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Czy wiesz, że…
ponad 100 lat. Tereny wokół
Jeziora Bystrzyckiego są ulubionym miejscem letniego i
niedzielnego wypoczynku,
warto wybrać się i zwiedzić
tę starą, ale nadal czynną
elektrownię, dostępną dla
turystów.
Red
Rubryka powstaje we współpracy
z Biblioteką pod Atlantami

Rys. Katarzyna Zalepa

nych, zabezpieczające przed
powodziami niżej położone
miejscowości. Przy okazji w
Lubachowie powstała elektrownia wodna, która już od
ponad wieku wytwarza prąd
dzięki sile wody. Jest to miejsce niezwykłe ze względu
na historię oraz zachowane
w niej oryginalne wyposażenie, które działa już od

Fot. użyczone (Biblioteka pod Atlantami)

W Lubachowie działa stara
elektrownia wodna? Zaporę
na Bystrzycy w pobliżu Lubachowa i Zagórza Śląskiego wybudowano w latach
1912-1917. Po zatamowaniu
rzeki, na miejscu osady Schlesiertall, powstało Jezioro Bystrzyckie o powierzchni około
51 hektarów i pojemności 8
milionów metrów sześcien-

W Y LU Z UJ!
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Koszmarów nie trzeba się bać
Przynajmniej tych, które my proponujemy raz w miesiącu, czyli w co
drugim wydaniu WieszCo. Wtedy możecie przeczytać opowiadania
Grażyny Kuleszy-Szypulskiej, które zyskały już wierne grono czytelników. Dziś po raz ósmy proponujemy wam kolejne dwa odcinki cyklu ukazującego się pod wspólnym tytułem „Koszmary mego dzieciństwa”.
Autorka w typowy dla siebie humorystyczny sposób
opisuje rzeczywistość lat 60.
i 70. ubiegłego stulecia, przywołując wspomnienia z podwórka, szkoły, domu i wielu

innych miejsc. Dzięki Grażynie
Kuleszy-Szypulskiejniej możecie cofnąć się o kilkadziesiąt lat i przypomnieć sobie
własne dzieciństwo, które
– jesteśmy pewni – wcale tak

bardzo nie odbiegało od czasu
przedstawionego przez autorkę „Koszmarów”. No to jak,
zapraszamy was do lektury.
Przy okazji zachęcamy do
korespondowania z nami.

Jeśli chcielibyście podzielić
się swoimi opiniami, komentarzami lub sugestiami, nic
prostszego. Piszcie na doskonale znany każdemu adres:
redakcja@wieszco.pl. Jeśli
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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)

XV. Wieś

Wśród koszmarów mego dzieciństwa pojawiają się też takie,
które mieszczą się w kategorii „nie ma”. Oznacza to nic innego
jak fakt, iż koszmarem spędzającym sen z oczu jest coś, czego
nie ma. W moim przypadku jednym z takich koszmarów była
wieś, a właściwie jej brak.
Wszystko zaczęło się, kiedy rozpoczęłam naukę w trzeciej klasie. Był to bardzo poważny krok w życiu części ludzi z Nowego
Miasta. Pierwsze dwa lata nauki w Szkole Podstawowej nr 4
spędziliśmy w sąsiadującym ze szkołą budynku przy Bogusławskiego 2. Była tam również aula szkolna, przerobiona za moich
czasów na salę gimnastyczną, gabinet lekarski i biblioteka,
też szkolna oczywiście. Po dwóch latach nauki w sąsiedztwie
przedszkola, rozpoczęliśmy zaszczytną edukację w budynku
nazywanym przez nas – normalnym. Uczniowie klas trzeciej
i czwartej zajmowali dwa pomieszczenia na parterze szkoły.
Tu też znajdował się gabinet dyrektora, schowki na sprzęt do
sprzątania, czyli wiadra, szmaty i różnego rodzaju miotły.
Oprócz zmiany lokalizacji miejsca nauczania, w trzeciej klasie
doszedł nam nowy przedmiot – przyroda. Pojawił się w tornistrze wraz z trzecim podręcznikiem i trzecim zeszytem. Tornister
zrobił się nieco cięższy, co odczuliśmy na własnych plecach, ale
nikt nam nie współczuł.
I właśnie na lekcjach przyrody pojawił się koszmar. Uczyliśmy
się o roślinkach i zwierzątkach. Nie mieliśmy problemu z rozróż-

Fot. użyczone (archiwum autorki)

Tylko u nas 36 stron!

wiecie o czymś ciekawym
lub znacie kogoś interesującego, także dajcie nam znać.
Przemielimy te informacje
przez maszynkę i być może
wykorzystamy do napisania artykułu. Powtarzamy
bowiem do znudzenia, że
naszym celem jest tworzenie
gazety wspólnie z czytelnikami, żebyście mogli czerpać
niespotykaną przyjemność z
lektury WieszCo.
Tak jak w tym tygodniu,
bo znów próbujemy was
zaskoczyć, zaintrygować,
zaciekawić nowymi treściami proponowanymi w najnowszym wydaniu naszego
dwutygodnika. Gazetę w
wersji papierowej znajdziecie w jednym z 500 punktów kolportażu rozsianych
na terenie całej Aglomeracji

» Rodzina Kuleszów na wczasach w Łebie w 1961 roku

nieniem nazw kwiatków i warzyw. Większość z nas uprawiała
przydomowe ogródki.
Koszmar zaczął się wraz z rozdziałem pt. „Wieś”. Większość
z nas ciężko i głośno wzdychając przewracała kartki w podręczniku. Nie powiem, kury i króliki każdy z nas na własne
oczy widział. Ja znałam je z Kłodzka. Ciocie hodowały. Konia
też widziałam. Byłam kilka razy na zawodach jeździeckich w
Książu. Wiedzieliśmy również, że krowa daje mleko, owca
wełnę, a świnia schabowe. Ale z podziwianiem tych zwierząt
na żywo już był problem. Lwa widzieliśmy w cyrku, małpę w
ZOO we Wrocławiu, ale z krową i świnią był kłopot. Niektórzy
z nas zaliczyli w czasie wakacji kolonie letnie na wsi. Ja byłam

w Przytoku koło Zielonej Góry. Z daleka patrzyłam na pasące się
na pastwisku krowy. I tyle. Zabrano nas na wycieczkę statkiem
po Odrze. Zwiedzaliśmy Zieloną Górę. Ale nikt jakoś nie pomyślał, żeby nas, typowe miejskie dzieci zabrać do gospodarstwa
rolnego i zapoznać z produkcją rolną.
W klasie liczącej około trzydziestu uczniów, tylko kilku było
na wsi i krowę na żywo widziało. Najwięcej o wsi wiedziała
Marzenka. Okazało się, że jej rodzina przybyła na Ziemię
Wałbrzyską tradycyjnie pod koniec lat czterdziestych, zamiast
tradycyjnie osiąść w poniemieckiej kamienicy i pracować w
przemyśle węglowym, wybrała poniemieckie gospodarstwo
rolne w okolicach Świdnicy. Marzenka, po zaliczeniu kolonii

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.
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le nie będzie takie trudne,
zwłaszcza, że będą się „kasować” dopiero po 2 latach. Co
więcej, zniknie możliwość ich
anulowania odbywając kurs
w Wojewódzkim Ośrodku
Ruchu Drogowego. Takich
kursów po prostu nie będzie,
ponieważ nie spełniały swojej funkcji.

Wśród wykroczeń,
które karane będą 15
punktami, znalazło się
kilka istotnych wybryków – choćby to za
nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu
na pasach

Takie kary mają zaboleć
Oswoiliście się już z surowymi przepisami drogowymi, które obowiązują od stycznia
tego roku? Najwyższy czas przygotować się na zmiany w taryfikatorze punktów karnych, które wejdą w życie 17 września. Za poważny wybryk będzie można dostać
mandat w wysokości 5 tys. zł i na dokładkę nawet 15 punktów karnych, których tak
łatwo już nie „skasujecie”.
Wprowadzenie wyższych
kar dla kierowców łamiących
przepisy, ma spowodować
zwiększenie bezpieczeństwa
na polskich drogach. Tak sobie
wymyślił ustawodawca, chcąc
wpłynąć w ten sposób na
tych, którzy siedzą za kółkiem,
zmuszając ich do refleksji. A
może już jest bezpieczniej na
drogach?
Zerknijcie na statystyki przygotowane przez policjantów z
Wałbrzycha i sami je zinterpretujcie. Można na nie spojrzeć
w dwojaki sposób. Owszem
cieszy to, że zmniejszyła się
liczba zabranych praw jazdy
i spadła ilość ukaranych za
zbyt szybką jazdę, ale już w
rubryce „ilość mandatów za
przekroczenie prędkości w
okolicach przejść dla pieszych”
tendencji spadkowej nie widać. Albo kierowcy niewiele sobie robią z surowszych
zapisów ustawowych, albo
mundurowi bardziej restrykcyjnie patrzą na łamiących
prawo w tym miejscu i częściej niż przed rokiem wystawiają mandaty? Zdecydowanie lepsza byłaby ta druga
odpowiedź, a kierowcom,
którzy mieli dotąd w nosie
ostrzejsze przepisy, radzimy

Statystyki z Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego
przypadki przekroczenia
prędkości

przypadki przekroczenia
prędkości w okolicach
przejść dla pieszych

zabrane
prawa
jazdy

styczeń-sierpień 2021

6517

1471

66

styczeń-sierpień 2022

5964

2433

29

zapoznać się z nowym taryfikatorem punktów karnych,
bo po 17 września mogą się
nieźle zdziwić. Za niektóre
wykroczenia popełniane jednorazowo dostaniecie nawet
15 punktów karnych (dziś
maksymalny wymiar kary
to tylko 10 „oczek”), ale to
nie wszystko. Dużo więcej
zapłacicie także popełniając
to samo wykroczenie w ciągu
2 lat. Lepiej ściągnąć nogę
z gazu.

Wśród wykroczeń, które
karane będą 15 punktami
znalazło się kilka istotnych
wybryków – choćby to za
nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na pasach lub
wchodzącemu na „zebrę”.
„Piętnastkę” dostaniecie, jeśli nie zatrzymacie się do
kontroli i podejmiecie próbę
ucieczki funkcjonariuszom.
Albo spowodujecie wypadek,
będziecie kierować autem po
alkoholu lub narkotykach,

ominiecie pojazd, który jechał
w tym samym kierunku, lecz
zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym
lub zdecydujecie się wyprze-

dzać na przejściu dla pieszych
albo bezpośrednio przed
nimi. Warto zapamiętać te zasady, bo przekroczenie limitu
24 punktów karnych wca-

Wedle nowych przepisów
od 17 września dwukrotnie
wzrosną kary grzywny dla
kierowców, którzy popełnią
to samo wykroczenie w ciągu 2 lat. Wyższe mandaty
będą groziły choćby tym,
którzy naruszą zakaz objeżdżania opuszczonych zapór
oraz wjadą na przejazd, jeśli
opuszczanie ich zostało rozpoczęte albo podnoszenie
nie zostało zakończone. W
przypadku popełnienia recydywy za wspomniane wykroczenia zapłacicie nie 2000
zł, ale dwukrotnie więcej.
Lista pozostałych przewinień, obejmujących zasadę
recydywy jest bardzo długa,
dlatego warto się z nią zapoznać. To m.in. nieustąpienie
pierwszeństwa pieszemu
czy wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, ale także
przekroczenie dopuszczalnej
prędkości. Dlatego jeszcze raz
przypominamy, że pośpiech,
nieuwaga, alkohol, narkotyki,
brawura i zbyt szybka jazda
to nie są najlepsi „przyjaciele” kierowcy.
Tomasz Piasecki

Recydywa dotycząca przekroczenia
dopuszczalnej prędkości

 o 31-40 km/h – 800/1600 zł
 o 41-50 km/h – 1000/2000 zł
 o 51-60 km/h – 1500/3000 zł
 o 61-70 km/h – 2000/4000 zł
 o 71 km/h i więcej – 2500/5000 zł

REKLAMA

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

» Nowy, surowszy taryfikator punktów
karnych wejdzie w życie 17 września
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Już 17 września o godzinie 8:30 spod wałbrzyskiego
hospicjum wyruszy specjalny rajd rowerowy. Stał się
on już cykliczną imprezą w naszym mieście.

została w tym roku ograniczona do
300.
Trasa zaplanowana jest na około
60 km i około 900 metrów przewyższeń (podobnie jak w zeszłym

SCB

Rys. Katarzyna Zalepa

W „Rajdzie dla Hospicjum” uczestniczą osoby, które zapisały się i przekazały darowiznę na rzecz placówki.
W zamian te osoby otrzymują pamiątkowe koszulki. Ilość uczestników

roku). W przypadku złej pogody
dopuszcza się skrócenie trasy. Organizatorzy przewidują 2 punkty
żywieniowe w Zagórzu i Głuszycy
oraz jeden punkt z napojami w
Walimiu. Z powodu ubezpieczenia
uczestników rajdu, tylko zapisani
rowerzyści mogą brać udział w
imprezie. Mile widziani są również
startujący na rowerach elektrycznych.

Fot. (red/archiwum)

Rajd dla hospicjum
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Hektolitry wody w szafie
Prędzej dojdziecie do porozumienia z botem dzwoniącym do was z nieznanego numeru w sprawie darmowego laptopa lub dogadacie się z telemarketerką
oferującą usługi związane z fotowoltaiką, niż zrozumiecie aktorki, piosenkarki
lub inne blogerki. Kupujące częściej ubrania niż wy spuszczacie wodę w kiblu.
Bardziej ekologiczne od wszelkich gwiazd i celebrytek, opowiadających banialuki o tym jak dbają o planetę, są żelki Haribo. Skupione w dużej ilości w jednym
opakowaniu, czyli... ekologicznie.
Dlaczego wytoczyliśmy przeciwko
znanym i lubianym najcięższe działa?
Chodzi o ekologię. Dokładniej o zużycie wody przy produkcji ubrań. A jeszcze szczegółowiej o mało ekologiczną
postawę gwiazd w tym względzie.
Tak, tak, wcale nie żartujemy.
Podczas gdy ekolodzy rwą włosy z
głowy, wyjmują z szafy widły oraz kosy
i buntują się przeciw słowom prezesa
Kaczyńskiego na temat tego, żeby
„w tej chwili palić wszystkim, poza
oponami czy podobnymi szkodliwymi
rzeczami, bo Polska musi być ogrzana”,
my zaglądamy do innego gabinetu. Na
którego drzwiach wisiała niedawno
tabliczka z napisem „dbaj o planetę,
oszczędzaj wodę”. W dobie kryzysu
energetycznego tabliczka pożółkła,
a kilkukrotnie przybijana i odrywana

przez konserwatora połamała się i dziś
wylądowała w jakimś magazynku na
kilka miesięcy lub nawet lat. Tak się
tylko zastanawiamy, czy rozmiękczona
ciągłymi zakupami jak chleb ogórkową
panna z napompowanymi ustami lub
hipokryta w poszarpanych rurkach
z Instagrama rozumieją, że kupując
tony ubrań szkodzą planecie? A tu proszę, impreza branżowa, nowy ciuch.
Spotkanie biznesowe, inna kiecka.
Premiera filmu, na ściance lśniący garnitur rano dostarczony przez kuriera.
Występ w telewizji śniadaniowej,
sru, kolejna bluzeczka. Nagrywany
codziennie vlog, wypada się przebrać
przynajmniej kilka razy. I tak dalej. O
co chodzi z tym, że nie można dwa
razy pokazać się w tym samym na
jakimś wydarzeniu? Oddamy pół

królestwa i księżniczkę za żonę, jeśli
ktoś nam to racjonalnie wytłumaczy.
Albo z innej beczki. Skoro kolor turkusowy jest już niemodny, a zastąpiła
go butelkowa zieleń lub purpurowego
T-shirta nikt już nie włoży, bo to passe
i lepiej wygląda pudrowy róż, to
zgodnie z tym, co mówią „eksperci”,
należy wymienić wszystkie ubrania.
Czy tak?! Modowy must have ma się
całkiem dobrze i wżera w głowy ludzi,
którzy jak barany (przepraszamy za
wyrażenie), pędzą do sklepu i kupują
koszulkę za 19,99, bo jakaś gwiazdka
w telewizji powiedziała, że to jest
właśnie ten moment, by być na topie.
Ta sama gwiazdka wylewa później
nierzadko morze łez utyskując nad
ocieplającym się klimatem i brakiem
wody w dalekiej Nigerii lub innym

Kamerunie. W szczycie hipokryzji
bierze jeszcze udział w koncercie lub
happeningu promującym postawy
ekologiczne. Oczywiście w nowym
przyodziewku. Nie trzeba mieć umiejętności dedukcyjnych porucznika
Borewicza, żeby stwierdzić, że coś
tu jest nie tak. Że coś tu śmierdzi
bardziej niż ścieki spływające kiedyś
z oczyszczalni Czajka prosto do Wisły
Jak udowodnili amerykańscy naukowcy (no bo kto inny miał tego dowieść) przemysł modowy jest drugim
na świecie pod względem zanieczyszczania środowiska, a do wyprodukowania odzieży potrzeba hektolitrów
wody. Zresztą co wam będziemy dużo
gadać. Wystarczy, że zerżniemy co
nieco z raportu tych zza wielkiej wody.
Cykl życia odzieży można podzielić na

kilka etapów. Produkcja, dystrybucja,
sprzedaż, użytkowanie, utylizacja. W
każdym z nich mamy do czynienia
ze znacznym zużyciem wody, której na Ziemi coraz bardziej brakuje.
Przypuszczamy, że wspomniane na
wstępie żelki Haribo, gdyby tylko coś
„kumały”, zrozumiałyby w lot, że im
dłużej używa się ubrań, tym korzystniej
wpływa to na środowisko. Tyle, że
branży modowej, produkującej coraz
częściej odzież wątpliwej jakości, to się
nie podoba. Skoro bluzka po jednym
praniu nadaje się do wyrzucenia, a
inna wyeksponowana na sklepowym
wieszaku nie jest wcale taka droga
i do tego modna, to… odpowiedź
nasuwa się sama. I kółeczko pięknie
zamyka się jak okrąg wykonany cyrklem przez dziecko w podstawówce.
Nie o to chodzi, żeby nosić podarte
portki. To jasne, ale trzeba pamiętać,
że uprawa bawełny, z której wykonana
jest ogromna część ubrań, wymaga
sporej ilości wody. Tkaninę zrobioną
z takiej bawełny trzeba dodatkowo
poddać obróbce cieplnej i chemicznej,
potem ufarbować. Nie będziemy wam
wspominać ile tysięcy litrów wody
potrzeba, żeby zrobić T-shirta, kurtkę
lub jeansy. Bardzo dużo! Dlatego
pomyślcie, nim kupicie nowe ubranie,
nakłaniani przez rozmaite gwiazdy
ekranu. Idealnym rozwiązaniem jest
ograniczenie konsumpcji i dbałość o
rzeczy już posiadane. A teraz zajrzyjcie
do swojej szafy, dajemy wam na to,
jakiś kwadrans. (Po 15 minutach).
No i co, ilu ubrań, zalegających na
półkach, nie nosicie już w ogóle, bo
stały się niemodne? Jeśli podrapaliście
się właśnie po brodzie, zmrużyliście
oczy i wymamrotaliście „hmmm”, to
macie do tego pełne prawo. Możecie
czuć się w pełni usprawiedliwieni,
bo my też tak naprawdę nie wiemy,
dlaczego w szafie mamy tyle ciuchów.
Dlatego zachowanie „idoli” z internetu nakłaniających do zakupów
odzieży, jest momentami bardziej
wkurzające niż grzybica stóp, hemoroidy i łuszczyca razem wzięte. Ale
to jeszcze nic. Gorsza jest ich obłuda,
która nie kroczy już tylko po ulicach,
ona wparowała do mieszkań razem
z futryną, rozgościła się w salonie i
już nawet jest po obiedzie, prosząc o
doniesienie tiramisu na deser i całej
miski słonych przekąsek, potrzebnych
do oglądania modowego vloga. Żeby
później to wszystko popić hektolitrami wody. Której zaczyna brakować.
Tomasz Piasecki
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» Komplet zwycięzców wspólnego konkursu WieszCo i Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju

Pojadą do Norweskiej Doliny
O tym, że warto brać udział w konkursach organizowanych przez WieszCo, nie
musimy chyba nikogo specjalnie przekonywać. O wartości naszych nagród przekonał się niedawno Łukasz Wiśniewski, który wygrał rodzinny wyjazd do Norweskiej Doliny. Ale po kolei.
Musimy się tym pochwalić, a co,
niech inni wiedzą. Co nas niezmiernie raduje, z ogromnym zainteresowaniem spotkał się nasz konkurs
zorganizowany wspólnie z Centrum
Kultury w Jedlinie-Zdroju przy okazji

19 Dolnośląskiego Festiwalu Zupy.
Przed miesiącem zaapelowaliśmy
do was o wymyślenie festiwalowego
hasła, czyli dwóch wersów jakiejś
miłej dla ucha rymowanki. I co się
okazało? Że stanęliście na wysokości

zadania. Pomysłów na festiwalowe
hasło było naprawdę sporo i aż żal,
że główną nagrodę mogła zgarnąć
tylko jedna osoba.
Zdaniem jury najlepszy slogan
wymyślił Łukasz Wiśniewski. Oto on:

„Hitem lata nie Chałupy, lecz jedliński
Festiwal Zupy”. Co o tym myślicie,
nam bardzo się podoba. Nagrodą
dla triumfatora był voucher na rodzinny pobyt w Norweskiej Dolinie.
Ale jeśli myślicie, że to wyjazd do

Łukasz Wiśniewski za
rymowankę „Hitem lata
nie Chałupy, lecz jedliński Festiwal Zupy” został
zwycięzcą konkursu na
festiwalowe hasło
Drugie miejsce w konkursie na hasło festiwalowe zajął Paweł Hrabia, a
jego slogan brzmi tak: „Jedlina to nie
tylko Borowa, ale przede wszystkim
zupa festiwalowa”. Nagrodą był
voucher do Parku Aktywności Czarodziejska Góra o wartości 200 zł.
Trzecie miejsce przypadło Dorocie
Raczek, która wymyśliła coś takiego:
„Lepsze niż pirackie łupy są festiwalowe zupy”. Ona wygrała również
voucher do Parku Aktywności Czarodziejska Góra o wartości 100 zł.
ToP

REKLAMA

Fot. Ryszard Burdek

„jakiegoś” zwykłego pensjonatu,
których pełno wokół, jesteście w
błędzie. Apartamenty w Szklarskiej
Porębie są naprawdę wypasione. Pan
Łukasz pojedzie tam z rodziną oraz z
dziećmi, pod warunkiem rzecz jasna,
że ma latorośle. W każdym razie
voucher jest ważny dla dwóch osób
dorosłych i dwójki dzieci. Obejmuje
wyżywienie, dwa noclegi w luksusowych apartamentach, a należy go
wykorzystać do 22 grudnia tego
roku, wyłączając weekendy. Krótko
mówiąc pojechać można w tym terminie w każdej chwili w dni robocze.

7

fakty / REkLaMa

WIESZ CO | NR 21/13.9.2022 r.

wysokiej jakości surowców, wypijecie
kawę pochodzącą z lokalnej palarni
oraz spróbujecie ciast wypiekanych
na miejscu. Ostatni jest MMS Marek
Śleszyński. W kawiarni Łakociak znajdziecie słodycze dla całej rodziny: gofry,
naleśniki, firmowe łaty, desery, lody,
ciastka i zdrowe przekąski.

» Gryfy zostaną wręczone w tym roku po raz 18

Kto teraz sięgnie po Gryfa?
Czekamy z niecierpliwością na rozstrzygnięcia w kolejnej edycji prestiżowego
plebiscytu. Mowa o Świdnickim Gryfie. W tym roku statuetki wręczone zostaną po raz osiemnasty.
„Firma roku”, „Dobre smaki” oraz
„Zdrowie i uroda”.
I tak do tej pierwszej kategorii
zgłoszeni zostali: Dyniowy Zakątek
– gospodarstwo rodzinne, którego
początki sięgają 1945 roku, gdy rodzina Staraków z kresów wschodnich
przyjechała do Olszan. I właśnie tam,
w Olszanach uprawiają dynie od 16
lat w oparciu o naturalne metody.

Kolejny nominowany to Palarnia
Blend – mieści się w Pszennie. Jest to
palarnia kawy działająca w regionie
od 3 lat. Dystrybucja kawy odbywa
się głównie poprzez prężnie działającą stronę internetową. Ostatni nominowany to Nuubag sp. z o.o. Firma
ze Strzegomia produkuje torebki,
ręcznie wykonane w Polsce, w tradycyjnych, lokalnych manufakturach.

Kolejna kategoria to „Dobre smaki”.
Wszystkie trzy firmy działają na terenie
Świdnicy. Piekarnia Żarnowiec Wiktor
Żarnowiec, to rodzinna firma z ponad
70-letnią tradycją, w której wypieka
się chleb według receptur przekazywanych z pokolenia na pokolenie.
Następny jest CAD Szymon Słomka.
Gałka to miejsce spotkań, w którym
spróbujecie lodów własnej produkcji z

Najbardziej prestiżowa jest kategoria „Firma roku”. W niej nominowane zostały również trzy firmy. DBI
Plastisc sp. z o.o. Firma istnieje w
Świdnicy od 2000 r., a zajmuje się
produkcją m. in. zaślepek, złączek
wentylacyjnych, przycisków osłony
termicznej, zabezpieczeń rur PE oraz
PCV, ma w swojej ofercie ponad 4
tys. produktów. Cloos Polska sp. z
o.o. to firma, która obchodzi w tym
roku jubileusz 30-lecia działalności
i jest jedną z wiodących spółek w
Polsce, zajmujących się projektowaniem i budową zrobotyzowanych
systemów spawalniczych. Zaś MiWi
Milena Witek to firma istniejąca na
rynku od stycznia 2020 r. Pierwotnym pomysłem było projektowanie
oraz szycie ubranek dla lalek BZ, ale
z czasem firma powiększyła asortyment o zestawy matchy-matchy.
KaR

Absolwencie!
Pochwal się świadectwem
Odbierz voucher o wartości
50 zł na Allegro!
Wałbrzych
ul. Słowackiego 19
T: 74 843 30 30
zak.edu.pl

REKLAMA

Wyróżnienia otrzymają laureaci
podczas gali przedsiębiorczości,
którą zaplanowano na 14 października. Kapituła konkursu złożona z
przedstawicieli władz miasta, organizacji okołobiznesowych oraz ubiegłorocznych zwycięzców konkursu
Świdnicki Gryf zgłosiła kandydatów
i nominowała do nagrody w kategoriach: „Sudecki produkt regionalny”,

REKLAMA

Fot. KaR

Kapituła konkursu Świdnicki
Gryf zgłosiła kandydatów i
nominowała do nagrody firmy w czterech kategoriach
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» - Będę walczyć i pójdę w ogień, aby dzieci poczęte dzięki procedurze in vitro i ich rodzice czuli się bezpiecznie – mówi Anna Gromek z fundacji Endomama

to do postawienia zasadniczego pytania: kto będzie kochał wyprodukowane w ten sposób dzieci?”... Okropne.

Program dofinansowań in vitro w Świdnicy ma się coraz lepiej. Właśnie dotarły
do nas świetne wiadomości. Niestety, niektórzy postanowili jednak tę radość
zniweczyć...
- 31 sierpnia w nocy na świat
przyszedł Franiu. Franek ma 58 cm
oraz waży 3200 gramów. Kochany
bobasek, jest trzecim świdnickim
dzieckiem, które urodziło się dzięki metodzie in vitro! Szczęśliwym
rodzicom życzę cudownych chwil,
przespanych nocy i zdrowia dla
ich pociechy – donosi prezydent

Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska.
Wszystko dzięki działającemu w mieście programowi in vitro. Głównym
celem jego jest zapewnienie dostępu
do procedury zapłodnienia pozaustrojowego mieszkańcom Świdnicy,
u których zdiagnozowana została
niepłodność, poprzez wsparcie
finansowe procesu leczenia.

Swego czasu petycję w sprawie
przyjęcia programu dofinansowania
in vitro, którą podpisało 1000 mieszkańców, wniosła świdniczanka, Anna
Gromek. Program został pozytywnie
zaopiniowany przez Agencję Oceny
Technologii Medycznych i Taryfikacji.
Aktualnie trwa jednak publiczna
awantura... Chodzi o niesławny już

podręcznik HiT. Fragment o in vitro
w książce do przedmiotu „Historia
i teraźniejszość” wywołał (i bardzo
słusznie) burzę. „Coraz bardziej wyrafinowane metody odrywania seksu
od miłości i płodności prowadzą do
traktowania sfery seksu jako rozrywki,
a sfery płodności jako produkcji ludzi,
można powiedzieć hodowli. Skłania

Na reakcję nie czekaliśmy długo. Wiem o podręczniku, gdzie jest fragment o hodowli dzieci. Zadaję sobie
pytanie, „gdzie” i „w co” ta Polska
zmierza?! Do kolejnych samobójstw
dzieci, tak jak to właśnie jest i słyszy
się o dzieciach. Będę walczyć i pójdę
w ogień, aby dzieci poczęte dzięki
procedurze in vitro i ich rodzice czuli
się bezpiecznie, byli akceptowani
i miały godne życie tak jak dzieci
poczęte siłami natury – mówi Anna
Gromek z fundacji Endomama.
Fundacja niosąca pomoc kobietom
chorującym na endometriozę oraz
parom cierpiącym na niepłodność nie
pozwoli na selekcję i podziały. - Dzieci
poczęte dzięki metodzie in vitro są obdarzone wielką miłością, wyczekiwane
latami przez swoich rodziców, którzy
mają za sobą ogromną walkę, wielki
stres i poniesione nakłady finansowe.
To jest niedopuszczalne, aby dzieci
były dyskryminowane. Mówimy „dość
tego” - informują przedstawiciele
KaR
Endomamy.
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Zdarzył się kolejny cud
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Fot. archiwum redakcji

Fundacja Endomama niosąca pomoc kobietom chorującym na endometriozę
oraz parom cierpiącym na
niepłodność nie pozwoli na
selekcję i podziały dzieci
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Fot. użyczone (TMMP)

U nas bije serce Toyoty

» - Jestem bardzo dumny z tego, co
udało nam się wspólnie z załogą
stworzyć i osiągnąć – mówi
Dariusz Mikołajczak

O zielonych halach, zapachu pizzy i dwudniowym poprawianiu
pisma urzędowego rozmawiamy z Dariuszem Mikołajczakiem,
prezesem zarządu Toyota Motor Manufacturing Poland w Wałbrzychu. I żeby nie było, że wywiad jest całkowicie oderwany
od rzeczywistości. O ekologii, silnikach i przekładniach hybrydowych oraz odpowiedzialnym biznesie też jest trochę.
Jakiej marki samochodem
jeździ Pan na co dzień?
- Muszę pana rozczarować.
Nie będzie na początek sensacji (wspólny śmiech). Jeżdżę
hybrydowym Lexusem. I proszę mi wierzyć, nie ma tu nic
do rzeczy fakt, że pracuję w
Toyocie. Wybrałem takie auto,
bo to po prostu bardzo dobry
samochód.
Rozumiem, że Mercedes
czy BMW nie „przeszłyby” u
Japończyków?
- Wiadomo, że nie wypadałoby przesiąść się do innego
samochodu, ale postawiłem
na tę markę z pełnym przekonaniem. Wiem, że może to zabrzmi jak reklama, ale jeszcze
5 lat temu wielu ludzi bało się
na przykład hybryd. Pytano „co
będzie z tymi bateriami”, „a jak
z niezawodnością” i co się okazało? Że w dużych miastach,
jak Wrocław, większość taksówkarzy jeździ hybrydami. A
oni, robiąc miesiącami tysiące
kilometrów, wiedzą co dobre.
Pamiętam, jak kiedyś jechałem
taksówką w Warszawie. Była
to wysłużona Toyota Prius. I
wie Pan, co ten taksówkarz
powiedział?
Że nie zamieniłby swojego
samochodu na żaden inny?
- Dokładnie tak. Chyba jechaliśmy z tym samym taksówkarzem (śmiech).
A teraz poważnie, co
takiego dostrzegli w nas
Japończycy, że rozpoczę-

li w Wałbrzychu w 2002
roku produkcję manualnych
skrzyń biegów? Bo chyba nie
zrobili tego przez miłość do
Chopina?
- Wpłynęło na to kilka powodów. Nasze członkostwo w UE.
Położenie geograficzne, bliskość
granic z Czechami i Niemcami,
a jeśli chodzi o Wałbrzych, to
przemysłowa historia miasta.
Potencjalnie można było liczyć
na kadrę pracowniczą, mającą styczność z przemysłem,
którą łatwiej niż gdzie indziej
można przekwalifikować do
pracy w fabryce koncernu motoryzacyjnego. Do tego bliskość
uczelni technicznych, choćby we
Wrocławiu, co gwarantowało
dostępność kadry inżynierskiej.
I niesamowita przychylność
ówczesnych władz miasta,
która chyba zdecydowała, że
Japończycy postanowili w Wałbrzychu wybudować fabrykę.
I nie zawiedli się?
- Absolutnie nie! Na początku miała to być fabryka zatrudniająca 350 osób z jedną linią
montażową, tymczasem już 2
lata po uruchomieniu zakładu,
podjęto decyzję o rozszerzeniu
produkcji i znacznym wzroście
zatrudnienia. Dziś w dwóch
fabrykach – w Wałbrzychu i
Jelczu-Laskowicach – pracuje
blisko 3,5 tys. osób, a wartość
inwestycji osiągnęła 6 mld zł.
Co najbardziej doceniają u
pracowników ludzie z Kraju
Kwitnącej Wiśni?
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- To, co dostrzegli w Polakach. Wbrew obiegowym opiniom jesteśmy zaangażowani,
pracowici i pomysłowi. A to
co japońska kadra najbardziej
docenia, to tak zwane „kaizeny”, czyli ulepszenia, które
wprowadzamy na każdym
szczeblu organizacyjnym. To
jest właśnie filozofią Toyoty,
że nie robi się usprawnień dla
firmy, ale dla samego siebie,
żeby poprawić miejsce pracy.
Pamiętam, że pierwszy prezes
naszej fabryki Toshitaka Kageyama, po kilku miesiącach
pobytu w Wałbrzychu stwierdził, że mentalność Polaków
jest podobna do japońskiej.
???
- Też byłem odrobinę zaskoczony.
To ten sam prezes, który
kazał Panu kilkunastokrotnie
poprawiać pismo?
- Tak! Naszą pierwszą siedzibą były dwa pokoiki w budynku, gdzie mieści się urząd
skarbowy. W jednym siedział
prezes. W drugim ja z polskim
kolegą z działu personalnego i Japończyk od finansów.
Miałem sporządzić jakieś pismo urzędowe, nie pamiętam
dokładnie jakie, ale nie to jest
najważniejsze. Napisałem dokument po angielsku i zaniosłem do prezesa. Potem przez
dwa dni je poprawiałem. A
to nie tego wyrazu użyłem,
a to przecinek był nie w tym
miejscu, co trzeba, a to zdanie

za szybko skończyłem, kropkę
niepotrzebnie postawiłem i tak
dalej. Zacząłem zastanawiać
się nawet, czy dobrze zrobiłem, przychodząc do tej firmy
(śmiech). Wtedy zrozumiałem
polskie przysłowie, że „diabeł
tkwi w szczegółach”.
Japoński perfekcjonizm
nie jest momentami uciążliwy?
- Na początku może to jest
potężne zderzenie kulturowe,
ale potem ten perfekcjonizm i
dbałość o szczegóły pomaga.
Daje pewność, że to, co się
robi, wykonuje się zgodnie z
planem i założeniami.
A’propos czasu sprzed 20
lat. To niewiarygodne jak
Toyota w Wałbrzychu, a później w Jelczu-Laskowicach,
rozwinęła się przez dwie
dekady. Zaczynaliście od kilku osób w dwóch pokojach
w budynku urzędu skarbowego…
- A gdzie teraz jesteśmy?
To niesamowite! Pamiętam z
tamtego okresu ogromne zaangażowanie wszystkich, żeby
fabryka najpierw ruszyła, a potem, by linie produkcyjne funkcjonowały bez zarzutu. Gdy na
przykład brakowało kotew do
maszyn, żeby można je było
przymocować do podłogi, jakiś
pracownik jechał do marketu
budowlanego i kupował je za
własne pieniądze. Poniesione
koszty były mu oczywiście
później zwracane przez firmę.

Chcieliśmy osiągnąć sukces.
Powstał wtedy niesamowicie
mocny i zgrany zespół, który
rozumiał się bez słów.
To prawda, że marka Toyota kojarzy się niektórym
w regionie z zapachem pizzy,
bo gdy zaczynaliście, niedaleko biur była pizzeria?
- (Długi śmiech). Chodzi o
nasze biuro w Jelczu-Laskowicach, dlatego, że tymczasowa
siedziba mieściła się w budynku, w którym rzeczywiście była
pizzeria. I zapach neapolitany
i capriciosy towarzyszył nam
tam przez kilka dobrych miesięcy. Trochę było w tym przypadku, ale na pewno sporo
śmiechu.
To, że hale fabryki w Wałbrzychu mają zielony kolor,
to już nie jest przypadek?
- Absolutnie nie! Gdy budowaliśmy fabrykę, odbyliśmy
rozmowę na temat koloru
elewacji. Można było zrobić
wszystko na szaro, ale prezes
zapytał wówczas, jaki jest herb
Wałbrzycha. Gdy zobaczył
dominującą w nim zieleń, a
wokół miasta pełno lasów,
zaproponował, by hale pomalować na zielono. Zgodziliśmy
się i to nie dlatego, że musieliśmy podporządkować się tej
decyzji, ale dlatego, że również uznaliśmy ten pomysł za
bardzo dobry. Zresztą wbrew
temu, co sądzi się o Toyocie, że
panuje tu określona hierarchia
i ma być tak jak „prezes chce”,
wiele decyzji zapada po dyskusjach, jako konsensus.
Czy zielony kolor hal miał
wtedy związek z ekologią?
- Wówczas jeszcze nie, ale
już wtedy zaczęliśmy myśleć
o ekologii. Jak widać, dobrze
wyszło.
Dobrze „wychodzi” też
w przypadku kobiet, gdy
Toyota stale poprawia ich
komfort pracy w halach produkcyjnych?
- Jesteśmy wiodącą firmą w
Europie, jeśli chodzi o zatrudnianie pań. Dość powiedzieć,
że na nowych liniach produkcyjnych, ergonomicznie bardzo
przyjaznych, pracuje prawie
tyle samo kobiet ilu mężczyzn.
To niespotykane w innych
zakładach pracy. Wsłuchujemy
się w propozycje pracowników, chcących poprawiać swoje warunki pracy. Najlepszym
przykładem jest biurowiec, w
którym się znajdujemy. Nie
znajdzie Pan tu żadnych schodów. Biurowiec jest całkowicie
parterowy i przyjazny osobom
niepełnosprawnym.
Fabryka przychylnie patrzy
też na lokalną społeczność, a
odpowiedzialny biznes jest
wpisany w wasze DNA?

- Oczywiście, że w ryzach
trzymają nas słupki, bo jesteśmy
spółką prawa handlowego i
przede wszystkim mamy zarabiać pieniądze. Ale równie
ważną sprawą jest społeczna
odpowiedzialność biznesu, czyli
wspomaganie lokalnej społeczności w rozmaitych przedsięwzięciach. Stąd nasz mocno
rozwinięty wolontariat, Fundusz
Toyoty i tak można byłoby jeszcze chwilę wymieniać. Firma, to
są ludzie, a w naszych fabrykach
potrafimy pomagać, będąc obywatelami lokalnej społeczności.
I nie zawsze te działania wiążą się z wielkimi pieniędzmi.
To właśnie te koncyliacyjne cechy dostrzegli w Panu
Japończycy, że w styczniu
2020 roku powierzyli funkcję
prezesa zarządu TMMP?
- Trzeba byłoby ich o to zapytać, ale mówiąc poważnie, gdy
dowiedziałem się o tym, kilka
dni chodziłem przygarbiony z
powodu przytłoczenia odpowiedzialnością.
Niewiele jest chyba podobnych przykładów w Europie, że „autochton” rządzi
w japońskiej fabryce?
- Na pewno jestem jednym
z pierwszych „miejscowych”,
którzy „trzymają lejce” w europejskim zakładzie Toyoty.
Fabryka w Wałbrzychu, to
pierwszy zakład poza Azją,
w którym Toyota zdecydowała się produkować części
do napędów hybrydowych.
Trudno było do tego namówić Japończyków?
- Bardzo trudno. Mamy
dużą konkurencję wewnątrz
koncernu i nowe projekty nie
spadają z nieba. Patrząc na
coraz bardziej wyśrubowane
normy emisji spalin, od kilku
lat wiedzieliśmy, że hybrydy
to nasza przyszłość, więc musieliśmy zacząć ostrą walkę
o tę inwestycję. Udało się,
a Japończycy dostrzegli w
nas wielki potencjał, docenili
dotychczasowe osiągnięcia i
obdarzyli wielkim zaufaniem.
Ile obecnie wałbrzyskiego
pierwiastka jest w Toyocie Yaris?
- Bardzo dużo. Jeśli zobaczymy gdzieś na ulicach Europy
nową Toyotę Yaris, to prawie
pewne jest, że ma w sobie elementy pochodzące z fabryk w
Wałbrzychu lub Jelczu-Laskowicach, czyli silnik i przekładnię
hybrydową lub manualną. Nie
będzie przesadą, jeśli powiem,
że u nas bije serce Toyoty.
Widzę i słyszę, że jest Pan
z tego bardzo dumny?
- To prawda, jestem bardzo
dumny z tego, co udało nam
się wspólnie z załogą stworzyć
i osiągnąć.
Rozmawiał Tomasz Piasecki
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Pokazali, jak tańczą płomienie
Ogień służy człowiekowi nie tylko do pragmatycznych celów, ale również do... rozrywki. I to właśnie
zastosowanie przypadło najbardziej do gustu uczestnikom VI Dolnośląskiego Festiwalu Ognia, który
odbył się w Starej Kopalni.
ie

» Kobiety i ogień – piekielne połączen

» Grupę Ognia Impuls można spotkać

» Występy były pełne emocji i ekspresji

Fot. Alfred Frater

Organizatorem wydarzenia był Wałbrzyski Ośrodek Kultury,
przy którym działa znana wielu wałbrzyszanom Grupa Ognia
Impuls. Na zaproszenie naszych artystów przyjechały też inne
zorganizowane grupy i soliści zajmujący się pokazami z wykorzystaniem ognia, aby stanąć w rywalizacji o cenne nagrody.
W ich rękach żywioł ten wydaje się być opanowaną i bardzo
plastyczną materią, przy pomocy której można opowiedzieć
różne historie, przekazać emocje oraz zadziwić cyrkowymi
popisami.
W tym roku Festiwal dzięki polsko-czeskiemu projektowi „Zbliżamy kulturalnie” miał

» Jak widać, z ogniem można
zrobić wiele rzeczy

przed meczami koszykarskiego Górn

ika

charakter międzynarodowy i gościł
również kuglarzy i publiczność zza
naszej południowej granicy. Pokazy
rozpoczął nasz Impuls, prezentując
pokaz inspirowany kulturą japońską. Pierwszy ogień na scenie rozpaliły gejsze. W jego blasku podziwialiśmy walkę ognistymi katanami, układy taneczne z wachlarzami,
zawirował ogień na kijach, ogniste
kule, dym i iskry. Wszystko to przy
rytmicznych dźwiękach muzyki z
Kraju Kwitnącej Wiśni. Bez chwili
wytchnienia na scenie kolejno pojawiali się kolejni soliści w swoich
» Popisy oceniało profesjonalne jury
teatralnych programach. Były one
bardzo zróżnicowane. Od popisów
żonglerki i plucia ogniem, po występy pełne teatru, emocji i musieli się z nim zbratać. Grupa Ognia Impuls
baletu. Na scenie z programem „Inna meduza” zaprezentowała wręczyła im swój rozpalony sprzęt i przy dźwiękach skocznej
się też najmłodsza uczestniczka festiwalu, 13-letnia Pola.
piosenki strażacy zaprezentowali swoje umiejętności kuglarskie.
Pokazy grupowe otworzyła natomiast Full Moon’s Flames, Trema strażaka w obecności ognia to niecodzienny widok.
a po ich kolorowym pokazie na scenie pojawili się goście zza
A teraz wyniki. Wśród solistów najlepsza była Hanna Sawpołudniowej granicy. Czeska Społeczność Żonglerska Enfys z czuk, a w kategorii grupowej jej koleżanki i koledzy z Wernisaż
Hradec Kralove. Po nich na deskach zrobiło się bardzo tłoczno, z Jawora. Artyści odebrali nagrody i udali się na odpoczynek,
bo widzami zawładnęła liczna grupa Wernisaż z Jawora. Wraz z bowiem w drugi dzień Festiwalu odbywały się warsztaty, które
nią było bardzo dużo ognia i wspaniały pokaz tańca, akrobatyki poprowadził do późnego popołudnia Jerzy Kozłowski.
i synchronicznych układów.
WOK i Grupa Ognia Impuls zapraszają już na kolejną edycję
Występom przyglądało się Dolnośląskiego Festiwalu Ognia w przyszłym roku.
oczywiście jury oceniające umieAlfred Frater
jętności kuglarskie,
taneczne i teatralne
oraz bacznie przyglądające się żonglerce. W trakcie narady
odbył się open stage, podczas którego
artyści zaprezentowali się w układach
dowolnych. Został
on poprzedzony niespodzianką, bo...
Festiwal zabezpieczał zastęp OSP
z Sokołowska. Choć
» Fireshow w najlepszym wydaniu
ogień jest ich wrogiem, to tym razem

Czas na głosowanie
Ogólna kwota Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok wynosi 4,2 mln zł. Masymalna
wartość jednego projektu nie może przekroczyć
z kolei kwoty 1 050 000 zł. Możecie już głosować
internetowo na poszczególne pomysły.

dzonego wybiegu dla psów w
Parku im. Tadeusza Kościuszki na

Sobięcinie – 82 tys. zł. Budowa
Centralnej Nekropolii Wałbrzyskiej przy ul. Żeromskiego 1 037
700 zł. Waflowo – świat szczęśliwych wałbrzyskich psów – 116
105,85 zł.
Remont nawierzchni drogowej
obręb Biały Kamień, ul. Reja
5 – 183 050 zł. Pumptrack – rowerowy plac zabaw dla małych
i dużych, młodzieży i dorosłych
– 865 500 zł. Muzyczny skwer

– 1 049 990 zł. Ławki i śmietniki – ul. Lotników oraz Żwirki i
Wigury – 12 800 zł. Wałbrzych,
Dzielnice z Sercem – 944 800 zł.
Nowe Miasto po nowemu – 920
tys. zł. Przystanek dla małego i
dużego – 192 550 zł. Skatepark
dla młodzieży – 751 tys. zł. Psi
wybieg – Dog Park Sobieskiego/
Olimpijska – 236 229,09 zł.
Uprawniony do głosowania jest
każdy mieszkaniec Wałbrzycha,

Fot. użyczone (UM Wałbrzych)

WAŁBRZYCH

Oto ich lista. Modernizacja
placu zabaw i budowa ogro-
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który ukończył 14 lat. Każdy ma prawo głosować
tylko raz na jeden projekt. Głosowanie, tylko internetowo, trwa do 30 września tego roku. SCB

„Szczęście jest tuż”

» Ryszard Rogowski napisał w swoim
życiu około pięciuset wierszy

Jakże często narzekamy,
Że nic nam w życiu nie wychodzi,
Że szczęścia w ogóle nie mamy,
A ono obok nas przechodzi.

Czasem naprzeciw wyjść mu trzeba,
Wyciągnąć dłoń, by los odmienić,
Podsk oczyć, by dosięgnąć nieba,
Lub schylić się, by podnieść z ziemi.
Zamiast bezczynnie wciąż narzekać,
Warto rozejrzeć się dok oła,
Może tam ktoś na ciebie czeka,
A może ktoś pomocy woła?!

DOBROMIERZ

Szczęście jest tuż
To tytuł jednego z pięciuset wierszy, które dotąd napisał Ryszard
Rogowski. Poeta-amator najczęściej tworzy wieczorami i w nocy,
a ulubioną porą roku, gdy siada do rymów, jest jesień. Być może
dlatego jego poezja przepełniona jest melancholią. Głównie pisze
dla siebie i z okazji rozmaitych okoliczności, ale także na... zamówienie. Jak mówi, nie o ilość chodzi, a o jakość.
Przepadamy za takimi pasjonatami, którzy zamiast na
emeryturze siedzieć przed
telewizorem i „skakać” po
kanałach, starają się robić
coś pożytecznego. „Coś”, co
przynosi radość innym. Bo
musicie wiedzieć, że Ryszard
Rogowski mając już 70 lat, nie
ukrywa się ze swoją poezją.
Ma swoje wieczorki, czyta
wiersze w kościele, zapraszany jest do radia. Przez długi
okres sprawował także rozma-

ite funkcje społeczne. Założył
choćby zespół folklorystyczny
Dobromierzanie, a przez 10
lat był jego kierownikiem, ale
nie o tym będzie, ponieważ
nas najbardziej interesuje
poezja, którą tworzy literat-emeryt.
Na pytanie jak to się zaczęło, nasz bohater tylko tajemniczo się uśmiecha. - Odkąd
pamiętam, zawsze lubiłem
poezję. Przepadam za Panem Tadeuszem. Przez kilka

godzin mogę recytować to
najsłynniejsze dzieło Adama
Mickiewicza, zresztą sama
spowiedź Jacka Soplicy to kawał czasu – śmieje się mieszkaniec Dobromierza i dodaje,
że wiersze zaczął pisać już w
szkole średniej, ale z tamtego
czasu nic nie zostało. Potem
rymy poszły w zapomnienie.
Wiadomo, rodzina, dzieci. Do
pisania wrócił pod koniec lat
80., gdy wyjechał za chlebem
do Niemiec. Tam dopadła

go tęsknota za rodziną, więc
wziął do ręki ołówek oraz
kartkę papieru i zaczął pisać.
Dziś można powiedzieć, że
były to listy miłosne do żony.
Prawda, że piękna historia.
- Najbardziej lubię pisać późnymi wieczorami, a nawet
w nocy. Bywa, że rozwiązuję
krzyżówkę, oglądam telewizję
i coś tam piszę. Ponieważ
mam podzielną uwagę – opowiada poeta-amator. Inspirują
go rozmaite rzeczy. Może to

być coś, co usłyszał w telewizji, przeczytał w gazecie lub
w książce albo usłyszał na
ulicy. Rymy zawsze wymyśla
sam. Nie posiłkuje się żadnymi
słownikami ani internetem.
Czasami „od ręki” napisze
6-7 zwrotek, a bywa, że jeden
wiersz tworzy kilka tygodni.
Wiadomo zależy od weny. - O
jakość chodzi, a nie o ilość –
kwituje nasz rozmówca.
Dzień po śmierci Jana Pawła
II napisał piękny wiersz o
papieżu. Potem przeczytał
go w kościele podczas mszy.
Ledwo zdążył wrócić po nabożeństwie do domu, a już rozdzwoniły się telefony. - Okazało się, że proboszcz naszej
parafii dzień wcześniej skopiował kilka zwrotek i rozesłał
do zaprzyjaźnionych księży. W
jednej chwili stałem się sławny – żartuje Ryszard Rogowski, który przeważnie pisze
dla siebie lub z jakiejś okazji – jubileuszu małżeństwa,

Ryszard Rogowski

uroczystości rodzinnych lub
na pożegnanie kogoś bliskiego. Głównie tworzy ośmioi dziewięciozgłoskowce.

Do pisania wierszy
Ryszard Rogowski
wrócił pod koniec lat
80., gdy wyjechał za
chlebem do Niemiec
Przeważnie stosuje rymy parzyste, czyli takie, w których
rymują się dwa kolejne wersy,
albo rymy krzyżowe. Wtedy
pierwszy wers rymuje się z
trzecim itd.
Poeta wszystkie wiersze
zapisuje w specjalnych brulionach, ponieważ nie korzysta
z komputera. Miło jest taki
zeszyt otworzyć w jesienny wieczór i przy kawie lub
herbacie powrócić do czegoś
co napisało się 10 lub 20 lat
temu. Przyznacie, że ma to
swój urok.
Tomasz Piasecki

REKLAMA

Fot. (red)

Jak wiele radości sprawia nam,
Gdy coś dobrego uczynimy,
Prawdziwe szczęście właśnie tam,
Gdzie my je dostrzec potrafimy.
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Nie ma lepszej
niż kwaśnica
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» Zupy dosłownie zawładnęły Jedliną

Stoiska w na placu Zdrojowym i w Parku Zdrojowym
uginały się od kociołków z
pysznościami, wśród których
kręciły się tłumy smakoszy. Jak
zwykle festiwal zupy przyciągnął do Jedliny-Zdroju mnóstwo ludzi. Nie ukrywamy, że
trochę też w tym pomogliśmy
ogłaszając świetny konkurs,
ale o tym przeczytacie w innym miejscu tego wydania
naszej gazety.
O tytuł najsmaczniej zupy
rywalizowały potrawy przygotowane przez 9 podmiotów.
Według jury, któremu przewodniczył Wojciech Harapkiewicz, szef kuchni w Restauracji
Boreczna, najlepsza była kwa-

śnica na żeberkach przygotowana przez restaurację Arcy
Jedlinka. Drugie miejsce przyznano grochowej wojskowej
prosto z Poligonu Smaków, a
jako trzecią najsmaczniejszą
zupę wskazano barszcz ukraiński ugotowany przez gości
zza naszej wschodniej granicy
z pensjonatu Warszawianka
w Jedlinie-Zdroju. Oprócz
symbolicznych waz najlepsi
otrzymali vouchery na staż w
Restauracji Boreczna.
Festiwal zupy to nie tylko
uczta dla ciała, ale również
dla ducha. W tym roku goście
imprezy wzięli udział w barwnym korowodzie z zespołami
Pieśni i Tańca Wałbrzych, Łany

i Powiśle oraz Hora Mare z
Mołdawii. Można było spotkać orkiestrę z Chmielnej, a
przy fontannie w Parku Zdrojowym przygrywało Sudeckie
Trio Smyczkowe.
To jeszcze nie koniec konkursu. Po raz pierwszy będziecie mogli wybrać swojego
faworyta. Do końca września
trwa bowiem głosowanie na
zupę publiczności. Można
to zrobić za pomocą formularza, który znajduje się na
stronie www.ckjedlina.pl. W
tym czasie większości zup
będziecie mogli spróbować
w restauracjach uczestników
festiwalu. A oto gdzie znaleźć
konkursowe zupy?

Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)

To ten właśnie wywar wybrało jury jako najsmaczniejszy podczas 19 Dolnośląskiego Festiwalu Zupy. Ale zaraz, zaraz. Wskazanie sędziów
nie musi pokrywać się z waszymi gustami. Macie jeszcze możliwość wybrać swoją ulubioną
zupę, głosując online.

Restauracja Arcy Jedlinka
– kwaśnica na żeberkach,
Poligon Smaków – grochowa
wojskowa,
Schronisko Harcówka – zielony barszcz, Oberża PRL –
zupa pomidorowa z lanymi

kluskami, Wiejski Dwór – zupa
chrzanowa, Karczma Rycerska
Zamku Grodno – zamkowa
micha rybna,
Restauracja Industrialna
– grecka zupa avgolemono.
Niestety nie ma możliwo-

ści skosztowania wywarów
przygotowanych przez gości
z Ukrainy, ale jeśli próbowaliście ich podczas festiwalu i
smakowały, to również możecie na nie głosować.
Red

MIEROSZÓW

Niech stuknie Trzydziecha

Biegacze i miłośnicy sportu w
ogóle pewnie już przygotowują
się do startu, a jeśli wśród naszych
czytelników są tacy, którzy po raz
pierwszy usłyszeli o tym wydarzeniu
to, hm, chętne im je przybliżymy. A
co, niech wszyscy wiedzą, że Trzydziecha jest super.
Ameryki nie odkryjemy, jeśli napiszemy, że to bardzo wymagający
bieg górski. Trasa liczy aż 30 km, a
do tego dochodzi 1000 m przewyższenia. Jest gdzie się ścigać. Nazwa
imprezy nawiązuje to masywu Lesistej Wielkiej, gdzie przyjdzie biegaczom rywalizować. Jest jeszcze coś,
co przyciąga uczestników – piękne
widoki, których na trasie na pewno
nie zabraknie.

Teraz kilka przydatnych informacji, bez których ani rusz. Wiecie
już, że zawody zaplanowano w
niedzielę, 18 września. Start odbędzie się o 10:00, a biuro zawodów
organizatorzy otworzą już o 7:30
w mieroszowskim Rynku, skąd cała
grupa „pójdzie w las”. Przepraszamy, należałoby chyba powiedzieć
poprawnie, że pobiegnie. Opłata
startowa to tylko 60 zł i 30 zł dla
mieszkańców gminy-gospodarza.
Rejestrować możecie się na stronie
www.ultimasport.pl. Dla śmiałków
przygotowano dwa bufety – po 10
km, na szczycie Lesistej Wielkiej i
drugi po ponad 20 km przed zbiegiem do Kowalowej. Zapewniamy
was, że trasa będzie doskonale

oznakowana, a obsługę biura zawodów oraz punktu kontrolnego
pomiaru czasu na 17 km zapewni
wspomniana już przez nas platforma ultimasport.pl.
Zapisy trwają wprawdzie do
dnia startu i to chyba bardzo dobra wiadomość, ale… Właśnie,
jeśli wyczerpie się limit określony
na 200 uczestników, to w dniu
Lesistej Trzydziechy obejdziecie się
smakiem i po prostu nie pobiegniecie. Lepiej zapisać się wcześniej.
Przypominamy też rekord trasy,
to 2:12:56. Tyle na pokonanie 30
km potrzebował Paweł Czerniak.
Ktoś spróbuje zmierzyć się tym
wyczynem?
Red

» W Mieroszowie wyczekują czwartej edycji Lesistej Trzydziechy

Fot. użyczone (MCK)

W tym przypadku nie chodzi o wiek, choć jesteśmy pewni, że
wielu – w tym my – chciałoby wkrótce świętować ledwie 30 urodziny. Piszemy o świetnej imprezie, która za kilka dni w niedzielę (18 września) wystartuje w Mieroszowie. Jest to – uwaga
werble – 4 Bieg Górski Lesista Trzydziecha.
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Czytali ballady i romanse
Tradycyjnie we wrześniu rozpoczęła się ogólnopolska akcja Narodowego Czytania ogłoszona przez prezydenta Andrzeja Dudę. W obecnym roku czytane były „Ballady i Romanse” Adama Mickiewicza.

W Szczawnie-Zdroju czytanie odbywało
się w pięknym historycznym gmachu Teatru
Zdrojowego. Czytającymi byli m.in.: Katarzyna
Pawlak-Weiss, p.o. naczelnika oddziałowego
Biura Edukacji Narodowej w Instytucie Pamięci

Narodowej we Wrocławiu, obecny burmistrz
Marek Fedoruk, Adam Motyka, Dorota Wołoszyn-Pusłowska, szczawieńska radna i Tadeusz
Wlaźlak, honorowy obywatel Szczawna i były
gospodarz miasta, Barbara Grzegorczyk, była

prezes spółki Uzdrowisko Szczawno-Jedlina
S.A., Monika Wachowicz, nauczycielka Zespołu
Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju, Iwona Czech, prezes Stowarzyszenia
Miłośników Szczawna-Zdroju. Piosenkę z
tekstem ballady „Tukaj, albo próby przyjaźni”
zaśpiewała uczennica Julia Zięba. Tradycyjnie
już, oprócz czytania dzieła prezentowanego
w danym roku, Iwona Czech opowiadała o
nieznanych lub mało rozpowszechnionych faktach z życia autora, a także o okolicznościach
SCB
powstania czytanych utworów.

Fot. użyczone (UM Głuszyca/Adam Danel)

» Sudecka Żyleta jest okazją do nawiązania nowych, często wyjątkowych znajomości

GŁUSZYCA

Marsz prawie na „żyletę”
Walka, pozytywna energia, radość, ale też ból, zmęczenie i czasem łzy – to nieodzowne elementy Sudeckiej Żylety. Niedawno odbyła się 11 edycja tego maratonu pieszego. Aż trudno uwierzyć, że to już tyle razy setki śmiałków „kręciło się”
nocami po lesie, by przezwyciężyć swoje słabości i pokazać hart ducha.
Podczas tegorocznej, letniej edycji Sudeckiej Żylety jak zwykle nie
zabrakło śmiałków, którzy zdecydowali się przeżyć niesamowitą

przygodę i wyruszyć nocą w marsz
po górach. A było ich ponad pół
tysiąca. Prawda, że ta liczba robi
wrażenie?!

Skoro miało być ostro, więc na
trasę liczącą prawie 70 km i 3000
metrów przewyższeń, wyruszono o
godz. 20:00. Łatwo zorientować się,

że niemal całą wędrówkę trzeba było
odbyć nocą. Wow, to jest to! Najlepsza trójka zawodników pojawiła
się na mecie przed 6:00 rano! Ale

Fot. użyczone (UM Szczawno-Zdrój)
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nie o żadne wyczyny tu chodzi. Nie
o bicie rekordów i walkę o miejsca.
Najważniejsze w całej zabawie jest
pokonanie morderczego dystansu.
W Sudeckiej Żylecie każdy, kto przekroczy linię mety, bez względu na
czas i własny stan, jest wygranym.
Ostatecznie maraton ukończyło 431
osób. To świetny wynik. Organizatorzy zadbali o to, by trasa została na
długo w pamięci i poprowadzili ją
m.in. przez Gomólnik Mały, Waligórę, Szpiczak, Włodzicką Górę i Wielką
Sowę. Nowy sponsor marszu zadbał
o znakomite oświetlenie punktów
kontrolnych, w szczególności Muflonowej Perci, którą dzięki dobrej
pogodzie mogli zobaczyć nie tylko
uczestnicy maratonu, ale również
wszyscy mieszkańcy Głuszycy.
Na koniec, jak zwykle przy organizacji tego typu wydarzeń, ogromne
brawa, uśmiechy, całuski i co tam
tylko chcecie, należą się wolontariuszom za ich zaangażowanie i włożone serce. To m.in. dzięki nim o 11.
edycji Sudeckiej Żylety jej uczestnicy
mówili tylko w jeden sposób – niesamowita, wyjątkowa, niezwykła.
Klimat oraz cała atmosfera tego
maratonu pieszego sprawiają, że
ludzie chcą uczestniczyć w kolejnych
edycjach wydarzenia, na które już
dziś zapraszamy.
Red

STARE BOGACZOWICE

Tak parafrazując jeden z wersów folkowej pieśni można podsumować dożynki gminne w Starych Bogaczowicach. Powiecie, w wielu miejscach o tej porze roku odbywają się podobne uroczystości. I macie rację, ale to
świętowanie z okazji zakończenia zbioru zbóż przypadło
nam jakoś wyjątkowo do gustu.
Może przez mnóstwo atrakcji?! Zumba, rodzinne gry i
zabawy, dożynkowe współzawodnictwo, loteria fantowa, a
na zakończenie dwa koncerty
– Electro Górale i Markus P. I
na zupełne podsumowanie
dyskoteka pod chmurką.
Tak było nie tak dawno w
Starych Bogaczowicach, a
dożynki gminne, jak zwykle

rozpoczęły się od mszy. Dożynkowe dekoracje i oprawa muzyczna w wykonaniu
Kapeli Góralskiej Janicki
nadała nabożeństwu wyjątkowego charakteru. Po
modlitwie, tradycyjnie już
barwny korowód przeszedł
na stadion, gdzie zabawa
trwała do północy. Oprócz
występów oraz gier i zabaw

nie zabrakło także pysznego jadła, a co najważniejsze słonecznej pogody i uśmiechniętych gości,
którzy tłumnie przybyli na
tegoroczną uroczystość.
Konkurs na najlepszy wieniec dożynkowy wygrała
polsko-ukraińska grupa, która stworzyła go w ramach
projektu „Nasza Siostra

» O oprawę muzyczną podczas dożynek w Starych
Bogaczowicach zadbała Kapela Góralska Janicki

Ukraina”. Drugie miejsce w
tym konkursie zdobyło sołectwo Gostków. Wybierano
też najładniejszą przydomową dekorację dożynkową.

Zwyciężyło sołectwo Chwaliszów, które pokonało przedszkole w Strudze, a trzecie
miejsce ex aequo zajęły sołectwa Stare Bogaczowice

Fot. użyczone (UG Stare Bogaczowice/Klaudia Karczmarz)

Plon zanieśli, plon

i Gostków. Wypada jeszcze
wspomnieć, że wyróżnienia
przyznano dwóm innym sołectwom – Struga i Cieszów
Red

CO W GMINaCH PISZCZy

» Ulica Świdnicka jest też na Ukrainie. Powstała w dowód wdzięczności za pomoc mieszkańcom Niżyna

ŚWIDNICA

Świdnicka w Niżynie
Nie pomagają dla splendoru, nie pomagają dla poklasku i podziękowań. Pomagają z dobroci serca, dostrzegając krzywdę
innych. Świdnica w kwietniu tego roku ochoczo ruszyła na pomoc obywatelom Ukrainy poszkodowanym przez agresję Rosji.
To sześć miesięcy pomocy,
jaką miasto Świdnica, indy-

widualni mieszkańcy i firmy
kierują w stronę rodzin z

Ukrainy. Zaraz po wybuchu
wojny ruszył punkt pomo-

cy przy ulicy Długiej 33.
Tam dostarczano dary, które
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później przekazano m.in. do
Niżyna, miasta partnerskiego
Świdnicy. Z wdzięczności za
okazane wsparcie tamtejsi
radni zmienili nazwę jednej
z ulic na cześć Świdnicy.
Mamy więc ulicę Świdnicką
już nie tylko w Strzegmiu,
czy Żarowie.
„Urząd Miasta Niżyn ma
przyjemność poinformować,
że 29 sierpnia na posiedzeniu
rady miejskiej postanowiono
zmienić nazwę jednej z ulic
miasta na cześć Świdnicy.
Ta inicjatywa jest wyrazem
głębokiej wdzięczności Niżyna dla mieszkańców waszego miasta za solidarność
i pomoc, jakiej nam udzieliła
wasza społeczność podczas
aktywnej fazy działań wojennych. Dzięki waszemu
wsparciu Niżynowi udało się
uniknąć katastrofy humanitarnej, pomóc najsłabszym
grupom mieszkańców naszego miasta, a także Siłom
Zbrojnym Ukrainy i obrony
terytorialnej” – napisał w
liście burmistrz miasta Oleksandr Kodoła.
Przypomnijmy, że układ
partnerski z Niżynem podpisano w 2001 roku w Świdnicy.
Objęto nim współpracę w zakresie kultury i sztuki, oświaty, nauki, sportu, turystyki i

gospodarki. Niżyn należy do
najstarszych miast Ukrainy.
Pomoc była rozległa i zróżnicowana. W Ukrainie brakowało dosłownie wszystkiego,
sytuacja była bardzo trudna...
Do Niżyna przekazano m.in.:
lekarstwa, zestawy opatrunkowe, jedzenie, powerbanki,
latarki, koce termiczne, śpiwory i karimaty.
A pamiętacie jeszcze początki wojny u naszych sąsiadów? Od pierwszego dnia w
Świdnicy działało kilka punktów, w których przyjmowano
wszelkie możliwe dary. W
pierwszych dniach pracowały
one od rana do nocy. - Zbiórka darów przerosła nasze
oczekiwania pod kątem ilości
i różnorodności tego, co ludzie ofiarowali. Staliśmy się
też miejscem docelowym,
do którego docierają transporty z terenu Niemiec. Są
one organizowane przede
wszystkim przez dawnych
mieszkańców Świdnicy, którzy
obecnie mieszkają w różnych
rejonach Niemiec i wśród
swoich przyjaciół i rodzin zorganizowali zbiórki darów,
które dowożą do punktów w
Świdnicy – mówiła wówczas
prezydent Świdnicy, Beata
Moskal-Słaniewska.
KaR

REKLAMA

Fot. użyczone (UM Świdnica)
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ŚWIEBODZICE

nie emituje dużego hałasu, i
co bardzo ważne, jest ekologiczny. Same plusy!
Przejdźmy do liczb. Na zaŚwiebodzice zadbały o czystość w mieście.
Na ulice wyjechał nowy sprzęt, a i to nie kup taboru zeroemisyjnego
wszystkie jeszcze dobre wiadomości w gmina Świebodzice pozyskała dofinansowanie w kwocie
tym temacie.
ponad 3,2 mln zł w ramach
Od początku nowego roku miejscowego Zakładu Usług Rządowego Funduszu Polski
szkolnego, w utrzymaniu Komunalnych będzie nowo- Ład. Koszt zamiatarki to poczystości na ulicach Świebo- czesna zamiatarka elektrycz- nad 710 tys. zł, z czego wkład
dzic pomagać pracownikom na. Pojazd szybko się ładuje, własny gminy to niecałe 72

Czyste miasto

tys. zł. To nie koniec wiadomości o czystych Świebodzicach. Zamiatarka jest bowiem
jednym z czterech pojazdów
zakupionych w ramach otrzymanych właśnie środków.
Niedługo do miasta przyjadą
jeszcze nowoczesna śmieciarka, duże auto dostawcze
oraz kolejny samochód dla
straży miejskiej.

Fot. użyczone (UM Świebodzice)
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KaR

Fot. KaR

» Jeśli chcecie odebrać swoją dokumentację medyczną, powinniście się pospieszyć

ŚWIDNICA

Zniszczą dokumentację
Zaplanowano brakowanie indywidualnej dokumentacji medycznej, wewnętrznej, pacjentów leczonych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Świdnicy w latach 1999 oraz 2001.
Brakowanie znaczy nic innego,
jak niszczenie. Dokumentacja z

1999 roku dotyczy dzieci i noworodków. Osobami uprawnionymi

do odbioru oryginału indywidualnej
dokumentacji medycznej są pacjent,

jego przedstawiciel ustawowy, bądź
osoba upoważniona przez pacjenta.

Osoby uprawnione zainteresowane
odbiorem oryginału indywidualnej
dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia są obowiązane
złożyć wniosek o wydanie medycznych papierów w sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, ul.
Leśna 27-29 lub w Dziale Organizacji
i Rozliczeń (pokój nr 21) od poniedziałku do piątku w godzinach od
7:00 do 14:35 w terminie do dnia
30 września tego roku.
Formularz wniosku o wydanie
dokumentacji dostępny jest we
wspomnianym już Dziale Organizacji
i Rozliczeń (pokój 21) oraz na stronie
internetowej szpitala. Po odbiór
oryginału dokumentacji medycznej
można zgłaszać się najpóźniej do 7
października 2022 roku, od poniedziałku do piątku w godzinach od
7:00 do 14:00, do Działu Organizacji
i Rozliczeń. Podajemy też nr tel. dla
lepszej komunikacji, to 74 851 74 90.
Odbiór dokumentacji możliwy jest
po osobistym stawieniu się, okazaniu
dokumentu tożsamości potwierdzającego uprawnienie do odbioru tej dokumentacji oraz potwierdzeniu odbioru.
Po wspomnianym wcześniej terminie, dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującą procedurą zostanie przeznaczona do zniszczenia.
KaR

ŚWIDNICA

Obdarowali potrzebujących

Ideą funkcjonariuszy służby więziennej było wsparcie dzieci, które
znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, dodatkowo spotęgowanej w wyniku trwającej inwazji w
Ukrainie. W ramach zbiórki finansowej zorganizowanej w jednostce,
za kwotę blisko 2 tys. zł, kupiono
m.in. urządzenia multimedialne oraz
wiele innych przedmiotów, w tym
zwłaszcza artykułów chemicznych.
Zapewne przekazane przedmioty, w
tym tablety, przydadzą się w trakcie
roku szkolnego.

Ponadto funkcjonariusze włączyli
się do czynnego wsparcia jednego ze skazanych odbywających
karę w świdnickim areszcie, który
własnoręcznie wykonał dla dzieci
bransoletki z koralików, zawierające wpisane imiona. Osadzony
produkował bransoletki przez
kilkadziesiąt dni.
- Radość dzieci z przekazanych
przedmiotów była bezcenna. Najmłodsi od razu założyli bransoletki
na dłonie. Ponadto w najbliższych
dniach niespodzianki, będące dzie-

łem pracy osadzonego, trafią do
kolejnych dzieci, aby dzięki temu
każdy maluch posiadał spersonalizowaną, swoim imieniem, bransoletkę
– informuje mjr Bartłomiej Perlak ze
świdnickiego aresztu.
To już kolejny akt dobrej woli funkcjonariuszy świdnickiego aresztu na
rzecz uchodźców z Ukrainy. Poprzednio organizowano zbiórki dla rodzin
więzienników, ale także i zbiórki
darów, które trafiły bezpośrednio na
Ukrainę.
KaR

» To już kolejny akt dobrej woli funkcjonariuszy
Aresztu Śledczego w Świdnicy

Fot. użyczone (Areszt Śledczy w Świdnicy)

Funkcjonariusze z Aresztu Śledczego w Świdnicy przekazali tablety
podopiecznym domu dziecka z Ukrainy, którzy pozostają zakwaterowani w świdnickim zakładzie poprawczym i schronisku dla nieletnich. Sprezentowali także bransoletki i wiele innych niespodzianek.
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» Kościół św. Michała, ok. 1890 rok / Fot. Muzeum Porcelany

Tu się kiedyś modlono
Na przestrzeni wieków w Wałbrzychu istniało wiele świątyń różnych wyznań. Kilka z nich drastycznie
przebudowano zmieniając ich funkcję. Niektóre przeniesiono w inne miejsce, po części z nich zostały
tylko zdjęcia i zapiski w kronikach. Różne były powody ich przeobrażenia lub wyburzenia.
Przypominamy zapomniane
świątynie.
Kościół św. Michała (Śródmieście)
Kościół parafialny, który stał
w Śródmieściu, u zbiegu ulic
Garbarskiej i Moniuszki, w
miejscu, w którym dzisiaj znajduje się kolegiata Matki Bożej
Bolesnej i Świętych Aniołów
Stróżów, przez wieki uważano
za najstarszą budowlę Wałbrzycha. Podobno został zbudowany w 1440 roku, według
innej relacji już w 1428 roku,
przez Georga von Czettritz-Neuhausa. Kościół, któremu
później nadano tytuł św. Michała, był niemym świadkiem
wielu burz i okropności choćby wojny trzydziestoletniej.
W1546 roku świątynia przeszła w ręce wyznawców religii

luterańskiej. W 1654 roku
kościół powrócił do katolików
zgodnie z postanowieniami
pokoju westfalskiego. Liczba
katolików, która drastycznie
spadła, stopniowo zaczęła
wzrastać, a później nawet
mocno się zwiększyła z powodu dużego napływu górników
z katolickiego hrabstwa kłodz-

kiego, dlatego konieczna stała
się rozbudowa kościoła. Efektem jest znana z archiwalnych
widokówek trójczłonowa (teleskopowa) bryła świątyni. Pod
koniec XIX wieku liczba dusz
w parafii katolickiej, do której
należało nie tylko miasto, ale
także pobliskie miejscowości,
takie jak Ober-Waldenburg

» Wnętrze kościoła św. Michała / Fot. „Beitrage zur Geschichte
der Stadt Waldenburg i Schlesien”

(Górny Wałbrzych), Weißstein
(Biały Kamień), Dittersbach
(Podgórze), Nieder-Hermsdorf
(Dolny Sobięcin), Neuhaus
(Nowy Dom), Hain (Gaj), Steingrund (Kamieńsk, obecnie w
Jedlinie-Zdroju), Bärengrund
(obecnie okolice ul. Świdnickiej
i Tatrzańskiej) i Altwasser (Stary
Zdrój), wzrosła do 12 tys., podczas gdy kościół mógł pomieścić zaledwie 700-800 osób.
Ponieważ dalsza rozbudowa mocno już zabudowanego kościoła nie wchodziła w
rachubę, zaczęto rozważać
budowę nowej świątyni. Zdecydowano, że powstanie ona
w miejscu dotychczasowego
kościoła (św. Michała), który w
związku z tym należało wyburzyć. Rozbiórkę rozpoczęto 27
listopada 1899 roku, po tym

jak rok wcześniej położono
kamień węgielny pod nowy
kościół (obecną kolegiatę).

Liczba dusz w parafii
katolickiej, do której
należało nie tylko miasto, ale także pobliskie
miejscowości, wzrosła
do 12 tys., podczas
gdy kościół mógł pomieścić zaledwie 700800 osób
Ostatnia msza w starym kościele odbyła się w drugą niedzielę adwentu, 10 grudnia
1899 roku. Nowy obiekt został
zbudowany według planów
znanego w dziedzinie architektury kościelnej wrocławskiego
architekta Alexisa Langera, a

konsekrowany przez kardynała – księdza biskupa Koppa 14
maja 1904 roku. Z wyburzonego kościoła do nowej świątyni przeniesiono ambonę oraz
chrzcielnicę (cenny zabytek z
1593 roku), a także wybrane,
te w lepszym stanie technicznym, epitafia pochodzące z
XVI-XVIII wieku, które wmurowano w elewację południową
obecnej kolegiaty. Z dnia 6
września 1842 r. pochodzą
unikalne grafiki autorstwa
polskiego artysty z Warszawy,
Aleksandra Lessera (18141884), na których utrwalił on
ten stary wałbrzyski kościół
św. Michała.
Kościół zastępczy (Śródmieście)
Nasuwa się pytanie, gdzie
były odprawiane msze w cza-
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» Kościół ewangelicki na Białym Kamieniu, lata 20. XX wieku / Fot. Muzeum Porcelany

» Kościół zastępczy, w którym odprawiano nabożeństwa w czasie budowy kolegiaty, 1900-1904 /
Fot. www.polska-org.pl

sie, gdy kościoła św. Michała
już nie było, a nowa świątynia była w trakcie budowy?
Oto w jaki sposób poradzono
sobie z tym problemem. W
ogrodzie przy plebanii wzniesiono kościół tymczasowy,
zastępczy (Notkirche). Budynek
w konstrukcji szachulcowej
postawiła firma Carla Jägera.
Nabożeństwa w tym kościółku
odbywały się do 1905 roku.
Później budynek przeniesiono
na ul. Cmentarną do Jedliny-Zdroju, gdzie aż do 1934 roku
służył lokalnej społeczności
jako kościół tymczasowy (Interims-Kirche). Jego wyposażenie
przeniesiono do kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii
Panny w Kamieńsku.
Synagoga (Śródmieście)
W 1882 roku przy ówczesnej
ul. Wasserstrasse (obecnie
św. Jadwigi) wybudowano
synagogę. W dniu 20 września 1883 roku poświęcił ją
rabin dr Samter. Murowaną
dwukondygnacyjną synagogę
wzniesiono na planie prostokąta, bez żadnych charakterystycznych dekoracji. Jedynym
wyróżnikiem architektonicznym były półokrągłe okna na
pierwszym piętrze oraz portal,
obejmujący drzwi i środkowe
okno frontowej ściany. Przed
synagogą urządzono placyk
z ogródkiem. W 1927 roku
przy synagodze wybudowano
dom gminy żydowskiej z dużą
salą zebrań, Wykorzystywany
głównie do celów modlitewnych, służył także jako miejsce
do nauki oraz mieszkanie dla
urzędników gminy. W nocy z
9 na 10 listopada 1938 roku
w czasie „Nocy kryształowej”
synagoga została podpalona
i zniszczona. Przypomnijmy, że
„Noc kryształowa” to pogrom
Żydów w Niemczech, zainicjowany przez władze państwowe, w czasie którego spalono
171 synagog, zniszczono 7,5
tys. żydowskich sklepów, zdemolowano 171 budynków
mieszkalnych, zbezczeszczono
niemal wszystkie żydowskie

cmentarze, zamordowano 91
osób narodowości żydowskiej,
a 26 tys. osadzono w obozach
koncentracyjnych. Współcześnie w miejscu synagogi znajduje się budynek, w którym
przez jakiś czas działała „Piekielna kuchnia”, później – po
rewolucjach Magdy Gessler z
2016 roku – „Nie bo mleczne”.

W 1927 roku przy synagodze wybudowano
dom gminy żydowskiej
z dużą salą zebrań,
wykorzystywany głównie do celów modlitewnych, służył także
jako miejsce do nauki
Kościół ewangelicki (Biały
Kamień)
Rok 1878 przyniósł niezależność dla parafii protestanckiej
na Białym Kamieniu. Przez
ponad 300 lat tutejsi ewangelicy podlegali pod parafię wałbrzyską. Mimo intensywnego
rozwoju tej przemysłowej miejscowości (trzeba pamiętać,
że dzielnicą Wałbrzycha Biały
Kamień stał się w połowie XX
wieku), dopiero w 1878 roku
parafia mogła stanąć na własnych „kościelnych nogach”.
W kwietniu na obecnym pl.
Kołłątaja wmurowano kamień
węgielny pod budowę miejscowego kościoła protestanckiego. 13 października odbyły
się uroczystości umieszczenia kuli na kościelnej wieży,
a 5 grudnia podniesiono trzy
dzwony, ofiarowane przez
miejscowych właścicieli ziemskich. W dniu 6 października
1879 r. miała miejsce konsekracja przy dużym udziale ofiarnej
ludności. Urząd pierwszego
pastora objął Tebesius. W sprawozdaniu czytamy: „We wtorek, 9 marca 1880 roku, odbyło
się uroczyste wniesienie nowo
wybranego pastora Diettricha
Tebesiusa. Około 20 wagonów
zajechało na stację kolejową
w Wałbrzychu, gdzie pastor
został powitany przez radę

kościelną i przedstawicieli gminy. Gdy tylko orszak powozów
dotarł do Białego Kamienia,
rozbrzmiały wszystkie dzwony.
Przed budynkiem urzędu miejskiego, w którym pastor miał
zamieszkać, zebrali się miejscowi. Wśród zgromadzonych
było też 20 dziewic ubranych
na biało, spośród których panna Christel Demuth powitała
wierszem pastora i jego żonę,
a także licznie zgromadzoną
publiczność. W imieniu rady
kościelnej pastora powitał były
radca dworu królewskiego
Treutler. Następnie w holu
urzędu podano posiłek”.
W dniu 1 kwietnia 1880
roku obok kościoła rozpoczęto budowę nowego domu
pastora. Wcześniej stał w tym
miejscu inny budynek, tzw.
dom Bornemanna. Ale został
on zakupiony przez parafię za
6 tys. marek z przeznaczeniem
do rozbiórki, a na jego miejscu
położono fundamenty pod
pastorówkę. Pastor miał się
do niej wprowadzić już 1 października. Opuszczoną świątynię rozebrano na początku lat
70. (najpóźniej wieżę w 1972).

Na portalu www.polska-org.pl
jest kilka komentarzy dotyczących tej nieistniejącej już świątyni. Zacytuję najciekawsze:
1) „Syn pastora ewangelickiego (właściciela kościoła) w
latach 70. przyjechał na Biały
Kamień i gdy zobaczył zburzony kościół, to wyskoczył oknem
z hotelu Sudety. Podobno w
wieży zamurowane były spore
kosztowności. Czy to jest prawda, nie wiem, ale myślę że jest
ciekawa”. (autor: bolek)
2) „W 1964 roku przekopano
piwnice pastorówki w celu
odnalezienia domniemanego

» Wałbrzyska synagoga, 1905 rok / Fot. Stara Kopalnia

przejścia podziemnego łączącego budynek z kościołem.
W przejściu tym miało być
jakoby schowane wyposażenie
kościoła. Z poszukiwań nici.”
(autor: Arek354).
3) „Kościół faktycznie rozebrano na początku lat 70.
przy pomocy DeTów (prawdopodobnie chodzi o spycharkę
DT – przyp. red.). Chodziłem
wtedy do SP 6 i często na
przerwach obserwowaliśmy
rozbiórkę wracając niemiłosiernie zakurzeni, gdy kolejny
fragment runął. W kuli wieńczącej wieżę znaleziono trochę

pamiątek, ale nie wiem jakiej
wartości. To był piękny obiekt”.
(autor: kaz69).
Wkrótce o kolejnych zapomnianych wałbrzyskich świątyniach.

Opr. Piotr Frąszczak
Bibliografia:
- Stein E., Das Buch der Stadt Waldenburg in Schlesien, Kommunal-Verlag
G.m.b.H. Berlin-Friedenau, 1925
- Richter A., Chronik von Weissstein,
Kreis Waldenburg, i. Schlesien, Selbstverlag der Gemeinde Weißstein, 1926
- www.sztetl.org.pl (dostęp 04.09.2022)
- www.pl.wikipedia.org (dostęp
04.09.2022)
- www.polska-org.pl (dostęp
04.09.2022)
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Trudne napięcie

Pływanie
ze zmianami

Przy ulicy Kościuszki, na odcinku od skrzyżowania
z Traugutta w kierunku ulicy Pocztowej w Jaworzynie
Śląskiej, ciągle trwają prace związane...

Nie można już korzystać z basenu letniego przy ulicy Śląskiej w Świdnicy, ale za to od niedawna zapraszamy do
krytej pływalni przy ulicy Równej.

wykonanie nowego oświetlenia pierwotnie
planowano zakończyć do pierwszych dni
września. Wiadomo, że terminu nie uda
się dotrzymać.
- Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
O postępach prac będziemy informować na
bieżąco – informują przedstawiciele Urzędu
Miejskiego w Jaworzynie Ślaskiej.
KaR

pływalnia będzie czynna
od godziny 6:00 do 22:00,
natomiast w weekendy od
10:00 do 18:00. Pływanie
zaczyna się o każdej pełnej
godzinie. Cennik pozostał
bez zmian. Bilet normalny
kosztuje 12 zł, a ulgowy
8 zł. Dostępne są również

karnety, np. na 10 wejść
i promocje dla posiadaczy Świdnickiej Karty Dużej Rodziny i Świdnickiej
Karty Seniora. W obiekcie
honorowane są również
karty MultiSport, Medicover,
FitProfit i PZU Sport.
KaR

REKLAMA

REKLAMA

W nowym sezonie, od
poniedziałku do piątku,
basen będzie czynny już od
godziny 6:00. Będzie też
więcej tzw. godzin sportowych z pływaniem po
torach. Zmieniają się także
godziny otwarcia obiektu.
Od poniedziałku do piątku

Fot. KaR

Fot. użyczone (OSiR Świdnica)

… z demontażem starych oraz instalacją
nowych słupów oświetleniowych. Ostatnio
pojawiły się niestety problemy. Ze względu
na awarie, do jakich dochodziło niedawno
na terenie województwa dolnośląskiego
na tzw. sieci średniego napięcia, termin
realizacji inwestycji uległ sporemu wydłużeniu. Wyłączonych pozostaje wciąż sześć
słupów oświetleniowych, a dodajmy, że
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Rozsławia powiat

Kolejny ważny remont drogowy w gminie Świdnica.
Wiąże się to z utrudnieniami dla kierowców.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i
Autostrad oddział we Wrocławiu informuje o
rozpoczęciu wyczekiwanego remontu drogi
krajowej nr 35 na odcinku Mokrzeszów –
Słotwina. Łączna długość modernizowanych
odcinków wynosi dokładnie 2,350 km.
Wykonawcą inwestycji jest firma z okolic
Poznania. Remont dziurawej drogi, który
rozpoczął się jeszcze w ostatnich dniach

sierpnia, będzie obejmował sfrezowanie
nawierzchni, lokalną wymianę podbudowy,
ułożenie nowej warstwy wiążącej i ścieralnej
oraz wykonanie nowych poboczy i oznakowania poziomego. Podczas trwania remontu
musicie pogodzić się z czasowymi utrudnieniami w ruchu. Planowany termin zakończenia robót to 28 października tego roku.
KaR

powiatu świdnickiego, która
przyznała znanemu sportowcowi specjalną nagrodę finansową. Jak powiedział przewodniczący rady,
Krzysztof Sołtys w laudacji
uzasadniającej przyznanie
nagrody: - Zdajemy sobie
doskonale sprawę, że bycie

zawodowym sportowcem
to seria wyrzeczeń, ciężkich
treningów, ciągłe przebywanie poza domem, z dala od
najbliższych. Dlatego wierzymy, że dzisiejsza nagroda
pomoże panu dalej rozwijać
swoją karierę...
KaR

REKLAMA

REKLAMA

Głównego bohatera nie
trzeba chyba bliżej przedstawiać? Ale dla porządku, Paweł Fajdek to mistrz
Polski, pięciokrotny mistrz
świata oraz brązowy medalista igrzysk olimpijskich
w rzucie młotem. Został
on doceniony przez radę

Fot. KaR

Fot. użyczone (Starostwo Powiatowe w Świdnicy)

Na ostatniej sesji rady powiatu świdnickiego rajcy
uhonorowali pochodzącego z Żarowa Pawła Fajdka
specjalną nagrodą.

Utrudnienia na jezdni
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Fot. użyczone (Filharmonia Sudecka)

» Orkiestrą Filharmonii Sudeckiej dyryguje Sebastian
Perłowski – XXXI Forum Ekonomiczne Karpacz 2022

Popisy nie z tej ziemi
Za muzykami Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu pierwsze wrześniowe koncerty
– jeszcze specjalne, ale już znaczące. Choćby ten podczas XXXI Forum Ekonomicznego w Karpaczu, który był okazją do zaprezentowania muzyki polskiej. Wkrótce
45. sezon artystyczny ruszy pełną parą.
W Karpaczu wybrzmiały
utwory Moniuszki i Żeleńskiego, Kurpińskiego i Paderewskiego, ale także kompozycja
Michała Ziółkowskiego „Pavana e Tarantella”. Młody kompozytor urodzony w 1991 w
Zakopanem, pianista i aranżer
pasjonuje się muzyką od 15
roku życia. Jego pierwsze kompozycje powstały w liceum,
gdzie po raz pierwszy dostrzeżono jego talent. Michał jest
absolwentem Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego
we Wrocławiu. Wiele z jego
utworów zostało wykonanych
w Narodowym Forum Muzyki
we Wrocławiu. Wykonanie
„Pavana i Tarantella” w obecności uczestników XXXI Forum
Ekonomicznego Karpacz 2022
wywołało żywą i entuzjastyczną reakcję. Jego nazwisko z
pewnością znajdzie się jeszcze
na afiszach reklamujących koncerty Filharmonii Sudeckiej!
Przypominamy melomanom o kolejnym specjalnym
koncercie życzeń Elżbiety
Łaganowskiej, którym była
dyrektor Filharmonii Sudeckiej
pożegna się z prowadzoną
przez siebie przez ponad 8
lat instytucją. Program jest
przebojowy. Bizet uwertura do
opery „Carmen”, z II Suity „Arlezjanka” Menuet, Farandola,
Griega z I suity Peer Gynt:
Poranek, W grocie Króla Gór,
von Suppé uwertura do opery
„Lekka kawaleria”, Straussa
jr. „Kaiser Walzer”, Ketelbey’a
„Na perskim rynku” czy wreszcie Offenbacha uwertura do

operetki „Orfeusz w piekle”.
Orkiestrę poprowadzi tym
razem wałbrzyszanka Ewa
Gądek-Rosiak. Warto wybrać
się w niedzielny wieczór 18
września o godzinie 18:00 do
Filharmonii Sudeckiej.

Obok połączenia doświadczenia i młodości, zwracamy uwagę na różnorodność
programową i artystyczną dynamikę w
Filharmonii Sudeckiej
Instytucja od 12 września
prowadzi sprzedaż abonamentów, możliwy jest także
zakup biletów na koncerty
całego 45. sezonu artystycznego 2022/2023. Po okresie
pandemii stracono już nadzieje, że planowanie imprez
kulturalnych jest możliwe.
Tym bardziej z nadzieją i radością filharmonicy anonsują
kilkadziesiąt koncertów w
nadchodzącym sezonie, 30
abonamentowych, 11 specjalnych i 7 kameralnych. Obok
połączenia doświadczenia i
młodości – zwracamy uwagę
na różnorodność programową
i artystyczną dynamikę. Orkiestra Filharmonii Sudeckiej
będzie miała okazję współpracować z 33 dyrygentami, na estradzie wystąpi 65
solistów, w tym 18 z nich to
muzycy tutejszej filharmonii.
Ta rozmaitość posłuży artystycznemu rozwojowi muzyków zespołu orkiestrowego.

Przed pulpitem dyrygenckim
pojawią się doświadczeni
mistrzowie polskiej batuty
tacy jak Antomini Wit, Marek
Pijarowski, Wojciech Rajski,
Tadeusz Wojciechowski, Michał Klauza, Vladimir Kiradijev,
Krzysztof Kusiel-Moroz, Jacek
Błaszczyk Błaszczyk, Bartosz
Żurakowski, Mariusz Smolij,
Agnieszka Franków-Żelazny,
Monika Wolińska i Paweł Kotla. Ale także młodzi i już utytułowani dyrygenci jak Joanna
Ślusarczyk, Katarzyna Tomala-Jedynak, Maciej Tomasiewicz,
Rafał Kłoczko, Przemysław
Neumann, Wojciech Semerau-Siemianowski, Artur Wróbel,
czy Radosław Droń. Podobnie
z instrumentalistami, wśród
których usłyszymy Krzysztofa Jakowicza, Tomasza
Tomaszewskiego, Romana
Widaszka, Clemensa Weigla,
Łukasza Długosza, ale także
Tomasza Darocha, Jarosława
Nadrzyckiego, Daniela Mieczkowskiego, Sarę Dragan,
Piotra Alexewicza, Macieja
Kułakowskiego, Klaudiusza
Barana, Szymona Komasę, Jakuba Kościuszko czy Mateusza

Żurakowskiego. Spośród muzyków tutejszej orkiestry koncerty solowe zagrają Grzegorz
Mondry, Dorota Graca, Zofia
Kowalczyk i Ildiko Juhasz,
według kolejności kalendarza
programowego. Niezmiernie
ważne dla rozwoju artystycznego są koncerty kameralne.
I na taką ofertę programową
melomani mogą liczyć raz
w miesiącu przychodząc na
sobotnie koncerty o godzinie
18:00. Muzyka kameralna w
sali koncertowej Filharmonii
Sudeckiej brzmi zjawiskowo.
Posłuchajcie sami!
Inauguracja sezonu to zapowiadany już koncert Marka
Pijakowskiego za pulpitem
dyrygenckim i skrzypka Krzysztofa Jakowicza. Orkiestra Filharmonii Sudeckiej rozpoczyna
kompozycją Józefa Wiłkomirskiego, podkreślając w ten
sposób uznanie dla swojego
patrona. W programie znalazły
się także Koncert skrzypcowy
Ludwiga van Beethovena i XI
Symfonia „Z nowego świata”
Antonina Dvořáka.
Październik rozpocznie się
koncertem jazzowym. Swój

solowy projekt Komeda Reflections zaprezentuje Maciej
Tubis – pianista, który swój
unikalny styl wykreował poprzez autorskie kompozycje
jako lider zespołu Tubis Trio.
Fortepian akustyczny został
poszerzony o preparacje oraz
syntetyzator analogowy. Dotychczasowe inspiracje pianisty muzyką minimalistyczną
zostały uzupełnione wpływami muzyki elektronicznej,
filmowej i neoklasycznej. Ten
niespotykany dotychczas konglomerat prowadzi do skojarzeń ze współczesną muzyką
filmową, a przecież muzyka
Komedy najlepiej odnajdywała się właśnie na srebrnym
ekranie. W repertuarze koncertu znajdzie się legendarna
„Kołysanka Rosemary”, ale w
zaskakująco śmiałej interpretacji znanej już z publikacji
w sieci. Ten, jak i kilka innych
utworów („Prawo i pięść”,
„Start”) zostały poszerzone o
dodatkowe instrumentarium,
a całość będzie przeplatana fortepianem solo („Moja
ballada”, „Po katastrofie”)
i swingującym motywem z

Bilety bez zmian
To ważna informacja dla melomanów.
Ceny biletów do Filharmonii Sudeckiej pozostają bez mian.
koncerty abonamentowe: 40 zł normalny, 30 zł ulgowy
koncerty kameralne: 30 zł normalny, 20 zł ulgowy
koncerty specjalne: 80 zł normalny, 60 zł ulgowy

filmu „Dwaj ludzie z szafą”. To
pierwszy z siedmiu koncertów
kameralnych w Filharmonii
Sudeckiej – 1 października o
godz. 18:00.
Z kolei koncert specjalny
zaplanowany 7 października
2022 zapowiada się jako wielkie, muzyczne wydarzenie.
W Wałbrzychu odbędzie się
polska premiera jazzopery
„Beatrice” Rogera Treece’a.
Amerykański kompozytor,
aranżer, wokalista i dyrygent,
współpracuje ze światowymi
wykonawcami muzyki klasycznej, jazzowej i popularnej.
Jako producent muzyczny
czuwał nad powstawaniem
przeszło 50 albumów fonograficznych (m. in. The Manhattan Transfer, The King’s
Singers, The New York Voices, The Chicago Symphony
Orchestra, The Danish Radio
Orchestra & Choir, The Los
Angeles Master Chorale, The
Turtle Island String Quartet,
Barry Manilow, Josh Groban), dzięki którym otrzymał
pięć nominacji do nagrody
Grammy amerykańskiego
przemysłu muzycznego oraz
czternaście nagród Downbeat.
Wyjątkowe miejsce w jego
dorobku zajmuje współpraca
z Bobbym McFerrinem i album
VOCAbuLarieS, na którym
skomponował i nagrał utwory
okrzyknięte przez krytyków
muzycznych arcydziełami i
„nowym standardem w dziedzinie muzyki chóralnej”. Jego
osobisty udział w wałbrzyskim
koncercie w charakterze dyrygenta, a także wokalisty
jest wyjątkową okazją do
poznania wyjątkowego dzieła
napisanego z okazji 700-lecia
śmierci Dante Alighierego.
Premiera jazzopery odbyła
się w 2021 roku w RAI Auditorium „A. Toscanini” w Turynie, z udziałem Narodowej
Orkiestry Symfonicznej RAI,
pianistki jazzowej Rity Marcotulli, akordeonisty Ugo Viola,
narratorów Alessi Navarro (w
roli Beatrice) i Pino Insegno (w
roli Dantego), grupy wokalnej
Real Circle Project (10 głosów solowych) i chóru White
Voices w reżyserii Maurizio
Fornero. Oryginalne teksty do
muzyki Rogera Treece’a specjalnie do tego projektu napisał Fabio Appetito. Polska, a
zarazem wałbrzyska premiera
odbędzie się udziałem orkiestry Filharmonii Sudeckiej
pod dyrekcją Rogera Treece’a,
pianisty Tomasza Kaczmarka,
akordeonisty, dwojga aktorów i chóru. Zapowiadamy to
wydarzenie jako wyjątkową
atrakcję muzyczną.
Red
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DZIEJE SIĘ CIEKAWIE
Na hiszpańską nutę

Inauguracja z przytupem

Już w sobotę 24 września o godzinie 19:00
w sali kameralnej Teatru Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju odbędzie się koncert pieśni hiszpańskiej. W programie Federico Garcia Lorca
„Canciones espaniolas antiguas”. Wystąpią
Marta Motkowicz (alt) i Witold Janusz (fortepian). Bilety w cenie 35 zł do nabycia w biurze
Teatru Zdrojowego (9:00-14:00), Kawiarni Bohema (12:00-21:00) oraz w Domu Zdrojowym
(przez całą dobę).

Podczas inauguracji sezonu kulturalnego odbędzie się wręczenie dorocznych nagród prezydenta Świdnicy w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury oraz statuetek mecenasa kultury. Następnie Sonia Bohosiewicz wystąpi w muzycznym stand-upie „10 sekretów
Marilyn Monroe”. W repertuarze utwory Marilyn Monroe, Elli Fitzgerald
czy Franka Sinatry, w tym piosenki znane publiczności z filmu Janusza
Majewskiego
„Excentr ycy,
czyli po słonecznej stronie
ulicy”, m.in. „I
wanna be loved by you”,
„On the Sunny Side of the
Street”, „New
Yo r k , N e w
York”, „I’ve got
you under my
skin” czy „I’m
beginning to
see the light”.
To wszystko już
22 września w
sali teatralnej
Świdnickiego
Ośrodka Kultury.

Fot. użyczone (materiały organizatorów)

Całkiem nieźle dosolili
Organizatorzy festiwalu filmowego Solanin nie dali złamać się ani pandemii, ani kryzysowi energetycznemu
i przeprowadzili po raz 14 swoją imprezę i to jak. Tradycyjnie Nowosolski Dom Kultury był miejscem projekcji krótkometrażowych filmów – konkursowych, ale też
wielu kinowych nowości oraz nietuzinkowych spotkań.
Wśród zaproszonych gości był Kazik Staszewski z Kultu.
Twórcy filmowego święta
naprawdę dosolili. Przez trzy
dni entuzjaści X muzy mogli
obejrzeć 29 obrazów wybranych spośród blisko 300
zgłoszonych do konkursu w 4
kategoriach – kina niezależnego, kina offowego – animacji,
dokumentu i fabuły. Pięcioosobowe jury, w którym – obok
Mikołaja Trzaski, Łukasza Rondudy, Michaliny Łabacz, Kuby
Armaty – znalazła się także
Karolina Bruchnicka (aktorka
naszego teatru), wskazało
tegorocznych zwycięzców.
Statuetki odpowiednio ode-

brali: Maria Mordarska za
„Ukołysaj”, Piotr Tokarz za
rysunkowy „Śniło mi się”,
Jakub Ciosiński za dokumentalny „Ten obrazek jest bardzo
ładny” oraz Maciej Jankowski za „Warzywa i owoce”.
To konkurs, a więc obok
niego widzowie mogli
uczestniczyć w projekcjach
najczęściej nowych, nietuzinkowych, polskich filmów.
Trudno wymienić wszystkie
tytuły, przytoczę zatem kilka
najciekawszych – „Piosenki o
miłości” Tomasza Habowskiego, „Wszystkie nasze strachy”

Łukasza Rondudy, „Głupcy”
Tomasza Wasilewskiego,
„Dzień, w którym znalazłem
w śmieciach dziewczynę” Michała Krzywickiego czy „Cicha
ziemia” Agi Woszczyńskiej. To
filmy fabularne. Oczywiście,
organizator jak zawsze zadbał
o produkcje dokumentalne.
Wśród nich widzowie zobaczyli „Kult” Olgi Bieniek,
„Boga i wojowników lunaparków” Bartłomieja Żmudy.
Nie byłoby jednak Solanina,
gdyby nie spotkania z filmowcami. W tym roku do Nowej
Soli przyjechali m.in. Kazik

SCB, KaR

Staszewwski – lider zespołu
Kult, Tomasz Habowski, Łukasz Ronduda, Anna Kazajak,
Aga Woszczyńska. Nie wiem,
czym to jest spowodowane,
ale tu zawsze widzowie mają
najwięcej pytań i najchętniej
dzielą się refleksjami po projekcjach. To oraz atmosfera i
kameralność czyni Solanina
festiwalem wyjątkowym. Z
przyjemnością kinomani mogli
spędzić całe dnie w kinowych
fotelach.

Na mnie największe wrażenie zrobiły dwa tytuły –
„Głupcy” oraz „Cicha ziemia”. Pierwszy to zdecydowanie najtrudniejsza propozycja imprezy. Momentami
obcowanie z problemami
bohaterów (długotr wałe
umieranie syna) sprawia
ból. Szkoda, że nie udało się
zaprosić na festiwal żadnego
z twórców filmu. Za to była
– i bardzo ciekawie opowiadała o swoim kinowym de-

» O swoim kinowym debiucie opowiadała Aga Woszczyńska

biucie – Aga Woszczyńska.
Młoda reżyserka stworzyła
zaskakująco dojrzały obraz.
Artystka zajęła się postawą etyczną wobec tragedii
pary reprezentującej zamożną część współczesnego
społeczeństwa. Pozostaje
nam pogratulować kolejnej,
świetnie zorganizowanej imprezy na wysokim poziomie
artystycznym i rezerwować
wolny czas na przyszły rok.
Piotr Bogdański

Fot. Piotr Bogdański

Kabaretowa uczta

Najlepsze polskie kabarety zaprezentują swoje programy w
sobotę 24 września o godzinie 19:00 w Aqua-Zdroju podczas
legendarnej już Nocy Kabaretowej. Zapowiada się wyjątkowa
edycja największej kabaretowej trasy w Polsce. Największy,
epicki skład artystów. Tematy, jakich jeszcze nie poruszano i
śmiech, który będzie niósł się przez całą Polskę. Tym razem
na tapetę brane jest twoje miasto! Kabareciarze sprawdzą,
co u was słychać, skomentują aktualne afery, lokalne sukcesy
i porażki, nie oszczędzą rządzących, ale i zwykłych mieszkańców. Wystąpią: Kabaret Skeczów Męczących, Kabaret
Młodych Panów, Kabaret Nowaki, Kabaret Smile, Kabaret
K2, Kabaret Moralnego Niepokoju z interaktywnym udziałem
Roberta Górskiego oraz Dziennikarki Zaangażowane i Szymon
Łątkowski. Prowadzeniem Polskiej Nocy Kabaretowej 2022
zajmie się Bartosz Klauziński z Kabaretu K2. Zobacz swoje
miasto oczami kabaretów.
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Biedaczyska czekają

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

AMI, nr ewidencyjny 232/20
Wiek: ok. 10 lat
Data przyjęcia do schroniska: 17.10.2020

BUZZ, nr ewidencyjny 99/21
Wiek: ok. 1 rok
Data przyjęcia do schroniska: 22.06.2021

DINO, nr ewidencyjny 110/21
Wiek: ok. 12 lat
Data przyjęcia do schroniska: 02.07.2021

DUSIA, nr ewidencyjny 92/21
Wiek: ok. 3 lata
Data przyjęcia do schroniska: 17.07.2021

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

LEO, nr ewidencyjny 116/21
Wiek: ok. 12 lat
Data przyjęcia do schroniska: 12.07.2021

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

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

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

SARA, nr ewidencyjny 159/22
Wiek: 5 lat
Data przyjęcia do schroniska: 27.07.2022

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

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

Na lepszy dom, bo ten, w którym dotąd były, trudno nazwać „spokojną przystanią”. Na odrobinę
miłości, bo tej nigdy za wiele i na traktowanie z szacunkiem, ponieważ tego prawdopodobnie nigdy
nie miały. O kim mowa? O kociakach i psiakach z wałbrzyskiego schroniska dla zwierząt, które
czekają na adopcję. Zrobicie coś z tym?!
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przedstawiające sceny mitologiczne (stworzenie i historię świata), personifikacje
alegoryczne (ciszy, muzyki)
i antyczne bóstwa. Wejścia
strzegą dwa lwy z tarczami
herbowymi flankujące most
prowadzący na dziedziniec.

» Ołtarz i ambona w świdnickim Kościele Pokoju to dzieła Augusta Hoffmanna

Metamorfozy dobrze znane?
Nie dziwcie się, że wciąż namawiamy was do podążania śladami dawnych mistrzów… Jest bowiem tyle dzieł sztuki, zdobiących i otaczających popularne
miejsca w regionie, że aż grzech bliżej im się nie przyjrzeć i nie poznać. Zwróćcie uwagę na rzeźby w takich zabytkach jak Kościół Pokoju w Świdnicy lub dziedziniec Zamku Książ. Na tym ostatnim aż roi się od posągów, autorstwa Augusta
Gottfrieda Hoffmanna.

Artysta ten urodził się 12 lipca 1697 roku w Dreźnie, jako
syn cenionego rzeźbiarza i stolarza, dlatego od najmłodszych
lat miał sposobność poznawać
sekrety i podstawy zawodu,

» Co ciekawe, autorem rzeźb
z dziedzińca Zamku Książ
także jest Hoffmann

dzięki któremu w przyszłości stał się sławnym artystą.
Jednak długo nie pozostał
w rodzinnej Saksonii. Zakochał się bowiem w świdnickiej
mieszczce, Annie Barbarze
Martin – córce świdnickiego
rzeźbiarza Chrisopha Martina.
W 1728 roku wzięli ślub i
Hoffmann został na stałe w
Świdnicy. Musicie wiedzieć,
że większość informacji o życiu artysty pochodzi z jego
osobistych zapisków w „Pamiętniku z lat 1732-1774”.
Choć jego najwcześniejsze
prace wykonane w Świdnicy
są nieznane, to wiemy, że w
1729 roku rada parafialna zatrudniła go do budowy nowej
ambony w Kościele Pokoju.
Ambona wyrzeźbiona z drewna przedstawia personifikację
trzech cnót chrześcijańskich na

balustradzie podbudowy oraz
obraz nieba i czasów ostatecznych na baldachimie. W
latach 1752-53 Kościół Pokoju
powierzył artyście wykonanie
ołtarza. Ukazywał on chrzest
Jezusa Chrystusa w Jordanie
w towarzystwie figur Mojżesza, Aarona oraz św. Piotra
i Pawła. Obie realizacje były
artystyczną polemiką z dziełami Johanna Riedla wykonanymi dla kościoła katolickiego.
Pomiędzy tymi zleceniami
dostał angaż do dekoracji
domów modlitwy, czyli ewangelickich kościołów wiejskich.
Dużą realizacją, której podjął
się Hoffmann w latach 30.
XVIII w. było wykonanie zespołu rzeźb i balustrady na
dziedzińcu honorowym w
Zamku Książ, rzeźb, które zdobiły Salę Maksymiliana, attykę

oraz kamiennego zwieńczenia
wieży i jej balustrad.
Dziedziniec honorowy, który stanowi integralną część
barokowego założenia zre-

alizowanego przez Konrada Ernsta Maksymiliana von
Hochberga, zdobią rzeźby inspirowane słynnym dziełem
Owidiusza „Metamorfozy”

Nad dawną fosą na postumentach ulokowane są figury
dziecięce bez głów z psem. Na
miejscu główek umieszczone
były małe latarnie oświetlające
przejście na dziedziniec. Pary
postaci reprezentujące cztery
żywioły (ogień, woda, ziemia,
powietrze) usytuowane są na
cokołach balustrady. Odpowiadają im męskie figury czterech
temperamentów (flegmatyk,
sangwinik, choleryk i melancholik) ustawione na skraju.
Wszystkie rzeźby zostały wykonane z piaskowca. W dziełach
widać wpływ szkoły drezdeńskiej, artystów, u których najprawdopodobniej nasz bohater pobierał pierwsze lekcje.
Sztukę Hoffmanna można oglądać także w kościele ewangelickim w Bystrzycy
Górnej (ołtarz i ambona) oraz
prace rzeźbiarskie w kościele ewangelickim w Lutomii.
August Gottfried Hoffmann
zmarł 18 czer wca 1774
roku w wyniku choroby nowotworowej. Został pochowany na cmentarzu Kościoła Pokoju w Świdnicy.
Nel Prorok/(red)

REKLAMA

Fot. użyczone (LOT AW/Zamek Książ)

Na początku pobytu
i kariery w Świdnicy
Hoffmann przebywał
na tzw. wędrówce
czeladniczej, a po zawarciu małżeństwa
jego status szybko
urósł do rangi mistrza
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Okiem gracza

Zwieńczenie serii
Nie ja jeden, bo chyba
każdy gracz zaznajomiony z
fabułą Warhammera wyczekiwał tej magicznej daty 23
sierpnia. Otóż wtedy miała
ukazać się wyżej wymieniona
kampania – zwieńczenie budowanego przez lata świata
gry grand strategy, łączącego
w sobie wszystkie jak dotąd
wypuszczone tytuły (gry +
dodatki) czyli terytoria, rasy,
frakcje i jednostki. Ogrom tej
mapy przytłacza, ale właśnie
to przyciąga graczy, którzy
chcą poczuć na własnej skórze
jak ciężkie jest budowanie

Fot. użyczone (www.belloflostsouls.net)

Minęło kilka tygodni od premiery patcha 2.0, a w tym kampanii Immortal Empires w ukochanej przez fanów grze „Total War: Warhammer 3”. No i cóż powiedzieć, był to naprawdę udany okres.

Prawnik radzi
O tym, co to jest rozdzielność majątkowa opowiada w dzisiejszym
odcinku naszego stałego cyklu adwokat Adam Daraż.
Należy pamiętać, iż w ramach wspólności majątkowej
istnieją aż trzy masy majątkowe: majątek wspólny oraz
dwa majątki osobiste – po
jednym dla każdego z małżonków. Do majątku wspólnego
wchodzą przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania
wspólności majątkowej przez
oboje małżonków lub przez
jednego z nich.
Z kolei rozdzielność majątkowa małżeńska oznacza, że

nie ma trzech mas majątkowych, tylko dwie: każdego
z małżonków. Możemy być
współwłaścicielami jakiegoś
przedmiotu, ale na takich
samych zasadach jak dwoje
niezależnych ludzi, którzy nie
funkcjonują w małżeństwie.
Tak właśnie wygląda rozdzielność majątkowa małżeńska.
Rozdzielność ta polega na
tym, że małżonkowie nie posiadają majątku wspólnego
na zasadach właściwych dla

wspólnoty majątkowej małżeńskiej. Każdy z małżonków
jest zatem właścicielem praw
i przedmiotów majątkowych
nabytych zarówno przed zawarciem małżeństwa, jak i
tych, które zostały nabyte
przez nich już po ślubie. Co
więcej, każda ze stron może
swobodnie dysponować swoimi zarobkami i dochodami z
innej działalności zarobkowej.
Małżonkowie w szczególności zachowują wyłącznie dla
siebie dochody osiągane w
ramach stosunku pracy, prowadzonej działalności gospodarczej, czy dochody z innej
działalności zarobkowej.
Gdy panuje pomiędzy małżonkami rozdzielność majątkowa, to żadne z nich – co
do zasady – nie odpowiada
swoim majątkiem za długi
i zobowiązania drugiego z

UWAGA KONKURS

Czy to rodzinna uroczystość, wypad ze znajomymi czy rodzinny
obiad, chwile spędzone w tym miejscu przy suto zastawionym stole,
a do tego z dobrymi napitkami, zawsze będą udane. Mowa o Kryształowej Gospodzie Kuflowej w Wałbrzychu. Restauracji, do której
aż chce się wracać. Więc namawiamy was, żebyście i wy wrócili,
najeść się do syta i spędzić miło czas. Dzięki nam zjecie tam posiłek
w atrakcyjnej cenie. Trzeba tylko wziąć udział w konkursie i dobrze
odpowiedzieć na pytanie, które wcale nie jest trudne. Zerknijcie na
fotografię obok. Na jaką górę w Izerach można wjechać widoczną
na zdjęciu kolejką?
Odpowiedź musicie wpisać do kuponu, a następnie pokazać podczas składania zamówienia. Wówczas otrzymacie 15-procentowy
upust na wybrane danie. Na miłośników pysznego jedzenia i
posiadaczy kuponów z naszej gazety w Kryształowej Gospodzie Kuflowej w Wałbrzychu czekają od najbliższej środy (14
września) do piątku (16 września). Regulamin znajdziecie na
stronie www.wieszco.pl. Potrawę zjecie na miejscu i otrzymacie
na wynos.

małżonków pod warunkiem,
że wierzyciele o istnieniu tej
rozdzielności majątkowej
wiedzieli. Dlatego taka informacja powinna znajdować
się zarówno w umowach
zawieranych przez małżonka
podpisującego umowy, jak i
w informacjach dotyczących
prowadzonej przez niego
działalności gospodarczej.
Rozdzielność majątkowa
może powstać na podstawie
umowy majątkowej małżeńskiej zawieranej pomiędzy
małżonkami (lub przyszłymi
małżonkami) w formie aktu
notarialnego. Taka umowa to
„intercyza” lub na mocy orzeczenia sądu. Małżonkowie
mogą ustanowić rozdzielność
majątkową po zawarciu małżeństwa lub jeszcze przed. W
tym drugim wypadku ustrój
rozdzielności majątkowej bę-

własnego imperium w tak
zróżnicowanej kampanii.
Gra rozpoczyna się z 275
frakcjami, więc samo to mówi
o rozmiarze świata. Podboje,
sojusze militarne lub totalna
neutralność – tylko od nas zależy, jak poprowadzimy nasze
królestwo. Czy to wybierając
frakcje elfów próbujących
zjednoczyć ziemie Ulthuanu
pod własnym banerem, jaszczuroludzi przemierzających
dżungle Lustrii, czy krasnoludów albo zielonoskórych
wiecznie zwaśnionych w ich
górskich przełęczach – czeka
nas wiele godzin wspaniałej
rozgrywki. A może tym razem
zamiast budować wolelibyście
niszczyć? Palić i plądrować?
To też możliwe, szczególnie
z dostępem do demonicznych frakcji. Powiedzmy sobie
szczerze, chyba każdy z was
miał również ochotę, aby
zobaczyć świat pod jarzmem
jednego z czterech bogów
chaosu. To wszystko pokazuje
dzie istniał pomiędzy nimi od
chwili zawarcia małżeństwa.
Rozdzielność majątkowa
może zostać ustanowiona nie
tylko poprzez umowę majątkową małżeńską, ale również
w drodze orzeczenia sądu z
ważnych powodów (taka rozdzielność majątkowa w sądzie
określana jest jako rozdzielność przymusowa). Każdy z
małżonków może żądać ustanowienia rozdzielności w ten
sposób. W przeciwieństwie
do umowy zawieranej przed
notariuszem, by ustanowić
rozdzielność majątkową na
mocy orzeczenia sądu, nie jest
potrzebna zgoda współmałżonka. Rozdzielność majątkowa powstaje także z mocy
prawa na skutek orzeczenia
separacji, ubezwłasnowolnienia lub ogłoszenia upadłości
jednego z małżonków.

SKN

CHALLENGER
jak zawiła i przyjemna może
być ta kampania, co odzwierciedla także liczba graczy zaraz po premierze.
Od lutego średnia liczba
graczy wynosiła między 8000
a 12000, a po wypuszczeniu
nowej kampanii wzrosła do
około 100000. To mówi samo
za siebie. Immortal Empires
to majstersztyk, który może
być jedynie lepszy biorąc pod
uwagę to, że obecnie dalej
znajduje się w wersji beta.
Tak więc zapraszam do gry
– szczególnie w trybie multiplayer do 8 graczy – bo to
tam doświadczycie, czym jest
tytułowa wojna totalna.
„Venegeur” SKN Challenger

Fot. użyczone (Adam Daraż)
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Zaletą ustroju rozdzielności
majątkowej jest fakt, że małżonkowie nie odpowiadają za
długi zaciągnięte przez drugiego z nich. Jest to zatem jeden
ze sposobów, by ochronić majątek drugiego małżonka.
Adwokat Adam Daraż, Kancelaria Adwokacka Adama
Daraża, ul. Chrobrego 12/4,
58-300 Wałbrzych, tel. 601
472 787 lub 74/846 11 08,
e-mail: kancelaria@daraz.pl

KUPON
Na jaką górę w Izerach można wjechać
widoczną na zdjęciu kolejką?

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

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

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

Red
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Fot. Tomasz Czeleń

» Kraina wygasłych wulkanów oferuje nie lada atrakcje,
nie tylko widokowe

Rower jest OK

Szlakiem wokół wulkanów
Jesienne wycieczki rowerowe mogą być równie gorące jak te letnie. Głównie
za sprawą ich atrakcyjności i wielu przygód, jakie można spotkać po drodze. Do
takich można zaliczyć Rowerowy Szlak Wygasłych Wulkanów.
To że nasz region, a właściwie cały Dolny Śląsk, jest
wybitnie atrakcyjny w walory
krajoznawcze, widokowe,
przyrodnicze, zabytki architektury czy szlaki turystyczne chyba nikogo lubiącego aktywnie
spędzać czas przekonywać nie
trzeba. Coraz częściej słyszy
się opinię, że naszemu regionowi tylko morza brak. Choć
dzięki budowie ekspresowej

UWAGA

drogi, okoliczne góry od Bałtyku dzieli już tylko kilka godzin
podróży.
Dziś jednak nie o morzu, a
o wulkanach. Tych wygasłych
już dawno, których w naszym
regionie nie brakowało. Jest
rejon, całkiem blisko Wałbrzycha, który nadaje się świetnie
na jednodniową wycieczkę z
przygodą. Krajoznawczą, choć
na pewno nie najłatwiejszą.

To kraina wygasłych wulkanów oferująca nam nie lada
atrakcje. Nie tylko widokowe.
Pierwszą atrakcją będzie…
kolej. Z Wałbrzycha Kolejami Dolnośląskimi do Jawora
dostaniecie się w około 1,5
godziny. Z przesiadką w Jaworzynie Śląskiej. To przygoda
sama w sobie. W mieście
warto zobaczyć Kościół Pokoju. Zabytek UNESCO. Naj-

KONKURS

Wiemy, że czasy nie są najlepsze, by „rozbijać się” po knajpkach, ale
nie można tylko utyskiwać i myśleć wyłącznie o zaciskaniu pasa. Guzik
w spodniach będziecie musieli natomiast popuścić, jeśli wybierzecie
się do świdnickiej Restauracji Kryształowa. Wszystko jest tu tak pyszne
i świeże, że pewnie zechcecie skosztować wielu potraw. Za jedną, na
którą się zdecydujecie, dzięki nam zapłacicie mniej. Pod warunkiem, że
weźmiecie udział w naszej zabawie i poprawnie odpowiecie na pytanie
konkursowe. Zerknijcie na zdjęcie obok. W jakich górach znajduje się
wieża widokowa, z której zrobiono to zdjęcie?
Dobrą odpowiedź wpiszcie do kuponu, a ten pokażcie w lokalu przy
składaniu zamówienia. Wtedy otrzymacie 15-procentowy upust na
wybrane przez was danie. Na lubiących dobre jedzenie i posiadaczy
kuponów z naszej gazety w świdnickiej Restauracji Kryształowa
czekają od najbliższej środy (14 września) do piątku (16 września).
Szczegółowy regulamin konkursu dostępny na stronie www.wieszco.pl.
Potrawę dostaniecie zarówno na wynos jak i zjecie na miejscu.

większa drewniana barokowa
świątynia Europy. Za znakami
czerwonego szlaku kierujcie
się na przemian asfaltowymi,
gruntowymi oraz szutrowymi
drogami do Złotoryi, mijając
po drodze wzniesienia Pogórza Kaczawskiego. Trasa liczy
sobie 36 km i około 600 m
pod górę. Nie jest to dużo,
ale jeśli planujecie powrót
pociągiem z Jawora i powtó-

rzenie trasy w drugą stronę,
to robi się całkiem konkretnie
jak na rodzinny wypad. Tym
bardziej, że przecież są tu
byłe wulkany czyli niewielkie
stożkowe wzniesienia, których
stromizny na podjazdach często przekraczają 10%. Za to
nie są długie.
Ponadto oprócz wspomnianego kościoła w Jaworze wiele jest tu do zobaczenia po

drodze i nie są to tylko piękne
krajobrazy, choć głównie na
nie traficie na trasie. Okolice Myśliborza to już pasmo
wzniesień o interesujących
nazwach i ciekawe wąwozy.
Zobaczycie nawet organy
skalne. Gdzieś po drodze w
oddali pojawi się też Ostrzyca – śląska Fudżijama. W
Stanisławowie odnajdziecie
pozostałości radiostacji z II
wojny, za Leszczyną ślady po
górniczo-hutniczej działalności
człowieka, a przed Złotoryją
skalny wodospad. Nieopodal
możecie poszukać niewielkich jaskiń, a samo urocze
miasteczko przyciągnie zachowanymi fragmentami murów, basztą i Aurelią, czyli…
kopalnią prawdziwego złota.
Koniecznie musicie odwiedzić.
Najlepiej podczas mistrzostw
w płukaniu tego kruszcu.
Tomasz Czeleń

KUPON
W jakich górach znajduje się wieża
widokowa, z której zrobiono to zdjęcie?

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

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

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

26

Wiemy JAk ŻyĆ

WIESZ CO | NR 21/13.9.2022 r.

WIEMY JAK ŻYĆ

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

» Ekologiczny chów ryb ma pozytywny wpływ na ochronę przyrody i wspieranie jej bioróżnorodności

Wybieraj ryby odpowiedzialnie
Ekologiczne ryby, to znaczy jakie? Aby rybę można było nazwać „ekologiczną” i sprzedawać ją pod
taką nazwą, musi ona pochodzić z hodowli spełniającej wiele wymogów, określonych w aktach
prawnych. Gospodarstwo, w którym są hodowane ryby, musi uzyskać certyfikat, potwierdzający
wdrożenie i przestrzeganie prawnych wymogów stawianych ekologicznej akwakulturze.
Certyfikat taki wystawiany
jest przez jednostkę certyfikującą, uprawnioną przez
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jakie warunki
dla ekologicznych
ryb?

Ekologiczny chów ryb ma
pozytywny wpływ na ochronę przyrody i wspieranie jej
bioróżnorodności. Jednym z
najważniejszych aspektów,
jaki powinien zostać spełniony
w ekologicznej hodowli ryb,
to zapewnienie im dobrostanu, czyli odpowiedniej

przestrzeni do bytowania i
żerowania. Ekologiczna hodowla ryb zakłada określoną
gęstość obsady, czyli wagę
żywych zwierząt na metr sześcienny wody w dowolnym
momencie ich życia. Oznacza
to, że ryby hodowane w sposób ekologiczny mają dużo
więcej przestrzeni życiowej w
porównaniu z rybami chowu
konwencjonalnego. Dopuszczalna gęstość obsady jest
różna w zależności od rodziny
ryb i rodzaju wód (morskiej
lub słodkowodnej). Woda w
ekologicznej akwakulturze
powinna być dobrej jakości,

z temperaturą, zawartością
tlenu i oświetleniem dostosowanym do wymogów danego
gatunku ryby. W przypadku
ryb słodkowodnych rodzaj
dna powinien być możliwie
zbliżony do dna występującego w warunkach naturalnych,
zaś w przypadku hodowli
karpia dno powinna stanowić
naturalna gleba.

Pod okiem lekarza

W ekologicznej hodowli
ryb stan ich zdrowia podlega okresowemu monitoringowi przez lekarza weterynarii. Sprawdzane są

uszkodzenia płetw i inne
zranienia, tempo wzrostu czy

zachowanie. Dba się o to, by
wszelkie czynności wykony-

wać ostrożnie, przy użyciu
odpowiednich narzędzi oraz
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» Ryby z ekologicznej akwakultury
pozyskiwane są ze specjalnie
przeznaczonych do tego celu hodowli

akwakultury pozyskiwane
są ze specjalnie przeznaczonych do tego celu hodowli,
natomiast ryby ze zrównoważonego rybołówstwa pozyskiwane są z naturalnego
środowiska: mórz i oceanów.

Najlepiej mieć pewność, że cały proces
– od łowiska do sklepu,
jest monitorowany, a
ryby, które trafiają na
nasze stoły, pochodzą
z pewnego, identyfikowalnego źródła

z zachowaniem ściśle określonych procedur. Ogranicza
się je także do niezbędnego minimum, aby uniknąć
uszkodzeń fizycznych ryb i
ich stresu. Hodowcy ekologicznych ryb zobowiązani
są zachować naturalny cykl
produkcji, bez jego przyspieszania, przy maksymalnym
wykorzystaniu naturalnej
produktywności stawów. Do
nawożenia stawów używa
się jedynie obornika lub na-

wozów zielonych. W trakcie
cyklu produkcyjnego ryb nie
wykorzystuje się genetycznie
modyfikowanych organizmów oraz hormonów.

Dobrze odżywione

Pokarm ryb hodowanych
w ekologiczny sposób powinien zapewniać im zdrowie i
zaspokajać ich indywidualne
potrzeby żywieniowe. Przepisy określają, aby podstawą
pożywienia było środowisko

naturalne, czyli to, co jest dostępne w stawach i jeziorach.
W sytuacji, gdy naturalne
zasoby nie są wystarczające
ryby można karmić ekologicznymi paszami roślinnymi, granulatem roślinnym, paszami
mineralnymi lub wodorostami
morskimi. Ryby mogą być
również dokarmiane ekologicznymi, nieprzetworzonymi
zbożami takimi jak jęczmień,
owies, pszenica i pszenżyto,
nasionami roślin strączkowych

czy kukurydzą. Pokarm dla ryb
mięsożernych stanowić może
mączka rybna, olej rybny lub
fragmenty (okrawki) ryb pochodzące z ekologicznych
akwakultur lub pozyskane
ze zrównoważonego rybołówstwa.

Ryby ze
zrównoważonego
rybołówstwa

Zasadnicza różnica polega
na tym, iż ryby z ekologicznej

Zrównoważony połów (w
odróżnieniu od zwykłych połowów) w mniejszym stopniu
wpływa na ekosystem, pozostawiając więcej dzikich ryb
w morzach i oceanach oraz
sprzyja innym zwierzętom w
nich żyjącym. Można powiedzieć, że są to połowy, które
nie zaburzają naturalnej równowagi w ekosystemie. Połowy muszą utrzymywać się
na poziomie zapewniającym
ciągłość populacji danego
gatunku. Rybacy muszą stosować się do odpowiednich
przepisów i zmieniających się
warunków środowiskowych
np. zmiany liczebności ryb
danego gatunku.

Certyfikaty
dla pewności

Najbardziej rozpoznawalnym standardem dla zrównoważonych połowów dziko
żyjących populacji ryb i owoców morza jest certyfikat MSC
(Marine Stewardship Council).
Rybołówstwo otrzymując certyfikat MSC zyskuje możliwość
dostarczania ryb i owoców
morza na coraz liczniejsze rynki, które oczekują produktów z
niebieskim logo MSC.
Restrykcyjne wytyczne dotyczące nadawania certyfikatów MSC dają pewność, że
cały proces - od łowiska do
sklepu, jest monitorowany, a
ryby, które trafiają na nasze
stoły, pochodzą z pewnego,
identyfikowalnego źródła.
Innym rodzajem certyfikatu
wskazującym na zrównoważone połowy jest islandzki
certyfikat IRF (Iceland Responsible Fisheries). Logo IRF na
produktach pochodzących z
islandzkiego przemysłu rybnego potwierdza, iż wyrób
spełnia wymagania rynku w
zakresie zrównoważonego
pozyskiwania ryb i owoców
morza.
Kamila Koźniewska, dyrektor
Departamentu Jakości Bio Planet S.A.
Artykuł pochodzi z magazynu
„Gotuj w stylu eko.pl”
Pełna wersja artykułu oraz źródła
dostępne są na www.gotujwstylueko.pl

Czy wszyscy zginą?
Jest to dopiero I tom tego
wciągającego swoją fabułą
thrillera. Drugi zostanie opublikowany jeszcze w tym roku.
Tymczasem oddajmy głos
wydawcy.
„Świebodzice. Spokojne
miasteczko położone u podnóża Zamku Książ. Życie płynęło tam monotonnie, zwykła
małomiasteczkowa nuda. Ale
wszystko do czasu. Dla prokuratora Władysława Palahniuka była to kolejna, rutynowa sekcja zwłok. Jednak jej
finał okazał się zaskakujący.
Bowiem pierwszy raz w historii kryminalistyki zdarzyło
się, że „pacjent” wstał ze
stołu i zabił całą ekipę śled-

czą. No prawie całą, ponieważ prokuratorowi udało się
uciec. Po zabarykadowaniu
bram wiodących do Książa
prokurator i jego przyjaciel
Gerard usiłują zapanować
nad chaosem, który wybucha
wśród zgromadzonych tam
ludzi. Nikt nie wie, co naprawdę się dzieje i jak należy
się zachować, co jest ważne,
a co kompletnie pozbawione
znaczenia. I gdy wydawałoby
się, że czytelnikowi pozostaje
już tylko śledzenie walki o
przeżycie i zgadywanie, kto
stanie się kolejną ofiarą zombie, akcja rozwarstwia się,
nabiera głębi i przestrzeni.
Autor prowadzi czytelnika

przez tereny zajęte przez III
Rzeszę, do wydarzeń sprzed
początku wojny, do tajnych
stowarzyszeń, nowej broni biologicznej, lawirując
między teraźniejszością a
przeszłością, wzbogacając
wydarzenia wiedzą historyczną, znajomością terenu i
niebanalnym humorem”.
„Wszyscy zginiecie” to debiutancka powieść Franciszka
Moor’e. Ukrywający się pod
tym pseudonimem autor jest
z pochodzenia świebodziczaninem, a Zamek Książ to ukochane miejsce jego wypraw.
Zafascynowany Napoleonem,
miłośnik broni białej, horrorów i historii okresu II wojny

światowej, napisał powieść,
w której łączy swoje fascynacje. Zamysłem autora było
stworzenie pełnokrwistego
zombie survival horroru. Moor’e zabiera czytelników w
fascynującą podróż, mogłoby
się wydawać niedaleką, bo
zaledwie ze Świebodzic do
Zamku Książ, a jednak odległą, bo poruszającą najgłębsze instynkty.
Powieść kupicie we wszystkich dużych ogólnopolskich
księgarniach oraz w wielu
innych punktach, m. in. w
Starej Kopalni, Zamku Książ,
czy Punkcie Informacji Turystycznej w Świdnicy.
Red

Fot. użyczone (materiały prasowe)

Zadajemy to pytanie dość przewrotnie nawiązując tym samym do najnowszego polskiego thrillera „Wszyscy zginiecie”, którego autor ukrywa się
pod pseudonimem Franciszek Moor’e. Akcja książki toczy się na Dolnym
Śląsku, zarówno obecnie, jak i przed II wojną światową. Przede wszystkim
w Świebodzicach, Wałbrzychu oraz w Zamku Książ.

» Thriller „Wszyscy zginiecie” polecają tropicielka
dolnośląskich tajemnic, Joanna Lamparska i mistrz
literatury fantastycznej Andrzej Pilipiuk
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Poziomo:
3 - drobna, świecąca ozdoba
6 - całość będąca połączeniem
różnorodnych elementów
9 - palenie zwłok ludzkich jako obrządek
pogrzebowy
10 - sport wyczynowy, turystyka
wysokogórska polegające na
zdobywaniu szczytów górskich
11 - część stroju liturgicznego w formie
pasa tkaniny zawieszanego na szyi
12 - uroczysty utwór wokalnoinstrumentalny, złożony m.in. z arii,
duetów i chórów
16 - małżeństwo jednego mężczyzny z
jedną kobietą
17 - piaszczysta mielizna na rzece
18 - roślina podobna do buraka,
uprawiana na paszę i jako warzywo
Pionowo:
1 - tasiemki przyszyte do ubrania,
służące do wiązania jego części
2 - zużyte papiery, książki, gazety,
przeznaczone do powtórnej przeróbki
4 - sytuacja, w której nie można
przewidzieć, co się wydarzy
5 - zmiana układu składników jakiejś
całości lub jej całkowity rozpad
7 - urzędowa kontrola publikacji,
oceniająca je politycznie lub obyczajowo
8 - zwitki papieru używane do
zakręcania loków
13 - korzyści finansowe związane z
zajmowaniem wysokiego stanowiska
14 - pomost ułatwiający rozładunek i
załadunek pojazdów
15 - pojemnik z podgrzewaną wodą
wmontowany w ladę bufetową

Wałbrzyszanka
Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania

Poziomo:
1 - utwór literacki przeznaczony do wystawienia na scenie
– dramat
4 - energia objawiająca się w
chęci do pracy i zabawy – werwa
6 - szkoła ponadpodstawowa
przygotowująca uczniów do
nauki w liceum – gimnazjum
9 - wygląd zewnętrzny człowieka – aparycja
10 - pojemnik o podwójnych
ściankach, utrzymujący temperaturę przechowywanych
napojów – termos
11 - człowiek pochodzący z
tego samego kraju, z tej samej
okolicy – ziomek
15 - obraźliwe zachowanie się
wobec kogoś – impertynencja
16 - odczuwanie głodu, chęć
spożycia określonego pokarmu – łaknienie
17 - stan zadowolenia, spokoju – błogostan
18 - ogrodzenie, zwykle z
desek - parkan

Pionowo:
2 - umartwianie się w celu
osiągnięcia doskonałości lub
zbawienia duszy - asceza
3 - ptak leśny o długim języku
przystosowanym do wydobywania owadów spod kory
drzew - dzięcioł
5 - spis oraz sprostowanie
omyłek w wydrukowanej
książce – errata
7 - nieuzasadniony, negatywny stosunek do kogoś lub
czegoś – uprzedzenie
8 - religijny zakaz spożywania w pewnym okresie
posiłków lub pewnych potraw – post
12 - przyjemność, na którą
można sobie rzadko pozwolić
– luksus
13 - dom należący do parafii,
przeznaczony na mieszkanie
dla proboszcza – plebania
14 - rzecz wyszukana, wymyślna, dziwactwo – fanaberia
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» To, że w Górniku nie ma teraz
obcokrajowca, nie oznacza, że
go nie będzie do końca sezonu

Górnik na tapecie (2)
Zgodnie z zapowiedziami przyglądamy się przebudowanemu Górnikowi Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych, który 24 września przystąpi
do nowych rozgrywek w Suzuki 1 Lidze. Czy tym razem nasi przebiją mur oczekiwań i uzyskają promocję do ekstraklasy?

Zadajemy dziesięć pytań o
Górnika. Dziś część druga!
Czy brak obcokrajowca, to
mniejsze szanse w play-off?
Kilka klubów skorzystało z
możliwości zatrudnienia obcokrajowca już na początku
sezonu. Miasto Szkła Krosno
postawiło na Łotysza Klavsa
Dubultsa, który – biorąc pod
uwagę statystyki w tamtejszej

ekstraklasie – powinien być
gwiazdą Suzuki 1 ligi. W Koszalinie i Radomiu pojawili się
za to amerykańscy obwodowi
o dużej dynamice, zwrotności
i szybkości. Hitem okazało
się za to zakontraktowanie w
Kołobrzegu Jamesa Washingtona, mogącego pochwalić
się imponującym CV jak na
warunki zaplecza ekstrakla-

sy. Rozgrywający zza oceanu
ostatnio występował w II lidze
niemieckiej, ale jeszcze niedawno był gwiazdą Anwilu
Włocławek. Z nim w składzie
Kotwica na starcie sezonu
wydaje się głównym kandydatem do miejsca na tronie. To
właśnie obcokrajowcy mogą
decydować o wyniku w play-off i nie jest powiedziane, że

w Wałbrzychu taki zawodnik
się nie pojawi. Tego lata Górnik
był zainteresowany Thomasem
Davisem, ale ten ostatecznie
trafił do Decki Pelplin. Agenci
podsyłali nazwiska kolejnych
skrzydłowych z amerykańskim
paszportem, którzy w swoich
karierach mieli występy m.in.
na niższym poziomie akademickim w USA, czy w II lidze

portugalskiej. Budżet nie jest
jednak z gumy i na koszykarza
z zagranicy pod Chełmcem się
nie zdecydowano. Kto wie, taki
gracz być może przyjedzie do
nas w styczniu.
Czy Majewski pozwoli
zapomnieć o Jakóbczyku?
Krzysztof Jakóbczyk był jednym z ulubieńców kibiców.
Jego zdjęcie po ostatnim meczu finału z Sokołem Łańcut,
gdy pełen łez nie mógł pogodzić się z wynikiem, było
dowodem na to, jak bardzo
zależało rodowitemu wrocławianinowi na wprowadzeniu
wałbrzyskiego klubu do elity.
Jakóbczyka w zespole już nie
ma i gdy spojrzymy na chłodno na jego ostatni sezon, to
zobaczymy spadek osiągnięć
statystycznych i uciekający
czas, bo „Mały” ma już 36 lat.
Trzeba jednak pamiętać, że
ten naturalny strzelec nierzadko w ostatnim sezonie występował jako fałszywy rozgrywający. Naciskany, z piłką w
ręku, tracił płynność w grze, a
jego naturalne predyspozycje
rzutowe były tłumione. Może
przy odpowiednim wykorzystaniu, Jakóbczyk mógłby
okazać się przydatny i ponownie raz po raz dziurawić
obręcz rywali? W Wałbrzychu
podjęto jednak trudną decyzję
i postawiono na zatrudnienie
Bartosza Majewskiego, czyli
na gracza bardziej fizycznego,
będącego na fali wznoszącej.
25-latek ma za sobą bardzo
udany sezon w Dzikach Warszawa, gdzie notował śr. 15
pkt, 50% skuteczność za 2,
blisko 40% za 3. „Maja” w
przeszłości kilkukrotnie potra-

fił zdobywać wiele punktów
przeciwko Górnikowi. Teraz,
po drugiej stronie barykady,
będzie pracował na sympatię
kibiców, choć w odrobinie
zbliżoną do tej, na jaką zasłużył sobie Jakóbczyk.
Na ilu pozycjach na parkiecie będziemy oglądać
Mikołaja Stopierzyńskiego?
28-latek rodem z Opalenicy to czołowy obrońca w
Suzuki 1 Lidze i drugi strzelec
rozgrywek 2020/21, jeszcze
w barwach Księżaka Łowicz.
W poprzednim sezonie szukał swojej szansy w ekstraklasowym Starcie Lublin,
ale częściej występował w
jego rezerwach. Teraz chce
powalczyć o awans w Wałbrzychu, a na brak dobrych
ofert nie narzekał, w tym z
czołowych pierwszoligowych
drużyn. Bardzo zdeterminowany jego pozyskaniem był
trener Radomski, który już od
kilku sezonów monitorował
dostępność tego koszykarza
na rynku. Stopierzyński jest
wszechstronnym graczem,
może występować na pozycjach od rozgrywającego do
skrzydłowego. To wielki atut,
biorąc pod uwagę konieczność lawirowania pomiędzy
kolejnymi młodzieżowcami. W
niektórych ustawieniach Mikołaja możemy zobaczyć nawet
jako „czwórkę”, czyli silnego
skrzydłowego, gdy Górnik
postanowi nieco przyspieszyć
grę i wystawić do walki na parkiecie niższych zawodników.
Wielkopolanin podczas meczu
doradza kolegom w ustawieniu i decyzjach boiskowych.
Dominik Hołda

Frekwencja dopisała
W tym roku organizatorzy postanowili zmienić nieco trasę półmaratonu. Wprawdzie start i metę
ponownie usytuowano przy pl. Magistrackim, jednak później biegacze
wyruszyli w inną stronę. W kierunku
osiedli Piaskowa Góra i Podzamcze,
a także w stronę „Europejki”, czyli
nowej wałbrzyskiej obwodnicy.
Na liście startowej znalazło się prawie 1500 uczestników. Na dystansie

21 km (półmaraton) zwyciężył Kenijczyk Cosmas Kyeva. 37-latek pokonał
trasę w czasie 1:07:08. Drugi na mecie
Ukrainiec Bogdan Semenovich stracił
do zwycięzcy 32 sekundy. Wśród kobiet triumfowała Ukrainka Valentyna
Veretska (1:21:46), wyprzedzając
swoją rodaczkę, Nataliję Semenovich
(1:24:29). W biegu po zdrowie na 8 km
najlepsi byli Polacy. Bartłomiej Wojsław
przybiegł do mety po nieco ponad

28 minutach, a najlepsza z pań, Ewa
Pastuszenko, zameldowała się z kolei
po 34 minutach od startu.
Każdy z uczestników otrzymał
pamiątkowy medal. Pojawiła się
także możliwość wygrawerowania
swojego czasu na medalu (koszt 20
zł). Wśród biegaczy, którzy dobiegli
do mety, rozlosowano samochód –
Toyotę Aygo X.
Dominik Hołda

» W wałbrzyskim półmaratonie triumfowali przyjezdni

Fot. Dominik Hołda

XXII Toyota Eko Półmaraton Wałbrzych padł łupem biegaczek i biegaczy zagranicznych. W biegu po zdrowie z kolei triumfowali Polacy.
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myśleć o przyszłości. Karnety
możecie też kupować stacjonarnie w sklepie Sporting przy
ul. Długiej 2e w Wałbrzychu
(Piaskowa Góra).

» Kibice wielokrotnie pokazywali że są szóstym zawodnikiem
Górnika. Teraz jest najlepszy czas, żeby pomóc klubowi

Fot. Alfred Frater

Górnik bez wsparcia
kibiców, ich pospolitego ruszenia po karnety, przetrwa, ale zakopie się w stagnacji,
a ekstraklasa pozostanie tylko mirażem,
cholerną zakurzoną
fotografią z innej epoki

Dość tych łez! Pomożecie?
Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych ruszył ze sprzedażą karnetów na sezon
2022/23 w Suzuki 1 lidze. W klubie liczą na zbudowanie lokalnej społeczności
wokół koszykówki. Czy kibice pomogą klubowi, by ten wreszcie zrobił krok do
przodu i wszedł na wyższy poziom?
Pewne obrazy zostają przed
oczami na dłużej. Czwarty
mecz finału Suzuki 1 Ligi
2021/22. Koszykarze Sokoła
Łańcut wygrywają z Górnikiem po raz trzeci i rozpoczynają świętowanie wraz ze
swoimi fanami. Na dębowym
parkiecie Aqua-Zdroju plamy
od szampana, a nad masą złożoną z zawodników i kibiców
góruje trener gości, podrzucany w geście triumfu. Pękający
w szwach obiekt pustoszeje,
a na twarzach miejscowych
sympatyków basketu malu-

je się zawód. Koszykarzom
Górnika i niektórym członkom sztabu towarzyszą łzy i
poczucie niespełnienia. Misja
nie została wykonana. Srebrny
krążek na szyi definiuje gorycz
porażki i ulotność szansy.
Rozczarowanie przypomina
intruza, włamującego się do
naszej pamięci. To już kolejny
rok, gdy wałbrzyski basket widzi światełko w tunelu, którego
jaskrawy blask nagle gaśnie na
ostatniej prostej. Ekstraklasa
wciąż spogląda z zakurzonych
zdjęć, pozostając wspomnie-

Po ile bilety?

W przedsprzedaży
– normalny 25 zł, ulgowy 18 zł
W dniu meczu w kasie klubowej
– normalny 28 zł, ulgowy 20 zł
Bilety można kupować przez system abilet.pl

niem. To już 13 lat oczekiwania
na powrót z zaświatów do
elity. Trzynaście długich lat. Kawał historii. Nie wiem jak wy,
ale ja mam dość zakurzonych
zdjęć. Pragnę otworzyć nowy
rozdział, zapisywać białe karty
niebieskim atramentem. Czy
macie tak samo?
Spółki Skarbu Państwa, tak
hojnie wspierające sport w
Polsce, nawet nie majaczą za
naszym horyzontem. Wielki
biznes też jest gdzieś indziej.
W urzędzie miasta sięgają głęboko do kieszeni, pomagają,
ale budżet samorządu nie jest
z gumy. Tęsknym wzrokiem
spoglądamy na koszykarski
Anwil Włocławek, gdzie sprzedano już ponad 2 tys. karnetów
na nowy sezon. To miasto o
podobnej wielkości i porównywalnej tkance społecznej, choć
już w innej lidze, w objęciach

państwowych pieniędzy, płynących z nawozów azotowych.
Ale co z nami? Spółki są daleko,
ale karnety na wyciągnięcie
ręki. Należy zakasać rękawy.
Przecież w Wałbrzychu nigdy
nie obawiano się ciężkiej pracy.
Nie poddawano się, demonstrowano twardy charakter i
niezachwiany hart ducha. I to
pod ziemią, w koszmarnie trudnych, kopalnianych warunkach.
Teraz z podziemi trzeba wyciągnąć lokalny klub koszykówki,
powalczyć o jego lepszy byt.
Górnik Trans.eu Zamek
Książ Wałbrzych przetrwa bez
wzmożonej aktywności, ale bez
wsparcia kibiców, ich pospolitego ruszenia po karnety, zakopie
się w stagnacji. Ekstraklasa
pozostanie tylko mirażem.
Cholerną zakurzoną fotografią
z innej epoki. Anwil Włocławek
wydaje się metą dla naszych

dążeń i marzeń, ale aktualny
cel, jaki zakładają w Górniku,
to 500 sprzedanych karnetów.
Wcale nie tak dużo. Te dostępne
są na portalu www.abilet.pl,
można nabywać w systemie ratalnym. Zysk z ich sprzedaży w
znaczącym wymiarze wzmocni
kasę biało-niebieskich i pozwoli
nie tylko odzyskać zatraconą
w ostatnim sezonie płynność
finansową, ale i ze spokojem

W ostatnich trzech sezonach Górnik meldował się w
najlepszej dwójce rozgrywek.
Na ustach kibiców w maju,
w wypełnionym po brzegi
Aqua-Zdroju, zagościła piękna
pieśń: „Wiara! Wiara jest w
nas! Ekstraklasy nadejdzie
czas!” W maju pucharu nie
udało się unieść, ale było niezwykle blisko. Szampana pili
inni, a nam pozostały łzy. Teraz
musimy się dorzucić, by znowu
w tych łzach nie tonąć. W Wałbrzychu przywykliśmy przecież
do wychodzenia przeciwnościom naprzeciw, do stawania
twarzą w twarz z wyzwaniem.
Nie możemy liczyć na dary od
losu, musimy sami sobie dopomóc, choć w oczy wieje nam
wiatr inflacji i drożyzny. To jest
ten moment, gdy jako lokalna
społeczność jesteśmy zmuszeni
pokazać, że na tej ekstraklasie
rzeczywiście nam zależy. Że
naszą wiarę można przekuć
w czyny. Dodatkowe środki z
karnetów stymulują rozwój,
uruchamiają reakcję łańcuchową. Większe pieniądze to lepsi
zawodnicy i bardziej poukładany organizacyjnie klub. W maju
2023 roku niech zaleją nas łzy,
ale te ze szczęścia, po awansie.
Parafrazując klasyka: „Kto nie
kupuje karnetu, ten nie pije [w
maju] szampana”.
Dominik Hołda

Kupujcie karnety na mecze
Górnika w sezonie 2022/23
Ulgowe – 300 zł (sezon zasadniczy)
Normalne – 400 zł (sezon zasadniczy)
Normalne z play-off – 600 zł
Karnety można kupować (w tym na raty)
na portalu abilet.pl oraz
stacjonarnie w sklepie Sporting przy
ul. Długiej 2e w Wałbrzychu (Piaskowa Góra)
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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)

Wśród koszmarów mego dzieciństwa pojawiają się też takie,
które mieszczą się w kategorii „nie ma”. Oznacza to nic innego
jak fakt, iż koszmarem spędzającym sen z oczu jest coś, czego
nie ma. W moim przypadku jednym z takich koszmarów była
wieś, a właściwie jej brak.
Wszystko zaczęło się, kiedy rozpoczęłam naukę w trzeciej klasie. Był to bardzo poważny krok w życiu części ludzi z Nowego
Miasta. Pierwsze dwa lata nauki w Szkole Podstawowej nr 4
spędziliśmy w sąsiadującym ze szkołą budynku przy Bogusławskiego 2. Była tam również aula szkolna, przerobiona za moich
czasów na salę gimnastyczną, gabinet lekarski i biblioteka,
też szkolna oczywiście. Po dwóch latach nauki w sąsiedztwie
przedszkola, rozpoczęliśmy zaszczytną edukację w budynku
nazywanym przez nas – normalnym. Uczniowie klas trzeciej
i czwartej zajmowali dwa pomieszczenia na parterze szkoły.
Tu też znajdował się gabinet dyrektora, schowki na sprzęt do
sprzątania, czyli wiadra, szmaty i różnego rodzaju miotły.
Oprócz zmiany lokalizacji miejsca nauczania, w trzeciej klasie
doszedł nam nowy przedmiot – przyroda. Pojawił się w tornistrze wraz z trzecim podręcznikiem i trzecim zeszytem. Tornister
zrobił się nieco cięższy, co odczuliśmy na własnych plecach, ale
nikt nam nie współczuł.
I właśnie na lekcjach przyrody pojawił się koszmar. Uczyliśmy
się o roślinkach i zwierzątkach. Nie mieliśmy problemu z rozróż-

» Rodzina Kuleszów na wczasach w Łebie w 1961 roku

nieniem nazw kwiatków i warzyw. Większość z nas uprawiała
przydomowe ogródki.
Koszmar zaczął się wraz z rozdziałem pt. „Wieś”. Większość
z nas ciężko i głośno wzdychając przewracała kartki w podręczniku. Nie powiem, kury i króliki każdy z nas na własne
oczy widział. Ja znałam je z Kłodzka. Ciocie hodowały. Konia
też widziałam. Byłam kilka razy na zawodach jeździeckich w
Książu. Wiedzieliśmy również, że krowa daje mleko, owca
wełnę, a świnia schabowe. Ale z podziwianiem tych zwierząt
na żywo już był problem. Lwa widzieliśmy w cyrku, małpę w
ZOO we Wrocławiu, ale z krową i świnią był kłopot. Niektórzy
z nas zaliczyli w czasie wakacji kolonie letnie na wsi. Ja byłam

Fot. użyczone (archiwum autorki)

XV. Wieś

w Przytoku koło Zielonej Góry. Z daleka patrzyłam na pasące się
na pastwisku krowy. I tyle. Zabrano nas na wycieczkę statkiem
po Odrze. Zwiedzaliśmy Zieloną Górę. Ale nikt jakoś nie pomyślał, żeby nas, typowe miejskie dzieci zabrać do gospodarstwa
rolnego i zapoznać z produkcją rolną.
W klasie liczącej około trzydziestu uczniów, tylko kilku było
na wsi i krowę na żywo widziało. Najwięcej o wsi wiedziała
Marzenka. Okazało się, że jej rodzina przybyła na Ziemię
Wałbrzyską tradycyjnie pod koniec lat czterdziestych, zamiast
tradycyjnie osiąść w poniemieckiej kamienicy i pracować w
przemyśle węglowym, wybrała poniemieckie gospodarstwo
rolne w okolicach Świdnicy. Marzenka, po zaliczeniu kolonii
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letnich, resztę wakacji spędzała u babci na wsi. Podczas lekcji
przyrody snuła opowieści o wiejskim życiu i dostawała piątkę
za piątką.
- Krowy są brązowe albo biało-czarne. Żrą trawę. A jak się
nażrą, to siadają na pastwisku i odpoczywają.
O etapie przeżuwania tego, co właśnie bydlę zjadło, pani
nie wspominała.
- Krowę doi się dwa razy dziennie. Babcia bierze zydelek...
- Co to jest „zydelek”? - padało pytanie z sali.
- Taki taborecik, stołeczek, na którym się siada.
- ... babcia siada i ciągnie krowę za cycki...
- To się nazywa wymiona – uzupełniła pani.
- ... a z tych cycków leci ciepłe mleko.

Wiedzieliśmy, że krowa daje
mleko, owca wełnę, a świnia
schabowe, ale z podziwianiem
tych zwierząt na żywo już był
problem
- A tę krowę nie boli, jak się ją tak ciągnie za te cycki? - pytał
miejski lud w klasie.
- Nie, krowa jest zadowolona, że daje mleko – tłumaczyła
pani.
Niektórzy nie kumali. Irek podjął próbę dyskusji.
- Ona nie daje, jej się zabiera to mleko ciągnąc za cycki.
Pani szukała w głowie pedagogicznej odpowiedzi. Zaczęła
się od pytania.
- Marzenko, a może wiesz, co robi krowa, kiedy wraca z
pastwiska?
- Głośno ryczy.
- Właśnie. Ma dużo mleka i chce się z człowiekiem podzielić.
Ona lubi, jak się ją doi.
- Lubi być ciągnięta za cycki? - dziwił się nasz kolega.
Pani potwierdziła, co wzbudziło ogromne zainteresowanie
zwłaszcza płci męskiej. Pod koniec lekcji Marzenka oczywiście
dostała kolejną piątkę. Reszta, wychowana na węglu, o życiu
na wsi musiała uczyć się z podręcznika.
Właśnie doszliśmy o etapu poznawania zbóż. W książce
była ilustracja na całą stronę pokazująca owies, żyto, pszenicę
i jęczmień. Wkuwałam ich wygląd na pamięć, bo następnego
dnia mieliśmy mieć klasówkę. Pani zapowiedziała, że z pamięci
będziemy rysować ich wygląd. I na pewno nie będzie to owies,
który łatwo zapamiętać, bo wygląda jak kwiatek.
- Kolacja na stole – oznajmiła w pewnym momencie mama.
Usiedliśmy przy kwadratowym poniemieckim stole w kuchni.
Na talerzu leżały kanapki z kiełbasą zwyczajną. W kubkach była

» Nad Bałtykiem zawsze bywało chłodno... Grażynka
z rodzicami i ich znajomymi w Łebie, 1961 rok
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kawa zbożowa (ciekawe z
» Pracownicy wałbrzyskiej kopalni „Bolesław Chrobry” na wczasach w Łebie w 1962,
którego zboża?) „Dobrzynka”
w tle – dekoracje do filmu „Wielka, większa i największa”
z dodatkiem mleka kupionego
w sklepie. Może pochodziło
od krowy babci Marzenki?
- Chcę jechać na wieś! krzyknęłam nagle po przełknięciu kawałka kanapki i
uświadomieniu sobie, że chleb
jest z pszenicy.
Rodzina podniosła głowy
znad kubków i jedzenia. Była
zdziwiona.
- Skąd ten pomysł? - zapytała spokojnie mama.
Opowiedziałam o Marzence
i tłumie piątek, które otrzymywała dlatego, że miała babcię
na wsi.
czyli tradycyjny, czyli ciągnął go parowóz. Następne około 80
- I ja też chcę dostawać piątki! I ja chcę wiedzieć, jak wygląda km było za nami. W Kępnie przesiadka do pociągu na Wieluń.
życie na wsi i skąd się bierze mleko! I jak się robi chleb ze zboża! Około pięćdziesięciu tysięcy jednostek w układzie SI. Tam czekaI jak się robi ser! I jak wygląda żywa świnia! I gęś! I pole kartofli ła nas atrakcja, już wówczas uznawana za turystyczną – kolejka
też chcę zobaczyć!
wąskotorowa. My dzieci wielkiego, no dobra, dużego miasta
Rodzice pokiwali głowami. Wykazali się wyrozumiałością dla patrzyliśmy z niedowierzaniem. Takie małe i jeździ po torach.
moich zapędów poznawczych.
Takich małych. Gdyby tak pomalować na kolorowo, kolejka
- W sumie.... mamy jeszcze jakąś rodzinę na wsi.... - rozpo- byłaby jak z bajki. Wsiedliśmy do środka. Ruszyliśmy. Jedzie!
częli trudny proces myślenia jak, gdzie i kiedy zorganizować O cholera! Jedzie!
wyprawę naukową na wieś dla własnych dzieci.
Po kolejnych kilometrach, według dzisiejszych danych było
Bo musicie wiedzieć, że większość z nas albo rodziny na wsi ich osiem i pół, wysiedliśmy w miejscowości Słupsko. Teraz
nie miała w ogóle, albo rodzina ta mieszkała bardzo daleko od rozpoczęliśmy marsz, oczywiście pieszy, do mety. I za diabła
Wałbrzycha. Tych, co historii Polski nie znają, informuję, iż po nie wiem, czy to był kilometr, czy kilka. Wszyscy mieliśmy
1945 na teren Wałbrzycha przybywali ludzie z różnych stron wszystkiego dosyć. Do murowanego domu rodziny dotarliśmy
Europy. Najczęściej całymi rodzinami. Moja mama z rodzicami w porze wieczornego udoju.
i rodzeństwem spod Wielunia osiedliła się w Kłodzku. Tato z
rodzicami i rodzeństwem pochodził z Podlasia. Rodzina Irka,
tego od cycków, przyjechała w komplecie zza Buga, gdzie w
W domu nie było ubikacji i
latach sześćdziesiątych rządził bratni Związek Radziecki. Agatka
telewizora, wychodek jest na
z podwórka miała babcię na Lubelszczyźnie. O osobach prosto
z Francji nie wspomnę. No i długo by tak wymieniać...
zewnątrz, przy stodole, a w nocy
Przy rodzinnej kolacji, odbytej na przedwiośniu, zapadła
można do wiadra, natomiast
wiekopomna decyzja.
- Dobrze, pomyślimy o tej wyprawie na wieś – zakomuni„kino” przyjeżdża do szkoły
kował tato.
Rozpoczęły się rodzinne konsultacje. W celu ustalenia gdzie,
kiedy i jak pojechaliśmy nawet do Kłodzka. Siostra mamy orienW ciągu tygodnia poznawałam wieś wzdłuż, wszerz i po
towała się, do kogo najlepiej udać się po nauki. Rodzice podjęli przekątnych. Wszędzie chodziłam, o wszystko pytałam. Nie
decyzję, iż po żniwach pojedziemy pod Wieluń, w tamtych cza- wierzyłam, że krowy to łagodne zwierzęta. Wszak mają rogi.
sach i po tamtych torach – 220 km od Wałbrzycha. Następnie Dowiedziałam się, dlaczego u świń śmierdzi. Obserwowałam
mama wysłała list. Nadeszła odpowiedź. Oczywiście rodzina pracę młockarni. Ba, nawet wczesnym rankiem ruszyłam paść
z wioski Kazimierz w okolicach Mokrska chętnie przyjmie nas krowy. I widziałam, jak się piecze chleb! Tego to nawet Mapod swój dach.
rzenka nie widziała i nie miała o tym zielonego pojęcia! We
W sierpniu ruszyliśmy pod wsi jej dziadków był sklep. Tu nie było. Po wszystko ludzie
Wieluń. Mama z dużą tektu- jeździli drabiniastym wozem do pobliskiego Mokrska, około
rową walizką. Ja z pożyczo- pięciu kilometrów.
nym od Agatki z podwórka
Zdobyłam również ważną wiedzę o życiu społecznym. Oto
plecakiem i brat bez niczego, ludzie ze wsi nie mieli urlopów i nie wyjeżdżali nad morze, tak
żeby można było go trzymać jak my. Wiejskie dzieci nie jeździły na kolonie. Kilka razy do roku
za rękę.
bywały w Wieluniu. Starsza ode mnie o dwa lata kuzynka raz
Na dworcu Wałbrzych Mia- była na wycieczce we Wrocławiu i widziała małpę w ZOO. W
sto wsiedliśmy w pociąg do domu nie było ubikacji i telewizora. Wychodek jest na zewnątrz,
Wrocławia. Elektryczny. Kurso- przy stodole, a w nocy można do wiadra. Natomiast „kino”
wały takie właśnie od czterech przyjeżdża do szkoły i dzieci film mogą zobaczyć. Do kościoła
lat i były szczytem techniki. jeździło się też drabiniastym wozem, a zimą saniami.
We Wrocławiu przemieścili- Może teraz wy nas odwiedzicie - zaproponowała mama,
śmy się z peronu, powiedzmy kiedy gramoliliśmy się na wóz do przewozu płodów, który miał
drugiego na taki czwarty i nas zawieźć do Mokrska, na dworzec kolejki wąskotorowej.
wsiedliśmy do pociągu do
Rodzina zaśmiała się.
Kępna. Ten był już normalny,
- Nic z tego. Mamy gospodarstwo. Musimy pracować.
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- To może chociaż dzieci...
- One też pracują...
Żal mi się zrobiło kuzynki i innych wiejskich dzieci z przełomu
lat 60/70. Koszmarne mają życie...
- My pewnie też nieprędko znowu przyjedziemy...
Mając w perspektywie koszmarną drogę powrotną, rzeczywiście nie w głowie był nam powrót.
- I jak, podoba się wam wieś? - zapytała mama podczas jazdy
do Wielunia.
- Nie – zdecydowanie odpowiedział brat.
- Dlaczego?
- Bo sracza nie ma. Telewizora nie ma. Śmierdzi.
- Bo dzieci na wsi są biedne. Siedzą tylko na wsi – dodałam
ze smutkiem.
Mama próbowałam wsi bronić.
- Ale jak skończą szkołę podstawową, to idą się uczyć do
miasta.
Zaprzeczyłam.
- Nie. Do Mokrska. Tam jest szkoła rolnicza. I zasuwają pieszo
te pięć kilometrów. I z powrotem. Codziennie. Koszmar.
Kuzynka mi powiedziała. Mama westchnęła i skupiła się
na własnych dzieciach. Zaraz Wieluń. Potem Kępno. Potem
Wrocław i nareszcie poniemieckie mieszkanie w Wałbrzychu. Z
własnym sraczem, przepraszam, ubikacją.

XVI. Podryw
Na pewno jednym z koszmarów zupełnie nie dających się
wytłumaczyć, była próba uzyskania odpowiedzi na pytanie
„Skąd się biorą dzieci?”. I nie spodziewajcie się, że opowiem
zapierającą dech historię o tym, skąd ja się dowiedziałam. Bo
nie wiem. Wielu z mego pokolenia odpowie tak samo. Bo my
nie wiemy, skąd wiemy. Edukacji seksualnej w szkołach żadnego typu nie było. Rodzice na postawione przez nas pytanie
odpowiadali standardowo „Jak dorośniesz, to się dowiesz” lub
„A lekcje już odrobiłeś?”.

W całej historii uzyskiwania
odpowiedzi na najważniejsze
pytanie w życiu człowieka
najgorszy był początkowy
brak logiki, bo najpierw uczą
człowieka, że majtek ściągać nie
wolno, a potem trzeba je zdjąć,
żeby były dzieci
Część z nas pamięta jedynie moment, w którym zakomunikowało starym, że wie, skąd wziął się młodszy braciszek. Ci
oczywiście rozpoczynali śledztwo z elementami przesłuchania.
Odpowiadało się zgodnie z prawdą. Czasami z wulgaryzmami,
czasami nie. Wszystko zależało od źródła uzyskania wiadomości.
Jeśli było to źródło kulturalne, wykształcone, na przykład starsza
koleżanka z liceum lub przypadkowo znaleziona książka typu
„Życie płciowe człowieka”, opowieść była rzeczowa i konkretna.
Jeśli wiedza została nabyta w krzakach od towarzystwa sączącego tanie wino, zwane jabolami, zawierała elementy jabłczanego
folkloru. W pierwszym wypadku rodzice potwierdzali, w drugim
wydawali zakaz chodzenia w krzaki.
W sumie w całej historii uzyskiwania odpowiedzi na najważniejsze pytanie w życiu człowieka najgorszy był początkowy
brak logiki. Najpierw uczą człowieka, że majtek ściągać nie
wolno, a potem trzeba je zdjąć, żeby były dzieci.
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Pożyczki bez wychodzenia
z domu

do 15 000 zł!

Na szczęście te wątpliwości dość szybko się rozwiały, bo czas
leciał, dorastaliśmy.
W szóstej klasie dziewczyny zaczęły skarżyć się na ból
brzucha, głowy i często podczas lekcji wychodziły do toalety.
Oczywiście robiły to raz w miesiącu. Niektóre naprawdę miały
okres, miesiączkę lub menstruację (jak zwał, tak zwał), inne
udawały, żeby poczuć się doroślej. Powód był koszmarny –
chłopaki patrzyli z zainteresowaniem na te z bólem, bo już cycki,
przepraszam – piersi, biust – zaczynały dziewczynom rosnąć.
W siódmej klasie zaczęły się miłości. Te bardziej prawdziwe i
te urojone. Do tej pory kochaliśmy się w aktorach i sportowcach,
teraz nadszedł czas na, powiedzmy, rówieśników. Koledzy z
klasy byli jeszcze jacyś tacy niemrawi i zabierali się za podryw
jeszcze kiepsko, ale zapowiadali się na przyzwoitych facetów.
Przynajmniej niektórzy. Taki Marek z VII A lub Artur z VII B mieli
zadatki na kandydatów określanych mianem „mój chłopak”.
Jeśli chodzi o dziewczyny, to zupełnie nie wiedzieliśmy, dlaczego największe powodzenie miała Mariola. Interesowali się
nią nie tylko koledzy z klasy, ale również starsi, z obu ósmych
oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 22, z którymi chodziliśmy
na religię!
Mariola była spokojną szatynką o czarnych oczach, wzrostu
średniego, szerokim uśmiechu. Uczyła się przeciętnie. Jak większość z nas, nienawidziła matmy. Dlaczego Leszek, Janusz, a
potem Wojtek uganiali się za nią… Pozostanie to ich tajemnicą.
Z której strony jednak nie patrzeć, nas, pozostałe dziewczyny z
rosnącym biustem i miesiączką brała nerwica, dopadała złość
i trafiał, wiadomo co, z powodu zazdrości. Nie chodziło o konkretnych kolegów, ci akurat nie wydawali się nam atrakcyjni,
chodziło o fakt posiadania tzw. powodzenia.
Właśnie w siódmej klasie doszedł do nas Wojtek. Żeby było
weselej, zamieszkał w obrębie mego podwórka, dwie klatki ode
mnie. Wojtek był szatynem i miał czarne oczy. Od razu dojrzał
Mariolę, takie niby to pokrewieństwo urody. Ruszył na podryw.
Standardowy. Odprowadzał po lekcjach do domu. Dzielił się
cukierkami. Dawał ściągać z matmy, bo był całkiem niezły z tego
przedmiotu. Zachwalał nowy kołnierzyk przy fartuchu. A kiedy
dowiedział się, że Mariola sama wykonała go za pomocą szydełka numer 16, wpadł w zachwyt. Luśka jęknęła, aż zarymowała:
- Rety, ja szydełkiem robię serwety.
- A ja obrzucam chusteczki koronkami z kordonka! – dorzuciłam do jęków.
Lidka też zabrała głos:
- Skarpety na drutach robię.

» Grażyna z bratem i tatą w Szczawnie-Zdroju, 1973 rok
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» Tak suszyło się pranie – podwórko przy Ogińskiego 14-22

To akurat nas zainteresowało bardziej niż komplementy
Wojtka.
- A jak to się robi? Nauczysz mnie? – zapiałyśmy z zachwytu
nad umiejętnością Lidki.
- Jasne. Trzeba mieć pięć drutów. Kupcie w pasmanterii i
wpadnijcie do mnie, to wam pokażę.
Temat Wojtka i Marioli wrócił dopiero po kilku dniach. Na
przerwie podsłuchaliśmy rozmowę Leszka i Janusza, którzy
startowali do dziewczyny, ale szanse utracili w momencie
przybycia Wojtka.
- Wlać mu trzeba.
Janusz wzruszył ramionami:
- Nie warto. Będzie draka na całą szkołę.
- Może na klasówie z matmy podać mu ściągę z błędami?
- Nie ściąga. Niezły jest z matmy.
- Zapoznać go z inną dziewczyną – kombinował Leszek.
- A masz jakąś inną? Znamy tylko dziewczyny z naszej „budy”
i te z „22”, co chodzą z nami na religię. On też chodzi i jakoś
inna mu w oko nie wpadła.
Sytuacja była patowa, czyli bez wyjścia. Na kolejnej przerwie
ja, Luśka i Lidka dołączyliśmy do znerwicowanych kolegów.
- Nam też się to nie podoba. Ledwo przyszedł do klasy, a
już podrywa – zakomunikowałam, aby wyzwolić koleżanki z
przykrego obowiązku mówienia, że Wojtek im się podoba. Mnie
się nie podobał, bo byłam nieszczęśliwie zakochana w pewnym
znanym sportowcu.
- Co proponujecie?
- On mieszka na moim podwórku. Popytam. Poobserwuję –
zaproponowałam.
Propozycja została przyjęta przez aklamację.
Przystąpiłam do działania. Wojtek na podwórko wychodził
rzadko. Był typem mamisynka, bo chodził do piekarni i w całości przynosił chleb. My zawsze nadgryzaliśmy część końcową
zwaną piętką. Wojtek bez gadania wynosił śmieci. W większości
domów zawsze była draka, kto ma je wynieść. Z reguły osoba
wynosząca czyniła to z obrzydzeniem widocznym na twarzy. A
Wojtek nie, niósł wiadro z uśmiechem na ustach. W krzaki nie
chodził. Wszystkim mówił „dzień dobry”.
Klapa, totalna klapa. Ideał choroba jasna, nie człowiek.
- Trzeba go jakoś skompromitować – oznajmił Leszek, kiedy
okazało się, że z obserwacji nic nie wynikło.
- Mam! Jedna z was musi się poświęcić! – prawie ryknął
Janusz.
- Jak to poświęcić? – nie zakumałyśmy.
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Pożyczki bez wychodzenia

Pasjonujące
historie wspiera
Janusz roztoczył przed nami
wizję planu stulecia, no dobrze,
nie przeginajmy, najlepszego
planu w tym, to znaczy tamtym,
tygodniu. Lidka, która miała się
poświęcić, co chwilę piszczała,
że tego nie zrobi i tamtego nie
powie. Ale jakoś dała się przekonać, że trzeba i warto.

palenia papierosów. Za nimi,
niczym legendarny szpieg z
krainy deszczowców, podążał
Leszek, Janusz, Lidka i ja.
Luśka w ostatniej chwili zrezygnowała, bo jakiś interes miał
do niej Benek z podwórka.
Nie na darmo oglądaliśmy
seriale kryminalne. Spektakle

Nie na darmo oglądaliśmy
seriale kryminalne i spektakle
„Kobry” też, zatem wiedzę w
szpiegowaniu mieliśmy w jednym
palcu
Dowiedzieliśmy się, kiedy
Mariola i Wojtek mają randkę.
Spotkali się po lekcjach na
skrzyżowaniu Sygietyńskiego
ze Świerczewskiego. Ruszyli
w stronę Kazury, potem Namysłowskiego. Minęli teren
zwany „Zieloną”. Szli w stronę
dębu Chwalibóg, tego od

„Kobry” też, zatem wiedzę w
szpiegowaniu mieliśmy w jednym palcu. Zachować bezpieczną odległość, schować się za
drzewo, a w razie wpadki udawać przypadkowe spotkanie.
Kiedy randkowicze usiedli
przy starym dębie, do akcji
wkroczyła Lidka.
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z domu
- O, cześć! A wy co tu robicie? – zapytała z uśmiechem,
na pograniczu prawdziwego i
sztucznego.
- Siedzimy – odpowiedział
Wojtek, oczywiście kulturalnie
i spokojnie.
- A ja sobie tak na spacerek
wyszłam. Często tu przychodzicie?
Tym razem uśmiechnęła się
Mariola.
- Rzadko.
Lidka westchnęła:
- Źle się dziś czuję…
Głowa mnie boli, brzuch
też… a nie jadłam nic ciężko
strawnego… A ciebie nigdy
głowa nie boli? – zapytała
Mariolę.
I to właśnie był kluczowy
punkt naszego planu. Według
naszych obserwacji Mariola
nigdy nie skarżyła się na comiesięczne bóle.
- Nie, mnie nie boli – odpowiedziała dając tym samym
sygnał Wojtkowi, że… no…
że nie boli.

do 15 000 zł!
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» Tu było wejście do Szkoły Podstawowej nr 4 przy Świerczewskiego... stan na 2009 rok

Ten spojrzał na Lidkę. Ta obciągnęła bluzkę i wysunęła pierś
do przodu. Coś już tam było.
Ukryci w zaroślach nad stawem
Leszek z Januszem uśmiechnęli
się. W końcu byli facetami i
wiedzieli, co na faceta działa.
- No, to ja już może sobie
pójdę. Nie będę wam przeszkadzać – powiedziała Lidka.

- Nie odchodź. Pospacerujemy razem – zaproponował
Wojtek.
Dalej historia rozwinęła
się wyjątkowo pomyślnie,
ale i nieoczekiwanie. Wojtek
zaczął podrywać Lidkę, która
oczywiście dała się poderwać.
Nawet skarpety na drutach
mu zrobiła. Leszek i Janusz

wspólnie i pojedynczo startowali do Marioli. A Mariola
zaczęła chodzić na poważnie
z chłopakiem z „22”, do tego
takim z ósmej klasy.
A ja nadal koszmarnie kochałam się w słynnym sportowcu, dla którego przed laty
rzuciłam białego brata Winnetou – Old Shatterhanda.
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