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Czy wiesz, że…
przez rodzinę Ungerów. Nazywała się Ungerbaude, od
nazwiska właściciela. Był to
budynek dwukondygnacyjny, z piękną salą restauracyjną, ogrzewaną masywnym żelaznym piecem. Przy
budynku wzniesiono wieżę
widokową z galeriami oraz
muszlę koncertową. W 1906
roku właściciel dobudował
kręgielnię o długości toru
ok. 23 m. Gospoda cieszyła się dużą popularnością,
odbywały się tutaj różnego
rodzaju pokazy, występy,
zabawy taneczne. Najwięcej atrakcji było przygotowanych dla dzieci – kozie
zaprzęgi czy orkiestra krasnoludków. Na drodze do
schroniska przygotowano
miejsca odpoczynku z artystycznymi rzeźbami. W 1912
roku na skutek eksploatacji
górniczej w zboczu Mniszka
schronisko zostało zamknięte. Zlikwidowano je w 1915
roku, a w 1921 budynek
został rozebrany.
Red
Rubryka powstaje we współpracy
z Biblioteką pod Atlantami
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Koszmary bardzo fajne
Od razu musimy odpowiedzieć kilkorgu z was na maile z pytaniem,
czy nie moglibyśmy publikować opowiadań z serii „Koszmary mego
dzieciństwa” w każdym numerze? Wiemy, że bardzo podoba wam się
rzeczywistość opisywana przez Grażynę Kuleszę-Szypulską, ale asertywnie musimy napisać, że nie! Opowiadania ukazywać się będą w co
drugim wydaniu.
Czyli dokładnie tak, jak jest
do tej pory. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. Założyliśmy sobie taki właśnie cykl
i musimy trzymać się planu.
„Koszmary” przeplatają się z

dodatkami, którymi urozmaicamy WieszCo co drugi tydzień.
Tymczasem wcale, ale to wcale
(serio!) nie obrazimy się, jeśli
zaczniecie lekturę obecnego
wydania gazety właśnie od

opowiadań. Sami jesteśmy ciekawi, co też wydarzyło się dawno temu na Nowym Mieście.
Zrelaksowani, po dawce
dobrego humoru sprzed kilkudziesięciu lat, mamy nadzieję,

że zechcecie podzielić się z
nami swoimi spostrzeżeniami. Piszcie nie tylko o tym,
co myślicie o przeczytanych
opowiadaniach w kolejnych
odcinkach „Koszmarów”, ale

o wszystkim, co akurat wyda
wam się ważne. Wszak nie
ukrywamy i nigdy tego nie
robiliśmy, że jesteście dla nas
inspiracją. Piszcie więc na
adres: redakcja@wieszco.pl.
Nim usiądziecie do komputera, żeby o „czymś” nas poinformować, dajcie się zabrać w
świat WieszCo, w którym znajdziecie mnóstwo ciekawych
treści okraszonych charakterystyczną stylistyką. Szukajcie
najnowszego wydania naszego dwutygodnika w jednym
z 500 punktów kolportażu
na terenie całej Aglomeracji
Wałbrzyskiej. Przypominamy,
że aby otrzymać gazetę w
wersji papierowej, powinniście
się spieszyć. Rozchodzi się jak
ciepłe bułeczki w piekarni.
Ale to jeszcze nic straconego. Zawsze możecie ściągnąć
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Fot. użyczone (Kopiec B. „Sudeckie schroniska turystyczne”, 2015)

Jedno ze schronisk w okolicach Wałbrzycha prowadziły krasnoludki?! Mniszek to
niewielkie dwuwierzchołkowe wzniesienie w Górach

W Y LU Z UJ!
U Ś M I EC H N I J S I Ę

nowy numer on-line w formacie PDF i poczytać na swoich
urządzeniach mobilnych. Do
czego namawiamy. Szukajcie
gazety w wersji elektronicznej
na stronie www.wieszco.pl.
Tam też przeczytacie wszystkie
archiwalne wydania WieszCo.
Redakcja
Pożyczki bez wychodzenia

Pasjonujące
historie wspiera

z domu

do 15 000 zł!

Zeskanuj kod
i pobierz
bezpłatną
aplikację
eFines

Grażyna Kulesza-Szypulska

Koszmary mego dzieciństwa
czyli dawno temu na Nowym Mieście...

Krysi...
(wszelkie podobieństwa do osób i miejsc autentycznych są zamierzone, a odpowiada za
nie wyobraźnia autorki)

V. Malwinka
Musicie się ze mną zgodzić, że koszmarem koszmarów
każdego dzieciństwa są sprawy związane z określeniem płci
czyli ogólnie i szczegółowo pojętym seksem. Bo wszyscy mamy
obsesję na jego punkcie. W dzieciństwie szczególnie.
Kiedy człek miał te trzy do pięciu lat, już od dawna kumał, że
świat składa się z dwóch rodzajów osobników (dziś może jest
ich nieco więcej, ale my nieustannie jesteśmy w latach 60. z
przełomem na 70., a wtedy słyszałam tylko o dwóch).
Rodzaj płci określały dwa czynniki. Pierwszy to ubiór.
Dziewczynki chodziły w spódniczkach lub sukienkach oraz w
bawełnianych rajstopach, z reguły rozciągniętych na kolanach.
Chłopcy mieli spodnie. Drugi wyznacznik to włosy. Dziewczynki
oczywiście długie, przystrojone kokardkami. W naszej szafie
na sznurku wisiały takie różnokolorowe, o różnej szerokości
i długości, cudeńka. Na co dzień mama ozdabiała mi włosy
cienkimi i krótkimi, w niedzielę – długimi i szerokimi. Kokardy
prało się i prasowało.
Chłopcy włosy mieli krótkie. Oczywiście chłopcy w wieku dziecięcym. O modzie na długie wśród młodzieży nie wspominamy,
chociaż może... taka sobie dygresja... Kiedy wiadoma moda
nastała, jedna z naszych podwórkowych zabaw polegała na
odgadywaniu, kto idzie ulicą „Chłopak czy dziewczyna?”. Nie
było to łatwe zadanie.
O tym, że są jeszcze inne cechy różniące płcie, część z nas doskonale wiedziała. Rzadko kiedy jednak o tym wspominano, bo
od początku swego istnienia wychowani byliśmy w atmosferze

tajemnicy i wstydu w sprawach wiadomych. „Nigdy nie ściągaj
majtek!” - uczyli nas rodzice. Posłuch mieli i nie zadając podstawowego dziecięcego pytania „Czemu?” lub „Dlaczego?” majtek
nie ściągaliśmy. Chyba że w przypadku potrzeby fizjologicznej,
do której często dochodziło w naszych krzakach. Ale wtedy
koleżanka pilnowała koleżankę, a kolega kolegę.
O tym, co mamy w majtkach, wiedzieli posiadacze młodszego
rodzeństwa płci odmiennej. Takie młodsze w wieku niemowlęcym było przy starszym przewijane, kąpane, przebierane.
Starsze napatrzyło się zatem na to, co ma dole i w naturalny
sposób zaspakajało potrzebę poznawania anatomii człowieka.
Gorzej mieli ci, co byli młodszym rodzeństwem lub posiadali
rodzeństwo tej samej płci. Zacznijmy od Władzia, kolegi mego
brata.
Władzio miał właśnie pięć lat, starszego i młodszego brata.
Starszy chodził do szkoły, młodszy właśnie się urodził, lał w pieluchy (tetrowe, tak na marginesie) i wrzeszczał jak na niemowlę
przystało. Władzio często więc wychodził na podwórko, by mieć
chwilę spokoju i przemyśleć to i owo. Usłyszał zatem o drugorzędnych cechach płciowych i postanowił je sprawdzić. Zaprosił
więc siedmioletnią Agatkę do piwnicy. Poprosił o zdjęcie majtek.
– Jak ty zdejmiesz i pokażesz, to ja też zdejmę i pokażę –
zachęcał.
Nic z tego. Agatka posłuszna zakazowi niezdejmowania
niewymownych, wybiegła z piwnicy i narobiła wrzasku na całe
podwórze. Władzio dostał szlaban na cały tydzień. Jego wyczyn

» Dziecięcej mody szał – Grażynka w 1964 roku

Fot. użyczone (archiwum autorki)
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przyczynił się jednak do wzbudzenia zainteresowania tematyką
gaci wśród tych, co jeszcze nie widzieli, a chcieli zobaczyć.
Wśród nich był mój brat.
Całą historię zacznijmy jednak od opisu rozkładu pomieszczeń
w naszym mieszkaniu. Ma to niebagatelne znaczenie. Otóż z
korytarza wchodziło się do przedpokoju. W nim były dwa wejścia: pierwsze do ubikacji – nie mylić z łazienką! – drugie do
dużej kuchni. Z kuchni drzwi prowadziły do „dużego” pokoju,

Szukajcie
w środku
opowiadań

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.

Fot. użyczone (Zamek Książ)

» Festiwal to nie tylko kwiatowe aranżacje, lecz
również masa atrakcji dla rodzin z dziećmi

My cali w kwiatach
Mamy nieodparte wrażenie, że o Festiwalu Kwiatów i Sztuki w Zamku Książ powiedziano już chyba wszystko. Ale co tam, spróbujemy w jakiś oryginalny sposób zachęcić was, byście dołączyli do magicznego świata baśni i bajek wykreowanego z
kwiatów i roślin. Zwłaszcza, że impreza powraca po dwuletniej przerwie.
historiach wzorowano się, by
stworzyć te niepowtarzalne
dekoracje? Już wyliczamy:
Piękna i Bestia, Roszpunka,
Kraina Lodu, Aladyn czy Mała
Syrenka, to tylko niektóre z
baśni, które stały się inspiracją dla profesjonalistów.

XXXII Festiwal Kwiatów i
Sztuki w Zamku Książ to nie
tylko kwiatowe aranżacje,
lecz również masa atrakcji
dla rodzin z dziećmi! W tym
roku pojawi się ponad 20
animatorów wcielających się
w postaci z ulubionych bajek,

W tym roku pojawi się ponad 20 animatorów
wcielających się w postaci z ulubionych bajek,
jak Elsa i Olaf, Roszpunka, Donald, Daisy i Mickey oraz wielu innych.
Ze Stowarzyszenia Florystów
Polskich, Międzynarodowego Instytutu Florystycznego
oraz ludzi pracujących pod
kierunkiem mistrza florystyki
Macieja Krzusa.

» Godziny otwarcia kas biletowych – 9:00-18:00, a sam
Festiwal potrwa od 30 kwietnia do 3 maja

jak Elsa i Olaf, Roszpunka,
Donald, Daisy i Mickey oraz
wielu innych. Każdego dnia
Festiwalu zapraszamy na widowiskową „Paradę Postaci
z Bajek”, która zawsze rozpoczynać się będzie o godz.
12:00 na zamkowym dziedzińcu. Zadbano też o edukację najmłodszych turystów,
którzy podczas warsztatów
florystycznych stworzą własne
kompozycje kwiatowe pod
okiem mistrzów. Przez wszystkie dni animatorzy zadbają o
kreatywne zabawy, konkursy
z nagrodami i ciekawe opowieści „Dawno, dawno temu
w Książu”, czyli garść historii
zamku dla najmłodszych.

Jak każdego roku przygotowano bogatą ofertę edukacyjną dla miłośników historii.
W każdy dzień festiwalu na
parterze Książa odbywać się
będą wykłady prowadzone
przez pracowników działu muzealno-edukacyjnego. Podczas prelekcji poznacie historię
ogrodów księżnej Daisy oraz
zielonych terenów z otoczenia
zamku. Dowiecie się, jak ważną
rolę w życiu rodziny Hochbergów pełniła Palmiarnia oraz
czym był największy „bukiet
kwiatowy”, jaki Jan Henryk XV
podarował ukochanej żonie.
Nie zabraknie tajemnic i historii
złotego pociągu oraz opowieści o zamkowych zjawach i
duchach. A jeśli lubicie się bać,
koniecznie wybierzcie się na
Nocne Zwiedzanie w Zamku
Książ, podczas którego zobaczycie opuszczone piętra i piwnice,
gdzie kryją się duchy i zjawy. To
też od 30 kwietnia do 3 maja.
Festiwal Kwiatów i Sztuki
w Zamku Książ to również
miejsce, gdzie kupicie oryginalne wyroby i rośliny. W
strefie domków znajdziecie
produkty regionalne i ofertę
rękodzielników, natomiast
na płycie parkingowej Hotelu
Książ, kupicie m.in. cebulki
kwiatowe, drzewka bonsai,
kaktusy i sukulenty oraz inne
rośliny. Zapraszamy na cztery
dni pełne atrakcji.
Red

Festiwal Kwiatów i Sztuki

 SZCZEGÓŁY – www.ksiaz.walbrzych.pl
 ATRAKCJE – www.festiwalkwiatow.pl
 BILETY – www.bilety.ksiaz.walbrzych.pl

REKLAMA

Od 30 kwietnia do 3 maja
czekają na was zachwycające
aranżacje florystyczne, mnóstwo atrakcji dla rodzin z dziećmi, wykłady, warsztaty oraz
wystawcy roślin i produktów
regionalnych. Nawet jeśli pogoda nie dopisze, warto w tych
dniach pojawić się w Zamku
Książ. Pod dachem będzie działo się tyle samo ciekawego, co
pod gołym niebem.
W najpiękniejszych zamkowych przestrzeniach, a
dokładniej rzecz ujmując w
ponad 25 salach, zobaczycie
aranżacje florystyczne, których motywem przewodnim
będzie „Świat baśni i bajek”.
Ciekawi jesteście, na jakich
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Vito Bambino, Katarzyna Nosowska i Małgorzata Ostrowska to
gwiazdy tegorocznych Dni Wałbrzycha. Święto miasta odbędzie
się 27 i 28 maja na terenach Starej Kopalni.

Rys. Katarzyna Zalepa

– Zapraszamy na plac eventowy Starej Kopalni. Szykujemy solidną dawkę dobrej
muzyki, wystąpią także wałbrzyszanie. Przy kompleksie
stanie atrakcyjny lunapark,

będzie bogata strefa cateringowa – zachęca Jarosław
Buzarewicz, dyrektor Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury.
Na scenie pojawi się między innymi Vito Bambino,

którego grono fanów powiększa się z miesiąca na
miesiąc. Artysta znany jest
przede wszystkim z utworów
zespołu Bitamina i współpracy z takimi muzykami

jak Sanah, Dawid Podsiadło
czy Daria Zawiałow. Katarzyna Nosowska to kolejna
gwiazda Dni Wałbrzycha,
której nikomu nie trzeba specjalnie przedstawiać. Bez
wątpienia usłyszymy utwory
z wydanego w 2018 roku
siódmego albumu artystki
„Basta”. Ostatnią gwiazdą,
którą zobaczymy na scenie,
jest Małgorzata Ostrowska.

Fot. użyczone (WOK)

Dni Wałbrzycha „na bogato”
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Dni Wałbrzycha odbędą się
w ramach trasy „Lato na
Maxxxa”. Święto miasta to

Bonus jak psia miska
Ciekawi jesteście, co ostatnio przeminęło? Zgadujemy, że po wielkanocnym ucztowaniu rozmiar 36, niskie ceny w sklepach i na stacjach paliw, pieniądze w portfelach zżerane przez inflację i słoneczna pogoda w święta. To wszystko mogło zniknąć
na chwilę. Oby! Bezpowrotnie przeminęła natomiast przyzwoitość części ludzi z polskiego rządu. Którzy jeszcze w zeszłym roku przyznali swoim pracownikom w niektórych resortach sowite nagrody. Wbrew temu, co zapowiadał premier Morawiecki.
Powiecie, ten temat to odgrzewane kotlety, jak sałatka warzywna
jedzona kilka dni po Wielkanocy.
Owszem, ale jak tu nie wrzucić ich
na ruszt. Nawet jeśli ci, co rozdali
lekką ręką miliony nie wiedzieli o
zakończonej nagle pandemii i wojnie, którą jakiś psychol wywołał tuż
za naszą granicą. Może zwłaszcza
dlatego?!
Na początek będzie, jak nie u nas,
obrzydliwie konkretnie, bez zbędnej
poetyckości oraz niepotrzebnego
dworowania. Wejdźmy w buty, na
przykład dekarza, fryzjerki, informatyka, nauczycielki matematyki, których
z miesiąca na miesiąc stać na mniej.
Przez szalejące ceny i podwyżki rat
kredytów. Te kilka stówek zjadanych

przez inflację, to nie jest kasa, którą
ot tak sobie mogą wyjąć z tylnej
kieszeni spodni i załatać dziurę w
domowym budżecie. Pamiętacie jeszcze Mateusza Morawieckiego, który
dość dawno, ale jednak, zapowiadał
zamrożenie funduszu nagród w ministerstwach? Nagród, nie premii, bo to
inna para kaloszy. Wtedy biliśmy mu
głośno brawo, jak wiwatuje się po
udanym koncercie gwiazdy rocka. Co
się okazało? Że w 2021 roku niektóre
resorty i tak przyznały swoim pracownikom dodatkowe bonusy. Najwięcej wydało Ministerstwo Spraw
Zagranicznych – ponad 6,2 mln zł na
nagrody. W tyle nie chciał być resort
klimatu i środowiska, w którym gratyfikacje wyniosły ponad 5,5 mln zł.

Dodatkową kasę dostali też urzędnicy
Ministerstwa Zdrowia. Marne 3,1 mln
zł. Coś tam skapnęło w resorcie kultury i dziedzictwa narodowego. Niecałe
3 mln zł. Dla równowagi uczciwie
musimy przyznać, że były i takie
ministerstwa, w których nagród nie
przyznano. Może ich pracownicy nie
wykazali się szczególnymi osiągnięcia,
w pracy zawodowej, co było wszak
wyjątkowo doceniane przy podziale
pieniędzy.
Premier w grudniu 2020 planował
na kolejny rok wstrzymać wypłatę
nagród w związku z trudną sytuacją
gospodarczą związaną z pandemią.
Tyle, że na chęciach się skończyło. Czy
nam się tylko wydaje, czy w ubiegłym
roku wzrosły też pensje sekretarzy i

podsekretarzy stanu? A czy w ministerstwach nie zasiadają ludzie, którzy
oprócz wypłaty za robotę nie biorą
czasem pieniędzy za zasiadanie w
radach nadzorczych? I jak tu wierzyć
politykom, gdy Mateusz peroruje o
dobrobycie, Zbyszek karci prokuratorów i sędziów, Mateusz podsłuchuje
kogo chce, Antoni bez przerwy szuka
winnych i robi raporty, Adam ogłasza
koniec pandemii, a Andrzej jak to
Andrzej niemal wszystko podpisuje
jak na taśmie w fabryce? Choć trzeba
przyznać, że ostatnio ta „linka” jakby
trochę się zacięła. A i jeszcze prezes
Daniel ma ból głowy z cenami paliw.
Zbieżność imion w tym miejscu nie
jest przypadkowa. Przeciwnie, jest
zamierzona. Możemy nawet uwierzyć

także m.in. finał konkursu
„Wałbrzych ma Talent”.
SCB

w to, że ci goście wciąż mają jakąś
grupę fanatycznych wyznawców,
klaszczących im nawet wtedy, gdy
zabierają dzieciom w piaskownicy
kaczuszkę do robienia babek.
Może nawet moglibyśmy dotrzeć
do kolegów ministrów, którzy opowiedzieliby, jacy to z nich byli „luzacy”,
gdy na trzepaku zwisali głową w dół
(musimy potwierdzić, robiło się kiedyś
takie rzeczy) albo zdobyć informacje
ile mieli w swojej kolekcji obrazków z
gum Turbo. W najgorszym przypadku
przypomnieć historię, jak napili się po
raz pierwszy w życiu taniego wina, a
mogło to być na przykład w liceum.
Ale tak na serio, po co mielibyśmy to
robić, pokazując ich ludzką twarz?
Skoro każdy średnio zorientowany
wie, że Polski Ład nie spowodował, że
wszyscy stali się wyjątkowo szczęśliwi
i bogaci. Przypomina on raczej, ten
ład oczywiście, kosztowanie dorodnej
czerymoi na kawałku spleśniałego
tortu. Pewnie o niezwykłej słodyczy
tego przepysznego owocu – według
wielu najlepszego na świecie, którym
na Hawajach zajadał się Mark Twain
– szybko byście zapomnieli, głowiąc
się długimi chwilami, kiedy pomoże
wam stoperan. Z tą różnicą, że leku
na nowe przepisy jakoś próżno szukać, choć w rządzie coś tam próbują
gmerać.
Na wiele rzeczy machamy ręką.
Na jedną zgniłą mandarynkę w kilogramie owoców, kupionych na
targu przed świętami i na spadającą
na podłogę kromkę chleba zawsze
masłem do dołu. Jeśli dłużej się zastanowić, to powodów, dla których
machamy ręką jest tyle, ile czekoladowych kulek w opakowaniu płatków
Nesquik. Owe machanie może być
jednak różne. Ze zrezygnowania,
politowania, ale też z bezsilności i
złości. Jak w przypadku milionów
przeznaczonych na nagrody. Nie
znamy nikogo, kto chętnie zaciskałby
pasa. Ale takich, co lubią szalone
uczty jak w antycznym Rzymie i mają
za co je wyprawiać, nie mielibyśmy
problemu wskazać.
Prawdomówność, przyzwoitość
i wiarygodność rządzących można
określić na bardzo mocne cztery (nawet z modnym ostatnio plusem), ale
w skali… od 1 do 100. Ludziom przy
korytku należą się bonusy „jak psu
miska”, dla pozostałych flak z białej
parzonej z wielkanocnego stołu, bo
„nie dla psa kiełbasa”.
Tomasz Piasecki
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Brakuje stali na obwodnicę
Pojawiły się kolejne problemy przy budowie drogi okalającej Wałbrzych. Brak około 70 ton stali może spowodować kolejne opóźnienie w oddaniu do użytku tej wielkiej inwestycji.
Wydawać by się mogło, że
budowa obwodnicy już się
kończy i w wielu miejscach
tak faktycznie jest, ale… Są
punkty newralgiczne, gdzie
prace wciąż trwają i są także
miejsca, gdzie te prace nie
mogą być kontynuowane i

to może spowodować opóźnienie oddania inwestycji.
Mówiono o czerwcu jako o
zakończeniu robót, ale ten
termin wcale nie jest taki
pewny.
- Nie ma materiałów budowlanych. Firma Budimex

kończy budowę obwodnicy, ale mamy od kilkunastu
dni sygnały od spółki, że
niezbędne do zakończenia
sarkofagu nad Lisią Sztolnią
na wysokości byłego PTKW,
są wymagające i skomplikowane struktury żelbetonowe,

które przykryją to wyrobisko
i będą je chronić. Szkopuł w
tym, że Budimex nie może
znaleźć w Polsce 70 ton stali
zbrojeniowe j, potrzebnej,
żeby zakończyć prace w tym
miejscu – tłumaczy prezydent
Roman Szełemej.

Budimex otrzymał informację, że dostawy stali na budowę obwodnicy Wałbrzycha
będą możliwe dopiero pod
koniec czerwca. To wszystko
powoduje, że czerwcowy
termin zakończenia prac jest
mało realny.
Tymczasem w związku z
przebudową ul. Lipowej w
Szczawnie-Zdroju, co ma
związek z powstającą obwodnicą, wstrzymano kursowanie autobusów przez
pl. Wolności i ul. Skłodowskiej oraz Lipową. Autobusy linii 18 będą jeździć
trasą biegnącą ul. Mickiewicza w Szczawnie-Zdroju.

Przystanek zlokalizowano
w zatoce przy Rezydencji
Klonowej (nieruchomości 49a, do 49c). Rozkład
jazdy nie ulegnie zmianie.

Budimex nie może
znaleźć w Polsce 70
ton stali zbrojeniowej,
potrzebnej, żeby zakończyć prace przy
Lisiej Sztolni
Czasy odjazdów z nowego
miejsca będą zgodne z tymi z
przystanku zlokalizowanego
przy Pl. Wolności.
SCB

REKLAMA

Fot. użyczone (Budimex)

» Czerwiec jako termin oddania do użytku
obwodnicy Wałbrzycha jest mało realny

Nie chcą u siebie kolei
W dalszym ciągu trwają konsultacje dotyczące przyszłości projektu budowy linii kolejowej Żarów – Świdnica – Wałbrzych – granica
kraju. Czy nowa linia przechodzić będzie przez wsie powiatu świdnickiego?
to swoisty kręgosłup systemu
kolejowego CPK. Będzie łączyła południowo-zachodnią
Polskę z jej centrum, dzięki
czemu skutecznie przysłuży

się do walki z wykluczeniem
komunikacyjnym w tej części
kraju.
W Witoszowie Dolnym odbyło się drugie już spotkanie

konsultacyjne dotyczące planowanej przez Centralny Port
Komunikacyjny Sp. z o.o. linii
szybkich kolei. Firma BBF Sp.
z o.o. jako organizator spo-

tkania i wykonawca projektu
pod nazwą „Budowa linii
kolejowej Żarów – Świdnica
– Wałbrzych – granica państwa” przedstawiła warianty
przebiegów linii szybkich kolei
przez teren gminy Świdnica.
Zaprezentowane podczas spotkania warianty nie
uwzględniały uwag zgłoszonych w trakcie I tury konsultacji społecznych przeprowadzonych we wrześniu ubiegłego roku, dlatego też żadna
z propozycji nie uzyskała
akceptacji zarówno licznie
przybyłych mieszkańców, jak
i przedstawicieli samorządu.
- Dziękujemy wszystkim za
udział w spotkaniu i wyrażenie sprzeciwu dla zaproponowanych przez CPK wariantów,
które mocno ingerują w obszar gminy Świdnica. Stoimy
na stanowisku, że do dalszej
analizy wielowariantowej
należy wprowadzić nową propozycję, która będzie krótsza,
tańsza w realizacji, a przede
wszystkim pozwoli ominąć
tereny zabudowane. Takie
rozwiązania były już proponowane w podjętych przez radę
gminy w październiku 2021 r.
i lutym 2022 r. uchwałach. Do
tej pory, nie były one przedmiotem analizy w ramach
projektowanych wariantów

– informują władze gminy.
Choćby wariant trzeci ma
przejść między sąsiadującymi
ze sobą miejscowościami Witoszowem Dolnym i Górnym,
idąc tuż obok zabudowań.

Na tę chwilę do porozumienia z gminą
Świdnica jest dalej, niż
było to jeszcze przed
pierwszą turą konsultacji
Stanowisko Rady Gminy
Świdnica jest tożsame ze stanowiskiem wójta gminy oraz
opiniami wyrażonymi przez
zaniepokojonych mieszkańców. Jednocześnie rada w
uzasadnieniu do uchwały zaproponowała wprowadzenie
do studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dodatkowych wariantów
przebiegu linii, które nie będą
przecinały lub przebiegały w
bezpośrednim sąsiedztwie
terenów zabudowanych.
Początek budowy zaplanowano zaś już na 2023 rok.
Jak na tę chwilę jednak do
porozumienia z gminą Świdnica jest dalej, niż było to
jeszcze przed pierwszą turą
konsultacji.
KaR

REKLAMA

Fot. użyczone (CPK)

» Na przykład wariant trzeci linii szybkich kolei ma przejść między sąsiadującymi ze
sobą miejscowościami Witoszowem Dolnym i Górnym, idąc tuż obok zabudowań

W skład kolejowej inwestycji wejdą linie nr 267 i
268: Żarów – Świdnica –
Wałbrzych – granica państwa. Cała ta kolejowa trasa
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Odśpiewali 200 lat
Sto lat temu, czyli w 1922 roku na świat przyszła szacowna
jubilatka, Karolina Duńkowska, z domu Radomińska. Świdniczance wypadało życzyć tylko 200 lat!

Ten wyjątkowy dzień spędziła w gronie
rodziny i przyjaciół, którzy życzyli kolejnych
stu lat w zdrowiu. Listy gratulacyjne z tej
wyjątkowej okazji przesłał Prezydent RP oraz
wojewoda dolnośląski. Nagrodę przekazały
też władze Świdnicy.

Jubilatka urodziła się we wsi Hałuszczyńce.
Po ukończeniu szkoły podstawowej zdobyła
zawód krawcowej. W 1940 roku wyszła za
mąż za Bronisława. W 1943 roku mąż został
powołany do wojska, aby walczyć z okupantem. Po zakończeniu wojny małżeństwo

WIESZ CO | NR 11/26.4.2022 r.

przesiedliło się na ziemie odzyskane, do wsi
Ownice i objęło gospodarstwo. W 1946 roku
Karolina Duńkowska została mamą Ryszarda,
a w 1949 roku Leontyny. Gdy dzieci ukończyły szkołę podstawową, rodzice wysłali je do
szkoły średniej do Świdnicy. W 1965 roku
sami postanowili się przeprowadzić do Świdnicy, aby być bliżej syna i córki. Pani Karolina
rozpoczęła pracę w Spółdzielni „Nowe Życie”
i pracowała tam do przejścia na emeryturę.
Jubilatka jest babcią czwórki wnuków i
KaR
prababcią piątki prawnuków.

Rozkochał, zaintrygował, okradł

helikopterem z platformy –
wylicza Magdalena Ząbek.
Oszust cały czas zapewniał,
że odda wszystkie pożyczone pieniądze, obiecywał też
szybkie spotkanie i wyznawał
miłość. Kiedy nieświadoma
oszustwa kobieta przelała umówioną kwotę, oszust poinformował ją o konflikcie z szefem,
który nie chce zezwolić na jego
wyjazd z platformy. Mężczyzna
ponownie wówczas poprosił
o pożyczkę, wtedy 40-latka
zorientowała się, że niestety,
ale chyba padła ofiarą oszusta.
W ostatnich dniach jedna z
mieszkanek naszego regionu
dostała zaproszenie do zawarcia znajomości z „żołnierzem”. Nie dała się oszukać,
znalazła w sieci komunikaty
przestrzegające przed takimi
oszustami. Brawo ona.
KaR

Apelujemy o rozsądek i zachowanie szczególnej
ostrożności w trakcie nawiązywania znajomości
w sieci. Pewna świdniczanka myślała, że znalazła miłość. Jej „ukochany” okazał się zwyczajnym oszustem.
- Mechanizm jest prosty,
czy to amerykański żołnierz,
inżynier z platformy wiertniczej, czy lekarz na misji,
te znajomości rzadko kiedy
mają happy end. Przekonała
się o tym 40-letnia mieszkanka powiatu świdnickiego, która uwierzyła, że koresponduje z amerykańskim
pracownikiem platformy
wiertniczej – mówi oficer
prasowy KPP Świdnica, mł.
asp. Magdalena Ząbek.
Przestępcy nie próżnują,
wymyślając coraz to nowe
wersje oszustw, podając się
m.in. za komandosa, pracownika platformy wiertniczej,
lekarza. Grają na ludzkich
uczuciach. Opowiadane przez
nich historie w najdrobniejszych szczegółach są bardzo
starannie przemyślane i nakierowane na budzenie emocji.
Oszuści powoli zaprzyjaźniają
się zdobywając zaufanie, a
kiedy przyjdzie odpowiedni

moment… proszą o pieniądze. Nieświadome podstępu
osoby, przekazują gotówkę na
rachunki bankowe przestępców, tracąc swoje oszczędności. Bądźmy czujni i nie dajmy
się zwieść pozorom.

Oszust cały czas
zapewniał, że odda
wszystkie pożyczone
pieniądze, obiecywał
też szybkie spotkanie i wyznawał miłość
Na początku kwietnia do
świdnickiej komendy zgłosiła się 40-letnia mieszkanka
powiatu świdnickiego, która
została oszukana przez internetowego znajomego. Kobieta w efekcie straciła blisko
6 tys. zł. A wszystko zaczęło
się w styczniu tego roku, gdy
sprawca oszustwa nawiązał
kontakt z kobietą za pośred-

nictwem jednego z portali
społecznościowych. Podawał
się za 44-letniego pracownika
platformy wiertniczej w Zatoce
Meksykańskiej. Korespondując
ze świdniczanką opowiadał
wiele o sobie, wzbudzając
tym jej zaufanie. Mężczyzna
w rozmowach wykazywał
coraz większe zainteresowanie
świeżo poznaną kobietą.
Po dłuższej znajomości i
pogłębieniu wzajemnych relacji przekonał 40-latkę do
udzielenia mu małej pożyczki
w kwocie kilkuset dolarów na
pokrycie opłaty za transport
części na platformę, bo jego
konto zostało zablokowane. - Nieświadoma oszustwa
40-latka uległa jego prośbie
i przekazała pieniądze. Potem były kolejne prośby o
pożyczki, które kobieta spełniała. Ostatnia pożyczka, jaką
kobieta udzieliła rzekomemu
pracownikowi platformy, była
przeznaczona na jego wylot

REKLAMA

Fot. użyczone (KPP w Świdnicy)

» Kobieta przez swoją naiwność
straciła blisko 6 tys. zł

Fot. użyczone (archiwum prywatne)
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Pokochałem
Dolny Śląsk
Kiedyś biegał po parkietach w najsilniejszych ligach
w Europie, dziś stawia na życie rodzinne, ale i inwestycje –
przede wszystkim w naszym regionie. Mowa o Michale
Ignerskim, jednym z najlepszych polskich koszykarzy ostatnich lat oraz prezesie firmy deweloperskiej IgnerHome.

Fot. Alfred Frater

za granicą
wracałem
właśnie
d o Wr o cławia, bo
» – Jestem… koktajlem! I jeszcze parę owoców bym do
tu miałem
niego dorzucił – mówi o sobie Michał Ignerski
mieszkanie. UwielJest taki billboard twojej firmy biam także Góry Sowie. Gdy we
deweloperskiej z hasłem: „Nie daj wschodniej Polsce budowałem dom
się wykończyć”. Pomyślałem, że rodzicom, postanowiłem zgłębić
jest w pewnym sensie skierowany temat. „Budowlanka” mi się spododo ciebie, bo słyszałem, że jesteś bała. Miałem znajomego w Bielabardzo zajętym człowiekiem i wie, pojawiła się okazja do zakupu
trudno się do ciebie dodzwonić. działki, a plan przestrzenny pozwalał
Jak to jest z tymi telefonami?
na postawienie budynków mieszkal- Nie wiem, skąd miałeś takie nych. Inwestycja wypaliła.
informacje (śmiech). Zdarza mi się
Dużo ryzykowałeś?
odrzucać nieznane numery, ale z
- Sporo (uśmiech). Wiele spraw
reguły nie ma z tym problemu. Czy prowadziłem zdalnie, bo w tamtym
jestem zajętym człowiekiem? To okresie grałem poza granicami kraju.
prawda. Poza tym, że mam trójkę Poznałem jednak odpowiednią osodzieci, to byłem trochę jak szewc, co bę, która zarządzała całym procesem
bez butów chodził. Prowadzę firmę inwestycyjnym na miejscu. Do dzisiaj
deweloperską, choć nie miałem po- współpracujemy i jestem wdzięczny,
stawionego własnego domu, ale i to że miałem szczęście do ludzi, bo to
wreszcie mi się udało.
bardzo ważne. Teraz skupiamy się
Skąd pomysł na inwestycje na Świdnicy i tu realizujemy dwie
mieszkaniowe akurat na Dolnym duże inwestycje.
Śląsku, w Świdnicy i Bielawie?
Pandemia nauczyła Polaków
- Pochodzę z Lublina, ale podczas pracy zdalnej. To szansa dla rynku
swojej kariery miałem okazję grać w mieszkaniowego w mniejszych
Śląsku Wrocław. Wtedy pokochałem miastach. Z drugiej strony mamy
Dolny Śląsk. Po każdym sezonie szalejącą inflację i rosnące stopy

procentowe, co podnosi ceny
kredytów. Jakie są widoki na
przyszłość?
- Po wybuchu pandemii wydawało
się, że na rynku deweloperskim
będzie bardzo źle. Było całkiem odwrotnie i rozpoczęło się inwestowanie oszczędności w mieszkania, bo inflacja rosła. Później
okazało się, że kupowanie
mieszkań pod wynajem to
zły pomysł, ponieważ ludzie wyjeżdżali z większych
miast. Dużo lepiej miały się
domy na przedmieściach i
było słabiej, a ceny materiałów rosły. Wybuch wojny z
kolei sprawił, że trudno nam
przewidzieć, co będzie dalej. Jako
firma staramy się robić swoje, budować solidne mieszkania i przyjazne
osiedla. Czas pokaże, jak będzie w
przyszłości, ale trzeba być gotowym
na różne warianty.
Na co dzień związany jesteś z
Nysą. To bardzo siatkarskie miasto. Jak chcecie przekonać lokalną
społeczność do basketu?
- Od dwóch lat jestem mocniej
związany z tamtejszą koszykówką, a
funkcję prezesa IgnerHome Basketu
Nysa sprawuję od roku. Staramy się
małymi krokami iść do przodu. W
tym sezonie zajęliśmy 5. miejsce w
grupie D, a rozgrywki zakończyliśmy
w I rundzie play-off. W przyszłym
sezonie chcemy uplasować się na
wysokim miejscu, a za dwa lata być
już w pierwszej lidze. Kładziemy
nacisk na szkolenie, w różnych kategoriach wiekowych zebraliśmy około
sześćdziesięcioro dzieci. Główny
kapitał w mieście rzeczywiście jest
skierowany na klub siatkarski, ale on
nie osiąga sukcesów.
Wróćmy do twojej bogatej kariery koszykarskiej. W jednym
zespole grałeś z gwiazdami NBA,
Lebronem Jamesem i Allenem
Iversonem.
- Z Allenem graliśmy w Besiktasie
Stambuł. U schyłku kariery postanowił przenieść się do Turcji. Do

ostatniego dnia nie wierzyliśmy, że to
się stanie. Jak wszedł już do szatni, to
każdy z nas zaniemówił. Był z nami
cztery miesiące. To był świetny czas
dla mnie i dla całego zespołu. Dużo
z nim rozmawiałem, także na tematy
osobiste, gdy opowiadał o swoich
tragicznych przeżyciach. Czerpałem
jednak nie tylko od Allena, ale od
wszystkich zawodników i trenerów,
których spotkałem na swojej drodze.
A jak było z Lebronem?
- Jamesa poznałem w 2003 roku
na jednym z ostatnich koszykarskich
obozów przed naborem do NBA.
Był już pewny wyboru z wysokim
numerem, nie musiał uczestniczyć
w zajęciach, przebrał się właściwie
tylko po to, by zrobić badania i
trochę z nami porzucać. Nikt wtedy
nie wiedział, jakim graczem się
okaże. Oczywiście wszyscy zdawali
sobie sprawę ze skali talentu, ale
rzeczywistość przerosła najśmielsze
oczekiwania. Dziś jestem szczęśliwy,
że miałem okazję zjeść z nim lunch
(śmiech).
Przez lata reprezentowałeś narodowe barwy, w tym na trzech
Eurobasketach. We wrześniu Polacy grają kolejny. Na co stać naszą
kadrę?
- Znam trenera reprezentacji, Igora
Milicica. Chciał odmłodzić zespół,
oczyścić go z różnych problemów.
Obserwując w tym roku bliżej polską ligę widzę, że pojawiło się kilku
całkiem wartościowych graczy. Nie
wiem, czy na poziom międzynarodowy, ale coś się zaczęło dziać. To mnie
cieszy, bo jakiś czas temu, choćby na
pozycji rozgrywającego, była pustka.
Przykro mi było, że przez lata tak
wielomilionowy kraj jak Polska nie
był w stanie wychować…
...następcy Łukasza Koszarka?
- Właśnie! Oczywiście wierzę w naszą drużynę na Eurobaskecie. Trzeba
poukładać zespół, być cierpliwym.
Liczę też, że obejdzie się bez większych „kwasów”. Konflikty w polskim
baskecie są w ostatnim czasie rozwiązywane w przedziwny sposób. Suk-

9
ces kadry na mistrzostwach świata
(awans do ćwierćfinału w 2019 roku
– przyp. red.) nie napędził dyscypliny.
Wielu ludzi pamięta jedynie potyczki
prezesa Piesiewicza i Marcina Gortata.
W ubiegłym roku zmarł twój
tata. W jednym z wywiadów powiedziałeś, że to właśnie od niego
nauczyłeś się więcej o koszykówce
niż od jakiegokolwiek trenera. Co
takiego przekazał ci tata?
- Tata nie był na każdym etapie
mojego koszykarskiego rozwoju,
ale mnie przy nim wspierał. Zwracał
mi uwagę, by uczyć się na błędach
innych, w tym jego własnych, by pracować na treningach na sto procent,
nie marnować na nich ani minuty.
To drobne sprawy, ale popychały
mnie do przodu. Zawsze mogłem
liczyć na rodziców. Gdy wyjechałem
do USA grać na uczelni, nie było
jeszcze komunikatorów. Pisało się
listy, które docierały do odbiorcy po
dwóch tygodniach. To były trudne
realia, z dala od rodziny było ciężko.
Wierzyłem jednak w to, co mi przekazywał, bo sam w wieku 18 lat wyrwał się z małego Działdowa i trafił
do wojska do Lublina, gdzie też grał
w koszykówkę (Edward Ignerski to
dwukrotny brązowy medalista MP w
barwach Startu Lublin – przyp. red.).
Było poważniej, na koniec trochę luźniej. Ostatnio spotkałem
się z teorią, określającą typy osobowości za pomocą owoców.
Brzoskwinia to pełna bezpośredniość i otwartość, którą znamy u
Włochów czy Hiszpanów. Kokos
ze swoją twardą łupiną pasuje
do ludzi nieco zamkniętych, np.
Niemców. Jesteś raczej brzoskwinią czy kokosem?
- Jestem szczęśliwym człowiekiem,
że grając w kilkunastu państwach
mogłem poznać różne sposoby na
życie. Jestem trochę zniesmaczony
tym, jak Polacy czasem postrzegają
świat. Nie szanujemy tego, co
mamy, dobrobytu, do którego jako
naród doszliśmy. Nie uśmiechamy
się na ulicach, nie mówimy sobie
„Dzień dobry”. Pomimo tego jednak
preferuję nas Słowian, bo potrafimy
się rozluźnić przy piwie, czy kieliszku (śmiech). Amerykanie z kolei na
pierwszy rzut oka wydają się bardzo
otwarci i uśmiechnięci, ale później da
się wyczuć blokadę. Odpowiadając
na twoje pytanie – jestem… koktajlem! I jeszcze parę owoców bym do
niego dorzucił (śmiech).
Rozmawiał Dominik Hołda

Michał Ignerski (ur. 1980) –
reprezentant Polski w koszykówce
w latach 2004-13, mistrz Polski z
Anwilem Włocławek, dwukrotny
wicemistrz kraju ze Śląskiem Wrocław, srebrny medalista ligi portugalskiej, brąz w lidze rosyjskiej,
finalista Pucharu Turcji. Grał także
we Francji, Włoszech i Hiszpanii.
Absolwent amerykańskiej uczelni
Mississippi State.

fakty / REkLaMa

do odkrycia znacznych złóż
srebra pod czeską Pragą, gdy
zaczęto bić średniowieczne
„euro”, czyli grosze praskie,
które powoli wyparły brakteaty. Te funkcjonowały natomiast jako środki płatnicze
w średniowieczu. Użytko-

» Według naukowców tak dużego, formalnie zgłoszonego
znaleziska, nie było u nas od co najmniej 100 lat
Fot. użyczone (Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków)
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Znalezione przedmioty to średniowieczne
brakteaty, które odkryto w zniszczonym
glinianym garnku

Kajtek na tropie skarbu
Takie wieści lubimy przekazywać. Tuż przed świętami w naszym
regionie… hm, jak to napisać… Niech będzie, dokonano niesamowitego znaleziska. Odkryto średniowieczne monety. Żeby być precyzyjnym, musimy wspomnieć, że na trop skarbu natrafił piesek o
imieniu Kajtek, który go po prostu odkopał.
Nie wiadomo, gdzie dokładnie znaleziono monety.
Wiemy jedynie, że zgłoszenie o znalezisku wpłynęło
7 kwietnia do wałbrzyskiej
delegatury Wojewódzkiego

Urzędu Ochrony Zabytków we
Wrocławiu.
Znalezione przedmioty to
średniowieczne brakteaty,
które odkryto w zniszczonym
glinianym garnku. Wstępne
oględziny potwierdziły, że

są to monety datowane na
pierwszą połowę XIII wieku.
Pierwsza identyfikacja mennicy wskazuje na warsztaty
Brandenburgii, Saksonii oraz
Śląska. Nie będziemy wymądrzać się na ten temat, bo się

na tym nie znamy, dlatego
oddajmy głos fachowcom.
Brakteaty wykonywano
z cienkiej blaszki, ponieważ dostępność kruszców,
typu srebro lub złoto, była
ograniczona. Ten stan trwał

wanie poszczególnych serii
menniczych było krótkie.
Z danych historycznych wiadomo, że wymiana środków
płatniczych w tamtym okresie
następowała nawet 2-3 razy
w roku. Były na bieżąco
przetapiane i tłoczone
na nowo. Dlatego
zachowanych monet sprzed 700
lub 800 lat jest
niewiele. Jak
się nie trudno domyślić,
to znalezisko
jest wyjątkowe. Z kolei
sama nazwa
monety została
nadana w czasach
późniejszych i wywodzi

ZADZWOŃ! ODDZIAŁ WAŁBRZYCH, TEL; 516 051 585

się z języka łacińskiego, od
słowa „bractea” – blaszka.
Wałbrzyskie znalezisko
jest w bardzo dobrym stanie. Odciski w większości
są wyraźne, a sam bilon
mało zniszczony. Monety
czeka teraz opracowanie
naukowe, konser wacja i
publikacja. Dopiero zostaną pokazane szer zej
publiczności. Według naukowców tak dużego, formalnie zgłoszonego znaleziska, nie było u nas od co
najmniej 100 lat.
I na koniec chyba najważniejsze. Na skarb natrafił
piesek o imieniu Kajtek, który rozgrzebując ziemię natrafił na wyjątkowe przedmioty. Jaki z tego
wniosek?

» Brakteaty wykonywano
z cienkiej blaszki

Wa r t o

REKLAMA
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z Ukrainy, którzy już uczęszczają
do polskich szkół.
Miasto skrupulatnie wyliczyło,
jakie koszty poniosło w związku z
Wszystkie dane wskazują na to, że w ostatnich niesieniem pomocy uchodźcom i jak
tygodniach liczba przybyszów z Ukrainy w naszym przyznaje prezydent Roman Szełemej, wojewoda przesłał już dwie
mieście ustabilizowała się i nie rośnie.
transze zwrotu poniesionych koszJak informuje prezydent Ro- Ukrainy. Korzystają oni z pomocy tów. Tymczasem na I piętrze, ponad
man Szełemej, mamy w Wał- samorządu. Nadawane są im ko- salonem BWA przy ulicy Słowackiebr zychu ponad 2 tysiące za- lejne numery PESEL. W mieście go, przygotowywana jest świetlica
rejestrowanych uchodźców z mamy także około 500 uczniów na potrzeby przybyszów zza naszej

Tak żyją uchodźcy

wschodniej granicy.
Na zagospodarowanie
tego miejsca zostaną
przeznaczone środki
pozyskane podczas
meczu gwiazd w koszykówce. Mowa o
kwocie 28 tys. zł.
Na koncie utworzonym specjalnie
na pomoc uchodźcom znajduje się
obecnie około 450 tys. zł i wkrótce
te pieniądze zostaną przeznaczone

Foto (red)
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właśnie na kolejne adaptacje i zadania związane z niesieniem pomocy
Ukraińcom.
SCB

głównie zbieranie, a następnie odparowywanie wód.
Przy nekropolii pojawią się
niedługo także nowe miejsca
postojowe. Prawie 80. Obie
inwestycje – ta przy cmentarzu i związana z powstającym
miejscem obsługi turystów
– mają być gotowe jeszcze w
tym roku. Już nie możemy się
doczekać.

»» Tak
montaż wygląda
potężnego
zbiornika przy zespole
Tak wyglądał
po metamorfozie
emerytowany
oświatowo-sportowo-rekreacyjnym
w Szczawnie
wuefista z Wałbrzycha. Po prostu Fit_oldboy

SZCZAWNO-ZDRÓJ

Nałapią pełno deszczówki
Gdzie jak gdzie, ale że takie rzeczy dzieją się w uzdrowisku, nie powinno nikogo
dziwić. W mieście zainstalowano potężny zbiornik na wody opadowe i gruntowe.
Drugi wkrótce będzie montowany. Wszystko po to, by deszczówkę wykorzystywać
do podlewania oraz innych celów. A przy tym trochę zaoszczędzić. Władzom w
Szczawnie główka pracuje.
Potężny baniak o pojemności
100 tys. litrów wkopano w
ziemię niedaleko powstającego
zespołu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Mickiewicza. Nim opowiemy wam,
do czego będzie służył, ważna
informacja jest taka, że to jeden
z elementów powstającego w
tym rejonie Szczawna-Zdroju
miejsca obsługi turystów.
Oprócz zbiornika niedaleko
szkoły, hali sportowej i boiska, powstanie też parking
na ponad 50 samochodów,

wiata turystyczna oraz stacja
obsługi kamperów. Przy której
właściciele tych rodzinnych
aut będą mogli doładować
akumulatory, uzupełnić zapasy wody i umyć pojazd.
Zbiornik będzie natomiast
zbierał wody opadowe z
pobliskich budynków, m.in.
szkoły i hali oraz te gruntowe
dzięki systemowi kanalizacji.
Plan jest taki, by gromadzoną
w ten sposób deszczówkę
wykorzystywać w kilku miejscach na rozmaite sposoby. Co

chyba w tej sytuacji naturalne,
do zraszania pobliskiego boiska, a także do podlewania
kwiatów w całym mieście.
W niedalekiej przyszłości być
może również do czyszczenia
szczawieńskich ulic. Według
wstępnych obliczeń zbieranej
deszczówki ma być tak dużo,
że do tych celów gmina nie
będzie już musiała wykorzystywać wody pochodzącej z
wodociągów. A to przecież
konkretne oszczędności dla
uzdrowiska.

I dodajmy nie jedyne, bo
wkrótce jeszcze większy zbiornik na wody opadowe pojawi
się niedaleko cmentarza w
Szczawnie. Ten będzie miał
aż 2300 m. sześc. Tu ma być
gromadzona deszczówka,
poprzez system kanalizacji,
spływająca z remontowanych
właśnie ulic Ks. Jerzego Popiełuszki i Prusa. Ten olbrzymi
zasobnik ma być głównie
odparowujący. Oczywiście
odwiedzający groby swoich
bliskich będą mogli czerpać z

niego wodę, również strażacy
do swoich akcji gaśniczych,
ale jego zadaniem ma być

Skoro jesteśmy już przy
zbieraniu cennej deszczówki,
warto wspomnieć o miejskim
programie dofinansowującym budowę zbiorników na
wody opadowe przy domkach
jednorodzinnych i wielorodzinnych w Szczawnie. Dotąd
– w ciągu dwóch lat trwania
programu – na budowę baniaków przy swoim miejscu
zamieszkania zdecydowało
się ponad 30 osób. Gmina
dofinansowuje do 70. proc
inwestycji, ale nie więcej niż
5 tys. zł. Wkrótce ruszy trzeci
nabór wniosków. Pilnujcie
informacji na stronach urzędu miejskiego i Facebooku,
bo wystarczy zapytać tych,
którzy z tego korzystają, jaka
to oszczędność. Deszczówkę
wszak można stosować w
wielu miejscach.
Tomasz Piasecki

REKLAMA

Fot. użyczone (UM Szczawno-Zdrój)

Plan jest taki, by gromadzoną deszczówkę wykorzystywać w
kilku miejscach na
rozmaite sposoby –
do zraszania boiska
piłkarskiego, a także
do podlewania kwiatów w całym mieście
i czyszczenia szczawieńskich ulic
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Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)

» Na taki pokaz „światło i dźwięk” fontann
multimedialnych możecie liczyć 30 kwietnia w Jedlinie

JEDLINA-ZDRÓJ

Jak majówka, to multimedialna
Zdziwieni?! Zaraz postaramy się was przekonać, że wcale jakoś tak bardzo nie
odlecieliśmy z tym tytułem? Jeśli z zachwytem podziwialiście kiedyś pokaz tańczących fontann w Pradze, to propozycja Jedliny na pewno przypadnie wam do
gustu. Oczywiście zachowując wszelkie proporcje. Ale do rzeczy.
Majówka w uzdrowiskowej
miejscowości zacznie się już w
kwietniu. Tak, to nie pomyłka.
Kończy się bowiem budowa

muszli koncertowej w jedlińskim Parku Północnym, a za
chwilę woda wesoło zacznie
tryskać z ulokowanych tam

fontann multimedialnych. A te
oficjalnie zostaną otwarte 30
kwietnia o godzinie 21:00 podczas pokazu „światło i dźwięk”.

– Czas przed i po uruchomieniu naszej nowej atrakcji
umilą muzycy z „Futyma Kwintet”. Natomiast od 1 maja

będziemy mogli podziwiać
fontanny w różnych godzinach z odpowiednio dobraną
muzyką. Serdecznie zapra-

szam wszystkich na majówkę
do Jedliny. Przewidzieliśmy
mnóstwo atrakcji i niespodzianek w Parku Północnym,
czynna będzie również „Czarodziejska Góra” – opowiada
burmistrz miasta Leszek Orpel.
Pierwszego dnia maja zaplanowano wiele zabaw dla
dzieci oraz pokaz teatru „Wesoła Psota Zająca Chichota”.
Wieczorem zagra polsko-czeski zespół Céltica, a gwiazdą tego dnia będzie Bartek
Madej, finalista programu
The Voice of Poland, który
zaśpiewa własne utwory.
Następne dwa dni również
zapowiadają się niezwykle
atrakcyjnie. Usłyszymy występ
sekcji muzycznej z centrum
kultury i dwa zespoły prezentujące poezję śpiewaną. Na
koniec przewidziano zabawę
przy muzyce elektronicznej.
Uroczystości poświęcone
obchodom rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczną się natomiast w przyszły wtorek o godz. 15:00.
Tego dnia będzie można wziąć
udział w historycznej grze
terenowej „Tropami Niepodległej” oraz popląsać z instruktorami ze Szkoły Tańca
„Cordex”. Dla miłośników
jazzu zagra zespół Nō.
Red

SZCZAWNO-ZDRÓJ

Flaga dla każdego

Fot. ilustracyjne (www.pixabay.com)

Przyjdźcie w tę środę, 27
kwietnia o godz. 12:00
pr zed magi-

strat w uzdrowisku. Wypatrujcie burmistrza Marka
Fedoruka lub jego zastępcę,
Marka Ćmikiewicza. Obaj
panowie rozdawać
będą flagi.
Każ-

» W Szczawnie chcieliby, aby rozdawanie flag stało
się coroczną tradycją

demu chętnemu. Wszystko
po to, by przed rozpoczynającą się świąteczną majówką mieszkańcy Szczawna-Zdroju mogli je u siebie
wywiesić.
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej jako święto
obchodzony jest 2 maja.
Co roku tego dnia Polacy
eksponują barwy narodowe na zewnątrz.
Gdy otrzymacie chorągiew w urzędzie, możecie ją również wywiesić
na balkonie, tarasie lub
zwyczajnie udekorować nią
okno swojego mieszkania.
W gminie mają nadzieję, że
rozdawanie flag stanie się
coroczną tradycją.
Red

REKLAMA

Pewnie wiecie o tym, że 2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Jeśli nie macie biało-czerwonej chorągwi w domu, dostaniecie ją w urzędzie w
Szczawnie. A dokładniej rzecz ujmując przed ratuszem,
bo flagi rozdawać będą władze miasta.

BOGUSZÓW-GORCE

Czy ktoś go kupi?
Burmistrz Boguszowa-Gorc ogłosił kolejny
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości przy ul. Kolejowej 33. To
obiekt po byłej szkole górniczej.

Budynek w przeszłości był
wystawiany na przetarg wiele razy, ale bezskutecznie.

Władze gminy liczą, że tym
razem ogłoszenie przyniesie
spodziewany efekt i znajdzie

się nabywca. Cena wywoławcza to 630 tys. zł brutto,
a przetarg odbędzie się 1
czerwca.
Obiekt został zbudowany w 1863 roku dla spółki
„Schlesische Kohlwerks – AG”.
Rozbudowany został w końcu
XIX wieku o przybudówkę
od wschodu, a w latach 30.
XX wieku o przybudówkę
zachodnią. Po 1945 roku ada-

ptowano poddasze dla celów
powstającej szkoły górniczej.
Zlokalizowany jest po zachodniej stronie ul. Kolejowej, jest
wolnostojący, otoczony ogrodem, który sięga od południa
ul. Dworcowej. Przed elewacją południową znajduje się
klomb i resztki obudowy fontanny, otoczone założonym na
półkolu szpalerem lipowym.
SCB

Fot. użyczone (UM Głuszyca)

» Jedna z instalacji fotowoltaicznych zostanie
zamontowana na budynku basenu Delfinek

GŁUSZYCA

Czystsze powietrze dzięki panelom
W gminach, które przystąpiły do Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego, powoli zacierają ręce. Zbliżają się w nich bowiem duże „zielone” inwestycje. Tak będzie choćby w Głuszycy. W tym akurat mieście wkrótce powstaną dwie mikroinstalacje fotowoltaiczne.
Jedna na budynku Centrum
Kultury – Miejskiej Biblioteki
Publicznej o mocy 10 kW. Druga
na budynku basenu Delfinek o

mocy 30 kW. Ich montaż stanie
się możliwy dzięki potężnemu
projektowi realizowanemu ze
środków Unii Europejskiej.
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Fot. użyczone (UM Boguszów-Gorce)
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Pisaliśmy o nim już kiedyś,
dziś tylko krótkie przypomnienie. Mówimy o projekcie, którego liderem jest Miejski Zakład

Usług Komunalnych SP. z o. o.
w Wałbrzychu, zaś partnerami
są członkowie Wałbrzyskiego
Klastra Energetycznego: miasto

Wałbrzych, gminy Jedlina-Zdrój
i Głuszyca, a także Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne Aqua-Zdrój Sp. z o.

o., Park Wielokulturowy Stara
Kopalnia oraz Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
w Wałbrzychu. Sami widzicie,
że poważne podmioty robią
wszystko co w ich mocy i zaangażowały się nie na żarty w
to, żeby środowisko wokół nas
było choćby odrobinę czystsze.
Wspólna realizacja projektu
pozwoli stworzyć 18 instalacji
fotowoltaicznych o łącznej
mocy 2,89 MW. Umożliwią
one produkcję sporej ilości
energii elektrycznej z OZE,
co znacząco przyczyni się do
ochrony środowiska naturalnego. A konkretnie zmniejszy
się znacznie emisja pyłów oraz
gazów cieplarnianych, w tym
przede wszystkim CO2.
Na koniec jeszcze ważna
wzmianka, bo wspomnieliśmy, że to potężny projekt,
w którym uczestniczy także
Głuszyca, czekając na montaż
dwóch instalacji fotowoltaicznych. Całkowita wartość
inwestycji to ponad 15 mln
zł, a z dofinansowanie z Unii
Europejskiej wynosi ponad
6,5 mln zł.
Red

CZARNY BÓR

Taaakie palmy zrobili
Nie ma co, biorący udział w
czarnoborskim konkursie udowodnili, że mają głowę nie od
parady, wymyślając dosłownie
i w przenośni cuda na kiju.
Palmy o tradycyjnych formach,
okazałych rozmiarów, były
wielokolorowe i zrobione z naturalnych materiałów (gałązki
wierzby, żarnowiec, bukszpan,
suszone zioła i kwiaty).
Pomysły mieszkańców oceniało specjalne jury. I trzeba
przyznać, że jego członkowie
mieli w czym wybierać. Do-

minowały drzewka bogato
zdobione bukszpanem i wymyślnymi kwiatami z krepiny.
Wszystkie piękne, a niektóre sięgające niemal sufitu.
Oceniający zwracali uwagę
nie tylko na tradycyjne formy
zdobienia oraz technikę wykonania, ale także na użyte
materiały. Nie musimy chyba
przekonywać, że na większą
ilość punktów mogły liczyć
palmy wykonane z dobrodziejstw natury. Liczyły się
również pomysłowość i in-

wencja twórcza autorów. Na
najlepszych czekały atrakcyjne
nagrody pieniężne.
– Niezwykle ważne dla lokalnej społeczności jest kultywowanie pięknej tradycji tworzenia palm wielkanocnych.
Cieszę się, że co roku prezentują się one wyjątkowo okazale.
Tym razem wielu autorów w
geście solidarności z Ukrainą w
swoje konkursowe prace wplotło barwy narodowe naszego
wschodniego sąsiada – mówił
podczas ogłoszenia wyniku

konkursu wójt Czarnego Boru
Adam Górecki.
A skoro konkurowano o
miano najpiękniejszej palmy
wielkanocnej, to chyba wypada podać zwycięzców w trzech
kategoriach. W grupie dzieci
szkolnych wygrało przedszkole
GZS-P. W kat. indywidualnej
bezkonkurencyjna okazała się
Anna Łękawska. A w gronie
instytucji najładniejsze drzewko stworzyła młodzieżowa
drużyna pożarnicza z OSP
Red
Czarny Bór.

» Przyznajcie, że te palmy mogły zrobić wrażenie

Fot. użyczone (UG Czarny Bór)

Nie urwaliśmy się z choinki. Wiemy, że jest długo po Wielkanocy, a wielu myśli
już pewnie o majówce. Jednak jeszcze na chwilę wracamy do świąt. Okazja jest nie byle jaka, ponieważ chcemy pochwalić uczestników tradycyjnego
konkursu na najpiękniejszą palmę. Wcześniej nie mieliśmy ku temu okazji.
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Fot. użyczone (UG Świdnica)

» Każdy nowo narodzony
mieszkaniec gminy Świdnica
otrzymuje specjalny pakiet
powitalny

GMINA ŚWIDNICA

Kolejne skarby z prezentami
To już pięć lat akcji „Największy skarb gminy to Ty!” prowadzonej w gminie
Świdnica. Emilia i Natalia to kolejne noworodki, które otrzymały wyprawkę dla bliźniaków od wójta Teresy Mazurek w ramach trwającej kampanii.
O co chodzi konkretnie? Każdy
nowo narodzony mieszkaniec gminy
otrzymuje pakiet, w którym znajdują
się markowe pieluszki, środki pielęgnacyjne, zabawki oraz osobisty list

gratulacyjny. Każda pomoc w tych
trudnych czasach jest bardzo wyczekiwana i potrzebna.
- Listy gratulacyjne, które otrzymały
nowe mieszkanki gminy Świdnica,

będą nie tylko wspaniałą pamiątką,
ale są także początkiem więzi z naszą
gminą – mówi wójt gminy Teresa
Mazurek. Od 2016 roku samorząd
wita nowo narodzone i zameldowane

w gminie Świdnica dzieci pakietem powitalnym, w ramach akcji „Największy
skarb gminy to Ty!” - Cieszymy się z
każdego nowego mieszkańca gminy,
z ich narodzin i zawsze pragniemy to

w sposób szczególny uhonorować. Od
2019 roku narodzone i zameldowane
bliźniaki w naszej gminie mogą liczyć
na dodatkowy bonus upominkowy –
dodaje Teresa Mazurek. My ze swej
strony szczęśliwym rodzicom składamy
serdeczne gratulacje, życząc, by wasze
pociechy były największym skarbem i
źródłem nieustającej miłości i radości.
W zeszłym roku w gminie urodziło
się prawie 150 nowych obywateli.
Dynamika przyrostu mieszkańców w
gminie Świdnica trwa nieprzerwanie
od kilkunastu już lat. Nic dziwnego,
wszak to miejsce, gdzie warto żyć.
Wszystkim świeżo upieczonym rodzicom serdecznie gratulujemy! Nigdy
nas zbyt wiele, pamiętajcie o tym! KaR

JAWORZYNA ŚLĄSKA

Wcale nie przestają, nadal pomagają
To duża liczba, jak na tak małą miejscowość, jedną przecież z najmniejszych w Aglomeracji Wałbrzyskiej.
Potrzebujący otrzymują niezbędne
wsparcie i produkty żywnościowe.
Dotychczas, dzięki wsparciu mieszkańców, uzbierano ponad 3 tony artykułów spożywczych! Przyznacie, że
wynik robi wrażenie. Wielkie brawa
i wyrazy uznania dla mieszkańców
całej gminy Jaworzyna Śląska.
Od 24 lutego, od dnia wybuchu
wojny na Ukrainie, do gminy przyjechało 225 osób. Aż 165 z nich
podjęło decyzję o pozostaniu w naszej miejscowości. Osoby te znalazły
schronienie i pomoc w 39 miejscach
prywatnych. Część z nich podjęła już
pracę, a niektórzy korzystają z prac
dorywczych. Większość otrzymuje
niezbędne produkty i wsparcie, także
» Cały czas możecie pomagać uciekinierom z Ukrainy
żywność. - Na prośbę ośrodka pomo-

Fot. użyczone (OPS Jaworzyna Śląska)

Aż 165 osób uciekających przed działaniami wojennymi na Ukrainie znalazło schronienie na terenie gminy Jaworzyna Śląska. Mogą liczyć u nas na pomoc. Otrzymują żywność, wielu z nich znalazło już pracę.
cy społecznej zbiórkę żywności, m.in.
warzyw, owoców, przetworów i produktów długoterminowych przeprowadziły sołectwa Bagieniec, Bolesławice, Czechy, Piotrowice Świdnickie,
Pasieczna, Milikowice. Uzbierano 3
tony. W momencie, gdy otrzymamy
informację, że znów potrzebne są
artykuły spożywcze, poprosimy o
pomoc kolejne sołectwa – informuje
Joanna Bytniewska, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzynie
Śląskiej.
Dla formalności przypominamy
wszystkim, że w budynku dworca PKP
przy ul. 1 Maja 7 w Jaworzynie cały
czas działa również punkt pomocy
uchodźcom z Ukrainy. Otwarty jest w
poniedziałki i czwartki od godz. 16:00
do 18:00. Jeśli zechcielibyście pomóc,
to zachęcamy. Nie ma na co czekać.
KaR

Niesamowita Aleksandra
Zdolnych, młodych i ambitnych osób w powiecie
świdnickim nie brakuje. Udowodniła to ostatnio
Aleksandra Kałuska ze Świebodzic.

Ślązak z biologii. Za Olą długa droga do sukcesu. Dobrze napisany
konkurs szkolny zakwalifikował
ją do rozgrywki powiatowej. Na

tym etapie stopień trudności
pytań weryfikował uczniów
i tylko Ola przeszła do etapu
wojewódzkiego. W rywalizacji
wzięło udział 68 uczniów z
całego województwa. Pytania
były bardzo zróżnicowane,
niektóre bardzo trudne, obejmowały materiał z wszystkich
klas szkoły podstawowej.
Ponadto została podana pokaźna bibliografia,

z którą uczniowie musieli
się zapoznać. Były to zarówno książki naukowe np.
„Tajemnice natury”, jak i
artykuły z całego rocznika
„Przyrody Polskiej”, „Świata
Nauki” itp. Ola znalazła się
w niewielkim gronie najlepszych uczniów z biologii na
Dolnym Śląsku. Serdeczne
gratulacje!
KaR

Fot. użyczone (Klub Arka)

» Ekstremalna Droga Krzyżowa to 43 km w trudnym terenie

ŚWIEBODZICE

Ekstremalne wyzwanie
Czwarta już Ekstremalna Droga Krzyżowa w Świebodzicach przeszła do historii. Dystans do pokonania był nie byle jaki, bo aż 43 km. Wszak nazwa wydarzenia zobowiązuje, więc wypadało się przynajmniej porządnie zmęczyć.
To już czwarta EDK, która ma swój
początek i koniec w Świebodzicach.
Pogoda nie zawiodła, niestety dosto-

sowała się do nazwy wydarzenia...
Liderzy rejonu mieli obawy, czy to nie
zniechęci części zapisanych osób do

nocnego marszu. Liczba uczestników
jednak wzrosła do 50 osób. To progres
w porównaniu do lat poprzednich.

ŚWIDNICA

Uff ! Biorą się za
paskudne podwórza

Fot. użyczone (SP nr 4 w Świebodzicach)

ŚWIEBODZICE

Uczennica Szkoły Podstawowej
nr 4 im. Janusza Korczaka w Świebodzicach została laureatką wojewódzkiego etapu konkursu zDolny
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„Po mszy wyruszyliśmy w niełatwe wędrowanie Drogą Pojednania, nie żeby ci było lepiej, ale

abyś był lepszy. Na trasie było dużo
błota, kałuż, śniegu, lodu, kamieni
i połamanych gałęzi. Ogromna
większość zaliczyła całą drogę.
Przedział wiekowy uczestników,
którzy wyruszyli, był duży, od
15-letniej Zosi do mającego 77 lat
pana Franka” – piszą organizatorzy. Warto zaznaczyć, że najmłodsza uczestniczka, wspomniana
już nastoletnia Zosia, ponownie
przeszła całą Ekstremalną Drogę
Krzyżową. Najstarszy uczestnik pan
Franciszek „zaaplikował” sobie połowę dystansu. Jak stwierdził, bez
trudu ukończyłby EDK, ale niedawno przebyta choroba wymagała
zachowania umiaru. Kilkanaście
osób podjęło ten wysiłek po raz
pierwszy. Kilkoro z nich poszło bez
żadnego przygotowania.
Na uczestników czekała trasa św.
Mikołaja o długości 43 kilometrów.
Tworzy ją pętla: Świebodzice –
Ciernie – Mokrzeszów – Lubiechów
– Wałbrzych – Książański Park Krajobrazowy – Pełcznica – Cieszów
– Świebodzice.
Wszystkim uczestnikom, którzy
opuścili swoje strefy komfortu w
kwietniową noc, gratulujemy siły i
wytrwałości. Jesteśmy przekonani,
że ta niełatwa noc ubogaciła wasze
wnętrza.

» Niektóre podwórka w centrum
Świdnicy w końcu wypięknieją

Dlaczego jest źle? Nawierzchnie podwórek są w
bardzo złym stanie. Ogromna
ilość dziur, kolein i nierówności utrudnia przemieszczanie
się pieszych i poruszanie się
samochodów. - W ramach
rewitalizacji śródmiejskiej
przestrzeni przewidziano bu-

dowę parkingów, chodników,
placów zabaw, jak również
nasadzenie zieleni – traw,
bylin, krzewów ozdobnych i
drzew – wylicza Magdalena
Dzwonkowska, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w
Świdnicy. Powstaną także zadaszone miejsca gromadze-

Fot. użyczone (UM Świdnica)

Kolejne podwórka w Świdnicy doczekają się już niebawem kompletnej przebudowy. Mamy dobre wieści dla
mieszkańców ulic położonych blisko centrum miasta.
To był ostatni dzwonek, żeby te miejsca doprowadzić
wreszcie do porządku.
Przebudowane mają zostać
podwórka wewnątrz ulic:
Franciszkańska – Konopnicka – Grodzka oraz Grodzka – Kotlarska w Świdnicy.
Ogłoszono właśnie przetarg.
Potem to już tylko praca nad
doprowadzeniem tych miejsc
do pożądanego stanu.

KaR

nia odpadów. Wybudowane zostaną murki oporowe,
nowe instalacje elektryczne
oświetlenia i sieci kanalizacji
deszczowej wraz ze zbiornikami na retencję wody.
Na podwórkach pojawią się
nowe elementy małej archi-

tektury, czyli kosze na odpadki, ławki, słupki uliczne,
stojaki rowerowe i trejaże.
Zaplanowano też montaż i
ekspozycję średniowiecznej
płyty kamiennej (epitafium)
w przęśle muru przy ul. Franciszkańskiej.

Skąd środki finansowe?
Miasto na realizację tej inwestycji otrzymało promesę z
Rządowego Funduszu Polski
Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie blisko 5
mln zł.
KaR
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» Wejście na teren obozu (Fot. Nowak S., zbiory www.polska-org.pl, lata 60.)

PRZENIGDY WIĘCEJ!
Dyrektor Muzeum Auschwitz, dr Piotr Cywiński, w trakcie obchodów 77. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu powiedział: Hasło „Nigdy więcej” nie powstało po wojnie. Było je już słychać w obozie. I nie był to krzyk o wieczną pamięć, ale o opamiętanie.

» Piec krematoryjny, w tle pomnik-mauzoleum
(Fot. www.fotopolska.eu, lata 60.)

24 lutego 2022 roku wszyscy przecieraliśmy oczy ze
zdumienia, w niedowierzaniu, wstrząśnięci, zszokowani. Od zakończenia jednej
z najkrwawszych wojen na
kontynencie europejskim minęło już tyle dziesięcioleci i
nagle wydarzyło się coś, co
jak wszyscy mieliśmy nadzieję, miało się nigdy więcej nie
powtórzyć. Miejsce opamiętania zajęło opętanie. Za 3
lata będziemy obchodzić 80.
rocznicę zakończenia II wojny
światowej. Świętowalibyśmy
80 lat względnego spokoju w
Europie. Świętowalibyśmy...
Dzisiaj na naszych oczach
rosyjskie rakiety spadają na
Ukrainę, rosyjscy żołdacy torturują i zabijają cywilów, a
niektórzy Ukraińcy wywożeni
są do obozów filtracyjnych zakładanych przez agresora. Ból,
strach, wygnanie, rozpacz i
śmierć ludzi za naszą wschodnią granicą uświadamiają

nam, że nic nie jest dane na
stałe, nawet pokój, który jak
się wydawało, już na zawsze
rozgościł się w Europie.
Hasło „Nigdy więcej” zostało poturbowane, podeptane,
zgwałcone, rozjechane, spalone i zniszczone przez rosyjską
hordę. Dlatego dzisiaj będzie
o jednym z niemieckich obozów koncentracyjnych, który
w latach 1940-1945 funkcjonował obok niewielkiej wsi
Gross-Rosen (obecnie Rogoźnica w powiecie świdnickim),
o maszynie zagłady, która
w czasie II wojny światowej
unicestwiła tysiące ludzkich
istnień. Ku pamięci.
Pierwszy transport więźniów dotarł do nowego obozu
w dniu 2 sierpnia 1940 roku.
Zmuszano ich do ciężkiej i
długiej (12 godzin na dobę)
pracy w pobliskim kamieniołomie granitu. Niedostateczna
opieka lekarska, głodowe
racje żywnościowe, nieludzkie

traktowanie więźniów przez
załogę SS i więźniów funkcyjnych oraz wprowadzony
terror wpływały na bardzo
wysoką śmiertelność wśród
uwięzionych. Obóz ten był
uważany za jeden z najcięższych wśród innych funkcjonujących obiektów tego rodzaju.

Marna opieka lekarska, głodowe racje
żywnościowe, nieludzkie traktowanie
przez załogę SS oraz
wprowadzony terror
wpływały na bardzo
wysoką śmiertelność
wśród uwięzionych
Od chwili powstania do 1
maja 1941 roku obóz działał
jako filia obozu koncentracyjnego Sachsenhausen, od tej
daty otrzymał status obozu
samodzielnego. W 1944 roku
znacząco go rozbudowano.

Wtedy też powstały liczne
jego filie (około 100), znajdujące się głównie na terenie
Dolnego Śląska, Sudetów i
Ziemi Lubuskiej. Łącznie przez
obóz macierzysty i jego filie
przeszło około 125 tys. więźniów (w tym również tych
nierejestrowanych, przewożonych do obozu od razu na
egzekucję). Byli to głównie
Żydzi (z różnych państw europejskich), Polacy i obywatele
Związku Radzieckiego. Liczbę ofiar obozu Gross-Rosen
szacuje się na około 40 tys.
istnień. W czasie jego ewakuacji, w transportach (czasami
nawet kilkutygodniowych)
zginęło wiele tysięcy kolejnych
więźniów.
Ostatni transport z więźniami wyjechał z obozu 13
lutego, dzień później na jego
teren wkroczyła Armia Czerwona. Polskie władze oficjalnie przejęły obóz w marcu
1947 roku, od razu przystępu-
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jąc do uporządkowania terenu
oraz zabezpieczenia tego, co
po nim zostało. Zatrudniono
dozorców, a bezpośrednim
opiekunem został świdnicki
oddział miejski Związku Byłych Więźniów Politycznych.
Później obozem opiekowali
się kolejno: miejscowy oddział
Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau (opiekę merytoryczną
pełniło od lat 50.), Muzeum
Historyczne we Wrocławiu
(od początku lat 70.), Muzeum
Okręgowe w Wałbrzychu (na
skutek zmian administracyjnych i powstania województwa wałbrzyskiego) i
Samorząd Województwa Dolnośląskiego (od 01.01.1999).
Pierwszą ekspozycję muzealną zaprezentowano w 1958
roku. Pięć lat później obóz
wpisano do Krajowego Rejestru Zabytków, a 38 lat po
wojnie, w dniu 21 kwietnia
1983, powstało Państwowe
Muzeum Gross-Rosen. Od
1983 roku siedziba muzeum
mieściła się w Zamku Książ,
w 1987 – w baraku przy ul.
Starachowickiej, a od 1998
roku – w dzielnicy Konradów,
przy ul. Szarych Szeregów.
Na terenie obozu znajduje
się pomnik-mauzoleum (z prochami więźniów) autorstwa
Adama Prockiego, odsłonięty
jesienią 1953 r. Początkowo pomnik zdobiła postać z
brązu, którą zdjęto w 1963.
W 1985 roku do pomnika
dobudowano dwa skrzydła,
w których umieszczono ziemię
pobraną z terenu podobozów.
W latach 70. Alfons Szyperski napisał krótki artykuł
o tym, jak w 1946 roku odwiedził to miejsce zagłady.
Zatytułował go „Jak odkrywałem okolice Wałbrzycha?
Gross-Rosen”. Maszynopis
udostępniła córka A. Szyperskiego, Maria Lipińska.
Zapraszam do lektury:
„Do pierwszych moich publikacji sudeckich należała
broszura pt. Gross-Rosen, wydana w Świdnicy w roku 1946
przez Polski Związek Byłych
Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów
Koncentracyjnych. Niewielka
ta broszurka, lecz pierwsza
polska, ilustrowana siedmiu
zdjęciami, przedstawia dziś
pozycję unikalną. Wiedzieliśmy, pierwsi przesiedleńcy
w Wałbrzychu, że obóz ten
leżał w powiecie jaworskim.
Jadę więc pociągiem, w maju
1946 roku do Starostwa Powiatowego w Jaworze, ale
dokładnej informacji nie otrzy-

małem. Tylko jeden urzędnik
słyszał, że miejsce to ma się
znajdować bliżej Strzegomia.
Odbywam tedy wędrówkę
10-kilometrową, z powrotem
pieszo, bo pociągi kursowały
rzadko. O autobusach nikt nie
marzył. Słońce świeciło, szosa
gładka, pusta, na urodzajnych
polach krzątali się rolnicy. Po
dwóch godzinach marszu
docieram do wsi Rogoźnica.
Duża, ładne zabudowania,
gospodarność rzucająca się w
oczy. Ale gdzie obóz?
Przygodny człowiek mówi
mi, że na wzgórze za wsią
ciągną nieraz grupki ludzi. To
pewnie tam. Po paru minutach zauważam szyny kolejki
wąskotorowej, a wyżej sznur
żelaznych lor, stojących na
bocznicy blisko budynku, na
którym widnieje napis: Granitwerk Gross Rosen, czyli
kamieniołom obróbki granitu. To tu. Tu mieściły się
biura administracyjne. Na
pobliskim placu leżały bloki
różnej wielkości, stosy kostki, szpiczaste dłuta żelazne,
którymi więźniowie ciosali
kamienie i inne narzędzia
pracy. Gotową kostkę odwoziła mała lokomotywa.

W żużlu koksowym,
porozrzucane dookoła pieca, znajdujemy zwęglone kości
ludzkie, a obok leży
przyrząd do wsuwania
zwłok
Kamieniołom leżał od roku
nieczynny. Przedstawiał olbrzymią jamę o ścianach ostro
ściętych lub warstwicowych,
nierówno wystających. W
tej jaskini głazów do końca
wojny pracowało mrowie niewolników przymierających z
głodu i trudu. Do właściwego
obozu prowadziła od szosy brukowana jezdnia, przy
której stały garaże, warsztaty, magazyny materiałowe,
kuchnie dla obsługi, domki dla
esesmanów. W pokoikach pozostały jeszcze piece kaflowe
i łóżka żelazne. Przez ciężką
żelazną bramę wchodziło się
na obszerny plac. Nad bramą
galeria trębacza i budka posterunku. Ogromy czworobok
zamyka 3-metrowy kolczasty
płot, wspierany słupami z
betonu, na których widać izolatory, druty elektryczne i reflektory. Co odcinek wieżyczka wartownicza z gniazdem
na karabin maszynowy. Za
ogrodzeniem jeszcze zasieki
druciane. Ucieczka z tego cyrku szatana była wykluczona.
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» Pomnik-mauzoleum na terenie obozu, jeszcze z
postacią z brązu (Fot. www.fotopolska.eu, 1963 rok)

Pierwszy barak za bramą nosi
napis: Aufnahme Bad. Są tu
piece parowe, hermetyczna komora do odwszawiania i rozbieralnie. Tu nowym
więźniom dawano pasiaki,
które pozostały jeszcze w niektórych barakach. Zabierano
odzież prywatną i obuwie.
Widzę duży bunkier w
piwnicy, bardzo podejrzanej
konstrukcji. Na placu apeli
leży obalony słup szubienicy.
Kat oznaczał ilość egzekucji
przez wbijanie gwoździ ponad
korbą. Jest ich dużo. Czy otrzymywał premię od sztuki? Tak
chodząc po świeżym jeszcze
obozie spotykam dwóch zwiedzających. Jeden z nich był
tu jakiś czas więźniem. Mam
więc żywego informatora.
Duża szubienica znajdowała
się o paręset metrów dalej,

w pobliżu urządzeń krematoryjnych i ściany śmierci.
Ściana śmierci przedstawia
naturalne zbocze pagórka,
osłonięte krzewami, jakby
nieco wgłębioną piaskownię.
Tu rozstrzeliwano więźniów,
którzy nie „zasłużyli” na szubienicę lub śmierć gazową.
Z pieców krematoryjnych
pozostał tylko jeden, mniejszy, o bardzo długim kominie, fabrykacji berlińskiej ze
znakiem firmowym: 113k,
Kubitz, Berlin, 4/49, 9,5. W
żużlu koksowym, porozrzucane dookoła pieca, znajdujemy
zwęglone kości ludzkie. Obok
leży przyrząd do wsuwania
zwłok. Za krematorium widzimy dół z prochami. Blisko
niego leżą blaszane urny w
opakowaniach jak nadeszły
z fabryki. Do tych urn wsypy-

wano prochy spalonych ciał i
posyłano je na życzenie rodzinom za opłatą trzech marek. O
autentyczności prochów nie
było oczywiście mowy. W innym miejscu przykuwają nasz
wzrok stosy spalonych butów.
Obok leży jeszcze wiele porozrzucanego obuwia, którego
nie zdołały objąć płomienie
ognia. Przeważa damskie i
dziecięce. Wszędzie szukali
oprawcy pieniędzy i biżuterii.
Nie brakło w Gross Rosen,
obozie „pokazowym”, szpitali,
nawet basenu kąpielowego
na wolnym powietrzu, poczty
i kina! Porządek i fałsz, pozory
humanitaryzmu i zamaskowane ludobójstwo! W obrębie
obozu pracowało kilka zakładów przemysłowych, jak tkalnia, oddział berlińskiej firmy
Siemens, produkujący aparaty

do samolotów oraz fabryka
radiosprzętu. To miejsce kaźni
miało swoje filie w Kamiennej
Górze, Nachodzie, Zgorzelcu
itd. oraz stacje pomocnicze,
na przykład w Książu, gdzie
więźniowie drążyli w skale tunele na kwaterę dla „wodza”
i jego sztabu. Z biegiem lat
wiele dowodów martyrologii
więziennej uległo zniszczeniu.
Mimo to ponure świadectwo męczeństwa daje lokalne
muzeum. Pamięć ofiar uczcił
wymowny pomnik”.
Opr. Piotr Frąszczak
Bibliografia:
1.Szyperski A., Jak odkrywałem okolice
Wałbrzycha? Gross-Rosen /maszynopis/, Wałbrzych, lata 70. (ze zbiorów
Marii Lipińskiej)
2.www.dzieje.pl (dostęp 10.04.2022)
3.www.gross-rosen.eu (dostęp
10.04.2022)
4.www.pl.wikipedia.org (dostęp
10.04.2022)

» Wizyta w obozie w trakcie szkolnej wycieczki Szlakiem Zamków Piastowskich (Fot. kronika Zespołu Szkół
im. A. Mickiewicza przy ul. Młynarskiej 29, rok 1964)

gminny kogel-mogel

Bezpieczniej
w Dzierzkowie

Na pomoc mistrzowi

REKLAMA

wraz z żółtą kostką o specjalnej strukturze dla łatwiejszej
identyfikacji miejsca przekroczenia jezdni dla osób
niewidomych.
Wartość zadania to kwota
ponad 400 tys. zł, z czego
blisko połowa tej sumy to
dofinansowanie w ramach
środków z Rządowego Fun-

duszu Rozwoju Dróg. Reszta
pieniędzy to wkład własny
powiatu. Zadania dofinansowane zostały w ramach
wspomnianego programu
w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
na przejściach dla pieszych
na 2021 rok. I bardzo dobrze.
KaR

Ledwie 21-letni Kamil Bartoszewski to brązowy medalista mistrzostw Polski w karate, zdobywca pierwszego
stopnia mistrzowskiego. Teraz potrzebuje wsparcia.
Kamil od kilku miesięcy
walczy o powrót do zdrowia,
tocząc pojedynek z chorobą.
9 września dowiedział się,
że ma guza mózgu. Nie było
czasu na zamartwianie się,
musiał szybko poddać się
ryzykownej operacji. Pierwszy zabieg odbył się 9 listopada i trwał aż 15 godzin.
Na szczęście, zakończył się
sukcesem.
Doszło jednak do porażenia nerwów. Okazało się, że
musiał przejść kolejną operację, dzięki której mógł zacząć
w miarę normalnie funkcjonować. Ale… Żeby zabiegi
mogły przynieść spodziewany efekt, chłopaka czeka
długa i kosztowna rehabilitacja. W tym przypadku nie
może liczyć na NFZ, musi
skorzystać z kosztownych
usług prywatnych. Dlatego
potrzebne jest wsparcie.
– Nie mogę długo czekać

i zaprzepaścić efektu obu
operacji – zapewnia Kamil.
Jeśli również wy chcecie pomóc sportowcowi w powrocie do pełnej sprawności,

odszukajcie na stronie www.
zrzutka.pl profilu Kamila
Bartoszewskiego po nazwie
„Nierówny pojedynek”.
KaR

Fot. użyczone (archiwum prywatne)

Fot. KaR

Za nami już odbiór inwestycji pod nazwą „Budowa
przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2794D
w miejscowości Dzierzków”.

Zakres prac obejmował
zarówno budowę chodników z kostki brukowej
jak i budowę oświetlenia
dedykowanego dla przejścia dla pieszych oraz nowe
oznakowanie pionowe oraz
poziome. Przy przejściach
chodnik wyposażony został
w rampy krawężnikowe
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Dołącz do LGD Palma nagrodzona
Gorąco zapraszamy do członkostwa w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”.
Zapewniamy, że warto.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
był gospodarzem Prezentacji Tradycyjnych Stołów
Wielkanocnych. Pojawili się tam także przedstawiciele Marcinowic.
Centrum Kulturalno-Bibliotecznego Dawida
Sobczyka.
Sukcesem zakończył się konkurs na palmę
wielkanocną, w którym KGW Mysłaków
otrzymało specjalne wyróżnienie wicemarszałka województwa. W tym miejscu szczególne podziękowania i gratulacje należą się
Monice Szczypek z Mysłakowa za stworzenie
KaR
tak okazałej palmy.

Fot. użyczone (LGD)

To wyjątkowo urokliwe wydarzenie
zorganizowane zostało w Jeleniej Górze w
galerii Nowy Rynek. Gminę Marcinowice
na zaproszenie wicemarszałka województwa dolnośląskiego Grzegorza Macko
reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich
w Mysłakowie z sołtys Beatą Pater i radną
Iwoną Wiśniewską w towarzystwie wójta
gminy Stanisława Lenia oraz dyrektora

ochronę zabytków i tradycji oraz angażuje się w
działania na rzecz rozwoju
turystyki wiejskiej. Ważnym aspektem działalności
jest wspieranie lokalnych
producentów oraz promocja produktu lokalnego,
a także oferty turystycznej Granitowego Szlaku.

Zatem jeśli chcesz mieć
wpływ na rozwój własnego
otoczenia, dołącz do LGD.
Aby zostać członkiem stowarzyszenia, wystarczy wypełnić deklarację członkowską
dostępną na stronie www.
lgd-szlakiemgranitu.pl. To
wszystko, to takie proste.

Fot. użyczone (UG Marcinowie)

- Jesteśmy partnerstwem
samorządów, organizacji
pozarządowych, podmiotów gospodarczych i mieszkańców obszaru – mówi
Krystian Ulbin, prezes LGD.
Stowarzyszenie podejmuje
inicjatywy służące promocji obszaru LGD, wspiera
lokalną przedsiębiorczość,

KaR

SEZON DLA AKTYWNYCH
ZAPRASZAMY
do PARKU AKTYWNOŚCI
CZARODZIEJSKA GÓRA
Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska

Wycieczki szkolne
(grupy zorganizowane)
ZAPRASZAMY
CODZIENNIE!
• Park linowy (4 trasy),
• Wieża wspinaczkowa
(3 stopnie trudności),
• Letni tor saneczkowy,
• Paintball.

NAPISZ DO NAS:
ODDZWONIMY

REKLAMA

REKLAMA

kierownikpark@jedlinazdroj.eu
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Fot. użyczone (TLiA)

» Trwają próby do najnowszej i
jednocześnie ostatniej w tym
sezonie premiery w TLiA

Nie bój się, Dziadku...
...Pawła Pawlaka w reżyserii Moniki Woronicz to najnowsza, a zarazem ostatnia w
tym sezonie artystycznym, premiera Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu. Spektakl
dedykowany jest najmłodszej publiczności w wieku 3+.
Bohaterką najnowszego
spektaklu wałbrzyskiej sceny
lalkowej jest mała zajęczyca
Stefcia, którą Mama zostawia
na kilka dni u Dziadków, bo
sama musi wyjechać w bardzo
ważnych sprawach służbowych. Mała Stefcia uwielbia
Babcię, ale Dziadek zawsze

wydawał jej się być trochę
dziwny…
Podczas pobytu Stefci u
Dziadków mają miejsce dziwne rzeczy… Między innymi
miasteczko obiega wieść,
że w okolicy grasuje groźny
Złodziej Kwiatów. Dziadek,
chcąc chronić piękne kwia-

ty Babci, przygotowuje na
niego pułapkę, a Stefcia pomaga Dziadkowi, zaczytując
się w międzyczasie książką o
dziewczynce, która niczego
nie chciała się bać… Pewnego
dnia Stefcia pomaga Babci w
pieczeniu ciasta. Schodzi do
piwnicy, bierze marchewki
i… nagle ogarnia ją ciemność.
Bohaterka słyszy sapanie,
kroki, po chwili głośny krzyk!
Prawda, że brzmi intrygująco?
Czy ktoś jeszcze boi się tak, jak
Stefcia?

Podczas pobytu Stefci u Dziadków mają
miejsce dziwne rzeczy, m.in. miasteczko
obiega wieść, że w
okolicy grasuje groźny
Złodziej Kwiatów

» Spektakl „Nie bój się, Dziadku” zobaczymy już 7 maja

Historia Pawła Pawlaka tylko pozornie wydaje się dość
błaha i spokojna, bowiem
porusza bardzo ważny temat oswajania strachu. Realizatorzy starają się wskazać
młodemu widzowi, w którą
stronę podążać, aby przezwyciężać uczucie strachu i to nie
tylko przed wyimaginowany-

mi potworami. „Nie bój się,
Dziadku!” w reżyserii Moniki
Woronicz jest przyczynkiem
do rozmowy na temat strachu.
– Przecież każdy z nas czegoś
się boi. Nieważne, czy jest
duży, mały, mądry czy głupi
- podkreśla reżyserka. – Wraz
z małą Stefcią uczymy się
pokonywać nasz strach, zmierzamy się z nim i dostajemy
siłę, by zacząć wspierać w
tym temacie innych – dodaje
Woronicz. Dzięki spektaklowi
przekonujemy się, że najlepszym sposobem na strach
jest szczera rozmowa z kimś
bliskim i kawałek marchewkowego ciasta, które pachnie
cynamonem!
Celem przedstawienia jest
oswojenie ogólnie pojmowanego lęku oraz pozostawienie młodych widzów w
przekonaniu, że niepewność
nie jest powodem do wstydu.
Potrzeba bliskości, wsparcie i
zrozumienie, to dodatkowe
tematy, które obok głównego
są poruszane przez realizatorów przedstawienia.
W finale historii dowiadujemy się, jakie zmiany zaszły w
poszczególnych bohaterach.
Zainspirowani postacią Stefci

postanawiają zmienić coś
w swoim życiu na lepsze,
znaleźć nową pasję, zacząć
podążać za marzeniami.
- W spektaklu występuje
pięcioro aktorów/animatorów,

którzy na potrzebę inscenizacji
wchodzą w rolę bajarzy całej
historii, stają się jej opiekunami, narratorami – mówi Monika Woronicz. – Są to: Paweł
Kuźma, Karolina Bartkowiak,
Joanna Jakacka-Majka, Filip
Niżyński i Rafał Gorczyca.
Ich zadaniem jest kreowanie
przestrzeni, ożywianie form,
przeżywanie opowiadanej
historii razem z bohaterami i
widzami. Wchodzą na scenę
z chęcią rozmowy na temat
strachu, snują opowieść o
Stefci, traktują jej problemy
poważnie i wierzą, że da sobie
radę ze wszystkimi przeciwnościami – dodaje reżyserka.
Autorką scenografii do
spektaklu „Nie bój się,
Dziadku!” jest Aleksandra
Miska, która jednocześnie
zaprojektowała kostiumy
oraz barwne formy, będące
blisko metrowymi lalkami
scenicznymi. – Już od wielu
sezonów staramy się, aby na
scenie pojawiały się głównie
lalki animowane przez aktorów, a nie tylko aktorzy w
żywym planie, ponieważ to w
końcu teatr lalek – mówi Karolina Sobolewska, sekretarz
literacki. W TLiA postawiono
tym razem na duże, plastyczne formy, wyraźne w swej
wymowie. Jesteście ciekawi,
jak to wszystko wypadnie
i „zagra”?! Zapraszamy już
wkrótce – 7 maja.
Spektakl powstał przy
współpracy z Akademią Teatralną im. A. Zelwerowicza
w Warszawie, filia w Białymstoku.
Red

„Nie bój się, Dziadku”
- spektakl na podstawie książki Pawła Pawlaka pod tym
samym tytułem
- adaptacja i reżyseria Monika Woronicz
- scenografia i kostiumy Aleksandra Miska
- muzyka Marcin Nagnajewicz
- reżyseria światła Filip Niżyński
- inspicjent Filip Niżyński
- obsada: Paweł Kuźma, Karolina Bartkowiak, Rafał
Gorczyca, Joanna Jakacka-Majka, Filip Niżyński
- prapremiera 7 maja 2022
- wiek 3+
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DZIEJE SIĘ CIEKAWIE
Kayah na Dzień Europy

Prawdziwe odgłosy kniei

Zarząd okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w
Wałbrzychu, Urząd Miasta Świdnica, Gmina Świdnica, Nadleśnictwo Świdnica i Świdnicki Ośrodek Kultury zapraszają na
XX konkurs sygnalistów myśliwskich „O Kryształowy Róg”,
który rozpocznie się o godz. 9.00 w niedzielę 1 maja 2022
w sali teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury (Rynek 43).
Główną atrakcją dla publiczności będzie plenerowy występ
laureatów i zespołów uczestniczących w konkursie oraz
koncert reprezentacyjnego zespołu muzyki łowieckiej i leśnej
okręgu wałbrzyskiego PZŁ „Odgłosy Kniei” na świdnickim
SCB, KaR
Rynku o godz. 13:00.

Biuro Saksonii we Wrocławiu, przedstawicielstwo regionalne Komisji Europejskiej w
Polsce oraz miasto Wałbrzych zapraszają na
„Dzień Europy”. W niedzielę 8 maja o godz.
18:00 będziemy wspólnie świętować ten
wyjątkowy dzień, który obchodzony jest...
9 maja. Na placu eventowym Starej Kopalni
w Wałbrzychu wystąpią: Collegium Musicum of the TU, Bergakademie Freiberg e.V.,
Zespół Pieśni i Tańca Wałbrzych, Ukrainian
Folk oraz gwiazda wieczoru Kayah. Wstęp wolny.

Queen.. of the night

Takie wszystko naraz
Najważniejszą propozycją kinową w minionym tygodniu
był film „Wszystko wszędzie naraz” w reżyserii Dana
Kwan i Daniela Scheinerta.
Świąteczny czas nie sprzyja
pojawianiu się w kinach ciekawych tytułów. Musiałem
zatem wybierać między filmami złymi a gorszymi. W końcu
uznałem, że najmniej bolesne
będzie dzieło duetu – Dan
Kwan i Daniel Scheinert.
Ich spotkanie na planie
obrazu „Wszystko wszędzie
naraz” nie było pierwszym.
Panowie zrealizowali „Człowieka – scyzoryk” w 2016
roku. Wówczas zainteresowała ich przyjaźń dwóch
młodych ludzi. Wyjątkowe
było to, że jeden z nich był
nieboszczykiem. Trudno było

zatem spodziewać się po nich
ciepłej i prostej historii np. o
miłości. Nic z tych rzeczy. Bohaterką ich najnowszej produkcji jest Michelle Yeoch. Z
pochodzenia Chinka z trudem prowadzi rodzinną pralnię w Ameryce. Poznajemy
ją, kiedy przygotowuje się
do kontroli podatkowej. Taki
spokojny i realistyczny początek filmu nie wskazywał,
że po kilku minutach twórcy
zaproszą nas do udziału w
kosmicznym szaleństwie.
Okazuje się, że Michelle żyje
w wielu równoległych światach. W każdym z nich po-

siada inne umiejętności. Raz
jest szefową kuchni, innym
razem mistrzynią sztuk walki, także uznaną śpiewaczką
czy wreszcie gwiazdą filmową. Jej mąż, a właściwie
postać, która przybiera jego
fizyczność, uczy ją, jak może
przemieszczać się w czasie i korzystać z rozmaitych
talentów. To tylko próbka
wyobraźni autorów scenariusza. Artyści przygotowują dla
niej wszechświatową misję –
pokonanie Jobu Tupaki, czyli
uosobienia zła. Dramaturgii
dodaje fakt, że jest nią jej…
córka.

Muszę przyznać, że nie jest
to najmądrzejsza historia.
Twórcy filmu w swojej wizji
idą jeszcze dalej i nic ich nie
powstrzyma. Oglądamy zatem
widowiskowe mordobicia.
Przenikanie się przeróżnych
rzeczywistości. Ale niestety
dominują niezliczone dialogi,
w większości przypadków
w nieznośnym patetycznym
tonie. Z kolei w budowaniu
akcji przyjęli zasadę im dziwniej, bardziej zwariowanie,
tym lepiej. Przykładem mogą
być parówki zamiast palców
u rąk bohaterów. Ilość bredni
przypadająca na minutę obrazu jest imponująca.
„Wszystko wszędzie naraz”
na pewno podzieli widownię.
Na zachwyconą odwagą, formą, humorem i zirytowaną
kiczem, prostackimi żartami,
dłużyznami i epickim rozmachem. Niestety ja zapisuję się
do grupy numer dwa. Mimo
to doceniam niezwykłą pracę
ekipy filmowców. Na ekranie
dzieją się wizualne cuda. Ob-

razy, kolory, ujęcia zmieniają
się jak w kalejdoskopie. Pewne fragmenty filmu przypominają teledysk.
Warto jeszcze podkreślić, że
„Wszystko …” jest ewidentnie
kinem kobiecym. Oprócz tego,
że dwie główne postacie to
matka i córka, to jedna z nich
czyni zło, a druga ratuje świat.
Walczy o niego nie tylko pięściami, ale przede wszystkim
miłością. Tu warto podkreślić
bardzo dobrą (wymagającą)
rolę Evelyn Wang. Szkoda,
że ambitne zamierzenie prze-

rosło Kwana i Scheinerta.
Wyraźnie widać, jak reżyserzy
nie potrafią zdecydować się,
czy chcieli zrealizować film
akcji, science fiction, dramat
czy komedię. Zapomnieli, że
czasami mniej znaczy więcej.
Niezależnie od tego „Wszystko
wszędzie naraz” i tak przejdzie do historii kinematografii
światowej z uwagi na wyjątkowe walory wizualne. Przez
to trzeba go uznać za obraz
ważny.
Ocena 6/10
Piotr Bogdański

Fot. użyczone (materiały prasowe)

Gwoździem po ekranie

Fot. użyczone (materiały organizatorów)

Już w ten piątek (29 kwietnia) o
godzinie 19:00 zapraszamy do wysłuchania orkiestry Filharmoników
Sudeckich pod dyrekcją Jacka Rogali, dyrygenta i dyrektora Filharmonii
Świętokrzyskiej w Kielcach. Solistką
koncertu będzie Paulina Horajska
– sopran i to ona właśnie będzie
tego wieczoru królową. Usłyszymy
muzykę Wolfganga Amadeusa
Mozarta, uwertury do opery „Don
Giovanni” i „Uprowadzenie z Seraju”, a także wybór arii operowych i
koncertowych w wykonaniu Pauliny
Horajskiej. Artystka, znana ze swoich młodzieńczych występów w Wałbrzychu, współpracuje m.in. z zespołem Polskiej Opery
Królewskiej przy wystawianiu dzieł Mozarta, z Operą Śląską przy realizacji dzieł Pucciniego i Straussa, z Warszawską Operą
Kameralną w realizacji dzieł Mozarta.
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NASI ULUBIEŃCY

Fajnie pospacerować

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

BURKA, nr ewidencyjny 29/22
Wiek: 4 lata
Data przyjęcia do schroniska: 19.03.2022

CHRUPEK, nr ewidencyjny 50/22
Wiek: 4 lata
Data przyjęcia do schroniska: 14.03.2022

FELIKS, nr ewidencyjny 21/22
Wiek: 3 lata
Data przyjęcia do schroniska: 24.02.2022

JOGI, nr ewidencyjny 173/18
Wiek: ok. 5 lat
Data przyjęcia do schroniska: 15.06.2018

MANIEK, nr ewidencyjny 30/22
Wiek: 3 lata
Data przyjęcia do schroniska: 20.03.2022

MIGOTKA, nr ewidencyjny 192/20
Wiek: ok. 12 lat
Data przyjęcia do schroniska: 08.10.2020

MURZYN, nr ewidencyjny 18/21
Wiek: ok. 14 lat
Data przyjęcia do schroniska: 03.02.2021

PLASTUŚ, nr ewidencyjny 6/21
Wiek: ok. 5 lat
Data przyjęcia do schroniska: 15.01.2021

RAMZES, nr ewidencyjny 10/21
Wiek: ok. 11 lat
Data przyjęcia do schroniska: 21.01.2021

RYJEK, nr ewidencyjny 191/20
Wiek: ok. 9 lat
Data przyjęcia do schroniska: 08.10.2020

SZIFU, nr ewidencyjny 180/21
Wiek: ok. 5 lat
Data przyjęcia do schroniska: 05.10.2021

WODNIK, nr ewidencyjny 118/21
Wiek: ok. 14 lat
Data przyjęcia do schroniska: 15.07.2021
Fot. użyczone (Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu)

Z przyjacielem u boku. Wiosna wreszcie zaczyna przypominać tę najpiękniejszą porę roku. Dlatego
zachęcamy wszystkich do wychodzenia z domów, ale nie... samemu. Tylko z zaadoptowanym ze schroniska dla zwierząt pupilem. Zobaczcie, jakie psiaki są słodkie. Oczywiście zachęcamy też do przygarniania kociaków, których dziś u nas cała chmara.
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NIE Ma Nas W DoMU

Fot. użyczone (Muzeum Porcelany)

» Wyjątkowe serwisy herbaciane, kawowe i obiadowe,
galanteria, Old Ivory – to wszystko zobaczycie od 14
maja w wałbrzyskim Muzeum Porcelany

W jak elitarna wystawa
Ciut nagięliśmy zasady języka języka polskiego, ale chyba nam wybaczycie. Wszystko dlatego, że jesteśmy podekscytowani wydarzeniami, które czekają na wszystkich w wałbrzyskim Muzeum Porcelany. Jedynym takim w Polsce.

Zastanawialiście się, co nowego w rozpoczynającym się
sezonie turystycznym przygotowała instytucja. Rozsiądźcie
się wygodnie w fotelu i przeczytajcie.
Wielkimi krokami zbliża
się noc, na którą miłośnicy

kultury, sztuki i chadzania po
muzeach czekają cały rok. Już
14 maja, w sobotę, rozpocznie
się Noc Muzeów, znana na
całym świecie impreza kulturalna, podczas której można zwiedzać muzea, galerie
sztuki i inne instytucje kultury

nocą. Nie oszukujmy się, kto
nie lubi zajrzeć w różne zakamarki po zmierzchu?

w Wałbrzychu. Tytuł wystawy? „Elita Śląskiej Porcelany. Hermann Ohme – 140.

Noc Muzeów, to oprócz okazji do nasycenia
wzroku pięknymi eksponatami, będzie również
pierwszą sposobnością, aby kupić porcelanowy
kubek ze znakami firmowymi fabryki Hermanna
Ohmego
Co na odwiedzających Muzeum Porcelany czeka w tym
roku? To właśnie tego wieczoru swoją premierę będzie
miała najnowsza wystawa,
nad którą pracują wałbrzyscy muzealnicy. Będzie to
wystawa szczególna, gdyż
w tym roku przypada 140.
rocznica założenia jednej z
fabryk porcelany działającej
na przełomie XIX i XX wieku

Rocznica Powstania Fabryki”.
Zapytacie, dlaczego elita?
Fabryka Hermanna Ohme
produkowała głównie luksusową porcelanę wysyłaną do
Stanów Zjednoczonych (tzw.
Old Ivory). Sklepy sprzedające wyroby z tej wałbrzyskiej
wytwórni znajdowały się na
całym świecie, w Londynie,
Amsterdamie, Oslo, Barcelonie, Mediolanie, Sztokholmie

i Rio de Janeiro. Eksponaty,
które zobaczycie, pochodzą
ze zbiorów naszego muzeum
oraz dwóch prywatnych kolekcji. Serwisy herbaciane,
kawowe i obiadowe, porcelanowa galanteria, Old Ivory,
wyroby Ohmego zdobione w
amerykańskiej dekoratorni
Pickard’a oraz w europejskich dekoratorniach. Czego
tam nie będzie?! Po wystawie w trakcie Nocy Muzeów
oprowadzi was jej kuratorka,
Jadwiga Kornecka-Cebula. Już
dziś zapiszcie
sobie tę datę w
kalendarzu. Pamiętajcie – 14
maja! Warto
śledzić to wydarzenie w

social mediach instytucji, bo
obowiązują zapisy.
Noc Muzeów będzie również pierwszą okazją, aby kupić
porcelanowy kubek ze znakami
firmowymi fabryki Hermanna
Ohmego. Po świetnie przyjętej
limitowanej edycji kubków poświęconych fabrykom Kristera
i Tielscha, przyszedł czas na
kolejną wałbrzyską wytwórnię.
Kolekcjonerzy na start! Trzymajcie rękę na pulsie.
Co jeszcze nowego w Muzeum Porcelany? Od kwietnia
możecie zwiedzać wnętrza
instytucji z zupełnie nowymi audioprzewodnikami w
zmienionym systemie. Z rewelacyjnie przygotowanymi
scenariuszami zwiedzania,
które zaciekawią nawet najbardziej wymagających gości.
Nowy sprzęt jest intuicyjny i
bardzo łatwy w obsłudze, a
nagrania podzielono na cześć
podstawową (włączającą się
automatycznie) oraz dodatkową. Jeśli odwiedzą was goście
z zagranicy, zabierzcie ich do
naszego muzeum. Dostępne
jest już zwiedzanie w języku
angielskim, niemieckim, czeskim i ukraińskim. A do tego
również trasa rodzinna, dostosowana do potrzeb zarówno
dorosłych, jak i dzieci. Muzeum
zmieniło również dotychczasowy system oświetlenia. Tego
się nie da opowiedzieć, to
po prostu trzeba zobaczyć!
Zwłaszcza, że od maja do
września wydłużono godziny
pracy. W muzeum czekają na
was przez cały tydzień (szczegóły patrzy poniżej). Zwiększono
również limit osób mogących
jednocześnie przebywać na
terenie ekspozycji z 15 do 20.
Wejścia odbywają się co 30
minut, ostatnie jest zawsze na
godzinę przed zamknięciem
obiektu.
Czujecie się zachęceni do
Red
odwiedzin? My tak!

Kiedy odwiedzić Muzeum Porcelany?
Od maja do września muzealnicy
czekają na was przez cały tydzień.
PONIEDZIAŁEK 12:00 – 16:00
WTOREK – NIEDZIELA 10:00 – 18:00

» Fabryka Ohme produkowała głównie
luksusową porcelanę wysyłaną do USA
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Okiem gracza

SKN

Fot. użyczone (www.shutterstock.com)

Od polskiej premiery PS5 minęły już prawie dwa lata i ten temat zdecydowanie nie
jest już uznawany za ,,gorący”. Pisanie o tym można uznać za dziennikarskie faux
pas, ale moja zbyt-biedna-żeby-kupić-jakąkolwiek-konsolę osoba dopiero teraz miała okazję wypróbować ten sprzęt.

Prawnik radzi
Co to jest wymagalność roszczenia.
Tłumaczy nasz prawnik Adam Daraż.
Za datę wymagalności roszczenia określić można jako
pierwszy dzień uprawniający
wierzyciela do dochodzenia
przysługującego mu roszczenia. Przyjmuje się, że data
wymagalności nie daje się
formułować w regułę ogólną, ponieważ dla różnych
stosunków prawnych i dla
różnych roszczeń może być
zróżnicowana. Określa ją każdorazowo konkretna wierzytelność oraz treść, charakter
lub właściwość zobowiązania,
z którego wierzytelność się

wywodzi (Sąd Najwyższy w
wyroku z dnia 30 sierpnia
2006 roku, II CSK 90/06).
Zazwyczaj data wymagalności pozostawać będzie w
bezpośrednim związku z terminem spełnienia świadczenia. Co do zasady, do końca
upływu terminu spełnienia
świadczenia dłużnik nie może
ponosić negatywnych konsekwencji z tytułu niewykonania, czy też nienależytego
wykonania swojego zobowiązania. Dopiero z chwilą
upływu terminu spełnienia

świadczenia możemy mówić
o nienależytym wykonaniu
zobowiązania ze względu na
kryterium czasu, co wiąże się
z powstaniem opóźnienia po
stronie dłużnika. Powstanie
stanu wymagalności wiąże
się więc z upływem terminu
spełnienia świadczenia.
Art. 455 kc określa sposób
ustalenia terminu spełnienia
świadczenia. Przepis ten stanowi, że jeżeli termin spełnienia świadczenia nie jest
oznaczony ani nie wynika
z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno
być spełnione niezwłocznie
po wezwaniu dłużnika do
wykonania. W przypadku
zobowiązań terminowych, a
więc takich, w których termin spełnienia świadczenia
został przez strony określony,

UWAGA KONKURS

Korzystajcie z życia, bo ono tak szaleńczo pędzi, że czasem wydaje
się jakby nie było czasu na drobne przyjemności. Ot choćby wyjście
do knajpki na coś pysznego. Na przykład do Kryształowej Gospody
Kuflowej. Lokalu właściwie nie trzeba reklamować, bo stali bywalcy
wiedzą, że można tam dobrze zjeść, ale dzięki nam także trochę
taniej. Dokładnie o 15 proc. mniej niż wynika z menu. Wystarczy
tylko wziąć udział w zabawie i udzielić poprawnej odpowiedzi na
pytanie konkursowe. Przyjrzyjcie się fotografii. Z jakiego szczytu
wykonano to zdjęcie?
Odpowiedź należy wpisać do kuponu i pokazać go w lokalu
podczas składania zamówienia. Wtedy otrzymacie 15-procentowy
rabat na wybrane danie. Na miłośników pysznego jedzenia
i posiadaczy kuponów z naszej gazety w Kryształowej Gospodzie Kuflowej w Wałbrzychu czekają od najbliższej środy
(27 kwietnia) do piątku (29 kwietnia). Regulamin konkursu
znajdziecie na stronie www.wieszco.pl. Potrawę zjecie na miejscu
i otrzymacie na wynos.

Nie będę zajmować się
samym PS5, bo po pierwsze wiem naprawdę mało
na temat procesorów, kart
graficznych itd., a po drugie
uważam, że wymienianie
parametrów nie jest ciekawe. Za to z chęcią wypowiem się na temat samego
pada!
Designerzy SONY zostawili
wszystko, co sprawdzało się
w poprzednich kontrolerach i poprawili to, co tego
wymagało. Tym sposobem

nowy pad jest m.in. odrobinę cięższy, ma większe
przyciski L1/R1 i delikatną
obudowę. Drobne rzeczy,
a cieszą. Zwłaszcza osoby,
które mają długie paznokcie (nie żartuję, te większe
przyciski są boskie!). Z nowości moim faworytem jest
głośnik wbudowany w kontroler. Odgłosy wydawane
przez biegającą postać nie
dochodzą już z ekranu, a z
okolic dłoni. Jest to bardzo
satysfakcjonujące, choć nie

roszczenie będzie wymagalne
z momentem pierwszego
dnia opóźnienia się dłużnika
względem ustalonego terminu spełnienia świadczenia.
Jeżeli zaś strony nie określiły
w umowie, jaki jest termin
spełnienia świadczenia (zobowiązania bezterminowe),
wówczas możliwość ustalenia
daty wymagalności będzie
uzależniona od podjęcia przez
wierzyciela dodatkowej czynności w postaci wezwania
dłużnika do zapłaty.
Dla przykładu jeśli strony zawarły umowę, w której dłużnik
zobowiązał się zapłacić wierzycielowi kwotę „x” w terminie 7
dni od daty podpisania umowy, data wymagalności przypadać będzie ósmego dnia od
podpisania tej umowy. Będzie
to bowiem pierwszy dzień, z

którego nadejściem wierzyciel
będzie mógł skutecznie domagać się ochrony prawnej. Z
tym dniem rozpocznie się także
bieg terminu przedawnienia, a
wierzyciel będzie dodatkowo
uprawniony do powiększenia
tego zobowiązania o odsetki ustawowe za każdy dzień
opóźnienia. Natomiast, gdy
strony zawarły umowę, w której dłużnik zobowiązał się zapłacić wierzycielowi kwotę „x”
przy czym w umowie nie został
określony termin spełnienia
tego świadczenia, a wierzyciel
zgodnie z art. 455 k.c. wezwał
dłużnika do zapłaty w terminie
do 31 marca 2022r., roszczenie
o zapłatę stało się wymagalne
z dniem 1 kwietnia 2022r.
Jeśli termin zapłaty przypadał na dzień ustawowo
wolny od pracy lub na sobotę,

CHALLENGER
do końca potrafię wyjaśnić
dlaczego.
Pad można (a nawet powinno się) sprawdzić w
przygotowanej specjalnie
pod to ur ządzenie gr ze
Astro’s Playroom. Moje
wrażenia? Świetne! Podczas rozgrywki trzeba wykorzystać cały potencjał
kontrolera, a sama gra to
jeden wielki, przeuroczy
list miłosny do poprzednich
konsoli SONY.
Dobrze korzysta się ze
sprzętów i gier, w które twórcy włożyli serce, dlatego zazdroszczę tym, którzy posiadają to cacko.
Julia SKN Challenger

Fot. użyczone (Adam Daraż)

Pad może być cackiem

wówczas termin upłynąłby
następnego dnia roboczego,
co przełożyłoby się na datę
wymagalności.
Radca prawny Adam Daraż
z Kancelarii Radcy Prawnego DARAŻ i DORADCY ul.
Chrobrego 12/4, 58-300 Wałbrzych, tel. 601472787, e-mail: kancelaria@daraz.pl.
Red

KUPON
Z jakiego szczytu wykonano to
zdjęcie?

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

Nagroda do odebrania w Restauracji Kryształowa Gospoda
Kuflowa przy ul. Dunikowskiego 20 w Wałbrzychu
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Fot. Tomasz Czeleń

» Szukacie mocnych, długich tras i
dobrego ścigania? Proszę bardzo

Rower jest OK

Najciekawsze zawody
Dziś będzie „grubo”. Zakładam, że dobrze przepracowaliście zimę, łyda podaje
i forma zrobiona. Coś specjalnie dla szukających zawodniczych wrażeń. Zestawienie w mojej opinii najciekawszych maratońskich wyścigów w Polsce.
Po tym tekście powinniście
już wiedzieć, gdzie trafić na
listy startowe. Szukacie mocnych, długich tras i dobrego
ścigania? Proszę bardzo.
Pierwsze na przegląd idą
gravele. Odkąd stały się popularne, można znaleźć wiele
imprez dedykowanych trasą
właśnie dla nich. Wśród nich
dolnośląskie: GravelAttack
we Wrocławiu oraz Gravmagedon w Szklarskiej Porębie.

UWAGA

Pierwszy to zaskakujące dzikie i piękne tereny wokół stolicy regionu i do pokonania
150 km. Drugi to przejazd
po epickich miejscach Karkonoszy, Izer i Rudaw Janowickich. Totalne sztosy. Serio.
W Polsce naprawdę godne
uwagi są Świr Ultra Gravel
Race czyli Święta Warmia
i Rower z trasą ponad 550
km i przewyższeniem ponad
5 tys. m. Limit 80 godzin

niekoniecznie was uratuje.
Diabelski Bike Challenge jest
jeszcze mocniejszy. 650 km i
ponad 6 tys. m. przewyższenia. Start i meta w Grodzie
Kraka, piękne widoki na Tatry,
Pieniny i wiele innych. Prawdziwi ultrasi muszą tu trafić.
Wolicie solidne górskie
MTB? Proszę bardzo. Maratonów dostatek. Cały Bike
Maraton to fenomenalna
seria z perełkami w takich

miejscach jak Jelenia Góra,
Szklarska Poręba czy Bardo.
Coś dalej? Idealnie. Byliście
kiedyś na Ochtonica MTB
4Towers? Jeden rower, cztery
wieże widokowe, tyle samo
dni i te gorczańskie szczyty…
Sierpień powinniście sobie
zaplanować właśnie tam. O
Bike Advencer w Szklarskiej
słyszał chyba każdy, ale miało
być gdzieś dalej… Już niedługo Czarne Serce w Sopocie.

Tak, MTB nad morzem. Brzmi
słabo? To się przekonajcie, ale
przed zapisem zapoznajcie
się z trasą. Lubicie się totalnie
pobrudzić? Wpadnijcie na
Garmin MTB Series. Może się
okazać, że po tych przygodach sezon będziecie musieli
zakończyć zdecydowanie zbyt
wcześniej.
Co z szosą? Królowie asfaltów mają szeroką gamę zawodowych nut. Amatorskim

KONKURS

Dajcie się namówić na wypad z przyjaciółmi lub rodziną na obiad do
świdnickiej Restauracji Kryształowa. Ktoś powie, nagabywanie, takich
knajpek jest bez liku w regionie. Czyżby?! To miejsce z pasją, w którym
każdy gość poczuje się wyjątkowo. Potrawy, które tam zjecie, na pewno
będą wam smakować. Dodatkowo jeśli weźmiecie udział w naszym
konkursie, za wybrane danie zapłacicie 15 proc. mniej. Trzeba tylko
znać odpowiedź na pytanie. Zerknijcie na zdjęcie obok. Jak nazywa się
to schronisko?
Odpowiedź musicie wpisać do kuponu, a ten pokazać w lokalu
podczas zamawiania dania. Tylko wówczas otrzymacie 15-procentowy
rabat na wybraną przez was potrawę z menu. Na lubiących dobre
jedzenie i posiadaczy kuponów z naszej gazety w świdnickiej
Restauracji Kryształowa czekają od środy (27 kwietnia) do piątku
(29 kwietnia). Szczegółowy regulamin konkursu dostępny na stronie
www.wieszco.pl. Potrawę dostaniecie zarówno na wynos, jak i zjecie
na miejscu.

krajoznawcom przypominam
o Grand Prix amatorów na
szosie „Rowerem przez Polskę”, czyli 16 przepięknych
etapów po Polsce. W tym
roku niestety bez epickiego
Boguszowa-Gorc w etapie
dolnośląskim. Sezon warto
było zacząć w Rura na Kocierz. Kto wie, o czym mowa,
tego łydy już bolą, ale przecież co to jest 20% nachylenia dla zawodowca. Ultra
Trial Time to kolista jazda
przez całą dobę. Prawdziwe
mistrzostwa. Beskidzki Zbój,
Karpacki Hulaka, Kaszebe
Runda. Jak brzmią, tak jadą.
Mocno i dumnie. Próbujcie.
Wiem, że będę musiał mocno
trzymać kciuki. Przeżyjecie,
dajcie znać, jak było, a szczegóły tych i innych wydarzeń
rowerowych znajdziecie w
internecie.
Tomasz Czeleń

KUPON
Jak nazywa się to schronisko?

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

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

Nagroda do odebrania w Restauracji
Kryształowa Świdnica przy ul. Równej 3
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WIEMY JAK ŻYĆ

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

» Znaczne ilości kwasów omega-3 znajdują się
w tłustych gatunkach ryb morskich jak łosoś,
makrela, czy śledź, ale nie tylko

Ryby morskie i co dalej?
Źródła kwasów omega-3 w diecie? Pierwsze co przychodzi nam na myśl, to olej rybi. Ale nie tylko.
Jakie produkty roślinne obfitują w ten składnik?
Zastępując tłuszcze trans oraz tłuszcze
nasycone tłuszczami wielonienasyconymi
możemy dodatkowo zmniejszyć ryzyko
wystąpienia dolegliwości sercowo-krążeniowych o 27% oraz pomóc w obniżeniu
poziomu cholesterolu. Co ciekawe, efekt ten
okazuje się być ściśle związany z obecnością
wielonienasyconych kwasów tłuszczowych
i nie występuje w przypadku zastąpienia
tłuszczów nasyconych innymi składnikami
odżywczymi.
Roślinne źródła kwasów omega-3 w
diecie
Znaczne ilości kwasów omega-3, oprócz
tłustych gatunków ryb morskich jak łosoś,
makrela czy śledź, znajdują się również w
roślinach, w tym nasionach chia, nasionach
siemienia lnianego, orzechach włoskich, a
także w algach, jak spirulina czy chlorella.
Orzechy i nasiona są również ważnym
źródłem kwasów omega-3 – ALA, a także
wielu innych mikroelementów, związków
pochodzenia roślinnego, jak polifenole i sterole oraz błonnika pokarmowego. Wszystkie
te makro- jak i mikroelementy pełnią ważne

funkcje ochronne przed zaostrzeniem chorób
przewlekłych.
Zarówno orzechy, jak i nasiona zawierają
również znaczną ilość wapnia, magnezu i
potasu, które są ważnymi mikroelementami
dla zachowania zdrowia układu krążenia oraz
mogą być użyteczne w leczeniu nadciśnienia

tętniczego. Co ciekawe, orzechy i nasiona
mogą być także źródłem białka.
Ważne źródło ALA
Oleje roślinne są cennym i bogatym źródłem kwasów omega-3, zwłaszcza ALA.
Warto dodać, że oleje roślinne oprócz kwasów omega-3, zawierają również inne kwasy

Z TĄ KSIĄŻKĄ SAMODZIELNIE
UŁOŻYSZ SOBIE DIETĘ I ZBUDUJESZ
ZDROWY STYL ŻYCIA
Ponad 270
zbilansowanych przepisów.
Mnóstwo porad.

KUP NA WYDAWNICTWOGAJ.PL
LUB ALLEGRO (ZE SMARTEM)
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Zastąpienie w diecie tłuszczów nasyconych
tłuszczami nienasyconymi pozytywnie wpływa
na nasz organizm, zwłaszcza serce i mózg. Jest
to związane ze zdolnością tych drugich do
zmniejszania stanów zapalnych oraz utrzymania prawidłowego poziomu lipidów w krwi.
Źródła kwasów omega-3. Gdzie ich
szukać?
Suplementacja wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi (z ang. Polyunsaturated Fatty
Acids, PUFA) ze względu na długoterminowe
korzyści związane zwłaszcza z ochroną przed
poważnymi powikłaniami ze strony układu
sercowo-krążeniowego, jest często zalecana
dorosłym, zwłaszcza jeśli zmagają się z nadciśnieniem, nadmierną wagą ciała. Mając na celu
obniżenie ryzyka zdrowotnego u tych osób,
najczęściej zaleca się im zwiększenie podaży
wielonienasyconych kwasów tłuszczowych
omega-3 w diecie m.in. poprzez spożycie
tłustych ryb morskich lub alternatywnie, przyjmowanie suplementów dietetycznych na bazie
oleju rybiego.
Dlaczego warto tłuszcze nasycone zamienić na tłuszcze nienasycone?

Wiemy JAk ŻyĆ
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tłuszczowe, a także związki w
nich rozpuszczalne. Niemniej
jednak, w porównaniu do
pierwotnych produktów, z
których zostały pozyskane,
oleje są pozbawione błonnika pokarmowego, a także
niektórych witamin, zwłaszcza tych rozpuszczalnych w
wodzie.

omega-6, który dominuje w
olejach takich jak olej słonecznikowy, kukurydziany, sojowy
i arachidowy.
Algi morskie
Jako żywność funkcjonalna
algi są roślinnym źródłem
kwasów omega-3, białka i
wielu cennych mikroelementów dla wegan. W szczegól-

Zastąpienie w diecie tłuszczów nasyconych tłuszczami nienasyconymi pozytywnie wpływa na nasz
organizm, zwłaszcza serce i mózg
Oleje takie jak olej lniany, olej z orzechów czy olej
rzepakowy są dominującym
źródłem ALA. Z kolei olej sojowy jest często uważany za
relatywnie niskie źródło ALA.
Istotnym czynnikiem przy
wyborze olejów roślinnych,
oprócz zawartości kwasów
omega-3, okazuje się ilość
obecnych w nich kwasów

ności zwiększona dostępność
dla konsumentów dwóch
rodzajów alg – spiruliny i
chlorelli, sprawiła, że zostały
one uznane za cenne źródła
kwasów omega-3 ( kliniczna
trafność takiego stwierdzenia
musi być jeszcze potwierdzona badaniami).
Joanna Jurek
Artykuł pochodzi z portalu biokurier.pl
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O czym warto pamiętać przy wyborze roślinnych
alternatyw dla kwasów omega-3 w codziennej diecie?
• Roślinne źródła kwasów omega-3
są interesującą alternatywą dla zapewnienia koniecznych ilości tych makroskładników odżywczych, zwłaszcza w
przypadku osób, które są weganami,
wegetarianami lub nie preferują smaku
ryb/oleju rybiego.
• Obecność orzechów włoskich i
siemienia lnianego w codziennej diecie
posiada jedne z silniejszych dowodów
naukowych, potwierdzających ich pozytywny wpływ na zdrowie związany
ze zdolnością do podniesienia poziomu
kwasów omega-3 w organizmie.
• W przypadku olejów roślinnych
olej lniany okazuje się być najlepszym
wyborem (nawet od oleju z orzecha
włoskiego), co wiąże się z wysoką zawartością ALA (nawet 5-krotnie większą
od oleju orzecha włoskiego).
• Algi, spirulina i chlorella mogą być również dodatkowym źródłem kwasów omega-3 w diecie, jednak w ich przypadku
nadal brakuje badań naukowych potwierdzających ich odpowiednią ilość kwasów omega-3 w kontekście suplementacji.

To nie tylko
do zabawy

» Zachęcamy z Koko do brania udziału w
dyscyplinach z pullerem w roli głównej

Pullery ponadto są lekkie, unoszą się na wodzie, a przede wszystkim produkowane są w
wielu rozmiarach, by dopasować je do wielkości szczęk każdego psa. Z pomocą tego gadżetu
możemy bawić się z pupilem, wzmocnić naszą
relację człowiek-pies oraz zmotywować czworonoga do współpracy. Coraz częściej zastępuje
on piłki. Dla zainteresowanych polecam zakupić pullery bądź ich zamienniki czyli pitch dogi.
Jednak dziś chciałabym was zachęcić do
treningu z pullerem. Jak to zrobić? Jeśli wasz
pies chętnie aportuje zabawki, to będzie łatwiej. Na początku zamiast profesjonalnego
pullera, zacznijcie od ringo, które będzie się
turlać. Pierwszą opcją jest właśnie aport –
rzut zabawki na coraz dalsze odległości, tak
by się toczyła, a pies mógł ją złapać. Jeżeli
wasz pupil niechętnie oddaje aportowane
zabawki, to warto poćwiczyć z nim wymianę
na zabawki. A w tym przypadku z pomocą
przychodzi producent pullera, ponieważ kupując go otrzymacie zestaw dwóch pullerów.
Trzecią opcją będzie przeciąganie się pullerem
z psem, a więc trzymając dwa ringo w prawej
i lewej dłoni, prosi się psa o złapanie zabawki

i utrzymanie go w tej pozycji, poruszając się
na boki. Tu uwaga, robimy to, zwłaszcza u
młodych/starszych psów na wysokości ich
kręgosłupa, a po kilku sekundach, zmieniamy
dłoń, prosząc by pies puścił jednego pullera, a
chwycił drugiego. Czwarta opcja to podskoki
do pullera. Zaczynamy podobnie jak w opcji 3,
lecz unosimy wyżej dłonie z dwoma pullerami
i ćwiczymy z psem szybszą zmianę ringo. Tym
razem bez przeciągania.
Powyższe opcje wykorzystuje się podczas
zawodów Dog Puller, gdzie wyróżniamy podstawowe kategorie: running = bieganie za
pullerem, jumping = skakanie do pullerów
(przypomina ćwiczenie z opcji 4) oraz wiele
nowych opcji puller round = bieg po kwadracie z pullerem, agility z pullerem, dystans
czy miksy konkurencji. Od kilku lat ten sport
pojawia się w Polsce. Niedawno odbyły się
zimowe zawody w Rzeplinie pod Wrocławiem,
a planowane są już wiosenne. Więcej można
również poczytać na oficjalnej stronie Dog
Pullera i Facebooku.
Justyna Rawska, behawiorysta zwierząt,
instruktor szkolenia (trener) psów

Fot. użyczone (Justyna Rawska)

Sama nazwa Dog puller oznacza połączenie zajęcia czy
sportu dla psa wraz z użyciem pullera. Czyli unikalnego
produktu, który posiada kolisty kształt i przypomina ringo. Jest to przyjemna zabawka dla zwierzęcia, bo ma
strukturę piankową, co pozwala na wgryzanie się w materiał.
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Poziomo:
3 - poważanie i szacunek, jakim ktoś
lub coś cieszy się w swoim otoczeniu
7 - kardynalna zasada, którą ktoś się
kieruje
8 - miękka, puszysta wełna kóz
angorskich
9 - naginanie lub przeinaczanie
faktów w celu udowodnienia swoich
racji
11 - obmurowanie umacniające
zbiornik wodny
12 - osoba z chorobliwą skłonnością
do opowiadania wyolbrzymionych
historii na swój temat
13 - potocznie ogólny nieład lub
zamęt
15 - tkanina wełniana lub bawełniana
tkana w skośne prążki
18 - smażenie owoców w cukrze
Pionowo:
1 - pobudzanie do działania lub
rozwoju
2 - ksiądz będący pomocnikiem
proboszcza
4 - powstawanie i rozwój miast na
jakimś terenie
5 - szerokie okrycie wierzchnie bez
rękawów zapinane pod szyją
6 - zespół złożony z trzech wokalistów
lub instrumentalistów
10 - osoba bardzo delikatna i
nadmiernie wrażliwa
14 - brak podstawowej wiedzy
16 - dział dynamiki zajmujący się
badaniem ruchu ciał
17 - publiczne uznanie

Wałbrzyszanka
Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania

Poziomo:
1 - kwiatostan niektórych traw
i zbóż - kłos
2 - element kadłuba samolotu
lub statku usztywniający go w
przekroju poprzecznym - wręga
6 - zagłębianie się, wnikanie w
coś – penetracja
9 - rządy z władzą sprawowaną
przez niewielką grupę z warstwy
uprzywilejowanej - oligarchia
12 - biała, woskowata substancja używana m.in. do wyrobu
świec – parafina
14 - osoba dotknięta niedorozwojem umysłowym średniego
stopnia – imbecyl
15 - zagłębienie w kości szczękowej lub w żuchwie, w którym
osadzony jest korzeń zęba zębodół
16 - utrata lub osłabienie pamięci – amnezja
Pionowo:
1 - przezroczyste, ciężkie
szkło używane do wyrobu

kielichów, wazonów – kryształ
3 - rodzaj okresowego lub dożywotniego świadczenia pieniężnego - renta
4 - zmiana postaci, wyglądu lub
charakteru - metamorfoza
5 - otoczenie, środowisko wokół – anturaż
6 - zjawisko groźne, szerzące
się i trudne do opanowania
– plaga
7 - potocznie coś o niskiej wartości, oferowane z konieczności
lub z litości – ochłap
8 - pociąg do kogoś lub upodobanie do czegoś - słabość
10 - pogląd, twierdzenie, które
przyjmuje się za oczywiste –
aksjomat
11 - sztywny męski kapelusz
z wysoką główką w kształcie
walca – cylinder
13 - element w kształcie rurki
mający na obu końcach gwinty
zewnętrzne – nypel
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Fot. Dominik Hołda

»»Zamiast siedzieć
przed komputerem,
spróbujcie swoich
sił w zawodach
lekkoatletycznych

wodnik startuje w jednej konkurencji biegowej oraz jednej technicznej (w finale
krajowym będzie start tylko w jednej, ale nie
w innej niż w zawodach miejskich). Rocznik
2009 dziewcząt: bieg na 60 m, 300 m, 600 m,
skok w dal, skok wzwyż, pchnięcie kulą ważącą 2 kg, chłopcy 2009: bieg na 60 m, 300 m,
1000 m, skok w dal, wzwyż, pchnięcie kulą
ważącą 3 kg. Rocznik 2010 i młodsze: bieg
na 60 m, 300 m, 600 m, skok w dal, wzwyż,
rzut piłeczką palantową. Chłopcy z rocznika
2010 i młodsi: 60 m, 300 m, 1000 m, wzwyż,
w dal, rzut piłeczką palantową. Zawody nie
są ograniczone do dzieci trenujących w klubach. Kolejne edycje zmagań odbędą się 12
maja oraz 9 czerwca o godz. 16:00 na boisku
przy wspomnianej szkole. Więcej informacji
znajdziecie w mediach społecznościowych LKS
Górnika Wałbrzych.
Kolejne zawody z cyku Szczawieńskich Popołudni Lekkoatletycznych odbędą się za to 6
maja. Roczniki dzieci 2015-19 będą startować
w biegu na 60 m, roczniki 2012-14 pobiegną
na 60 m oraz skoczą w dal, a te urodzone w
latach 2007-2011 do biegu na 60 m lub 600
m dorzucą skok w dal lub rzut piłeczką palantową. Zmagania w uzdrowisku będą odbywać
się przy ul. Słonecznej, zaraz obok hali sportowej i pływalni. Opłata startowa przy odbiorze
numeru wynosi 10 zł. Na uczestników czeka
woda i słodkości oraz medale na koniec cyklu.
Organizatorem jest Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Szczawnie-Zdroju i to właśnie
czeka wyjazd na ogólnopolski fi- na jego stronach można znaleźć szczegóły.
nał czwartków lekkoatletycznych! Pierwsze spotkanie już dziś, czyli 26 kwietnia
Uczestników podzielono na o godz. 16:30.
Dominik Hołda
trzy grupy wiekowe, każdy za-

Królowa czeka na dzieci!
Wiosna oznacza zwiększoną aktywność na świeżym powietrzu. Królowa
Sportu zaprasza dzieci do udziału w Wałbrzyskich Czwartkach Lekkoatletycznych Woronina oraz Szczawieńskich Popołudniach Lekkoatletycznych.

Wałbrzyskie Czwartki Lekkoatletyczne Woronina są dedykowane
dzieciom urodzonym w latach
2009-2012. Pierwsze zawody już

za nami. Odbyły się 21 kwietnia
na boisku przy PSP nr 26 przy ul.
Palisadowej 48. Organizatorem
spotkań jest LKS Górnik Wał-

brzych, który zachęca do regularnego uczestnictwa w zawodach,
bo na tych najbardziej wytrwałych, oprócz medali i pucharów,

Włodarczyk bez rekordu
Urszula Włodarczyk to wychowanka Górnika Wałbrzych,
która pięciokrotnie zdobywała
Złote Kolce, czyli nagrodę dla
najlepszej polskiej lekkoatletki. W swojej karierze została
wicemistrzynią i brązową
medalistką mistrzostw Europy w siedmioboju. Ogromne
sukcesy odnosiła także w pięcioboju. W 1998 roku została
mistrzynią Europy, zdobywała
w tej konkurencji także srebro i trzy brązowe medale w mistrzostwach Starego
Kontynentu. Włodarczyk jest
Ambasadorką Wałbrzycha,
w 2018 roku została uznana
zawodnikiem 25-lecia wrocławskiej AWF.

Halowy rekord Polski Włodarczyk w pięcioboju (bieg
na 60 m. przez płotki, skok
wzwyż, pchnięcie kulą, skok
w dal, bieg na 800 m.) wynosił 4808 punktów. Gdy został ustanowiony, Sułek nie
było jeszcze nawet na świecie.
23-latka z Bydgoszczy przebiła wynik wałbrzyszanki na
tegorocznych mistrzostwach
świata w Belgradzie, gdzie
sięgnęła po srebro z wynikiem
4851 punktów. Był to jedyny
medal biało-czerwonych w
konkurencjach indywidualnych. To pierwszy tak duży
sukces lekkoatletki AZS UMCS
Lublin w seniorskiej karierze.
Wcześniej zajęła 16. miejsce

na IO w Tokio, zdobyła mistrzostwo Europy U-23 oraz brąz
w mistrzostwach świata U-20
(wszystkie w siedmioboju).
Sułek do sezonu letniego
przygotowuje się w Portugalii.
W czerwcu startuje w mistrzostwach Polski w skoku wzwyż
w Suwałkach oraz mistrzostwach kraju w siedmioboju w
Warszawie. Celem na zbliżający się sezon jest powalczenie
o najlepszą ósemkę w MŚ w
USA (Eugene w stanie Oregon,
15-24 lipca) oraz być może o
medal w mistrzostwach Europy w Niemczech (Monachium,
15-21 sierpnia). By walczyć z
najlepszymi, polska wieloboistka musi przekraczać kolejne

granice. Jej najlepszy wynik na
otwartym stadionie to numer
pięć w historii polskiej lekkoatletyki. Rekord kraju w siedmioboju należy do Małgorzaty
Nowak. Został ustanowiony
na Uniwersjadzie w Japonii i
ma aż 37 lat! By dołączyć na
stałe do światowej czołówki,
Sułek musi zaatakować ten
wyśrubowany wynik.
Przypomnijmy, że w 2017
roku halową mistrzynią Polski
w pięcioboju została Weronika
Grzelak, zawodniczka LKS-u
Górnika Wałbrzych. Niedawno
Grzelak musiała jednak przedwcześnie zakończyć karierę z powodu problemów z kontuzjami.
Dominik Hołda

»»Urszula Włodarczyk nie
jest już rekordzistką
Polski w pięcioboju

Fot. użyczone (Archiwum Kazimierza Niemierki)

Historyczne chwile w polskim pięcioboju halowym. 24-letni rekord Polski wałbrzyszanki Urszuli Włodarczyk został pobity przez Adriannę Sułek. Czy w sezonie
letnim Sułek zapoluje na kolejny, wieloletni rekord, tym razem w siedmioboju?
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»»Kamil Zywert w Krakowie po
mistrzowsku kierował grą Górnika

interesowanie miejscowych
jest nikłe i właściwie fani z
Dolnego Śląska są mile widziani. Sam mecz kontrowersji
nie wzbudził. Hubert Pabian
już do przerwy zgromadził
18 punktów, a Kamil Zywert
dorzucił w całym spotkaniu
aż 14 asyst. Pełna kontrola
Górników zapewniła zwycięstwo 91:75 i prowadzenie w
serii 2:1

Pierwsze dwa mecze półfinałów Górnik Trans.eu rozegra
w Aqua-Zdroju, 30
kwietnia i 1 maja dlatego mocno wierzymy,
że hala będzie nabita
do granic możliwości,
a doping gorący jak
nigdy

Fot. Alfred Frater

Węgiel
Bychawskiego

Spokojnie jak na wojnie
Górnik Trans.eu Wałbrzych awansował do najlepszej czwórki Suzuki 1 Ligi, choć w
serii z AZS AGH Kraków miewał początkowo problemy. Po tarapatach w Aqua-Zdroju, potwierdził dominację na wyjeździe. Teraz emocje będą tylko rosnąć!

W ostatnich tygodniach
wojna powróciła i zapukała
do naszych drzwi, ukazując
swoje koszmarne oblicze.
Tragedia wojny nie znosi porównań do życia codziennego,
tym bardziej do zmagań sportowych. Gdyby się o takie jednak pokusić, to koszykarskie
play-off od lat są przykładem
sportowej wojny. Podczas
play-off następuje weryfikacja
gotowości i sprawdzian umiejętności – tych boiskowych,
ale i mentalnych. Rozpoczyna
się rozgrywka, destrukcja i
eliminacja. Podczas konfliktów
zbrojnych spadające bomby
niszczą w pył budynki mieszkalne, a w play-off niewpadające do kosza rzuty sprawiają,
że zawala się sufit oczekiwań.

Chichot losu

Obserwatorzy nie mieli
wątpliwości, że to Górnik jest
zdecydowanym faworytem
serii z AZS AGH Kraków. Sześć
zwycięstw więcej w sezonie
zasadniczym, dwa pewne
triumfy w bezpośrednich bataliach, bardziej doświadczona kadra. Wałbrzyszanie
mieli rywala zdominować,
stłamsić i boiskowo rozstrzelać. Tym bardziej, że ten już
do Aqua-Zdroju dotarł ranny,
zdziesiątkowany kontuzjami,
spóźniony przez autostradowe korki. Wymagające
okoliczności rodzą jednak
wyjątkowych bohaterów. Szymon Pawlak mógł uśmiechać
się pod nosem, gdy raz po raz
dziurawił górniczą obronę,

zdobywając w całym meczu
23 punkty. Ten sam Szymon
Pawlak rozpoczynał przecież
zmagania w biało-niebieskich
barwach, gdzie zaszył się na
krańcu ławki rezerwowych,
chowając swój talent rzutowy
do kieszeni. 92:85 dla AGH w
pierwszym meczu.

Gwizdek na stacji
„Ćwierćfinał”

Drugi mecz tej serii według
pierwotnych ustaleń miał być
powieleniem znaku jakości,
koszykarską pieczątką na bilecie do półfinału. Porażka dzień
wcześniej sprawiła, że Górnikom nie tylko zabrakło biletu,
ale i konduktor zagwizdał do
odjazdu, podczas gdy oni
wciąż pozostawali na peronie

stacji „Ćwierćfinał”. Mecz numer dwa był w rzeczywistości
ostatnim gwizdkiem, by coś
w Aqua-Zdroju ugrać. Podmęczony i poraniony rywal
tym razem narzekał na skuteczność, z czego skrzętnie
skorzystali wałbrzyszanie.
Niepowodzenie w otwarciu
tej serii zostało przez wałbrzyszan zdefiniowane jako przegrana bitwa, ale na pewno nie
wojna. 77:67 dla biało-niebieskich pozwoliło kibicom
głęboko odetchnąć.

Draka w mieście
Kraka

Koszykarska wojna w play-off nie zostawia jeńców. Gdy
ciśnienie wzrasta, działania
o charakterze ofensywnym

przenoszą się z parkietu do
internetu. Boiskowa zagrywka
ustępuje miejsca zakulisowej rozgrywce, a ład kłóci
się z zamętem. Fani Górnika
otrzymali komunikat, że pod
Wawelem nikt nie wywiesza
białej flagi. Władze AZS AGH,
zaniepokojone gabarytowymi
ograniczeniami ich hali (sali?)
sportowej, okopały się w paragrafy i ustępy. Podkręcono
wałbrzyszanom śrubę przez
wypuszczenie w obieg garstki
wejściówek oraz ogłoszenie
ostrej weryfikacji tożsamości
„na bramce”. W Wałbrzychu wybuchł lament, a fala
grymasów z rozgoryczenia i
rozczarowania zalała media
społecznościowe. Niedługo
później okazało się, że za-

Wąska rotacja AGH nie
wytrzymała trudów tej serii.
Zapytany o gotowość fizyczną swoich podopiecznych,
trener Bychawski na pomeczowej konferencji odparł:
„Pokłady sił? Jeżeli są, to
chyba bardzo głęboko pod
ziemią, jak polski węgiel”.
Rzeczywiście, w meczu numer
cztery krakowianie zapadli
się pod ziemię, przegrywając
66:94. Górnicy imponowali
skutecznością, a podaniami
za plecami popisywał się niezwykle swobodnie czujący się
pod Wawelem Kamil Zywert.
Porażka w pierwszym meczu
okazała się sygnałem ostrzegawczym, na który wałbrzyszanie zareagowali bojowo.
To zapewne jednak nie koniec
koszykarskich wystrzałów i
boiskowej wybuchowości w
tych play-off. W półfinale nasi
zagrają ze zwycięzcą pary
WKK Wrocław – Sensation
Kotwica Kołobrzeg. W środę
piąty, decydujący mecz w tej
rywalizacji. Jedno jest pewne.
Pierwsze dwa mecze półfinałów odbędą się w Aqua-Zdroju, 30 kwietnia i 1 maja.
Zrelaksujmy się, odetchnijmy głęboko, wypijmy ciepłą
herbatę, siedząc na kanapie
przed telewizorem. Kilka najbliższych dni będzie swoistą
ciszą przed burzą. A później?
Później będzie gorąco!
Dominik Hołda

WIESZ CO | NR 11/26.4.2022 r.

REKLAMA

reklama

REKLAMA

32

33

WIESZ CO | NR 11/26.4.2022 r.

Pożyczki bez wychodzenia

Pasjonujące
historie wspiera

z domu

do 15 000 zł!

Zeskanuj kod
i pobierz
bezpłatną
aplikację
eFines

Grażyna Kulesza-Szypulska

Koszmary mego dzieciństwa
czyli dawno temu na Nowym Mieście...

Krysi...
(wszelkie podobieństwa do osób i miejsc autentycznych są zamierzone, a odpowiada za
nie wyobraźnia autorki)

Musicie się ze mną zgodzić, że koszmarem koszmarów
każdego dzieciństwa są sprawy związane z określeniem płci
czyli ogólnie i szczegółowo pojętym seksem. Bo wszyscy mamy
obsesję na jego punkcie. W dzieciństwie szczególnie.
Kiedy człek miał te trzy do pięciu lat, już od dawna kumał, że
świat składa się z dwóch rodzajów osobników (dziś może jest
ich nieco więcej, ale my nieustannie jesteśmy w latach 60. z
przełomem na 70., a wtedy słyszałam tylko o dwóch).
Rodzaj płci określały dwa czynniki. Pierwszy to ubiór.
Dziewczynki chodziły w spódniczkach lub sukienkach oraz w
bawełnianych rajstopach, z reguły rozciągniętych na kolanach.
Chłopcy mieli spodnie. Drugi wyznacznik to włosy. Dziewczynki
oczywiście długie, przystrojone kokardkami. W naszej szafie
na sznurku wisiały takie różnokolorowe, o różnej szerokości
i długości, cudeńka. Na co dzień mama ozdabiała mi włosy
cienkimi i krótkimi, w niedzielę – długimi i szerokimi. Kokardy
prało się i prasowało.
Chłopcy włosy mieli krótkie. Oczywiście chłopcy w wieku dziecięcym. O modzie na długie wśród młodzieży nie wspominamy,
chociaż może... taka sobie dygresja... Kiedy wiadoma moda
nastała, jedna z naszych podwórkowych zabaw polegała na
odgadywaniu, kto idzie ulicą „Chłopak czy dziewczyna?”. Nie
było to łatwe zadanie.
O tym, że są jeszcze inne cechy różniące płcie, część z nas doskonale wiedziała. Rzadko kiedy jednak o tym wspominano, bo
od początku swego istnienia wychowani byliśmy w atmosferze

tajemnicy i wstydu w sprawach wiadomych. „Nigdy nie ściągaj
majtek!” - uczyli nas rodzice. Posłuch mieli i nie zadając podstawowego dziecięcego pytania „Czemu?” lub „Dlaczego?” majtek
nie ściągaliśmy. Chyba że w przypadku potrzeby fizjologicznej,
do której często dochodziło w naszych krzakach. Ale wtedy
koleżanka pilnowała koleżankę, a kolega kolegę.
O tym, co mamy w majtkach, wiedzieli posiadacze młodszego
rodzeństwa płci odmiennej. Takie młodsze w wieku niemowlęcym było przy starszym przewijane, kąpane, przebierane.
Starsze napatrzyło się zatem na to, co ma dole i w naturalny
sposób zaspakajało potrzebę poznawania anatomii człowieka.
Gorzej mieli ci, co byli młodszym rodzeństwem lub posiadali
rodzeństwo tej samej płci. Zacznijmy od Władzia, kolegi mego
brata.
Władzio miał właśnie pięć lat, starszego i młodszego brata.
Starszy chodził do szkoły, młodszy właśnie się urodził, lał w pieluchy (tetrowe, tak na marginesie) i wrzeszczał jak na niemowlę
przystało. Władzio często więc wychodził na podwórko, by mieć
chwilę spokoju i przemyśleć to i owo. Usłyszał zatem o drugorzędnych cechach płciowych i postanowił je sprawdzić. Zaprosił
więc siedmioletnią Agatkę do piwnicy. Poprosił o zdjęcie majtek.
– Jak ty zdejmiesz i pokażesz, to ja też zdejmę i pokażę –
zachęcał.
Nic z tego. Agatka posłuszna zakazowi niezdejmowania
niewymownych, wybiegła z piwnicy i narobiła wrzasku na całe
podwórze. Władzio dostał szlaban na cały tydzień. Jego wyczyn

» Dziecięcej mody szał – Grażynka w 1964 roku

Fot. użyczone (archiwum autorki)

V. Malwinka

przyczynił się jednak do wzbudzenia zainteresowania tematyką
gaci wśród tych, co jeszcze nie widzieli, a chcieli zobaczyć.
Wśród nich był mój brat.
Całą historię zacznijmy jednak od opisu rozkładu pomieszczeń
w naszym mieszkaniu. Ma to niebagatelne znaczenie. Otóż z
korytarza wchodziło się do przedpokoju. W nim były dwa wejścia: pierwsze do ubikacji – nie mylić z łazienką! – drugie do
dużej kuchni. Z kuchni drzwi prowadziły do „dużego” pokoju,
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w którym stał telewizor i spali rodzice. Z tego pokoju wchodziło
się przez drewniane drzwi do sypialni dzieci.
Życie toczyło się praktycznie w kuchni. Na środku stał stół,
wokół cztery krzesła. Tu był kran i zlew – nie mylić ze zlewozmywakiem! – kuchnia węglowa i dwa palniki gazowe. Bawiliśmy
się na podłodze pod stołem lub pod oknem. W późniejszych
latach w kuchni odrabialiśmy lekcje. Było to również miejsce
do wykonywania toalety, czyli po prostu mycia. Na co dzień
służyła do tego metalowa miska stojąca na starym taborecie.
Raz w tygodniu odbywała się kąpiel.
W ubikacji na wielkim haku wisiała metalowa wanna. W
sobotę po dobranocce tato przynosił ją do kuchni. Kiedy byliśmy
mali, stawiał na dwóch krzesłach. Gdy trochę dorośliśmy, po
odsunięciu stołu w stronę okna, stała po prostu na podłodze.

Chłopcy za pomocą lizaka
namówili Malwinkę, by weszła
do korytarza, zdjęła majtki i
pokazała co ma, a właściwie
czego nie ma tam na dole
Wodę grzano zimą na kuchni, latem ma palnikach gazowych.
Wlewano ją do wanny, rozcieńczano zimną z kranu i można
było rozpocząć kąpiel. W pozycji siedzącej oczywiście. Bo luksusu kąpania się na leżąco zażywał człowiek tylko w okresie
niemowlęctwa.
Najpierw kąpał się mój brat. Oczywiście w asyście najpierw
mamy, potem – ze względów płciowych – taty. Pachnący i świeży w piżamie po starszej siostrze (znaczy się mojej) brat szedł
do sypialni, a do kuchni zamienionej w łazienkę wkraczałam ja.
Do wody w wannie dolewano gorącej. Mama pomagała mi
wymyć włosy. Oczywiście myła szarym mydłem i spłukiwała
wodą z octem.
– Głowa do tyłu! - krzyczała mama polewając mi włosy
„odżywką”.
Ja też wrzeszczałam. Najpierw do oczu dostawało się mydło,
a potem wszystko śmierdziało octem.
– Szybciej! - ponaglałam mamę, by skończyła tę koszmarną
czynność.
Wymyta i śmierdząca octem, w piżamie pewnie po jakiejś
kuzynce (o paczkach z ciuchami jeszcze będzie) wkraczałam
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do sypialni. I tak sobie te rytuały spokojnie „rytuałowano”, czy
coś w tym stylu. Oczywiście do momentu, w którym brat nie
dogadał się z Władziem w sprawach płci.
Kiedy ja z trudem znosiłam koszmar kąpieli i oczekiwałam na
mycie włosów, brat zaczynał swój rytuał:
– Siku mi się chce! - wrzeszczał z pokoju dzieci.
(Jak pamiętacie rozkład naszego mieszkania, aby dostać się
do ubikacji, trzeba było przejść przez „duży” pokój, kuchnię i
przedpokój)
– Teraz nie możesz, bo siostra się kąpie – informował tato
siedzący przed telewizorem.
– Ale ja nie wytrzymam!
– Musisz.
– Nie mogę! Kupę mi się chce!
Zanim rodzice zakumali, o co chodzi, bratu udawało się powoli i majestatycznie przejść przez kuchnię i zerkać na siostrę
w wannie. Kuliłam się wtedy mocno, by nic nie było widać.
Ale w końcu starzy zorientowali się, o co tak naprawdę chodzi.
Przecież brat nie wiedział, co ma dziewczyna, czyli czego nie
ma. Niestety, w tamtych czasach nie znano żadnych metod,
by takiemu smarkaczowi stosowną informację przekazać. Rodzice też wsadzili głowę w piasek, udając, że sprawy nie ma.
Wyszorowali stary nocnik i na czas mojej kąpieli wstawiali go
do sypialni.
– Jak ci się zechce, to tu lej – pewnej soboty oznajmił tato
siadając przed telewizorem.
Słowem sprawa się rypła. Trzeba było szukać kolejnych metod
na obejrzenie tego, co w majtkach.
To było w słoneczny dzień. Na pewno wiosną. Po południu.
Po drugim śniadaniu. Bo na podwórku byli nawet ci, co chodzili
do szkoły.
Siedzieliśmy na wschodzącej trawie i rozmawialiśmy. O szkole
oczywiście. Od września ja i Luśka miałyśmy rozpocząć naukę i
byłyśmy bardzo ciekawe, jak to w tej szkole jest. Najwięcej do
powiedzenia miał Stasiek, starszy brat słynnego już na podwórku Władzia. Słuchałyśmy go uważnie od czasu do czasu zerkając
na powierzone naszej opiece młodsze rodzeństwo. Nasi bracia,
stojąc przy drzwiach wejściowych do kamienicy, coś po cichu
szeptali, ale ogólnie nic nie zapowiadało katastrofy.
W pewnym momencie na podwórko wyszła Malwinka.
– Dziewczynki, przypilnujcie jej przez parę minut. Ja zaraz
zejdę – usłyszałyśmy głos mamy dziecka rozlegający się z
drugiego piętra.

» Najlepsza zabawa na tapczanie rodziców – Grażynka w listopadzie 1960 roku
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» Przed wejściem do swojego domu... Ogińskiego 18, 2008 rok

Tak też na podwórku bywało. Nie dość, że miało się pod
opieką młodsze rodzeństwo, to czasami dochodziły dzieci, które żadnego rodzeństwa nie miały. Kimś takim była Malwinka.
Miała trzy lata, okrągłą buzię i loczki na głowie. Zawsze czysto
ładnie ubrana uśmiechała się do każdego. W sumie to nawet ją
lubiliśmy. Malwinka stanęła obok braci, mego i Staśka.
Wróciliśmy do rozmowy o szkole.
I nagle zorientowaliśmy się, że dzieci nie ma! Cała trójka
rozpłynęła się w powietrzu. Zniknęła z pola widzenia. Poderwaliśmy się z trawy. Wytężyliśmy wzrok. Rety, a jak poszli na
drugą stronę rzędu kamienic, po której znajdowała się ulica?
Co robić? Zawołać? O nie. Tacy durni nie byliśmy. Wołanie
po imieniu od razu uruchomi mamy i zjawią się w swych
oknach. Oczywiście, żeby sprawdzić, co się stało. I wszystko
się wyda....
W momencie, kiedy zupełnie nie wiedzieliśmy co robić,
otworzyły się drzwi mojej klatki schodowej. Z korytarza wyszła
cała trójka. Malwinka trzymała w dłoni lizaka typu „kogutek”,
a chłopcy mieli wyjątkowo zadowolone miny.
Spokojnie wróciliśmy do rozmowy o szkole, zupełnie nie interesując się tym, co dzieci robiły w korytarzu. Zresztą, co takie
maluchy mogą robić...
Malwinka stanęła obok nas. Uśmiechała się zadowolona
z powodu lizaka. Kiedy omawialiśmy system szkolnych kar,
wtrąciła się szeptem do rozmowy:
– Źdjełam majty.
Nie zrozumieliśmy.
– Co zrobiłaś? - zapytaliśmy prawie chórem.
– Majty źdjełam. O tak.
Podniosła sukienkę i ściągnęła bawełniane rajstopy wraz z
majtkami.
Zareagowaliśmy prawidłowo. Stasiek zasłonił Malwinkę, a ja
wciągnęłam jej majtki na pupę.
– Malwinko, nie wolno ściągać majtek.
– Wolno. Oni kaziali – wskazała mego brata i Władzia.
Gdybyśmy odpowiednio ocenili sytuację i zakończyli rozmowę
w tym momencie, katastrofy by pewnie nie było. Nie pomyśleliśmy. Byliśmy bardzo ciekawi, o czym Malwinka mówi. Zaczęło
się wypytywanie typu co, gdzie i kiedy.
Z odpowiedzi dziewczynki wyłonił się koszmarny obraz
przedszkolaków molestujących dziecko w wieku żłobkowym.
Chłopcy za pomocą lizaka namówili Malwinkę, by weszła do
korytarza, zdjęła majtki i pokazała co ma, a właściwie czego nie
ma. Wymusili również zakaz milczenia obiecując następnego lizaka za parę dni. Oczywiście zachęcona słodyczami dziewczynka
majtki bez problemu zdjęła. Chłopcy popatrzyli. Stwierdzili, że
rzeczywiście nic tam nie ma. Wszyscy byli zadowoleni.
Zadowolona nie była mama Malwinki. Kiedy przesłuchiwaliśmy jej córkę, stała za naszymi plecami i oczy wychodziły
jej z orbit. Ujrzeliśmy ją dopiero po zakończeniu delikatnej i
humanitarnej rozmowy na drażliwe tematy. Spojrzała na nas
wzrokiem bazyliszka:
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– Pilnujcie małej! Ale teraz dobrze! - wrzasnęła i skierowała
się w stronę mego brata i Władzia.
Chwyciła ich mocno i brutalnie za ręce. Stanęła pod oknami
kamienic i wywołała po nazwisku mamy. Kiedy te pojawiły się
w oknach, wykrzyczała:
– Wasi synowie kazali Malwince majtki ściągać! Oglądali ją!
To zboczeńcy! Zamknąć takich w poprawczaku!
Mamy spojrzały na swych synów i wiedziały, że to prawda.
Chłopcy opuścili głowy.
– Natychmiast do domu! - wydały rozkaz.
Co się działo w mieszkaniach, kiedy ciekawi różnic między
płciami przybyli, nie napiszę. Nie wolno i już, chociaż pewnie
owe przestępstwa przeciwko małoletnim już się przedawniły,
a ich sprawcy nie żyją. W każdym razie przez otwarte okna
rozlegał się płacz i krzyk. Kiedy się skończył, do domu zawołano
mnie i Staśka. Bo, w ogólnym rozrachunku , to my byliśmy winni
całej sytuacji. Nie upilnowaliśmy młodszego rodzeństwa. A
przecież jako starsi powinniśmy być odpowiedzialni i wypełniać
obowiązki nałożone na nas przez rodziców, bo rodzice mają
do nas zaufanie i powierzają naszej pieczy małoletnie dzieci,
właśnie po to, żeby nas nauczyć dorosłego życia, bo w dorosłym
życiu trzeba być odpowiedzialnym...

Do naszego mieszkania
przychodziła rodzina, czyli wujki
i ciotki, a każdy dziecko całował
i dziecko musiało całować
każdego
Koszmarne kazanie mamy pamiętałam na długo.
Po kilku dniach Malwinka ponownie przysiadła się do nas
czekając na mamę.
– Nie wolno źdejmować majt. Bo się pipka pzeziembi i
zastsyki bendą.
– Masz rację, przeziębi się ….
– Majty musą być na dupie.
– Masz rację... - pokiwaliśmy głowami. Mądrość przemawiała
ustami dziecka.
Od tamtej pory brat i Władzio całkowicie stracili zainteresowanie dziewczynkami. Ciekawość zaspokoili. Stwierdzili
również, że dziewczyny są do niczego. Donoszą, kablują. Dali
przecież Malwince lizaka, obiecała, że nikomu nie powie, a
tymczasem ledwo wyszła na podwórko to od razu rozgadała.
Zajęli się więc prawdziwie męską robotą. Zaczęli kopać piłkę.
Potem Władzio grał nawet w drugiej lidze.
A po kilku latach Malwinka przejęła kontrolę nad szajką wyłudzającą słodycze. Prowadziła również akcję uświadamiającą
młode dziewczęta, że „majty mają być na dupie”. Była bardziej
purytańska, wiktoriańska i konserwatywna niż nasze pokolenie.
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koszmarem. Obojętnie czyje to były urodziny mamy, taty czy
rodzeństwa. Do naszego mieszkania przychodziła rodzina, czyli
wujki i ciotki. Każdy dziecko całował i dziecko musiało całować
każdego. Bywały też popisy artystyczne, czyli dziecko musiało
powiedzieć wierszyk typu:
„Pan kotek był chory i leżał w łóżeczku,
I przyszedł pan doktor:
„Jak się masz koteczku?”*
Można było również zaśpiewać piosenkę, ale ja osobiście
kiepska byłam w śpiewaniu i wołałam recytować.
Z biegiem lat formy popisów zmieniały się. Kazano mi pokazywać zeszyty, bo dużo było w nich „piątek”. Rzeczywiście,
też mi powód do dumy dla starych. Kto w końcu zasuwał w
budzie na te „piątki”.
W moim życiu do koszmarnych urodzin należały urodziny
mamy, taty oraz brata. Moje bardzo długo nie. Dlaczego? Otóż
brat miał urodziny w Boże Narodzenie. Wtedy też tradycyjnie
złaziła się rodzina i stojąc na baczność przed choinką recytowałam nieśmiertelnego kotka, co to chorował. Któregoś roku
jedna z ciotek zapytała, czy znam tylko ten wiersz. Byłam już
wówczas w wieku burzy i naporu czyli nastoletnim. Ryknęłam
więc do światełek na choince:
„Kiedy przyjdą podpalić dom,
Ten w którym mieszkasz – Polskę.
Kiedy rzucą przed siebie grom
Kiedy runą żelaznym wojskiem….”**
Rodzinę miałam inteligentną. Załapała o co mi chodzi, kto
to grom, kto to wojsko. Od tamtej pory rodzice popisów zaprzestali.
Jak już wcześniej wspomniałam, moje urodziny bardzo długo
miały spokojny charakter. Nikt nie przychodził. Od rodziców dostawałam prezent, w pewnym momencie – kolejną wymarzoną
książkę, mama piekła torta (hi hi, a poloniści mówią, że mówi
się piekła tort!), rodzina po obiedzie zasiadała do podwieczorka
(hi hi podwieczorku!) i wszyscy byli zadowoleni.
Aż nadszedł moment, kiedy rodzice zadecydowali, iż czas wyprawić mi przyjęcie. Znając mój stosunek do całowania ciotek,
postanowili, iż zaproszę w ten wyjątkowy dzień swoje najlepsze
koleżanki i kolegów. W końcu dziesięć lat kończyłam. Koleżanki
zaproszenie przyjęły. Kolegów nie zaprosiłam. Byłam wówczas
jeszcze na etapie konfliktu płciowego i zastanawiałam się, po
co w ogóle ten rodzaj męski włóczy się po świecie. Oczywiście
rodzaj męski tak samo myślał o rodzaju żeńskim, zatem do
konfliktów, a nawet rękoczynów dochodziło często.
W każdym razie mama upiekła tort (-a) i szarlotkę. Otworzyła
słoiki z kompotami, kupiła mi nowe wstążki do warkoczy i
oczekiwałyśmy gości.

VI. Urodziny
Do koszmarów dzieciństwa należy zaliczyć urodziny. Nie
mylić z narodzinami, chociaż w moim przypadku (patrz koszmar
pierwszy) – można.
Urodziny to taka uroczystość, podczas której składa się
życzenia obchodzącemu urodziny i całuje rzesze ciotek i wujków. Taki koszmar utrwalił się w mojej pamięci. Pochodzę ze
środowiska, w którym ludzie zwykli świętować dzień narodzin,
w przeciwieństwie do innego środowiska, w którym świętowano dzień imienin. No tak, jak już pić, to z okazji, że człek
też koszmarny świat zobaczył, a nie z powodu, że ktoś go tak
nazwał. Obchodzenie w dzieciństwie urodzin było dla mnie
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» Odpis aktu urodzenia Grażyny Kuleszy
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» Grażynka z mamą w kuchni mieszkania przy
Ogińskiego, 1969 rok

Koleżanki nie zawiodły. Przyszły, przyniosły prezenty od
czekolady „Jedynej” począwszy, a na książkach skończywszy.
Do dyspozycji dostałyśmy duży pokój i nie był to pokój dziś
zwany pokojem dziennego pobytu. Moje urodziny uzyskały
zatem rangę uroczystości rodzinnej. Zagrałyśmy w karty, w
grę zwaną „Piotrusiem”, na drewnianej podłodze ułożyłyśmy
kostki „Domina”, gra w „bierki” też była. Identyczna jak ta
u Polańskiego w „Nożu w wodzie”. Oczywiście były plotki,
obgadywanie wstrętnych chłopaków i nie mniej wstrętnych
nauczycieli. Czasami oberwało się też dziewczynom z klasy.
Nie, nie, o polityce, socjalizmie i komunie nie rozmawiałyśmy,
chociaż są tacy z mego pokolenia co twierdzą, że prowadzili
takowe dyskusje, jak tylko zaczęli mówić.
W końcu przyszedł czas rozstania. Koleżanki przyszły oczywiście same, ale wracać same już nie mogły. Jak wiecie, urodziłam
się podczas ostrej zimy, bo wtedy innych nie było. Noc zapadała
wcześnie, więc koleżanki należało odprowadzić do domu.
Oczywiście, że pieszo. Tego zadania podjęła się moja mama. Ja
oczywiście jej towarzyszyłam. Trasa została ustalona i tak sobie
szłyśmy, w wesołym urodzinowym nastroju przez ulice mego
miasta, mojej dzielnicy, by dotrzeć w jej zakątki. Najdalej, bo
na granicy z inną dzielnicą, czyli na 22 Lipca, mieszkała Danka,
którą odprowadzałyśmy jako ostatnią. Skręciłyśmy w jej ulicę.
I wtedy właśnie zaczął się koszmar.
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Pasjonujące
historie wspiera
– A wiecie ile tu jest melin… - zaczęła koleżanka i ścisnęła
mnie za rękę.
– Jakich melin? – zapytała mama, póki co z uśmiechem na
ustach.
– Tam melina, gdzie sprzedają wódkę. Ale pić też tam można.
I jak się upiją, to wyłażą na ulicę i zaczepiają. Forsy chcą na pół
litra. Albo kupią wódkę w tej melinie i tam idą pić. A potem
wychodzą i kradną. Kilku kobietom to torebki ukradli.

Tam melina, gdzie sprzedają
wódkę, ale pić też tam można i
jak się upiją, to wyłażą na ulicę
i zaczepiają, forsy chcą na pół
litra
Żadna z nas na szczęście nie miała torebki z forsą.
– To niedobrze. Bo jak się nie ma forsy i nie ma co dać takiemu
z meliny, to taki może zabić. Miejscowych, czyli tutejszych nie
ruszają, ale jak się pojawi ktoś obcy, to wszystko jest możliwe
– wystraszyła nas Danka.
Rzeczywiście, jest zagrożenie, o ile Danka ma rację co do
obecności melin na jej ulicy.
– O, a tam to jest melina, w której mieszka taka pani, do której
przychodzą tacy faceci i ustawiają się w kolejce.
– A po co? – zapytałam. Mama syknęła.
– Mówią, że ona dobrze robi.
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Pożyczki bez wychodzenia
z domu

do 15 000 zł!

– Co? – dopytywałam się zaciekawiona.
– Szarlotkę – odpowiedziała szybko mama.
Nie zakumałam. Po szarlotkę w kolejce do jakiejś baby? A nie
można samemu upiec lub kupić w cukierni u Orzechowskiego?
Danka nie ustawała w opisywaniu topografii swej ulicy.
– A tutaj często leżą pijacy. Trzeba uważać, żeby na nich nie
stanąć, bo chwytają za nogi i przewracają. W tamtej kamienicy
kiedyś zabito kobietę, a na jej mężu wykonano wyrok śmierci.
– Kiedy to było? – zapytała mama, bo jakoś nie obiła się jej
o uszy sprawa morderstwa w dzielnicy.
– To jeszcze za Niemców… ale ta baba teraz straszy! Bo tu w
ogóle jest bardzo dużo duchów. O, tam straszą dzieci.
– Też zamordowane? - tym razem ja zapytałam.
– Nie, umarły na jakąś chorobę. A tam to straszy stary Jasiek.
Mówią, że to zboczeniec.
– Zamordowany czy umarł?
– Nie, on żyje, tylko straszy, żeby się go wszyscy bali.
– I takich duchów trzeba się bardziej bać niż tych umarłych
– pedagogicznie, ale z lekkim drżeniem w głosie powiedziała
mama.
Zbliżałyśmy się do domu Danki.
– W moim domu też są meliny. Tu melina – wskazała na okna
na parterze. – Tam melina – tym razem na pierwszym piętrze.
– O, i na samej górze melina. Same meliny.
Nie wytrzymałam:
– A u ciebie też melina?
Danka się oburzyła:
– Jasne, że nie! To jedyne porządne mieszkanie w całej kamienicy. Mama mówi, że chyba nawet na całej ulicy!

» Na granicy Placu Górnika i ul.
Piłsudskiego, stan na 2014 rok

Odprowadziłyśmy koleżankę pod same drzwi jedynego porządnego mieszkania na całej ulicy. Udałyśmy się w koszmarną
drogę powrotną. Rozglądałyśmy się uważnie, czy nie idzie za
nami Jasiek – zboczeniec, czy na chodniku nie leży pijak łapiący
za nogi, czy z bramy nie wyskakuje kolejny żądający forsy na
wódkę i, jak się okazało po latach, mama bała się, czy nikt nie
weźmie jej za panią, co to niby tę szarlotkę piekła. W sumie nie
odzywałyśmy się do siebie skupione na penetrowaniu wszystkimi zmysłami okolicy.
W końcu wyszłyśmy z zagrożonego terenu i znalazłyśmy
się na swoim. Tu też było kilka melin, ale znanych nam i jako
tutejsze nic nam nie groziło.
* Stanisław Jachowicz – „Pan kotek był chory”
** Władysław Broniewski – „Bagnet na broń”
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