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Czy wiesz, że…

Kościół użytkowany był
pr zez parafię ewangelicką do 1945 roku. W
latach 60 XX w. został
przebudowany na siedzibę dyrekcji i magazyny
PUPiK „Ruch”, którą oddano do użytku 30 maja
1969 r. Budynek obecnie
jest opuszczony i znajduje się w coraz gorszym
stanie technicznym.
Red
Rubryka powstaje we współpracy
z Biblioteką pod Atlantami

Czytaj str. 11

Najlepiej zrobić to zapominając o bożym świecie przy
lekturze WieszCo. W tym tygodniu oddajemy bowiem do

waszych rąk kawał gazety. Na
44 stronach znajdziecie wszystkie swoje ulubione rubryki,
oczywiście z akcentami wiel-

kanocnymi. Proponujemy także
świąteczny dodatek, który
nazwaliśmy WieszCo z jajem,
w którym oprócz życzeń czeka

na was mnóstwo rozrywki i
wiele ciekawostek z całego
globu. Dlatego czytajcie, świętujcie, odpoczywajcie i co tam
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Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com/Kobby Dagan)

Wielkanoc to piękne święta, którym towarzyszy budząca się do życia przyroda. Nie miejcie nam za złe takiego poetyckiego wstępu,
nieprzystającego do naszego stylu. Ale… Co tu dużo gadać, życzymy
wam, aby ten nadchodzący czas obfitował w same miłe przeżycia i
żebyście znaleźli czas na złapanie oddechu w popierdzielonym i szaleńczo galopującym świecie.

Redakcja

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

To czas na wytchnienie

musicie ściągnąć bezpłatnie
najnowszy numer w formacie
PDF ze strony www.wieszco.
pl. Tam też znajdziecie wszystkie archiwalne wydania naszej
gazety. Wesołego Alleluja!

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

Tylko u nas 44 strony!

chcecie jeszcze róbcie, byle na
chwilę włączyć tryb „reset”.
Gdy już poświętujecie, koniecznie podzielcie się z nami
opiniami. Dajcie znać, co was
niepokoi, interesuje, bulwersuje, śmieszy, a nawet szokuje. Kontakt z wami, Drodzy
Czytelnicy, jest dla nas bardzo
ważny, ponieważ nierzadko
czerpiemy z maili inspirację
do zajęcia się kolejnymi tematami. A więc piszcie do nas jak
zwykle na dobrze znany adres:
redakcja@wieszco.pl.
Szukajcie naszego dwutygodnika jeszcze przed świętami,
a znajdziecie go w jednym z
500 punktów kolportażu na
terenie całej Aglomeracji Wałbrzyskiej. To w wersji papierowej, czyli tradycyjnej. Możecie
nas także poczytać w urządzeniach mobilnych. Wtedy

RYS: Marcin Skoczek

wy. Bowiem oprócz ołtarza
i kazalnicy nad nimi znajdowały się organy, pochodzące
ze znanej świdnickiej firmy
Schlag & Söhne. Taki układ
miał podkreślać znaczenie
słowa bożego i kazania w
liturgii.
Pierwszym, i jak się z czasem okazało, jedynym duszpasterzem w tym kościele
był pastor Otto Rodatz, który
troszczył się o wspólnotę
ewangelików Sobięcina i
Grzęd.

Fot. użyczone (www.polska.org.pl)

W Wałbrzychu jest świątynia nazywana kościołem
jednego pasterza? Budowlę
w Sobięcinie wzniesiono w
latach 1913-1914. Uroczyste
otwarcie dla wiernych nastąpiło 10 listopada 1914 roku,
w rocznicę urodzin Marcina
Lutra i właśnie jemu dedykowano świątynię.
Modernistyczne wnętrze
kościoła było jedynym takim na ziemi wałbrzyskiej.
Dodatkowo unikalny był tu
także tzw. ołtarz ambono-

W Y LU Z UJ!
U Ś M I EC H N I J S I Ę

Szukaj

w środku
dodatku

„ Z jajem”
Kontakt
ul. Główna 10A 58-309 Wałbrzych
tel. 510 408 085
www.wieszco.pl
e-mail: redakcja@wieszco.pl
Redakcja nie odpowiada za treść reklam
i ogłoszeń oraz za materiały nadesłane.
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» Zajazd Stadt Berlin. Stał przy ul. Nowowiejskiej 1, wyburzony
w 2012 roku (Rys. Walter Kosche, Durch Waldenburgs Straßen)

Kreską po zaułkach
„Wałbrzych, jak każde miasto, ma znaczące postaci. Niektóre z nich są ważne z punktu widzenia kryteriów historycznych, artystycznych czy ekonomicznych, inne zaś ze
względów emocjonalnych” – pisał Krzysztof Kobielec w „Kulturalnych variach” (Wałbrzyskie szkice 2), publikując spis ponad 30 znanych ludzi Wałbrzycha. Odpowiadając
na apel autora, aby spis pozostał otwarty i każdy mógł dopisywać do niego kolejne
nazwiska, chcemy przypomnieć postaci dwóch przedwojennych artystów-malarzy.
A pomysł zrodził się podczas wizyty u Marii Lipińskiej,
córki Alfonsa Szyperskiego.
Wśród zdjęć z archiwum rodzinnego natrafiliśmy na kilka
raczej nieznanych rysunków
sygnowanych przez Rudolfa
Krafta.
Artysta urodził się 26 maja
1885 roku jako Rudolf Kramarczyk. W karcie personalnej
zapisano, że przyszedł na świat
w Opolu, a jego ojciec Thomas
był nauczycielem w szkole
powszechnej w Białej (Zülz
O./S.). Kraft od najmłodszych
lat marzył o zawodzie artysty
malarza, ale ponieważ rodzice

nie byli w stanie sfinansować
kosztownej edukacji artystycznej, wybrał zawód nauczyciela.
Ucząc dzieci oszczędzał na
studia w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Studiował
w niej 3 lata, w tym czasie
zafascynowany był impresjonizmem, później ekspresjonizmem. Od 1913 roku był nauczycielem rysunków (srogim,
jak wspominali uczniowie)
w wałbrzyskiej szkole realnej
(Realschule), która najpierw
działała w budynku przy obecnej ul. Limanowskiego, a od
1927 roku, już jako wyższa
szkoła realna (Oberrealschule),

» Staw gondolowy gospody Blümela na Szczawienku (Rys.
Rudolf Kraft, zbiory Marii Lipińskiej)

w nowym gmachu na Nowym
Mieście przy ul. Paderewskiego (obecny Zespół Szkół
Ogólnokształcących Nr 1).

i należącego do niego Koła
Przyjaciół, organizującego
wiele wystaw przedstawiających prace miejscowych ar-

Rudolf Kraft nie tylko nauczał, zajmował się również działalnością artystyczną, malował akwarele i
obrazy olejne, tworzył sztychy, drzeworyty i rysunki, a jego prace przedstawiają nie tylko Wałbrzych
i okolice, ale też odległe miejsca
Ożenił się w Nysie, w czasie I
wojny światowej. W kwietniu
1919 roku, jako zdeklarowany
nacjonalista, zmienił nazwisko na Kraft. Na początku lat
20. angażował się (po stronie
niemieckiej) w sprawę pozostawienia Górnego Śląska w
granicach Niemiec.
Kraft nie tylko nauczał, zajmował się również działalnością artystyczną i tu powoli dochodzimy do sedna, dlaczego
w ogóle o nim wspominamy.
Malował akwarele i obrazy
olejne, tworzył sztychy, drzeworyty i rysunki. Jego prace
przedstawiają Wałbrzych i
okolice, ale też odległe miejsca (Alpy, Karkonosze, Włochy, Bałtyk, Morze Północne).
Był współzałożycielem Wałbrzyskiego Cechu Artystów
(Waldenburger Künstlergilde)

tystów. Jego obrazy i grafiki
prezentowano również na
wystawach we Wrocławiu.

Według Heinricha Bartscha artysta pożegnał się z życiem na
własnych warunkach. W dzień
po wkroczeniu Armii Czerwonej do Wałbrzycha, nakazano
mu opuścić mieszkanie przy
obecnym pl. Magistrackim,
pozbawiając go całego dobytku i dorobku artystycznego.
Następnego dnia małżeństwo
Kraftów znaleziono martwe w
ogrodzie. Zgodnie z ostatnim
życzeniem pochowano ich pod
kwitnącymi drzewami w tym
ogrodzie, w którym odeszli.

Po pewnym czasie ich szczątki
ekshumowano i przeniesiono
do masowego grobu na cmentarzu ewangelickim (obecnie
komunalnym) w Wałbrzychu.
Inny wałbrzyski artysta,
Walter Kosche, urodził się 25
grudnia 1888 roku w Jerzmanicach-Zdroju, jako najstarszy z trzech synów. Jego
ojcem był pracujący w Lubaniu
wrocławski rzeźbiarz Paul Kosche (tworzący w kamieniu i
drewnie), a matką Adelheid
z domu Fiedler. Artysta dzieciństwo spędził w Lubaniu.
Po zakończeniu szkoły został
słuchaczem seminarium nauczycielskiego w Lubomierzu
(egzaminy końcowe zdał 21
września 1911 roku). Najpierw
był nauczycielem w Złotoryi, a
od 1914 roku uczył w katolickiej szkole dla dziewcząt przy
ul. Limanowskiego (obecnie
Gimnazjum nr 1). W dniu 21
marca 1914 roku ożenił się
w Złotoryi z córką lokalnego
kupca Elisabeth Frank (zmarła
w 1936 roku). Po zakończeniu
I wojny światowej na świat
przyszły dwie córki: Marianne
(po mężu – Schwetje) i Gizela
(po mężu – Gebauer). Obie
wyjechały z Wałbrzycha w
lutym 1946 roku. Z zawodu nauczyciel, z pasji artysta. Kosche
malował pejzaże, szczególnie
motywy z Gór Wałbrzyskich,
ale również utrwalał widoki w
czasie wakacyjnych podróży z
rodziną (np. Bałtyk, Gdańsk,
Karyntia, Alpy). Używał techniki rysunku, tworzył obrazy olejne i akwarele. Do końca życia
mieszkał na Nowym Mieście,
przy obecnej ul. Piłsudskiego
(Hermannstrasse 46). Zmarł
25 marca 1946 na zapalenie
płuc i został pochowany przez
opiekującą się nim sąsiadkę
na katolickim cmentarzu parafialnym przy ul. Przemysłowej.
Piotr Frąszczak
W oparciu o www.polska-org.pl
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Wygrała konkurs literacki
Wałbrzyszanka, obecnie mieszkająca w Łomży, Grażyna Kulesza-Szypulska została zwyciężczynią konkursu literackiego
zorganizowanego przez Powiatową Instytucję Kultury w Legionowie. Nagrodę otrzymała za opowiadanie „Czas czasu”.

Rys. Katarzyna Zalepa

Opowiadanie to było inspirowane powieścią „Prawiek i inne czasy” Olgi Tokarczuk.
To dotychczas największy pisarski sukces
Pani Grażyny, która zapewne jak zauważyliście publikuje na łamach WieszCo swoje

wspomnienia z dziecięcych lat zatytułowane
„Koszmary mego dzieciństwa”.
Wcześniej były nagrody i wyróżnienia,
ale ta wygrana ma swój szczególny smak.
Co ciekawe, opowiadanie „Czas czasu”
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znacząco różni się od wcześniejszej twórczości Grażyny Kuleszy-Szypulskiej. Autorka
specjalizująca się w opowieściach satyrycznych, sarkastycznych, ironicznych, tym
razem napisała coś zupełnie innego. Sama
pisarka podkreśla, że Olga Tokarczuk, której
powieścią się inspirowała przy pisaniu swojego opowiadania, jest dla niej absolutnym
wzorem. A jednocześnie przyznaje, że stale
poznaje twórczość Tokarczuk i próbuje się
w nią wgłębić.
SCB

Ślepnąc od obłudy i żenady
FIFA jest prawie tak samo konsekwentna jak Reksio. Z tą różnicą, że bohater kreskówki był uroczy w ciągłym przybijaniu pieczątek z własną podobizną na taśmie
filmowej. A władze światowej piłki, niezmiennie mając w d*pie wojnę na Ukrainie,
doprowadzają wielu do szewskiej pasji. „Łysy gość” od kulek przechodzi samego
siebie. Zresztą nie tylko on. Inni mocarze pilnujący, by skórzany balon toczył się po
zielonym prostokącie tylko w kierunku przez nich obranym, wcale nie są lepsi.
Starzejemy się i to jest fakt. Kiedyś
gdy w telewizji leciał ważny mecz
pewne było, że rozpocznie go domówka, na której stoły będą uginać
się od pysznych zakąsek i butelek
z zacnymi trunkami. Dziś za całe
święto wystarczą dobrze wypieczone
paluszki z sezamem, bo solone mniej
zdrowe i woda, oczywiście niegazowana. Umówmy się, w obecnej sytuacji futbolówka, nie jest najbardziej
sexy przedmiotem na świecie.
Myślimy tak przyglądając się temu,
co wyczynia Gianni Infantino i jemu
podobni. Dla mniej wtajemniczonych
wyjaśniamy, że to gość, który jesz-

cze niedawno wyciągał plastikowe
piłeczki ze szklanego wazonu, jakich
pełno u waszej babci w domu. W
których na papierowych karteczkach
ktoś drukował nazwy państw lub
klubów piłkarskich i zabawa trwała
w najlepsze. No więc z pozoru ten
sympatyczny Gianni, kiedyś dobywający kulek z kryształów, to dziś szef
FIFA, potężnej, światowej organizacji
pozarządowej. Z premedytacją nie
dostrzegającej tego, co dzieje się na
wschodzie Europy. Poprawcie nas,
jeśli się mylimy, ale nie usłyszeliśmy
jak dotąd, żeby ktoś z tej piłkarskiej
centrali potępił Rosję za napaść na

Ukrainę. Co tam wojna u naszych
wschodnich sąsiadów. Już wybór
dużo wcześniej Kataru na gospodarza mistrzostw świata w 2022 wzbudził kontrowersje. Zapytacie, jak to
możliwe, że najlepsi piłkarze będą
wkrótce biegać po boiskach w państwie, w którym łamane są prawa
człowieka, a za poglądy niezgodne z
zapisami szariatu grozi kara śmierci?
Tak to! Dodatkowo Infantino podczas
losowania grup MŚ nie omieszkał
bezwstydnie wspomnieć, że katarski
turniej będzie najlepszym w historii.
Oczywiście szef FIFA w trakcie
wspomnianej ceremonii nie zająknął

się ani słowem o napaści dokonanej
przez Rosję, realizując żenujący
scenariusz obłudy. Zaczął coś paplać
o „zakończeniu wojny i zatrzymaniu
konfliktu”, padły słowa o tym, że
„żyjemy w podzielonym świecie, w
którym jest zdecydowanie za dużo
agresji”, był też apel „o zjednoczenie
ludzi i dążenie do pokoju”. Podobnie
okrągłych słów było zresztą więcej.
Mówiąc to Gianni za cholerę nie był
wiarygodny, jak nie są przekonujący
politycy. Przypominał raczej przypadkowego gościa, który ma kaca
po całonocnej imprezie, podczas
której królowała wódka Beluga, niż

Fot. użyczone (archiwum Grażyny Kuleszy-Szypul-
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sternika światowego futbolu. Mając
niepowtarzalną okazję w trakcie
transmitowanej do milionów widzów uroczystości, mógł powiedzieć
jak jest naprawdę, ale wolał taplanie
w szambie. Czym nie jesteśmy wcale
zdziwieni. Wiadomo nie od dziś, że
pies na smyczy chodzi tam, gdzie
chce jego pan. Czarek na wolności
łazi swobodnie, gdzie chce.
Jeśli myśleliście, że to był właśnie
plebiscyt na największą żenadę roku
albo nawet dekady, musimy was rozczarować. Jesteście w dużym błędzie.
Ten odbył się już dzień przed losowaniem finałów MŚ, podczas kongresu
w rzeczonym Katarze. Piłkarscy działacze nie wykluczyli wtedy Rosji ze
struktur FIFA, choć mogli i powinni,
ale to jeszcze nic. Podjęto decyzję, że
oficjalnymi językami FIFA zostaną portugalski, arabski i teraz uważajcie…
rosyjski. W takiej chwili, podjęto taką
decyzję! To jakby ktoś splunął nam
na ulicy w twarz. Ale i to jeszcze nie
wszystko z hitowego zestawu pod
tytułem „skandal jakich mało”. Nim
to przeczytacie, radzimy, byście wypili kilka buteleczek waleriany, albo
przynajmniej usiedli wygodnie na
kanapie lub stabilnym krześle. Otóż za
włączeniem rosyjskiego do oficjalnych
języków FIFA głosowali przedstawiciele ponad 180 światowych federacji
(sic!), 17 delegatów wstrzymało się
od głosu, a tylko 4, w tym człowiek
z Polski, było przeciw. Proponujemy,
by idąc dalej przyznać Rosji „dziką
kartę”, by mogła jednak zagrać na
Bliskim Wschodzie. I to byłoby na tyle!
Wzięło nas na wymioty, jakbyśmy
ogłupieni reklamami wyświetlanymi
na bandach meczowych podczas Ligi
Mistrzów, zjedli naraz kilkanaście
paczek chipsów, zapijając litrami coli.
I dodatkowo nawdychali się gazu
płynącego szeroką rurą z Rosji. Teraz
już chyba rozumiecie, dlaczego obok
reklam Laysów i Pepsi, na najważniejszych meczach pojawiały się też
bannery Gazpromu?! FIFA taplająca
się w szambie doskonale wie, że
mimo wszystko żadne pieniądze nie
śmierdzą. Wszak można je wysuszyć
i poperfumować. Będą jak nowe.
Jak ulał pasują tu wyświechtane
stwierdzenia o tym, że „głupiec też
błyszczy, gdy szaty włoży, dopóki
gęby nie otworzy” albo „gdy bydlę
wejdzie do pałacu, nie stanie się z
miejsca królem, to raczej pałac zamieni się w oborę”.
Tomasz Piasecki
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Miasto sprzątane częściej
W ramach akcji „Kręci nas recykling – SprzątaMy nasyp” Stowarzyszenie Czysty Wałbrzych wraz z wolontariuszami przeprowadziło dwie akcje porządkowe. W dwa weekendy zbierano śmieci
na nasypie pomiędzy Wałbrzychem (Podzamczem) a Szczawnem-Zdrojem. Z kolei akcja „Czysty i Zielony Wałbrzych” została zaplanowana na 23 kwietnia.
W pierwszej akcji Czystego
Wałbrzycha, mimo sporej
warstwy śniegu „poszukiwania” śmieci przyniosły niestety rezultat. Niestety, bo
zebrano 12 opon i aż dziesięć
120-litrowych worków śmieci,
głównie butelek szklanych

i plastikowych. Ze względu
na panujące, trudne warunki i mnóstwo innych śmieci
na nasypie, stowarzyszenie
ponowiło akcję w większym
gronie 10 kwietnia.
A już wkrótce kolejne
akcje. SprzątaMy Wzgórze

Gedymina, czyli wspólna
szczawieńsko-wałbrzyska akcja ekologiczna jest zaplanowana na 6 maja 2022 roku.
Wzgórze Gedymina to kilkunastohektarowy, ulubiony
obszar rekreacyjny mieszkańców, turystów i kuracjuszy. W

2021 roku w porządkowaniu
tego miejsca uczestniczyło
około 700 osób. Opracowano już strategię najbliższego
sprzątania. W akcji deklarują
udział placówki oświatowe
— Miejska Szkoła Podstawowa w Szczawnie-Zdroju,

Zespół Szkolno-Przedszkolny
nr 3 z Wałbrzycha, organizacje pozarządowe – „Czysty
Wałbrzych”, Stowarzyszenie
Przyjazny Stary Zdrój, jednostki organizacyjne Szczawna oraz firma Decathlon. Na
Wzgórzu Gedymina nie zabraknie konkursów. Zarówno
ekologicznych i turystycznych
jak i rekreacyjnych, integracyjnego ogniska i wspólnej
zabawy.

Wcześniej, bo już 23 kwietnia, kolejna akcja „Czysty i
Zielony Wałbrzych”. W jej
trakcie posadzone zostaną
drzewa, krzewy i inne rośliny,
m.in. sosny, forsycje, tawuły i
róże. Łącznie ponad 5 tysięcy
sadzonek. Powyżej macie
dokładną rozpiskę, gdzie
zaplanowano spotkania chętnych do uprzątnięcia swojej
okolicy.
SCB
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Fot. użyczone (UM Wałbrzych/Czysty Wałbrzych)

» Na nasypie między
Wałbrzychem a
Szczawnem znaleziono
mnóstwo śmieci

Fot. KaR

» Mieszkańcy Jaworzyny Śląskiej
nękani są telefonami regularnie

„Czysty powiat” nie istnieje
Oszuści nie próżnują. Wymyślają wciąż nowe sposoby wyłudzenia
pieniędzy czy danych osobowych. Próbą oszustwa jest także „Czysty powiat”. Nękani są mieszkańcy gminy Jaworzyna Śląska. O co
chodzi tym razem?
„Przedstawiciele” dzwonią z
deklaracją oferty dofinansowania fotowoltaiki w wysokości
15 tys. zł. Takie telefony odbierają nagminnie mieszkańcy

gminy Jaworzyna Śląska. Nie
dajcie się zwieść, program
„Czysty powiat” nie istnieje.
Można się nabrać, biorąc
pod uwagę, że do niedawna
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istniała również strona programu „Czysty powiat”, na
której znajdowało się także
odwołanie do istniejącego
programu „Czyste powietrze”

jako popularyzatora alternatywnych źródeł pozyskiwania
energii. Oszuści podawali,
że środki na refundację programu pochodzą z sektora

prywatnego. Tymczasem ten
program to oszustwo. „Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
pragnie z całą stanowczością
podkreślić, iż program „Czysty
powiat” nie jest programem
realizowanym przez NFOŚiGW, ani w jakikolwiek inny
sposób powiązanym z jego
działalnością. Program ten
może stanowić próbę oszustwa lub wyłudzenia danych
osobowych” – czytamy na
stronie projektu „Czyste powietrze”. Dlatego uważajcie.
Z polityki prywatności dowiadujemy się, że firma zbiera: dane kontaktowe, w szczególności adres zamieszkania/
korespondencyjny, adres siedziby, numer telefonu, dane
identyfikacyjne związane z
wykonywaną działalnością
gospodarczą, w szczególności
kombinatorów interesuje nazwa firmy, NIP, REGON, dane
do rozliczeń, numer rachunku
bankowego... Zebrane informacje mogą zostać przekazane podmiotom obsługującym
systemy oraz urządzenia teleinformatyczne, świadczącym
pomoc prawną, podatkową,
rachunkową. Może się to wiązać z uciążliwymi telefonami i
ofertami nie tylko na instalacje
telefoniczne, ale również inne

usługi. I wydzwaniają później
o każdej dosłownie porze dnia
telemarketerzy w sprawie programu fotowoltaicznego, w
sprawie kredytów, w sprawie
umów z firmami telekomunikacyjnymi.

„Przedstawiciele”
dzwonią z deklaracją
oferty dofinansowania
fotowoltaiki w wysokości 15 tys. zł, ale nie
warto się na to połasić
Piszemy telemarketerzy, a
tak właściwie robią to roboty.
Zgodnie z polityką prywatności call center może sprzedać
innym firmom leady sprzedażowe, czyli dane konsumentów, którzy będą potencjalnie
zainteresowani danym produktem bądź usługą.
Mieszkańcy Jaworzyny Śląskiej nękani są regularnie. Nie
dajcie się nabrać. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości
warto skontaktować się z
NFOŚiGW lub punktem konsultacyjnym programu „Czyste
powietrze”, który funkcjonuje
w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej pod numerem
telefonu (74) 848 93 10 lub
(74) 848 92 30.
KaR
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Zmarł najstarszy Polak
Odszedł od nas najstarszy lekkoatleta w Polsce,
Europie, świecie oraz najstarszy mężczyzna żyjący
w Polsce.

Nie żyje Stanisław Kowalski.
Odszedł od nas kilka dni przed
swoimi 112 urodzinami. Świdniczanin w wieku 104 lat posta-

nowił rozpocząć karierę sportową. Wyszło rewelacyjnie! Na
mistrzostwach Polski weteranów
w lekkiej atletyce, wynikiem 7,50,

WIESZ CO | NR 10/12.4.2022 r.

ustanowił nowy rekord Europy w
kategorii M-100 w rzucie dyskiem.
Pan Stanisław ustanowił także
nowe rekordy Polski oraz rekordy
mistrzostw kraju w pchnięciu kulą
(4,27 m), rzucie dyskiem (7,50 m)
i biegu na 100 m (34,50). Warto
dodać, że Stanisław Kowalski był
też laureatem nagrody starosty
świdnickiego „Orła Powiatu”. W
2015 roku został uhonorowany
Złotym Krzyżem Zasługi. Po śmierci

Józefa Żurka 19 marca 2018
został najstarszym żyjącym
mężczyzną w Polsce.
Stanisław Kowalski urodził
się 14 kwietnia 1910 roku w
powiecie koneckim. Od 17
maja 1979 roku mieszkał
w Świdnicy. Doczekał się
czworga dzieci, 8 wnucząt,
9 prawnucząt i 5 praprawnucząt.

Nie tak dawno informowaliśmy o zatwierdzonym już
projekcie pomnika słynnego
władcy w Świdnicy na skwerze
Lecha Kaczyńskiego. Skwer
znajduje się u zbiegu ulic Żeromskiego, Kotlarskiej i Muzealnej, w miejscu, gdzie przed
wojną istniał pomnik marszałka polnego von Moltke.
Tymczasem to świdnickie
szkoły odegrają sporą rolę
w obchodach tego wyjątkowego roku. Mowa tu o m.in.
o uczniach SP nr 4, którzy
wezmą udział w wycieczkach
śladami Piastów Świdnickich
i przygotują prezentacje multimedialne. W szkole zaplanowano wykonanie projektu
banknotu lub monety promującej Księstwo Świdnicko-Jaworskie, jak i konkurs na logo
koszulki „Bolko II Mały – 710
rocznica urodzin”.

- Popularyzowaniem wiedzy na temat księcia Bolka II
zajmą się również samorządowe instytucje kultury. Świdnicki Ośrodek Kultury w kwietniu
udostępni kolorowankę edukacyjną dla dzieci, a miesiąc
później zorganizuje małą formę malarską w przestrzeni
miejskiej z wizerunkiem Bolka.

Przez historyków Bolko II uznawany jest za
ostatniego niezależnego śląskiego księcia piastowskiego,
wielkiego arbitra monarchów i genialnego
polityka
Na przełomie czerwca i lipca
zaplanowano wystawę plenerową na Rynku „Księstwo

Świdnicko-Jaworskie”, we
wrześniu grę miejską „Na
tropie świdnickich Piastów”.
W listopadzie wysłuchać będzie można słuchowiska poświęconego postaci słynnego
Bolka – wymienia rzecznik
UM Świdnica, Magdalena
Dzwonkowska.
W czerwcu Muzeum Dawnego Kupiectwa zaprosi na
spacer historyczny po Świdnicy z przewodnikiem, śladami
Bolka II. A w październiku
na konferencję naukową poświęconą naszemu księstwu.
Miejska Biblioteka Publiczna
rozpoczęła natomiast już akcję
społeczną „Rękopis dla Bolka”. Jej zwieńczeniem będzie
stworzenie egzemplarza Rapsodii Świdnickiej autorstwa
Władysława Jana Grabskiego,
w formie rękopisu.
KaR

Fot. KaR

» Rok 2020 został ustanowiony w
Świdnicy rokiem Bolka II Małego

KaR

Fot. użyczone (archiwum prywatne)
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Święto Bolka
Żyjący w XIV wieku Bolko
II Mały (Świdnicki) cieszył się
uznaniem najznamienitszych
rodów średniowiecznej Europy.
Przez historyków jest uznawany za ostatniego niezależnego
śląskiego księcia piastowskiego, wielkiego arbitra monarchów i genialnego polityka.
Dlaczego ten rok jest czasem specjalnym Bolka II

Małego? Z taką inicjatywą
wystąpiło Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej,
a uchwałę w tej sprawie
podjęli miejscy radni. Niejednogłośnie, ale jednak. – Towarzystwo w swoim wniosku
podnosi istotną kwestię dotyczącą propagowania wiedzy
na temat, zaliczanego do
grona najwybitniejszych Pia-

stów Śląskich, księcia Bolka
II. Uznano więc za zasadne,
aby upamiętnić wybitnego
władcę Świdnicy, słynnego
wnuka Władysława I Łokietka, który do dziś stanowić
może wzór do naśladowania
w kontekście administracji
czy wojskowości – mówi Szymon Chojnowski, zastępca
prezydent Świdnicy.

REKLAMA

Rok 2022 jest w Świdnicy uznany rokiem Bolka
II Małego. Wiedzieliście o tym? To sposób przypomnienia o jednym z najwybitniejszych z Piastów Śląskich. Rok aktualnie trwający jest też
prawdopodobnie 710. rocznicą jego urodzin.

RoZMoWA tYGoDNIA
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Z „kosołkom” do święcenia
O tym, czy góralska Wielkanoc różni się znacznie od tej, którą znamy, gawędzimy z prawdziwym góralem z okolic Łącka, Jarosławem „Harnasiem” Janikiem. Którego rodzina po wojnie przyjechała za chlebem do Borówna (gm.
Czarny Bór). Gdzie urodził się nasz rozmówca, założył rodzinę, a także góralską kapelę „Janicki” i stara się kultywować dawne tradycje.
mę wielkanocną. W okolicach Łącka,
czyli regionu, z którego wywodzi się
moja rodzina, obowiązkiem było,
aby drzewko świąteczne miało przynajmniej kilka metrów wysokości.
Aby go ozdobić, trzeba było wykonać od kilkuset do nawet tysiąca
kwiatków. Kultywujemy ten zwyczaj,
bo nasza tegoroczna palma będzie
mieć około 5 metrów. Druga część
przygotowań to wielkie sprzątanie
w domu i obejściu, a trzecia polega
na przygotowywaniu potraw. Pieczenie i gotowanie trwa praktycznie
od rana do wieczora podczas całego
Wielkiego Tygodnia.
Istnieje podział obowiązków
między gospodynię a gospodarza?
- Mężczyźni są od ciężkich prac,
a kobiety od tych nieco lżejszych.
Choć nie ma tak, że jakiś chłop
powie, że czegoś nie zrobi. Jeśli jest
potrzeba, to i pomoże przy stole, i
przy potrawach, bo nie ze wszystkim
gospodynie nadążają.
Ale ciasta to chyba Pan nie
wypieka?
- Nie (śmiech), ale przygotowuję
to, co mam nakazane. Najpierw
moja mama, a teraz żona decydują,
co trzeba zrobić. Wiodą prym.
To jaki jest Pana główny obowiązek przed Wielkanocą?
- Starcie chrzanu. Idą jego ogromne ilości, zwłaszcza do typowo
góralskiej potrawy, jaką jest „święconina”. Do wywaru dodaje się
około kilograma startego chrzanu,
ale żadnego sztucznie pędzonego
czy sprowadzanego z Chin, tylko
swojskiego, z ogrodu. A jest on
potwornie silny, więc proszę sobie
wyobrazić, ile trzeba się go natrzeć.
Nawet nie będę sobie tego
wyobrażał...
- Chrzan trzeba ścierać na zewnątrz, bo w pomieszczeniu jest to
właściwie niemożliwe. Nikt by tego
nie wytrzymał.
Czym jest właściwie „święconina”?
- To jest wywar warzywny, robiony
na wędzonych kościach schabowych.
To jest podstawa. Można też dodać
antrykot z kością. To się gotuje, później do tego dodaje się pokrojoną ze
święcenia kiełbasę. W naszym domu
natomiast zupy nie zabielamy, choć
w niektórych regionach jest ona
robiona chociażby na serwatce albo
kwaśnym mleku.

Pisanki, święcenie pokarmów
czy Lany Poniedziałek to elementy
znane każdemu. A jakie są zwyczaje typowo góralskie związane
ze świętem zmartwychwstania?
- To w dużej mierze zależy od
pochodzenia. Powiem tak, górale
z Zakopanego lub Nowego Targu, robili dawniej palmy wielkości
raptem kilkunastu centymetrów.
Dosłownie kilka gałązek związanych
lnem lub rzemieniem. Len był później
wykorzystywany do poganiania bydła, natomiast z rzemienia robiono
biczysko na konia. W naszych stronach, czyli okolicach Łącka, drzewka
zawsze były potężne, mające nawet
kilkanaście metrów wysokości. Im
bogatsza rodzina, tym palma musiała być większa. Gdy wychodziło się
z kościoła, młodzi chłopcy wyciągali
pojedyncze witki i gonili z nimi za
dziewuchami. Wołając przy tym
„palma bije, nie zabije” albo „nie ja
biję, palma bije”. Tak było.
A w potoku o świcie w Wielki
Piątek górale nadal się obmywają?
- Wy dziennikarze lubicie takie
smaczki (śmiech). Ja nigdy nie myłem się w potoku, ale starsi górale
owszem robili to co roku. Pamiętam
za to dokładnie, jaką formułę wypowiadali wtedy nad potokiem: „Ty
wodzicko cysta od Jezusa Chrysta,
Uobmyłaś brzyski, korzenie, Uobmyj
i mnie grzysne stworzenie”.
W Wielki Piątek gaździny miały
natomiast dużo ważniejsze zadanie, związane z…
...masłem?
Tak!
- Gospodynie dawniej z samego
rana w Wielki Piątek robiły masło
do święcenia, które później wykorzystywano do leczenia owrzodzeń
i innych lżejszych przypadłości u
zwierząt hodowlanych. Ale tego
dnia jeszcze jedną ważną rzecz się
wykonuje, którą w mojej rodzinie
praktykuje się do dzisiaj. Wielki Piątek to dzień strzyżenia. Od wielu lat
obcinam włosy właśnie w tym dniu.
Ostrzyżeni w Wielką Sobotę
górale idą do kościoła z „kosołkiem”?
- Chyba z „kosołkom”, bo w naszej
gwarze jest to rodzaj żeński. To po
naszemu koszyczek ze święconką.
Przepraszam, co więc powinno
znaleźć się w tradycyjnej góralskiej „kosołce”?

- Ta k j u ż l e p i e j
(uśmiech). Oczywiście jajka, choć tu
muszę wspomnieć, że w
moich stronach nigdy
nie było
tradycji
wykonywania
pisanek.
Barwiło
się jajka
na jeden kolor
i niosło do
poświęcenia.
Tak pozostało do
dziś. W „kosołce”
musi znaleźć
się masło, sól,
chrzan. Jeśli
ktoś hoduje
owce, nie
może za» - Moim głównym obowiązkiem przed Wielkanocą jest
b r ak n ąć
tarcie chrzanu – mówi Jarosław „Harnaś” Janik
buncu.
Ta k ż e
wędzona słonina, kiełbasa, moskole i podłogi mamy sztuczne. Ojciec
i oczywiście chleb. Dawniej kosz mieszkał w izbie, w której nie było
niesiony do poświecenia, ważył 7, podłogi, tylko klepisko. Dodatkowo
8, a nawet 10 kg.
była ona podzielona na dwie części,
Jak przebiega Niedziela Wiel- W jednej przebywały młode zwiekanocna?
rzęta, w drugiej mieszkali ludzie,
- Obowiązkiem jest msza rezu- więc lać w chałupach można się było
rekcyjna. Podstawową potrawą jest do woli.
natomiast wspomniana już przeze
To jeszcze o czymś dla ducha.
mnie „święconina”. Zalewamy nią Macie góralską kapelę „Janicki”,
pokrojone i ułożone na talerzu jajka siadacie w Wielkanoc do instruoraz grzanki omaszczone masłem. mentów i muzykujecie?
Oczywiście jemy to wszystko, co
- W chałupie niewiele gramy, bo
zostało poświęcone. Wywaru tyle typowe góralskie granie jest bardzo
gotujemy, że starcza na kilka dni. Co forsowne. W związku z tym, że zaraz
będę dużo gadał, zupa jest przepysz- po świętach też jest dużo muzyna i doskonale doprawiona.
kowania, więc nie ma możliwości,
Nie dziwię się, jak dodajecie do żeby fizycznie to wytrzymać, dlatego
zupy kilogram chrzanu, to „świę- podczas Wielkanocy gramy jedynie
conina” jest ostra jak diabli?
symbolicznie.
- Wbrew pozorom nie! Podczas
Co tak naprawdę dla górali,
gotowania wywar „przegryza się” przywiązanych do tradycji i nieidealnie z mięsem i potrawa sma- zwykle religijnych ludzi, oznacza
kuje wyśmienicie.
Wielkanoc?
W Lany Poniedziałek jest jak
- Dla każdego to jakby ponowne
zwykle wielka „polewacka” w narodziny. Im człowiek jest starszy,
domu?
tym bardziej uświadamia sobie, że
- Zdziwię Pana, ale już nie. U nas w nie jest tak mocny, jak mu się wczechałupie nigdy wielkiej „polewacki” śniej wydawało i niewiele trzeba, by
nie było. Jak dzieciaki chcą się lać, to go złamać. Teraz ze względu na choidą na dwór. Dawniej chałupy inaczej robę, którą przechodzę, tym bardziej
wyglądały, a woda robiła mniejsze doceniam odnowę duchową.
Rozmawiał Tomasz Piasecki
spustoszenie niż dzisiaj, gdy meble

Fot. użyczone (Archiwum Jarosława „Harnasia” Janika)

Cieszy się Pan z nadchodzącej
Wielkanocy?
- Bardzo, bo to niezwykle duchowe
i powiedziałbym specyficzne święto.
Specyficzne?
- To może nie najlepsze określenie,
ale chodziło mi o otoczkę. Weźmy
Boże Narodzenie. W grudniu niesamowicie istotne jest to, co na
zewnątrz z choinką, prezentami, Wigilią natomiast podczas Wielkanocy
bardziej liczy się przeżywanie tego
czasu wewnętrznie. Nie chodzi tylko
o świąteczną niedzielę i poniedziałek,
ale cały Wielki Tydzień. I ta otoczka w
tym przypadku nie jest już tak ważna
jak przy okazji Bożego Narodzenia.
W czasach, w których rządzi
komercja, święta to już chyba nie
to samo, co dawniej?
- Jeżeli nie przeżywamy tego czasu
w odpowiedni sposób, to nawet
z punktu widzenia komercyjnego,
święta nie będą mieć większego
sensu.
Miałem na myśli zanik dawnych
tradycji wielkanocnych.
- A to na pewno. Jesteśmy bombardowani rozmaitymi bodźcami z
różnych stron, czy to z telewizji, czy
z internetu. Wmawia nam się, co
jest dobre, a co złe. Co powinniśmy
robić, a czego nie. Ten zanik tradycji
widoczny jest zwłaszcza u dzieci,
które nie lubią powtarzalności. U
nich wszystko wokół cały czas musi
się zmieniać. Przez to najmłodsi
przestają dbać o tradycję.
Starsi też przestają „pilnować”
zwyczajów?
- Co tu daleko szukać. Dawniej
po Niedzieli Palmowej wychodząc
z kościoła, każdy kto miał kłopoty z
gardłem, pierwsze co robił, to połykał kilka bazi z palmy. Wierzono, że
to pomaga na choroby górnych dróg
oddechowych. Potem, po przyjściu
do domu gałązki z palmy wkładało
się do zboża i do ziemniaków, żeby
obrodziły. Następnie gospodarz szedł
na pole i wkładał „bazicki” oraz
kromkę poświęconego chleba pod
pierwszą skibę na zaoranym poletku.
Tego już dzisiaj nie ma. Zachował
się natomiast jeszcze zwyczaj, że w
zagon w ogrodzie wtyka się jedną
witkę, dla lepszego urodzaju.
Jak przebiegają przygotowania
do Wielkanocy w Pana rodzinnym
domu?
- Po pierwsze, kilka tygodni wcześniej zaczynamy robić kwiatki na pal-
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Na edukację w Książu
To, że wałbrzyski zamek jest jedną z najpiękniejszych tego typu
budowli w Polce, nie będziemy was przekonywać. Podobnie jak
o tym, że każde pieniądze spływające do Książa bardzo cieszą. I
to nie tylko te na potężne inwestycje, ale również projekty edukacyjne. Jak ten skrywający się pod nazwą „Edukacja architektoniczna”.

wycieczkach po najważniejszych obiektach zabytkowych w całym regionie.

Zamek Książ w Wałbrzychu pozyskał 33
tys. zł z puli środków
Ministerstwa Kultury i
Zamek Książ w Wałbrzychu
– Głównym celem pro- nej pracy, z wykorzystaniem meracji Wałbrzyskiej. Po Dziedzictwa Narodopozyskał 33 tys. zł z puli środ- jektu jest przedstawienie nowoczesnych technologii fazie warsztatowej zostanie wego
ków Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego. Dofinansowanie otrzymał kierowany do młodzieży Aglomeracji
Wałbrzyskiej projekt pod nazwą
„Edukacja architektoniczna.

architektury jako sztuki oraz
aktywizacja twórcza i pobudzenie kreatywności młodzieży z naszego regionu.
Projekt ma zainspirować
młodych ludzi do kreatyw-

– wyjaśnia prezes Zamku
Książ w Wałbrzychu, Anna
Żabska.
Zadanie zacznie się warsztatami z młodzieżą z wybranych szkół z terenu Aglo-

wybranych 30 uczniów, którzy wezmą udział w dalszej
części projektu. Młodzież
zapozna się ze stylami obecnymi w lokalnej architekturze dzięki udziałowi w

Zapowiada się fascynująco.
Sami byśmy chcieli wziąć
udział w projekcie, ale cóż
począć, gdy szkołę skończyło
się lata temu.

-Podczas każdego wyjazdu
młodzież nagra film, w którym przedstawi architekturę i
historię odwiedzanych miejsc.
Następnie w trakcie warsztatów powstanie projekt książki
dla dzieci w formie kolorowanek i ćwiczeń rozwijających
umiejętność rozpoznawania
stylów w architekturze. Książeczka po wydrukowaniu
zostanie bezpłatnie rozdana
uczniom klas 1-3 – wyjaśnia
Maciej Meissner z działu marketingu Zamku Książ. Projekt
potrwa do końca roku.
Red
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Fot. użyczone (Zamek Książ)

» Książ dostał pieniądze na niezwykle
interesujący projekt edukacyjny

11

Co W GMINACH pIsZCZY

JEDLINA-ZDRÓJ

Wiesław Zalas, dyrektor Centrum
Kultury w Jedlinie-Zdroju. – Zajęcia
są bezpłatne, oprócz nauki języka
oferujemy gościom z Ukrainy zajęcia
Uchodźcy z Ukrainy rozpoczęli lekcje języka polskiego plastyczne i muzyczne, a nawet
w Jedlinie-Zdroju. Zajęcia prowadzi Lilia Khomyshy- warsztaty pisania ikon. Staramy się,
nets, na co dzień nauczycielka geografii ze Lwowa. aby zostawili za sobą traumatyczZajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu w budynku ne przeżycia związane z wojną. Z
naszych doświadczeń wynika, że
miejscowego centrum kultury oraz na terenie OSP.
wsparcia potrzebują nie tylko dzieci,
– Żeby stanowić wspólnotę, mu- niliśmy osobę, która uczy swoich ale i osoby dorosłe – dodaje Wiesław
simy się rozumieć, dlatego zatrud- rodaków polskiej mowy – tłumaczy Zalas.

Poznają nasz język

Koordynacją działań pomocowych
w Jedlinie-Zdroju
zajmuje się tamtejszy ośrodek pomocy społecznej. Tam
można zgłaszać chęć
różnorakiej pomocy
Ukraińcom. Zbiórkę finansową na rzecz naszych
wschodnich sąsiadów prowadzi
także Stowarzyszenie Miłośników

Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)
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Jedliny-Zdroju. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie
SCB
www.ckjedlina.pl.

Chętnie przytulimy
każdego laptopa
Trwa wspólna akcja WieszCo, Serwisowni WW oraz miasta Wałbrzych. Po telefonach i mailach widać, że jesteście mocno zainteresowani, ale zadajecie też dużo pytań. Bywa, że szczegółowych.
Postanowiliśmy więc rozwiać niektóre wątpliwości związane z
akcją „Laptop na start”.

Najpierw krótkie przypomnienie, o co chodzi. Poszukujemy używanych laptopów, które mogłyby jeszcze
posłużyć do nauki w szkole

dzieciom, które uciekły do nas
wraz z opiekunami z ogarniętej wojną Ukrainy. Niektórzy
uczniowie naszych wschodnich sąsiadów wrócili już do

szkolnych ławek w Polsce.
Pomóżmy im więc w jak najlepszej adaptacji do nowych
warunków. Mogłyby w tym
pomóc używane komputery.

Wam może niepotrzebne,
a dla ukraińskich dzieci niezbędne.
Przyjmiemy używane laptopy. Mogą być stare i wyeksploatowane. Nie muszą
nawet działać, ale koniecznie
w dobrym stanie wizualnym
i kompletne. Jeśli macie takie
urządzenia w domach, przynieście je do Serwisowni WW
na Piaskowej Górze w Wałbrzychu. To firma zajmująca
się diagnostyką i naprawą
sprzętu komputerowego. Jej
pracownicy naprawią urządzenia. Serwisownia WW
znajduje się przy ul. Głównej
10a w małej przybudówce

obok cukierni Świerczyńskiego. Sprzęt możecie przynosić
od wtorku do piątku w godz.
11:00-16:00. Na miejscu
będziecie musieli podpisać
protokół bezpłatnego przekazania urządzenia.
Naprawione laptopy przekażemy miastu, które sprezentuje je najbardziej potrzebującym uczniom z Ukrainy.
Urządzenia możecie przynosić przez cały kwiecień.
Tyle potrwa akcja „Laptop
na start”.
Teraz kilka odpowiedzi na
najczęściej zadawane pytania.
Jakie laptopy są potrzebne?
Wszystkie! Nie mamy żadnych preferencji sprzętowych.
Mogą być małe, duże, czarne,
srebrne, nie ma znaczenia
marka, ani wiek. Pojemność
dysków, rodzaj pamięci to też
drugorzędna sprawa. Postaramy się postawić na nogi każde
urządzenie. Czy powinienem
wyczyścić komputer? Dobrze by było, żeby w miarę
możliwości laptopy samemu
formatować. Rzecz jasna zrobimy to za was, bo to żaden
problem, ale najlepiej pozbyć się samemu danych. Do
kogo trafi moje urządzenie?
Ukraińskich uczniów, którzy
otrzymają naprawiony sprzęt,
wskaże miasto. Komputery

dostaną dzieci z najuboższych rodzin, te najbardziej
potrzebujące, które poszły już
do szkoły, albo lada chwila
rozpoczną naukę. Czy ktoś
może odebrać ode mnie
sprzęt? Jest taka możliwość.

Jeżeli posiadacie nieużywane i być może
zepsute laptopy, przekażcie je nam, a my je
spróbujemy naprawić
i dać ukraińskim dzieciom
Napiszcie do nas maila na
adres: redakcja@wieszco.pl,
wtedy umówimy się na odbiór
osobisty. Przyjedziemy po
laptopa we wskazane miejsce,
a wy tylko podpiszecie protokół przekazania. Nie wiem,
czy mój laptop się nadaje?
Najpierw obejrzyjcie go z
zewnątrz. Jeśli ma wszystko
na swoim miejscu, nie brakuje klawiszy, ekran nie jest
rozbity, a klapa popękana, to
się nadaje. Każde urządzenie,
które otrzymamy, postaramy
się postawić na nogi.
Dajcie nam tylko szansę.
Przekażcie nam używane laptopy, pomóżcie najbiedniejszym uczniom z Ukrainy.
ToP
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Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

»» Akcja
na start”
trwa emerytowany
Tak po„Laptop
metamorfozie
wygląda
przez
cały
kwiecień
wuefista z Wałbrzycha. Po prostu Fit_oldboy
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» W Jedlinie otwierają kolejną trasę single track
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Dla każdego
coś aktywnego

Takie zapowiedzi mogłyby pisać się same, ponieważ imprezy, o których zaraz przeczytacie, to tzw. samograje.
Czyli nieważne, co by się wydarzyło, one i tak się odbędą.
Ba, jesteśmy pewni, że się udadzą, a co więcej, przyciągną tłumy uczestników, spragnionych wszelkich aktywności. A konkretnie jazdy na rowerze, biegu i wspinaczki.

STARE BOGACZOWICE

U Mikołaja frajda
dla najmłodszych
Przypuszczamy, że część z was ma taką decyzję już za
sobą, ale wielu wciąż musi ją podjąć. I zastanawiacie
się, dokąd posłać swoje pociechy, by miały jak najlepszą opiekę. Mówimy o berbeciach, czyli kilkulatkach,
więc jak się domyślacie, mówimy o żłobku i przedszkolu. Jest takie miejsce, które ma wszystko u siebie.
To prawie niemożliwe, a
jednak. W przedszkolu i żłobku „u Mikołaja” w Strudze
(gm. Stare Bogaczowice) trwa
nabór dzieci od 1 do 6 roku
życia. Przedszkole działa od
2016 roku i jest placówką niepubliczną, a dwa lata później,
w tym samym budynku, uruchomiono żłobek. Dzięki temu
dziecko ma szansę rozwoju

i pobytu w jednym miejscu
przez kilka pierwszych lat
swojego życia. Bomba!
Dużym atutem przedszkola
jest jego lokalizacja w malowniczej i spokojnej okolicy. To
stwarza doskonałe warunki
do częstych spacerów, a dzieci
uwielbiają obserwować zmieniającą się przyrodę. Budynek
natomiast jest piętrowy, po-

siada 4 przestrzenne i nasłonecznione sale dydaktyczne
dostosowane do potrzeb rozwojowych maluchów, 2 szatnie, 2 toalety, sypialnię dla
najmłodszych, a także kuchnię spełniającą wymagania
higieniczne systemu HACCP.
Przedszkole jest ogrodzone,
dlatego najmłodsi mogą do
woli hasać na placu zabaw,

miasta Leszek Orpel. Nagrody główne to vouchery o wartości 1000 i
500 zł, które możecie wykorzystać
w sklepie rowerowym. Rejestracja
zawodników trwa poprzez formularz na stronie www.ultimasport.
pl. Oczywiście zapiszecie się też na
miejscu przed piknikiem (od godz.
10:15). W trakcie pikniku chętni
będą mogli kupić ciasto, by wesprzeć małego Huberta z Walimia w
walce z neuroblastomą. Dodajmy, że
obecnie w Jedlinie można korzystać
z ogólnodostępnych single tracków
o długości blisko 16 km.
Tego samego dnia na terenie „Czarodziejskiej Góry” zostanie rozegrany
finał regionalnej ligi wspinaczkowej
dzieci i młodzieży. Tym razem młodzi ludzie powspinają się na czas.
Poprzednie edycje odbyły się w Wi-

toszowie Dolnym i w Mieroszowie,
ale na ściance w Jedlinie czeka nas
finał. Zawody podzielono na cztery
kategorie wiekowe.
Tymczasem w środę (27 kwietnia)
na terenie kompleksu „Active Jedlina”
wystartuje pierwsza edycja spotkań
biegowych dla dzieci i młodzieży
pod nazwą „Biegaj w Jedlinie”. Na
młodych sportowców czeka sześć
kategorii wiekowych. Najkrótszą
50-metrową trasą pobiegną dzieci
do 4 lat, a najdłuższą, kilometrową
będą musieli pokonać uczestnicy
z roczników 2007-2009. Udział w
rywalizacji jest bezpłatny, zapisy
rozpoczną się na miejscu od godziny
15:00, a start przewidziano na godzinę 16:30. Kolejne edycje imprezy zaplanowano na 25 maja i 15 czerwca.
Red

» Do przedszkola i żłobka „U Mikołaja” zapraszamy
rodziców ceniących sobie miłą i domową atmosferę

Fot. użyczone (Przedszkole „U Mikołaja)

Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)

Druga połowa kwietnia w Jedlinie-Zdroju upłynie pod znakiem sportu i
rekreacji. Czas na konkrety, żebyście
nie znudzili się przydługim wstępem.
Już w sobotę 23 kwietnia miasto
oficjalnie otworzy kolejną trasę single track o długości blisko 4 km. Czy
są chętni, by ją wypróbować? Głupie
pytanie! Przy tej okazji odbędzie się
piknik „Single Track Jedlina”, w który
każdy będzie mógł przejechać nowy
odcinek po lesie. Start zaplanowano
o godz. 11:00 w Parku Aktywności
„Czarodziejska Góra” przy ul. Poznańskiej, a metę usytuowano na
terenie kompleksu „Active Jedlina”
przy ul Kłodzkiej. – To nie będą
typowe zawody, bo uczestnicy nie
pojadą na czas. Nagrody zostaną rozlosowane wśród wszystkich
biorących udział – mówi burmistrz

który jest wyposażony w
urządzenia ogrodowe rozwijające sprawność i zwinność
wychowanków oraz „urzędować” w piaskownicy, która...
– Bardzo korzystnie wpływa
na ogólny rozwój dziecka,
a w trakcie zabawy w piasku dzieci doskonalą swoje
zdolności manualne, w tym
głównie precyzję ruchów, a
także zręczność i koordynację
– mówi Ramona Bukowska,

dyrektor Przedszkola „U Mikołaja” w Strudze.
Język angielski, logopeda,
teatrzyk, zajęcia z robotyki,
a także akademia dźwięku i
ciszy oraz joga – to wszystko czeka na wychowanków
placówki, w której funkcjonują trzy grupy przedszkolne.
Dla 2,5-3,5-latków, 4-latków
oraz 5-6-latków, a także
dwie grupy żłobkowe dla
dzieci w wieku od 1 do 2,5

roku. – Proponujemy zajęcia z dominacją działalności
umysłowej, estetycznej oraz
z przewagą ruchu. Zestawy
ćwiczeń gimnastycznych i
zabaw muzyczno-ruchowych
i rytmiczno-ruchowych, realizowane w oparciu o podstawę programową, zgodną
z wytycznymi Ministerstwa
Edukacji Narodowej – dodaje
Ramona Bukowska.
Red

Od 24 marca w budynku Centrum Przesiadkowego przy ul. Łukasiewicza w Głuszycy zostało uruchomione miejsce o szczególnej
nazwie „Sklepik Dobra za Jeden Uśmiech”.

z dotkniętej wojną Ukrainy.
Sklep został zaopatrzony w
wiele różnych produktów,
podarowanych przez Kościół

Zielonoświątkowców w Boguszowie-Gorcach. Punkt jest
czynny od poniedziałku do
piątku w godzinach 10:00-

SZCZAWNO-ZDRÓJ

Oto kapsuła dla
przyszłych pokoleń
Przyznacie, jest coś ekscytującego w znajdowaniu przedmiotów sprzed dziesięcioleci. Taki na
przykład list w zakurzonej butelce lub wiekowe
pudełko odnalezione w stropie pobudzają od razu
wyobraźnię. Ciekawi nas, jakie uczucia towarzyszyć będą ludziom za 100 lat, gdy otworzą kapsułę
czasu umieszczoną w wieży kościoła w Szczawnie-Zdroju.
W uzdrowisku wymyślili
fajną inicjatywę zestawiając ze sobą dwie sprawy.
Remont dachu kościoła pod
wezwaniem Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi i okrągły
jubileusz miasta. Co ma ze
sobą wspólnego trwająca
inwestycja w świątyni z

800-leciem Szczawna, które obchodzono w zeszłym
roku? Urzędnicy wpadli na
pomysł, żeby wykorzystać
fakt, że kościół jest odnawiany i upamiętnić jednocześnie tę niezwykłą datę.
I tak wymyślono kapsułę
czasu.

Z inicjatywy Towarzystwa
Miłośników Szczawna-Zdroju
postanowiono pozostawić
ślad dla potomnych. W postaci tuby, do której schowano
kilka ważnych dla miasta i
jego mieszkańców rzeczy. A,
że uroczystość odbywała się w
kościele, więc najpierw odpra-

Fot. użyczone (UM Głuszyca)

Solidarni z Ukrainą

14:00 oraz w soboty między
9:00 a 13:00. W Centrum
Kultury – Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Głuszycy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-19:00 prowadzony
jest ponadto punkt wydawania odzieży oraz butów, a
także jest to miejsce zbiórek
darów na rzecz uchodźców z
Ukrainy.
SCB

» W kościelnej wieży w Szczawnie-Zdroju umieszczono kapsułę czasu

Fot. użyczone (www.walbrzych.dlawas.info)

GŁUSZYCA

W „sklepiku” wydawana
jest żywność oraz artykuły
chemiczne wszystkim osobom przybyłym do Głuszycy

wiono mszę, a następnie burmistrz z pomagierami wzięli
się za pakowanie „skarbów”.
Dodajmy jeszcze, że wypełnienie kapsuły czasu było
podsumowaniem obchodów
800-lecia Szczawna-Zdroju.
W tubie znalazły się flagi Polski i Szczawna-Zdroju, przesłanie od burmistrza
Marka Fedoruka, akt złożenia
kapsuły, lista obecnie realizo-

wanych inwestycji miejskich,
a także wykaz mieszkańców
miasta i pracowników administracji miejskiej. Dołożono też
pendrive ze zdjęciami miasta.
Tylko czy w trzeciej dekadzie
przyszłego stulecia będą wiedzieć, jak go otworzyć?
Kapsułę szczelnie zamknięto, umieszczono w mniejszej
z wież kościoła i żeby przyszli
mieszkańcy nie musieli jej

Fot. użyczone (UM Głuszyca)

» Gdy strefa aktywności gospodarczej już powstanie, każdy będzie chciał prowadzić tu swoją firmę

GŁUSZYCA

Robią strefę dla biznesu
Nie zamierzamy opowiadać, że tu jest ściernisko, a za chwilę będzie San Francisco, bo tak
nie... będzie. Powstanie za to strefa aktywności gospodarczej. W Głuszycy, a dokładniej w
Grzmiącej, ludzie chcący prowadzić działalność, otrzymają szansę, żeby robić to w bardzo
dobrych warunkach.
Na ekonomii znamy się mniej
więcej tak samo jak na modzie, więc
raczej średnio, ale wiemy jedno.
Jeśli budowa Strefy Aktywności
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Gospodarczej w Głuszycy zakończy
się, inwestorzy będą chcieli tu prowadzić swoje biznesy co najmniej
tak chętnie jak ludzie lubiący dobrze

wyglądać robić zakupy w butikach w
trakcie przecen.
Cieszy nas, że inwestycja nie zwalnia
tempa. Nie przeszkadzają deszcze,

śniegi, mrozy, wiatry i co tam jeszcze
sobie wymyślicie, możecie tu z powodzeniem wpisać. Budowlańcy bowiem
prą do przodu bez względu na warunki

zbytnio szukać, wmurowano tablicę upamiętniającą tę
chwilę. Choćby nie wiadomo
co kapsuły, nikomu nie wolno ruszać aż do 2122 roku.
Za 100 lat ktoś ją otworzy i
dowie się wielu ciekawostek
o teraźniejszości uzdrowiska.
Szkoda tylko, że raczej nikt z
czytających te słowa nie doczeka tego momentu.
Red

atmosferyczne, a to nie jest wcale takie
oczywiste. Aktualnie trwają prace
związane z dostosowaniem terenu dla
przyszłych przedsiębiorców. Na przykład chcących tu otworzyć magazyny
lub stolarnie. Mówiąc w skrócie prowadzić swoje firmy w Grzmiącej, gdzie
właśnie trwają roboty przy powstającej
strefie aktywności gospodarczej. – Budowa tego jakże potrzebnego miejsca,
to nie tylko korzyści finansowe płynące
dla samej gminy. To także wpływ
na poprawę jakości życia mieszkańców miasta i jego okolic – podkreśla
Roman Głód, burmistrz Głuszycy.
Na ponadtrzyhektarowej działce
wykonano już drogi dojazdowe.
Trwają prace związane z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz
oczyszczalni ścieków. Do zrobienia jest
jeszcze sporo, ale jesteśmy pewni, że
gdy wszystko zostanie ukończone,
przedsiębiorcy będą pchać się tu
drzwiami i oknami, by prowadzić
swoje interesy w bardzo dobrych warunkach. Koszt całego projektu to 2,4
mln zł, z czego dofinansowanie dla
gminy Głuszyca wynosi 1,6 mln zł ze
Red
środków ZIT AW.
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Fot. KaR

» Zakładając maksymalny poziom dofinansowania, przewidziane pieniądze
pozwolą na likwidację kolejnych 71 uciążliwych kopciuchów

GMINA ŚWIDNICA

Zadbaj o środowisko, dostań dotację
Rozpoczął się właśnie nabór wniosków na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania
starego typu, wykorzystujących paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła. Nie ma na co czekać, możecie już ruszyć po pieniądze na wymianę swoich starych pieców.
Dotacja w gminie Świdnica będzie udzielona w wysokości 70%
poniesionych kosztów kwalifikowanych na zadanie, jednak nie
większej niż 7000 zł. Kto ma szanse
na dofinansowanie? Warunkiem
niezbędnym do objęcia zadania
dofinansowaniem jest trwała likwidacja głównego źródła ciepła

starej generacji oraz niezaleganie
w podatkach, opłatach lokalnych
oraz opłatach za zagospodarowanie
odpadami komunalnymi na rzecz
gminy Świdnica.
Co istotne, kolejność osób zakwalifikowanych do uzyskania dofinansowania, ustala się na podstawie kolejności złożenia wniosku w Urzędzie

Gminy Świdnica! Dlatego szczególnie
na to wypada zwrócić uwagę.
Pieniądze, o których mowa, nie
są wcale małe... W tegorocznym
budżecie gminy Świdnica na realizację gminnego programu dotującego
wymianę systemów ogrzewania
starego typu wykorzystujących
paliwo stałe na ekologiczne źródła

ciepła w nieruchomościach o charakterze mieszkalnym zarezerwowano środki w wysokości 500 tys.
zł. Zakładając maksymalny poziom
dofinansowania pozwoli to na
likwidację kolejnych 71 uciążliwych
kopciuchów. Od początku trwania
programu udzielono już 184 dotacji
na łączną kwotę 1 274 989,56 zł.

Dofinansowaniu podlegają źródła
ciepła, jak chociażby piece zasilane
prądem elektrycznym, kotły na paliwa stałe, kotły na biomasę, pompy
ciepła. Wnioski będą przyjmowane
w punkcie informacyjnym Urzędu
Gminy Świdnica przy stanowisku
nr 100.
KaR

POWIAT ŚWIDNICKI

Świdniczanie i transformacja energetyczna
O co chodzi? Podstawą współpracy klastra z uniwersytetem
będzie transfer wiedzy i doświadczeń poprzez prowadzenie badań,
upowszechnianie ich wyników
oraz realizowanie wspólnych projektów.
Jak zaznaczył na spotkaniu Paweł Łapacz, prezes Dolnośląskiej
Energii Odnawialnej: - Znajdujemy
się w przełomowym momencie
z punktu widzenia transformacji energetycznej w skali kraju
i Europy. Rosnąca świadomość
społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska i klimatu, a także
potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego dla społeczności, determinuje konieczność
podjęcia zdecydowanych kroków
w kierunku OZE. Jak podkreślał

» Klaster z uniwersytetem będą współpracować w zakresie transformacji energetycznej

Fot. użyczone (Starostwo Powiatowe w Świdnicy)

Za nami spotkanie przedstawicieli Klastra Świdnicka Energia Odnawialna oraz Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu, podczas którego zawiązano partnerstwo na rzecz wypracowania najlepszych praktyk w zakresie
transformacji energetycznej i społeczności energetycznych.
szef DEO, międzysektorowe partnerstwa, takie jak to, które zostało zawiązane z Uniwersytetem
Ekonomicznym we Wrocławiu, są
gwarantem realizacji optymalnych
i mądrych działań dla wszystkich
stron inicjatywy. - Jesteśmy otwarci
na wszelką współpracę, która przełoży się na wspólne osiągnięcie
celu bezpiecznej i zeroemisyjnej
gospodarki – dodał Paweł Łapacz.
W inauguracji porozumienia
stron wzięli udział m.in. prof. dr
hab. Andrzej Kaleta, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu, Piotr Fedorowicz, starosta świdnicki, Zygmunt Worsa,
wicestarosta oraz wspomniany
Paweł Łapacz, prezes Dolnośląskiej
Energii Odnawialnej.
KaR

Z myślą o swoich córkach
Świdnica od 2016 roku realizuje i finansuje „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka
ludzkiego (HPV)”.

edukacyjno-informacyjna dla dziewczynek i chłopców z rocznika 2008 i
2009 oraz ich opiekunów, mowa tu
o łącznie prawie 600 osobach. Szcze-

pieniami planuje się objąć 100
dziewczynek ze wspomnianych roczników. Koszt zadania
natomiast szacowany jest na
poziomie 103 tys. zł.
Program obejmuje między
innymi szczepienia dziewczynek zamieszkałych w Świdnicy. Można już rejestrować
dziewczęta z rocznika 2008 i
2009. Rejestracja telefoniczna
odbywa się pod numerami

785 21 56 21 lub 74/ 856 87
87. Szczegółowe informacje
można również znaleźć na
stronie www.nzozmieszko.
pl/hpv
Szczepienie przeciwko HPV
istotnie zmniejsza ryzyko wystąpienia raka szyjki macicy.
Pełny cykl szczepienia składa
się z dwóch dawek szczepionki Gardasil 9.
KaR

Fot. użyczone (archiwum rodzinne)

» Józef Mazur zawsze żył skromnie, pokornie, z największym
pietyzmem i szacunkiem traktując sprawy wiary

JAWORZYNA ŚLĄSKA

Aktywność, radość i konie
Uśmiechnięty, pozytywny, kocha aktywność i świeże powietrze. Józef Mazur
ze wsi Czechy w gminie Jaworzyna Śląska skończył 100 lat. Nie będziemy
ukrywać, zazdrościmy pięknego wieku i życzymy wszystkiego najlepszego.
rolników Ludwiki i Ludwika
Mazur.
Kiedy pan Józef miał 17 lat,
wybuchła II wojna światowa. Brał

udział w walkach partyzanckich
przeciwko Niemcom, walczył w
Batalionach Chłopskich. W 1942
r. został wywieziony na roboty

ŻARÓW

Sprzątali, aż miło
było popatrzeć
To była bardzo aktywna sobota! Teoretycznie dzień wolny od pracy stał pod znakiem wysiłku i dobrze wykonanej
roboty. Nie chcemy, żebyście wracali pamięcią do czasu
czynów społecznych, ale chyba nikomu korona z głowy
nie spadnie, gdy posprząta swoją okolicę.
O co chodzi? Mieszkańcy
Mrowin zorganizowali zupełnie spontaniczną akcję
sprzątania wsi, w którą zaangażowali się radny, sołtys,
Rada Sołecka, Ochotnicza
Straż Pożarna w Mrowinach,
a także młodzi ludzie z Mło-

dzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Wspólnymi siłami
wysprzątany został teren przy
stawie, boisku sportowym
oraz w samym centrum wsi.
Po sprzątaniu przyszedł także
czas na wspólne sadzenie
roślin. Dzięki temu zrobiło się

bardziej zielono i kolorowo.
Kalendarzowa wiosna przecież, choć ostatnio za oknami
nie było tego widać. Oczywiście na efekty trzeba będzie
niestety trochę poczekać, ale
już teraz wyraźnie widać, że
zrobiło się czyściej i schludniej.

do Niemiec, skąd trafił do obozu
koncentracyjnego. Przez pół roku
przebywał w Mauthausen w Austrii, gdzie bardzo ciężko pracował

w kamieniołomach. Następnie
przewieziono go do Dachau pod
Monachium w Niemczech. Poddawano go eksperymentom medycznym...
Po wyzwoleniu obozu Józef
Mazur wrócił do domu, na Kielecczyznę. Nie widział dla siebie
tu jednak żadnych perspektyw.
Powszechne ubóstwo panujące w
regionie skłoniło go do emigracji.
Wspólnie z rodzeństwem i znajomymi przyjechał na Ziemie Odzyskane. Początkowo zamieszkał w
Jaworzynie Śląskiej i podjął pracę
w Zakładach Porcelany Stołowej
„Karolina”. Niebawem poznał
swoją przyszłą żonę – Helenę,
przybyłą do Jaworzyny Śląskiej
spod Lublina. Byli pierwszą parą
na terenie gminy, która po wojnie wzięła ślub. Wspólnie z nią
objął gospodarkę we wsi Czechy.
Gospodarstwo prowadził aż do
przełomu lat 70. i 80. XX wieku.
W Czechach mieszka do dziś.
Józef Mazur doczekał się ośmiorga dzieci. Ma pokaźną liczbę wnuków i prawnuków. Zawsze żył
skromnie, pokornie, z największym
pietyzmem i szacunkiem traktując
sprawy wiary. Kocha ruch, aktywność i konie. W tej dziedzinie był
doceniany jako hodowca.
KaR

» Każdemu z nas powinno
zależeć na tym, aby okolica
była czysta i atrakcyjna

Fot. użyczone (materiały organizatorów)

Józef Mazur urodził się
we wsi Czałczyn w wielodzietnej rodzinie, jako jedno z dwanaściorga dzieci

Fot. ilustracyjne (www.pixabay.com)

ŚWIDNICA

Realizatorem programu szczepień
jest Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „Mieszko” ze Świdnicy.
Przeprowadzona zostanie też akcja
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- Wystarczy tylko rozejrzeć
się dookoła, aby przekonać
się, że takie akcje są potrzebne.
Każda wieś chce dbać o swój
teren! Każda robi to najlepiej,
jak potrafi. Wiele już zrobiliśmy i brawo dla was! Dziękuję wszystkim osobom, które
zmobilizowały się i pomogły
przy wspólnym sprzątaniu i

ukwieceniu naszej wsi – mówi
przewodniczący Rady Miejskiej
Żarowa, Roman Konieczny.
Organizatorzy akcji gorąco
dziękują wszystkim mieszkańcom, którzy zaangażowali się
we wspólne prace porządkowe na rzecz całej przecież wsi.
Podziękowania również dla
OSP Mrowiny, a także MOW

za czynne włączenie się w tą
społeczną inicjatywę. Przecież
każdemu z nas powinno zależeć na tym, aby nasza okolica była czysta i atrakcyjna.
Wystarczy zakasać rękawy i
poświęcić kilka godzin swojego cennego czasu. Samo się
bowiem nic nie zrobi...
KaR
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HISTORIA NIEZNANA

Fot. użyczone Świdnicki Portal Historyczny

» Zdjęcia obrazujące fatalny stan techniczny portali pod koniec XIX wieku
(1900 r.). Widać szereg pęknięć i ubytków w strukturze kamienia

Fotograficzne perły sprzed lat
Jeżeli ktoś twierdzi, że niewiele jest już do odkrycia, a zasoby archiwów są w całości znane, myli się
w sposób zasadniczy. Wielokrotnie już na Świdnickim Portalu Historycznym udowadnialiśmy, jak wiele jest jeszcze rzeczy do odkrycia, a przede wszystkim opracowania. Teraz mamy kolejny dowód na
potwierdzenie tego twierdzenia. Pozornie mało interesujące zdjęcia prowadzą do zaskakujących wniosków i poszerzenia naszej wiedzy – w tym wypadku dotyczącej świdnickiej katedry.

» Takiego rusztowania wieży katedry (w 1893 r.), mającej
wysokość blisko 103 metry, nie powstydziliby się
budowlańcy i dzisiaj

W latach 1893-1895 przeprowadzony został najpoważniejszy w ciągu ostatnich ponad 100 lat remont, a właściwie dokładnie rzecz ujmując,
renowacja wieży świdnickiej
katedry oraz północnej fasady
świątyni.
Remont ten udokumentowany jest w zasadzie jedynym znanym do niedawna
zdjęciem, przedstawiającym
„zarusztowaną” wieżę katedry, konstrukcją, której nie powstydziliby się także i dzisiejsi
budowlańcy. Wiadomo, że
podczas przeprowadzonych
robót dokonano oczyszczenia
i wzmocnienia wykonanych z
piaskowca sterczyn i rzeźb na
wieży. Najbardziej widocznym
efektem prac było zlikwidowanie jednak pomieszczenia
i otynkowanej ściany nad
trzonem niedokończonej wie-

ży północnej (od strony placu
z pomnikiem Jana Pawła II),
wymurowanie dwóch potężnych, kamiennych przypór
w kształcie łuków, które były
efektem ówczesnej tendencji
do gotykizacji świątyni. Całkowicie zmieniono również
szczyt zachodniej fasady katedry, którą do tej pory tworzyła
otynkowana gładka ściana z
małym otworem okiennym.
Po renowacji i przebudowie
powstała tu ściana z bloków
piaskowca z trzema neogotyckimi otworami okiennymi, balkonikami z balustradami maswerkowymi, okrągły witraż
i ustawioną w środkowym
otworze okiennym figurą Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Jak
wyglądała ta część katedry
przed tymi pracami, widać
na zdjęciu z kolekcji Muzeum
Dawnego Kupiectwa, które

przedstawia północną i zachodnią fasadę kościoła na
kilka lat przed remontem oraz
na zdjęciu porównawczym z
czasów obecnych.

Zdjęcia datowane są
na 1900 i 1910 rok,
ponieważ jednak wykonane są w tej samej technice i formie
odbitek, należy z
dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że
wszystkie pochodzą
z 1900 roku, a data
„1910” została określona błędnie
O szczegółach przeprowadzonych wówczas prac zachowało się jednak niewiele
informacji, poza zdawkowy-

mi opisami w lokalnej prasie i jak już wspomnieliśmy
praktycznie jedynym znanym
zdjęciem. Próba odszukania
materiałów archiwalnych na
temat tego remontu także
zakończyła się niepowodzeniem. Wprawdzie firma, która
wykonywała wspomniane
prace, nadal istnieje i prowadzi działalność w Niemczech,
jednak nie posiada żadnej
archiwalnej dokumentacji w
tym względzie. Można by się
spodziewać, że materiały na
temat tego remontu znajdować się powinny w aktach
przedwojennego, Konserwatora Zabytków Prowincji
Śląskiej/Dolnośląskiej, jednak
archiwum to zostało w dużej
części zniszczone podczas
oblężenia Wrocławia w 1945
roku i dla Świdnicy, praktycznie zbiory te nie zachowały

się w takim stopniu chociażby
jak ma to miejsce w wypadku
innych miast śląskich.
Dlatego tym bardziej cenne
są zdjęcia obrazujące efekty
finalne tego remontu, jakie
stosunkowo niedawno zostały
upublicznione, a pochodzące
ze zbiorów Archiwum Państwowego we Wrocławiu.
Zbiór ikonograficzny, z którego
pochodzą prezentowane zdjęcia, utworzony został po 1945
r. na bazie rozproszonych
materiałów ikonograficznych
różnego pochodzenia. Ich
przeważająca część pochodzi
ze wspomnianego, zdekompletowanego archiwum Konserwatora Zabytków Prowincji
Śląskiej/Dolnośląskiej (Provinzial-Konservator der Provinz
Schlesien/Niederschlesien)
oraz z Archiwum Miejskiego
w Jeleniej Górze (Stadtarchiv
Hirschberg) i Kłodzku (Stadtarchiv Glatz). Wspomniany zbiór
tworzą luźne fotografie, karty
pocztowe, ryciny, reprodukcje
oraz jeden album. Prezentują
one zlokalizowane w różnych
miastach i miejscowościach
Dolnego Śląska – obiekty
sakralne, budowle świeckie,
obiekty cmentarne oraz widoki ogólne, fragmenty i detale
architektoniczne. Szczęśliwie
w tej kolekcji zachowało się
też kilka zdjęć z prac konserwatorskich przy zachodniej
fasadzie kościoła, a konkretnie
gotyckich portalach wejściowych.
Zdjęcia datowane są na
1900 i 1910 rok, ponieważ
jednak wykonane są w tej
samej technice i formie odbitek, należy z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że
wszystkie pochodzą z 1900
roku, a data „1910” została
określona błędnie przy opisywaniu zbioru po 1945 r. Za
takim datowaniem przema-
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» Porównanie wyglądu zachodniej
i północnej elewacji katedry pod
koniec XIX wieku i obecnie

wia także fakt, że po przeprowadzeniu zasadniczych
prac konserwacyjno-remontowych przy wieży i północnej
fasadzie kościoła w latach
1893-1895, inne drobniejsze
prace w zachodniej fasadzie
kościoła przeciągnęły się od
przynajmniej 1900 roku.

Bezwzględnie jednak
największym zaskoczeniem wynikającym
z analizy zdjęć z 1900
roku jest fakt, że stare,
barokowe okna, zostały wymienione na
mające przypominać
średniowieczne – maswerki
Analiza zdjęć, które tu
przedstawiamy, prowadzi do
kilku bardzo zaskakujących
wniosków. Przede wszystkim
uważne oko dostrzeże fatalny

stan portali głównych katedry.
Liczne spękania i szczeliny wypełnione były jakąś mieszanką
żwiru i piasku. W złym stanie
jest większość małych detali
architektonicznych – figur,
baldachimów, pinakli, fiali i
kwiatonów.
Do tej pory zupełnie nieznanym szczegółem było to,
że pierwotnie nad drzwiami
wejściowymi znajdowały
się barokowe jeszcze, proste
okna, zapewne wstawione
tam przez jezuitów na początku II połowy XVII wieku.
Podczas prac remontowo-konserwatorskich okna te
zostały zdemontowane, a
w ich miejsce wykonano…
gotyckie maswerki, które
zachowały się do chwili obecnej. Maswerki te wykonano
niezwykle starannie i w zasadzie chyba nieliczne osoby
byłyby w stanie odróżnić je
od oryginalnych, mogących
pochodzić jeszcze z czasów

budowy katedry. Elementów,
które wtedy wymieniono lub
nadsztukowano, było zresztą
na portalach znacznie więcej i
związane były ze wspomnianą wówczas gotykizacją katedry, czyli trendem mającym
nawiązać do średniowiecznego jej wyglądu. Koncepcja
ta spotkała się zresztą z dość
mieszaną oceną od chwalenia pomysłu i wykonania
po krytykę za zbyt dużą ingerencję i zmianę pierwotnego wyglądu niektórych
elementów portali. Wykonano na przykład wspomniane
nowe maswerki w miejsce
zwykłych barokowych okien,
zmieniono kształt niektórych
kamiennych łuków itp. Jest
to odwieczny jednak dylemat
przy wszelkiego rodzaju pracach konserwatorskich, jak
daleko ingerować w strukturę
zabytku, aby go uratować.
W tym wypadku słowo „ratować” jest jak najbardziej

zasadne, bo zdjęcia pokazują, w jak złym stanie były
portale.
Inną zagadką związaną z
tymi pracami pozostaje ilość
zachowanych, pierwotnych
rzeźb w niszach pod baldachimami, flankujących poszczególne wejścia do katedry
oraz na środku okien nad
wejściami, w miejscach, gdzie
wykonano maswerki, w miejscu barokowych okien. O ile
na przykład figura Ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa jest na
pewno oryginalna (widoczna
jest na zdjęciach z 1900 roku)
o tyle na przykład św. Jan
Ewangelista czy Najświętsza
Maria Panna znajdujące się po
obu jego stronach, są figurami
nowymi, względnie w bardzo
dużym stopniu wykonanymi od nowa. Nie zmienia to
jednak faktu, że gotykizacja
ta wykonana została bardzo
starannie. Po wielu latach
nowe elementy, którymi sztu-

kowano ubytki, praktycznie
zlały się z elementami oryginalnie zachowanymi. Dopiero po renowacji portali w
czasach probostwa ks. prałata
Jana Bagińskiego, można było
dostrzec istotne różnice w
odcieniach starych i nowych
elementów z piaskowca.
Bezwzględnie jednak największym zaskoczeniem wynikającym z analizy zdjęć z 1900
roku jest fakt, że stare, barokowe okna, zostały wymienione na mające przypominać
średniowieczne – maswerki.
Wyglądają rzeczywiście jakby
powstały kilka wieków temu.
Podziwiając portale świdnickiej katedry pamiętajmy
jednak, że ze średniowieczem
– poza zastosowaną formą
– nie mają nic wspólnego i
że powstały na początku XX
wieku.

» Współczesny wygląd elementów portalu głównego świdnickiej katedry biskupiej, największego kościoła w regionie. Dobrze widoczne (jaśniejsze) części uzupełnień z piaskowca

Andrzej Dobkiewicz
& Sobiesław Nowotny
www.historia-swidnica.pl
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Pomagają, jak potrafią

Cóż za piękna inicjatywa. Sołectwo Gniewków (gm.
Dobromierz) zorganizowało sprzątanie brzegów rzeki
Nysy Szalonej na odcinku blisko dwóch kilometrów!

Uchodźcy z Ukrainy znajdują bezpieczne schronienie
na terenie powiatu świdnickiego, a miejscowi policjanci rozmawiają z osobami, które uciekły od wojennej
rzeczywistości.
też z podróżą prywatnym
transportem z nieznaną
osobą.
Funkcjonariusze omawiają również bardzo ważny
temat, jakim jest handel
ludźmi, jak ustrzec się
przed tym zjawiskiem oraz
gdzie szukać pomocy w

sytuacjach wskazujących
na to, że doszło do tego
haniebnego, nielegalnego
procederu. Najważniejsze
informacje o bezpieczeństwie przekazywane są też
w formie ulotek w języku
ukraińskim.
KaR

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie zarząd w Legnicy dostarczyło worki
na śmieci, rękawice oraz materiały promocyjne, Stowarzyszenie Straż Ochrony Przyrody
w Polsce zarząd główny w Jaworze wzięło
czynny udział w akcji, zaś gmina Dobromierz
pomogła w odbiorze odpadów. Widzimy się
już za rok!
KaR

REKLAMA

REKLAMA

W akcji uczestniczyli mieszkańcy Gniewkowa, sołtys wsi Paweł Kwiatkowski wraz
z radą sołecką, radna Otylia Sieczka, Ochotnicza Straż Pożarna w Gniewkowie, jak i
Stowarzyszenie Straż Ochrony Przyrody w
Polsce. Zebrane odpady z tworzywa, plastiku
i szkła trafiły do PSZOK w Dobromierzu, a
sprzątanie zakończono pieczeniem kiełbasek
na ognisku przy świetlicy wiejskiej.

Fot. użyczone (KPP Świdnica)

Fot. użyczone (materiały organizatorów)

Bardzo potrzebna inicjatywa. Policjanci ze Świdnicy
wyjaśniają między innymi,
w jaki sposób wezwać pomoc, gdy jest ona natychmiast potrzebna. Przekazują również informacje o
zagrożeniach związanych z
poszukiwaniem pracy, czy
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Wiosenne prace Szach i mat
Zakończono już przebudowę drogi gminnej w Chwałkowie. Inwestycja została zrealizowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a kosztowała
ponad 320 tys. zł.
– Dziękuję sołtys Małgorzacie Sali i radnej Barbarze Słocie za współpracę i
sugestie dotyczące zrealizowanych i planowanych
działań – mówi wójt gminy Marcinowice Stanisław
Leń.
Dodatkowo rozpoczęła
się budowa chodnika w

Sadach, inwestycji wyczekiwanej od lat przez mieszkańców tej miejscowości.
Zadanie realizowane jest
dzięki środkom pozyskanym
przez gminę Marcinowice
z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych, a jego
wartość wynosi 246 tys. zł.

W grupie open wygrała
12-letnia Wiktoria Śmietańska (Polonia Wrocław)
– wielokrotna mistrzyni Polski w różnych kategoriach
wiekowych. Wyprzedziła
Bartłomieja Roga (Stilon

Gorzów) i Kacpra Wernera
(Górnik Polkowice). Z zawodników Gońca Żarów
najwyższe miejsca zajęli:
5 – Marek Szmyd, 6 – Przemysław Borowski i 10 –
Piotr Kaśków.

KaR

Fot. KaR

Fot. użyczone (UM Żarów)

Prace objęły odnowienie korpusu drogowego,
wykonanie przepustów,
odwodnienia, podbudowę oraz położenie asfaltu na całym odcinku.
Na ukończeniu są także
prace projektowe nad budową chodnika w Chwałkowie.

Za nami otwarte mistrzostwa Żarowa w szachach. W zawodach
uczestniczyło ponad 120 osób z
Polski i Ukrainy.

W grupie B (do 15 lat) wygrał Igor Śliwowski (Gambit
Świdnica) przed Janem Bednarskim i Gabriellą Gołębczyk (oboje Goniec Żarów).
Tuż za podium na 4 miejscu
uplasowała się kolejna zawodniczka Gońca Żarów –
Weronika Komaniecka.
W grupie C (do 10 lat),
gdzie rywalizowało aż 75
uczestników, wygrał Franciszek Maracewicz (Mikama
Świdnica) przed Oskarem
Kiszkielem (Goniec Żarów) i
Maciejem Owczarkiem (PoKaR
lonia Wrocław).

Burmistrz Jedliny-Zdroju Leszek Orpel
ZAPRASZA na PIKNIK ROWEROWY

Zapraszamy na przejazd
NOWYMI TRASAMI SINGLE TRACK w Jedlinie-Zdroju.
Udział w imprezie jest bezpłatny.
Wśród uczestników rozlosujemy wspaniałe nagrody
(m.in. vouchery o wartości 1000 i 500 zł)

Szczegóły i regulamin
na stronie ckjedlina.pl

JEDLINKA

REKLAMA

REKLAMA

BROWAR
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Fot. użyczone (materiały prasowe)

» „Rzeźnia nr 5” to mocna pozycja w
repertuarze wrocławskiego teatru

Przedstawienie po pandemii
COVID-19 oficjalnie został odwołany, więc można ruszyć m.in. do teatrów. A te,
wszystko na to wskazuje, są na to przygotowane. Oferują bogate repertuary i
miejsca na widowni już bez ograniczeń.
Wrocławski Teatr Współczesny
proponuje np. spędzenie czasu z
„Rzeźnią nr 5”. To nie będą wyłącznie
miłe chwile, ale na pewno interesujące i ważne. Do tego, dla tych, którzy
nie czytali popularnej w latach 70.
książki Kurta Vonneguta, dochodzi
element zaskoczenia. Marcin Liber –
reżyser tego ponadtrzygodzinnego
przedstawienia podszedł do kultowego literackiego pierwowzoru dość
tradycyjnie. Wydarzenia na scenie
oddają to, co zawiera dramat. Jest
więc nietypowy początek spektaklu
mówiący o problemie pisarza Kurta
Vonneguta z ujęciem wspomnień
z okresu II wojny światowej m.in.

z bombardowania Drezna. Wojenno-kosmiczne przygody bohatera
„Rzeźni nr pięć” Billy’ego Pilgrima zaczynają się od… przerwy i prośby o
nie nagrywanie i robienie zdjęć podczas spektaklu. Wreszcie poznajemy
żołnierskie losy pojmanego przez
Niemców Billy’ego. Obserwujemy
go, najpierw w obozie jenieckim,
później z tytułowej drezdeńskiej
rzeźni. Nie najlepszy wojak i były
uczeń optometrii nie zjednuje sobie
sympatii wśród współwięźniów.
Chłopak uczestniczy w zupełnie
innym życiu – równoległym. Spędza
czas na planecie Tralfamadorii z jej
mieszkańcami. Jest przez nich po-

» „Badania ściśle tajne” są kontaktowe, głęboko humanistyczne,
bliskie rzeczywistym problemom każdego z nas

dziwiany, a towarzyszy mu gwiazda
filmów porno. Vonnegut pozwala
mu być jednocześnie w każdym momencie życia, włącznie z przeżywaną
wielokrotnie własną śmiercią. Wokół
Billy’ego, obok ludzi w mundurach,
kręcą się fioletowe postaci z bakłażanami na głowie, pochodzące z obcej
planety. Takie sceny szybko przyzwyczają nas do szaleństwa pisarza, które
zostały dodatkowo spotęgowane wyobraźnią reżysera. Scenografię stanowi centralnie umieszczona perkusja,
tory pływackie, łóżko i chmury po
wybuchach bomb. W takiej przestrzeni funkcjonuje dziesięcioro aktorów z
Rafałem Cieluchem na czele. Aktor, na
co dzień teatru w Legnicy, nie tylko z
wyczuciem gra Billy’ego, ale również
wali w bębny jak Charlie Watts z Rolling Stonesów. Wyróżniłbym jeszcze
Tadeusza Ratuszniaka, który mimo
nazistowskiego uniformu, dawał
oddech w postaci humorystycznych
wątków. Zapamiętałem również
Przemysława Kozłowskiego, jako
pamiętliwego i charyzmatycznego
mściciela – Paula Lazzaro. Niewątpliwie wartość przedstawienia podnosi
jeszcze muzyka Filipa Kanieckiego
grana na żywo. „Rzeźnia nr 5” to
mocna pozycja w repertuarze wrocławskiego teatru.

Kolejną premierę zaproponował
teatr w Opolu. Jak się okazało,
„Kuliści”, bo o nich mowa, nie są
typowym spektaklem, lecz trochę
performansem. Grupa tancerek i
choreografka odnalazły coś niezwykłego w kształcie kuli – ludzkiej kuli.

Jak się „wejdzie” w to, co
proponują artyści, „Kuliści”
robią bardzo dobre wrażenie, a spektakl wytwarza
miłą atmosferę, co w teatrze nie jest normą
Swój pomysł wzbogaciły o chęć
współpracy z aktorami. Efekt ich
spotkania to miłe zaskoczenie. To
słowo chyba najbardziej oddaje
wrażenia po obejrzeniu przedstawienia wyreżyserowanego przez
Patrycję Kowańską. Na scenie, są
dwie tancerki, które przez 80 minut
kulają się splecione ze sobą. Równocześnie trójka aktorów dzieli się
refleksjami i skojarzeniami na temat
kulistości i magii tego kształtu. W
takiej formie jest sporo miejsca na
improwizację, którą postaci efektownie wykorzystują. Warto przy tej
okazji podkreślić, że wśród nich jest
Michał Świtała, który przez wiele lat

był członkiem zespołu wałbrzyskiego teatru. Jak się „wejdzie” w to, co
proponują artyści, to „Kuliści” robią
bardzo dobre wrażenie. Spektakl
wytwarza miłą atmosferę, co w
teatrze nie jest normą.
Miałem wielką przyjemność wziąć
udział w przedstawieniu „Badania
ściśle tajne”. Nie oglądać, lecz
właśnie wziąć udział, ponieważ, w
przypadku dramatu Iwana Wyrypajewa, autor niemalże zmusza nas do
nieustannego udzielania (samym
sobie) odpowiedzi na pytania, które
padają ze sceny. Na takim pomyśle
twórca oparł swój spektakl. Punktem wyjścia są badania, które prowadzi instytucja naukowa. Jej pracownicy przeprowadzają rozmowy
wśród społeczeństwa. Najbardziej
interesują ich poglądy i przekonania wykształconych ludzi z dużym
doświadczeniem zawodowym. Pytających nie widać – słyszymy tylko
ich głosy. Można by powiedzieć, że
to spektakl gadających głów. Nic
jednak podobnego. Norbert Rakowski – reżyser „Badań…” wyraźnie
zdawał sobie sprawę, z jak ważnym
i głębokim tekstem miał do czynienia i wiedział, jak go przełożyć na
dużą i wymagającą scenę teatru
opolskiego. Ascetyczna scenografia
sprowadzająca się do ławki (nawet
bez oparcia) wystarczyła, aby oddać
dramaturgię wydarzeń. Korzysta
z niej trójka bohaterów podczas
prowadzonych rozmów z głosami.
Głosy pytają, zarówno o globalne
problemy świata, jak ocieplenie
klimatu, grożącą ludzkości zagładę
czy prywatne, takie jak ich wierność
małżeńska, stosunek to eutanazji,
aborcji, czy wreszcie ich stanowisko
wobec istnienia Boga. Kwestie są
tak stawiane przez pracowników
instytucji, że nie ma oczywistych i
prostych odpowiedzi. Wychodzimy
więc ze spektaklu z szeregiem wątpliwości. Ciężko w nim znaleźć coś
pozytywnego. Raczej Wyrypajew
i Rakowski nie są optymistami w
spawie przyszłości planety i egzystencji na niej ludzkiego gatunku.
„Badania ściśle tajne” to znakomity
spektakl. Jest kontaktowy, głęboko
humanistyczny, bliski rzeczywistym
problemom każdego z nas. Do tego
Rakowski nie zapomniał o artystycznej formie. Spektakl ciągnie trójka
artystów, ale na scenie pojawia
się kilkanaście innych postaci jako
społeczność. Skoro wymieniłem
aktorów, to chciałbym podkreślić ich
wyjątkowy wkład w przedsięwzięcie. Katarzyna Herman i Karolina
Kuklińska naprawdę robią robotę.
Trochę je goni Bartosz Woźny. Występują pojedynczo, a emocje są
jak w Sejmie podczas głosowania o
zakazie aborcji. Zawodowo, czytaj
chłodno, brzmią głosy z offu – Joanny Osydy i Karola Kosakowskiego.
Pozostaje mi tylko pogratulować i
zaprosić na spektakl.
Piotr Bogdański
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DZIEJE SIĘ CIEKAWIE

Zapraszamy na ostre granie do
Klubu Bolko w ramach Świdnickiego Przeglądu Muzycznego. To
już 22 kwietnia (piątek) od godz.
20:00. Bilety: 15 zł w przedsprzedaży i 20 zł w dniu koncertu.
Zagrają „Disorder”, zespół odmienił
swe oblicze i w nowej odsłonie, z
nowym gitarzystą prezentuje się
na scenie potężniej niż nas do tego
przyzwyczaił. Do tego „In the Name
of God”, grupa powstała w 2009
roku w Wałbrzychu. Nagrali albumy
takie jak „Imaginary Paradise” czy
ostatni świetnie przyjęty „We Are
The War”. Wreszcie „Wisielec”, czyli świebodzicki black/death metal. Na koncie mają EPkę „Prolog” i koncerty u boku takich
zespołów jak Hate, Virgin Snatch, Thy Diseases, Azels Mountain. W 2022 planują nagrać i wydać pierwszy longplay o roboczym tytule „Akt I”.
Gwoździem po ekranie

Najgorszy, czyli kto?
Najważniejszą propozycją kinową w minionym tygodniu był film
„Najgorszy człowiek na świecie” w reżyserii Joachima Triera.
Z ogromną radością dostrzegam,
że kino kobiece jest coraz częściej
obecne na naszych ekranach. Tydzień
temu mogliśmy obejrzeć trudną, ale
ciekawą „Córkę” w reżyserii Maggie
Gyllenhaal. Film opowiada o dojrzałej kobiecie, która próbuje poradzić
sobie z traumą po porzuceniu w
młodości dwóch córek.
Chciałbym jednak dzisiejszą recenzję poświęcić innemu tytułowi
– „Najgorszy człowiek na świecie”.
To kolejny ważny obraz, którego bohaterką jest kobieta. Jego premiera
wywołała miażdżącą przewagę
negatywnych opinii. Co ciekawe,
większość internautów, którzy nie
akceptują życiowej postawy głównej
postaci, wystawia krytyczne opinie
całemu filmowi.

„Najgorszego człowieka na świecie” zrealizował, co zaskakujące,
mężczyzna – norweski twórca – Joachim Trier. Reżysera i współautora
scenariusza zainteresowała złożoność kobiecych potrzeb i pragnień.
Chcąc o tym opowiedzieć stworzył
Julie – inteligentną dziewczynę
przed trzydziestką, która chce znaleźć
swoje miejsce na ziemi. Studiuje
początkowo medycynę, po chwili
psychologię, by wreszcie rzucić to
wszystko i zająć się fotografią, a i tak
ląduje w księgarni jako sprzedawczyni. Na swojej drodze spotyka różnych
mężczyzn. Z dwoma z nich tworzy
poważne związki, ale i te, po pewnym czasie, rozbija. Istotnie bycie
świadkiem jej huśtawek emocjonalnych, niezdecydowania, nieustan-

nego poszukiwania czegoś innego,
lepszego, idealnego może budzić
złość. I o tym głównie piszą rozczarowani filmem widzowie. To bez
wątpienia efekt pewnych kanonów
i ograniczeń społecznych, w których
funkcjonujemy od pokoleń. I ciężko
nam wyjść poza nie. Niezwykle łatwe
nawiązywanie znajomości przez Julie
nazywamy puszczalstwem, a nie
ciekawością świata. Porzucanie tzw.
dobrych mężczyzn – Elvinda i Aksela
– określamy jako niewdzięczności, a
nie odzyskanie możliwości rozwoju.
Trier zadbał o to, aby dziewczyna nie była nierozumną egoistką.
Każda jej decyzja jest przemyślna,
ale i inspirowana intuicją. Odkupuje
je najczęściej łzami i rozpaczą, ale
konsekwentnie podąża dalej do

swojego szczęścia. Budując w ten
sposób postać, artysta pozbawił widzów możliwości dokonania łatwej
i powierzchownej oceny Julie. Jej
postawa budzi zatem, oprócz irytacji, jednocześnie podziw i szacunek.
Trier, który ewidentnie starał się zrozumieć kobiecą naturę, przedstawia
nam inny punkt widzenia. W niuansach, które zrozumiałe są tylko dla
kobiet, sygnalizuje nam podstawy
zmian decyzji. Jest to fascynujące.
Artysta przedstawia bez oceniania i

SCB, KaR

Fot. użyczone (Bartek Warzecha/materiały organizatorów)

W metalowym kotle

Jak niedziela, to w teatrze

„Atlas nieba” w reżyserii Tomasza Kaczorowskiego, to
jedna z najnowszych produkcji TLiA w Wałbrzychu, na którą
zapraszamy w ostatnią niedzielę kwietnia (24.04) o godz.
12:30.
Przedstawienie opowiada historię 6-letniej Stelli, tęskniącej za swoją mamą, która wyruszyła w kosmiczną podróż,
a przynajmniej tak myśli Stella. Pewnego dnia codzienność
dziewczynki zakłóca spadająca gwiazda, która przez przypadek ląduje w jej ogródku. Gwiazda nie czuje się dobrze
na Ziemi, dlatego prosi o pomoc, żeby mogła wrócić na
nieboskłon. Razem z przyjacielem Stelli – lękającym się
wszystkiego Gołębiem – wyruszają razem w szaloną podróż.
Przemierzają kosmos w poszukiwaniu domu Gwiazdy oraz
mamy Stelli. Odwiedzają Księżyc i lądują na powierzchni
Marsa, spotykają zapomnianych bohaterów ludzkości, którzy
poświęcili życie dla głodu ludzkiego poznania. Podróż do
krańców Układu Słonecznego pozwala im poznać swoje
pragnienia oraz uświadomić wagę prawdziwej przyjaźni i
tęsknoty za najbliższymi.

w nienachalny sposób, rzeczywistość
bohaterki. Ciężar tak nietuzinkowej
postaci uniosła Renate Reinsve.
Wydaje się, że aktorka doskonale
zrozumiała swoją bohaterkę. To dzięki jej nieoczywistej urodzie, a przede
wszystkim lekkiej, naturalnej grze,
Julie budzi z czasem coraz większą
sympatię. „Najgorszy człowiek na
świecie” to ciekawe, głębokie i inspirujące kobiece kino.
Ocena 9/10
Piotr Bogdański

Fot. użyczone (materiały prasowe)

Dolnośląskie otwarcie

W dniach 22-23 kwietnia w Starej Kopalni odbędzie się otwarcie sezonu turystycznego na Dolnym
Śląsku. Start 22 kwietnia o godzinie 12:00. Bezpłatne
wydarzenie odbędzie się na terenie zewnętrznym
Centrum Nauki i Sztuki w Wałbrzychu. Już ponad 50
wystawców z dolnośląskich atrakcji turystycznych, jak
również producentów regionalnych potwierdziło swój
udział. Poznacie ofertę m.in.: Hydropolis, Muzeum
Karkonoskiego, Stawów Milickich, Twierdzy Srebrna
Góra, Kopalni Złota, Kopalni Kletno Uranu, Piekarni
Wrocławskiej, Muzeum Kolejnictwa, Karpacza, Wrocławia, Ziemi Kołodzkiej, Szklarskiej Poręby. Dodatkowo
na stoiskach, jak również na scenie wydarzenia, odbywać się będą konkursy, loterie, zabawy, ale i warsztaty. Organizatorem
dolnośląskiego otwarcia sezonu turystycznego są: Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Samorząd Województwa Dolnośląskiego oraz Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia.
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Weźcie się za przytulanie

Adopcje: Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu,
tel. 74/8424223, kom. 510 084 734,
mail: biuro@schronisko.walbrzych.pl

BOLUŚ, nr ewidencyjny 20/22
Wiek: 5 lat
Data przyjęcia do schroniska: 28.01.2022

DONAT, nr ewidencyjny 19/22
Wiek: 2 lata
Data przyjęcia do schroniska: 25.01.2022

ELZA, nr ewidencyjny 56/22
Wiek: 4 lata
Data przyjęcia do schroniska: 23.03.2022

FAFIK, nr ewidencyjny 46/22
Wiek: 4 lata
Data przyjęcia do schroniska: 06.03.2022

GARFIELD, nr ewidencyjny 16/22
Wiek: 4 lata
Data przyjęcia do schroniska: 20.02.2022

JERRY, nr ewidencyjny 128/21
Wiek: 5 lat
Data przyjęcia do schroniska: 11.08.2021

KUBA, nr ewidencyjny 9/22
Wiek: 6 lat
Data przyjęcia do schroniska: 21.01.2022

ŁATEK, nr ewidencyjny 55/22
Wiek: 6 lat
Data przyjęcia do schroniska: 23.03.2022

MELA, nr ewidencyjny 92/20
Wiek: 12 lat
Data przyjęcia do schroniska: 24.04.2020

MICIA, nr ewidencyjny 2/22
Wiek: 13 lat
Data przyjęcia do schroniska: 05.01.2022

SZIRA, nr ewidencyjny 239/21
Wiek: 5 lat
Data przyjęcia do schroniska: 20.12.2021

TEDI, nr ewidencyjny 28/22
Wiek: 6 lat
Data przyjęcia do schroniska: 07.02.2022
Fot. użyczone (Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu)

Tych porzuconych, osamotnionych i tęskniących za nowym domem czworonogów. Razem z wałbrzyskim schroniskiem dla zwierząt nieustannie namawiamy każdego o gorącym sercu, by zastanowił się
nad adopcją nowego pupila. Akcja przynosi efekty, bo co rusz nowe stworzenia znajdują przystań, ale
jak się domyślacie, potrzebujących jest dużo więcej.
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Fot. Tomasz Czeleń

» Stara Kopalnia to obowiązkowy punkt do odwiedzenia na turystycznej mapie Wałbrzycha

Kopalnia warta odkrycia
Wałbrzych ma miejsce, którym zdecydowanie może chwalić się w świecie bez
żadnych kompleksów. Zrewitalizowane, industrialne przestrzenie nie tylko w
Polsce, a właściwie głównie w krajach odchodzących od przemysłu ciężkiego,
stanowią prawdziwe perełki, które służą dziś wielu osobom do rozmaitych celów. Tak jest również w naszym mieście.

Obok Starej Kopalni przejeżdżał niemal każdy wałbrzyszanin, większość
być może była tu przynajmniej raz w
jakimś celu. Na występie, wystawie,
czy koncercie, a być może po prostu
na kawie. Niewielu wałbrzyszan postrzega jeszcze jednak to miejsce jako
prawdziwą perłę. Diament powstały
z węgla. Obiekt, jakich niewiele na
naszym globie. Wałbrzyska Stara
Kopalnia to jeden z najcenniejszych

tego typu obiektów na świecie, z
zachowanymi niezwykle cennymi
maszynami, które można zobaczyć na
własne oczy. Trzy wieże wyciągowe w
stylu Malakow w jednej linii, w zabudowie. Tego nie znajdziecie nigdzie.
Największy kompleks kopalnianych
budowli naziemnych w Europie. To
nie żadna przesada. To właśnie tu w
Wałbrzychu, w Starej Kopalni mamy
zachowany tak duży kompleks, orygi-

» W industrialnej scenerii Coolturalnej Montowni
można smacznie zjeść wyszukane obiady i desery

nalnych i zagospodarowanych budynków zakładu wydobywczego. Gdy 20
września 1996 roku po nieprzerwanej
wojną ciągłej pracy kopalni, wyjechał
stąd ostatni wózek czarnego kruszcu,
nikt nie był optymistą.
Wstąpienie Polski w struktury Unii
Europejskiej dało nowe możliwości,
nadzieje i... pieniądze. Duże miliony,
które staraniem wielu osób spłynęły
do Wałbrzycha na wówczas sterty
walących się cegieł i niszczejących
metali, w których miasto zobaczyło
szansę. Potencjał, który dzięki tym
kwotom pozyskanym z Europy zostaje dziś wykorzystywany.
Oddane do użytku w 2014 roku
Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia to dziś obiekt pod wieloma
względami wyjątkowy. Przestrzenie,
z których nie tylko wałbrzyszanie
mogą być dumni. Kopalni, które w
Polsce można zwiedzać, jest wiele.
Bochnia, Wieliczka, Zabrze, teren po
kopalni Katowice, pobliska Nowa
Ruda, czy wiele dużo mniejszych i
mniej znanych obiektów. Żadne z

nich jednak nie może pochwalić się
tak dobrze zachowaną i tak dużą
powierzchnią naziemną, którą można
wykorzystać. Węgiel zamieniono tu w
diament, który wciąż jest szlifowany.

Kopalni, które w Polsce
można zwiedzać, jest wiele. Żadna z nich nie może
pochwalić się tak dobrze
zachowaną i tak dużą powierzchnią naziemną, jak
Stara Kopalnia
Turystyczna wartość, popularność i
atrakcyjność obiektu wciąż rośnie.
Stara Kopalnia jest coraz liczniej
odwiedzana przez turystów, coraz
bardziej popularna w mediach społecznościowych, coraz częściej można
się tu wybrać na różne wydarzenia
organizowane nie tylko przez samą
Starą Kopalnię.
Znajduje się tu jedna z największych powierzchni galerii sztuki w Polsce, które gospodaruje fantastycznymi

wystawami Wałbrzyska Galeria Sztuki
BWA, ściągająca najlepsze działa,
najbardziej znanych artystów w Polsce. Jest Wałbrzyski Ośrodek Kultury,
który codziennie zaprasza na zajęcia
i wydarzenia w industrialnych przestrzeniach. Kopalnia jest miejscem
konferencji, szeroko pojętej sztuki,
koncertów, wydarzeń kulturalnych
i artystycznych. Punktem na mapie
miasta, które żyje i daje propozycje
oraz sposoby na spędzenie wolnego
czasu. Centrum Ceramiki Unikatowej
to bogata oferta zajęć artystycznych.
Jeszcze w tym roku ruszy projekt
Sowa, czyli Strefa Odkrywania Wyobraźni i Aktywności, którą lokalnie w
Starej Kopalni stworzy Centrum Nauki
Kopernik, rozwija i poszerza swoją
ofertę cieszący się popularnością KidsTech. Obiekty muzealne i przestrzeń
do odkrycia dla turystów, którzy
wyjeżdżają pod wrażeniem ogromu
i potencjału miejsca i podziwu dla
trudu górniczej pracy. A przecież
dowiadują się o niej z pierwszej ręki.
Od górników, którzy po zamknięciu
przemysłu wydobywczego stali się
przewodnikami, z pasją, ogromną
wiedzą i zaangażowaniem przekazując tradycje, historie i trudy codziennego życia górnika odwiedzającym
kopalnię turystom z całej Polski i z
zagranicy. Stara Kopalnia udowadnia,
że Wałbrzych swoją ofertę uatrakcyjnił
i bardzo rozszerzył. Do Wałbrzycha nie
przyjeżdża się już tylko, by zobaczyć
przepiękny zamek Książ i Palmiarnię.
Turyści rezerwują znacznie więcej
czasu, zostają na kilka dni, by zostać i
zobaczyć okoliczne góry, inne atrakcje
okolicy, a obowiązkowym punktem
jest wałbrzyska kopalnia.
Nie można zapomnieć, że instytucja oprócz wymienionych, oferuje
również miejsca noclegowe, a możliwość nocowania w industrialnych
przestrzeniach kusi na tyle, że rzadko
kiedy są wolne pokoje. Jest kawiarnia
Sztygarówka oferująca regionalne
przysmaki, które są poszukiwane
przez przyjeżdżających. Od tego roku
działa też restauracja, w oryginalnej
industrialnej scenerii Coolturalnej
Montowni można smacznie zjeść równie wyszukane obiady jak i desery.
Przez 361 dni w roku, bez zaledwie
kilku dni świątecznych, Stara Kopalnia zaprasza codziennie, na swój
4,5-hektarowy teren. Na odkrywanie
górniczego świata, poznanie 2,5
km trasy zwiedzania wśród maszyn
naziemnych i na zejście w podziemia,
na prace górnicze podczas nocnego
zwiedzania. Niemal dwugodzinne, a
czasem i dłuższe spotkanie z wałbrzyską tradycją, historią, przemysłem i
całą serią niezwykłych i ciekawych
opowieści od górników. Co jeszcze?
Odkryjcie sami w Starej Kopalni
Tomasz Czeleń
w Wałbrzychu.
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Okiem gracza

Pierwszego dnia kwietnia
na Reddicie został opublikowany tajemniczy wpis pod
tytułem ,,Razer uratował mi
życie” przez użytkownika Enough_Dance_956. Napisał on
posta o treści: „Witam wszystkich, którzy to zobaczą. Próbuję
skontaktować się z kimś w
Razer, aby podziękować im z
całego serca. W środę rano o
10:30 zabłąkana kula przeszła
przez moje okno i uderzyła w
słuchawki Razer na czubku mojej głowy. Gdyby słuchawki nie

byłyby dobrej jakości, byłbym
martwym dzieckiem w wieku
18 lat. Nie mogłem sobie nawet
wyobrazić całego bólu, przez
który przeszłaby moja rodzina i
przyjaciele”. Dalej napisał:
,,Jestem bardzo szczęśliwy, że
żyję. Gdybym przesunął się o cal
do przodu lub do tyłu, byłbym
martwy”.
Trzeba przyznać, że sytuacja
jest dość tragiczna. Nikt nie
chciałby dostać „kulkę w łeb”,
siedząc spokojnie na fotelu i
grając w gry. Z racji, iż post

Prawnik radzi
Na czym polega wydziedziczenie z
majątku spadkowego. Zawiłości tłumaczy nasz prawnik Adam Daraż.
Wydziedziczenie z majątku
spadkowego jest procedurą
gwarantującą, że spadek nie trafi
w niepowołane ręce.
W przypadku tego rodzaju
oświadczenia muszą zostać spełnione określone przesłanki, które
szczegółowo zostały opisane
w art. 1008 kc. Spadkodawca
ma prawo do wydziedziczenia
bliskich, w tym m.in. rodziców,
małżonka czy też potomków
(dzieci, wnuki i prawnuki) w sytuacji, gdy spadkobierca: wbrew

woli spadkodawcy postępuje
uporczywie w sposób sprzeczny
z zasadami współżycia społecznego, dopuścił się względem
spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego
przestępstwa przeciwko życiu,
zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci, uporczywie nie
dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.
Odebranie spadkobiercom
prawa do majątku spadkowego
poprzez ich wydziedziczenie z

pojawił się w coroczny dzień
żartów, autor szybko został
oskarżony o próbę ,,wrobienia”
społeczności Reddita. W odpowiedzi zamieścił kilka zdjęć, po-

dając dowody. Można zobaczyć
na nich uszkodzone słuchawki,
przebitą szybę oraz nabój, który
nieomal go zabił.
W społeczności zawrzało.
Pojawiło się sporo wiadomości
pełnych zdumienia, wyrażających przerażenie oraz pytających, czy z autorem postu
jest wszystko w porządku. Po
pewnym czasie swój komentarz
napisał również CEO Razera Min-Liang Tan: ,,Whoah – to
czyste szaleństwo. Cieszę się,
że nic ci nie jest”.
Również w Polsce nie obeszło się bez echa tej tajemni-

czej sprawy. Również i u nas
sporo użytkowników mediów
społecznościowych wyraziło
zaskoczenie, jak i zwątpienie.
Rozgorzały dyskusje pomiędzy
osobami, które próbowały przekonać innych do swoich racji.
Nie zabrakło przy tym dość
„memicznych” komentarzy:
,,Tak to jest, jak się dostaje headshota, ale masz 100 punktów
zainwestowanych w szczęście”
albo: ,,Tak uderzyła, że słuchawki w dwóch miejscach
rozdarte, a blaszka grubości
włosa, od której miałby się
odbić pocisk niezarysowana.

majątku powinno zostać odręcznie spisane na kartce oraz
opatrzone datą i czytelnym
podpisem spadkodawcy. Najczęściej informacje na ten temat
zostają uwzględnione w testamencie. Co ważne, członek rodziny może stworzyć wyłącznie
samo oświadczenie woli na temat wykluczenia członka rodziny lub kilku bliskich z prawa do
majątku. Najpewniejszą formą
spisania takiego oświadczenia
jest testament notarialny, który
uwzględnia wszelkie formalne
wymagania oraz dodatkowo
może zawierać niezbędne dowody potwierdzające słuszność
wydziedziczenia z majątku.
Gdy spadkodawca w spisanym testamencie nie uwzględni
niektórych członków rodziny,
pominięci spadkobiercy mogą
ubiegać się od pozostałych o wy-

płatę tzw. zachowku. Otrzymują
oni kwotę w wysokości połowy
spadku, który należałby się danej
osobie w sytuacji, gdyby nie została wykluczona w testamencie.
Należy podkreślić, że dzieci oraz
wnuki wydziedziczonej osoby
nadal mają prawo do uzyskania
zachowku. Tak więc oświadczenie o wydziedziczeniu nie
przechodzi na kolejne pokolenia.
Oświadczenie dotyczące wydziedziczenia z majątku członka lub członków rodziny musi
być stosownie uzasadnione.
Głównym powodem, przez
który wydziedziczenie może być
uznane za nieważne, to sytuacja,
w której spadkodawca wybaczył
członkowi rodziny i odnowił z
nim kontakt. W takim przypadku
nie trzeba jednak niczego na
nowo spisywać – wystarczy
anulować poprzedni testament,

w którym znalazła się wzmianka na temat wydziedziczenia.
Jeżeli nie zostało spisane nowe
oświadczenie lub testamentu
nie anulowano, w trakcie postępowania spadkowego należy
przedstawić stosowne dowody
potwierdzające dobre relacje ze
spadkodawcą.
Wyłącznie sam spadkodawca
może w świetle prawa wydziedziczyć bliskich. Musi jednak
spisać stosowne oświadczenie,
które zostanie odczytane już
po jego śmierci. Co jednak w
sytuacji, gdy mimo braku testamentu i wydziedziczenia z
majątku, pozostali członkowie
rodziny są przekonani, że jeden
ze spadkobierców nie jest godny
dziedziczenia? Mowa głównie
o sytuacjach opisanych w art.
928 kc, w których małżonek lub
dziecko przyczynili się do śmierci

SKN

CHALLENGER

UWAGA KONKURS

Jest takie niepozorne miejsce na kulinarnej mapie Wałbrzycha,
do którego aż grzech nie zajrzeć. Podają tam bowiem wspaniałe
naleśniki, zarówno na słodko, jak i na słono. Do tego z jakimi tylko
chcecie dodatkami. Dzięki nam zjecie tam pyszny posiłek, co ważne,
taniej niż wynika z menu. Tym miejscem jest Fabryka Naleśników i
Pierogów przy ul. Westerplatte. Żeby wydać mniej niż inni, musicie
wziąć udział w naszym cotygodniowym konkursie i dobrze odpowiedzieć na pytanie. Popatrzcie na zdjęcie obok. W jakich górach
zostało wykonane to zdjęcie?
Poprawną odpowiedź koniecznie wpiszcie do kuponu i pokażcie
go w lokalu podczas składania zamówienia. Za wybranego naleśnika zapłacicie wtedy 2 zł mniej. Na lubiących dobrze zjeść oraz
posiadaczy kuponów z naszej gazety w Fabryce Naleśników i
Pierogów w Wałbrzychu czekają od najbliższej środy (13 kwietnia) do piątku (15 kwietnia). Regulamin konkursu znajdziecie na
naszej stronie pod adresem www.wieszco.pl. Naleśniki zjecie na
miejscu i otrzymacie na wynos.

Gratuluję wyobraźni wszystkim,
którzy uwierzyli”.
Gdzie leży prawda? Prawdę
powiedziawszy, nie wiadomo.
Autor posta, zablokował możliwość komentowania, poza
jego nickiem na Reddicie nie
wiemy o nim nic, skąd jest i jak
ma na imię. Więc odnalezienie
go wydaje się być na ten moment niemożliwe. Wiadomo
natomiast, że w życiu pewne
są tylko dwie rzeczy. Podatki
i headshot z operatora, jeśli
zechce ci się sprawdzić long A
w Valorancie.
„Narvana” SKN Challenger

Fot. użyczone (Adam Daraż)

O słuchawkach Razera można spotkać mnóstwo
różnych opinii. To fakt. Ale nikt nie spodziewał
się zobaczyć czegoś takiego. I choć historia została opublikowana 1 kwietnia, to wcale żartem
primaaprilisowym nie jest…

Fot. użyczone (Enough_Dance_956)

Co za przypadek

spadkodawcy, a także zniszczyli
lub sfałszowali testament dla
własnych korzyści. Wtedy bliscy
zmarłego mogą rozpocząć stosowne postępowanie sądowe
w celu wykluczenia danej osoby
z kręgu spadkobierców.
Radca prawny Adam Daraż z Kancelarii Radcy Prawnego DARAŻ i DORADCY ul.
Chrobrego 12/4, 58-300 Wałbrzych, tel. 601472787, e-mail:
Red
kancelaria@daraz.pl.

KUPON
W jakich górach zostało wykonane
to zdjęcie?

..................................................................................
.................................................................................
odpowiedź

Nagroda do odebrania w
Restauracji Fabryka Naleśników
i Pierogów przy ul. Obrońców
Westerplatte (obok przedszkola)
w Wałbrzychu (Piaskowa Góra)
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Fot. Tomasz Czeleń

» Idealnie, gdy rower jest głównym
środkiem lokomocji. Tak jest taniej,
przyjemniej i zdrowiej

Rower jest OK

Ciekawa historia dwóch kółek
Kto zna jego historię? Skąd się wziął i kto go wymyślił? Tym razem zapraszam na garść ciekawostek
o rowerze.
Rower nie od razu stał się
takim pojazdem, jakim znamy
go obecnie. Pierwotnie była
to konstrukcja „roweru do
biegania”, wymyślona i skonstruowana przez francuskiego
hrabiego Mède de Sivraca w
1790 roku. Następnie ulepszona m.in. o możliwości skręcania przez niemieckiego barona Karla von Draisa. Był rok
1816. Już w kolejnych latach
pojazd został udoskonalany,
zmieniany i poprawiany. Na
przestrzeni czasu pojawiały się
m.in. skrętne przednie koło, ru-

UWAGA

choma kierownica, pedały, czy
gumowe opony. Pierwotne rowery były bardzo nieporęczne,
niewygodne i ważyły prawie
50 kg! Trudno się dziwić, że po
pierwszym wielkim zachwycie,
entuzjazm gdzieś się ulotnił.
Powrócił, trochę paradoksalnie
wraz z rozwojem przemysłu, a
największy boom odnotowano
w Chinach, które do dziś są
największym producentem
rowerów.
W Polsce pierwsza konstrukcja to zasługa Edmunda
Perla, a najstarszy producent

to Romet, który popularnością
cieszy się do dziś.
Pierwotne nazwy odnoszące się już do wersji bardziej
przypominających obecny
rower to bicykl i welocyped.
Bicykl to ten z wielkim kołem z przodu i małym z tyłu.
Welocyped to ten pojazd, do
którego wprowadzono napęd
korbowy na przednie koło.
Dziś rower, bike, fahrrad, le
velo w zależności od kraju,
w którym się znajdujemy, to
popularny środek transportu i
sposób na rekreację, z którym

wiąże się wiele ciekawostek.
W tym ta, która jest chyba
najważniejszym argumentem
przemawiającym za tym, by
z niego korzystać. Wystarczą
regularne 3 godziny jazdy
tygodniowo, by zmniejszyć ryzyko zawału serca o połowę.
Najmniejszy rower, na jakim
udało się pojechać, ma koła o
średnicy 1,9 cm. Najdłuższy
to mierzący aż 42 metry pojazd, którym w 2015 roku w
Australii udało się przejechać
100 metrów jednocześnie 20
osobom. Jest też najwyższy

rower świata. Stworzono go
na Kubie i liczy sobie 5,5 metra wysokości. Czy ktoś zdołał
nim pojechać? Nie wiem, ale
na pewno całkiem przyjemnie
musi się jechać tym najlżejszym, który waży zaledwie
nieco ponad 2,5 kg. Technika poszła tak do przodu, że
od 2000 roku w zawodach
kolarskich zabroniono używania szosówek poniżej 6,8
kg. Gdzie zgubiono ponad
40 kg? Tak ewoluował rower.
Gdy w 1861 roku cieszono się
z osiągnięcia zawrotnej pręd-

KONKURS

Jak często zadajecie sobie pytanie, dokąd pójść zjeść obiad z rodziną lub gdzie wdepnąć z przyjaciółmi na kolację? Spróbujemy wam
pomóc, proponując wypad do świdnickiej Restauracji Kryształowa,
gdzie skosztujecie nie tylko pysznych potraw, ale też wasz budżet nie
zostanie mocno nadszarpnięty. Wszak jeśli weźmiecie udział w naszym
konkursie, za wybrane danie zapłacicie 15 proc. mniej. Trzeba tylko
poprawnie odpowiedzieć na pytanie. Zerknijcie na fotografię. Jaki obiekt
przedstawia to zdjęcie?
Odpowiedź należy wpisać do kuponu i pokazać go w restauracji
w trakcie składania zamówienia. Wtedy otrzymacie 15-procentowy
rabat na wybrane przez was danie z menu. Na lubiących dobre
jedzenie i posiadaczy kuponów z naszej gazety w świdnickiej
Restauracji Kryształowa czekają od środy (13 kwietnia) do piątku
(15 kwietnia). Szczegółowy regulamin konkursu dostępny na stronie
www.wieszco.pl. Potrawę dostaniecie zarówno na wynos, jak i zjecie
na miejscu.

kości 30 km/h i średniej około
13 km/h, dziś rowerowym
rekordem do pobicia jest 280
km osiągnięte na konstrukcji
wartej 15 tys. funtów, a przed
samodzielną jazdą rozpędził ją
Porsche Cayenn. Taki świat, że
przekraczamy granice szukając nowych wyzwań.
My aż tak nie musimy szaleć, po prostu dążmy do tego,
by wzorem Amsterdamu,
głównym środkiem lokomocji
był rower. Taniej, przyjemniej
i zdrowiej.
Tomasz Czeleń

KUPON
Jaki obiekt przedstawia zdjęcie?

........................................................
....................

.....................................................
odpowiedź

Nagroda do odebrania w Restauracji
Kryształowa Świdnica przy ul. Równej 3
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Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

» Nie można koncentrować się tylko na rozwiązaniach
w stylu „owocowe wtorki” czy ergonomiczne krzesła

Jedz w pracy. Na zdrowie!
Sport, zdrowe odżywianie, mental health trafiają pod strzechy polskich firm. Pracownicy lepiej
oceniają pracodawcę, jeżeli inwestuje on w benefity wspierające ich kondycję psychofizyczną,
takie jak opieka medyczna, wsparcie psychologa, posiłki w miejscu pracy, czy karta na siłownię.

Sfery prywatna i zawodowa przenikają się
jak nigdy dotąd, a pracodawcy dostrzegają,
jak zdrowie i dobre samopoczucie pracownika
przekładają się na rezultaty biznesowe. Kryzys
wywołany koronawirusem ujawnił, co tak
naprawdę jest dla nas ważne: rodzina, dobra
kondycja psychiczna, zdrowie nasze i naszych
bliskich.

Pracownicy w
lepszym dobrostanie

Przybywa pracowników, którzy pozytywnie
oceniają kwestię work-life balance w swoim
życiu – odsetek ten wzrósł z 62 do 65 proc.
Tak wynika z raportu Hays Poland. Na większą
równowagę wpływa dostęp do rozwiązań
pracy elastycznej oferującej pracownikom
niezależność w decydowaniu o godzinach,
miejscu i trybie pracy.
Część organizacji poszła w kierunku
bardziej systematycznych aktywności jak
cotygodniowe masaże biurowe czy kilkuminutowe sesje ćwiczeń przy biurkach,
które mają zapewnić minimalną porcję ruchu

Obiady w firmie? Dlaczego nie!
Pracujecie w firmie, w której
nie ma obiadów pracowniczych?
Weźcie udział w naszym konkursie. Napiszcie do nas, dlaczego
chcielibyście, aby wasz pracodawca oferował benefit w postaci
dofinansowywanych obiadów.
Odpowiedź wyślij na adres: konkurs@smartlunch.pl i dołączcie do
niej kontakt do osoby decyzyjnej w
waszej firmie.
Dla trzech osób, które najciekawiej odpowiedzą, czekają vouchery o wartości 100 zł do wykorzystania w Restauracji Dworzysko w
Szczawnie- Zdroju.
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m.in. odciążając kręgosłup,
rozciągnąć spięte mięśnie i
zrelaksować ciało.
Portfolio benefitów dotyczących zdrowia znacząco
się zmienia. Wiele z nich, jak
choćby karty fitness, tracą na
znaczeniu. Pracownicy nie
wracają tak gremialnie do klubów sportowych, a aktywność
fizyczną realizują w nowych,
zdalnych formach.
Na znaczeniu zyskują natomiast benefity, które w realny
sposób wspierają pracownika
w dbałości o work life-balance
i pozwalają oszczędzić czas,
a także wspierają domowy
budżet.

Benefit, który
wszystkim smakuje

Te wszystkie warunki, a
nawet więcej spełnia benefit
żywieniowy, jedyny, z którego
pracownicy korzystają w miejscu pracy. Liderem żywienia
B2B w segmencie fabryk jest
firma SmartLunch, która kompleksowo organizuje żywienie
pracowników. Dzięki aplikacji
pracownicy mogą zamawiać
posiłki z szerokiej gamy oferty
lokalnych restauracji bezpośrednio do miejsca pracy.
Zamówione danie trafia
o wskazanej godzinie prosto do miejsca pracy, dzięki
temu pracownik ma wię-
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cej czasu na skonsumowanie go w trakcie przerwy.
Nie musi zamawiać, czekać
na odbiór i podgrzewać.

codawca. Dzięki tej ofercie
pracownik może zjeść ciepły
i pożywny obiad w niskiej
cenie.

Zamówione danie trafia o wskazanej godzinie
prosto do miejsca pracy, dzięki temu pracownik
ma więcej czasu na skonsumowanie go w trakcie
przerwy, poza tym nie musi potrawy zamawiać,
czekać na odbiór i podgrzewać
Zyskuje czas, który musiałby poświęcić w domu na
przygotowanie sobie posiłku do pracy. Przy tym także
oszczędza, bo w koszcie posiłków dostarczanych przez
SmartLunch partycypuje pra-

Zyskuje także pracodawca,
bo nie tylko ma bardziej efektywnych pracowników, ale także może korzystnie poniesione
nakłady rozliczyć, bo od 1
marca tego roku ze 190 do 300
zł miesięcznie wzrosła kwota

wolna od składki ZUS przeznaczona na posiłki pracownicze
na jednego pracownika.
Regularne posiłki wpływają
nie tylko na wyższą efektywność. Według WHO wyższa
nawet o 20 proc., ale także
ogólne samopoczucie.

Wellbeing
– także w pracy

Wellbeing to szersze pojęcie. Nie można koncentrować
się tylko na rozwiązaniach w
stylu „owocowe wtorki” czy
ergonomiczne krzesła. Bazą dla
zbudowania trwałego, dobrego samopoczucia pracownika
jest spójna, oparta o wartości

kultura organizacyjna. To też
menedżerowie rozumiejący
kwestie wellbeingowe i posiadający wysokie kompetencje w
tym zakresie, dobra atmosfera
w pracy oraz pozytywna energia wpływająca na kreatywność i zaangażowanie.
Co zatem organizacje powinny robić teraz? Przede wszystkim rozmawiać z ludźmi, obserwować i pytać. Świat bardzo
szybko się zmienia, jeszcze
nie skończyła się pandemia, a
zaczęła wojna u naszych sąsiadów, dlatego musimy być w
ciągłym kontakcie z pracownikami, by reagować na bieżąco.
Katarzyna Patalan, SmartLunch

W młodym jęczmieniu
i pszenicy znajdziecie:

Fot. użyczone (https://pl.123rf.com/#ziskejte)

» Młode trawy jęczmienia i pszenicy stanowią cenne
źródło białka i składników bioaktywnych

Młode, pełne zdrowia
Do jednych z najstarszych i najważniejszych zbóż, należą jęczmień i pszenica, których ziarna stanowią cenne źródło składników odżywczych. Jednak
na uwagę zasługują również młode, zielone trawy tych zbóż.
Stanowią one cenne źródło
białka i składników bioaktywnych, których najwyższa
zawartość znajduje się w trawach o wysokości 20-25 cm,
a więc wtedy, gdy znajdują się
w początkowej fazie wzrostu.
Co ważne, przy długości ok.
40 cm obecność substancji
biologicznie czynnych wyraźnie spada.
Młode trawy jęczmienia i
pszenicy posiadają takie same
właściwości, gdyż zawierają
zbliżoną zawartość substancji
odżywczych, witamin, składników mineralnych, enzymów

witaminę C – uszczelniającą i wzmacniającą
naczynia krwionośne
witaminę E – wspomagającą prawidłowe
funkcjonowanie wzroku
witaminy B1, B2, B6 – wspomagające
prawidłowe funkcjonowanie układu
nerwowego
beta-karoten – przekształcany w wątrobie
w witaminę A, chroni przed niekorzystnym
wpływem wolnych rodników
kwas foliowy – zapobiega uszkodzeniom tzw.
cewy nerwowej u płodu
potas, wapń – wzmacniają kości
żelazo – przeciwdziała anemii
magnez – zapobiega skurczom mięśni i łagodzi
skutki stresów
mangan – zwiększa odporność organizmu
cynk i krzem – wzmacniają włosy i paznokcie
selen – działa ochronnie przed wolnymi
rodnikami
i aminokwasów. Trawy te różnią się jedynie strawnością.
Młody jęczmień jest łatwiej
trawiony w organizmie niż
młoda pszenica. Młoda trawa
zawiera około 70% chlorofilu
(zielonego barwnika), który
odbiera energię słoneczną
i przekazuje ją komórkom
roślinnym. Dzięki wysokiej
zawartości chlorofilu, posiadającego zbliżoną strukturę
molekularną do hemoglobiny
(czerwonego barwnika krwi),
może wspomagać odbudowę i
regenerację czerwonych ciałek
krwi (erytrocytów) w bardzo
krótkim czasie po spożyciu.
Wysoka zawartość enzymów
i składników mineralnych, takich jak: selen, cynk, magnez,
sód, potas, żelazo, zawartych
w trawie jęczmiennej i pszenicznej, pomaga utrzymać
równowagę kwasowo-zasadową organizmu, a zatem
zmniejsza zakwaszenie.

Młoda, kiełkująca trawa nie
zawiera glutenu, ani innych
substancji alergennych, inaczej niż w przypadku całych
zbóż pszenicy, czy jęczmienia. Dlatego też, dodatek
sproszkowanych traw, może
urozmaicić nasze potrawy
nie tylko ze względu na zawarte substancje odżywcze,
ale również zachwycić nas
intensywnością koloru.
W celu utrzymania zbilansowanej diety, zalecane dzienne
spożycie sproszkowanych
traw powinno uwzględniać
informacje zamieszczone na
opakowaniu, jest to ok. 5-10 g
(1-2 łyżeczki) dziennie. Pamiętajmy, że tylko zrównoważona
dieta ma pozytywny wpływ
na stan naszego organizmu.
Katarzyna Wroniak
Artykuł pochodzi z magazynu
„Gotuj w stylu eko.pl”
Źródła dostępne są na
www.gotujwstylueko.pl
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Poziomo:
1 - kwiatostan niektórych traw i zbóż
2 - element kadłuba samolotu lub
statku usztywniający go w przekroju
poprzecznym
6 - zagłębianie się, wnikanie w coś
9 - rządy z władzą sprawowaną
przez niewielką grupę z warstwy
uprzywilejowanej
12 - biała, woskowata substancja
używana m.in. do wyrobu świec
14 - osoba dotknięta niedorozwojem
umysłowym średniego stopnia
15 - zagłębienie w kości szczękowej
lub w żuchwie, w którym osadzony jest
korzeń zęba
16 - utrata lub osłabienie pamięci
Pionowo:
1 - przezroczyste, ciężkie szkło używane
do wyrobu kielichów, wazonów
3 - rodzaj okresowego lub
dożywotniego świadczenia pieniężnego
4 - zmiana postaci, wyglądu lub
charakteru
5 - otoczenie, środowisko wokół
6 - zjawisko groźne, szerzące się i
trudne do opanowania
7 - potocznie coś o niskiej wartości,
oferowane z konieczności lub z litości
8 - pociąg do kogoś lub upodobanie do
czegoś
10 - pogląd, twierdzenie, które
przyjmuje się za oczywiste
11 - sztywny męski kapelusz z wysoką
główką w kształcie walca
13 - element w kształcie rurki mający
na obu końcach gwinty zewnętrzne

Wałbrzyszanka
Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania
Poziomo:
3 - jednostka odległości używana w astronomii – parsek
6 - stopień siły wstrząsu ziemi
w skali Richtera – magnituda
7 - lekkoatleta rzucający kulą
– kulomiot
10 - wielokrotne odradzanie
się człowieka po śmierci – reinkarnacja
11 - pracownik pobierający
należności od płatników w
miejscu ich zamieszkania inkasent
12 - zgrupowanie przestrzenne
lub powiązanie systemowe
mniejszych obiektów w jeden
większy – klaster
15 - opakowanie w postaci
sztywnej, przezroczystej wytłoczki z tworzywa sztucznego
– blister
16 - skórzany, pleciony bicz na
krótkiej rękojeści - nahajka
17 - przednia strona monety lub
medalu – awers

18 - bezdźwięczny, cichy głos
słyszany tylko z bliska – szept
Pionowo:
1 - forma władzy ze skorumpowanymi władcami – kleptokracja
2 - pomieszczenie do hodowli
i obserwacji drobnych zwierząt
– wiwarium
4 - niepotrzebne, zużyte przedmioty metalowe, zbierane jako
surowiec wtórny – złom
5 - łąka leżąca powyżej górnej
granicy lasów w Karpatach
Wschodnich – połonina
8 - nieodwodniony torf leczniczy – borowina
9 - motyw artystyczny występujący głównie w sztuce buddyzmu tantrycznego – mandala
13 - rozgałęziona wypustka komórki nerwowej przewodząca
impulsy nerwowe – dendryt
14 - urządzenie do wygładzania
wypranej i wysuszonej bielizny
– magiel

stREFA RoZRYWKI / pRoMoCJA
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»»Hubert Kruszczyński musiał dźwigać ciężar rozgrywania, gdy na ławce dłużej niż zwykle siedział nie w pełni zdrowy Kamil Zywert

Szczęśliwi czasu nie liczą
Domowa porażka z Rawlplugiem Sokołem Łańcut przekreśliła szanse Górnika
Trans.eu Wałbrzych na rozstawienie z pierwszym numerem w fazie play-off. Pozytywnym akcentem środowego spotkania była wysoka frekwencja w Aqua-Zdroju.

„Wałbrzych czeka, my czekamy…
Na zdobycie pierwszej bramy” – to
klasyczny zaśpiew piłkarskich kibiców w naszym mieście. Jego znaczenie daleko jednak wykracza poza
ramy futbolu. Wałbrzyski sport każe
bowiem uzbroić się w cierpliwość.
Dla ludzi z mojego pokolenia kojarzy
się z wiecznym wyczekiwaniem na
lepsze czasy. Gdybym chciał jakoś
zobrazować te oczekiwania, musiałbym przywołać słynny internetowy
mem, gdzie stojący w wysokiej trawie Jaś Fasola spogląda na zegarek.
Wokół niego przyroda, ani żywego
ducha. Na kolejnym zdjęciu Jaś
spoczął, a na ostatnim przedłużające
się wyczekiwanie zwaliło go z nóg,

zabierając w objęcia Morfeusza. To
zabawny mem dla odbiorców, ale
nie dla samego zainteresowanego.
Wskazówki na jego zegarku pędzą,
a świat dookoła ani drgnął. To, co
miało nadejść, nie nadeszło.

Wałbrzych może być drugim Włocławkiem na koszykarskiej mapie Polski – ma
na to przecież „papiery”:
piękną halę, wielkie tradycje i rzeszę charakternych
kibiców
Wałbrzyszanie są dzisiaj trochę jak
ten naiwny Jaś Fasola pośród traw.

Spoglądają na zegarek w oczekiwaniu na powrót wielkich sportowych
chwil, wciąż nie mając pewności, czy
podany na tarczy czas się spóźnia,
czy to może rzeczywistość nie nadąża. Ostatni znaczący sukces wałbrzyskiej drużyny to czasy poprzedniego
pokolenia. Od lat egzystujemy na
sportowej pustyni, spragnieni wielkich sukcesów lokalnych bohaterów.
Koszykarski Górnik wlał w mieszkańców nadzieję. Litry nadziei na
powrót ekstraklasy w sporcie zespołowym, który w mieście ma przecież
wielkie tradycje. O tym, że ludziom
cholernie zależy na tej biało-niebieskiej drużynie udowodnił środowy
mecz z Sokołem Łańcut. Hit kolej-

ki, którego stawką było pierwsze
miejsce w tabeli, przyciągnął tłumy
kibiców. Ktoś złośliwy powie, że w
obiekcie spokojnie dało się jeszcze
dostrzec wolne siedziska, ale ten ktoś
zapomina, że mówimy o nieszczególnie atrakcyjnym drugim poziomie
rozgrywkowym, w dodatku pokracznie promowanym przez ligowe
władze. Marzenia lokalnych kibiców
wyraził niebywale efektowny transparent z przejmującym hasłem:
„Nadeszła wiosna, z nią lepsze czasy!
Wygrajcie play-offy! Wróćmy do ekstraklasy”. I znowu to wyczekiwanie i
oczekiwanie. Lepszych czasów, lepszej ligi, uśmiechu radości kosztem
grymasu niezadowolenia. Daje o

sobie znać ten odwieczny wałbrzyski
głód zwycięstw i pragnienie jakości.
Wydaje się, że ten zapełniony niebieskimi literami biały kawał materiału
odzwierciedlał dążenia każdego, kto
w te deszczowe popołudnie zawitał
do Aqua-Zdroju. Bez względu na
płeć, wiek i zawód to hasło wydawało się połączyć publiczność we
wspólnym uścisku.
Górnik miewał z Sokołem problemy,
ulegając ostatecznie 85:91. Koszykarze przegrali bitwę, ale w ligowej batalii o awans do elity nie powiedzieli
przecież ostatniego słowa. Dzisiejszy
koszykarski Górnik to zresztą tysiące
słów, płynących z ust jego wiernych
kibiców. Górnik reprezentujący Wałbrzych i jego niesamowity potencjał
na wielkie granie. Tak – wciąż wierzę, że Wałbrzych może być drugim
Włocławkiem na koszykarskiej mapie
Polski. Ma na to przecież „papiery”.
Piękną halę, wspomniane już wcześniej wielkie tradycje i rzeszę charakternych kibiców, ale także brak
regionalnej konkurencji ze strony niżej
notowanych drużyn piłkarskich czy
siatkarskich. Z drugiej strony Górnik
to wciąż jedynie projekcja naszych
marzeń i snów, klub odwiecznie
chyboczący na skraju wypłacalności,
poszukujący stabilności finansowej i
możnego inwestora, który uwierzy w
to, że projekcja może stać się realnym
projektem, zbudowanym na solidnych
fundamentach. Przecież Górnik już
teraz przebija sportowym głodem
zamożniejsze koszykarskie ośrodki
w Gliwicach, Radomiu i Dąbrowie
Górniczej, gdzie masa wolnych miejsc
w hali powinna wywoływać wyrzuty
sumienia.
Tik, tok… Tik, tok… Pędzące
wskazówki w zegarku wałbrzyskiego
kibica nie pozostawiają złudzeń. Czas
leci, czas umyka, a na horyzoncie
wciąż jedynie miraże sukcesu. Fatamorgana mistrzostwa. „Wałbrzych
czeka, my czekamy…” Czy triumf
po latach wreszcie przykryje upadek?
Czy jednak będzie jak zwykle? Czy
na przejrzystym po horyzont niebie
ukażą się chmury i zamiast deszczu
pieniędzy spadnie grad niespełnionych oczekiwań? Czekamy na Godota niczym w sztuce teatru absurdu
czy jednak czekamy na absurdalne
wybuchy radości po powrocie Wałbrzycha do ekstraklasy? Tik, tok…
Górnik Trans.eu Wałbrzych –
Rawlplug Sokół Łańcut 85:91
(20:19, 14:27, 26:22, 25:23)
Górnik Trans.eu: Dymała 16, Niedźwiedzki 16, Jakóbczyk 13, Pabian
12, Durski 8, Malesa 8, Cechniak 6,
Kruszczyński 4, Ratajczak 2, Zywert 0.
Dominik Hołda
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Akademicy na
dobry początek

»»W I rundzie play-off Górnicy
zagrają z AZS AGH Kraków

Czas na fazę play-off! AZS AGH Kraków będzie
rywalem Górnika Trans.eu Wałbrzych w ćwierćfinale Suzuki 1 Ligi. Nasi są rozstawieni z „dwójką”, a więc trafili na siódmy zespół po sezonie
zasadniczym.
Wałbrzyszanie zakończyli
rundę zasadniczą z bilansem 23-9, krakowianie z
kolei wygrali 17 z 32 gier.
W trwających rozgrywkach
biało-niebiescy dwukrotnie
pokonali akademików i będą
faworytem w ćwierćfinale.
Pierwsze dwa mecze w
Aqua-Zdroju zaraz po Wielkanocy, czyli 19 i 20 kwietnia
(wtorek i środa). W sobotę
mecz numer trzy, ale już w
stolicy Małopolski. Ewentualny czwarty mecz odbędzie
się w niedzielę, także na

wyjeździe. W przypadku
konieczności rozegrania piątej potyczki, seria w środę,
27 kwietnia, powróci pod
Chełmiec. Gramy do trzech
wygranych, a lepszy w tej
serii zmierzy się ze zwycięzcą
batalii pomiędzy Sensation
Kotwicą Kołobrzeg a WKK
Wrocław. W pozostałych
parach Rawlplug Sokół
Łańcut powalczy z Dzikami
Warszawa, a Wegree AZS
Politechnika Opolska z GKS-em Tychy.

Wszystko zostaje w rodzinie

kibice, ani zawodnicy. Stawką
meczu była przecież przysłowiowa „pietruszka”, trochę
nawiązująca do rzepki z „Familiady”, którą w czołówce
przeciągają dwa rodzinne
klany, każdy w swoją stronę.
Trenerzy oszczędzali siły swoich graczy jak tylko mogli, bo
w tabeli żadna ze stron już
do play-off się nie poruszy
choćby o milimetr. Z rodziną

podobno najlepiej wychodzi
się na zdjęciu. Na braterskim
starciu na parkiecie lepiej
„wyszło” GKS-owi.
GKS Tychy – Górnik Trans.
eu Wałbrzych 87:72 (21:18,
16:17, 30:17, 20:20)
Górnik Trans.eu: Pabian 14,
Dymała 11, Niedźwiedzki 11, Ratajczak 11, Kruszczyński 9, Cechniak 9, Jeziorowski 4, Durski 3.

W ostatniej serii gier w sezonie zasadniczym Górnicy
pauzowali, ale to nie oznacza, że niewiele działo się na
parkietach. Wałbrzyszanie
zagrali w meczu charytatywnym „Make Basketball, Not
War” („Uprawiaj koszykówkę
zamiast wojny”), gdzie zbierali pieniądze dla uchodź-

ców z Ukrainy, którzy przed
rosyjską agresją uciekli do
Wałbrzycha. Ekipa Łukasza
Grudniewskiego przegrała z
Drużyną Gwiazd 85:88, ale
to nie miało żadnego znaczenia. Wrażenie zrobiła licznie
zgromadzona publiczność, dla
której los naszych sąsiadów
nie jest obojętny.

Pierwsze dwa mecze
w Aqua-Zdroju zaraz
po Wielkanocy, czyli
19 i 20 kwietnia (wtorek i środa)
Działo się także w Suzuki 1 Lidze. O trzy ostatnie

Pewny drugiego miejsca po sezonie zasadniczym Górnik Trans.eu Wałbrzych
przegrał na wyjeździe z pewnym rozstawienia przed play-off z „piątką” GKS-em Tychy 72:87. Ten mecz po prostu musiał się odbyć.
Piwnica. To moje pierwsze skojarzenie z wysłużoną
halą sportową przy ul. Piłsudskiego w Tychach. Toalety w
tym obiekcie znajdują się na
poziomie minus jeden, do
którego prowadzą strome
schody. Człowiek czuje się
jak w podziemiach, katakumbach, schronie. Nazywajcie to
jak chcecie. W metaforycznej
„koszykarskiej piwnicy” przez
wiele tygodni przebywali koszykarze GKS-u Tychy, którzy
przegrali sześć z siedmiu kolejnych meczów. Nagle jednak ujrzeli światło dzienne,
po domowych wygranych z
Sokołem i WKK. Do starcia z
biało-niebieskimi przystąpili
więc będąc w gazie.

Kibice Górnika utożsamiają się z tymi z Tychów. Da
się wyczuć rodzinny powiew
bliskości. A jak familia, to „Familiada”. Któż nie zna tego
teleturnieju? W polskiej wersji
jest sztywno, momentami żenująco, gdy prowadzący Karol
Strasburger bez powodzenia
usiłuje rozbawić publiczność i
zestresowanych nie wiadomo
czym uczestników. Amerykańska edycja to zupełnie inna
historia! Gospodarz Steve Harvey wprowadza kapitalny komiczny nastrój, uczestnicy imponują luzem i pękają ze śmiechu, a pytania są „z jajem”.
Zdarzało się, że potyczki
Górników z GKS-em były niczym amerykańska „Familia-

da”. Może nikomu nie było
jakoś szczególnie do śmiechu,
ale mieliśmy do czynienia z
prawdziwym show, jakościowym produktem, sytą ucztą
dla widzów. W 2019 roku tyszanie wygrali u siebie jednym
punktem, choć na sześć sekund
przed końcową syreną piłkę
mieli w rękach wałbrzyszanie.
W grudniu ubiegłego roku w
Aqua-Zdroju górą byli gospodarze, ale dopiero po dogrywce
i heroizmach Janka Malesy.
Ostatni mecz Górnika w
Tychach był trochę jak ta polska „Familiada”. Na ekrany
koszykarze także wskoczyli
w niedzielę (choć już w porze
po rosole), a emocji – tak jak
i w show Strabsurgera – było

tyle, co kot napłakał. W hali
nikt się dobrze nie bawił. Ani

»»Braterskie starcie na
parkiecie dla GKS-u

Dominik Hołda

Dominik Hołda

Fot. Alfred Frater

Fot. Alfred Frater

miejsca, zapewniające grę
w ćwierćfinale walczyło aż
pięć ekip. Ostatecznie smakiem obeszli się koszykarze
SKS-u Starogard Gdański i
Startu II Lublin. Górnicy w
pierwszej rundzie play-off
trafili na AZS AGH Kraków,
czyli beniaminka i jedną
z największych rewelacji
sezonu. W barwach ekipy
Wojciecha Bychawskiego
występuje Szymon Pawlak,
jeszcze na początku kampanii 2021/22 biegający po
boisku w trykocie Górnika.
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Nowoczesne osiedla w Świdnicy
70 mieszkań w uroczej okolicy

Kameralna niska zabudowa

2, 3, 4 pokoje

Podwyższony standard

imponujące tarasy

parkingi

strefy relaksu

strefy zabawy

Biuro sprzedaży: ul. Licznikowa 17, Świdnica
662 211 370

sprzedaz@ignerhome.pl

www.ignerhome.pl

REKLAMA

duże balkony

REKLAMA

pow.: 38-70 m

2, 3, 4 pokoje
2
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Wesołego Alleluja

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

WAŁBRZYCH |BOGUSZÓW-GORCE|CZARNYBÓR|GŁUSZYCA |JEDLINA-ZDRÓJ |MIEROSZÓW |STAREBOGACZOWICE|STRZEGOM|SZCZAWNO -ZDRÓJ | ŚWIDNICA | ŚWIEBODZICE|WALIM

str. III

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com/Kobby Dagan)

Wielkanoc nie taka
Rozrywka z dużym
oczywista
str. VI-VII
jajem
str. VIII, X

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

Co włożyć do
koszyczka?
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Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

» Warto wiedzieć, co
symbolizują pokarmy, które
święcimy w Wielką Sobotę

Co włożyć do koszyczka?
Rzecz jasna mamy na myśli pokarmy, z którymi w Wielką Sobotę
wielu uda się do kościoła. Niby to oczywiste, ale… Właśnie pochylamy się nad samym zwyczajem, zaglądamy do typowego koszyczka i podpowiadamy, co bez dwóch zdań, powinno się w nim
znaleźć. Zatrzymujemy się też przy symbolice pokarmów.
Zwyczaj święcenia pokarmów sięga wczesnego średniowiecza (ok. VII wieku),
natomiast kształt święconki

– m.in. z chlebem i jajkiem
został odnotowany przez kronikarzy kilka stuleci później (w
XII wieku).
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Nim włożycie do koszyczka
pokarmy, najpierw wypadałoby zapytać, jaki on powinien
być. Ten koszyczek oczywiście.

Najlepiej gdyby był wiklinowy
lub zrobiony ze słomy albo
sosnowych gałązek. Koniecznie musi być ozdobiony białą

serwetką, np. z koronkami,
a także gałązkami bukszpanu lub wiosennymi baziami
wierzbowymi.
A co powinniście włożyć
do środka? Oczywiście chleb
symbolizujący ciało Chrystusa jako oznakę dostatku.
To podstawowe pożywienie
człowieka od czasów przedhistorycznych, produkowany
był już w epoce kamiennej.
Kilkanaście tysięcy lat temu.
Chleb ma olbrzymie znaczenie zarówno w obrzędowości kościelnej, jak i ludowej.
Motyw chleba jest związany
z legendami i przypowieściami biblijnymi, szczególnie
z ewangeliczną historią o
pomnożeniu chleba przez
Jezusa. Symbolem nowego
życia jest jajko, którego również nie może zabraknąć w
koszyczku wielkanocnym.
To też symbol odrodzenia i
zwycięstwa życia nad śmiercią. W wielu regionach Polski
przed włożeniem jajek do
koszyczka tradycyjnie robi
się pisanki. gotuje się je i
ozdabia, robiąc pisanki. Przed
uroczystym śniadaniem w
Niedzielę Wielkanocną jajko
powinno się podzielić na tyle
części, ilu jest domowników,
aby później podzielić się nim
jak opłatkiem na Wigilię.

Konieczne są też przyprawy. Sól, która dawniej miała
moc odstraszania wszelkiego
zła, w tym złych duchów i
ciemnych mocy. W symbolice wielkanocnej oznacza
oczyszczenie, nieśmiertelność i prawdę. Chroni przed
zepsuciem. Chrzan i pieprz
oznaczają mękę i cierpienie
Chrystusa. Wędlina, podobnie jak masło, których nie
może zabraknąć w koszyczku
i na świątecznym stole, to
znak kończącego się postu.
Mięso ma zapewniać dostatek, zamożność oraz płodność. W niektórych regionach
kraju święci się też ser, jako
symbol przyjaźni człowieka
z przyrodą.
Święconkę powinny uzupełniać baranek i zajączek. Ten
pierwszy oznacza odkupienie
grzechów oraz przezwyciężenie zła. Baranek Boży symbolizuje ofiarę Jezusa na krzyżu.
Zajączek to budzenie się do
życia. Kurczak natomiast, który również trafia do koszyczka,
symbolizuje radość. Święcenie
ciasta to z kolei dość nowy
zwyczaj. Najczęściej są to
babki własnego wypieku,
symbolizujące umiejętności i
doskonałość.
Red
Źródło: www.regiodom.pl
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Wielkanoc nie taka oczywista
Nie musimy chyba nikogo uświadamiać, jak wygląda święto Zmartwychwstania Pańskiego w Polsce.
Pisanki, święcenie pokarmów, Lany Poniedziałek – to tylko kilka z typowych zwyczajów towarzyszących Wielkanocy w większości polskich domów. A jak jest za granicą? Zabieramy was w podróż po
bliskiej i tej nieco dalszej okolicy. Poznajcie obrządki wielkanocne w Wielkiej Brytanii, we Włoszech,
w Brazylii i na Filipinach.
Niektóre mogą zdziwić albo rozśmieszyć, inne zszokować Warto dowiedzieć się, jak Wielkanoc obchodzona jest w innych europejskich krajach, a także na innych kontynentach w największym
państwie Ameryki Południowej czy w egzotycznej Azji.

BRAZYLIA

Wielkanoc znana jest w
Kraju Kawy jako Pascoa,
która rozpoczyna tutejszą... jesień. Podobnie
jak w Polsce Zmartwychwstanie Pańskie poprzedza Wielki Tydzień, który
zaczyna się, teraz uważajcie, zaraz po największym
na świecie karnawale w
Rio de Janeiro. Okazuje
się, że sam karnawał jest
elementem Wielkanocy,
ponieważ przed postem
każdy Brazylijczyk pragnie
się wybawić, najeść i napić. Okres oczekiwania na
zmartwychwstanie Chr ystusa upływa w południowoamerykańskim kraju na
dość specyficznych jak dla
nas rytuałach. Brazylijczycy
zaplatają liście palmy w

kształt krzyża, a następnie
święcą je w kościołach. Z
kolei podczas Niedzieli Palmowej święcony jest kwiat
Macela, który zakwita tylko
podczas Wielkiego Postu.
Ludzie wierzą, że ma on
właściwości lecznicze.
Niezwykle popularna w
Brazylii jest tradycja zwana malhacao de Judas.
Cóż to takiego? Głównie
w publicznych miejscach
umieszcza się kukły Judasza. Najczęściej są to lalki, na których przechodnie
mogą w dowolny sposób
wyładować swoją złość.
Bić, kopać, okładać kijem,
słowem sponiewierać. Na
koniec podobizny Judasza
są najczęściej ceremonialnie palone. Popularne są

również festiwale i misteria
męki pańskiej. Największym
z nich jest przedstawienie w
mieście Nova Jerusalem w
stanie Pernambuco. Odbywa się w Wielki Piątek. To
potężna sztuka teatralna,
według wielu największa na
świecie. Dość wspomnieć,
że bierze w niej udział około
500 aktorów, do tego bardzo popularnych w swoim
kraju. Jednego roku w rolę
Maryi wcieliła się podobno
miss Brazylii!
Narodową potrawą na
Wielkanoc w Kraju Kawy
są Pacoca, czyli słodkie...
cukierki. Wytwarza się je
z ugniecionych orzechów
ziemnych. Na stole nie
może zabraknąć również
easter ring cake, ciasta

» W Brazylii Wielkanoc znana jest jako Pascoa

podobnego do naszej
drożdżowej babki. Wśród
potraw zamiast białej kiełbasy królują złoty dorsz,
pasta z krewetek w dyni
i krem z kokosa. Na stole

nie znajdziecie typowych
jajek, albo tym bardziej
pisanek. Brazylijskie jajko
jest ogromne i czekoladowe, ponadto wypchane słodyczami. Miejscowi

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com/Adriano Souza Fotografias)

Latynoska miss w roli Maryi

ukr ywają je w mieszkaniach lub ogrodach i gdy
spotykają się z rodziną,
rozpoczynają jego poszukiwania.
Źródło: www.cdn.ug.edu.pl

FILIPINY

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com/Kobby Dagan)

Biczują się do nieprzytomności

» W filipiński Wielki Piątek setki mężczyzn biczuje swe ciała
aż do krwi, a niektórzy pozwalają się nawet ukrzyżować

Tym razem będzie nietypowo, bo
jeśli mówimy o Wielkanocy w tym
azjatyckim kraju, to wypada skupić
się głównie na tym, co dzieje się na
Filipinach w Wielki Piątek. Co roku
właśnie tego dnia setki mieszkańców
kraju biczują swe ciała aż do kr wi,
czołgają się nago po gorących chodnikach, a niektórzy pozwalają się nawet
ukrzyżować. Przedstawienia (choć to
chyba nie jest najlepsze określenie),
odbywające się w wielu zakątkach
Filipin mogą szokować obser watorów – turystów, dziennikarzy i fotoreporterów. A jednak zjeżdżają oni co
roku, żeby zobaczyć te spektakularne
misteria.
W filipiński Wielki Piątek mnóstwo
mieszkańców wychodzi na ulice karząc
się w wymyślny sposób za grzechy. Co
warte podkreślenia, są to wyłącznie
mężczyźni, uderzający się bambuso-

wymi prętami i biczujący się kijami z
przyklejonymi kawałkami szkła. Ludzie
dokonujący dobrowolnie samookaleczenia wierzą, że dzięki temu odpuszczone
zostaną im występki. Całemu misterium
– od rozpoczęcia pochodu, aż do pagórka, gdzie następuje ukrzyżowanie – towarzyszą tłumy gapiów. Dodajmy, że w
tym czasie temperatury na Filipinach są
bardzo wysokie, dlatego niektórzy mdleją. Z gorąca i wysiłku. Tylko najsilniejsi i
najbardziej wytrwali docierają do celu,
by odpokutować swoje winy. Co może
szokować wokół pochodu, nie trudno
znaleźć stragany, wielokolorowe kramy
z zabawkami i stoły, przy których można
coś zjeść. A i jeszcze jedno, biczujący
się mężczyźni przeważnie mają zakryte
głowy, pokazując w ten sposób, że nie
robią tego dla sławy, ale szczerze, żeby
odkupić winy.
Źródło: www.globzon.travel.pl

VII
39

WIESZ CO Z JAJEM

WIESZ CO | NR 10/12.4.2022 r.

WŁOCHY

WIELKA BRYTANIA

Fajerwerki strzelające z rydwanu Szybko doturlać jajko do mety

Początkiem oczekiwania na
zmartwychwstanie, podobnie
jak w Polsce, jest 40-dniowy
post. Tuż przed Wielkanocą
w wielu włoskich miastach
odbywają się…, no właśnie

my powiedzielibyśmy misteria
męki pańskiej, Włosi powiedzą raczej procesje i zabawy
ludowe, zabarwione lokalnym kolorytem. W niektórych
regionach w Wielki Piątek o

świcie kobiety idą do kościoła
recytując modlitwę, „szorując”
po posadzce nagimi kolanami.
Najważniejszym momentem
Wielkanocy dla mieszkańców
Półwyspu Apenińskiego jest
niedzielny, uroczysty obiad.
Najczęściej spożywany w gronie rodziny i przyjaciół. Posiłek
obfituje w dość wymyślne dania z jagnięciny i baraniny. Na
stole króluje też wielkanocna
colomba, czyli słodki placek,
który po złożeniu przypomina
lecącego gołębia.
Symbolem włoskich świąt
wielkanocnych jest baranek, z
kolei mało kto przywiązuje tam
uwagę do ozdabiania jajek i
chodzenia do kościoła ze święconką. Po niedzieli, zarezerwowanej na rodzinne spotkania,
Włosi wyruszają za miasto,
uczestnicząc w piknikach
lub wyjeżdżają na południe
kraju, odpocząć nad morze.
We Florencji natomiast największą wielkanocną atrakcją
jest sięgająca czasów wypraw
krzyżowych tradycja, nazywana „scoppio del carro”. Jest to
efektowny pokaz fajerwerków.
Źródło: www.regiodom.pl

Brytyjczycy z okazji świąt mają aż 4 dni
wolnego. Wykorzystują ten czas głównie
na zakupy, wyjazdy za miasto i spotkania z
przyjaciółmi. Tradycją jest rozdawanie przez
królową pensów. Dzieje się to w Wielki Piątek, gdy monarchini obdarowuje ludzi specjalnie wybitymi na tę okazję monetami.
W niedzielny poranek na wiele słodkości
mogą liczyć najmłodsi, którzy otrzymują niezliczone ilości czekoladowych jajek z najrozmaitszymi nadzieniami. Jajko jako symbol nowego
życia jest w Wielkiej Brytanii bohaterem wielu
zabaw, choćby bardzo popularnej gry egg

» W Wielkiej Brytanii popularną
zabawą jest turlanie jaja z górki

rolling. Właściwie należałoby powiedzieć, że
są to wyścigi, a polegają na jak najszybszym
doturlaniu do mety jajka z nietkniętą skorupką.
Według niektórych Brytyjczyków ma to chrześcijańskie odniesienie i symbolizuje odkrywanie kamienia do groty, w której spoczywało
ciało ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa.
Popularnym zwyczajem podczas świątecznych dni jest także tzw. egg hunt. Jest to po
prostu szukanie czekoladowych jajek ukrytych
w mieszkaniach i ogrodach. Wiele radości z tej
zabawy mają zwłaszcza najmłodsi.
Źródło: www.regiodom.pl

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com/Sue Burton Photography)

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com/Pecold)

» Wielką atrakcją Wielkanocy we Florencji jest „scoppio
del carro”, czyli efektowny pokaz fajerwerków
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