodszy inspektor Maciej Januszkiewicz został komendantem
miejskim Policji we Wrocławiu.
Poprzednio był komendantem Policji w Wałbrzychu.
***
20 milionów złotych przeznaczono w tym roku na drogi i melioracje w dolnośląskich gminach.
***
Marszałek Województwa Dolnośląskiego ufundował 87 najlepszym zawodnikom z 2017 roku
stypendia w wysokości od dwustu
do tysiąca złotych miesięcznie.
***
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Już niedługo miejscem spacerów mieszkańców Głogowa będą
Bulwary Nadodrzańskie. Samorząd
województwa przeznaczył na ten
cel 7 milionów złotych.
***
Przez najbliższy rok jazda przez
centrum Lubina będzie utrudniona.
Rusza bowiem przebudowa kliku
ulic, m.in. Niepodległości, Prezydenta Kaczyńskiego, Ścinawskiej
i Granitowej.
***
W Jedlinie-Zdroju i Głuszycy
powstały darmowe wypożyczalnie
rowerów elektrycznych.
***
Na torach kolejowych między
Opolem a Groszowicami dwóch
nastolatków (18 i 19 lat) postawiło
wersalkę. Maszynista w ostatniej
chwili zatrzymał pociąg, aby uniknąć wypadku. Sprawcom grozi do
8 lat pozbawienia wolności.
***
W Tarnowie Opolskim powstaną niedługo tężnie solankowe.
***
Opolanie posadzą 100 drzewek obok basenu kąpielowego
Bolko.

Moje

Jan
Kowalski

Bardzo proszę o kłopoty
Według rozmaitych deﬁnicji populizm to „wola ludu”, „wola narodu” lub „wola mas”.
Objawia się demagogią, odwoływaniem do stereotypów i do mitów, którymi uzasadnia antagonizmy społeczne. Populiści przeciwstawiają rządzącym elitom dobro biednego ludu,
odwołują się do uprzedzeń rasowych i etnicznych, próbują wprowadzać instytucje demokracji
bezpośredniej: demokrację plebiscytową, personalizację władzy i wzmocnienie rządów prezydenta, premiera lub wodza narodu. Piewcy wolności i praw obywatelskich z czasem
odbierają je ludziom, rozniecając konﬂikty wewnętrzne lub tworząc ﬁkcyjne zagrożenia zewnętrzne.
Tyle z deﬁnicji. A realne zjawisko populizmu można obserwować gołym okiem w Polsce,
bo co najmniej dwa nasze ugrupowania polityczne, w tym jedno rządzące, a drugie mu
klaszczące, posiadają komplet cech wymienionych w deﬁnicjach. Nic dziwnego, że świat
patrzy na Polskę z wielkim zainteresowaniem i z rosnącym niepokojem. Polacy przejmują
się jakby mniej. Protestują przeciw pojedynczym objawom degeneracji kraju, ale skupieni
na swoim najbliższym otoczeniu, rzadko dostrzegają rzeczywisty zasięg katastrofy państwa
prawa i sprawiedliwości. Mimo wielu paskudnych doświadczeń, spora część Polaków wciąż
daje się uwodzić fantasmagoriom populistów.
Populistyczne cele realizuje się, wpływając na opinię publiczną żonglerką słowami
i faktami, działaniem obliczonym na łatwy efekt, na poklask. Krystyna Pawłowicz pisze na
Facebooku, że dla wyrugowania z Polski zazdrości należy zrównać wszystkie płace, wszystkie
renty i wszystkie świadczenia, bo „tylko wtedy będzie w Polsce zgoda i sprawiedliwie, nie
będzie zazdrości. A i zagranica będzie też z Polaków zadowolona....” – konkluduje. Na
portalu „wpolityce.pl” czytam, że senator PO Bogdan Borusewicz w latach 2006–2015
pobrał 600 tysięcy złotych premii, ale po sprawdzeniu okazuje się, że kwota jest znacznie
niższa, a w jej skład wchodzą ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy i odprawa emerytalna.
Wicemarszałek Tyszka z Kukiz15 zapytany w TVN24, co sądzi o premiach ekipy PiS,
odpowiedział, że jest przeciwny i szanuje posła Brejzę za ujawnienie tej afery, ale tak
naprawdę to Brejza jest jak przestępca, który sam chce ścigać swoje zbrodnie, bo PO z PSL
robiło to samo, co PiS, więc tylko Kukiz15 ma teraz czyste ręce… Członkowie KRS, wytypowani
przez ministra Ziobrę, pytani, czy nie czują się nieswojo, uczestnicząc w łamaniu Konstytucji,
odpowiadają zgodnie, że objęli funkcje zgodnie z ustawą, która ma domniemanie konstytucyjności. Nie zauważają, że owo domniemanie ma sens tylko wtedy, gdy istnieje niezależny
Trybunał Konstytucyjny, który może obiektywnie rozstrzygać bez nacisków rządzących. Czy
dla nowych sędziów z KRS legalna będzie każda ustawa – np. o restytucji Berezy Kartuskiej,
o delegalizacji wszystkich partii poza PiS lub mianująca szeregowego posła dożywotnim
Naczelnikiem Państwa, którego do śmierci chronić będzie osobiste domniemanie mgr Julii
Przyłębskiej?
Populistom zawdzięczamy przekonanie większości rodaków, że praprzyczyną demolki
praworządności był nielegalny wybór przez PO-PSL trzech dodatkowych członków Trybunału
Konstytucyjnego. Mało kto dostrzega, że idąc tym tropem, każdy kierowca ma prawo
przejechać na pasach przechodnia, bo ten kiedyś przeszedł jezdnię na czerwonym świetle.
Podobnie jest z opluskwianiem sądownictwa. Mimo kompromitacji rządowej kampanii billboardowej, w wielu wypowiedziach uparcie powtarzane są opowieści o jednym czy drugim
sędzi, który ukradł spodnie albo kiełbasę, co usprawiedliwia wzięcie pod but ministra Ziobry
całej dziesięciotysięcznej kasty sędziowskiej. Nie słyszałem, żeby ktoś odpalił durnym
politrukom, że skoro jeden poseł PiS jest umoczony w korupcję, drugi zszargał sobie życiorys,
służąc wiernie PZPR, a trzeci jest alkoholikiem i damskim bokserem, to członków tej partii
należy niezwłocznie rozpędzić, Prawo i Sprawiedliwość rozwiązać i powołać od nowa, tyle
że nowych członków wskazywać będą PO i Nowoczesna, a ostateczny skład ustali Sąd Najwyższy.
Populiści dla osiągnięcia swoich celów muszą posługiwać się demagogią, wplecioną
w proces indoktrynacji, która jest z natury zerojedynkowa. Jesteś patriotą albo nie. Jeśli ja
mam rację, to ty jej nie masz. Kto nie przyzna mi racji, jest wrogiem. To język przystępny i atrakcyjny, bo zwalnia od myślenia. Populiści mówią kwieciście, z zadęciem i entuzjazmem
o wierze, tradycji, godności, honorze i wielkości albo ze ściśniętym gardłem o odwiecznych
krzywdach i niedawnych poniżeniach. Tłumy przysłuchują się patriotycznej melodii
podniosłych słów, rzadko odbierając je ze zrozumieniem. Nie słyszą, że w rzeczywistości
populista mówi do nich: – Słuchaj, narodzie, ty moja ciemna maso ulubiona. Mógłbyś być
bogatszy, gdyby nie okradli cię złodzieje z PO. Mógłbyś być też bezpieczniejszy, ale otaczają
nas wrogie kraje, które chcą ci narzucić swoje bezbożne prawa i otworzyć granice Polski dla
tysięcy terrorystów. Poprzednia władza zblatowała się z nimi, zdradzała polski interes – nie
za darmo przecież. Dowodów na to nie ma, bo je ukryli, ale sam chyba czujesz, że poniżany
byłeś, oszukiwany, okradany i wykorzystywany. Ale oto masz szansę wyjść z tego szamba,
wstać z kolan, poczuć się godnie i żyć godniej. Wystarczy, że nam zaufasz. Bo tylko my damy
radę. Mamy odwagę rzucić w kąt przestarzałą konstytucję i łamać złe prawo, by dobrą
zmianę przeprowadzić. Z nami będzie ci przyjemnie i wygodnie. Powiemy, co masz myśleć
i co robić, żeby wiodło ci się lepiej. Bo my pamiętamy o tych, którzy są z nami, dbamy
o swoich jak nikt inny. To jak będzie? Zagłosujesz na nas, czy wybierzesz kłopoty?
Pocieszam się, że Polacy lubią kłopoty. Kłopoty to od dawna nasza specjalność.
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Dobrze widzieć

DLA TWOICH OCZU MAMY WSZYSTKO!

VIDE-OPTYK
www.vide-optyk.pl
NASZE SALONY:
W gablocie oprawki do okularów – do wyboru i koloru

• Wrocław, ul. Łokietka 14,

OFERUJEMY:

tel. 71 343-97-11, 601-412-344

• Najwyższej jakości oprawy okularowe

• Wrocław, ul. Żelazna 48,

• Szkła okularowe renomowanych ﬁrm:

tel. 502-982-533

ZEISS, SEIKO, HOYA, JZO
• Soczewki kontaktowe JOHNSON &
JOHNSON, COOPER VISION

CZYNNE: PN., WT., ŚR., PT. 10.00–18.00,

Badania wzroku wykonują dyplomowani

CZWARTKI 10.00–19.00,

optometryści.
Nasz doświadczony, wykwaliﬁkowany per-

SOBOTY 10.00–14.00

sonel pomoże Państwu przy wyborze
opraw i poleci rozwiązania, które zaspokoją
Państwa indywidualne potrzeby odnośnie
najwyższej jakości widzenia.
Specjalizujemy się w okularach progre-

Klienci chętnie korzystają z usług salonu

sywnych, okularach do pracy przy komputerze oraz dla kierowców.
Dużą uwagę przywiązujemy do ochrony wzroku przed szkodliwym
promieniowaniem UV. Wszelkie urządzenia cyfrowe (monitory, tablety,
smartfony) narażają nasz wzrok na przykre, czasem niebezpieczne
dolegliwości wynikające z tzw. „cyfrowego zmęczenia oczu”.
W naszej ofercie mamy specjalistyczne soczewki okularowe chroniące
przed światłem niebieskim emitowanym przez te urządzenia.
Zawsze znajdziecie Państwo u nas wiele atrakcyjnych promocji oraz
znacznych rabatów dla naszych stałych klientów.
Wizyta u nas odbywa się w przyjaznej, ciepłej atmosferze, a każdy
klient traktowany jest bardzo indywidualnie.

POCZUJ, JAK DOBRZE
ZNÓW WIDZIEĆ
Serdecznie zapraszamy do naszych salonów!

Właściciele salonu VIDE-OPTYK, od lewej: Małżonkowie Teresa i Jerzy Wysoccy oraz Marzena Zoń
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Czas integrujący mieszkańców

Dni Sycowa 19–20 maja 2018
Paweł Adamczyk

D

ni Miasta to jedna z najważniejszych imprez
kulturalnych integrujących mieszkańców gminy Syców
i regionu. Każdego roku w przedsięwzięciu tym biorą udział tysiące
uczestników. Dni Sycowa odbędą
się 19–20 maja 2018 r. na stadionie miejskim. Wydarzenie
uświetnią swą obecnością zespoły:
BEDNAREK, IRA i AFTER
PARTY. Oprócz aspektu rozrywkowego przedsięwzięcie to
będzie okazją do zaprezentowania
lokalnych twórców, stworzy doskonałe warunki do zabawy i miłego spędzenia całego weekendu.
Śmiało można powiedzieć, że
to będzie prawdziwa seria atrakcyjnych imprez, nie tylko dla miejscowych, ale również dla krajowych
i zagranicznych turystów. Organizatorem jest Centrum Kultury

DZIEŻY organizowanych przez
UKS Jedynka, Szkołę Podstawową
nr 3 w Sycowie oraz GSZS Syców
(17.05.2018, godz. 10.00, Park
Miejski).
Kolejne sportowe wydarzenia
w ramach Dni Sycowa organizuje
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Sycowie: 10. SYCOWSKA

AFTER PARTY wykonuje m.in. muzykę z gatunku disco polo, folk,
techno, muzykę biesiadną. Do tej pory zespół obejrzało blisko 300
milionów widzów

Dni Sycowa uświetni swoim występem KAMIL BEDNAREK
w Sycowie. Strategicznym sponsorem wydarzenia jest Operator
Gazociągów Przesyłowych GAZSYSTEM S.A.
Oprócz koncertów plenerowych, które odbędą się na stadionie
miejskim w Sycowie, nie zabraknie
imprez towarzyszących. Wzorem
lat ubiegłych mieszkańcy miasta
i gminy Syców oraz przyjezdni
będą mieli okazję uczestniczyć
w XI MIĘDZYPRZEDSZKOLNYM FESTIWALU PIEŚNI
I TAŃCA „RAZ NA LUDOWO” (17.05.2018, godz. 17.00,
Dom Kultury w Sycowie), Nocy
Muzeum (18.05.2018, godz. 19.00,
Muzeum Regionalne w Sycowie),
XII BIEGACH PRZEŁAJOWYCH DZIECI I MŁO -

STRZAŁA – ROZGRYWKI
ŁUCZNIKÓW (19.05.2018, Park
Miejski), 5. GRAND PRIX TENISA STOŁOWEGO RUNDA
2. (20.05.2018, godz. 10.00, hala
sportowa MOSiR).
Prawdziwe apogeum dobrej
zabawy nastąpi 19 i 20 maja na
stadionie miejskim w Sycowie,
gdzie pojawi się duża scena, z której
dla zebranej publiczności wystąpią
znamienite lokalne zespoły oraz
gwiazdy polskiej estrady. Sobotnie
popołudnie z sycowską rozrywką
to pokaz umiejętności tanecznych
i wokalnych sekcji działających
w tutejszym Domu Kultury. Następnym sycowskim akcentem będzie koncert zespołu THE
EVENT BAND.
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Zaplanowano również koncerty
gigantów z rokowej sceny! Zespół
IRA, który jest jednym z najpopularniejszych i najbardziej kasowych polskich zespołów grających
łagodniejszą odmianę heavy metalu
oraz łagodne wpadające w ucho
ballady rockowe, zaprezentuje swoje
najbardziej znane i lubiane przeboje. Zaraz po występie gwiazdy
wieczoru na scenie pojawi się AFTER PARTY – zespół muzyczny
wykonujący muzykę z gatunku
disco polo, folk, muzyka biesiadna,
techno, elektroniczna muzyka taneczna. Materiały wideo grupy
After Party w serwisie YouTube
do tej pory obejrzało blisko 300
milionów widzów! Na zakończenie
sobotniego Dnia Sycowa usłyszymy muzykę graną przez DJ.
Niedziela w Sycowie to kolejne
estradowe emocje. Na sam początek popołudniowego spotkania
na stadionie miejskim blok artystyczny placówek oświatowych
z Gminy Syców oraz Państwowej

Szkoły Muzycznej. Jak co roku
nie zabraknie występów uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sycowie oraz zespołów
Sycowiacy i Zawadiacy. Następnie
w programie niedzielnego Dnia
Sycowa kolejne koncerty: grupy
NOCNY SUPERSAM i gwiazdy
wieczoru – Kamila Bednarka z zespołem. Ten młody wokalista znany jest ze swojej charyzmy. Jego
koncerty to zwykle okazja, by naładować akumulatory pozytywną
energią. Niedziela na stadionie
to również emocje związane z finałem loterii „Sycowianie dla Kultury”.
Cieszy fakt, że oprócz wrażeń
artystycznych nie zabraknie również bogatej oferty gastronomicznej
oraz atrakcji wesołego miasteczka,
które zawsze ma ogromną rzeszę
miłośników.
Wierzymy, że czytelnicy „Odrodzonego Słowa Polskiego” w ten
konkretny weekend wybiorą się
właśnie do Sycowa.

Niecodzienną atrakcją będą występy słynnego zespołu IRA

Syców jest malowniczym dolnośląskim miastem
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Gmina Ziębice

Kobieta też potraﬁ
Lesław Miller

Z

iębice, miasto i gmina
w powiecie ząbkowickim,
to tereny piękne i unikalne.
Walorami Ziębic są – największy
w Europie ceramiczny pomnik,
przedstawiający Orła Piastowskiego, oraz jedyne w swoim rodzaju Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego. W pobliskim
Henrykowie powstała słynna
„Księga henrykowska”, w której
zapisano pierwsze zdanie w języku
polskim.
Gmina jest atrakcyjna dla turystów, na szlakach pieszych, rowerowych i konnych są tereny
rekreacyjne nadające się do weekendowego wypoczynku.
Gmina ma osiągnięcia w wielu
dziedzinach, co w znacznym stopniu jest zasługą Pani Burmistrz –
Alicji Biry, pełniącej swoją funkcję
od początku tej kadencji samorządowej. Zaczęła od bardzo zaniedbanej sytuacji ﬁnansowej, jej
poprzednicy zostawili gminę z 20miliomoym długiem spowodowanym niegospodarnością. Nowa szefowa przystąpiła do ciężkiej pracy
mającej na celu likwidację długu.
Nie było to takie łatwe, ale Pani
Burmistrz zlikwidowała część zadłużenia oraz spowodowała zatrzymanie grożącego cofnięcia kilkunastomilionowej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Jednak nie wszyscy wtórują
Pani Burmistrz i – zamiast pomóc
– utrudniają jej pracę, czepiając
się sami nie wiedząc czego. Wynika
to z braku odpowiedniego wykształcenia i wiedzy. Do „mądralińskich” można zaliczyć też niektórych radnych.
Ale Pani Burmistrz nie zważa
na nich i robi swoje dla dobra
mieszkańców gminy.
Inwestycje wykonane
• Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół
Samorządowych w Henrykowie
Wartość całkowita zadania blisko 700 000 zł, wartość doﬁnansowania: 295 480 zł.
Powstało: boisko wielofunkcyjne o wymiarach 24 m × 44 m
z nawierzchnią poliuretanową oraz
z ogrodzeniem i piłkochwytami;
bieżnia prosta 4-torowa o długości
60 m; skocznia do skoku w dal
i infrastruktura towarzysząca.

• Budowa sieci wodociągowej
dla miejscowości Bożnowice, Jasienica i Nowina
Projekt zrealizowany ze środków własnych gminy Ziębice.
Zadanie priorytetowe, ponieważ te miejscowości nie miały dostępu do wody bieżącej. Dowożono
wodę beczkowozami na koszt gminy.
Inwestycje w toku
Przebudowa targowiska
gminnego w Ziębicach
Wartość całkowita zadania blisko 3 400 000 zł, wartość doﬁnansowania: 994 017 zł. Powstaną
trzy nowe wiaty targowe oraz parking. Zaplanowano również rozbiórkę jednego z budynków gospodarczych i przebudowę dwóch
pozostałych, w których docelowo
znajdą się stoiska handlowe. Ponadto wykonane zostaną nowe in-

gową. W ramach inwestycji przebudowana zostanie nawierzchnia
drogowa oraz odwodnienie, wykonane zostaną również chodniki
i oświetlenie drogi.
• Przebudowa przyszkolnego
boiska sportowego przy Szkole
Podstawowej nr 2 w Ziębicach
Wartość zadania: 1 300 000
zł, wnioskowana wartość wsparcia:
640 000 zł.
Plan przewiduje przebudowę
istniejącego boiska sportowego na
boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, a także
budowę bieżni prostej oraz skoczni
w dal, przebudowę trybuny, budowę siłowni zewnętrznej oraz
montaż urządzeń małej architektury;
• Przebudowa kortu tenisowego wraz z budynkiem zaplecza
i obsługującymi kort alejkami
w parku Miejskim w Ziębicach

Burmistrz Ziębic – Alicja Bira
stalacje, m.in. elektryczne, wodociągowe i kanalizacji sanitarnej.
Powstanie nowe ogrodzenie obiektu. Wykonane zostaną niezbędne
podjazdy, chodniki oraz miejsca
postojowe. Przewiduje się również
montaż toalety publicznej oraz
obiektów małej architektury, tj.
śmietników, stojaków na rowery
oraz ławek. Prace będą zakończone
w tym roku.
Planowane inwestycje
• Budowa placu zabaw wraz
z urządzeniami siłowni zewnętrznej w Niedźwiedziu
Całkowita wartość zadania:
147 000 zł, wnioskowana wartość
wsparcia: 50 000 zł.
Projekt zakłada utworzenie siłowni zewnętrznej i sprawnościowego placu zabaw;
• Przebudowa drogi gminnej
– ul. Spacerowej w Ziębicach
Wartość zadania: 850 000 zł,
wnioskowana wartość wsparcia:
670 000 zł. Przebudowana będzie
cała droga od ul. Spacerowej w Ziębicach wraz z infrastrukturą dro-

– wniosek złożony w marcu
br. w ramach naboru do Programu
„Sportowa Polska” – „Program
rozwoju lokalnej infrastruktury
sportowej” – MSiT
– całkowita wartość zadania:
940 000 zł, wnioskowana wartość
wsparcia: 400 000 zł.
Zaplanowano przebudowę betonowego kortu tenisowego na
kort o nawierzchni akrylowej wraz
z modernizacją infrastruktury towarzyszącej i przebudową zaplecza
sportowo-szatniowego;
Turystyka
• W październiku 2017 roku
przy ul. Grunwaldzkiej w Ziębicach otwarto Centrum Informacji
Turystycznej i Kulturalnej, które
zajmuje się m.in.:
– obsługiwaniem turystów krajowych i zagranicznych,
– prowadzeniem danych statystycznych dotyczących liczby turystów,
– poradnictwem dla turystów
indywidualnych i organizatorów
wypoczynku,

– udziałem w targach turystycznych i innych,
– aktualizowaniem i udostępnianiem informacji o bazie turystycznej, gastronomicznej, wydarzeniach kulturalnych i sportowych,
– współpracą z mediami i branżą turystyczną,
– wydawaniem i kolportażem
bezpłatnych materiałów promocyjnych i informacyjnych oraz tworzeniem różnych form reklamy
graﬁcznej wydarzeń kulturalnych
i sportowych,
– sprzedażą gadżetów promocyjnych, pamiątek, produktów lokalnych, wytworów rękodzielniczych,
biletów do lokalnych atrakcji.
Inwestycja została wykonana
ze środków własnych gminy Ziębice.
• Gmina Ziębice oraz czeskie
miasto Mesto Jaromer wspólnie
realizowały projekt pn. „Rozwój
ruchu turystycznego w regionie
przygranicznym”, na który pozyskały środki z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w ramach Programu Interreg
V-A Republika Czeska – Polska.
W ramach projektu Ziębice
opracowały turystyczną aplikację
mobilną oraz stronę internetową,
na której zamieszczane są informacje o Księstwie Ziębickiem,
jego historii i obecnych walorach
gminy. Ponadto wydany został
również drukowany przewodnik
po Księstwie Ziębickim oraz inne
materiały promocyjne, takie jak
kubki czy długopisy. Partner czeski
w ramach projektu również wykonał m.in. ﬁlmową aplikację mobilną.
• W tym roku gmina Ziębice
zamierza udostępnić Bramę Paczkowską do celów obsługi turystów
poprzez uruchomienie w niej tzw.
escape roomu, co w naszej ocenie
będzie niebywałą atrakcją dla odwiedzających Ziębice i obszar byłego Księstwa Ziębickiego. Zakres
zadania obejmuje zagospodarowanie trzech kondygnacji Bramy
Paczkowskiej. Obecnie trwają prace
nad fabułą, która oparta będzie na
historycznym Księstwie Ziębickim.
• Przebudowa ścieżek leśnych
na ścieżki pieszo-rowerowe
w gminie Ziębice
– wniosek o przyznanie pomocy złożony w grudniu 2017 r.
w ramach poddziałania 19.2
„Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020 za pośrednictwem
LGD QWSI – wniosek w trakcie
oceny w UMWD,

– całkowita wartość zadania
blisko 300 000 zł, wnioskowana
wartość wsparcia: 190 000 zł.
Gmina przebuduje ścieżki leśne
na ścieżki pieszo-rowerowe o szerokości do 1,5 m. Będzie to sieć
zrównoważonych tras rowerowych,
tzw. single tracków. Trasa ścieżki
biegnie przez atrakcyjne tereny
leśne, m.in. obszar Natura 2000,
• Rewitalizacja parku Miejskiego i placu Stanisława Oziębłowskiego w Ziębicach – planowany projekt partnerski
W kwietniu br. rozpoczęto rozmowy z przedstawicielami czeskiego oddziału międzynarodowej
organizacji ochrony przyrody A Rocha. Na zaproszenie Pavla Světlíka
– Dyrektora A Rocha w Czechach
przedstawiciele ziębickiego magistratu odwiedzili siedzibę organizacji w miejscowości Dobre. Podczas spotkania omówiono zakres
potencjalnego wspólnego projektu,
o doﬁnansowanie którego Gmina
Ziębice i A Rocha chciałyby się
starać w ramach Programu Interreg
V-A Republika Czeska – Polska.
Gmina Ziębice planuje realizację
dużego zakresu prac związanych
z rewitalizacją i udostępnieniem
na cele turystyczne parku Miejskiego oraz placu Stanisława Oziębłowskiego w Ziębicach. Czesi chcą
natomiast wykonać drugi etap rozbudowy swojego centrum informacji przyrodniczej i ekologicznej,
a także budowę ścieżki ekologiczno-edukacyjnej. Jaromierz, nasze
miasto partnerskie, niestety nie ma
w planach realizacji projektu o zbliżonym do naszego zakresie, dlatego
gmina skorzystała z możliwości
poszukiwania partnera za pośrednictwem strony Euroregionu Glacensis oraz strony Programu Interreg V-A Republika Czeska –
Polska i w odpowiedzi na ogłoszenie otrzymała zgłoszenie od
A Rocha.
Rajd rowerowy
• 12 maja 2018 r. odbędzie się
15 Rekreacyjny Rajd Rowerowy
(RRR) organizowany pod patronatem Burmistrza Ziębic przez
Wydział Funduszy Zewnętrznych
Rozwoju i Promocji Urzędu Miejskiego w Ziębicach wspólnie z panem Henrykiem Sławcem, mieszkańcem gminy Ziębice, którego
pasją jest lokalna historia. Uczestnicy rajdu wyjadą na trasę o godzinie 10.00 tym razem spod Ratusza Miejskiego w Ziębicach.
Trasa będzie przebiegała przez
Osinę Wielką, Wilemowice, Biskupi Las, Dębowiec do Kalinowic
Górnych, a następnie przez las,
przejeżdżając obok Źródła Cyryla
do Ziębic.
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Opowiastka

Co będzie, jak mąż się dowie!
Lesław Miller

M

ałżeństwo Iwony i Janusza było takie sobie.
Pięć lat po ślubie ulotniła się dawna, gorąca miłość i zostało przyzwyczajenie połączone
nawet z zobojętnieniem. W łóżku
byli ze sobą od wielkiego święta
i każdy stosunek traktowali jak
pańszczyznę, bo czasem trzeba
dopełnić małżeńskiego obowiązku.
Dziećmi ich los nie obdarzył.
Dysponowali po pracy zawodowej
sporym zasobem czasu. Spędzali
go na oglądaniu telewizji lub czytaniu książek. Mniej więcej raz na
kwartał pojawiali się w kawiarni.
W małżeństwie ziało nudą.
Iwona pracowała w Urzędzie
Miejskim, a Janusz, z wykształcenia
inżynier, jako specjalista w zagranicznej ﬁrmie. Dobrze zarabiał,
łącznie z mniejszą pensją Iwony
żyli w dostatku. Mogli kupić i urządzić trzypokojowe mieszkanie i nabyć dwa samochody renomowanych marek. Dwa urlopy spędzili
w Grecji i Hiszpanii. Potem nie
chciało im się już razem wyjeżdżać
za granicę i udawali się na wakacje
do rodzin na wsi.
W Urzędzie Miejskim Iwona
zajmowała osobny gabinet, bo prowadziła samodzielny referat.
Któregoś dnia zjawił się u niej
w pokoju pracownik innego referatu – Władek. Przyniósł bukiet
kwiatów.
– A to z jakiej okazji te piękne
kwiatki, nie obchodzę dzisiaj ani
imienin, ani urodzin – zaciekawiła
się Iwona.
– Z tej okazji, że jesteś piękną
kobietą.
– No, Władek, nie przesadzaj.
U nas w urzędzie pracuje wiele
ładnych kobiet, czy wszystkie obdarowujesz kwiatami?
– Kwiaty są tylko dla najpiękniejszej, czyli dla ciebie!
Iwonie było miło to usłyszeć
i postarała się jakoś przyjąć nie-

Od butelki martella wszystko
się zaczęło

zapowiedzianego gościa. Zaparzyła
w biurowym czajniczku kawę
i przez pół godziny sobie rozmawiali. Potem gość musiał wracać
do pracy.
Władek zagiął parol na Iwonę
już dawno, aż wreszcie odważył
się ją odwiedzić z kwiatami. Gust
miał dobry, bo Iwona naprawdę
była piękną kobietą. Podobała się
wszystkim mężczyznom w urzędzie. Ba, nawet prezydent miasta
wodził za nią oczami. Miała zgrabną, szczupłą sylwetkę, długie nogi,
blond włosy i ładną twarz udekorowaną niebieskimi oczami. Potraﬁła się ładnie ubrać, zawsze
w niebyt długą sukienkę czy spódniczkę, na nogach wysokie szpilki.
Słusznie gardziła damskimi spodniami, uważając, że kobiety wyglądają w nich jak chłopczyce.
Dwa dni później Władek znów
przekroczył drzwi gabinetu Iwony.
Tym razem zjawił się nie tylko
z bukietem kwiatów, ale także
z dużą tabliczką czekolady.
– Władek, nie przesadzaj, bo
całą pensję wydasz na prezenty
dla mnie – zażartowała Iwona.
– Dla takiej królewny jak ty
warto nie tylko wydać pensję, ale
jeszcze obrabować bank – odpowiedział żartobliwie.
Znów była wspólna kawa i jakieś ciasteczka. Władek zaprosił
ją w najbliższą sobotę na kawę.
– Chętnie bym poszła, ale pamiętaj, że jestem zamężna i nie
mogę tak sobie biegać z obcym
mężczyzną po lokalach. Mąż jest
wprawdzie mną znudzony, ale
kawy z tobą by mi nie wybaczył.
Znam go, jest jak pies ogrodnika.
– A nigdy nie wyjeżdża gdzieś
służbowo?
– Owszem, czasem udaje się
w delegację w kraju lub za granicę.
– To zaczekamy i pójdziemy
w tango.
– Za dużo sobie nie obiecuj!
Kolejnym razem Władek przyszedł tuż przed zakończeniem pracy z kwiatami i butelką koniaku.
– Coś ty zwariował! Mamy
pić w pracy alkohol, aby podpaść
i traﬁć na zieloną trawkę?!
– Praca się kończy za pięć minut, zamkniemy drzwi na klucz
i nikt nam nie przeszkodzi.
– Przyjechałam tu samochodem, jak po pijanemu pojadę do
domu?
– Wóz można zostawić, będzie
bezpieczny do jutra. Zafunduję ci
taksówkę do domu.
Iwona zrzędziła, aż w końcu
się zgodziła. Musiała przyznać
w duchu, że Władek się jej podobał,
był wysokim, przystojnym mężczyzną z lekko siwiejącymi wło-
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Iwona jest rasową kobietą – nic dziwnego, że Władek za nią szalał
sami, które dodawały mu atrakcji.
Rozlał francuskiego martella
do przyniesionych ze dobą kieliszków, a Iwona zaparzyła kawę.
– Wypijmy za nas – to chyba
będzie najlepszy toast – zaproponował Władek.
– Oczywiście, ale za dużo sobie
nie obiecuj!
Butelka szybko zaczęła zmniejszać swoją zawartość. W miarę
wypitego koniaku biesiadnicy stali
się coraz weselsi, a Iwona zatraciła
czujność, co wykorzystał Władek
i pocałował ją w usta. Oddała pocałunek i potem całowali się jak
dzicy, bez opamiętania. Nagle, ni
z tego, ni z owego, znaleźli się na
dywaniku przed biurkiem. Władek
byłby ostatnią fajtłapą, gdyby nie
wykorzystał takiego wyra. Ale okazał się mężczyzną i – mając na
dywaniku taką kobietę – zrobił co
trzeba. A potem drugi i trzeci raz.
Do domu wrócili dwoma taksówkami, każde z nich inną. Zrobili to dla bezpieczeństwa, by
nikt ze znajomych ich nie zobaczył.
Kiedy Iwona znalazła się
w domu, zastała męża oglądającego
jakiś ﬁlm w telewizji. O nic nie
pytał, więc Iwona powiedziała, że
była u koleżanki na urodzinach,
gdzie wypiła kilka koniaczków. Janusz, wpatrzony w telewizyjny

ekran, w ogóle nie zareagował. Jak
to dobrze, że Janusz nie jest policjantem, zaczęłyby się pytania,
u której koleżanki była, gdzie odbyło się przyjęcie, ile osób w nim
uczestniczyło i te de. Wpadłaby
na kłamstwie jak amen w pacierzu.
Iwona mogła spokojnie położyć
się do łóżka, gdzie natychmiast
zasnęła.
Nazajutrz obudziła się rano
z podwójnym kacem: alkoholowym
i moralnym. Ten drugi bardziej
jej dokuczał. Jak mogła oddać się
obcemu mężczyźnie! I to gdzie,
na dywanie! Zachowała się jak
dziwka! Na szczęście męża już nie
było w domu, gdyż wcześniej wyszedł do pracy. To dobrze, bo jak
spojrzałaby mu w oczy!
Władek znów przyszedł do
pokoju Iwony z kwiatami i chciał
ją pocałować, ale go odtrąciła.
– Upiłeś mnie wczoraj i wykorzystałeś jak dziwkę. Po raz
pierwszy zdradziłam męża i trudno
mi się z tym pogodzić!
– Królowo, kiedyś trzeba zacząć!
– Ty chamie! – krzyknęła Iwona i strzeliła go w pysk.
Niepyszny opuścił pokój. Przez
kilka dni był spokój, Władek nie
przychodził. Iwona zastanawiała
się, czy dobrze zrobiła, rugając kochanka. Przecież do niczego jej

nie zmuszał, a ﬁgle na dywanie
stały się spontanicznie. Spotkała
go na korytarzu, szedł z obrażoną
miną.
– Cześć! – powiedziała Iwona
– wpadłbyś na kawę.
Twarz Władka nagle się rozjaśniła z radości:
– Zaraz będę – odpowiedział
i szybko wybiegł z urzędu do najbliższego kiosku z kwiatami, gdzie
kupił bukiecik róż.
Iwona podziękowała za piękne
róże, zaparzyła kawę, porozmawiali.
Przeprosiła go za swoje zachowanie, wyjaśniając, że była w szoku.
– Mam dla nas dobrą wiadomość, Janusz jutro wyjeżdża służbowo na tydzień do Hiszpanii.
Będziemy mogli na najbliższy weekend gdzieś pojechać.
– Okey, zapraszam cię do
Szklarskiej Poręby, mam tam dobrą
metę.
Metą był pensjonat prowadzony przez Władka kolegę. Iwonie
bardzo się podobał. Pierwszego
dnia nie wychodzili z łóżka, drugiego poszli na spacer, a potem
znów do wyra. Weekend uznali
za bardzo udany, życząc Januszowi,
by szef go coraz częściej wysyłał
za granicę.
Mąż Iwony był wędkarzem
i któregoś dnia pochwalił się żonie,
że poznał fajnego kolesia, z którym
razem moczą kije w jeziorku.
– Jutro jest sobota, zaprosiłem
go do nas na kawę. Czy nie masz
nic przeciwko temu?
– Dlaczego, poza kawą poczęstujesz go jeszcze hiszpańskim
koniakiem.
Kolega przyszedł punktualnie,
Janusz się z nim przywitał, a pod
Iwoną ugięły się nogi, to był…
Władek. Początkowo nie mogła
złapać tchu, bała się, że jej romans
wyjdzie na wierzch! Kiedy mężczyźni pili koniak, Iwona wyszła
z pokoju pod pozorem bólu głowy.
Na drugi dzień Iwona objechała Władka jak święty Michał
diabła, miała pretensje, że nie poinformował jej o znajomości z Januszem.
– Kochanie, nawet w najbardziej koszmarnych snach nie przyszło mi do głowy, że to jest twój
mąż. Po prostu był fajnym kolesiem
od kija w wodzie.
– Kiedyś po pijanemu wszytko
mu powiesz!
– Co ty, bierzesz mnie za samobójcę! O to się kochanie nie
bój.
Ale Iwona się boi do dzisiaj,
kontakty seksualne z Władkiem
ograniczyła do dni, w których mąż
był za granicą. Cały czas żyje
w stresie i boi się, aby mąż się
o niczym nie dowiedział.
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Sentymenty
Moje Opole

Gdzie Odra, nasza rzeka – Piastów gród
Wojciech W. Zaborowski

T

o słowa dawnej piosenki,
śpiewały ją dzieci na dolnośląskich koloniach dobre
pół wieku temu. O dziwo, mimo
iż zmienił się w tym czasie i ustrój,
i obyczaje, choć popadła w zapomnienie, nie straciła nic na aktualności. Słowa refrenu brzmią
tak samo zrozumiale, jak przed
laty: „Gdzie Odra, nasza rzeka,
Opole – Piastów gród, tam z bliska
i z daleka zrzesza się śląski lud”.
Dla mnie, gdy kolejny raz znalazłem się w nadodrzańskim mieście
i ujrzałem wieże katedry pw. Świętego Krzyża, kościoła oo. Franciszkanów i Wieżę Piastowską,
piosenka sprzed lat stała się niewidzialnym
przewodnikiem
w wędrówce po prastarym piastowskim grodzie.

orła górnośląskich Piastów i połowę
krzyża (symbol samorządu miasta
i dawnej kolegiaty Świętego Krzyża). Barwy herbowe Opola to barwy herbowe książąt opolsko-raciborskich. Dla zainteresowanych
heraldyką: w Archiwum Państwowym w Opolu oglądać można najstarszą pieczęć na dokumencie
z 1298 roku z widocznym herbem
miasta.
Spotkanie z herbem to swoiste
powitanie podróżnego i zaproszenie go do wgłębienia się w historię
miasta oraz tego, co w grodzie tę
historię dokumentuje i przypomina.
Zawsze ozdobiona kwiatami kapliczka z wizerunkiem Matki Boskiej Opolskiej, którą mija przechodzeń zdążający od dworca rozkopaną ulicą Krakowską w stronę
Rynku, nie pamięta czasów piastowskich, ale pierwowzór widniejącego w kapliczce obrazu pamięta

Kaplica Piastów („Genealogia Piastów Opolskich”)
Opole – stolica piosenki i stolica Piastów. Opolskie festiwale
piosenki znają wszyscy, dzieje śląskich Piastów…? A przecież spotkanie z Piastami zaczyna się tuż
przed kolejowym dworcem, na początku ulicy Krakowskiej i nie ma
możliwości, będąc w Opolu, nie
zetknąć się z historią.
O mieście, jego tradycji i charakterze dużo mówi eksponowany
nie tylko na urzędowych tablicach
herb Opola. Wykuty w kamieniu
wizerunek godła miasta wita podróżnego już kilkanaście metrów
od dworca PKP, przed hotelem
„Mercure”. Choć kamienny wizerunek liczy sobie niewiele lat i jest
pokłosiem rzeźbiarskiego pleneru,
geneza herbu Opola sięga XIII
wieku. Herb, którego wygląd znany
jest z pieczęci i monet średniowiecznych, przedstawia połowę

je z pewnością. Obraz Patronki
Opola, zdobiący boczny ołtarz
(południowa nawa) w gruntownie
remontowanej obecnie opolskiej
katedrze, pochodzi z Piekar i już
w średniowieczu uchodził za słynący łaskami. Przez lata znajdował
się w świętowojciechowym grodzie,
czeskiej Pradze, by w 1702 roku
zawitać na stałe do Opola, najpierw
do kościoła Jezuitów „Na Górce”,
od 1813 roku do katedry. Warto
wspomnieć, że przed tym właśnie
obrazem modlił się w1684 roku
w Piekarach król Jan III Sobieski,
idąc na odsiecz Wiednia, w 1983
roku uroczyście ukoronował wizerunek Jan Paweł II w czasie pobytu na Górze św. Anny.
Katedra, której neogotyckie
wieże przewyższają nawet „znak
rozpoznawczy” Opola, powstałą
w 1864 roku wieżę ratusza, szczyci

się relikwiami św. Krzyża. Przekazać je miał wzniesionemu przez
Bolesława Chrobrego kościołowi
biskup Klemens z Wrocławia
w roku 1024. Wrocławski hierarcha
zaś otrzymał relikwie od św. Emmericha (zmarłego w 1031 roku),
syna węgierskiego króla Stefana
I.
Ze wszech miar interesująca
jest Kaplica Piastowska dobudowana na przełomie XV i XVI wieku, w której umieszczony jest sarkofag zmarłego w 1532 roku ostatniego księcia piastowskiego Jana
II Dobrego. To właśnie za rządów
Jana II Dobrego po pożarach odbudowano bazylikę w stylu późnogotyckim, znacznie ją powiększając. Z tych czasów pochodzi
gwiaździste sklepienie głównej
nawy. Piastów pamięta też, jedna
z najpiękniejszych na Śląsku, kamienna gotycka chrzcielnica (XV
wiek) w kaplicy pod wieżą północną.
Spotkanie z dawnymi władcami kontynuować można przechodząc ulicami Katedralną i Szpitalną do kościoła oo. Franciszkanów
pw. Świętej Trójcy nieopodal Rynku. Zakon sprowadzony został do
Opola prawdopodobnie w 1248
roku przez Władysława I Opolskiego, który był też fundatorem
kościoła i klasztoru. Budowę kontynuował po pożarze książę Bolko
I. W kaplicy Piastowskiej (właściwa
nazwa: św. Anny) powstałej w latach 1307–1309 znajduje się mauzoleum książęce. Są tu kamienne
nagrobki Bolka I, Bolka II, Bolka
III i księżnej Anny Oświęcimskiej.
W sklepieniu kaplicy, na jednym
z trzech zworników, jest płaskorzeźba herbu księstwa opolskoraciborskiego.
Kto chce więcej czasu poświęcić
na studiowanie historii opolskich
książąt, ma do lektury umieszczoną
na bocznej ścianie kaplicy tablicę
„Genealogia Piastów Opolskich”.
Poczynając od Władysława II Wygnańca, syna Bolesława Krzywoustego, i na podstawie jego testamentu, pierwszego dziedzica ziemi
śląskiej, jego synów: Bolesława
Wysokiego (zapoczątkował linię
dolnośląską Piastów), Mieszka
Plątonogiego (zapoczątkował linię
górnośląską i opolską) wyszczególnieni są wszyscy potomkowie
śląskiej dynastii Piastów, aż do
Jana Dobrego, którego śmierć 27
marca 1532 roku zakończyła panowanie Piastów w Opolu.
Opolscy książęta znaleźli
miejsce wiecznego spoczynku
w kościołach, których byli fundatorami. Ale przecież za życia prze-

Kościół i klasztor oo. Franciszkanów
bywali w swych świeckich rezydencjach. Co z nich zostało?
W 1220 roku Kazimierz I rozpoczął budowę zamku książęcego
na Ostrówku. Około roku 1300
dobudowano do zamku okrągłą
wieżę – obecnie zwaną Piastowską.
Po zburzeniu w roku 1928 Zamku
Piastowskiego na Pasiece pozostała
tylko wieża, która nie była zintegrowana z zamkiem. Przebieg
dawnych murów obronnych zamarkowany jest kolorem czerwonym na posadzce amﬁteatru i dziedzińcu. Drugi zamek, tzw. Górny,
który powstał w drugiej połowie
XIV wieku i był częścią murów
obronnych, uległ zniszczeniu
w czasie pożaru w1615 roku i nie
został odbudowany.

Mijają lata, mijają piosenki.
Dosłownie i przenośnie. Piastowie
też już należą do przeszłości.
Współczesne miasto, jakim jest
Opole, nie żyje w cieniu historii.
Gdy otwieram kwartalnik „Monitor
Trzeciego Sektora”, czytam wywiad
z Andrzejem Bułą, marszałkiem
województwa opolskiego, w „Nowej
Trybunie Opolskiej” z kolei ks.
biskup Andrzej Czaja, laureat Diamentowej Spinki. Oba teksty życzliwe i pozytywne w ocenie prezentowanych postaci. Po tym, co
widziałem, wiem jednak, że Opole
o swej historii nie zapomina. Fascynujące są i dzieje, i współczesność
tego miasta. Z pewnością znowu
tu przyjadę „gdzie Odra, nasza
rzeka, Opole – Piastów gród!”.

Remont drogi do Rynku
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Kochajmy zwierzęta

Wypijesz kawę i pogłaskasz kota
K

ot Cafe to pierwsza we
Wrocławiu (przy ul. Dubois 25) kocia kawiarnia.
Właścicielka lokalu – Agnieszka
Gurgul powiedziała: – Jest to
miejsce przede wszystkim dla kotów oraz ich miłośników. Chcemy,
żeby było ono z misją. Miejscem,
w którym koty pokrzywdzone przez
los znajdą miłość i troskę. Kot
Cafe współpracuje z fundacją, która
pomaga bezdomnym zwierzętom
i łącząc wspólne siły, chcemy sprawić, żeby życie bezdomnych kotów
było tak piękne, jak na to zasługują.
Chcemy inicjować akcje społeczne,
zbiórki charytatywne żywności dla
kotów ze schronisk oraz prowadzić
działalność edukacyjną na temat
praw zwierząt. Kot Cafe jest miejscem spotkań wrocławskich miłośników kotów oraz osób, które z różnych powodów nie mogą mieć
w domu kotów, a bardzo lubią ich
towarzystwo. To wyjątkowe miejsce,
w którym można napić się aromatycznej kawy i zjeść ciastko,
przebywając w towarzystwie mruczków.
– Skąd pomysł otwarcia kociej
kawiarni?
– Widziałam taki lokal w Budapeszcie. Bardzo mi się podobał
i postanowiłam otworzyć podobny
we Wrocławiu.
(lemil)

Właścicielka kawiarni lubi swoje kociaki

Mruczki czują się w kawiarni jak w domu

Kiciu, pobaw się ze mną

Obyczaje

Wiosenne podrywanie – porady
Wojciech Mach

C

hyba wreszcie mamy wytęsknioną wiosnę! Nie tylko w gałęziach białych
bzów budzą się i krążą zdrowe
soki. My, panowie, wciągamy nadmierne brzuszki, uwypuklamy
cherlawe bicepsy i z minami zdobywców ruszamy w świat! Wiosennie obiecujemy sobie wiele dokonań i wiekopomnych czynów
typu zrobienie wreszcie domowych
porządków, przestrzeganie diety,
codzienne spacery i gimnastykę.
Zaludniają się spacerowe miejsca
i rozpoczyna się sezon intensywnego podrywania – zresztą zgodny
z naturalnym instynktem…
W czasie Świąt Wielkanocnych
mój samotny sąsiad cały dzień siedział przy stole i wzrokiem hipnotyzował pisankę z nadzieją, że

z niej wylęgnie się kolorowy kurczaczek, który potem – po pocałunku w dzióbek – zmieni mu się
w piękną królewnę bez moralnych
zahamowań. Niestety, nocną godziną zobaczył na stole tylko białe
myszki…
W latach sześćdziesiątych niezwykle wśród młodzieży popularne
było rykowisko, czyli chodnik przy
skrzyżowaniu Świdnickiej i Świerczewskiego (obecnie Piłsudskiego)
wzdłuż PBP „Orbis”, kawiarni
„Sezam” aż do baru szybkiej obsługi
„Tempo”. Obowiązkowo należało
tam spacerować w celu pokazania
się i poderwania jakiejś cizi czy
lali. Takie wówczas istniało słownictwo na określenie dziewcząt!
Notabene w czasach powszechnej szczęśliwości socjalistycznej
obowiązywał od 1 I 1946 do 29
XII 1956 podatek płacony przez
osoby bezdzietne i stanu wolnego
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powyżej 21 roku życia. Potem było
tzw. bykowe dla kawalerów po 25
roku życia zniesione dopiero 1
I 1973 r. Dzisiaj niektórzy politycy
chcą wrócić do owego pomysłu,
ale z pewnymi hm, hm, modyﬁkacjami… A w tamtych latach takowe spacery na rykowisku często
kończyły się po dziewięciu miesiącach zwiększeniem zaludnienia
ojczyzny.
Można i należy z przekonaniem mówić upatrzonej osobie:
„jest pani śliczną, ﬁglarną dziewczyną, chyba praktycznie niedocenioną i niewykorzystaną – takim
jeszcze nie do końca odkrytym,
rozpoznanym skarbem. Chętnie
bym dokładnie zbadał ten skarb”.
Oczywiście nie wolno mówić, iż
jest się archeologiem! Można dodać, iż „podziwiam naturę za to,
że potraﬁła stworzyć tak urocze
zjawisko jak pani”. To ową panią

zaintryguje i zwykle bywa dalszy,
miły ciąg.
Aby nie zawieść partnerki, gdy
już wreszcie ﬁzycznie blisko się
spotkacie, polecam przedtem przeprowadzenie na sobie takiego oto
testu:
Czy jesteś namiętnym kochankiem?
1) Gdy widzisz na ulicy stojącą
samotną, nieznajomą, śliczną
dziewczynę, to myślisz o tym:
a) dlaczego jest sama, bez partnera i na co czeka (3 pkt)
b) co mam zrobić, aby ją poznać
i uwieść lub samemu dać się uwieść
(0 pkt)
c) dlaczego nie podejdzie do
mnie – przecież jestem chętny (2
pkt)
2) Widząc intymne części garderoby płci przeciwnej, myślisz o:
a) niesprawiedliwości społecznej (1 pkt)

b) całowaniu, przytulaniu, turlaniu się (0 pkt)
c) kupnie nowych gaci (3 pkt)
3) Na pytanie partnerki „co
robisz dziś wieczorem?”:
a) mrużysz oczy jak wilk (0
pkt)
b) odpowiadasz, że nie wiesz,
bo coś cię łupie w krzyżu (2 )
c) rzęzisz niskim, zwierzęcym
głosem (0 pkt)
4) Czując przez sen rękę partnerki na swym ciele, mówisz:
a) zgłupiałaś Zocha, nie rusz!
(4 pkt)
b) Basiu, wiesz przecież, że
mnie w tym miejscu głowa boli…
(1 pkt), a teraz trochę niżej… (0
pkt)
Następnie podlicz punkty. Jeżeli
masz chociaż jeden, to zapomnij
o szaleńczych nocach i gorących,
namiętnych pieszczotach. Idź spać
samotnie!
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Zdrowie i dobra kondycja

Kudowa-Zdrój
Lesław Miller

J

edno z największych dolnośląskich uzdrowisk – Kudowa-Zdrój, jest położone od
200 do 400 m n.p.m. Oparte
o Góry Stołowe i Wzgórza Lewińskie, których zbocza stanowią
naturalną barierę przed północnymi
i północno-wschodnim wiatrem.
Klimat jest tu łagodniejszy (nisko
i średniobodźcowy) niż na pozostałym obszarze ziemi kłodzkiej.
Właściwości klimatu mają bardzo korzystny wpływ na wiele
procesów ustrojowych: krążenie
krwi, oddychanie i trawienie,
sprawność układu mięśniowego
i nerwowego. Dodatkowym czynnikiem moderującym są zwarte
obszary leśne (przewaga drzewostanu świerkowego, sosnowego
i bukowego). Podstawowym bogactwem uzdrowiska są naturalne
źródła wód mineralnych.
Obiekty uzdrowiskowe spotykamy przeważnie w parku Zdrojowym u podnóża Góry Parkowej.
Na czoło wysuwa się zabytkowy
budynek Sanatorium „Zameczek”
o ciekawej architekturze i charakterystycznym dla dawnego budownictwa dolnośląskiego łamanym dachu. Naprzeciw wznosi się
budynek pijalni wód mineralnych
nawiązujący stylem do architektury
„Zameczku”. Jest to najładniejsza
i największa pijalnia na Dolnym
Śląsku. Wydaje się w niej wody
z trzech źródeł. Obok pijalni jest
sala koncertowa i hala spacerowa.
W parku w pobliżu pijalni rosną kilkusetletnie drzewa ozdobne:

czarne świerki oraz sosna kalifornijska. Po drugiej stronie deptaka
park ma charakter ozdobnego
ogrodu. Przy końcu hali spacerowej
znajduje się altana, osłaniająca
dawniejszą małą pijalnię. Aleja
główna prowadzi do „dzikiej” części
parku. Na tym odcinku aleja wysadzona jest podwójnym rzędem
dębów piramidalnych. Kończy się
nad brzegiem malowniczego stawu.
W parku rośnie ponad 300 okazów
krzewów i drzew.
Co leczymy w Kudowie-Zdroju? Przede wszystkim choroby
układu krwiotwórczego (niedo-

Sanatorium „Polonia”

Pokój w sanatorium

Pijalnia wód mineralnych
krwistość), choroby ortopedyczno-urazowe (stany po urazach ortopedycznych, wady postawy, schorzenia narządu ruchu), choroby
układu krążenia (nadciśnienie tętnicze, miażdżyca tętnic wieńcowych serca, zmiany zwyrodnieniowe i pozapalne mięśnia sercowego, stany po zawale, stany po

Kuracjusze i turyści przebywający w Kudowie-Zdroju mogą się wybrać na krótki wypad do czeskiego miasta Nachod, położonego zaledwie kilka kilometrów od granicy. Na zdjęciu: centrum Nachodu.

Sanatorium „Zameczek”

operacjach zastawek); choroby reumatologiczne (reumatoidalne zapalenie stawów, reumatyzm tkanek
miękkich, choroba zwyrodnieniowa
stawów, choroba zwyrodnieniowa
kręgosłupa); choroby przewodu
pokarmowego (celiaklia), otyłość,
nadczynność tarczycy.
Rehabilitacja i leczenie dzieci
obejmuje m.in.: porażenia i niedowłady, skoliozy wieku rozwojowego, zmiany zwyrodnieniowe
stawów obwodowych, zespoły bólowe kręgosłupa, choroby przeciążeniowe narządu ruchu, zaburzenia ukrwienia kości, wady rozwojowe, choroby tkanki chrzęstnej,
usprawnienia oprotezowane po
amputacjach, usprawnienia po długotrwałych unieruchomieniach,
choroby hematologiczne, choroby
onkologiczne (stany po chemioterapii i radioterapii).
Kudowa-Zdrój to również
miejscowość turystyczno-wypoczynkowa. Funkcjonują tu dziesiątki domów wczasowych należących do dawnego Funduszu
Wczasów Pracowniczych (FWP)
i licznych zakładów w całym kraju.
Większość z nich jest sprywatyzowana. Noclegi można wynająć
również w licznych pensjonatach.

Park Zdrojowy

Aleja parkowa
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Dawnych wspomnień czar

Z archiwum starego pismaka
!DAMď+¸YKOW

Socjolekt
dziennikarski
Otrzymałem e-maila od zupełnie mi nieznanej Beaty Jarosz
z Lublina, studentki polonistyki
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (poprawniej powinno się
pisać i mówić: Skłodowskiej-Curie,
ale wtedy nie byłoby powszechnie
znanego skrótu nazwy tej uczelni:
UMCS).
„Piszę pracę magisterską na
temat socjolektu dziennikarskiego,
to jest języka charakterystycznego
dla określonej grupy zawodowej”
– wyjaśniła. I zwróciła się do mnie
z prośbą o wypełnienie przesłanej
w załączniku dość obszernej ankiety.
W pierwszym odruchu chciałem zbyć tę korespondencję milczeniem. W drugim – przypomniałem sobie, że ja sam pisałem
pracę magisterską o kulturze politycznej dolnośląskich dziennikarzy właśnie na podstawie rozdawanych im ankiet. Niektórzy
mi wtedy pomogli, niektórzy –
zawiedli. Postanowiłem pójść Beacie Jarosz na rękę.
Cóżem to ja w tej ankiecie na
gorąco – na podstawie pierwszych
skojarzeń – napisał?
Przede wszystkim zamieściłem
zestaw najczęściej używanych przez

dziennikarzy prasowych, najbardziej dla nich charakterystycznych
słów: czołówka, jedynka, ﬂesz, oﬁcjałka, bieżączka, kryminałek, gotowiec, kwit, adiustacja, winieta,
pagina, stopka, rozpiska, makieta,
szczotka, lid, layout, deadline itd.
Nie zabrakło nawet okrzyku: „ja
pierdzielę!”, jako najłagodniejszego
przykładu odreagowywania stresu
w redakcji.
Odpowiedziałem też ad hoc
na dodatkowe pytania, że ze słowem „dziennikarz” kojarzą się mi
także słowa „redaktor, żurnalista,
pismak”. Że moją własną deﬁnicją
dziennikarza niech będzie „rzemieślnik słowa, który używa alfabetu do rzeźbienia rzeczywistości”.
Że za cechy pozytywne dziennikarza uznaję głównie pracowitość
i całodobową dyspozycyjność (zawodową, nie ideologiczną!), a za
negatywne – lenistwo i pracę „od–
do”. Że dziennikarz powinien posiąść zwłaszcza umiejętność selekcji
zebranego materiału. Że w tekstach
dziennikarskich dominują marginalia życia publicznego i nieszczęścia, a pomijane są działania zgodne z prawem.
Było i takie pytanie z podprowadzeniem do niego: „Etyczny
dziennikarz to człowiek charakteryzujący się rzetelnością przekazu, szanujący odbiorcę itp. Czy
zna Pan przykłady takich osób
w polskich mediach? Jeśli tak, to

proszę podać ich nazwiska i krótko
uzasadnić swój wybór”.
Odpowiedziałem następująco:
„Pół żartem, pół serio: Adam Kłykow, czyli ja. Każdy dziennikarz
powinien uważać siebie za rzetelnego i szanującego czytelników,
no i oczywiście takim być naprawdę”.
Idealista ze mnie, prawdaż?
To do kolegów pismaków…

Luzak.
Żaden gbur
Ze swoich bezpośrednich
dziennikarskich kontaktów z politykami – zapamiętałem Bronisława Komorowskiego, gdy jako
minister obrony narodowej (był
nim w latach 2000–2001) wizytował siedzibę dowództwa Śląskiego Okręgu Wojskowego we
Wrocławiu. Występujący pośród
oﬁcerskich sztywniaków ich cywilny szef wyróżniał się luzem
w zachowaniu i barwnym językiem.
Potem niejednokrotnie dziwiłem się, kiedy ludzie znający Komorowskiego tylko z telewizji postrzegali go jako człowieka gburowatego. Słowo daję, że tego pochodzącego ponoć z rodziny hrabiowskiej rodowitego Dolnoślązaka (z Obornik koło Wrocławia),

prywatnie dziecioroba (ma ich aż
pięcioro: trzy córki, dwóch synów)
i myśliwego (strzela do zwierząt,
niestety) – swego czasu dało się
lubić.
Luz Komorowskiego dobrze
charakteryzuje jego często cytowana opinia o polskich lotnikach,
którzy „jak trzeba będzie, to nawet
na drzwiach od stodoły polecą”.

Minister
– „kolarz”
A skoro o ministrach obrony
narodowej, to – pomijając Jerzego
Szmajdzińskiego, z którym miałem
okazję spotykać się wielokrotnie
– mile wspominam także Janusza
Onyszkiewicza. Matematyka z wykształcenia, byłego szefa MON
(w latach 1992–1993 i 1997–
2000), wcześniej (1981–1989)
rzecznika prasowego NSZZ „Solidarność”, prywatnie męża wnuczki Józefa Piłsudskiego i ojca –
identycznie jak Komorowski –
pięciorga dzieci.
Gdy Onyszkiewicz gościł na
jakimś partyjnym spędzie Unii
Wolności na wrocławskim Rynku,
dał się zaprosić na stronę, na krótki
spacerek sam na sam, gdzieś między kamieniczkami „Jaś” i „Małgosia”. Rozmawialiśmy wtedy –
ja pytałem, on odpowiadał – o nim

jako himalaiście, speleologu i rowerzyście (rowerem jeździł nawet
jako minister, również do pracy
w ministerstwie!).

Generał
– swój chłop
Czasem jedno wspomnienie
wywołuje następne i kolejne. Pisząc
o Bronisławie Komorowskim i Januszu Onyszkiewiczu, przypomniałem sobie też o dziennikarskim spotkaniu z generałem broni
Tadeuszem Wileckim w roku
2000.
Rozmawiałem z nim – w towarzystwie jego rzecznika, nadzwyczaj sympatycznego pułkownika Zdzisława Czekierdy – więcej
niż godzinę w gadalni „Gazety
Wrocławskiej” w jej siedzibie przy
Podwalu. Odwiedzając redakcję
i udzielając mi wywiadu, Wilecki
pozował na „swojego chłopa” i robił
to z naturalnym męskim wdziękiem. Miał w tym swój interes,
kandydował bowiem wtedy, będąc
byłym szefem Sztabu Generalnego
Wojska Polskiego (pełnił tę funkcję
w latach 1992–1997), na prezydenta RP. Z kiepskim, jak się potem okazało, rezultatem: zdobył
zaledwie 0,16 proc. głosów i zajął
11 miejsce w 12-osobowej stawce.

Hobby

Polub szachy (23)
Łukasz Kłykow

J

edną z ciekawszych odmian
królewskiej gry są tzw. szachy
na ślepo, w których co najmniej
jeden z partnerów nie widzi szachownicy. Ta umiejętność była
przymiotem różnych mistrzów 64
pól, np. Paula Morphy'ego, Aleksandra Alechina czy Richarda
Retiego. Niektórzy potraﬁli nawet
dawać w takiej formule symultany,
czyli jednocześnie pojedynkować
się z przeciwnikami nawet na kilkudziesięciu szachownicach naraz
bez patrzenia nań.
Pokazy gry na ślepo budzą zazwyczaj duże zainteresowanie i są
bardzo atrakcyjne zarówno dla zawodników, jak i kibiców. Z mojego
dzieciństwa pamiętam, jak podczas
zajęć w jeleniogórskim Młodzie-

żowym Domu Kultury zadziwiał
tym mnie i innych uczniów nasz
instruktor, pan Józef Jaracz (tato
późniejszego arcymistrza Pawła).
Warto jednak mieć świadomość,
że intensywne rywalizowanie w taki
sposób stwarza zagrożenie dla zdrowia – zwłaszcza psychicznego.
Onegdaj rekordzistą w jednoczesnej grze na ślepo był m.in.
Polak Mieczysław Najdorf. W roku
1947 poprowadził symultanę na
45 szachownicach, wygrywając 39
partii, remisując 4 i tylko 2 przegrywając. Rekord Najdorfa – nieznacznie poprawiony w międzyczasie przez Niemca Marca Langa
– pobił niedawno amerykański arcymistrz pochodzenia uzbeckiego
Timur Gariejew. Był głównym
aktorem symultany na 48 szachownicach, osiągając 35 zwycięstw,
7 remisów i 6 porażek.

ODRODZONE SŁOWO POLSKIE | 4(46) / 2018

Oto jedna z rozegranych przez
Gariejewa partii na ślepo: piękna
miniaturka czarnymi przeciwko
mistrzowi FIDE Thomasowi
Brownscombe.
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Gb5 a6
4. Ga4 Sf6 5. O-O Gc5 6. We1
Sg4 7. We2 O-O 8. c3 d5 9. e:d5?
(diagram)
Należało zdecydować się na
9. d4.
9... e4! 10. d:c6 e:f3 11. g:f3
S:h2! 12. We5 Hf6 13. W:c5 S:f3+
14. Kg2 Gh3+ 15. K:h3 Hh4+ 16.
Kg2 Hg4+ 17. Kf1 Sh2+ 18. Ke1
Wfe8+ i wobec nieuchronnego
mata białe skapitulowały.
Absolutny rekord świata pod
względem liczby partii symultanicznych, już nie na ślepo, ustanowiono 24 grudnia 2010 w Indiach,
gdzie 1024 mistrzów szachowych
grało z 20 480 amatorami.
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Odkrycia (nie)urojone

Czy nauka musi być przydatna?
Andrzej Łapieński

M

ówiąc o roli nauki we
współczesnym świecie,
mamy zwykle na myśli
jej wpływ na postęp cywilizacyjny,
a więc tworzenie się kultury materialnej. Wydaje nam się również,
że dopiero od niedawna ta jej
funkcja stała się równoprawna,
a zdaniem niektórych znawców
przedmiotu – nawet nadrzędna
wobec prac czysto poznawczych,
osadzonych w sferze kultury duchowej. Rozumując podobnie dalej,
możemy dojść do wniosku, że
nauka wieków minionych była
bardziej irracjonalna, medytacyjna,
uprawiana dla samej radości poznania, wręcz odcinająca się od
niestosownych dla niej manipulacji
praktycznych. W ten sposób, niezależnie od okresów historycznych,
przeprowadzamy podział nauki na
jej postać „czystą”, tworzącą wartości pozamaterialne, i drugą, jakby
gorszą, służącą zaspokajaniu potrzeb konsumpcyjnych.
Do pierwszego worka automatycznie wrzucamy pospołu
wszystkie nauki humanistyczne
i większość przyrodniczych, w drugi zaś pakujemy tzw. ścisłe, z ﬁzyką
i chemią na czele, po czym spokojnie otwieramy telewizor, by
obejrzeć program poświęcony np.
freskom w Kaplicy Sykstyńskiej.
I dopiero wtedy, podziwiając z odległości ponad tysiąca kilometrów
przecudne malowidła Michała

To się nie zdarzyło nigdy przedtem ani potem. 29 najwybitniejszych ﬁzyków świata, z których 17 było lub wkrótce miało być laureatami nagrody Nobla, konferowało w październiku roku 1927 w Brukseli o „Elektronach i fotonach”. Spotkanie zostało zorganizowane przez belgijską
ﬁrmę chemiczną Solvay, której właściciel Ernest Solvay był zdania, że pomyślność ludzkości w dużym stopniu zależy od postępu naukowego,
a wybitnym uczonym trzeba stwarzać najlepsze warunki dla działania. Na okolicznościowym, sławnym zdjęciu widzimy więc Einsteina, CurieSkłodowską, Schrödingera, Borna, Bohra, Plancka... Ta konferencja była piątą z kolei, a Solvay organizuje je po dziś dzień.
Anioła, ogarnia nas – być może –
niepokój, czy aby wszystko dokładnie uporządkowaliśmy.
Z pewnością nie, a ponadto
jakiekolwiek porządkowanie byłoby
zajęciem najbardziej niepotrzebnym, jakie można sobie wyobrazić.
Bowiem oddzielanie czystej produkcji naukowej, spekulacji teoretycznej czy nawet działalności
systematyzującej od działań praktycznych, jest sprawą po prostu
niemożliwą. Dotyczy to wszystkich
bez wyjątku dyscyplin naukowych,
nawet takich, które, nie funkcjonując bezpośrednio w sferze materialnej wytwórczości, wpływają
na nią pośrednio poprzez ogólny
rozwój społeczeństw, kształtując
światopoglądy i metody działania,

zmieniając stosunek do przyrody,
do innych ludzi, do historii, do
sztuki itd., itd.
Oddziaływanie takie ma cechy
niezwykle uniwersalne, bowiem
projekcja tych wartości w teraźniejszość jest jednoczesna, niezależna od okresu, z jakiego owe informacje pochodzą, a nawet od
stopnia bezpośredniej, praktycznej
przydatności dla współczesnych.
Nie z przypadku przecież bierze
się prawidłowość, że znacznie wydajniejszymi i bardziej twórczymi
technikami są ludzie o szerokich
horyzontach pozazawodowych, interesujący się historią, muzyką czy
literaturą.
Historia nauki pokazuje, że nawet najbardziej hermetyczne nie-

Jak „świr” został geniuszem
Adam Kłykow

W

latach 1978–1988 kierowałem oddziałem
wojewódzkim „Gazety
Robotniczej” w Jeleniej Górze.
I jak większość tamtejszych dziennikarzy, już wtedy znałem Lucjana
Łągiewkę (mój rocznik: 1949)
z pobliskich Kowar. Człowieka,
który wynalazł zderzak dynamiczny EPAR (skrót od: energetyczny
przetwornik akumulująco-rozpraszający) z umieszczonym wewnątrz
wirującym elementem, pochłaniającym siłę uderzenia, jakby na
przekór znanym prawom ﬁzyki
o bezwładności. Zamontowany
w samochodzie, znakomicie zwiększa bezpieczeństwo podróżujących.
Działa niczym wyjątkowo skuteczny amortyzator, minimalizując

skutki zderzeń z murem lub inną
przeszkodą.
Piszącym wówczas życzliwie
o wynalazku Łągiewki – samouka
z maturą po liceum ogólnokształcącym – brakowało tylko happy
endu. Decydenci bowiem mieli
kowarzanina za świra, niewartego
dokapitalizowania jego magicznego
zderzaka i zarobienia na nim.
Po kilkudziesięciu latach przeczytałem w internecie, że myśl
techniczną, może nawet geniusz
Łągiewki, potraﬁono docenić za
granicą. Najwartościowszym tego
dowodem jest tzw. mały Nobel,
czyli tytuł „The Best Invention of
the First Decade of 21st Century”
(Najlepszy wynalazek pierwszej
dekady XXI wieku), przyznany 5
października 2011 w Sztokholmie
przez Międzynarodową Federację
Organizacji Wynalazczych (IFIA)

podczas świętowania 125-lecia Towarzystwa Wynalazczego Szwedzkiej Królewskiej Akademii Nauk.
Poważniej niż w Polsce zderzakiem Łągiewki zainteresowano
się w szerokim świecie. Zauważono,
że mechanizm przez niego wymyślony może mieć zastosowanie
nie tylko w samochodach, lecz
również m.in. w barierach ochronnych przy autostradach, w konstrukcji wind, w obudowach kopalnianych chroniących górników
przed tąpnięciami, w buforach kolejowych zabezpieczających wagony
podczas łączenia czy przy cumowaniu statków morskich do nabrzeża portów i statków kosmicznych do stacji bazowych.
Łągiewka zmarł w minionym
roku, nie doczekawszy seryjnej
produkcji swego do dziś kontrowersyjnego wynalazku.

gdyś teorie w pewnym momencie
znalazły jednak konkretne zastosowanie. Piękny przykład stanowi,
wydawałoby się ongiś niepraktyczna
dziedzina matematyki, tzw. geometria Łobaczewskiego. Nikołaj
Łobaczewski (1792–1856) stworzył
ją na podstawie teorii o liczbach
urojonych (i = √–1). Uważany był
przez współczesnych za wysokiej
klasy pomyleńca. Dziś przy pomocy
tej właśnie geometrii oblicza się
trajektorie statków kosmicznych.
A wniosek z tego taki, że owe wyniosłe wieże, w których zamykali
się luminarze minionych epok,
zbudowane były nie tylko z nietolerancyjności i niechęci dla odmieńców, lecz również z niemożności technologicznych, wynikających z ogromnych wyprzedzeń
naukowej myśli przed jej realizacją
i zapotrzebowaniem na realizację.
Wyprzedzenie to w ciągu wieków ulegało systematycznemu kurczeniu. Wynalazek helikoptera
Leonarda da Vinci czekał na wcielenie ponad 400 lat, fotograﬁa –
112, radio – 35, telewizja – 12,
tranzystor – 5, obwody scalone –
3, a dziś wynalazki z dziedziny
techniki elektroniczno-informacyjnej wprowadza się do powszechnego obiegu praktycznie natychmiast, w zasadzie po upływie niezbędnego czasu dla przygotowania
odpowiedniej technologii. Przykładem jest internet.
Dowodzi to, jak wielką siłą
sprawczą dysponuje współczesna
nauka. Niejednokrotnie zaczynem
prac teoretycznych stają się już gotowe i zrealizowane technologie,
mające często ogromny zasięg praktyczny. Pajęczynę przykładano na
rany pewnie już w starożytności,
ale trzeba było Fleminga, by wymyślić penicylinę. To wzajemne
oddziaływanie na siebie nauki
i technologii jest tym bardziej ścisłe,
im ta ostatnia jest doskonalsza.

Często sytuacja ulega nawet zupełnemu odwróceniu; to praktycy
narzucają teoretykom określone
kierunki badań, ci zaś pracują niejako na zamówienie społeczne, które
powstało bez ich udziału. W ten
sposób klasyczny trzyczęściowy
cykl: pomysł, realizacja, kreowane
zapotrzebowanie, ulega dziś zakłóceniom, przesunięciom czasowym,
działając na zasadzie wielokrotnego
sprzężenia zwrotnego i integracji.
Pojawili się nawet specjaliści z tej
dziedziny – menadżerowie nauki.
Wszystko to nie wyjaśnia jednak przyczyn tak wielkiego w ostatnim czasie przyśpieszenia rozwoju
niemal wszystkich dziedzin naukowych, łącznie z archeologią i np.
lingwistycznymi badaniami wymierających języków. Klucz tkwi,
jak się zdaje, w ogromnej wszechobecnej technicyzacji, również nauki. Liczba nowych teorii wzrasta
bowiem w postępie arytmetycznym, zaś ich realizacji – geometrycznym. Wynika to stąd, iż prace
owe nie tylko stanowią pojedyncze
wdrożenia pojedynczych idei, lecz
tworzą poza tym kombinacje,
z których każda może być uznana
za nową jakość. Te dodatkowe
niejako, niezaprogramowane z góry
wartości stanowią o kolejnych
przyśpieszeniach, wymuszają je
wręcz, sterując dalszymi poczynaniami naukowymi.
W takiej sytuacji nie dziwi zjawisko przesunięcia się nauki z pozycji kulturotwórczego outsidera
do czołówki, obok religii, ﬁlozoﬁi
i sztuki. Czy jednak utrzyma się
w niej w przyszłości?
Można powiedzieć jedynie, że
w każdym skończonym układzie,
a jest nim na pewno nasza planeta,
istnieje logiczna niemożność, iżby
jakakolwiek ﬁzycznie określona
wielkość mogła bez ograniczeń
czasowych wzrastać w rytmie geometrycznym...
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Poznać Polskę i świat

Forum promocji turystycznej we Wrocławiu
Lesław Miller

D

o Wrocławia, 19 kwietnia
2018 roku, zjechali przedstawiciele biur podróży,
osoby odpowiedzialne za promocję
w urzędach gminnych, powiatowych i wojewódzkich, pracownicy
ROT i LOT, hotelarze z całego
kraju. Przybyli na III Forum Promocji Turystycznej, zorganizowane
przez redakcję portalu branżowego
waszaturystyka.pl. i Miasto Wrocław. Patronat honorowy objął prezydent Wrocławia – Rafał Dutkiewicz. Wrocław na forum reprezentowali m.in. wiceprezydent
miasta – Magdalena Piasecka
i dyrektor Biura Promocji Miasta
i Turystyki – Wioletta Samborska.
Obrady prowadzili dziennikarze:
redaktor naczelny „Waszych Podróży” – red. Adam Gąsior i jego
zastępca – red. Marzena Markowska.
Głównymi tematami forum
były najnowsze trendy w promocji

turystycznej oraz kondycja promocji Polski.
Michał Rydz – specjalista ds.
marketingu turystycznego Drezna
i Krainy Łaby w ciekawy sposób
zaprezentował ten nowy region
turystyczny Niemiec. Mówił też
o strategii i działaniach marketingowo-promocyjnych.
Poruszano także inne sprawy,
m.in. poprawy sposobu promowania turystyki w kraju i za granicą,
blaskach i cieniach turystyki
w miastach historycznych itp. Debatowano nad napisaniem ustawy
o Polskiej Organizacji Turystycznej.
Przeprowadzono kilka pojedynków
eksperckich, m.in. Jan Mazurczak
– prezes Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, kontra
Wioletta Samborka – dyrektor
Biura Promocji Miasta i Turystyki
Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.
Kolejne Forum (Polsko-Czesko-Nimieckie) odbędzie się
27czerwca br. w Jeleniej Górze.

Sala obrad, druga od prawej: wiceprezydent Wrocławia – Magdalena Piasecka

Pojedynek: Jan Mazurczak z Poznania kontra Wioletta Samborska z Wrocławia

H

Y

Hyde Park w Londynie to forum dla swobodnego wypowiadania poglądów w imię
wolności (pod warunkiem
nieobrażania królowej).
„Słowo” też wprowadziło
Hyde Park, w którym można
się krytycznie wypowiadać na
wszystkie tematy z wyjątkiem
obrażania prawa. Są to jednak zdania naszych Czytelników, a nie Redakcji „Słowa”.
Wypowiedzi prosimy przesyłać e-mailem na adres: leslaw.miller@interia.pl

”

Do prywatnego magazynu
broni w Wielkopolsce włamali się

D

E

P

A

złodzieje i ukradli pistolety. Zabrali
je nie dla zabawy w harcerskie
podchody, ale po to, aby je sprzedać bandytom, którzy będą strzelać
do ludzi. Magazyn był legalnie
prywatną własnością, a właściciele
zlekceważyli obowiązek pilnowania
takiego miejsca. Czy nie przesadzamy z prywatną własnością?
Uważam, że składy broni i amunicji
powinny być tylko w rękach wojska
i policji.
Edward Sokołowski, Wrocław

”

Zbliża się kolejna olimpiada
nieróbstwa. Przy okazji świąt 1
i 3 maja wiele zakładów zrobi
sobie wolne podczas dni roboczych
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R

K

sąsiadujących ze świątecznymi.
Oﬁcjalnie je „odrobią”, co jest
wielką ﬁkcją. W wielu urzędach
i ﬁrmach nie będzie można nic
załatwić.

”

Andrzej W., Legnica

Pamiętam wielkie niezadowolenie Polaków z rządów komuny,
które doprowadziło do powstania
„Solidarności”. Co dziś zostało
z tego wielkiego zrywu? Niewiele,
związek zawodowy „Solidarność”
nie dba o warunki pracujących,
a szef tego związku – Piotr Duda,
wymyśla ciągle coś nowego, aby
ograniczyć pracę handlu w niedziele.
Stanisław S., Wrocław

Red. Adam Gąsior – redaktor naczelny „Waszych Podróży”
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Nowości wydawnicze

Pamiątkowe tablice Klimsą pisane
Janusz Michalewicz

J

uż w 1964 roku, tj. od przyjazdu z Zabrza, zameldowany
w „Szklanym Domu” student
pierwszego roku geologii w Uniwersytecie Wrocławskim, osiemnastoletni muzyk Bogusław Klimsa
stał się uczestnikiem i współtwórcą
prawie każdych środowiskowych
inspiracji i inicjatyw kulturalnych
w naszym mieście.
Był członkiem studenckich
teatrów: „Riposta”, „Gest”, „Kalambur”. Współtworzył w studenckim klubie „Pałacyk” kabarety
„Jarzębiak” i „Ojców”. Współpracował z Jankiem Kaczmarkiem
z „Elity”…
Opracowywał muzykę dla Pantomimy Tomaszewskiego i do ponad 90 różnych przedstawień teatrów wrocławskich, krajowych i zagranicznych. Dokumentował wydarzenia muzyczne, rozrywkowe,
teatralne, ważne fakty kulturalne,
jak np. pobyt Bułata Okudżawy
we Wrocławiu. Ma największe
prywatne archiwum kulturalne.
Ten pragmatyczny z pochodzenia
Ślązak, a z krwi i kości wrocławianin z zasadami, jest społecznikiem jednoczącym ludzi dla jak
najlepszego realizowania inicjatyw
i celów.
Napisał ponad 200 piosenek,
tworzył widowiska muzyczne, piosenki o Wrocławiu i hejnały miast.
Wiele jego utworów było nagrodzonych. W działaniu charakteryzuje go odpowiedzialność, precyzja, systematyczność i umiejętność współpracy.
Był czynnym uczestnikiem festiwalu Jazz nad Odrą i jego współorganizatorem. Z Wojtkiem Siwkiem, szefem festiwalu i wieloletnim prezesem Wrocławskiego Klubu Jazzowego, stworzył piękny
i ważny dla historii Wrocławia
dwutomowy album „JnO” 1964–
2014.
Pracował jako dziennikarz, kierownik redakcji muzycznej TVP

Wrocław. Realizował w latach
1989–2008 liczne reportaże, reżyserował ﬁlmy dokumentalne.
Potraﬁ nie tylko ciekawie ﬁlmować,
ale i kompetentnie pisać o muzyce.
Jest autorem trzytomowego – napisanego lekko, potoczyście, z humorem – bogato zilustrowanego
dzieła: „ROCK we Wrocławiu”
w latach 1959–2000, „JAZZ we
Wrocławiu” 1945–2000 i „ESTRADA we Wrocławiu” 1945–
2000. Edytorem trylogii, której
tom pierwszy powstał w 2015
roku, jest wrocławskie Wydawnictwo c2. Książki otrzymały kolorową, albumową szatę, ze znakomitymi ilustracjami znanych
graﬁków: Roberta Szecówki, Wiesława Koreckiego-Sokoła i Jerzego
Potyrały.
Autor, podobnie jak w poprzednich tomach, zamieścił w tomie
„ESTRADA” setki znakomitych
starych i współczesnych zdjęć, nie
tylko z Wrocławia, oraz liczne anegdoty o wykonawcach i żarty o muzyce. Klimsa, tworząc swoje tomy,
wykonał benedyktyńską pracę.
Przypomina rolę klezmerów.
Opowiada historię estrady i kabaretów, teatrzyków studenckich,
widowisk przedsiębiorstw Hala
Ludowa i Impart. Opisuje rodzaje
imprez rozrywkowych, zespoły estradowe. Wspomina życiorysy

twórców piosenek i utworów satyrycznych, artystów estrady, iluzjonistów.
Dorobek kulturalny miasta
Wrocławia pokazuje wielopłaszczyznowo. Oprócz popularyzatorskiej roli wydawnictwa, w książce
zawarł rozdziały o historii muzyki
i rozrywki, historii miasta i treści
edukacyjne z zakresu techniki nagraniowej radia. Wszystko ilustruje
ogromną ilością różnorakich zdjęć.
Fotograﬁami przedwojennego
Wrocławia, widokami dawnej architektury i zacnych przedwojennych wnętrz, od przełomu XIX
i XX wieku.
Stworzył wartościowy pamiętnik – kronikę dawnego Wrocławia.
Nie omieszkał zamieścić wykazu
adresów restauracji, kawiarni i przyzakładowych klubów, ich roli w burym okresie peerelowskim oraz
zdjęć zespołów klezmerskich
w dawnych wnętrzach. Przypomniał wrocławianom fasady i wnętrza teatrów, miejsca dawnych domów handlowych, wygląd ulic…
Autor przedstawił „ESTRADĘ” 26 lutego 2018 roku w kawiarni przy ul. Kuźniczej 29a
w ramach cyklicznych spotkań
i artystycznych benefisów pod
nazwą „Poniedziałek w Art Cafe
Kalambur”, prowadzonych przez
Halinę Litwiniec, gospodynię wie-

Festiwal Blues Brothers, Teatr Polski (2005)

Alicja Seidel i Wrocławski Kwintet Rytmiczny Polskiego Radia
(od lewej): Jan Kozłowski, Edward Szlachta, Filip Nowak,
Henryk Birkman, Henryk Jurewicz (1959)

czorów. Bogusław Klimsa wspominkowe spotkanie urozmaicił
zapraszając: Alicję Seidel – piosenkarkę, która od 1957 roku
śpiewała w studenckim teatrzyku
„Ponuracy”, a współpracując
z wrocławską rozgłośnią radiową,
równolegle czynnie uprawiała zawód stomatologa, muzyków –
Wojciecha Marcinkowskiego, najstarszego wrocławskiego rockmena i Mieczysława Jureckiego –
muzyka estradowego, znanego
jako „Mechanik”, wybitnego gitarzystę basowego. A także Andrzeja Kuryłę, autora tekstów,

z którym Klimsa od lat współpracuje.
Klimsa ma w głowie kolejne
pomysły. Wspomina o wydaniu
książki o niepokornym poecie Lechu Ignaszewskim (genialnym, tak
o nim mówił Stanisław Szelc), literacie, autorze m.in. tekstów kabaretu „Elita”, porównywanego talentem do Jonasza Kofty. Popularny
Ignac miał wielką łatwość tworzenia. Pisał dużo i szybko, np. na
zawołanie, do muzyki Klimsy,
stworzył uniwersalny tekst o mieście (patent), który podczas wojaży
po kraju kabaret „Ojców”, odwiedzając różne miasta, wykorzystywał

wariantowo, tak by każde, nawet
najmniejsze miasteczko, ku zadowoleniu widowni, mogło się szczycić posiadaniem własnej piosenki!
Wrocławski Teatr Piosenki pod
kierownictwem artystycznym Bogusława Klimsy oraz Dolnośląskie
Towarzystwo Muzyczne zapraszają
23 kwietnia br. do Klubu Muzyki
i Literatury na premierę muzycznej
gali pt. „SĄ PIOSENKI – TE
JEDYNE” – śpiewane w czasie
pokoju i podczas wojny, w okopach,
na ulicach i w kabaretach – program realizowany z okazji setnej
rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości. W spektaklu wy-

Bogusław Klimsa

stąpią aktorzy: Anna Dreko, Jolanta
Chełmicka, Jerzy Skoczylas, Wojciech Zygmunt z Bogusławem
Klimsą przy fortepianie.
31 marca 2018 roku opublikowana została miła dla Bogusława
Klimsy wiadomość, że ten płodny,
perfekcyjny i frapujący autor został
przez Stowarzyszenie Autorów
ZAIKS uhonorowany nagrodą za
„popularyzację polskiej muzyki
rozrywkowej”. Warto, by również
władze Wrocławia pomyślały
o godnym uhonorowaniu zasłużonego dla miasta i województwa
wyjątkowego twórcy, muzyka, kronikarza i kustosza wrocławskiej
kultury. Apeluję!
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Turystyka

Cerkiew św. Michała
Archanioła w Sokołowsku
T

o prawosławna cerkiew
paraﬁalna. Należy do dekanatu Wrocław diecezji
wrocławsko-szczecińskiej Polskiego
Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.
Historia
Zbudowana w latach 1900–
1901 z błogosławieństwa metropolity petersburskiego Palladiusza,
staraniem Bractwa św. Włodzimierza, dla kuracjuszy przyjeżdżających do miejscowego uzdrowiska. Konsekracji cerkwi dokonał
3 września 1901 kapelan rosyjskiej
ambasady w Berlinie – ks. prezbiter
Aleksy von Maltzow. Cerkiew służyła wiernym do końca lat 30.
Po II wojnie światowej, porzucona i zapomniana, ulegała dewastacji, przez pewien czas była
użytkowana jako kostnica. Od
1980 do 16 sierpnia 1996 roku
stanowiła własność prywatną –
jako dom letniskowy (o istnieniu
cerkwi w Sokołowsku władze
zwierzchnie Kościoła Prawosławnego w Polsce dowiedziały się dopiero w 1989 roku ze wzmianki
w lokalnej gazecie).
Staraniem paraﬁi prawosławnej
św. Cyryla i św. Metodego we
Wrocławiu na Piasku i uzyskaniu
subwencji z Fundacji „Renovabis”
w Freising cerkiew została odkupiona i po generalnym remoncie
przywrócona do pierwotnego przeznaczenia. 5 kwietnia 1997 roku

arcybiskup wrocławski i szczeciński
Jeremiasz dokonał poświęcenia
nowego krzyża wieńczącego świątynię (pierwszy zdjęto w latach
80.). Od roku 1999 przy cerkwi
istnieje pracownia ikon i mała galeria ikonopisa Michała Boguckiego.
Obecnie cerkiew pełni funkcję
świątyni paraﬁalnej dla wiernych
z Sokołowska i regionu pogranicza
polsko-czeskiego. Jest też miejscem
modlitwy dla uczestników obozów
młodzieżowych i turystów z innych
regionów Polski oraz z zagranicy
odwiedzających Sokołowsko. Setną
rocznicę poświęcenia cerkwi
z udziałem J.E. abpa Jeremiasza
obchodzono 10 listopada 2001
roku.

W 2008 roku dach świątyni
został zniszczony w czasie huraganu, gdy spadł na niego powalony
świerk. Mimo to cerkiew jest nadal
czynna.
Obiekt został wpisany do rejestru zabytków.
Zwiedzanie
Cerkiew udostępniona jest zwiedzającym od rana do zmierzchu.
Do świątyni najłatwiej traﬁć z centrum Sokołowska drogą przy kościele i szpitalu „Biały Orzeł” (dróżką
w głąb parku). Po prawej stronie
mija się Dom św. Elżbiety, sto metrów dalej na niewielkim wzniesieniu
stoi cerkiew. Jeżeli jest zamknięta,
należy podejść do Domu św. Elżbiety i poprosić o jej otwarcie.

Twierdza nieodmiennie zachwyca turystów

Twierdza
w Srebrnej Górze
S

rebrnogórska twierdza to
kolejny z bastionów w systemie obronnym Prus, który
miał zabezpieczać zdobycze terytorialne Fryderyka Wielkiego.
W przeciwieństwie do twierdzy
w Kłodzku, srebrnogórska została
wzniesiona przez Prusaków od
podstaw. Zasadnicza różnica jest
jeszcze taka, że twierdza w Srebrnej
Górze powstała bezpośrednio
w górach, a nie w mieście. Do-

Sanktuarium
Odrowąża
w Kamieniu
Śląskim

Ołtarz cerkwi w Sokołowsku

Szczeliniec Wielki
T

o najwyższe, a przy tym
najpopularniejsze wzniesienie Gór Stołowych (919
m n.p.m.). Najłatwiej tam wejść
od strony wsi Karłów (12 km od

Kudowy-Zdroju. Na szczyt prowadzi droga zbudowana z 682 kamiennych stopni, wejście trwa około 40 minut, natomiast charakterystyczny płaski wierzchołek to
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ogromny labirynt powstały w naturalny sposób z oryginalnych form
skalnych. Nazwy nadane najciekawszym skałom nawiązują do ich
kształtów, m.in. Wielbłąd czy Małpolud. Skały Szczelińca stanowią
również doskonałe miejsce wspinaczkowe.
Na szczycie znajduje się kilka
punktów widokowych, skąd przy
dobrej widoczności można zobaczyć całą Kotlinę Kłodzką, a także
pasmo Sudetów wraz z Karkonoszami. Na szczycie działa schronisko, przy którym powstał jeden
z punktów widokowych. Dopiero
za schroniskiem zaczyna się płatny
odcinek zwiedzania, obejmujący
labirynt na wierzchołku Szczelińca.
Godziny zwiedzania: codziennie 9.00–18.00.

kładnie na przełęczy oddzielającej
Góry Sowie od Gór Bardzkich,
zwanej Przełęczą Srebrną.
Mówi się o niej jako o największej twierdzy górskiej w Europie. Położenie w takim malowniczym miejscu zachwyca turystów.
Na twierdzy zwiedzimy podziemne
kazamaty i imponujący Fort Donjon. W podziemiach urządzone
jest małe muzeum z ekspozycją
militariów.

P

ałac w Kamieniu Śląskim najsławniejszy z Odrowążów, przejest zabytkowym budyn- znaczyła na kaplicę. Od początku
kiem, znajdującym się przy XVIII wieku do sanktuarium co
ul. Parkowej 1. Mieści się w nim roku przybywały tysiące pielgrzysanktuarium, które cieszy się dużą mów.
sławą wśród turystów
i pielgrzymów.
Patronem sanktuarium jest św. Jacek Odrowąż, który urodził się
w pałacu w 1183 roku.
Pięć wieków później rodzina von Larischów
przebudowała średniowieczną warownię w barokowy pałac, a komnatę,
w której miał narodzić się
Pałac w Kamieniu Śląskim
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Sport

Żużlowy sezon nabiera rozpędu
Waldemar Niedźwiecki

Ś

ciganie zainaugurowała Anglia, zaraz po niej rywalizację
o punkty zaczęła uznawana
– nie bez racji – za najsilniejszą
od lat na świecie polska Ekstraliga.
Wraz z zapleczem, które pod
względem poziomu oraz zainteresowania widzów śmiało może
konkurować z rozgrywkami w najwyższej klasie w ojczyźnie speedwaya. Do tego doszły kwaliﬁkacje
do przyszłorocznego cyklu Grand
Prix, a za chwilę odbędzie się
pierwszy tegoroczny turniej z tego
cyklu – GP Polski na Stadionie
Narodowym w Warszawie.
Na wnioski dotyczące rywalizacji ligowej jeszcze za wcześnie,
choćby dlatego, iż niektóre z zespołów nie miały wcześniej, przede
wszystkim z powodu kiepskiej pogody, możliwości odbycia sprawdzianów w postaci punktowanych
sparingów, więc przystąpiły do
rozgrywek niejako z marszu. Do-

piero po 4–5 kolejkach przyjdzie
czas na pierwsze poważniejsze
oceny.
Już dziś bez większego ryzyka
można przewidzieć, że leszczyńska
Unia ma duże szanse na obronę
mistrzowskiego tytułu. Leszczynianie wcześnie wyjechali na tor,
weszli w sezon na wyższych obrotach od większości rywali, ponadto
mają arcymocną parę juniorów:
Smektała, Kubera i doświadczonych seniorów, w tym Hampela
i Sajfutdinowa, nic zatem dziwnego, że fachowcy widzą w podopiecznych Piotra Barona głównego faworyta rozgrywek.
W gronie kandydatów do medali wymienia się też gorzowską
Stal, Get Well Toruń, Falubaz
Zielona Góra oraz Betard Spartę
Wrocław. Ale w Częstochowie
i Grudziądzu nie zgadzają się
z takimi opiniami, widząc w tamtejszych drużynach kandydatów
do podium. Wygląda na to, że
przed nami ekscytujące rozgrywki,
czego potwierdzeniem są pełne

trybuny na poszczególnych spotkaniach. To ewenement w żużlowym świecie.
Ciekawie zapowiada się też
rywalizacja o tytuł indywidualnego
mistrza globu. Z jednej strony
polska młodzież (bo przecież nawet
niespełna 27-letni wrocławianin
Maciej Janowski należy do najmłodszych uczestników cyklu),
z drugiej zaś weterani: Greg Hancock (w czerwcu skończy 48 lat)
czy Nicki Pedersen (lat 41), a zdecydowana większość „ścigantów”
w GP już dawno przekroczyła
trzydziestkę.
Dla mnie faworytem nr 1 do
złota anno 2018 jest Tai Woﬃnden, wysoko oceniam szanse na
podium ubiegłorocznego pechowca
Fredrika Lindgrena, a także całą
czwórkę (wspomniany Janowski,
Patryk Dudek, Bartosz Zmarzlik
oraz Przemysław Pawlicki) biało-czerwonych. Byle czołowi żużlowcy świata zachowali zdrowy
rozsądek, bo różnie z tym nawet
wśród nich bywa. Te słowa kieruję

zwłaszcza pod adresem Pedersena
i obrońcy tytułu Jasona Doyla,
który już na początku sezonu miał
groźnie wyglądający, na szczęście
bez poważniejszych skutków, upadek. A przecież Australijczyk w poprzednich sezonach kilka razy,
mocno ryzykując, lądował na torze
w pozycji horyzontalnej.
I na koniec tego felietonu
wieść smutna. Zmarł jeden z najwybitniejszych żużlowców w historii, sześciokrotny indywidualny

czempion globu, Nowozelandczyk
Ivan Mauger. Doskonale go pamiętam, m.in. z występu na wrocławskim Stadionie Olimpijskim
w finale IMŚ (wtedy był jednodniowy finał) – wygrał wówczas
w kapitalnym stylu, wyprzedzając
dwójkę Polaków: Pawła Waloszka
i Antoniego Worynę. Wielki zawodnik i sympatyczny, pozbawiony „much w nosie” facet. Świat
sportu (nie tylko speedwaya) stracił wielką postać.

Zagłębie miedziowe atakuje
Waldemar Niedźwiecki

P

olska ekstrak(l)asa piłkarska
osiągnęła dno. Nasze czołowe drużyny kompromitują się w rozgrywkach o europejskie puchary, dostając baty nawet
od niedawnych outsiderów. Ale
i na krajowym podwórku ci teoretycznie najmocniejsi co rusz dają
dowody amatorszczyzny, przegrywając mecze ze znacznie niżej notowanymi rywalami, także na własnym boisku. Trudno, by było inaczej, skoro krezusi (oczywiście, jak
na polskie warunki) zamiast się
wzmacniać, systematycznie się
osłabiają, a klubowi włodarze jako

Piłkarze Zagłębia Lubin

szkoleniowców zatrudniają dyletantów, na dodatek z obcymi paszportami.
Kiedy piszę ten tekst, na czele
tabeli ekstraklasy znajdują się: Lech
Poznań, Jagiellonia Białystok oraz
Legia Warszawa. I zapewne tytuł
mistrzowski przypadnie jednej
z nich, co tylko potwierdza słabość
rodzimej piłki klubowej. Bo konkurenci prezentują się jeszcze słabiej.
W najwyższej klasie rozgrywek
występują dwie dolnośląskie drużyny: KGHM Zagłębie Lubin
i Śląsk Wrocław. Ta pierwsza znalazła się w gronie ekip walczących
o medale, wrocławianie zaś wylądowali w grupie zespołów, dla których najważniejszym celem jest
uniknięcie degradacji. Lubinianie
mają mocnego tytularnego sponsora – miedziowy kombinat oraz
plan, by w ciągu najbliższych trzech
lat zbudować zespół zdolny do
walki o tytuł mistrzowski. Śląsk
natomiast tkwi w totalnym marazmie. Dopiero w spotkaniu
z ostatnią w tabeli Sandecją odniósł
pierwsze, dość szczęśliwe zwycięstwo w tym roku, pozostając bez
choćby jednej wygranej na wyjeździe w całych rozgrywkach! (być
może ten historyczny „wyczyn”
skończył swój żywot po napisaniu
tego felietonu, np. w konfrontacji
z Bruk-Betem). Sądzę, że to wstyd,

iż ambicją niedawnego przecież
mistrza kraju stało się jedynie
utrzymanie się w ekstraklasie. Gorzej, że z ratusza (czyli większościowego udziałowca futbolowej
spółki) nie dochodzą żadne głosy,
świadczące o pomyśle na zmianę
tej fatalnej sytuacji. Czyli kryzys
dotknął nie tylko sam klub.
Zapewne Wrocław nadal będzie miał swojego przedstawiciela
w najwyższej klasie rozgrywek, zaś
wielce prawdopodobne jest, iż zagłębie miedziowe zyska w niej kolejną drużynę. Sposobiąca się od
2–3 lat do awansu legnicka Miedź
prezentuje solidny, równy poziom

i to głównie w niej widziałbym
przyszłego – od sezonu 2018/2019
– ekstraklasowca. A nie można
też całkowicie przekreślać szans
w tej rywalizacji innego zespołu
z tego terenu – Chrobrego Głogów.
To może włodarze Wrocławia zapytają szefostwa klubów z Legnickiego, jak to robią?
Mnie jako Dolnoślązaka cieszy
fakt, iż na sile zyska – bo wierzę,
że zyska – region. Wprawdzie
głównie, przynajmniej na razie,
ilościowo, ale może jakość przyjdzie
z czasem. Czego sobie, ale też
wszystkim sympatykom futbolu
na Dolnym Śląsku, gorąco życzę.
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Wesoło i rekreacyjnie

Przedmajowy uśmiech
Malarz pyta klienta:
– Znalazłem dla ciebie dobrą, młodą wielbłądzicę,
– Czy podoba się panu namalowany portret?
ale ma jedną wadę.
– Jeśli mam być szczery, to powiem, że to nie jest
– Jaką?
arcydzieło.
– Nie ma garbu.
– Pana twarz też nie jest arcydziełem.
***
***
– Sprzedam panu świetny kryminał, trzyma w naDwie gwiazdy ﬁlmowe spotykają się po wielu miepięciu do ostatniej strony! Nigdy by się pan nie dosiącach w Cannes.
myślił, że mordercą jest kominiarz.
– Co u ciebie słychać, moja droga?
***
– Właśnie wyszłam po raz ósmy za mąż.
– Gdzie pracuje pani córka?
– A jak nazywa się twój nowy małżonek?
– Moja lata, bo jest stewardesą,
– Moment, zaraz ci powiem, w torebce
– Moja też lata, ale mówią na nią jakoś
mam jego wizytówkę.
inaczej…
?
o
***
***
g
cze ząb
a
l
Dziennikarz do młodej aktorki:
Synku,
bądź
grzeczny
i weź przyD
b za
ą
– Czy jest pani wierna swojemu
kład
z
tatusia!
z
i
o
Jeśl
a ok …
mężowi?
– Mamusiu, ale tatuś siedzi w więz
o
d
Ok
o
– Tak, bardzo często.
zieniu…
g
e
lacz iądze?
***
– Tak, ale wkrótce go wypuszczą za
d
o
T
en
i
p
Młody wielbłąd postanawia się ożedobre
sprawowanie.
za
nić. Przychodzi do niego swat i mówi:

Fraszki Jana Zacharskiego
Weto
Czy to jest sen, czy to jest jawa,
Zawetowana została ustawa,
Inkwizytorska przegrała praktyka,
Tych, którzy mszczą się na nieboszczykach.

Zdobycz
PiS jest dziś pewny wyborczej zdobyczy,
Bo jego ludzie będą głosy liczyć.
Gdy w politycznej znajdziesz się potrzebie
I umiesz liczyć, wtedy licz na siebie.

Na białym koniu
Jego zwolennicy zwyczajnie by chcieli,
By na białym koniu powrócił z Brukseli.
Przeciwnicy sądzą, najzwyczajniej w świecie,
Że wróci – ale na chudej chabecie.

Lepsze jutro
Liczni wyborcy wciąż mają nadzieję,
Że rządząca władza kiedyś się zachwieje.
Choć oczekiwanie będzie nie najkrótsze,
Będzie lepsze jutro najpóźniej pojutrze.

Poparcie
PiS do sprawdzonego sięga oręża,
Że ten, kto liczy głosy, w sondażach zwycięża,
Zaprzyjaźniony orzeknie dziś docent,
Że PiS ma poparcie powyżej 100 procent.

Kły i pazurki
Ten, co pociąga za wszystkie sznurki,
Mówi Beacie: pokaż pazurki.
Czeka nas wszystkich pot, krew i łzy,
Kiedy on zechce pokazać kły.

Naczelnik
Do rozstrzygnięcia jest sprawa doniosła,
Jak z Nowogrodzkiej tytułować posła.
On instruuje swoich zwolenników:
Mówcie mi po prostu panie naczelniku.
Sumienie
Zawetował ustawę, zdziwili się ludzie,
Sumienie obudziło się w Andrzeju Dudzie.
To samo w sobie wcale nie jest złem,
Bo dotąd spało głębokim snem.

Pytania
Czy rządzi nami rząd czy też nierząd,
Czy kot Prezesa jest królem zwierząt,
Czy Prezes chełpi się tęgą głową,
Czy jest czarną owcą, czy też świętą krową?
Skandowanie
Choć nie jest już w czołówce partyjnego świata,
Posłowie skandowali: Beata, Beata.
Premier akurat był na delegacji,
Cóż, nieobecni nie mają racji.

Kom
u
tu s by
pod ię
łoży
ć…

Wrzask
Czy to jest świt, czy to jest brzask,
W sejmie słychać ciągły wrzask.
Pan Prezes posłów nie rozpieszcza,
Bez żadnego trybu będę na was
wrzeszczał.

Po prostu jest
Co Krzysztof Jurgiel robi w naszym rządzie?
Przeważnie drzemie, gdzie tylko usiądzie.
Rządzący wobec niego wykonali gest –
Co on robi w rządzie? Po prostu w nim jest.

Agnieszka z Wrocławia

Bajkowe życie
Żonaci mężczyźni żyją jak w bajce:
Żona – wiedźma
Teściowa – Baba Jaga
Dzieci – diabełki
Tylko sąsiadka:
Królewna Śnieżka,
A jej mąż –
Koziołek Matołek
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