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est takie mądre przysłowie:
„Abyś żył w ciekawych czasach”
– za sprawą rządzących nami
z woli 18% wyborców właśnie takich czasów przyszło nam doczekać.
Ostatnie „reformy” dokonywane
przez partię należącą do pana Prezesa Jarosława Kaczyńskiego, napawają wielu ludzi przerażeniem
i troską. Jest dla mnie rzeczą oczywistą, że reformy w naszym wymiarze sprawiedliwości są konieczne, a stan, jaki istniał, był hamulcem
demokracji. Wielu mądrych ludzi
zarówno w Polsce, jak i poza naszym krajem, krytykowało istniejący
stan rzeczy. Tak bardzo często niezrozumiałe wyroki i wręcz debilne
uzasadnienia do nich wzbudzały
przerażenie i sprzeciw wielu ludzi.
Bardzo często funkcjonariusze wymiaru sprawiedliwości rozumieli,
że ich immunitet to również prawo
do tego, aby zachowywać się w sposób nieodpowiedzialny. Powszechnie narzekaliśmy i dalej narzekamy
na przewlekłe postępowania, które
niekiedy w prostych sprawach ciągną się latami.
Czy w takim razie zmiany,
które chce wprowadzić
Prawo i Sprawiedliwość, idą rzeczywiście

w kierunku naprawy sądownictwa?
Absolutnie nie. Gdyby chciano to
zrobić naprawdę, już dawno by to
uczyniono i nie wywoływałoby to
fali sprzeciwu społecznego.
Prosty przykład to sprawa przewlekłości postępowania sądowego
– normuje ją ustawa z 17 czerwca
2004 roku „O skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania
sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub
nadzorowanym przez prokuratora
i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (DzU 2004
nr 179 poz. 1843). Według tej
ustawy skargę na przewlekłość
można jedynie składać w czasie
trwania postępowania, później, po
jego zakończeniu, już nie. Kto
więc złoży skargę na sędziego,
który ewidentnie prowadzi sprawę
w sposób opieszały? Przecież może
mu się narazić, co w konsekwencji
może mieć wpływ na wyrok. Obawy takie są realne. Trwa więc ﬁkcja,
sprawy ciągną się latami, a oﬁcjalnych skarg jest mało, co wskazywałoby na to, że problem jest
marginalny. Jeśli PiS rzeczywiście
chciałby zmienić tę chorą sytuację,
to powinien wprowadzić zapis do
ustawy, że skargę na przewlekłość
postępowania składa się w czasie
jego trwania i sześć miesięcy po
uprawomocnieniu się wyroku. Ręczę, że wówczas sądy byłyby zasypywane skargami i trzeba by
rzeczywiście zacząć coś z tym
robić. Argumentacja pana Ziobry
jest w tej sprawie kuriozalna,
twierdzi on bowiem, że
jeśli on będzie miał
wpływ na powoływanie
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Komu bije dzwon?
sędziów, to sprawy będą się toczyły
szybciej. Przypuszczam, że jego
kandydaci będą przechodzili testy:
np. bieg na 60, 100 czy też 200
metrów, i ich wynik będzie decydował o powołaniach.
Na tym prostym, ale ważnym
przykładzie widać, że „reformy”
PiS wcale nie zmierzają do poprawy sytuacji w sądownictwie,
one w rzeczywistości ograniczają
się do uzyskania wpływu na władzę
sadowniczą, po to, aby ją uzależnić
od rządzącej partii.
Od samego początku, od roku
2015, widzimy, że celem tej partii
i jej „reform” jest podporządkowanie sobie coraz większej przestrzeni naszego życia, uzależnienie
nas od poglądów i światopoglądu
wąskiej grupy politycznej.
Większość z nas, zwykłych
obywateli, kompletnie nie jest świadoma, do czego mogą doprowadzić
te zmiany i jaki wpływ mogą mieć
na życie każdego z nas. Bardzo
często występujemy w sądach
w sprawach przeciwko
państwu, np. przeciw
ZUS, urzędom
skarbowym

i różnym innym państwowym instytucjom, w tym bardzo często
kontrolnym. Przy „upaństwowieniu” sądów nasza pozycja stanie
się wyjątkowo słaba. Nikt nie może
być bowiem sędzią we własnej
sprawie, a przecież wówczas będzie.
Jak wielu z nas dobrze zna problem
bezzasadnego aresztowania, zatrzymania, zniszczenia ﬁrmy przez
organy państwowe. Czy będą w takich sprawach jeszcze wyroki uniewinniające? Jestem przekonany, że
będzie ich zapewne mało. Państwo
stanie się przecież nieomylne, a co
w sprawach z urzędami skarbowymi? Czy ktoś przy zdrowych
zmysłach jest w stanie uwierzyć
w to, że państwo samo się ukarze?
Albo zwróci bezprawnie naliczony
domiar? Nonsens!
To nie sędziom i nie sądom
dzisiaj bije dzwon. Bije on każdemu
z nas. Wcześniej czy nieco później
każdy może doświadczyć tego na
własnej skórze.
Kiedy minie już ta sądowa
awantura, a PiS odejdzie od władzy,
to najbardziej się obawiam tego,
że w naszym politycznie dwubiegunowym świecie uzna się, że
wszystko było bardzo dobrze i niczego nie należy reformować; to
będzie porażka nas, zwykłych obywateli.
Partia, która chce rządzić
wszystkimi dziedzinami naszego
życia społecznego, musi jednak
sobie zdawać sprawę, że będzie
ponosiła konsekwencje wszystkich
błędów, często własnej niekompetencji i nieudolności, będzie
w opinii społecznej odpowiedzialna za wszystko: za to, że teściowa zrzędzi, za to, że mąż
przyszedł pijany, za to, że żonę
boli głowa, a Jasiu zbiera same

pały w zreformowanej przez PiS
szkole.
Musi to doprowadzić do sytuacji, gdzie będzie wzrastać niezadowolenie ludzi skrzywdzonych
lub takich, którzy uważają się za
skrzywdzonych albo tych, którzy
chcą rozładować swoją frustrację
– za wszystko będzie odpowiedzialne Prawo i Sprawiedliwość.
Właśnie dlatego partia ta chce
stać się nieusuwalną, zmienia zwykłymi ustawami postanowienia
Konstytucji, ordynację wyborczą
i wiele zasad, które były podporą
systemu demokratycznego i są niejako naturalnym regulatorem demokracji, w taki sposób, aby zapewnić sobie trwanie przy władzy.
Wśród rządzących nami mało
kto jest w stanie pokusić się o jakąś
reﬂeksję nad własną przyszłością.
Każda władza wcześniej czy później się kończy, odchodzi w polityczny niebyt. Każda władza,
wcześniej czy później, się demoralizuje, ta, która jest niekontrolowana przez społeczeństwo, degeneruje się dużo szybciej i skuteczniej, zaczyna się wewnętrznie
moralnie rozkładać, takie są mechanizmy jej sprawowania, odkąd
znamy dzieje ludzkości. To samo
czeka Prawo i Sprawiedliwość, ponieważ jest to proces obiektywny,
nie jest zależny od woli Pana Prezesa i jego pretorian. Pozostanie
wówczas pytanie o odpowiedzialność za łamanie Konstytucji i prawa.
Można by więc rzec, że nie
tylko nam, społeczeństwu, bije
dzwon, ale bije on również Prawu
i Sprawiedliwości. Dobrze by było,
aby przynajmniej część działaczy
tej partii to rozumiała.
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Felietony i aktualności

Defeminizatorki
Wojciech W. Zaborowski

J

uż na wstępie podkreślam, że
stanowią tylko pewien procent
ogółu kobiet. Ale widoczny,
hałaśliwy, często agresywny. Spotykam je zarówno w Niemczech,
jak i w Polsce. Obawiam się, że
jeszcze trochę, a staną się one
symbolem upadającej cywilizacji
europejskiej, która nie tylko zapomina, gdzie są jej korzenie, ale
również powoli przestaje odróżniać
płeć, a na rodzaj męski lub żeński
wskazują jedynie w języku niemieckim rodzajniki „der” albo „die”,
w języku zaś polskim końcówka
rzeczownika „-ski” albo „-ska”.
Różnie je nazywano, w zależności od tego, kto i kiedy owych
określeń używał. Były więc sufrażystkami, emancypantkami, kobietami wyzwolonymi, osobami

walczącymi o równouprawnienie.
Historycznie rzecz ujmując, były
również Amazonkami (z obciętą
piersią, by łuk lepiej pasował do
sylwetki!). Już za naszych czasów,
jako zrównane w zawodach z mężczyznami (słynna stalinowskopolska konstytucja z piątej dekady
ub. wieku), zasiadały na traktorach
i wspinały się po rusztowaniach,
w obszernych roboczych ciuchach,
gubiąc atrybuty swej cielesnej kobiecości. Andzia murarka czy Lola
traktorzystka – to był model kobiety lat 50. ub. wieku! Obecnie
jesteśmy świadkami zmienionych
zarówno form walki tych kobiet,
jak i celów owej walki. Kobieta
nie walczy już tylko o to, by nie
być kobietą, ona chce być mężczyzną! Nagminne noszenie spodni
przez niewiasty, siedzenie w rozkroku, u młodych dziewcząt dochodzą również wulgaryzmy ję-

zykowe, to tylko zewnętrzne objawy zmian, nie tyle obyczajowości,
ile naturalnego, przyrodzonego
podziału na rodzaj męski i żeński.
Coraz częściej nie chcą już
one rodzić dzieci, najchętniej w roli
matki widziałyby ojca. Nie chcą
również mężów, ba, nierzadko nie
chcą w ogóle mężczyzn! Efekty
już widać. W Niemczech drastycznie spada populacja, sytuację ratują
imigranci spoza kontynentu, którzy
stają się powoli przyszłością Niemiec. Nie tak tragicznie na razie,
ale również nie za wesoło, jest i w
Polsce. A przyszłość?
Bez kobiet Europa nie ma
przyszłości, ale i bez mężczyzn
również. Oczywista prawda jest
bowiem taka, że mężczyźni nie
bez powodu noszą spodnie, a kobieta w spodniach i tak pozostanie
kobietą. I niech tak pozostanie!

Wieści z Dolnego Śląska
i Opolszczyzny
Rada Miasta nadała tytuły Honorowych Obywateli Wrocławia
Stanisławowi Kulczyńskiemu
(pierwszemu rektorowi Uniwersytetu Wrocławskiego) i Jerzemu
Woźniakowi (lekarzowi, żołnierzowi i członkowi AK).
***
We Wróblowicach, gminie
Miękinia, ruszył zakład WAGO
produkujący elementy do łączenia
przewodów elektrycznych.
***
O 13 nowych, niskopodłogowych autobusów wzbogaciła się
komunikacja miejska w Bolesławcu.
Samorząd wojewódzki dopłacił
do zakupu 9 milionów złotych.
***
Opolski ZUS ma pół miliona
złotych na poprawę warunków
pracy w małych zakładach.
***
Lewe dokumenty medyczne
można kupić we Wrocławiu za
150 złotych. W ten sposób np.
osoba chora zakaźnie może nabyć
uprawnienia kucharza i przyrządzać posiłki w restauracji. Zgroza!
***
PKP dały 34 miliony złotych
na przebudowę wiaduktu nad ul.
Oleską w Opolu.
***

W nowym sezonie artystycznym Opera Wrocławska wystawi
„Halkę” po włosku.
***
Zbudowany będzie bulwar nad
rzeką Kaczawą w Legnicy. Jednocześnie zostanie przebudowana ul.
Nabrzeżna.
***
Niemiecka ﬁrma Ideal buduje
w Świdnicy fabrykę, która będzie
produkować m.in. wyposażenie do
samochodów BMW. Inwestorzy
szukają 650 ludzi do pracy.
***
Barokowe epitaﬁum w kościele
św. Doroty we Wrocławiu jest
z szarego marmuru, ale otula je
malowana draperia, którą odkryli
konserwatorzy. Jest to jedyny taki
zabytek w stolicy Dolnego Śląska.
***
W sierpniu br. reżyser Michał
Rosa zacznie kręcić w Lubiążu
ﬁlm pt. „Piłsudski”. Główną rolę
zagra Dawid Ogrodnik.
***
Na większości wrocławskich
uczelni są jeszcze wolne miejsca,
m.in. na Politechnice i Uniwersytecie Przyrodniczym.
***
Planowano budowę linii tramwajowej na osiedle Popowice we
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Wrocławiu, ale zrezygnowano
z pomysłu, bo zabrakło 120 milionów złotych.
***
Pewien mieszkaniec Opola pobił rekord, który go nie zadowala.
Już 113 razy podchodził do egzaminu na zdobycie prawa jazdy.
Niestety, zawsze bezskutecznie.
***
W Zgorzelcu trwają prace remontowe na PKP. Będą dwa nowe
dworce: Ujazd i Miasto.
***
Na terenach po dawnym poligonie wojskowym w Nysie powstanie rezerwat dzikich koni. Urząd
Marszałkowski w Opolu przeznaczy
na ten cel kilkanaście milionów
złotych ze środków unijnych.
***
38 osób na Opolszczyźnie
(w tym 31 kobiet) skończyło 100
lat.
***
Spółka Koleje Dolnośląskie
zakupi 11 nowych pociągów: 5
elektrycznych i 6 spalinowych.
Będą one wyposażone w klimatyzację, regulowane fotele i automaty
biletowe. Pierwsze wyruszą na
tory w przyszłym roku.
***
Mieszkańcy osiedla Wojszyce
we Wrocławiu otrzymają nowy park.

Jan
Kowalski

Moje

Basen na strzelnicy
Zastanawiałem się niedawno, dlaczego PiS, znany z niespotykanej dotąd troski o zdrowie
i bezpieczeństwo obywateli, postawił na budowę strzelnic w każdym powiecie czy nawet
w prawie każdej gminie. Rozumiem ideę samoobrony, ale przecież, gdyby przyszło co do
czego, to z samych umiejętności strzeleckich nie da się wystrzelić. Przeciętny obywatel nie
ma w domu fuzji gotowej do strzału i raczej nie przekona uzbrojonego napastnika, by
przeszedł się z nim do miejskiego magazynu broni lub na strzelnicę. Brak umiejętności
strzeleckich od wielu lat nikogo nie naraził na utratę życia, w przeciwieństwie np. do braku
umiejętności pływania.
Nie mam pojęcia, dlaczego troskliwa władza nie wspiera nauki pływania, skoro w maju
tego roku, jeszcze przed rozpoczęciem sezonu, zdarzyło się prawie 70 utonięć, a już w połowie
lipca padł upiorny rekord Polski. Na kąpieliskach nieobsadzona jest co czwarta wieżyczka
ratownika, bo nie ma pieniędzy na wynagrodzenia. Ale na obsługę strzelnic kasy nie
zabraknie.
Wygląda na to, że na wymyślonych strzelnicach, które miały być koncepcją konkurencyjną
dla orlików Donalda Tuska, PiS strzeliło sobie w kolano. A na dokładkę z drugiej lufy walnęło
sobie jeszcze w stopę. Podczas ostatnich sejmowych bojów, zakończonych likwidacją
trójpodziału władzy, zapamiętałem posła PiS, który z przerażeniem ogłosił, że opozycja
szykuje się, by w bagażnikach wwieźć na teren Sejmu materiały wybuchowe. Ani ja, ani nikt,
kto oglądał ze mną tamte wydarzenia, nie skojarzył „terrorystycznego zagrożenia” z happeningowym przemyceniem do Sejmu przedstawicieli ulicznej opozycji w bagażniku auta
przedstawicielki opozycji parlamentarnej. Wbrew propagandowej intencji poszczucia
obywateli na PO i Nowoczesną, wizja zamachu zaprezentowana przez PiS-owskiego
strachajłę skojarzyła nam się jedynie z historią jego partyjnego kolegi, Michała Dworczyka,
który w grudniu 2017 roku został szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wcześniej był
wiceministrem obrony i bliskim współpracownikiem Antoniego Macierewicza, a jeszcze
wcześniej, w 1999 roku, pan Dworczyk jako student historii i współpracownik Macierewicza,
został zatrzymany przez policję z powodu składowania w piwnicach pocisków artyleryjskich,
trotylu, a nawet głowic do pancerfausta. W sumie było tam 25 kg „kruszącego materiału
wybuchowego”. Co ciekawe, w toku śledztwa okazało się, że już wcześniej policja odnotowała
Dworczyka za posiadanie w aucie amunicji z II wojny światowej. Prokurator postawił mu
zarzut nielegalnego posiadania broni i wnioskował o jego areszt. Poręczenie w sprawie niezastosowania aresztu tymczasowego złożył wtedy poseł Antoni Macierewicz, uzasadniając,
że „Dworczyk jest prawdziwym patriotą!”… W 2001 roku Dworczyk miał usłyszeć wyrok
półtora roku więzienia z zawieszeniem na trzy lata. Nie przeszkodziło mu to zasiąść w fotelu
szefa kancelarii polskiego premiera, któremu do bagażnika nikt już nie śmie zajrzeć.
To jeszcze nie koniec PiS-owskiej kanonady we własne kolana. Bezpośredni szef Michała
Dworczyka, pan premier Morawiecki, chwalił się ostatnio na cały świat, ile to pieniędzy
odebrał już maﬁi VAT-owskiej. Ile dokładnie, nie wiadomo, bo pan premier za każdym razem
podawał inne liczby. Wiadomo natomiast, że główną uszczelką zmniejszającą wyciek
pieniędzy z budżetu do maﬁi okazał się Jednolity Plik Kontrolny. Pan premier jakoś nie
wspomniał, że ustawę o JPK przygotował i przegłosował rząd PO–PSL. Tym bardziej nie
wspomniał, że PiS nie poparł wtedy koncepcji jednolitego pliku, ale po przejęciu władzy
skwapliwie i skutecznie z niego skorzystał. A dla zmylenia tropów powołał komisję śledczą,
która planuje udowodnić, że za poprzednich rządów wypłynęły z budżetu jakieś niebotyczne
kwoty. Niestety, już na wstępie PiS spotkała duża przykrość, bo okazało się, że w jednej
z międzynarodowych zorganizowanych grup przestępczych znaczącą rolę odgrywał
Przemysław M., znany pomorski działacz PiS i były wiceszef Lotosu z rekomendacji swojej
partii. Lider sopockiego PiS, który obłowił się na VAT-owskich przekrętach, nie stanie jednak
przed komisją, bo ustalono, że zainteresowanie tego gremium ograniczy się tylko do okresu,
gdy rządziło PO–PSL. Nic nie pomogło: dociekliwi dziennikarze, analizując oﬁcjalne rządowe
informacje, odkryli, że za rządów PiS luka podatkowa VAT wzrosła do 90 mld zł i wciąż się
powiększa.
***
Jest coś, co łączy wymienionych w tym tekście wybitnych reprezentantów partii
rządzącej. Otóż szczycą się oni wspólną i chlubną kartą życiorysu, związaną z działaniem
w organizacji, której przesłaniem jest walka o prawdę i uczciwość. Michał Dworczyk przez
wiele lat był instruktorem harcerskim, a Przemysław M. nawet skarbnikiem całego harcerskiego
związku. Obaj powinni się dzisiaj spalić ze wstydu. Jedną zapałką, oczywiście.
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Informacje z gminy Zawonia

Remonty dróg
P

W gminie Zawonia ciągle dzieje się coś ciekawego. Robimy dużo, aby
upiększyć poszczególne miejscowości i ułatwić ludziom życie. Naprawiamy drogi, instalujemy nowe lampy oświetlające ulice, budujemy
kanalizację itp.
O tym, co się dzieje w gminie, piszemy na tej stronie „Odrodzonego
Słowa Polskiego”. Pozdrawiam wszystkich naszych mieszkańców oraz
Czytelników z innych gmin.
Agnieszka Wersta
Wójt Gminy Zawonia

odczas tej kadencji samorządowej w każdym roku
w gminie Zawonia budowane są nowe drogi. I tak powstały
już drogi Zawonia – Niedary, Sucha Wielka – Pstrzejowice, odcinek
ul. Wiosennej w Zawoni i odcinek
w Sędzicach. W roku bieżącym
remontowany jest prawie kilometr
drogi w Czeszowie wraz z wykonaniem nowej nawierzchni asfaltowej i budową sieci kanalizacji
deszczowej. Planowany termin oddania całej inwestycji to sierpień
2018 roku. Również w Sędzicach
powstanie nowy, kolejny odcinek
drogi, gdzie teren został przejęty
przez gminę od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolników.
Wszystkie inwestycje drogowe
otrzymały doﬁnansowanie z różnych źródeł, w zależności od kwaliﬁkacji drogi do danego programu
instytucji doﬁnansowującej. Opracowywany jest obecnie projekt
drogi w Zawoni od ul. Brzozowej
do ul. Jaśminowej i oczywiście
gmina jesienią złoży wniosek o jej
doﬁnansowanie i wykonanie
w przyszłym roku.

Remont drogi w Czeszowie

Młodzieżowa Rada Gminy Energooszczędne
oświetlenie ulic

20 czerwca odbyła się pierwsza
sesja Młodzieżowej Rady Gminy
Zawonia, która liczy 9 członków.
Zostali oni wybrani przez uczniów
szkół z gminy. Na pierwszej sesji
wszyscy odebrali nominacje i wy-

brano Prezydium Rady w składzie:
przewodnicząca – Sandra Kałużna,
wiceprzewodniczący – Szymon Kiliński, sekretarz – Katarzyna Soja.
Pozostali członkowie rady to:
Magdalena Durkacz, Maria

Kiesz, Julita Pełka, Julita Antkowiak, Joanna Kosińska i Adrian
Zimny. Opiekunem Rady został
Wojciech Hoffman – Sekretarz
Gminy Zawonia.

Członkowie Młodzieżowej Rady Gminy z Panią Wójt – Agnieszką Werstą i opiekunem Rady, Sekretarzem
Gminy Wojciechem Hoffmanem

K

olejni mieszkańcy gminy
Zawonia już wkrótce będą
mogli się cieszyć nowo powstałym, energooszczędnym oświetleniem ulicznym w miejscowościach
Sędzice i Budczyce. Inwestycje zostaną przeprowadzone w ramach
zadania „Rozbudowa oświetlenia
drogowego w gminie Zawonia”, na
realizację którego w czerwcu 2018
roku rozstrzygnięto przetarg nieograniczony. Jest to kolejny etap
działań w zakresie poprawy infrastruktury oświetleniowej na terenie
gminy Zawonia. To bardzo ważne
zadanie z punktu widzenia bezpieczeństwa i podniesienia komfortu
życia mieszkańców.
W roku budżetowym 2019,
jak i w następnych latach, również
zostanie przeznaczona kwota na
budowę nowego oświetlenia
w gminie i działania w zakresie
poprawy infrastruktury oświetleniowej będą kontynuowane.Prowadzone są rozmowy na temat
wymiany starych opraw oświetleniowych na nowe, oszczędniejsze,
przede wszystkim w użytkowaniu,
oprawy ledowe.

Co roku urząd opracowuje kolejne projekty budowy nowej sieci
i obecnie m.in. aktualizowany jest
i rozbudowywany o nowe lampy,
aby kompleksowo oświetlić powstające osiedle w Zawoni przy
ul. Wiosennej, Radosnej i Swobodnej. Projekt ten planowany jest
do wykonania w przyszłym roku.
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Sentymenty
Moje Opole

Vivat academia, vivant professores!
„Na czym polega złudzenie? Patrzę
i wydaje mi się, że widzę krowę.
Przyglądam się baczniej i stwierdzam, że to nie krowa, a student
X”. Tu, ku rozbawieniu słuchaczy,
wskazał palcem spóźnialskiego.
Podobnie w pamięci mego
rocznika zapisała się wpadka naszego kolegi, który nie chodził na
wykłady z ﬁlozoﬁi, a przyszedł
tylko na egzamin, nie wiedząc nawet, jak wygląda wykładowca.
Usiadł przed gabinetem i widząc
jeszcze jednego oczekującego, zaproponował mu, by się wzajemnie
przepytali. Zaskoczony wiedzą nieznajomego sąsiada stwierdził z podziwem: „Stary, ale ty jesteś obkuty!”. „No dobrze, skończmy już
z tym, chodźmy do gabinetu –
usłyszał. – Niech pan da indeks,
wpiszę panu dobrą ocenę. Jestem
doktorem X”.
I ja kończę te wspomnienia
u bram mej dawnej uczelni. Droga
powrotna, tak dobrze mi znana,
prowadzi przez Rynek na dworzec
PKP. Z każdym metrem, oddalając
się od dawnej WSP, uświadamiam
sobie jednak, jak bardzo Opole
wpisało się w mój życiorys.
Bo Opole mojej młodości to
nie tylko profesorowie i gmach
WSP przy Oleskiej. Tak jak późniejsze kontakty z Opolem wiążą
się nierozerwalnie z mym pobytem
we Wrocławiu, tak początków i genezy mego przyjazdu do
piastowskiego grodu szukać należy
w… Warszawie.
Mojemu wychowawcy mgr.
Mieczysławowi
Filarowi, nauczycielowi ﬁzyki i elektrotechniki w warszawskim Technikum
Fototechnicznym,
absolwentowi

Wojciech W. Zaborowski

O

Przed laty ta lokomotywa ciągnęła wagony, dziś jest eksponatem
muzealnym. Natomiast stojący obok niej autor tej publikacji, red.
Wojciech W. Zaborowski, jest ciągle na topie
już profesorów, a szary i pusty
w wakacje gmach dawnej WSP
znów rozbrzmiewał śmiechem studenckiej braci opowiadającej zabawne historyjki o naukowcach
z Oleskiej. Mimo upływu lat trudno bowiem zapomnieć typowo
„profesorskie”, a więc nietypowe
raczej zachowania i reakcje niektórych wykładowców, co w sumie

Dworzec PKP niczym średniowieczny zamek
gicznej (obecnie Uniwersytet Opolski) przy ul. Oleskiej. Już wtedy
pieśń ta miała za sobą wielowiekową tradycję wykonawczą i bogatą
historię, gdyż powstała w XVIII
wieku (muzyka: J.C. Günther –
1717; słowa: Christian Wilhelm
Kindleben – 1781). Oprócz przewodniej dla studentów myśli, iż
należy cieszyć się młodością, zawierała też pochwałę zarówno
uczelni młodzież kształcącej, jak
i kadry naukowej, stanowiącej
rdzeń każdej wyższej szkoły.
I ta reﬂeksja, która nasunęła
mi się przeszło 50 lat po opuszczeniu progów mojej opolskiej
Alma Mater (było to w 1967 roku!)
sprawiła, że na moment ożyły postacie mych w większości zmarłych

tworzyło ową specyﬁczną aurę
opolskiej, z Wrocławia przeniesionej uczelni.
Najczęściej wspominam prof.
dra hab. Władysława Studenckiego,
promotora mej pracy magisterskiej.
Polonistyczny omnibus! Wykładał
na ﬁlologii polskiej od pierwszego
do ostatniego roku prawie wszystko: historię literatury, teorię literatury, wykłady monograﬁczne, jak
również prowadził seminaria magisterskie i doktoranckie. W czasie,
gdy studiowałem, był docentem
i kierownikiem katedry literatury
oraz dziekanem wydziału. Absolwent UJK we Lwowie i nauczyciel
szkół średnich, później wykładowca
akademicki, do tego literat – poeta
i autor wielu rozpraw naukowych.
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Po wojnie również animator życia
kulturalno-literackiego w Bytomiu.
Był osobą nie tylko o wielostronnych zainteresowaniach, powszechnie szanowaną, ale i dzięki sympatii
do młodzieży również sympatią
darzony. Do tego z poczuciem humoru. Potraﬁł, posyłając studenta
czwartego roku polonistyki do
biblioteki po „Pana Tadeusza”, dodać: „Wie pan, to Mickiewicza”.
W trakcie egzaminu w swoim gabinecie poinformował siadających
na wersalkę studentów: „Panowie
zauważyli nowe obicie kanapy?
Musiałem zmienić, bo poprzednie
studenci wysiedzieli”. Po takim
„dictum” egzaminowani z lękiem
siadali na krawędzi wersalki!
Jak nie wspomnieć wrocławskiego językoznawcy, który również
wykładał na opolskiej uczelni, prof.
Stanisława Bąka. Podobno kiedyś
w swoim przydomowym ogródku
kosząc kosą trawę, musiał odpowiedzieć na pytanie przybyłego
na egzamin studenta: „Dziadku,
a gdzie tu mieszka profesor?”. „A
zaraz pana zaprowadzę” – odpowiedzial profesor. Historia milczy,
jak przebiegł egzamin. Prof. Stanisław Bąk potraﬁł nawet zaskoczyć swych kolegów od historii
literatury, pytając kiedyś: „A powiedzcie mi, w jakim utworze
Mickiewicz wspomina szelki?”.
Zapanowała konsternacja. „W
»Dziadach« – stwierdził profesor
– wyraźnie napisał: »Precz duchu
wszelki«”. Tę opowieść przytaczam
za red. Eugeniuszem Stelmachem.
Nie tylko poloniści przetrwali
we wspomnieniowych opowieściach. Znany zarówno w Opolu,
jak i we Wrocławiu z nietypowych
zachowań profesor psychologii
Marian Kruk-Ołpiński mówiąc
o złudzeniach i omamach, gdy
spostrzegł, że na salę wchodzi
spóźniony student, na moment
przerwał, po czym kontynuował:

Wieża ratusza
góruje
nad miastem

Zdjęcia: Wojciech W. Zaborowski

kres wakacyjny rządzi się
swoimi prawami. Odkładam przeto na bok uczone książki z biograﬁami postaci
mających wpływ na dzieje miasta
i regionu. Zagłębiam się we
wspomnieniowourlopowe rozmyślania o mych wieloletnich związkach z Opolem. A dodatkową
okazją ku temu jest miejsce, w którym akurat się znalazłem.
Stoję przed gmachem dawnej
WSP w Opolu i mimo iż to okres
wakacji, wydaje mi się, że słyszę
dobiegające z lat mej młodości
dźwięki nieoﬁcjalnego hymnu studenckiego „Gaudeamus igitur”.
Oczywiście złudzenie, gra wyobraźni!
Tę urokliwą pieśń studencką,
którą tradycyjnie śpiewa się na
uroczystości inaugurującej rozpoczęcie nowego roku akademickiego,
śpiewałem w Opolu w latach sześćdziesiątych ub. wieku w gmachu
dawnej Wyższej Szkoły Pedago-

opolskiej WSP, zawdzięczam, że
skusiłem się na kontynuowanie
studiów w Opolu. Po latach również, pracując w LI liceum im.
Tadeusza Kościuszki w Warszawie-Rembertowie, podlegałem
sympatycznej pani dyrektor mgr
Irenie Klepackej, która również
kończyła opolską WSP, tyle że
matematykę.
A dzisiejsze moje więzi z Opolem i ludźmi z tym miastem związanymi? To już odrębny temat
i okazja do kolejnej prezentacji
„mojego Opola”. Bo wśród mego
„trójmiasta”: Warszawa – Opole
– Wrocław, z którymi to grodami
w sposób szczególnie blisko związany jest mój życiorys, Opole jest
na równych prawach. Po prostu
„moje Opole!”

Miasto nie zapomina o swoich zagranicznych partnerach
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Historia i teraźniejszość
Nie tylko św. Bonifacy i barokowe budowle...

Fulda – miasto w kwiatach
Wojciech W. Zaborowski

O

tym nie wspominają turystyczne przewodniki.
A przecież podróżny, który tylko wystawi czubek nosa przed
dworzec kolejowy w Fuldzie, od
razu, szczególnie letnią porą, poczuje i zobaczy miasto tonące
w kwiatach, nietypowe, nawet jak
na uporządkowane i sterylne Niemcy. Przewodniki większość miejsca poświęcają historii miasta i postaci jego duchowego założyciela,
świętego Bonifacego. Prawda, Fulda
jest miejscem pielgrzymkowym,
choć przy grobie świętego zamiast
tłumu pątników zastałem, podobnie jak w trakcie pobytu przed
kilkoma miesiącami, zaledwie kilku
turystów z aparatami fotograﬁcznymi – no, ale dzień był powszedni,
żadne kościelne święto, do tego
warto pamiętać, że Niemcy to nie
Polska, a Fulda to nie Częstochowa! Faktem jest jednak, że gdy
przybędzie się do Fuldy, nie da się
ominąć św. Bonifacego.
Tu, gdzie stoję, w centralnym
punkcie miasta, spotykają się
wszyscy turyści, niezależnie od

walnie z działalnością patrona Niemiec, wypada wyjaśnić w paru słowach, jak doszło do powstania
Fuldy.
W roku 719 papież polecił, by
urodzony w Anglii niejaki ksiądz
Wynfreth, jako misjonarz o imieniu
Bonifatius, zapoznał mieszkańców
państwa Franków z „tajemnicami
wiary” chrześcijańskiej. W efekcie
podróży misyjnych przez Bawarię,
Turyngię i Hesję udało się Bonifacemu, który od 732 roku zarządzał, będąc już arcybiskupem,
wschodnimi terenami rzeszy Franków, dzięki staraniom swego ucznia
Sturmiusa, założyć w 744 roku
klasztor w miejscu dzisiejszej Fuldy.
Sturmius został też pierwszym
opatem Fuldy, Bonifacy zaś uzyskał
parę lat później u papieża Zachariasa I potwierdzenie, że opactwo
podlega bezpośrednio papieżowi,
nie zaś lokalnym biskupom i świeckim władcom.
W 1114 roku Fulda po raz
pierwszy jest już oﬁcjalnie nazwana
miastem (civitas).
Pogmatwane, choć i fascynujące
dalsze dzieje biskupstwa, jego sekularyzacja, budowlany rozkwit
w XVIII wieku, wojenne losy itd.

Najstarsza brama wjazdowa do miasta w Niemczech (XII wiek)
grządkami wielobarwnych kwiatów.
Spojrzenie w lewo, na barokowy
Palais Buttler, gdzie obecnie mieści
się Informacja Turystyczna, i w
oczy rzucają się tonące w kwiatach
schody oraz przyozdobiony portal

przedstawiający chrześcijańskie
symbole. No tak – o czym nie
wszyscy wiedzą, Fulda jest dziś
również siedzibą Konferencji Episkopatu Niemiec Kościoła Katolickiego i tu, przy grobie Apostola
Niemiec, odbywają się plenarne
posiedzenia. Mówiąc obrazowo –
takie niemieckie połączenie naszego Gniezna z Jasną Górą.
By wrócić spod Zamku na
dworzec kolejowy, mamy do wyboru dwie drogi, obie ukwiecone.
W zależności od tego, którą trasę
pokonaliśmy, idąc z dworca do
centrum, w drodze powrotnej
warto zaliczyć trasę alternatywną.
Tak właśnie postąpiłem. Do centrum doszedłem, pokonując ulicę
Bahnhofstraße, Borgiaplatz, Unter
Heilig Kreuz i Friedrichstraße.
Mijałem tonące w kwiatach kawiarniane tarasy (były nawet palmy!), podziwiałem ukwiecone
wejścia do sklepów. Przed jedną
z kwiaciarni zaś dostrzegłem wypełniony kwiatami rowerowopodoby pojazd z tabliczką informującą, że kwiaty są do zabrania… za darmo!

tego, z którego miejsca rozpoczęli
zwiedzanie Fuldy. Znajduje się tu
z daleka widoczny, upominający
przechodniów swą łacińską sentencją „Verbum Domini manet in
aeternum” (Słowo Pana trwa na
wieki) pomnik św. Bonifacego (wykonał go w 1842 roku Werner
Henschel). Jestem przy Rittergasse
na Bonifatiusplatz, a stojący tu
monument wzniesiony został ku
czci i dla upamiętnienia Apostoła
Niemiec. Jest swego rodzaju symbolem łączącym historię miasta
z jego dniem dzisiejszym. Nieopodal, w bazylice katedralnej,
znajduje się krypta, miejsce ostatniego spoczynku zamordowanego
w 754 roku męczennika. Jako że
geneza grodu wiąże się nierozer-

budzą już umiarkowane zainteresowanie turystów, którzy wolą zachwycać się tym, co spacerując po
mieście, oglądają na własne oczy.
A jest co podziwiać!
I w tym momencie rozstaję
się z dziejami miasta, jego świętymi
założycielami (Sturmius również
został kanonizowany), historią budzących podziw barokowych budowli i ruszam szlakiem, który
prywatnie pozwoliłem sobie nazwać „Fuldą w kwiatach”. Bo nie
tylko św. Bonifacego – kwiatów
również nie można w Fuldzie nie
dostrzec, choć milczą o nich oﬁcjalne przewodniki! Wystarczy
spuścić wzrok z pomnikowej ﬁgury
Apostoła, by zachwycić się misternie ułożonymi wokół cokołu

prowadzący do pomieszczeń Informacji. Gdy spojrzy się na widniejący vis-à-vis pomnika i sąsiadującej z nim historycznej wartowni (Hauptwache) gmach Zamku (Schloss), również tam ujrzymy nieopodal wejściowej bramy
kamienne donice pełne kolorowego
kwiecia. A wszystko to w promieniu może stu metrów!
Znajdująca się nieopodal katedra i przylegający do niej plac
nie są co prawda w programie
mego obecnego zwiedzania, wypada jednak wspomnieć, że w czasie tegorocznej uroczystej procesji
Bożego Ciała do czterech ołtarzy
zbudowanych w centrum miasta,
przed każdym z nich ułożono
piękny kobierzec utkany z kwiatów

Zdjęcia: Wojciech W. Zaborowski

Kwiaty przed dworcem kolejowym

Również moja alternatywna
droga powrotna od Zamku ulicą
Schlossstraße pozostawiła niezatarte wspomnienia. To, że Ogród
Zamkowy (Schlossgarten) i Oranżeria były pełne kwiatów, to rzecz
oczywista, gdy jednak zobaczyłem
tonące w kwiatach wejście na...
policyjny odwach, myślałem, że
śnię! A przecież to nie był koniec
niespodzianek. W kwiatach tonęła
też najstarsza zachowana w Niemczech wjazdowa Brama Miejska
(Heertor) z XII wieku, jak również
i fronton Teatru na Zamku
(Schlosstheater), wabiący do tego
swymi reklamami do… wypicia
biskupiego piwa i zaliczenia musicalu „Papieżyca” (zgorszonych
Czytelników pragnę w tym miejscu
pocieszyć, że musical o św. Bonifacym grany był wcześniej i cieszył
się również dużym powodzeniem).
Dworzec. A nad wejściem do
dworca – kwiaty. A przed dworcem
„o tym nie wspominają turystyczne
przewodniki...”. Przepraszam, to
już było! Wracam do Frankfurtu.
Z pewnością nie były to jednak
moje ostatnie odwiedziny Fuldy.
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Opowiastka

Zaprzyjaźniła się z kochanką męża
Lesław Miller

M

ałżeństwo Olgierda
i Edyty Sieradzkich
było sobą nieco znudzone, a to za sprawą braku dzieci.
Mieszkali tylko we dwoje we własnym, intymnym domku na peryferiach dużego miasta. Obiekt był
bogato wyposażony w nowoczesne
i wygodne meble, fortepian, sprzęt
odtwarzający, domowe kino, pokój
do ćwiczeń siłowych i gabinecik
kosmetyczny pani domu. Nie mogło zabraknąć komputera podłączonego do Internetu i kilku plazmowych telewizorów z dużymi
ekranami.
Majątku dorobili się dzięki
Olgierda smykałce do interesów.
Był z wykształcenia inżynierem
i zawsze wiedział, jaka godzina
wybija w biznesie. Zaczął od chałupniczej produkcji małych części
do samochodów, które szły jak
woda, nabijając mu konto bankowe. Zaspokajał nie tylko rynek
krajowy, ale eksportował również
do Rosji i na Ukrainę. Potem
przerzucił się na prowadzenie renomowanego warsztatu samochodowego, zdobywając coraz więcej
klientów z drogimi samochodami.
Edyta miała dyplom ukończenia wyższej uczelni, ale nigdzie
nie pracowała, bo nie musiała.
Mąż na tyle zarabiał, że starczało
na wszystkie wydatki domowe,
łącznie z małym samochodem dla
żony, którym jeździła po zakupy.
Tak więc Edyta zajmowała się
obsługą domu, łącznie ze sprzątaniem, gotowaniem i niańczeniem
dwóch kotów oraz małego kundelka imieniem Azor. Nie zabierało
jej to zbyt wiele czasu i często się
nudziła.
Opuszczała niekiedy dom, aby
traﬁć do którejś z licznych kafejek
w Rynku. Edyta była ładną kobietą,
szczupłą i zgrabną, ubraną w minispódniczkę ukazującą długie nogi
na szpilkach. Nic więc dziwnego,
że przyciągała uwagę mężczyzn.
Któregoś dnia w „Literatce”
poznała sympatycznego mężczyznę
– Wojtka. Z wyglądu mógł liczyć
około 40 lat, był przystojny, przypominający znanego i bardzo dobrego aktora – Roberta Gonerę.
Nadawali chyba ma tych samych
falach, bo z miejsca przypadli sobie
do gustu. Edyta, z natury skryta,
wolała bardziej słuchać kogoś niż
mówić o sobie. Dowiedziała się,
że Wojtek jest agentem ubezpieczeniowym i reguluje sobie czas
pracy. Może więc wyjść do kawiarni
kiedy chce i nie musi się nikomu
tłumaczyć. W domu też nie ma

hausgestapo, bo się rozwiódł
i mieszka samotnie.
Edyta spojrzała na zegarek, za
godzinę mąż wraca z pracy i musi
mu coś przyrządzić do jedzenia.
Pożegnali się i umówili nazajutrz
w tej samej kawiarni na godzinę
dziesiątą rano.
Edyta spóźniła się dziesięć minut, a Wojtek już na nią czekał
z bukietem czerwonych róż.
Każda kobieta lubi dostawać
kwiaty, zwłaszcza od mężczyzn.
Nic przeto dziwnego, że z radości
pocałowała Wojtka w policzek.
Usiedli, po chwili na stoliku pojawiła się kawa z ciasteczkami i dwa
kieliszki francuskiego koniaku napoleon. Wypili, a potem były następne kielonki. Zrodziła się bardzo
miła atmosfera, rozmawiali, opowiadali dowcipy, wypili brudzia.
Wojtek zaproponował zmianę lokalu na najlepszy w mieście, a Edyta niewiele myśląc, przytaknęła.
Taksówką podjechali na nowe
osiedle, a potem pieszo udali się
na pierwsze piętro jednego z domów. Wojtek otworzył drzwi i zaprosił kobietę do wnętrza.
– Jaki najlepszy lokal w mieście,
to jest zwykłe mieszkanie – powiedziała Edyta.
–Nie takie zwykłe, tylko moje
i tu jest właśnie najlepszy lokal,
nikt nam nie będzie przeszkadzał.
– Tylko sobie za dużo nie obiecuj.
– Jesteś u kulturalnego pana
i zapraszam cię na kawkę z koniaczkiem.
Edyta nic nie powiedziała, lecz
czuła, że ulegnie, bo Wojtek bardzo
przypadł jej do gustu. Nie pomyliła
się, po wypiciu kilku kieliszków
martella znaleźli się w łóżku. Zostali kochankami i cichcem przed
mężem spotykali się w kawiarniach
i w mieszkaniu.
Wojtek był gadułą i lubił opowiadać pikantne historyjki o kolegach.
– Wiesz, ja nie jestem jedyny
rozpustnik, ale przynajmniej nie
mam żony i mogę robić, co chcę.
Inni koledzy, udający przykładnych
mężów, puszczają się na lewo i na
prawo. Taki jeden, Olgierd Sieradzki, to ma farta, zawsze traﬁają
mu się super laski. Teraz kręci
z taką jedną – Natalią Rakowską,
uroczą brunetką, mającą męża fajtłapę, który o niczym nie wie.
Edytą aż zatrzęsło, ale była
cwana i nie dała nic po sobie poznać, a Wojtek nawet w snach nie
przewidziałby, że Olgierd jest mężem jego kochanki.
Edyta, niby tak sobie, zapytała:
– Gdzie są takie ładne brunetki?

ODRODZONE SŁOWO POLSKIE | 7(49) / 2018

– Natalia ma renomowany zakład krawiecki z pokojem na zapleczu, w którym bzyka się
z Olgierdem. Ale on nie jest jej
jedynym kochankiem, gorąca Natalia miała ich przed nim kilku.
Edyta miała ambiwalentne odczucia. Wprawdzie sama nie jest
w porządku, bo zdradza męża, ale
siebie rozgrzeszyła. Mąż całymi
dniami zostawia ją w domu, więc

mstę. Ja im pokażę, gdzie pieprz
rośnie!
Inteligencję miała wrodzoną,
była też niezwykle cwana. Kto ją
znał, ten mówił, że potraﬁ sprzedać
trzech Żydów i dziesięciu Ormian
i nie da się oszukać. Ze swoimi
zdolnościami mogłaby być doskonałą agentką FBI, KGB, a nawet
żydowskiego Mossadu, który ponoć
jest najlepszy na świecie.

Takich nóg zazdrościły Edycie wszystkie dziewczyny
musi mieć jakąś rozrywkę, ale
Olgierd! Jak on śmie! Tego mu
nie daruje. Postanowiła złośliwie
przeprowadzić wyraﬁnowaną ze-

Wroga trzeba poznać z bliska.
Dlatego Edyta kupiła materiał na
kostium i w wielkiej tajemnicy
przed mężem udała się do zakładu

krawieckiego Natalii. Zabrała także
trudno osiągalny kosmetyk – krem
brzoskwiniowy. Krawcowa ucieszyła
się z prezentu i obiecała przyśpieszyć uszycie kostiumu, wyznaczając
przymiarkę za dwa dni.
W dniu przymiarki Edyta zaprosiła Natalię do kawiarni na
babskie pogaduszki. Ta skorzystała
z zaproszenia i poszły do „Europejskiej”. Tam Natalia poczuła się
dłużniczką za kosmetyk i zamówiła
dwa koniaki. Rozmawiały – jak
zwykle – o wszystkim i o niczym.
Niestety, Natalia ani słowem nie
zdradziła się o swoim życiu intymnym, na co Edyta liczyła.
Kiedy kostium był gotowy,
Edyta się nim zachwyciła i przyniosła materiał na następny, co
dało powody do spotykania się
w kawiarniach. Ale, choć zaczęły
sobie mówić po imieniu, Natalia
słowem nie zdradziła się żadną
informacją ze swego życia intymnego, choć inne kobiety chętnie
obgadywała.
Kiedy panie się nieco poznały,
Edyta uznała, że nadchodzi dzień
słodkiej zemsty. Dowiedziała się,
gdzie pracuje mąż Natalii i jaki
ma numer telefonu i zaczęła działać. Wyznaczyła wtorek godzinę
12 i przypadkowemu mężczyźnie
z ulicy zapłaciła 100 złotych za
wykonanie przy niej dwóch telefonów, do własnego męża – Olgierda i męża Natalii. Treść rozmowy
telefonicznej była następująca:
„Proszę nie dzwonić i o nic nie
pytać, tylko natychmiast przyjechać
do zakładu krawieckiego, bo z Natalią dzieje się bardzo źle…”
Edyta schowana za drzewem
obserwowała szybki przyjazd
dwóch mężów – własnego i Natalii, po czym natychmiast wkroczyła do zakładu krawieckiego,
głośno krzycząc:
– Mam was w komplecie!
Czas ujawnić wasze ku…stwa.
Oto mój mąż, Olgierd, bzykający się z moją koleżanką – Natalią. A tu wielka dupa – mąż
Natalii, który dotychczas nie
czuł, jakie nosi wielkie rogi.
Niech was wszystkich szlag
traﬁ! Po czym trzasnęła drzwiami i wyszła.
***
Jaki był ﬁnał? Edyta rozwiodła się z Olgierdem z jego
winy i otrzymała przysądzone spore pieniądze.
Mąż Natalii, wprawdzie
spokojny, ale nie taki
głupi aby dalej żyć z Natalią, więc
wziął rozwód. Natomiast Edyta
wyszła za Wojtka. Żyją zgodnie
i szczęśliwie.
(Imiona i nazwiska są zmyślone).
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Duże imprezy w małych miastach
O Dniach Dolnego Śląska...

W Korbach (58. Hessentag)
Wojciech W. Zaborowski

N

że tradycyjnie w otwarciu wziął
udział premier Hesji Volker Bouﬃer oraz burmistrz Korbach
Klaus Friedrich, a wśród sponsorów
znalazły się kościół ewangelicki,
banki, telewizja, radio, koleje regionalne, browary, wytwórnie pepsi
i wód mineralnych oraz wiele pomniejszych. Ich ﬁnansowo-organizacyjny wkład uzupełniał fundusze, które na zorganizowanie
Dni wyasygnowało miasto i związkowy kraj Hesja (Land Hessen).
Czy muszę tłumaczyć, dlaczego
akurat na tej imprezie myślami
zawędrowałem na Dolny Śląsk?
Jeśli mimo wszystko muszę, spieszę
wyjaśnić. Otóż uważam, że Dolny
Śląsk również stać, by organizował
duże festyny i centralne uroczystości
nie tylko we Wrocławiu, ale rozszerzył swą kulturowo-turystyczną
ofertę, prezentując szerszemu gronu

Stary Ratusz
z Lipska, Kolonii i Frankfurtu.
Oczywiście, posiada liczne zabytki
i obiekty użyteczności publicznej,
jak również przylegające do staro-

Ulica w imprezowej szacie

Pierwsi goście na stacji w Korbach

Zdjęcia:: Wojciech W. Zaborowski

ie do wiary, przemierzam
Ulicę Heskich Dni (Hessentagstraße) w heskim
miasteczku Korbach, a myślami
jestem we Wrocławiu nad Odrą
i Zgorzelcu nad Nysą Łużycką!
Byliście w Korbach? Wątpię.
Daleko od Wrocławia; miejscowość
nawet w Niemczech mało znana.
Na dodatek położona nie w sąsiadującej z Dolnym Śląskiem Saksonii, a w dość odległej Hesji, do
której, by dojechać, trzeba jeszcze
pokonać oddzielającą oba niemieckie kraje (Landy) Turyngię.
To zadam inne pytanie. A kiedy
świętowaliście Dni Dolnego Śląska
w atrakcyjnej, a mało znanej miejscowości dolnośląskiego regionu?
Też nigdy! Bo takowych dni nie
ma ani w realu, ani w planach
tworzonych przez wojewódzkich
speców od rekreacji, turystyki i promocji regionu. Zaiste, prowincja
dolnośląska jest pod tym względem
bardziej „prowincją” w negatywnym
znaczeniu tego słowa niż niemającym negatywnych skojarzeń „regionem”, choć powinny to być pojęcia tożsame.
To, co napisałem powyżej, nie
oznacza, iż nie dostrzegam czy
też, że nie uczestniczę w lokalnych
imprezach miejskich, które o różnej
porze roku, zazwyczaj w miesiącach
wiosenno-letnich odbywają się
w wielu miastach Dolnego Śląska,
że wymienię tu jako przykład Dni
Zgorzelca. Niestety, zarówno ﬁnansowe możliwości organizatorów,
jak też i ograniczenia wynikające
z lokalnego charakteru owych imprez, skazują je na wąskie grono
odbiorców i dość skromny program.
Chyba dlatego najbardziej rzucającym się na ulicach Zgorzelca

znakiem trwania uroczystych Dni
była nie atmosfera i pełne rozradowanych ludzi ulice miasta, a...
informujący o Dniach transparent
wiszący nad uliczną jezdnią. Gdy
mowa o Zgorzelcu: miasto i jego
mieszkańcy i tak mogą mówić
o szczęściu, gdyż wraz z Görlitz,
jako Europamiasto, corocznie
uczestniczyć mogą we wspólnie
organizowanych obchodach Altstadtfest (Görlitz) i Jakuby (Zgorzelec). Wtedy po obu stronach
Nysy Łużyckiej naprawdę coś się
dzieje i żądni wrażeń goście przybywają zarówno z odleglejszych
regionów Polski, jak i Niemiec.
Ale Zgorzelec jest tu z powodu
swego położenia wyjątkiem na
specjalnych prawach.
A niemieckie Korbach, w którym odbywały się tegoroczne Dni
Hesji? To liczące sobie ponad 1000
lat jedyne hanzeatyckie miasto
Hesji, ze swymi 24 tysiącami mieszkańców, proﬁtowało wieki całe ze
swego położenia na przecięciu szlaków handlowych prowadzących

Policjanci przyjaźni mieszkańcom i gościom

miejskiej części, otoczonej jeszcze
częściowo średniowiecznymi murami, nowoczesne centrum z ciągiem pieszym, przejściami podziemnymi i estakadami. Ponieważ
Dni Hesji odbywają się rokrocznie,
każdorazowo w innej miejscowości
i są ﬁnansowane przez liczne urzędy, instytucje i sponsorów, gwarantuje to ułożenie przemyślanego
w szczegółach planu obchodów
Dni, jak również logistycznej oprawy. Tu wszystko jest zaplanowane,
znajduje się na swoim miejscu i jest
widoczne dla gości. Np. policyjna
ochrona imprezy zaczyna się już
po opuszczeniu peronów dworca.
Policja nie tylko strzeże spokojnego
przebiegu Dni, w których uczestniczą dziesiątki tysięcy gości, ale

również zaprasza na kawę czy trunki do własnego bistro, dzieli się
tajnikami swej pracy, a nawet chętnie pozuje do zdjęć. A i po opuszczeniu terenu festynu w drodze
na dworzec udziela gościom potrzebnych im informacji, bo z powodu modernizacyjnych prac na
kolejowym szlaku dojście jest trochę
skomplikowane. Jak powiedział mi
jeden z zagranicznych uczestników:
„Mówiono, że to państwo policyjne,
a ja się tu po prostu czuję bezpieczny, oni pilnują, bym się dobrze
bawił!”.
Nie ma sensu opisywać imprez,
które wypełniały Dni. Katalog
z ich spisem liczył 160 stron!
Druga taka broszura ukazywała
możliwości dojazdów do miasta
z głębi Niemiec środkami komunikacji publicznej (z dokładnym
rozkładem jazdy). Wspomnę tylko,

na corocznych ogólnodolnośląskich
Dniach Dolnego Śląska atrakcyjne
miejscowości naszego regionu.
Sponsorzy na pewno się znajdą,
bo to dla nich, przy tak dużej imprezie, fantastyczna reklama. Do
tego wkład nie musi być wyłącznie
ﬁnansowy, ważny jest też organizacyjny. Wątpię, czy gdyby wojewódzkie władze wystąpiły z taką
propozycją, spotkałyby się z odmową wrocławskiego radia, TV,
dolnośląskiej policji, banków, straży
pożarnej, właścicieli gastronomicznych punktów itp.
W Niemczech działa to od
dziesięcioleci i podobne imprezy
– Dni – odbywają się corocznie
w każdym związkowym kraju
(Landzie). Są Dni Saksonii, Turyngii itd. Podobno móc – to
chcieć. Czy na Dolnym Śląsku
komuś się zechce?

ODRODZONE SŁOWO POLSKIE | 7(49) / 2018

8

Dolnośląscy wolontariusze na Wschodzie
Pod honorowym patronatem prezydenta RP – Andrzeja Dudy

Wakacje na kresowych cmentarzach
Ryszard Mulek

Z

akończyła się IX edycja
akcji „Mogiłę pradziada
ocal od zapomnienia”.
Główną organizatorką tego przedsięwzięcia jest red. Grażyna Orłowska-Sondej, prezes Fundacji
Studio Wschód i członkini Stowarzyszenia Dziennikarzy RP
Dolny Śląsk. Natomiast patronat
honorowy nad akcją sprawował
prezydent RP Andrzej Duda.
W tegorocznej edycji wzięło udział
ponad 1300 wolontariuszy, którzy
pracowali na 145 opuszczonych
polskich cmentarzach położonych
w okolicach Lwowa, Stanisławowa,
Tarnopola, na Podolu i Wołyniu.
Od czterech lat porządkowany
jest między innymi XIX-wieczny
cmentarz w Lisowcach w powiecie
zaleszczyckim. Dla mnie, autora
relacji, miejscowość ta jest szczególnie bliska. Tam bowiem w 1922

roku urodził się mój ojciec Bazyli
Mulek. Tam mieszka wielu moich
krewnych, a na miejscowym cmentarzu spoczywają między innymi
moi pradziadkowie i dziadkowie.
To sprawia, że od czerech lat aktywnie uczestniczę w akcji „Mogiłę
pradziada ocal od zapomnienia”.
Przez trzy lata zaniedbany cmentarz w Lisowcach porządkowałem
razem z młodzieżą z Bogatyni.
Natomiast w tym roku, razem
z Krzysztofem Sutym z Wrocławia, wspomagaliśmy wolontariuszy
z Bożkowa koło Nowej Rudy,
wśród których byli uczniowie bożkowskiego Zespołu Szkół Agrotechnicznych: Bogusław Jajkiewicz, Oliwia Pańkowska i Maciej
Bułacz oraz absolwenci tej szkoły:
Marzena Dudek i Przemysław
Wierzbowski. Opiekę nad młodzieżą sprawowała Małgorzata
Nodzyńska-Wilczek.
Praca na cmentarzu do łatwych
nie należała. Teren nekropolii, cho-

W ostatnim dniu na cmentarzu odwiedziła nas mieszkanka Lisowiec, Halina Pruchnicka (druga od lewej), która przyrządzała nam obiady, oraz Pani Maria (pierwsza z prawej) z wnuczką

Zdjęcia: Ryszard Mulek i Krzysztof Suty

Praca na zarośniętych cmentarzach nie była łatwa

Powycinane zielska i chaszcze paliliśmy w ogniskach
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W drodze powrotnej do Polski zatrzymaliśmy się na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie
ciaż rok wcześniej został uporządkowany przez młodzież z Bogatyni,
ponownie był porośnięty prawie
dwumetrowymi chwastami, trawą
i gęstymi chaszczami, które zasłaniały wszystkie pomniki. Nie

załamaliśmy jednak rąk, nie poddaliśmy się. Panowie chwycili za
spalinowe kosiarki i ruszyli
w chaszcze, przypominające afrykański busz. Natomiast panie
uzbrojone w sekatory rozpoczęły

walkę z chwastami i kłującymi
pędami akacji.
– Najbardziej dokuczał nam
żar lejący się z nieba. Temperatura
prawie każdego dnia przekraczała
30 stopni Celsjusza, a my w takich
warunkach musieliśmy na ogniska
znosić powycinane krzaki i chwasty
– wspomina Marzena Dudek. –
Nie żałuję jednak, że tutaj przyjechałam. Rok wcześniej pracowałam
na cmentarzu w Kołomyi. Za rok
zapewne znów aktywnie włączę
się do tej pięknej akcji.
Krzysztof Suty: – Pracowaliśmy ciężko, ale dzięki temu oczyściliśmy duży teren cmentarza.
Nie mogę jednak zrozumieć, dlaczego do porządkowania nekropolii
nie włączają się mieszkańcy Lisowiec. Na cmentarzu nie pojawiła
się nawet Pani sołtys, którą wcześniej odwiedziliśmy z siedzibie Lisowskiej Rady Sołeckiej i przekazaliśmy paczkę polskich książek
dla miejscowej biblioteki.
Dla polskich wolontariuszy
wyjazd na Ukrainę był również
okazją do zwiedzenia miejsc, które
wiążą się z historią Polski, w tym
twierdzy w Kamieńcu Podolskim
oraz Cmentarza Łyczakowskiego
we Lwowie.
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Leczymy radonem, świerkiem i borowiną

Świeradów–Czerniawa

Dom Zdrojowy
Beata Pożoga

Ś

wieradów-Zdrój jest malowniczo położonym miasteczkiem w sercu Gór Izerskich na wysokościach 450–650
m n.p.m. Już w 1572 roku w księgach śląskiego lekarza Leonarda
Thunnessera znalazł się opis źródeł
wód mineralnych. W 1739 roku
specjalistyczna komisja hrabiego
Schaffgotscha naukowo potwierdziła lecznicze działanie wód
z okolicznych źródeł. O skutecz-

ności tutejszego leczenia decydują
przede wszystkim dobroczynne
wody lecznicze i wysokiej jakości
borowina oraz świerk.
Świeradów-Zdrój należy do
najbardziej znanych polskich
uzdrowisk. Kuracjuszy przyciąga
tu wyjątkowy, uzdrawiający, śródgórski klimat oraz malownicze
usytuowanie miejscowości na łagodnych górskich stokach.
Otaczające miasto Góry Izerskie są znakomite do uprawiania
turystyki pieszej, rowerowej i narciarskiej. Świeradów-Zdrój, poło-

Zabiegi z użyciem biczy szkockich w Domu Zdrojowym

Sauna i jacuzzi Sanus

żony nieopodal granicy, jest również
doskonałą bazą wypadową do
Czech i Niemiec.
Oferta lecznicza
Najcenniejszym skarbem Świeradowa-Zdroju jest borowina,
świerk i czerpane z Gór Izerskich
wody mineralne, bogate w radon,
żelazo, ﬂuor i magnez. To dzięki
ich odmładzającemu działaniu kurort zyskał miano Doliny Młodości.
Radon wpływa korzystnie na przemiany komórkowe, procesy enzymatyczne, wzmacnia naczynia
krwionośne, tkankę nerwową, obniża nadciśnienie tętnicze. Przyspiesza także procesy regeneracyjne
w tkance organicznej oraz działa
leczniczo na skórę, szkielet i mięśnie. Kąpiele radonowe zalecane są
osobom ze schorzeniami reumatycznymi, narządu ruchu oraz układu oddechowego. Zabiegi radonowe mają również pozytywne
działanie w chorobach ginekologicznych, m.in. łagodzą objawy
okresu przekwitania u kobiet i powodują wzrost poziomu testosteronu u mężczyzn.
Innymi cennymi walorami
Uzdrowiska Świeradów są borowina i świerk. Świerk wykorzystywany jest do leczniczych kąpieli
w schorzeniach układu oddechowego, natomiast borowina używana
jest do leczniczych kąpieli u pacjentów cierpiących na zwyrodnieniowe zapalenie stawów
i chrząstek stawowych. W Uzdrowisku leczone są głównie schorzenia narządu ruchu, reumatologiczne, neurologiczne, miażdżyca
tętnic obwodowych, nadciśnienie
tętnicze oraz choroby układu oddechowego. Wszystkie zabiegi wykonują wysoko kwaliﬁkowani rehabilitanci i ﬁzjoterapeuci.

Sanus – masaż klasyczny

Sanus z zewnątrz
Uzdrowisko Świeradów–
–Czerniawa Sp. z o.o. – Grupa
PGU jest jedynym podmiotem
leczniczym na terenie miasta
Świeradowa-Zdroju, który ma
wyłączną koncesję na wydobycie
i eksploatację wód leczniczych
ze złóż w Świeradowie i Czerniawie oraz jednym z dwóch
uzdrowisk w Polsce oferującym
zabiegi lecznicze na bazie radonu
na tak dużą skalę.

Uzdrowisko Świeradów-Zdrój
jest jednym z dwudziestu uzdrowisk radonowych w Europie. Wody
ze świeradowskich źródeł posiadają
poziom radonu zgodny z polską
normą wymaganą przy realizacji
zabiegów leczniczych.
Zapraszamy przez cały rok
do Uzdrowiska Świeradów–Czerniawa Sp. z o.o. na pobyty lecznicze, wypoczynkowe i SPA.
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Dawnych wspomnień czar

Podatek od marzeń
Nie palę, nie piję. Moim jedynym groźniejszym nałogiem
jest hazard – w granicach ﬁnansowych możliwości. Od zawsze
gram w dużego lotka na te same
liczby. Płacę dobrowolny podatek
od marzeń, licząc na szczęście.
Jedną z szóstek wytypowała
mi piosenkarka Irena Jarocka.
Przeprowadzając z nią wywiad
podczas jej pobytu w 1976 w Bydgoszczy, w ostatnich słowach zagadnąłem: „Żeby i gracze totalizatora coś z naszej rozmowy mieli,
proszę o wymienienie szczęśliwych
liczb w najbliższym losowaniu”.
Podała je, a ja wydrukowałem
w „Dzienniku Wieczornym”. Na
próżno, bo nie traﬁła wtedy nawet
trójki. Kreślę te liczby do dziś.
Bez większego sukcesu.

Mąż swojej żony,
żona swojego męża
W tymże 1976, w tejże Bydgoszczy, dla tegoż „Dziennika
Wieczornego” przeprowadziłem
– pamiętam dokładnie, że do nu-

meru na grudniowe święta – oryginalny, rodzinny wywiad z piosenkarką Haliną Kunicką i konferansjerem Lucjanem Kydryńskim. Ona i on zgodzili się odpowiadać na te same pytania, ale
osobno, nie słysząc siebie nawzajem, co zarówno im, jak i oczywiście czytelnikom umożliwiło
podczas lektury zabawne odkrycia
zgodności i różnic między tym
artystycznym małżeństwem.
Wcześniej wielokrotnie rozmawiałem z równie medialną parą,
Antonim i Hanną Gucwińskimi,
niezawodnymi dostarczycielami
tzw. wsadu do rubryki „Ciekawostki z zoo”, drukowanej w „Gazecie Robotniczej”. Kierujący
wrocławskim Ogrodem Zoologicznym okazali się utalentowanymi, świetnie się uzupełniającymi
gawędziarzami – o czym później
mogły się przekonać miliony Polaków, oglądając telewizyjny program „Z kamerą wśród zwierząt”.

Motoryzacyjny
analfabeta
Koronnym dowodem na moją
męską nienormalność jest kom-

pletny brak zainteresowania motoryzacją. Nie mam, nigdy nie
miałem i nie chcę mieć samochodu. Nie widzę siebie jako kierowcy. Samodzielnie jeździłem
tylko rowerem – i starczy.
Nie zapomnę jednego z moich
najbardziej koszmarnych tematów
reporterskich. W wyniku redakcyjnej łapanki miałem raz zebrać
na giełdzie samochodowej notowania cen pojazdów. Nic prostszego? Nie dla kogoś, kto z ledwością rozróżniał małego i dużego
ﬁata!

Pociąg przyjaźni
We wrześniu 1980 załapałem
się na jeden z ostatnich „Pociągów
przyjaźni” do ZSRR. Z Jeleniej
Góry trasa wiodła m.in. przez
Wilno, Mińsk i Leningrad (obecnie Petersburg) z jego niezwykłymi
atrakcjami turystycznymi. Ja jednak najbardziej zapamiętałem masowe chodzenie mieszkańców tego
pięknego nadnewskiego miasta
po jezdniach na czerwonych światłach, przy kompletnym braku
reakcji widzących to milicjantów.
Piesi lawirowali między pojazdami
zupełnie bezkarnie, tyle że na

własne ryzyko. Wpadłeś pod samochód – twoja wina, udało ci
się pokonać ruchome przeszkody
– jesteś chwat.
Punktem docelowym był białoruski Homel. Wcześniej kojarzył
mi się on głównie z Lejzorkiem
Rojtszwańcem z powieści Ilji
Erenburga – żydowskim „krawcem
mężczyźnianym”, znanym zwłaszcza z powiedzonka: „Zwalniają,
znaczy będą przyjmować”. Sześć
lat później miasto to zaczęło mi
się kojarzyć przede wszystkim
jako jedno z najbardziej poszkodowanych po katastroﬁe w nieodległej ukraińskiej elektrowni
atomowej w Czarnobylu.

Długopis
nie siekierka
Profesor Marek Mazurkiewicz,
w III RP m.in. sędzia Trybunału
Konstytucyjnego, był w PRL-u
działaczem Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej. W 1988 dopuszczono mnie do dziennikarskiej obsługi posiedzenia Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego
PZPR we Wrocławiu, w której
on zasiadał. Nie wiedząc, że jestem

obecny na tym forum, skrytykował
mój wydrukowany akurat w „Gazecie Robotniczej” felieton o Lechu Wałęsie. Uznał tekst za nazbyt
dla przywódcy „Solidarności” pochlebny, za mało ostry.
Zdenerwowałem się wtedy,
jak rzadko kiedy. Za pośrednictwem wspólnego znajomego,
dziennikarza w lokalnych władzach partyjnych, uświadomiłem
Mazurkiewiczowi, że moim narzędziem pracy jest nie siekierka,
lecz długopis.

Bogobojna
„Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze
dziewica” – usłyszałem z tzw. automatycznej sekretarki, gdym raz
wykręcił numer telefonu do pewnej znanej osobistości. Nagrany
głos nie był bynajmniej głosem
ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka.
Dzwoniłem bowiem nie do Torunia, do Radia Maryja, lecz do
Lewina Kłodzkiego, do domu
Czesławy Cieślak vel Violetty
Villas. To ona właśnie tak witała
wszystkich próbujących z nią porozmawiać.

Hobby

Polub szachy (26)
Łukasz Kłykow

K

sawery Tartakower (1887–
1956) był jednym z najlepszych szachistów okresu
międzywojennego. Ten urodzony
w Rosji Polak pochodzenia żydowskiego należał wówczas do
ścisłej czołówki światowej, w kraju
ustępując tylko Akibie Rubinsteinowi. Znany był również z nietuzinkowego poczucia humoru.
Jedno z szachowych otwarć
stosowanych czasami „na zaskoczenie” – tzw. debiut orangutana
– swoją niezwykłą nazwę zawdzięcza właśnie Tartakowerowi. Podczas międzynarodowego turnieju
w Nowym Jorku w 1924 jego
uczestnicy zwiedzali zoo w Bronxie.
Tartakowerowi szczególnie spodobała się orangutanica o imieniu
Susan. Dzień później rozpoczął
kolejną partię niecodziennym
1.b4!? Po grze zakończonej remisem stwierdził, że zaskakujące
otwarcie zostało mu podpowie-

dziane właśnie przez człekokształtną sekundantkę.
Cięty dowcip Tartakowera ujawniał się w wielu jego aforyzmach
komentujących szachową rzeczywistość. Wybrałem niektóre z nich:
• Szachy są nauką o własnych błędach.
• Nigdy jeszcze nie wygrałem ze
zdrowym przeciwnikiem (pokonani rywale niejednokrotnie tłumaczyli porażkę z Tartakowerem
swoją niedyspozycją zdrowotną).
• Izolowany pionek rozsiewa smutek na całej szachownicy.
• Spokojne posunięcie często działa
jak trzęsienie ziemi.
• Remis może powstać nie tylko
przez powtórzenie trzech ruchów,
także przez wykonanie jednego
słabszego.
• Zawsze istnieje właściwe posunięcie, trzeba je tylko znaleźć.
Kunszt szachowy Tartakowera
doceniali najwięksi. O jego umiejętnościach przekonał się w poniższej partii wspomniany Rubinstein.
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(diagram)
Białe stoją aktywniej, ale jak
się przebić się przez solidną obronę
czarnych? Tartakowerowi udaje
się to zrobić równie pięknie, co
szybko:
31. W:g7!!
Jeden z tartakoweryzmów głosi:
„Ponoś oﬁary, abyś sam nie stał
się oﬁarą”. Jednak w dalszej części
partii jego autor okazał się wierny
innemu własnemu powiedzonku:
„Lepiej od swoich poświęcać ﬁgury
przeciwnika”.
31... W:g7 32. S:f6 He7 33.
S:e8 H:e8
Czarne mają przewagę materialną, lecz atak białych trwa!
34. Hf4 We7 35. f6!
Do akcji wkracza nawet pion!
35... Sg6 36. W:e7 S:e7 37. f7
Czarne poddały się, gdyż albo
dostaną mata (po 37... Hf8 38.
Hf6+ Hg7 39. f8H+ Sg8 40.
H6:g7X), albo stracą hetmana.
Bohater dzisiejszego odcinka
rubryki wygrywał też z innymi
tuzami szachownicy, w tym

z czwartym mistrzem świata Aleksandrem Alechinem. Dowodził
w ten sposób prawdziwości takiej
maksymy swojego autorstwa: „W

szachach istnieje tylko jeden rodzaj
błędu: to przesadne mniemanie
o swym przeciwniku”.
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Niepokorni

Kapica, czyli syndrom Dedala
(albo odwrotnie)
Andrzej Łapieński

N

awet ludzie niespecjalnie
interesujący się starożytnością znają mit o Dedalu, opowieść o ucieczce do wolności na własnych skrzydłach, alegorii spełnienia czegoś z pozoru
niemożliwego, nierealnego, za cenę
bolesnej utraty kogoś jak najbardziej realnego – własnego dziecka,
o uprzywilejowanej pozycji nie
mówiąc. Budowniczy wspaniałego
pałacu dla władcy miał ją niejako
w pakiecie ze złotą smyczą...
Jest to również mit niezwykle
rozbudowany, wielowątkowy, operujący szczegółami, wręcz mozaikowy, czasami popadający
w sprzeczności i niekonsekwencje,
które można interpretować na
wiele sposobów.
W wersji uproszczonej, popularnej, sprowadza się jednak do
znanego, baśniowego schematu,
gdzie bohaterem jest mądry, pomysłowy sługa okrutnego i wystrychniętego na dudka tyrana,
a inne postaci stanowią jedynie
tło. Taką opowieść można łatwo
aktualizować, bowiem złych królów

nigdy nie brakowało, a jej projekcja
w rzeczywistość spełniała prostą
funkcję dydaktyczną – dobro zawsze zwycięża!
Współcześni źli królowie osiągają swoje niecne cele innymi metodami, zazwyczaj po prostu kupują
lub wymuszają to, czego potrzebują,
łącznie z przydatnymi im, utalentowanymi ludźmi, bo porywanie
i trzymanie ich w lochu okazało
się mało efektywne.
W roku 1934 przyjechała na
urlop z Wielkiej Brytanii do
Związku Radzieckiego taka właśnie
osoba, wschodząca gwiazda światowej ﬁzyki – Piotr Kapica. Przyjechał, ale już nie wyjechał, ponieważ zatrzymano mu paszport,
oświadczając, że obowiązkiem Rosjanina jest praca dla własnego
kraju i tu właśnie jego zdolności
będą właściwie spożytkowane.
Kapica, absolwent piotrogrodzkiej (d. petersburskiej) Politechniki
i jej obiecujący pracownik, znalazł
się w Anglii w roku 1921 jako
stażysta bodaj najważniejszego
wówczas na świecie ośrodka badań
ﬁzycznych, świetnego Laboratorium Cavendisha przy Uniwersytecie Cambridge, kierowanym

przez „człowieka, który zajrzał do
wnętrza atomu”, noblistę Ernesta
Rutherforda. Ów niepospolity naukowiec ocenił talent i pracowitość
młodego przybysza tak wysoko,
iż przyznał mu stypendium i powierzył kierowanie specjalnie utworzonym zespołem badawczym,
zwanym nieoﬁcjalnie „klubem Kapicy”. W roku 1922 otrzymał tytuł
doktora, a trzy lata później nominację na zastępcę dyrektora całego
Laboratorium Cavendisha.
A ponieważ Akademia Nauk
ZSRR uczyniła Kapicę swoim
członkiem, Anglikom nie wypadało
nie uczynić podobnego gestu, czyli
powołać go do Royal Society. Ważniejsze jednak od tych splendorów
było przyznanie ogromnej kwoty
15 tysięcy funtów na stworzenie
dla niego laboratorium. Otworzono
je z wielką pompą w roku 1933.
A tego było już Stalinowi za wiele,
szczególnie że cały naród miał,
zgodnie z jego wolą i kategorycznymi dyrektywami, usilnie pracować nad uczynieniem pierwszego
państwa robotników i chłopów
krajem uprzemysłowionym. Praca
radzieckiego obywatela na rzecz
kapitalistów, kolonialistów i wy-

Pracował nad
inteligentną miną
Adam Kłykow

N

iespełna rok temu – dokładnie13 sierpnia 2017
– w wieku 57 lat zmarł
Grzegorz Antkowiak. To jedna
z najbardziej interesujących i zarazem tajemniczych postaci, które
w życiu poznałem.
W 1989 założył pierwszy z sieci
kantorów wymiany walut Gant
(nazwa tej spółki giełdowej to oczywiście inicjał imienia i pierwsze litery nazwiska jej twórcy). Potem
pod tymże szyldem zajął się również
budową mieszkań oraz wynajmem
lokali biurowych i usługowych.
Niewątpliwie Antkowiak miał
głowę do robienia interesów.
W efekcie niejednokrotnie traﬁał
na listę 100 najbogatszych Polaków
w dorocznym rankingu tygodnika
„Wprost”.

Mnie z Antkowiakiem połączyły szachy. Był z pewnością lepszym graczem, zawodnikiem klubu
Hetman Wrocław. Natomiast to
ja w 1996 dostałem więcej (a nawet
najwięcej spośród wszystkich kandydatów) głosów w wyborach do
władz Dolnośląskiego Okręgowego
Związku Szachowego, w którym
obaj działaliśmy. On w tamtej kadencji został prezesem, ja – członkiem zarządu. Pamiętam zwłaszcza

wspólną podróż do Warszawy,
w roli delegatów na dwudniowy
walny zjazd Polskiego Związku
Szachowego.
Razem przenocowaliśmy
w stołecznym hotelu. Mieliśmy
czas na porozmawianie na różne
tematy, ale nie zaowocowało to
jakąś bliższą znajomością. Jako
czynny wówczas dziennikarz, byłem ostrożny w nawiązywaniu ściślejszego kontaktu z nim. Wolałem
utrzymać pewien dystans.
Antkowiak, inżynier informatyk, absolwent Politechniki Kijowskiej, po studiach, zanim zaczął
karierę biznesmena, pracował
w Wyższej Szkole Oﬁcerskiej
Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu. Wiem, że m.in. konstruował
tam prototyp tzw. inteligentnej
miny, odróżniającej wrogie pojazdy
od swoich.

zyskiwaczy stanowiła wręcz osobistą zniewagę dla dyktatora.
Zatrzymanie Kapicy wywołało
szok i oburzenie nie tylko w świecie
naukowym. O sprawie pisała poważna i mniej poważna prasa, wystosowywano apele, protesty, Rutherford prosił radzieckie władze
o pozwolenie kontynuowania uczonemu rozpoczętych badań, wydarzenie nabrało charakteru politycznego. Skończyło się jednak na
tym, że Anglicy zgodzili się odsprzedać ZSRR wyposażenie laboratorium.
Kapica został odizolowany od
zachodnich, szkodliwych miazmatów, choć dzięki jego wpływom
i zabiegom wielu młodych, radzieckich naukowców mogło pracować
i publikować w Cambridge.
Bardzo szybko, na bazie sprzętu
z laboratorium Cavendisha, utworzono w Moskwie instytut, gdzie
Kapica mógł dalej prowadzić prace
w swojej dotychczasowej specjalności, czyli ﬁzyce niskich temperatur, co przyniosło w roku 1937
kapitalne odkrycie – zjawisko nadciekłości helu. W czasie II wojny
światowej mocno się zaangażował
w działalność obronną, był nawet
członkiem Rady Ministrów ZSRR,
co jednak wcale nie świadczyło
o jego sympatii dla systemu komunistycznego.
Po bezwzględnej kapitulacji
Japonii, wymuszonej głównie atomową zagładą Hiroszimy i Nagasaki, potrzeba posiadania broni
jądrowej stała się dla Stalina oczywistością. W zespole ﬁzyków, mających ją skonstruować, znalazł się
również Kapica. Na krótko, jego
zatrącające o pacyﬁzm poglądy na
temat stosowania bomby A nie
znalazły uznania władz państwa,
szczególnie wszechmocnego Berii.

W roku 1949 odmówił udziału
w uroczystościach na cześć 70lecia urodzin Stalina, za co pozbawiono go wszystkich tytułów
naukowych i stanowisk – prócz
członkostwa Akademii Nauk.
Może dlatego, że był jedynym
akademikiem nienależącym do
KPZR?
Pracował w domowym laboratorium i pisał listy interwencyjne
w obronie prześladowanych naukowców. Ocalił ich sporo, m.in.
znakomitego Lwa Landaua. Po
śmierci Stalina przywrócono mu
poprzednią pozycję, ale dopiero
po roku 1965 mógł swobodnie
wyjeżdżać z kraju. W roku 1978
otrzymał Nagrodę Nobla za odkrycie dokonane 41 (!) lat wcześniej
– nadciekłość helu. Był członkiem
kilkudziesięciu towarzystw naukowych i kilkunastu honorowych
doktoratów, m.in. Uniwersytetu
Wrocławskiego (1976). Zmarł
w roku 1984.
Mitycznego Dedala otaczały
równie mityczne postaci, raczej
mało sympatyczne – potworny Minotaur, rozpustna Pazyfae i sam
król Minos, o którym wiadomo
trochę więcej, ale nie tyle, by stwierdzić, czy Minos znaczyło – król,
czy było imieniem własnym. Mieszkał w ogromnym pałacu o trzech
tysiącach komnat, ale dzielił go
ponoć z Minotaurem, dla którego
stanowił więzienie. Podobnie jak
Kreta dla Dedala, budowniczego
tego pomnika pychy.
Obaj – Kapica i Dedal – choć
rozdzieleni oceanem czasu, mieli
ten sam problem: jak się zachować
wobec tyranii? Wybrali różnie, ale
godnie.
Szlachetny Rosjanin i szlachetny Grek. Ludzie wielkiego
ducha i cierpienia.
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Recenzja

Sybir czy Syberia?
Andrzej Łapieński

N

a okładce niewielkiej książeczki współczesna fotograﬁa starej, nagrobnej
tablicy z napisem, że spoczywa tu
Ś†P JAN DUBAJ, kapitan sztabu
5 dywizji Strzelców Polskich. Zmarł
w więzieniu 6 czerwca 1920 roku
przeżywszy 26 lat. Ten grób i kilka
innych (polskich jest wiele), zachował się na cmentarzu w Krasnojarsku, dziś milionowym mieście
nad Jenisejem na Syberii. To mogiły Polaków, którzy zakończyli
życie w roku 1920 i byli... oﬁcerami.
Książeczka autorstwa Sergiusza
Leończyka nosi tytuł „Cmentarze
polskie na Uralu i Syberii” i jest
w zasadzie przyczynkiem do dziejów polskiej obecności na terenach
Cesarstwa Rosyjskiego i ZSRR.
Ale poruszając, choć skrótowo, ten
ogromny temat, może wzbudzić
większe zainteresowanie potencjalnego czytelnika, skłonić go do
poszukiwania odpowiedzi na podstawowe pytanie – skąd i dlaczego
ci i nie tylko ci nasi rodacy się
tam znaleźli? A wcale nie jest ona
prosta...
Nieszczęsny wiek XIX, kiedy
Rzeczpospolita, podzielona przez
trzy sąsiednie mocarstwa, znikła
z geograﬁcznej i politycznej mapy
Europy, sprzyjał patriotycznym
uniesieniom, które zwykle objawiają
się w sytuacji pozbawienia państwowej podmiotowości. Przyczyny,
które do tego doprowadziły, schodzą na plan dalszy. Najważniejsze
jest poczucie niemocy i zlekceważenia. Unicestwiono bohaterskie
przedmurze chrześcijaństwa, wspaniały wielki kraj, którego królową
była Matka Boska, oﬁarę spisku
niegodziwców, obelżywie nazwany
chorym człowiekiem Europy. Tak
to przedstawiali prawdziwi patrioci.
Ten sugestywny obraz został niejako wdrukowany w świadomość
większości ówczesnych Polaków
i funkcjonuje do tej pory. Zaś poczesne miejsce zajmuje w nim męczeństwo: zsyłka, kibitka, katorga,
kajdany i łagry, jednoznacznie kojarzone z Syberią, powszechnie
określaną złowieszczą, rosyjską nazwą – Sybir, pojmowanym jako
więzienie narodów.
Ta bardzo słabo zaludniona,
północna część Azji, obszar od
Uralu do Pacyﬁku, od XVI wieku
była naturalnym terenem moskiewskiej ekspansji. Najpierw dla
wymuszania od rdzennej ludności
jasaku (danin) w futrach i skórach,
z biegiem czasu podporządkowywania kolejnych terytoriów rosyjskiemu władztwu poprzez wpro-

wadzanie administracyjnego aparatu, eksploatacji odkrywanych bogactw naturalnych i na koniec –
osadnictwa, kolonizacji.
I właśnie zasiedlanie tych ziem
chętnymi przybyszami z europejskiej części potężniejącego państwa
sprawiało kłopoty. Rozwiązaniem
tyleż praktycznym, co w pewnym
stopniu skutecznym, była zsyłka
przeciwników politycznych i jeńców. Zesłańcy mieli dość dużą
swobodę, mogli zakładać rodziny i przede wszystkim upra-

wiać, na pożytek imperium,
swoje wyuczone
zawody i czasem
nawet otrzymywać
zapłatę.
Pierwszymi Polakami na Syberii byli
jeńcy z czasów wojen
Batorego i nieco późniejszych, czyli z początków XVII wieku. Tych
około 250 żołnierzy znało
się na fortyﬁkacjach, pracowali
więc przy ich wznoszeniu wokół Tomska i Krasnego Jaru
(Krasnojarska). Również uprawiali ziemię.
Wielkie zsyłki rozpoczęły się
u schyłku XVIII wieku po klęskach
Konfederacji Barskiej i Insurekcji
Kościuszkowskiej. Na Syberię traﬁło około 20 tysięcy buntowników,
a po nieudanej kampanii rosyjskiej
Napoleona (1812) 900 jeńców wojennych z towarzyszącego mu polskiego korpusu.
Wiek XIX z dwoma niepodległościowymi zrywami – listopadowym i styczniowym – przyniósł największe i najbardziej dotkliwe straty. Skazano i zesłano
na Sybir blisko 60 tysięcy niepokornych polskich patriotów. Był
to niejako akt osłabiającego, mściwego „upuszczenia krwi”, po dziesięcioleciach zastosowany w Katyniu i przedpolach powstańczej
Warszawy w roku 1944. I to zostało
zapamiętane i zapisane dziełami
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wielu nieprzeciętnych artystów
z epoki. Stworzono czarną legendę
Syberii-Sybiru, więzienia narodów,
i jaśniejącą na tym tle złotą – męczeńskiej Polski jako Narodów
Chrystusa. Powstał sugestywny
obraz okrutnego kata i niewinnej
oﬁary, któremu nadano rangę przyjmowanej bez zastrzeżeń

prawdy
absolutnej.
Prawdy absolutne
mają tę ułomność, że w realnym
życiu są najczęściej imaginacją.
Czy dla wszystkich rzuconych
wolą imperatora w te odległe, obce
i nieprzyjazne krainy istotnie takimi
były?
Zdecydowana większość zesłańców po kilku, kilkunastu latach
wracała do kraju. Wielu jednak
właśnie tam, na Syberii, znalazło
swoje miejsce do życia. Z zesłańców
stali się osadnikami, kolonistami.
Założyli rodziny, uprawiali zawody
niesłychanie tam przydatne, byli
nauczycielami, geodetami, budowniczymi, agronomami, zajmowali
się badaniami przyrodniczymi,

kartograﬁą czy etnograﬁą. Osiągali
uznanie nie tylko tuziemców, zaś
srogie oko miejscowych czynowników dostrzegało głównie ich
przydatność, a nie sympatie polityczne. Co prawda Ojczyzna była
daleko, ale daleko był również Car.
I na tych ogromnych, mało zaludnionych przestrzeniach czuli
się wolni. Tworzyli społeczności,
zakładali własne osady czy wsie,
jeszcze inni się asymilowali. Niektórzy robili większe czy mniejsze
kariery. Na początku drugiej połowy XIX wieku Syberię zamieszkiwało około 40 tysięcy
Polaków...
W historii Rosji jest wiele
znaczących postaci pochodzenia polskiego, zesłańców lub ich potomków,
żeby wymienić choćby
Konstantego Ciołkowskiego, twórcę teorii
lotów kosmicznych,
czy zoologa Mikołaja Przewalskiego.

Największy napływ Polaków z zaboru rosyjskiego na Syberię nastąpił w latach 70. i 80. XIX wieku. Było ich,
emigrantów zarobkowych, w co
trudno dziś uwierzyć, około... 500
tysięcy. Zdecydowaną większość
stanowili świeżo (1864) uwłaszczeni
wieśniacy, którym rząd carski nadał
prawo własności użytkowanej ziemi.
A ponieważ w Kongresówce takich
użytków brakowało, bezrolni i małorolni chłopi ruszyli na daleki
wschód – Syberię. A tam, niejako
w sposób naturalny, tworzyli wielką,
nieźle zorganizowaną diasporę:
funkcjonowały szkoły, katolickie
paraﬁe, patriotyczne organizacje.
To wszystko było bacznie obserwowane, ale było! I, jak się podczas
wywołanej przez bolszewików wojny domowej okazało, stanowiło
główny ludzki rezerwuar dla po-

wstających już od końca roku 1917
w kilkunastu miastach syberyjskich
(m.in. w Omsku, Irkucku, Tomsku)
zbrojnych oddziałów. Z nich właśnie pod koniec roku 1918 w Nowonikołajewsku utworzono Dywizję Syberyjską, przemianowaną
wkrótce na V Dywizję Strzelców
Polskich, składającą się z 4 pułków
piechoty, pułku kawalerii, pułku
artylerii, brygady inżynieryjnej i batalionu szturmowego. Razem liczącą ponad 11 tysięcy żołnierzy.
Dywizja weszła w skład armii
admirała Kołczaka, która mocą
decyzji głównego dowództwa, wraz
z oddziałami wojsk sprzymierzonych, dostała rozkaz ewakuacji na
wschód. Polacy mieli stanowić
ariergardę i posuwać się za korpusem czeskim. Cała operacja była
prowadzona dość chaotycznie, spory kompetencyjne i decyzyjne jej
nie ułatwiały. Przemieszczające się
wojska Armia Czerwona atakowała
od zachodu; siłą rzeczy musiała je
odpierać przede wszystkim straż
tylna.
Polacy stoczyli kilka krwawych
bitew: pod Tajgą, Krasnojarskiem,
Klukwienną, lecz w końcu zostali
zmuszeni do kapitulacji. Bolszewicy
złamali porozumienia, żołnierzy
skierowano do ciężkich robót, oﬁcerów uwięziono w Krasnojarsku,
gdzie część zmarła, część rozstrzelano.
Jednak około 900 żołnierzy
się nie poddało. Przedarli się do
Harbina i drogą morską wrócili
do kraju. Zdążyli jeszcze wziąć
udział w Bitwie Warszawskiej.
Jest to wydarzenie rzadko
wspominane, bo politycznie niewygodne. Co prawda walczyli
z bolszewikami, ale czy chodziło
im tylko o wolną Polskę? Może
też o Rosję, nie carską, lecz zachowującą tę część starego porządku, która im dała ziemię i trochę niezbędnej każdemu człowiekowi wolności? To jeden z wielu
fragmentów polskiej, zagmatwanej
historii, zasługujący na wielką, rzetelną opowieść, być może ﬁlmową...
Autor książeczki, sam Sybirak,
opowiada o grobach, którymi się
opiekuje nie tylko żyjąca tam jeszcze Polonia, ale też zlikwidowanych, zniszczonych, wymazywanych z pamięci. On je stara się
tam przywrócić. Robi to z dbałością
historyka, dokumentalisty, ilustratora i pasją właściwą ludziom
uczciwym i rozumnym.
Sergiusz Leończyk,
„Cmentarze polskie
na Uralu i Syberii”,
APAJTE Éditions
Paris 2018
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Tańce z tamtych lat

Zabawowe
dziewczyny (1)

Wojciech Mach

P

rawie 60 lat temu, w czasach
przaśnego PRL-u, powstały
wśród młodzieży pradyskoteki wywodzące się z prywatek
i klubowych wieczornic. Do odtwarzania muzyki przynoszono
olbrzymie, ciężkie lampowe, szpulowe magnetofony z NRD marki
Smaragd, od 1959 roku polskie
Melodie, potem Tonette z warszawskiego Kasprzaka, po 1961
roku Wilgi z Tonsilu a od 1968
roku z serii licencyjnych tranzys-

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

”

Żałuję, że nie jestem Japończykiem, bo w Kraju Kwitnącej
Wiśni szanuje się starszych ludzi.
U nas o prawach seniorów władza
dużo mówi, ale tylko mówi, bo
w rzeczywistości człowiek w sędziwym wieku jest traktowany jak
śmieć. Co pewien czas otrzymuję
telefony, w których proponują mi

Na niej prymitywnym nożykiem
– igłą wyryte/naniesione zostały
rowki z zapisem muzyki. Czas nagrania do 4 minut. Dopiero w połowie lat 60. pojawiły się pocztówki
o większym formacie i grubszym
podkładzie plastiku, umożliwiające
nagranie do 10 minut. Były one
już masowo tłoczone, ale miały
też lepszą jakość.
Niewielu Czytelników wie, że
we Wrocławiu pierwsze studio
nagrań pocztówek istniało w latach
1958–1962 przy Jedności Narodowej w miejscu, gdzie od 1999
roku stoi hotel Park Plaza. Potem
państwo Krystyna i Ryszard założyli małe studio w Sukiennicach,

vis-à-vis dzisiejszej Pizza Hut.
Także przy Świerczewskiego (Piłsudskiego) naprzeciw biura LOT-u
do lat 70. istniała taka ﬁrma. Popularne było ministudio na II piętrze DH Feniks w Rynku i na
Dworcu Głównym PKP. Około
1963 roku pocztówki dźwiękowe
można było nagrać wszędzie, dosłownie na poczekaniu wraz z życzeniami złożonymi własnym głosem i wybraną melodią. Obdarzoną
takim prezentem dziewczynę zapraszało się do wolnej chaty na
przesłuchanie charczącej płytki…
Centrum sprzedaży pocztówek
dźwiękowych były wszelkie bazary
i małe prywatne sklepiki. W nie-

tydzień. W karnawale wszędzie –
także i w miastach – wisiały malowane kredkami plakaty: „Zabawa
taneczna – doborowa orkiestra –
bufet obﬁcie zaopatrzony – sztachety z płotu na miejscu, w dużym
wyborze”. Nad ranem, po zakończeniu zabawy, na spotkanie hałasujących, wytaczających się
w oparach alkoholu uczestników,
przez dziury w płocie wybiegały
gromady psów, dzięki czemu mniej
poturbowani balowicze z szybkością światła przemieszczali się do
swych domostw.
Po jednej z potańcówek rozmawiają dwie przyjaciółki: – Co
powiedziałaś mężowi, gdy szłaś

dziele na straganach przed kościołami sprzedawano pocztówki
z nagraniami pieśni kościelnych
za „co łaska”. Nie tylko dzieci fascynował legendarny, bajkowo kolorowy sklep z zabawkami Chatka
Puchatka przy Kiełbaśniczej róg
św. Mikołaja. Nad Chatką zapraszała kawiarnia Ali Baba – tam
dopiero były realne cuda i dziwy!
Nie istniał jeszcze dyktat telewizji i komercyjnych rozgłośni
radiowych. Raczkować zaczynała
Rozgłośnia Harcerska na falach
krótkich i Program III Polskiego
Radia na UKF nadające nieco zachodniej muzyki dla fonoamatorów. We wsiach i małych miejscowościach licznie powstawały
bardzo potrzebne klubo-kawiarnie
i Koła Gospodyń Wiejskich –
zresztą dziś z powodzeniem reaktywowane! W owych siermiężnych
czasach lat 50.-70. wielkim dziwem
wydawała się wiejska, ludowa zabawa, w czasie której nie dochodziło do solidnych, zbiorowych
bójek. Przecież w wioskach stanowiło to obowiązkową, żelazną
atrakcję do omawiania przez cały

na pierwszą randkę z innym, poznanym na zabawie mężczyzną ? –
Jak zwykle powiedziałam prawdę,
że idę na badania porównawcze…

torowych ZK z Kasprzaka. W latach 1957–1968 królowały lampowe, walizkowe gramofony Karolinka i Bambino. Po 1972 roku
pojawiły się licencyjne magnetofony kasetowe MK125 i plastikowe
gramofony z serii Mister Hit.
Zachodnie przeboje nagrywano
nocami (lepszy był wtedy odbiór)
z nadającego na falach średnich
kultowego Radia Luxembourg.
Pod koniec lat 50. rozpoczęło się
masowe szaleństwo z pocztówkami
dźwiękowymi. Były to zwykłe widokówki lub zdjęcia z naklejoną
cienką warstwą folii plastikowej.

D

E

P

A

różne badania lekarskie (np. serce,
kręgosłup, nerki, wątroba itp.) ﬁnansowane przez Unię Europejską.
Jednocześnie pytają o mój wiek,
a kiedy informuję, że niedawno
skończyłem 80 lat, to miła pani
w telefonie odpowiada, że nic
z tego, bo przekroczyłem granicę
wieku. To co do jasnej cholery
ma robić starszy człowiek?! Według
nich – zdychać i będzie z nim spokój!!!
Inną szykanę dla seniorów przygotowały banki. Osoba, która skończyła 80 lat, nigdzie nie dostanie
kredytu. Co pozostaje staruszkowi?
Usiąść na ulicy, zdjąć kapelusz
kupiony w lumpeksie i żebrać. Ale
doczekaliśmy się czasów!
Jerzy Konieczny, Wrocław

”

Na studiach prawniczych
uczono mnie, że Konstytucja jest
najwyższym aktem prawnym.
Wszystkie ustawy i niższej rangi
akty prawne muszą się z nią zga-

R

K

dzać. Ale partia rządząca obecnie
w Polsce ma to gdzieś. Konstytucja
wyraźnie mówi, że kadencja pierwszego prezesa Sądu Najwyższego
trwa 6 lat, ale władze pisowskie
samowolnie skróciły ją do 4 lat
i kazały pani prezes iść wont. Czy
my na pewno żyjemy w państwie
prawa?
Zenon Wasilewski, Opole

”

Smucę się, że Jarosław Kaczyński ma kłopoty ze zdrowiem.
Życzę mu wszystkiego najlepszego,
ale natura i wiek mają swoje prawa
i czas, aby prezes abdykował. Może
nawet zostać honorowym prezesem
swojej partii. Na jego miejscu widziałbym Mateusza Morawieckiego,
bo szef partii rządzącej na ogół
jest premierem. Morawicki ma wiele dobrych pomysłów, które może
zrealizować kiedy nie będzie miał
nad sobą dobrego wujka.
Stanisław Sokolnicki, Wrocław

Autor niniejszego tekstu, red.
Wojciech Mach, w roli wodzireja w tamtych latach
O takich i innych zdarzeniach
w dawnym Wrocławiu rozmawiamy i wspominamy w programach
istniejącej już pięć lat wrocławskiej
telewizji internetowej VTV. Zapraszam do oglądania.
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Region

Imieniny Marii,
Maryś,
Marysieniek
w Chojnowie
Imprezę prowadził red. Wojciech Mach z „Odrodzonego Słowa Polskiego”

Wspomnienie
lipcowego święta PRL
Lesław Miller

22 Lipca było największym
świętem państwowym w okresie
komunizmu. Organizowano festyny, występy artystyczne, rzucano
do sklepów lepsze towary, których
me można było kupić w innych
dniach.
Z tej okazji, w ogródku Klubu
PRL we wrocławskim Rynku, 22
lipca 2018 roku odbyła się impreza
satyryczno-wspomnieniowa, prowadzona przez dziennikarza naszej
gazety – red. Wojciecha Macha.

Ubrany w mundur sowieckiego
oﬁcera zwracał się do wszystkich
per towarzysze. Mówił o amerykańskich imperialistach, którzy
rzucili na nasze pola stonkę ziemniaczaną, ludu pracującym miast
i wsi przekraczającym normy produkcyjne, kierowniczej roli partii.
Mogliśmy posłuchać melodyjnych piosenek z tamtego okresu
oraz fragmentów przemówienia
Władysława Gomułki, który mówił
o rozwiązywaniu problemów, które
partia sama stworzyła.
Na imprezę przyszło sporo
młodzieży, dla której tamte czasy

to historia. Red. Mach przeprowadził wśród nich kwiz na temat
wiedzy o Polsce Ludowej. Poziom
ich odpowiedzi był żenująco niski,
a na pytanie: Co oznacza skrót
PRL, pewien młody chłopak „rozszyfrował” go jako: Polska Republika Ludowa. Na szczęście do tego
nie doszło, choć może niektórzy
towarzysze radzieccy mieliby na
to ochotę.
Starsi, pamiętający z autopsji
czasy PRL-u, słuchali starych melodii z łezką w oku. Może nie
PRL-u im było żal, co młodych
lat.

100 lat
Pani Karoliny Pulkowskiej
S

etne urodziny obchodziła
mieszkanka Bolesławic, Pani
Karolina Pulkowska. Taka

rocznica urodzin nie zdarza się
często. Dlatego o tak wspaniałym
jubileuszu oprócz rodziny i zna-

Burmistrz Jaworzyny Śląskiej – Grzegorz Grzegorzewicz składa gratulacje Jubilatce
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jomych pamiętali przedstawiciele
władz wszystkich szczebli. Podczas
okolicznościowego spotkania życzenia Pani Karolinie złożyli przedstawiciele władz gminnych Burmistrz Grzegorz Grzegorzewicz
oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Artur Nazimek. O Jubilatce
pamiętali również przedstawiciele
władz powiatu ze starostą na czele
oraz kierownik oddziału KRUS.
List gratulacyjny skierował również
Prezes Rady Ministrów oraz Wojewoda Dolnośląski.
Wszyscy życzyli Pani Karolinie
kolejnych długich lat życia w dobrym zdrowiu oraz pogody ducha.

W

ładze Chojnowa zapraszają 15 sierpnia
2018 roku na święto
Wojska Polskiego, Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny oraz
hucznie obchodzone imieniny Marii, Maryś, Marysieniek…
Uroczystości rozpoczną się tradycyjnie mszą św. i spotkaniem
pod obeliskiem przy ulicy Chmiel-

nej, a po południu w centrum
miasta wesołe imieniny wszystkich
– małych i dużych – Marii (w
ubiegłym roku wspólnie z mieszkańcami Chojnowa świętowało 69
solenizantek).
Muzycznym prezentem dla
uczestników świętowania będą występy folklorystyczne i koncert zespołu Trubadurzy.

Rezerwat
przyrody
Komorzno
T

o leśny rezerwat przyrody
w gminie Wołczyn w powiecie kluczborskim na
Opolszczyźnie. Zajmuje powierzchnię 3,7 ha. Został utworzony w 1969 roku.

Według aktu powołującego rezerwat powstał on w celu zachowania ze względów naukowych
i dydaktycznych fragmentu buczyny pomorskiej.

Kucharze
z Kudowy-Zdroju
najlepsi w Polsce
K

ucharze z Kudowy-Zdroju,
serwujący regionalne potrawy z Dolnego Śląska,
zostali laureatami Ogólnopolskiego
Przeglądu Kuchni Regionalnych,
jaki odbył się w Kroczycach na
Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.
O miano najlepszej kuchni rywalizowały reprezentacje wszyst-

kich województw. Każda z drużyn
stworzonych przez kucharzy z najlepszych i najbardziej renomowanych restauracji, musiała przygotować zarówno dania regionalne,
jak i wykwintne oraz desery. Jurorami była publiczność, która głosowała „bonami-cegiełkami” wspierającymi Ośrodek Pomocy Dziecku
i Rodzinie w Górze Włodowskiej.
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Sport

Przegrali mundial na całego
Waldemar Niedźwiecki

J

echali na mundial, by potwierdzić przynależność do światowej czołówki, do której tak
naprawdę nie należeli. Wszystko
przez ranking FIFA lokujący polską reprezentację w gronie czołowych drużyn globu, jeszcze na
krótko przed inauguracją mi strzostw w Rosji. Nigdy nie poznaliśmy kryteriów owego rankingu,
zresztą w odniesieniu do innych
zespołów także. W naszej grupie
ﬁnałowej plasowaliśmy się najwyżej, najniżej zaś ekipa Japonii. Ale
to Polaków zabrakło w 1/8 ﬁnału,
znaleźli się w niej natomiast reprezentanci Kraju Kwitnącej Wiśni.
I napędzili solidnego stracha faworyzowanej Belgii. Chyba tylko
obrońcy mistrzowskiego tytułu
Niemcy mieli prawo do równie
głębokiego rozczarowania – zajęli
ostatnie miejsce w grupie, przegrywając z Meksykiem i Koreą
Południową. W tych okolicznościach zupełnie innego wydźwięku
nabiera wygrana naszej drużyny

z zespołem Joachima Loewa w eliminacjach mistrzostw Europy
w październiku 2014 roku.
Ponieśliśmy na mundialu anno
2018 porażkę sportową, ale i wizerunkową. Dwie porażki, beznadziejna gra z jednej strony, z drugiej
zaś kompromitująca, niemająca
z profesjonalizmem wiele wspólnego postawa w ostatnich minutach meczu z Japonią dopełniły
fatalnego obrazu występu podopiecznych Adama Nawałki na
rosyjskich boiskach. I to musiało
mieć przełożenie na dalszą karierę
naszych piłkarzy.
Wielu z nich oczyma wyobraźni widziało się po mistrzostwach
w mocnych europejskich klubach.
Najgłośniej było o przeprowadzce

Roberta Lewandowskiego do...
Realu, PSG, Chelsea (to najsłynniejsze z klubów starających się
ponoć o Polaka). Ale o znanym
pracodawcy myśleli też (optymiści!)
Grzegorz Krychowiak (mógł się
spodziewać, że PSG ponownie go
wypożyczy lub – jeśli znajdzie się
jakiś frajer – sprzeda) czy Kamil
Grosicki (nie chcą go w grającym
na zapleczu angielskiej ekstraklasy
Hull), ugruntowania pozycji w klubie spodziewali się: Arkadiusz
Milik i urodzony w Ząbkowicach
Śląskich Piotr Zieliński (obaj Napoli), Jan Bednarek (Southampton), a nawet jeden z weteranów
kadry Jakub Błaszczykowski (Vﬂ
Wolfsburg), wreszcie o zmianie
klimatu marzył Michał Pazdan

(Legia). Skończyło się na przenosinach... bramkarza Łukasza
Fabiańskiego ze zdegradowanej
Swansea do West Ham United.
To jego nowy klub zaklepał jeszcze
przed rozpoczęciem mundialu.
A co z resztą? Kiedy piszę te
słowa, telenowela z Lewandowskim nadal trwa, choć Bayern ani
myśli (za żadną kasę) pozbywać
się Polaka. Pazdan pozostaje zawodnikiem słabej Legii, Błaszczykowski ma mizerne szanse na
regularną grę w Wolfsburgu, Grosicki stoi pod ścianą, bo chętnych
na jego usługi nie widać, zaś Milik
musi na treningach przekonać
Carlo Ancelottiego, że zasługuje
na miejsce w podstawowej jedenastce. Rzeczywistość sprowadza

na ziemię Krychowiaka. O PSG
może zapomnieć, o innym renomowanym klubie z Europy Zachodniej raczej też, więc być może
zostanie wypożyczony przez paryżan do... Lokomotiwu Moskwa.
To wcale nie byłby zły kierunek,
wszak Lokomotiw jako mistrz
Rosji zagra w Lidze Mistrzów,
ponadto kolegą klubowym „Krychy” byłby Rybus. Chyba że po
mundialu i on wyląduje na ławce
rezerwowych – francuska „L’Equipe” umieściła tego zawodnika
w najgorszej jedenastce mistrzostw
świata, obok m.in. Piszczka i Góralskiego. Tylko siąść i płakać.
Współczuję nowemu selekcjonerowi reprezentacji Jerzemu
Brzęczkowi. Zmontować z tych
przegranych facetów zespół, którego nie będziemy się wstydzić,
to zadanie karkołomne. Zwłaszcza
że frustrację może pogłębić sytuacja
związana z niepewną przyszłością
klubową.
I tak oto zeszliśmy z chmur
na ziemię. Tak, jak nas do tego
przyzwyczaiły rodzime zespoły
grające w europejskich pucharach.

CCC w kolarskiej elicie!
Waldemar Niedźwiecki

I

tym razem polscy kolarze nie
zawojowali słynnego Tour de
France, choć nadzieje były niemałe. Sympatycy tej pięknej dyscypliny w naszym kraju liczyli, że
Michał Kwiatkowski nie będzie
wyłącznie pomocnikiem Frooma
i Thomasa, który wykona dla obu
gigantyczną pracę, sam chowając
swoje – zrozumiałe – ambicje do
kieszeni. Nie tylko moim zdaniem
zasłużył na więcej niż tylko solidny
czek po wykonaniu heroicznej roboty. Rafał Majka przystępował
do TdF jako lider grupy BORA –
Hansgrohe z zadaniem uplasowania
się w czołówce klasyﬁkacji generalnej. Ale szefowie niemieckiej
„stajni” przydzielili mu do pomocy
zaledwie jednego zawodnika, dobrze czującego się w górach, gdzie
zapadają decydujące rozstrzygnięcia.
Większość partnerów z BORY
miała za zadanie ułatwić skuteczny
ﬁnisz Peterowi Saganowi, którego
jednak końcowy rezultat nie interesował. Mimo to Polak aż do 10
etapu spisywał się bardzo dobrze,
m.in. nie pogubił się na brukach
do Roubaix. Jednak na tym odcinku
leżał dwa razy, mocno się poobijał,

co znalazło odbicie już na następnym etapie – po nim Majka przestał się liczyć w ostatecznej rozgrywce.
Zupełnie niewidoczni byli pozostali polscy kolarze startujący

w Tour de France. Kibice mieli
więc prawo czuć się zawiedzeni.
Czy jest szansa, by to się zmieniło?
Tak, i to już w przyszłym sezonie.
Właściciel ﬁrmy CCC, a także
kolarskiej grupy o tej samej nazwie

występującej w II Dywizji Dariusz
Miłek postanowił kupić jedną
z największych grup w zawodowym peletonie BMC (dotąd jej
właścicielami byli Amerykanie)!
Pozostaną w niej czołowi zawod-

nicy, m.in. eksmistrz świata, wielodniowy lider tegorocznego TdF
Greg van Avermaet. Ale polkowicki miliarder zamierza zakontraktować do CCC (bo tak będzie
się nazywać grupa) także czołowych polskich kolarzy. Majce kończy się kontrakt z BORĄ i czeka
na propozycje. Nie wiadomo co
z Kwiatkowskim, czy jego umowa
ze SKY będzie obowiązywać
w przyszłym sezonie i co myśli
o swojej przyszłości sam zawodnik.
Tak czy inaczej, rodzimych ścigantów – o czym zapewnia Miłek
– w CCC nie zabraknie. Tym samym także zainteresowania występami Polaków w najbardziej
prestiżowych wyścigach.
Miłek nie rezygnuje również
z ﬁnansowania krajowej grupy
CCC, której barwy mają reprezentować głównie młodzi, obiecujący kolarze. A przecież biznesmen ﬁnansuje ponadto mistrzowski
zespół koszykarek CCC, mających
aspiracje wygrywania nie tylko na
krajowych parkietach, ale i w Eurolidze. Dlatego zbudował drużynę
zdolną do walki z europejskimi
potentatami. Jednak jego największą miłością pozostaje kolarstwo.
Ostatnie decyzje są tego najlepszym dowodem.
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Wesoło i rekreacyjnie

Kawały z bacówki
Miesza baca kijem w szambie. Podchodzi do niego
– Jak to? I nic nie powiedzieli? – pyta ksiądz.
przypadkowy przechodzień i pyta:
– Powiedzieli: Beeeeeeeeee!
– Czego baca tam szuka?
***
– Marynarka mi wpadła.
Rozmawia trzech kolesi i przychodzi baca.
– No, ale po co panu ta marynarka, skoro ona cała
– Baco, tak się zastanawiamy, gdzie wyjechać, bo
jest w łajnie?
w Polsce nie ma gdzie pracy znaleźć! – mówi Lu– No, ja wiem, ale kanapki w kieszeni były.
cek.
***
– Do Ruskich? – mówi Gucek.
Siedzi baca na górce i buja się. Podchodzi turysta
– Nie... – odpowiada baca.
i pyta:
– Do Niemców? – pyta Hubert.
– Baco, co robicie?
– To już prędzej. Tyle że z polskimi imionami się
– Waham się.
nie dogadacie! Ty Lucek będziesz Luj... Ty Gucek
– Jak to się wahacie?
będziesz Guj!
– Ano panoczku byłem wczoraj ze starą na weselu.
– To ja nie chcę jechać! – krzyczy Hubert!
Dostałem po mordzie, ukradli mi portfel i zegarek,
***
starą zgwałcili, a na dodatek zaprosili jeszcze na
Dwaj górale kłócą się, który z nich jest silniejszy.
poprawiny.
– Jo podnose 300 kilogramów.
– I co? – pyta turysta. – Idziecie?
– A jo 400 kilogramów.
– Stara chce iść, ale ja się jeszcze
– Jo 500 kilogramów.
waham.
podnose.
***
Nagle jeden z nich wpadł do wody
Przychodzi baca do spowiedzi:
i krzyczy:
– Proszę księdza, zgrzeszyłem.
– Jo tonę!
– Jak, synu?
– A jo dwie!!
Nie pije
– Szedłem sobie przez łąki i zoba***
Nie pali
czyłem piękną damę. Podkradłem
Baca wprowadził swoją teściową na
Nie przeklina
się, przewróciłem ją, no i długo...
szczyt Giewontu i mówi do niej:
– To wielki grzech, synu.
– Słuchoj mnie kobito. Mój dziadziuś
Nie oszukuje
– To jeszcze nic. Na wszystko paswoją teściową w Dunajcu utopił,
Nie zdradza żony
trzyli jej rodzice, bracia, siostry,
mój tatuś swoją teściową ciupaską zaNie istnieje
ciotki, wujowie, kuzynostwo i sąciukał, a jo cie kobito puscom wolno...
siedzi.

Doskonały
człowiek

Fraszki Jana Zacharskiego
Spojrzenie
Wielu z nas taki zamiar ogarnął,
By rzeczywistość widzieć na czarno.
W wakacje zmieńmy swoje zamiary
I przez różowe spójrzmy okulary.

Rozmyślania
W lecie upałem rozleniwiony
Wciąż kontempluję cztery świata strony,
Nad swego losu splątaną nicią,
Rozmyślam nad życiem, a także nad rzycią.

Pyton
Opinia publiczna jest zadowolona,
Bo na wakacje znalazła pytona.
Co tam afery, waśnie i skandale,
Pyton zastąpi je doskonale.

Trener
Kibic piłkarski dziś żałośnie załka,
Miała być nawałnica, a była Nawałka,
Nowych kandydatów mamy cały pęczek,
Zaś obecnym Nawałką zostanie pan Brzęczek.

Letni temat
O czym tu fraszki pisać latem,
Czas z politycznym zerwać tematem
I niech tę nową tendencję wyraża
Piękna dziewczyna i złota plaża.
Romans
Wakacyjny romans z zoologią w tle,
Jak się on rozwija, każdy o tym wie,
Ja ciebie nazywam żabką i motylkiem,
A ty też na mnie nie patrzysz wilkiem.
Choroba
Częstą chorobą ten pan jest dotknięty,
Bo bywa głuchy na argumenty,
Lecz każdy medal ma swoje dwie strony,
Bo ślepo słucha swoich przełożonych.
Ojciec
Zanim ojciec narodu znalazł się za sterem,
Najpierw orderu został kawalerem,
Niech się ojciec narodu zawsze troszczy o to,
Żeby się jego naród nie poczuł sierotą.

Jola na wrocławskim Rynku

Po maturze

Żarty z małżeństwa
Wielką zaletą kochanki jest to, że można jej się
wyżalić o wadach żony. Spróbujcie natomiast wyżalić się żonie o wadach kochanki…
***
Żonie zachciało się urozmaicenia w życiu seksualnym. Zatrudnili nowego ogrodnika i nową opiekunkę do dziecka.
***
– Kiedy przed ślubem wspominałem, że marzę
o wielkiej rodzinie, nie chodziło mi wcale o to, żebyś pięć lat później ważyła sto kilo.
***
– Dziwne – mówi mąż do żony – ty masz niebieskie oczy, ja mam niebieskie oczy, a nasza córeczka
ma piwne. Ciekawe po kim...
– A co, może powiesz, że piwa nie pijesz?!
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