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Czy wiesz, że…

Fot. użyczone („Dawny Wałbrzych”, Świdnica 2015)

Pierwsza wałbrzyska apteka
została otwarta w XVIII wieku?
Była to apteka „Pod Orłem” (Adler Apotheke). Mieściła się w
budynku przy ulicy Moniuszki 6
(dawniej: Friedländer Straße 3) i
funkcjonowała w tym miejscu od
1773 roku.
Kamienica ta była jednym z
pierwszych wałbrzyskich budynków posiadających oświetlenie
gazowe i wodociąg. Na przełomie XIX i XX wieku należała do
zasłużonego radnego miejskiego
Birkholtza.
W 1928 roku aptekę przebudowano według projektu architekta
Gerharda. Na parterze znajdowało
się przestronne ambulatorium, magazyny i laboratorium. W piwnicy
przechowywano leki, które należało
trzymać w chłodzie. Na pierwszym
piętrze znajdował się sklep, sala
opatrunkowa, sala homeopatyczna.
Zioła trzymano na przestronnym
i przewiewnym trzecim piętrze.
Do dnia dzisiejszego nad oknami
pierwszego piętra zachowały się
płaskorzeźby przedstawiające głowy: orła, marabuta oraz sowy.
Red
Rubryka powstaje we współpracy
z Biblioteką pod Atlantami
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Tylko u nas 36 stron!

Bierzcie i czytajcie nas!

Takich rzeczy nie trzeba specjalnie reklamować. Oczywiście
wiecie, o czym mówimy? Nie? No to już spieszymy, żeby wyjaśnić. Chodzi o opowiadania Grażyny Kuleszy-Szypulskiej opatrzone wspólnym tytułem „Koszmary mego dzieciństwa”. W co
drugim numerze publikujemy kolejne części. Dziś jest właśnie
ten czas. Zaczytujcie się!
A jest w czym, bo autorka
w dowcipny i niezwykle trafny sposób opisuje rzeczywistość sprzed kilkudziesięciu lat.

Głównie swoje dzieciństwo,
które – jesteśmy pewni – wielu
z was mogłoby przenieść niemal jeden do jednego na „swo-

je podwórko”. Mimo, że głównie przeczytacie o koszmarach
młodego człowieka, to jednak
zapewniamy, że nie ma czego

się bać, bo to pewnego rodzaju
metafora tego wszystkiego, co
spotkało autorkę w latach 60.
i 70 minionego stulecia.
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W Y LU Z UJ!
U Ś M I EC H N I J S I Ę

Nie tylko „Koszmarami” człowiek żyje. U nas znajdziecie
mnóstwo ciekawych artykułów.
Kreatywnych, oryginalnych,
nowatorskich. Nie przepisujemy
komunikatów prasowych, ale
wymyślamy całkiem świeże
treści, których nie znajdziecie
nigdzie indziej. Tylko u nas. I to
dzięki wam WieszCo jest takie
błyskotliwe. Dlatego jeśli wiecie o czymś ciekawym, znacie
kogoś z wielką pasją, słyszeliście
o interesującym wydarzeniu, nie
zwlekajcie, dajcie nam znać.
Piszcie do nas na adres: redakcja@wieszco.pl.
A teraz nie pozostaje nam
nic innego, jak zaprosić do
lektury najnowszego numeru
naszej gazety. W wersji papierowej nasz dwutygodnik
znajdziecie w jednym z 500
punktów kolportażu rozsianych
na terenie całej Aglomeracji
Wałbrzyskiej. Możecie ściągnąć
każde wydanie online na swoje
urządzenia mobilne. Wystarczy

Nakład
10.000 egzemplarzy
Druk
Polska Press Sp. z o.o., Oddział
Poligrafia, Drukarnia w Sosnowcu

jedno kliknięcie, no może dwa,
bo trzeba przecież odwiedzić
adres www.wieszco.pl i już
możecie w spokoju zaczytywać
się prawdopodobnie najlepszą
gazetą w regionie w formacie
PDF. Wszystko za darmo.
Redakcja
Pasjonujące
historie wspiera

Pożyczki bez wychodzenia
z domu

do 15 000 zł!

Zeskanuj kod
i pobierz
bezpłatną
aplikację
eFines

Grażyna Kulesza-Szypulska

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

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

XVII. Rodzeństwo

Nie da się ukryć, to jeden z czołowych punktów na długiej
liście dziecięcych koszmarów, o czym informowałam już pośrednio w poprzednich tekstach… rodzeństwo. Na naszym
podwórku w Wałbrzychu między Kazury, Namysłowskiego,
Sygietyńskiego i Ogińskiego nie każdy jednak je miał. Byli ludzie
bezdzietni. Byli jedynacy. Jednak pokuszę się o uogólnienie
– większość miała rodzeństwo. Większość była starszym lub
młodszym rodzeństwem. I każdy na swój status rodzeństwa
narzekał.
Starsze musiało opiekować się młodszym, co czyniło je
zależnym od brata lub siostry. Odpowiadało za zachowanie
smarkacza. Ponosiło konsekwencje jego złych czynów, bo wina
zawsze leżała po stronie starszego.
Choroba, dlaczego najstarsi, czyli rodzice nie ponosili takich
konsekwencji? Dobrze, wiem, pytanie retoryczne.
Młodsze z premedytacją wykorzystywało tę widoczną gołym
okiem przewagę nad starszym. Rozrabiało, nie słuchało się,
pokazywało język i donosiło. W stosunku do rodzeństwa nie
obowiązywała zasada, że młodsze można przekupić słodyczami.
Owszem, ja mogłam przekupić Władzia, ale nigdy mojego brata.
Stasiek mógł za pomocą lizaka za 50 groszy nakłonić mego brata
do przemilczenia sprawy palenia papierosów za krzakami, ale
ze swoim bratem nie mógł już tego załatwić. Młodsze rodzeństwo opowieść w domu o przestępczych działaniach starszych z

Fot. użyczone (archiwum autorki)
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» Rodzinka w komplecie – Świnoujście 1965 rok

reguły zaczynało tak: „Mamo, a ja nie powiem, że Ania wczoraj
całowała się ze Zbyszkiem!”
Natomiast młodsze, nawet po wielu, wielu latach, kiedy
było już stare, ale nadal młodsze, twierdziło, że koszmarem ich
dzieciństwa było totalne zniewolenie. Musieli słuchać nie tylko
rodziców, sąsiadów i ciotek, ale starszego rodzeństwa. Stąd
też bunt przeciwko tym ostatnim był wyrazem beznadziejnej
walki o wolność. Nie udało się, bo całe życie są młodsi, ale
przynajmniej nie poddają się bez walki. Tak kiedyś stwierdził
mój brat usypiając swego syna, młodszego syna.
Ja, jak wspomniałam, wielokrotnie byłam starszą siostrą i rozterek młodszego brata zupełnie nie rozumiałam. Tym bardziej, że

im byłam starsza, tym bardziej brat mi przeszkadzał. Najgorzej
było w deszczowe jesienne lub wiosenne dni. Lub w czasie
syberyjskiego mrozu, który czasami nawiedzał Wałbrzych.
Po powrocie ze szkoły siedzieliśmy w naszych mieszkaniach.
Z reguły były to dwa pokoje z kuchnią, dzisiaj zwaną salonem
z aneksem kuchennym. Pokój oczywiście dzieliliśmy z rodzeństwem.
Po lekcjach często przychodziliśmy do siebie. Ja bywałam u
Luśki, ona u mnie. Czasami byłyśmy u Jolki na Świerczewskiego,
a Jolka u nas. Dłuższe wyprawy do kolegów z klasy mieszkających na 22 Lipca nie były możliwe. Szybko zapadał zmrok. A
po nocach rodzice nie kazali nam chodzić.

Szukajcie
w środku
opowiadań

Kontakt
ul. Główna 10A 58-309 Wałbrzych
tel. 510 408 085
www.wieszco.pl
e-mail: redakcja@wieszco.pl
Redakcja nie odpowiada za treść reklam
i ogłoszeń oraz za materiały nadesłane.

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

» Panorama Podgórza z początku XX wieku. Zanim powstały widoczne kamienice,
Hänelhaus był jednym z bardziej okazałych budynków

Jest nas coraz mniej
Zdajemy sobie sprawę, że tym tytułem Ameryki nie odkryliśmy.
Warto jednak przyjrzeć się bliżej danym z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, które niedawno upublicznił Główny Urząd Statystyczny. I co z nich wynika? Tu niestety musimy głęboko westchnąć. Niestety, bo na które miasto w regionie
byśmy nie spojrzeli, wszędzie widać jeden trend – spadek liczby
mieszkańców.
Po w o d y w y l u d n i a n i a
się miast, zwłaszcza tych
mniejszych, od wielu lat są
te same. Starzenie się społeczeństwa, a więc mniej
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odnotowywanych narodzin
niż zgonów oraz emigracja
ekonomiczna. Wielu wyjeżdża za chlebem nie tylko
za granicę, ale również do

dużych aglomeracji miejskich,
typu Wrocław.
Niektórzy z wypiekami na
twarzach czekali, aż Główny Urząd Statystyczny poda

wstępne wyniki ubiegłorocznego spisu powszechnego.

Też nas to ciekawiło, ale bez
przesady, znamy bardziej fascynujące rzeczy, których warto wyglądać z niecierpliwością. Ale skoro już podjęliśmy
się tego tematu, to wypada
go zgłębić. Spójrzmy w pierwszej kolejności na Wałbrzych,
największe miasto w regionie,
które jeszcze w 2013 roku, tuż
po odzyskaniu praw grodzkich, liczyło prawie 118 tys.
mieszkańców. W 2014 roku
GUS „naliczył” już jednak o
prawie półtora tysiąca mniej
ludzi. Porównując lata 2014
i 2016 Wałbrzych stracił 1,8
proc. populacji. Jeszcze gorzej
to zestawienie wypada, jeśli
weźmiemy pod uwagę 2019
rok z poprzednim, w którym
odbywał się spis. W tym przypadku mamy do czynienia ze
„zniknięciem” już 2,8 proc.
ludności zestawiając dane rok
do roku. Tylko nieco lepiej jest
w Świdnicy. Biorąc pod uwagę
te same okresy mamy tu do
czynienia z odpływem odpowiednio 1,4 i 2,4 proc. mieszkańców. Jeśli ten niepokojący
trend utrzyma się, to za jakieś
6 lat Wałbrzych może przestać
być stutysięcznikiem…
Zresztą gdzie nie spojrzycie, tam widać wyludnianie
się miast. Zachęcamy, byście
dokładnie przeanalizowali ta-

belę, którą publikujemy obok.
Wzięliśmy pod lupę wyrywkowo wybrane miejscowości
z całego regionu oraz dwa
powiaty, a także cztery okresy, z których prezentujemy
dane. Wszystkie liczby to stan
obowiązujący na 31 grudnia
konkretnego roku. Zrobiliśmy
wszystko po to, żeby łatwiej
było porównywać poszczególne miasta. Prawda, że to nie
jest najbardziej optymistyczna
statystyka. Im mniej mieszkańców, tym niższe choćby
wpływy podatkowe do budżetów samorządów. To z
kolei powoduje ograniczenia
w inwestowaniu przez gminy własnych środków i tak
można byłoby jeszcze chwilę
wyliczać.
Najlepiej z wyludnianiem
się – jeżeli w ogóle można
użyć takiego sformułowania
– „radzą” sobie małe miejscowości. Choćby urokliwe
uzdrowiska jak Jedlina czy
Szczawno-Zdrój. To być może
efekt tzw. suburbanizacji. Czyli
wyludniania się większych
ośrodków miejskich i „ucieczki” ludzi do małych miejscowości, w których coraz więcej
osób stawia domy i wraz z
rodziną przenosi się w poszukiwaniu ciszy i spokoju.
Tomasz Piasecki

LICZBA MIESZKAŃCÓW
31.12.2014
116 691
57 492
16 055
6 583
4 975
5 754
58 802
160 438
23 197
5 312

31.12.2016
114 568
56 788
15 733
6 509
4 930
5 692
57 939
158 939
22 901
5 323

31.12.2019
111 356
55 611
15 310
6 335
4 820
5 569
56 803
156 921
22 744
5 206

31.12.2022
108 222
54 552
15 016
6 127
4 748
5392
55 413
154 749
22 467
5 132

REKLAMA

REKLAMA

Miasto/Powiat
Wałbrzych
Pow. wałbrzyski
Boguszów-Gorce
Głuszyca
Jedlina-Zdrój
Szczawno-Zdrój
Świdnica
Pow. świdnicki
Świebodzice
Dobromierz
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We Wrocławiu zastępca prezesa IPN dr Mateusz Szpytma wręczył
Krzyże Wolności i Solidarności. Dwa z nich trafiły do wałbrzyszan:
Jerzego Langera i Jerzego Jacka Pilchowskiego.

Rys. Katarzyna Zalepa

Krzyż Wolności i Solidarności został ustanowiony przez
Sejm 5 sierpnia 2010 roku.
Nadawany jest przez prezydenta Polski, na wniosek
prezesa IPN, działaczom opozycji za działalność na rzecz

odzyskania niepodległości i
suwerenności lub respektowanie praw człowieka w PRL.
Wśród niedawno wyróżnionych znaleźli się dwaj wałbrzyszanie. Jerzy Langer to
uczestnik strajków na terenie

Wałbrzycha w latach 80. Kilkukrotnie aresztowany i osądzony na karę więzienia za
swoją działalność opozycyjną. Był współorganizatorem
pielgrzymek do Krzeszowa
i na Jasną Górę, koncertów,

spektakli i wykładów w ramach Duszpasterstwa Ludzi
Pracy. Jerzy Jacek Pilchowski
był natomiast współpracownikiem Komitetu Samoobrony
Społecznej KOR oraz Biura
Interwencyjnego KSS KOR,
pełnił funkcję redaktora niezależnego pisma „Robotnik”.
Wziął aktywny udział w strajku w KWK „Thorez” w Wałbrzychu. 13 grudnia 1981 r.

Fot. użyczone (IPN Wrocław)

Krzyże dla wałbrzyszan
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został internowany. W marcu
1983 r. wyemigrował do USA.

Thank you panie Sikorski
Jesteśmy wdzięczni byłemu ministrowi spraw zagranicznych w rządzie Donalda
Tuska. Bo gdyby nie jego wpis na Twitterze, sugerujący, że za awarią gazociągu Nord Stream stoją Stany Zjednoczone, nie mielibyśmy o czym pisać. Akurat
chcieliśmy wspomnieć o zjawisku hejtu, które bywa czasem (niestety) „pomocne” w pogoni za popularnością i zdobywaniem większej liczby wyświetleń. A tu
proszę jaka bomba. Jak tu nie być hejterem, czytając wpis Radosława Sikorskiego. Gdy na to co zrobił, otwiera się nóż w kieszeni.
Tak się dziś porobiło, że ostrą
krytykę wielu wrzuca do worka z
napisem hejt. Nawet jeśli nie użyjecie
obraźliwego języka i nie napiszecie
agresywnego komentarza w stosunku do, powiedzmy ciemnoskórego homoseksualisty o żydowskich
korzeniach, lecz w dosadny, ale
kulturalny sposób skrytykujecie jego
postępowanie, to w najlepszym
razie zostaniecie uznani za rasistów,
homofobów i antysemitów. Idziemy
o zakład, że wielu nazwie was też
hejterami, bo jakże to tak, zachowań
niektórych nie wypada piętnować.
To tak tylko tytułem wstępu. Oczywiście wstępu nieco przerysowanego, ale niech rzuci kamieniem

ten, co choć odrobinę nie zgadza
się z tym, co wyżej napisaliśmy.
W tym miejscu przypomniały nam
się słynne słowa Tomasza Manna,
chyba z „Czarodziejskiej góry” (ach
ta zawodna pamięć). „Złośliwość to
duch krytyki, a krytyka rodzi postęp i
uświadomienie”. Wróćmy jednak do
bohatera tego tekstu, który wlał do
naszego felietonowego baku takie
ilości paliwa, że chyba wreszcie jakoś
przebolejemy zniesienie na stacjach
Orlenu wakacyjnej promocji na benzynę, a zaoszczędzone w ten sposób
30 groszy na litrze dołożymy do zakupu węgla. Którego… i tak nie ma.
Jak myślicie, co powinniśmy w geście
podziękowania wysłać Radosławowi

Sikorskiemu? Może... wagon, ale nie,
nie ekogroszku, tylko na przykład
śliwek w czekoladzie? To chyba zbyt
pospolite. Może kontener cygar? O,
to już brzmi zdecydowanie lepiej.
Mamy! Świeżutkie ośmiorniczki! Tak,
to jest najlepszy pomysł. Tylko, że
nie stać nas na takie rarytasy, wszak
szaleje kryzys. A poza tym te morskie
stworzonka trzeba jeść świeże. Gdy
spędzą za dużo dni w transporcie,
można je wyrzucić do kosza. Jak twitterowy wpis Radosława Sikorskiego.
Teraz krótkie wyjaśnienie, bo nie
wszyscy przecież musicie znać internetową twórczość obecnego europosła Platformy Obywatelskiej. Który
w rządzie PiS, Samoobrony i LPR

sprawował funkcję ministra obrony
narodowej (tak, tak, to nie żart,
pamiętacie jeszcze te czasy?), a później był szefem Ministerstwa Spraw
Zagranicznych w rządzie PO-PSL.
Co takiego nawywijał? Na Twitterze
napisał „Thank you, USA” i dołączył
zdjęcie wzburzonej wyciekiem z
uszkodzonego gazociągu Nord Stream wody na Bałtyku, sugerując tym
samym, że za sabotażem mogą stać
Stany Zjednoczone. Wywołał w ten
sposób większe zamieszanie niż poruszenie wśród rodziców wzbudzał
jakiś czas temu gang słodziaków z
Biedronki. Z tą różnicą, że o pluszaki
z dyskontu trwała walka momentami
brutalniejsza niż ta w trakcie wojny

Tam kontynuował działalność
SCB
opozycyjną.

secesyjnej „Północy” z „Południem”.
Sikorskiego za to wielu zaczęło
„tylko” krytykować lub jak kto woli
hejtować.
Załóżmy, że polityk PO pozjadał
wszystkie rozumy i posiadł tajemną
wiedzę wywiadów wszystkich krajów świata razem wziętych. I być
może pomyślał tak. W końcu niedawno po Bałtyku pływały okręty USA, a
w interesie Stanów Zjednoczonych
jest, aby Europę pozbawić dostaw
gazu z Rosji. Uzależniając w ten
sposób Stary Kontynent od swojego
błękitnego paliwa. Główkując dalej,
może nawet zaczął zastanawiać się,
po co Putin miałby wysadzać swój
gazociąg, do którego kurek ma przecież pod ręką? Europoseł PO połączył
potem kropki i wyszło to, co wyszło.
Mamy wrażenie, graniczące niemal z
pewnością, że podobnych rzeczy nie
powinien wypisywać w przestrzeni
publicznej. Napędzając propagandową machinę Kremla. To jest chyba
jasne nawet dla jabłka czy kalafiora.
Tych słodziaków z Biedronki, a co
dopiero dla tak doświadczonego polityka, który równie dobrze mógłby
wspomnieć, że Putin i jego koleżka
Ławrow to najsympatyczniejsza para
jaką w życiu oglądaliście w telewizji.
Nie będziemy bawić się w żadne
półsłówka, szukać dookoła sformułowań określających poziom naszego
oburzenia i nakłaniać was do rozwiązania skomplikowanych szarad
słowotwórczych. Bo nie mamy na
to ani czasu, ani ochoty. Powiedzmy
sobie jasno, post Sikorskiego był
kretyństwem (czy to już hejt?). Po
aktywności polityka przez kilka dni
od umieszczenia wpisu, nie dostrzegliśmy, by był falą krytyki jakoś mocno poruszony. Dopiero gdy usunął
tweeta, możemy zaryzykować tezę,
że pomyślał coś w stylu „nie ma co,
ale doje*ałem”.
Na koniec mamy przesłanie do
wszystkich osób dotkniętych zjawiskiem hejtu. Wyłączamy z tej grupy
Radosława Sikorskiego. Chcemy
wam tylko powiedzieć, że macie
prawo do słabszego dnia, a popełnianie błędów jest ludzką rzeczą.
Pamiętajcie jednak, by wyciągać odpowiednie wnioski. Możecie ponosić
porażki, ale ważne, by się po nich
umieć podnieść. Jeśli zwyczajnie nie
dajecie w czymś rady, nie znaczy, że
jesteście nikim. Tyle i aż tyle. Thank
you, good bye panie Sikorski.
Tomasz Piasecki
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Ciepło to już było
O tym, że miasto przygotowuje pakiet oszczędnościowy wiedzieliśmy już od jakiegoś czasu, co zresztą prezydent Roman
Szełemej potwierdził podczas wrześniowej sesji rady miasta.
Teraz wiemy konkretnie, gdzie gmina Wałbrzych zamierza szukać pieniędzy.

Prezydent Roman Szełemej wydał
właśnie zarządzenie w sprawie określenia zasad oszczędzania energii i
ciepła w trakcie sezonu grzewczego
w urzędzie miejskim, jednostkach budżetowych, samorządowych zakładach
budżetowych oraz w spółkach miejskich
na terenie miasta.

czym w pomieszczeniach technicznych i
magazynowych powinna zostać obniżona
do 10-15 (do najniższego bezpiecznego
poziomu, jednak nie wyższej niż 15
stopni Celsjusza). Ponadto powierzchnie
wspólne, takie jak: korytarze, foyer, hole
itp. nie powinny być w ogóle ogrzewane,

jeżeli to możliwe. Należy także zadbać o
przegląd oraz szczelność okien i drzwi
wejściowych oraz ich zamykanie, a w
trakcie dłuższej nieobecności w pokoju
lub podczas wietrzenia należy zakręcać
głowicę termostatyczną w grzejniku.
SCB

» Temperatura we wszystkich pomieszczeniach w budynkach
użyteczności publicznej w Wałbrzychu powinna maksymalnie
wynosić 19 o Celsjusza

Nowe zasady funkcjonowania w nadchodzącym okresie grzewczym obowiązują od 1 października tego roku i nie
zmienią się do 30 kwietnia 2023 roku.
Najważniejszy punkt zarządzenia stanowi
zapis mówiący o tym, że temperatura we
wszystkich pomieszczeniach w budynkach
użyteczności publicznej powinna maksymalnie wynosić 19 stopni Celsjusza, przy
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Fot. ilustracyjne (www.pixabay.com)

W Wałbrzychu obowiązują
już zasady zobowiązujące
urzędników do oszczędzania energii i ciepła w trakcie
sezonu grzewczego

» Tabletki jodku potasu trafiły do gmin,
ale jego profilaktyczne przyjmowanie
jest odradzane przez lekarzy

wej. Na każdym kroku jesteśmy jednak uspokajani. Zdaniem PAA nasz
kraj nie jest bezpośrednio zagrożony
skutkami potencjalnego uszkodzenia
reaktorów w tej elektrowni. Aktualnie wszystkie reaktory są wyłączone.

W przypadku awarii elektrowni jądrowej konieczne
będzie podanie osobom
przebywającym na zagrożonym terenie tabletki zawierającej wysokie stężenie stabilnego jodu

Jodek na wszelki wypadek
Miasta powiatu świdnickiego otrzymały ogromne ilości tabletek jodku potasu. Zabezpieczono już też kilkadziesiąt punktów, które w razie konieczności
mają go wydawać.
Ponad 71 tysięcy tabletek jodku
potasu trafiło do samej Świdnicy.
Będą one dystrybuowane wśród
mieszkańców w razie skażenia radioaktywnego. Powołano tu też Gminny
Zespół Zarządzania Kryzysowego do
celów dystrybucji tabletek, który nadzorować ma ich kolportaż, zgodnie z
wcześniej przyjętymi procedurami.
W obecnej chwili zagrożenie nie
występuje i są to tylko działania

prewencyjne. Podobnie sytuacja ma
się w Świebodzicach, Strzegomiu i
Żarowie. Tam również dostarczono
po kilkadziesiąt tysięcy tabletek jodku.
Wyznaczono też punkty dystrybucyjne. W razie zagrożenia będą to remizy
strażackie, szkoły, biblioteki i urzędy.
MSWiA przygotowało też broszurę
informacyjną na temat dystrybucji
tabletek i samego preparatu. Podkreślamy jeszcze raz, że w obecnej

chwili zagrożenie nie występuje, a
sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Polską Agencję Atomistyki.
Należy podkreślić też, że profilaktyczne przyjmowanie jodku potasu na
własną rękę jest odradzane przez lekarzy i specjalistów. Nie róbcie tego.
Przypomnijmy, że dystrybucja jodku potasu ma związek z zagrożeniem
wynikającym z działań zbrojnych na
terenie Zaporoskiej Elektrowni Jądro-

Nie grozi nam scenariusz Czarnobyla i
Fukushimy. Przeprowadzono wiele symulacji i prognoz związanych z agresją
Rosji na ukraińskie obiekty jądrowe.
Uwzględniają one różne scenariusze.
Głównymi czynnikami, które wpływają
na bezpieczeństwo w tej sytuacji, są
odległość elektrowni w Zaporożu od
granic Polski, warunki atmosferyczne
oraz fakt, że reaktor jest wyłączony.
Sytuacja jest stresująca, powodów
do większego niepokoju jednak
nie ma. Wierzymy w to. W razie
najgorszego, dla wszystkich, którzy
zgodnie ze wskazaniami medycznymi powinni otrzymać jodek potasu,
została zabezpieczona odpowiednia
liczba tabletek. Mowa tu o 57 mln
sztuk. Aktualnie nie ma powodów,
by rozpoczynać wydawanie jodku
potasu obywatelom.
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
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O co chodzi? W przypadku awarii elektrowni jądrowej i uwolnienia
do atmosfery radioaktywnego jodu
konieczne jest podanie osobom
przebywającym na zagrożonym
terenie tabletki zawierającej wysokie stężenie stabilnego jodu.
Zgodnie z założeniami wojewody
dolnośląskiego tabletki muszą być
przechowywane w urzędach miast
i gmin.
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Fot. KaR
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monitoringiem. Ci, których udało
się nagrać i zidentyfikować, muszą liczyć się z tym, że zostaną
ukarani mandatem w wysokości
500 zł. Dodatkowo za brak segregacji mogą zostać nałożone kary.

» Wiele osób nie przejmuje się segregacją i obok
śmietników rosną sterty różnych rzeczy

Może na śmieciach? W Strzegomiu nie brakuje osób migających się od zapłaty za wywóz śmieci. Nie brakuje też sprytnych inaczej, którzy zajmują się
podrzucaniem odpadów tam, gdzie nie powinni...
Jak sobie radzić z tymi problemami? Znaleziono już pewien sposób.
- Gmina Strzegom dysponuje kamerami, które pojawią się w miejscach,
gdzie uporczywie podrzucane są
śmieci. Ich lokalizacja będzie się
rotacyjne zmieniać, a miejsca, w których będą montowane urządzenia,
pozostaną tajemnicą – informuje
Tomasz Wanecki z działu promocji
UM Strzegom.

Wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie coraz częściej decydują się
na montaż kamer przy kontenerach
na odpady. Kamery służą do kontrolowania sytuacji, w których ktoś
podrzuca śmieci lub nielegalnie je
składuje. W ten sposób zarządcy
starają się wymóc na lokatorach
prawidłową segregację odpadów.
Wiele osób nie przejmuje się jednak
segregacją i obok wiat śmietniko-

wych rosną sterty różnych rzeczy.
Muszle klozetowe, dywany, kanapy, opony to tylko niektóre rzeczy,
jakie można zobaczyć pod altanami
śmietnikowymi.
- Wiele osób wciąż nie zdaje sobie sprawy z faktu, że wyrzucanie
śmieci poza wyznaczonymi do tego
miejscami jest karalne. Nie można
postawić kanapy obok śmietnika czy
w pobliżu altany śmietnikowej poza

terminem wskazanym w harmonogramie wywozu albo ją podrzucić
innej wspólnocie i liczyć na to, że
ktoś ją wywiezie. Koszty ponoszą
wówczas wszyscy mieszkańcy – tłumaczy Wanecki.
Podrzucający śmieci liczą na to,
że uda im się zostawić odpady i
odjechać bezkarnie. Nie pozostają anonimowi, bo coraz więcej
miejsc w Strzegomiu jest objętych

Stawka wynosi 130 zł miesięcznie.
Spółdzielnie skarżą się na to, co
było wiadomo, zanim jeszcze w
życie weszła ustawa przygotowana
przez rząd. W dużych blokach trudno po prostu wszystkich upilnować
i ostatecznie, za opieszałość przy
segregacji śmieci kilku osób, ukarani zostaną wszyscy. Kamery w
pewnym stopniu pozwalają sytuację
uregulować.
Przepisy przewidują, że osoba
nie spełniająca należycie swojego
obowiązku dotyczącego pozbywania się odpadów, może z automatu
otrzymać mandat do 500 zł. Przypomnijmy, że to na podstawie złożonej
deklaracji śmieciowej ustala się wysokość opłaty za wywóz śmieci. Takiej samej kary może się spodziewać
mieszkaniec gminy, który skłamał w
deklaracji, by płacić mniej za wywóz
odpadów.
KaR
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Jakby jeszcze oszczędzić?
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Fot. KaR

Muszle klozetowe, dywany,
kanapy, opony to tylko niektóre rzeczy, jakie można
zobaczyć pod altanami
śmietnikowymi
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Fot. użyczone (Waldemar Łomża/ZPiT Wałbrzych)

Było ciężko, ale się udało

» - Folklor już nie kojarzy się z wiochą, jak kiedyś – mówi Marlena
Janik, instruktor wokalny Zespołu Pieśni i Tańca Wałbrzych

O takich projektach ktoś powie „rodziły się w bólach”. W porządku, ale my
dopowiadamy – gdyby nie determinacja i wielka chęć zrobienia czegoś fajnego, płyty „Chóralnie” w ogóle by nie było. A tak jest i może cieszyć nasze
uszy. O nagrywaniu materiału, trudnościach, ale też wyzwaniach, jakie stały
przed ekipą oraz radości z wydania krążka rozmawiamy z Marleną Janik, instruktorką wokalną Zespołu Pieśni i Tańca Wałbrzych.
Czy płyta „Chóralnie” to Pani
dziecko?
- Nie tylko moje. Płyta powstała
dzięki zaangażowaniu i determinacji
wszystkich tych, którzy przyczynili się
do jej realizacji – instruktorów, aranżerów, muzyków kapeli, produkcji
oraz przede wszystkim naszej wspaniałej, wałbrzyskiej młodzieży „chóru” Zespołu Pieśni i Tańca Wałbrzych.
To dziecko długo wyczekiwane?
- Zdecydowanie tak. W 2020
roku zaczęliśmy planować nagrania. Repertuar do płyty wybraliśmy
wspólnie z całą kadrą. Trzeba było
opracować aranże utworów na
chór i kapelę. Większość z nich zaaranżował Paweł Stuczyński, muzyk
Filharmonii Sudeckiej oraz nauczyciel
w ZSM im. Stanisława Moniuszki
w Wałbrzychu. Współpraca z nim
zaczęła się już trochę wcześniej, bo
w marcu 2019 roku, gdy realizowaliśmy koncert „Dwa serduszka”.
Wówczas potrzebowałam opracowania do tego właśnie, tytułowego utworu, takiego niebanalnego,
ciekawego, zaskakującego. Wtedy
od razu pomyślałam o Pawle. No i
rzeczywiście – zaskoczył. Pamiętam
jak podczas zgrupowania Zespołu w
Różance, wzięliśmy się do pracy nad
tym właśnie utworem.
Gładko wszystko poszło?
- Wręcz przeciwnie, początkowo
było ciężko. Zadawałam sobie pytanie, czy damy radę. Moja nauczycielka
fortepianu zawsze powtarzała „Cierpliwość pokonuje niepowodzenia”.
No i tak cierpliwie i powoli zaczęło
się kleić, zaczęło współbrzmieć. Potem

powstały aranże na chór i kapelę do
„Oberka Opoczyńskiego”, „W Kadzidlańskim Boru”, czy też nowe aranże
dla kapeli do utworów, które znajdują
się na płycie. Z kolei Przemysław
Marcyniak, instruktor oraz muzyk
zespołu ludowego „Warszawianka”
zaaranżował przepiękne pieśni ludowe „Nisko słonko”, pieśń kurpiowską
oraz „Przesło lato” z regionu Opoczna.
Muzycy udźwignęli zadanie?
- Muszę przyznać, że choć mamy
w kapeli profesjonalnych muzyków,
to łatwego zadania też nie mieli. Zaaranżowane utwory nie były proste.
Musieli spędzić trochę czasu na ich
ćwiczenie. Muszę także wspomnieć o
koordynatorze Zespołu, Rafale Ślipku,
który pozyskał środki na sfinansowanie
płyty i to on dopinał już wszystkie
szczegóły. No i oczywiście zespołowa
młodzież. Bez nich tej płyty by nie było.
Gdzie odbywały się nagrania?
Wielkie podziękowania należą
się Bartoszowi Miszczykowi, realizatorowi dźwięku w M:23 Studio w
Wałbrzychu. To wspaniały, wrażliwy,
pełen empatii człowiek, z którym
współpracowało się bardzo dobrze.
Dziękuję, że podjął się tego zadania,
które wcale nie było takie proste. Jak
sam zresztą powiedział.
Słyszę, że na każdym etapie
nie było łatwo, jest więc coś, co z
perspektywy czasu zrobiłaby Pani
brzmieniowo inaczej, niekoniecznie lepiej?
- Zawsze można coś zmieniać,
ulepszać, ale też nie było za bardzo
takiej możliwości. Cieszyliśmy się,
jak tylko mogliśmy spotkać się na

próbach i nagrywać, a jak Pan wie,
ciągle przeszkadzała nam pandemia.
Lockdowny, kwarantanny, choroby,
niemożność zgrania się w jednym czasie, było naprawdę ciężko. Pojawiały
się chwile, że wątpiliśmy w to, czy w
ogóle uda nam się nagrać tę płytę.
Tytuł krążka sugeruje, że usłyszymy wyłącznie śpiew chóru. To
płyta tylko dla koneserów tego
typu wokalu?
- „Chóralnie” to nie tylko śpiew
chóru. Na płycie umieściliśmy również piosenki takie jak: „Bandoska”,
„Dolina”, „Przesło lato”, które wykonują solistki – Hanna Roman, Maja
Świderska oraz Sylwia Sałamaj.
Jednak nazwa tej płyty wzięła się z
tego, że na płycie przeważają właśnie utwory na chór.
Z myślą o jakim odbiorcy nagrywaliście tę płytę?
- Przede wszystkim chcieliśmy,
żeby płyta była taka dla nas, taka
„nasza”, aby była pamiątką na całe
życie, pamiątką po nas. Jednak oczywiście chcemy, by dotarła do tych,
którzy choć troszkę mają w sercu
Zespół Pieśni i Tańca Wałbrzych,
do absolwentów, miłośników oraz
przyjaciół Zespołu. A jeśli dotrze dalej
i spodoba się pozostałym odbiorcom,
to będziemy przeszczęśliwi.
Folklorowi trudno jest się przebić do szerszej publiczności?
- Myślę, że na przestrzeni lat to
się zmieniło – na lepsze. Zauważam
nowy trend, że znów folklor zaczyna
odgrywać ważną rolę, zaczyna być
modny. Folklor już nie kojarzy się z
wiochą, jak kiedyś. Coraz bardziej

popularyzowana jest muzyka folkowa wśród dzieci i młodzieży, coraz
więcej organizowanych jest warsztatów z tańców z różnych regionów
Polski, czy warsztatów ze śpiewu
tradycyjnego, śpiewu białego, które
cieszą się dużym zainteresowaniem.
Nawet powstał w tym roku nowy
kierunek na Akademii Muzycznej w
Katowicach – muzyka tradycyjna.
To, co słychać na płycie, to nowa
twarz Zespołu Pieśni i Tańca Wałbrzych?
- (Dłuższa chwila zastanowienia).
W sumie mogę powiedzieć, że tak!
To, co słychać na płycie, to nasza
nowa twarz.
„Chóralnie” zawiera 13 utworów, praktycznie każdy „dotykający” innego regionu Polski.
Różnorodność jest siłą produkcji?
- Myślę, że dzięki różnorodności
utworów z różnych regionów, każdy
znajdzie coś dla siebie, a o to nam
chodziło.
Dobrze, że nie zapomnieliście o
tradycjach Wałbrzycha, bo przynajmniej dwie pieśni opowiadają
o górnikach…
- No jak moglibyśmy zapomnieć
o naszych tradycjach górniczych
(śmiech). Od zawsze, od samego początku powstania Zespołu kultywowane są tradycje górnicze, śpiewane
są piosenki o górnikach i ich pracy.
Nie mogło również zabraknąć tych
pieśni na płycie, od których właśnie
zaczynamy nasz materiał.
Jaka była największa trudność,
z którą musieliście zmierzyć się
podczas nagrywania płyty?

- Największym problemem było
zorganizowanie terminu nagrań,
tak aby wszystkim pasował. W dzisiejszych czasach trudno jest spotkać
się z najbliższymi, a co dopiero dopasować się z terminem dla 30-40-osobowej grupy. Jak już ustaliliśmy daty
nagrań, to spłatał nam figla COVID. I
tak płyta, która miała być prezentem
z okazji 65-lecia Zespołu Pieśni i
Tańca Wałbrzych w 2020 roku, nie
ujrzała światła dziennego. Jubileusz
niestety również się nie odbył. Gdy
powracaliśmy na sale prób z nową
energią i z nowym nastawieniem,
ponownie rozdzielała nas pandemia.
To był trudny czas dla nas, ale
wytrwaliśmy i w ciągu ponad dwóch
lat, udało się zakończyć sukcesem to
przedsięwzięcie. Płyta została nagrana, a 1 października 2022 roku, w
Sali Łańcuszkowej w Starej Kopalni
odbył się koncert promujący „Chóralnie”. Połączyliśmy śpiew z tańcem
oraz wspaniałymi wizualizacjami.
To było piękne widowisko, za które
dziękuję naszemu kierownikowi
artystycznemu, instruktorce tańca
Sylwii Sałamaj oraz koordynatorowi
Zespołu Rafałowi Ślipkowi.
To pierwsza płyta ZPiT Wałbrzych od 17 lat. Dlaczego tyle
trzeba było na nią czekać?
- Tak. Jestem instruktorem wokalnym w Zespole od 11 lat. Najpierw
prowadziłam grupy dziecięce, rozwijając najmłodszych wokalnie,
kształcąc ich słuch muzyczny, by w
następnym etapie nauki posiadali
umiejętność śpiewania utworów
wielogłosowych. Zaczynaliśmy od
prostych piosenek jednogłosowych,
potem dwugłosowych, stawiałam
coraz większą poprzeczkę i po latach
udało mi się osiągnąć mój zamierzony cel – śpiew w chórze czterogłosowym. Wtedy byliśmy już gotowi na
nagranie płyty.
Gdyby podobną przerwę zrobił
sobie jakiś zespół rockowy, pewnie fani by mu tego nie darowali.
Na wasz nowy materiał czekali z
utęsknieniem?
- Nie wiem, czy fani nie mogli
doczekać się nowej płyty, ale mając
na nią materiał, postanowiliśmy
ją nagrać. A z utęsknieniem to my
czekaliśmy na jej efekty i udało się,
mamy to! Osiągnęliśmy cel.
Ja uważam, że warto było tyle
czekać, bo choć nie jestem miłośnikiem tego typu muzyki, to
robota, jaką wykonaliście, robi
wrażenie.
- Cieszę się, ponieważ opinie odbiorców są dla nas bardzo ważne. A jeśli są
pozytywne, to... czego chcieć więcej?
I na koniec najważniejsze, gdzie
można posłuchać folkowych,
chóralnych utworów i gdzie kupić
krążek?
- Płytę można kupić w naszej
siedzibie lub podczas koncertów
Zespołu Pieśni i Tańca Wałbrzych.
Utwory także umieszczone są na
soundcloud.com.
Rozmawiał Tomasz Piasecki

» „Bluesowy Wałbrzych” w tym roku odbędzie się po raz piąty. Start, 14 października o godz. 18:00

Blues zawładnie miastem
Przy okazji wyjątkowych koncertów zwykło się mówić, że nie
może was na nich zabraknąć. To jest właśnie ten moment, gdy
wypada użyć tego właśnie sformułowania w odniesieniu do tegorocznej, piątej edycji „Bluesowego Wałbrzycha”. To będzie wyjątkowe święto muzyki.
Kolejny raz festiwal będzie międzynarodowy. Na
scenie Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury w sali łańcuszkowej Starej Kopalni już 14
października usłyszycie nie
tylko rodzimych wykonaw-

ców, ale też zespół z Czech.
- Wałbrzych na dobre wpisał
się w bluesową mapę Polski
za sprawą festiwalu, który w
tym roku odbędzie się po raz
piąty. Początki wyjątkowego
wydarzenia to „Wałbrzyska
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wiosna bluesowa”. Dziś festiwal organizowany jest jesienią i ma charakter międzynarodowy. To prestiżowy projekt
przyciągający fanów bluesa
wybierających wydarzenia
muzyczne na najwyższym poziomie – podkreśla Jarosław
Buzarewicz, dyrektor Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury.
Tegoroczny festiwal rozpocznie się o godzinie 18:00, a
na scenie pojawią się cztery
zespoły: Paranoja, Noband
Brothers z Czech, Paulina Jeżewska & The Tricky Things
oraz Kraków Street Band.
Grupa Paranoja powstała 10
lat lat temu. Gra bluesa z rockową nutą. Jej specjalnością
są żywiołowe koncerty. Cztery
lata temu muzycy zdobyli
Grand Prix na festiwalu „Las,
Woda i Blues”. W tym roku
planują premierę najnowszej
płyty pod tytułem „Pytania”.
Z Czech przyjedzie zespół
Noband Brothers. Jak sami
o sobie mówią członkowie
grupy, grają trochę inny blues. Muzyków bardzo często

można spotkać na koncertach
u naszych południowych sąsiadów. Paulina Jeżewska &
The Tricky Things to z kolei
muzyczny projekt z Wrocławia. Grupa zaprasza słuchaczy
na podróż przez świat bluesa,
którego śpiewały kobiety. W
muzyce słychać inspiracje z
różnych gatunków. Wreszcie
Kraków Street Band istnieje
od 2014 roku i gra muzykę
na pograniczu folku, rocka i
bluesa. Początkowo muzycy
działali tylko na krakowskim
Rynku. Dziś można ich spotkać
na festiwalach w całej Polsce.
Tegoroczny „Bluesowy Wałbrzych” jest organizowany
w ramach polsko-czeskiego
projektu „Zbliżamy kulturalnie”, współfinansowanego
ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
za pośrednictwem Euroregionu Glacensis. Teraz uważajcie,
wstęp jest bezpłatny, ale obowiązuje rezerwacja na stronie
www.bilety.wok.walbrzych.pl.
Red
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WAŁBRZYCH

Ławka i plac dla artysty
Kazimierz Starościak – wałbrzyski plastyk, po 9 latach od śmierci,
został uhonorowany przez władze miasta Wałbrzycha. Pod koniec
września oficjalnie udostępniono ławeczkę z pamiątkową tablicą.

Ponadto plac, na którym znalazła się ławka
– u zbiegu ulic Słowackiego, Limanowskiego i
Drohobyckiej – i gdzie artysta tragicznie zmarł,
nazwano jego imieniem i nazwiskiem. Otwarcie
uświetnili swoją obecnością m.in. prezydent

Wałbrzycha Roman Szełemej, pomysłodawca
Ryszard Błażnik, żona malarza, Teresa Świątek-Starościak oraz córki – Ewa i Agnieszka.
Kazimierz Starościak urodził się 4 marca 1932 r.
w Hłomczy koło Sanoka. W 1959 roku ukończył

studia na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie, był też studentem Wyższej Szkoły Sztuk
Plastycznych Wydziału Rzeźby w Poznaniu.
Uprawiał malarstwo i rysunek. Nie tylko sam
brał udział w licznych wystawach środowisk
artystów plastyków regionu wałbrzyskiego i
wrocławskiego, ale sam zorganizował ich 8. Za
swoją działalność artystyczną otrzymał wiele
nagród, m.in. w konkursie „O złotą lampkę górniczą”. W latach 1976-79 był przewodniczącym
zarządu oddziału Związku Polskich Artystów
PB
Plastyków w Wałbrzychu.

Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)

» Seniorzy w Jedlinie całymi dniami mają zajęcie

JEDLINA-ZDRÓJ

Dni pełne emocji
Zaraz was zaskoczymy. To nie będzie opowieść o nastolatkach,
mających mnóstwo energii i nie mogących usiedzieć w miejscu.
Ani historia pracowników jakiejś korporacji, lubiących zmieniać
pasje tak często jak... bieliznę. Lecz gawęda o seniorach (tak,
tak!!!), którzy w Jedlinie-Zdroju nie mają prawa narzekać na nudę.

REKLAMA

Pod warunkiem, że lubią
wychodzić z domów, zawierać
znajomości i uczyć się czegoś
nowego, na co nie mieli dotąd
czasu. To wszystko zapewnia
Centrum Usług Socjalnych w

Jedlinie-Zdroju. W jaki sposób?
Wiedzieliśmy, że będziecie ciekawi.
Zadaniem placówki jest aktywizacja osób starszych poprzez
Klub Seniora oraz osób wyklu-

czonych społecznie poprzez
Klub Integracji Społecznej. I tak
właśnie dzieje się w tym przypadku. Dowodem na to, że w
jedlińskiej placówce dzieje się
dużo i do tego dobrze, było
przyznanie niedawno przez
Wrocławskie Centrum Rozwoju
Społecznego tytułu Miejsca
Przyjaznego Seniorom. Brzmi
dumnie, prawda?
W CUS realizowanych jest
równolegle 8 programów
finansowanych ze środków
zewnętrznych oraz jeden
w ramach działalności wolontariackiej dla Ukraińców,
mieszkających w Jedlinie,
którzy uczą się języka polskie-

go. Zresztą bardzo chętnie.
Tymczasem powoli kończą
się dwa projekty, których
tytuły jesteśmy zobowiązani
w całości zacytować. Wiadomo, UE dała pieniądze, to
i wymaga, żeby było o ich
programach głośno. A więc
jeden to „Kompleksowe usługi opiekuńcze i aktywizujące
dla osób niesamodzielnych
w gminie Jedlina-Zdrój”, w
którym bierze udział 30 osób.
Drugi natomiast skrywa się
pod nazwą „Działania integracyjne w Jedlinie-Zdroju”.
W tym ze stażów zawodowych korzysta 25 mieszkańców. Uczestnicy mogą liczyć
na mnóstwo ciekawych zajęć
i warsztatów. Ot choćby stymulujących pamięć i funkcje
poznawcze, rozwijających
kompetencje cyfrowe, czy
uczących autoprezentacji.
Do końca roku potrwają natomiast kolejne cztery projekty, a oblegany jest szczególnie
ten związany ze wsparciem
dla seniorów. Bierze w nim
udział kilkadziesiąt osób i nie
ma co się dziwić, bo to po
pierwsze codzienna pomoc
w zakupach lub w załatwianiu
spraw w urzędach, a także
możliwość korzystania z bransoletek życia czy też wsparcie
psychologiczne.
Niedawno ruszyły też dwa
zupełnie nowe przedsięwzięcia. „Srebrny teatr” w ramach
Aktywni + realizowany przez
Fundację Merkury oraz „Zero
waste. Taniec ruch i dźwięk”

» Super, że osoby starsze chcą doświadczać nowych rzeczy
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prowadzony przez nieformalną grupę „Skuteczne w
działaniu”. Dzięki nim osoby
starsze biorą udział w niezliczonej ilości zajęć. Nie starczyłoby miejsca, żeby wszystkie
wymienić, ale wspomnijmy
raptem o kilku. Są to warsztaty charakteryzacji i krawieckie,
treningi umiejętności pracy
zespołowej, czy też nauka
pracy z ciałem i emocjami.

Centrum Usług Socjalnych w Jedlinie-Zdroju
otrzymało zaszczytny
tytuł Miejsca Przyjaznego Seniorom przyznany przez Wrocławskie Centrum Rozwoju
Społecznego
Co ciekawe, nabyte umiejętności przydarzą się przyszłym aktorom, ponieważ w grudniu zaplanowano w Pałacu Jedlinka
premierowy pokaz spektaklu,
w którym wystąpią seniorzy.
Ci w przypadku projektu „zero
waste” łączą także zabawę z
edukacją ekologiczną, biorąc
udział na przykład w warsztatach tanecznych i bębniarskich, czy sprzątaniu miasta.
Dodajmy jeszcze, że udział
w projektach to możliwość
zwiedzania pięknych miejsc
położonych na Dolnym Śląsku.
Cieszymy się, że seniorom z
Jedliny chce się chcieć wychodzić z domów i uczyć się
nowych rzeczy.
ToP

12

CO W GMINaCH PISZCZy

WIESZ CO | NR 23/11.10.2022 r.

Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)

» Całe rodziny doceniają to, co dzieje się w żłobku. A dzieje się dużo dobrego

JEDLINA-ZDRÓJ

Ciekawie, miło, kreatywnie
W jedlińskiej placówce jest naprawdę ciekawie, może nawet trochę nietypowo, a na pewno baaardzo atrakcyjnie. Żłobek miejski chwali się tym, że
wszystkie aktywności prowadzone są w nim w oryginalny sposób. Zapytacie,
czyli w jaki?
Zajęcia mają jeden cel. Zaspokajać
naturalną ciekawość świata oraz rozwijać kreatywność. Dlatego umożli-

wiają dziecku poznanie otaczającej go
rzeczywistości wszystkimi zmysłami.
To, co dzieje się w placówce, opiera

się na integracji sensorycznej. To zabawa i doświadczenia prowadzone
w swobodny sposób. Maluch może

STARE BOGACZOWICE

To jest istny boom

dotykać, oglądać, słuchać, smakować,
wąchać. Żłobek jest więc miejscem
testowania i odkrywania.

A nie mówiliśmy, że w jedlińskiej
placówce jest oryginalnie?! To, co z
pewnością cechuje tamtejszy żłobek,
to nowatorstwo w zakresie opieki
nad najmłodszymi mieszkańcami.
Opiekunki każdego dnia zachowują
się w niestereotypowy sposób, są
pełne polotu w wymyślaniu nowych
aktywności, zaangażowane, błyskotliwe, a kilkulatkom to bardzo
się podoba. Zresztą nie tylko im, bo
rodzice też są zachwyceni.
Ale nie chcemy być gołosłowni.
Mimo, że za oknami mamy jesień,
proponujemy wrócić na chwilę do
cieplejszych miesięcy. Przez ostatnie
tygodnie realizowano tam świetny
projekt. To „Lato w żłobku” sfinansowany z pozyskanych środków zewnętrznych w ramach minigrantu na
Inicjatywy Wolontariackie Korpusu
Solidarności oraz Fundacji Merkury.
Działania pozwoliły na włączenie
do zabawy całych rodzin, nie tylko
maluchów, z czego, co tu będziemy
dużo gadać, dorośli chętnie skorzystali.
Odbyło się pięć pomysłowych
eventów. Same ich nazwy wywołują
pozytywne emocje i uśmiech na
twarzach: piknik rodzinny, przygoda z teatrem, festiwal kolorów,
rodzinna olimpiada sportowa oraz
spacer z lamą. Wszystkiego nie
udałoby się zrealizować, gdyby nie
jedlińscy wolontariusze, a także
pracownicy żłobka, w którym nikt
nigdy nie powie, że „czegoś się nie
da” lub „po co to robić”. W końcu
to bardzo oryginalna placówka,
w której myślą już nad kolejnymi
przedsięwzięciami.
Red

» W Strudze kończy
się właśnie budowa
czterokondygnacyjnego
budynku

Nowe mieszkania, nowoczesna świetlica wiejska,
oświetlone boisko sportowe, remonty dróg, budowa
kanalizacji i sieci wodociągowej. Prawda, że jest tego
trochę?
Ci z mieszkańców Starych
Bogaczowic, którzy nie mają
własnego M, wkrótce będą
mogli znaleźć swój własny
kąt. Gmina postawiła na budownictwo wielorodzinne.
W Strudze kończy się właśnie
budowa czterokondygnacyjnego budynku, w którym

znajdzie się 30 mieszkań.
Oprócz tego powstanie cała
infrastruktura towarzysząca,
w tym droga dojazdowa,
chodniki i mnóstwo zieleni.
Prace powinny zakończyć się
w drugiej połowie listopada
tego roku. Wartość zadania
to blisko 8,5 mln zł. Powstanie
też drugi, bliźniaczy budynek
wielorodzinny. Ogłoszono
już nawet przetarg. Tu także
zamieszka 30 rodzin w pięknych okolicznościach przyrody.
Struga doczeka się dodatkowo boiska sportowego

z prawdziwego zdarzenia.
Ze sztuczną nawierzchnią,
oświetleniem, trybunami,
szatniami i pomieszczeniami
gospodarczymi.
Inwestycje realizowane
będą również w innych miejscach gminy. Nowoczesne
świetlice wiejskie powstaną
w Gostkowie i Nowych Bogaczowicach. W tym pierwszym
sołectwie wyremontowana
zostanie droga. Zresztą dzięki
pieniądzom pozyskanym z
programu Polski Ład w przyszłym roku zmodernizowa-

Fot. użyczone (UG Stare Bogaczowice)

Biorąc pod uwagę wielkość gminy i zestawiając to z
mnóstwem inwestycji, które trwają lub lada chwila
rozpoczną się na terenie miejscowości, wypada tylko
krzyknąć wow! Stare Bogaczowice przeżywają istny
boom. Żeby nie być gołosłownym, już spieszymy ze
szczegółami.

nych zostanie ponad 11 km
dróg gminnych stanowiących
ciągi komunikacyjne między
poszczególnymi sołectwami
oraz w ich obrębie. Co oczywiste przy nowych jezdniach
pojawią się przepusty, rowy,

odwodnienie, pobocza, chodniki i oznakowanie.
Gmina planuje ponadto inwestycje w zakresie kanalizacji
sanitarnej – jej budowę i modernizację. Realizację tych zadań zaplanowano w przyszłym

roku. Powstaną także setki
metrów sieci wodociągowej.
Nie musimy chyba dodawać,
że na realizację wszystkich
wspomnianych inwestycji pójdą grube miliony złotych.
Red

Zasłużyli się dla gminy
W Głuszycy nie brakuje osób z różnych środowisk poświęcających się dla dobra ogółu. Część z nich na przestrzeni lat została w
swoisty sposób wyróżniona otrzymując z rąk rady miejskiej tytuł
honorowy „Zasłużony dla Miasta i Gminy Głuszyca”.

opowiedzieć zupełnie inną
historię. Jednak wszyscy stawiali na pierwszym miejscu
– dobro i los drugiego czło-

wieka oraz miejsca, w którym
mieszkają. Podczas ostatniej
sesji została odsłonięta tablica
pamiątkowa przedstawiająca

nazwiska wszystkich uhonorowanych. Lista osób z tytułem
„Zasłużony dla Miasta i Gminy
Głuszyca” prezentuje się imponująco. Oto oni: ks. dziekan
Józef Molenda, Wacław Walczak, Konrad Węgorzewski,
Andrzej Sterecki, Franciszek
Mraczek, Mieczysława Przączak, Helena Teresa Adamek,
Włodzimierz Józef Adamek,
Chlebosław Adamczyk, An-

Fot. użyczone (UM Głuszyca)

GŁUSZYCA

Każdy z odznaczonych zapisał się na kartach historii
Głuszycy w swój własny, wyjątkowy sposób. Każdy może

drzej Indrian, Helena Drapa,
Czesław Wróblewski, Zdzisław
Wichrowski, Julian Żelezowski,
Stanisław Michalik, Bogumiła
Wróblewska, Janina Rejno,

Fot. użyczone (UM Szczawno-Zdrój)

» Teren wokół stawów na Wzgórzu Gedymina zostanie
wkrótce efektownie zagospodarowany

SZCZAWNO-ZDRÓJ

Plaża przy stawach na wzgórzu?
Zaskoczeni takim zestawieniem z tytułu? Niepotrzebnie, ponieważ w Szczawnie-Zdroju wszystko jest możliwe, a gmina ostro wzięła się za zagospodarowywanie
Wzgórza Gedymina. I nie chodzi wyłącznie o wieżę widokową, którą pewnie wielu
z was już odwiedziło, ale o coś jeszcze.
Od lipca na Wzgórze Gedymina ciągną dosłownie tłumy.
Wystarczy zwłaszcza w weekend
przystanąć w okolicach Słonecz-
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nej Polany i zobaczyć turystów
maszerujących w kierunku nowej atrakcji uzdrowiska. Gmina
zrobiła kolejny krok, by jeszcze

bardziej uatrakcyjnić tę część
miejscowości.
Ostatniego dnia września burmistrz
miasta Marek Fedoruk podpisał umo-

GŁUSZYCA

Za mundurem
panny sznurem

wę na roboty budowlane związane z
zagospodarowaniem terenu wokół
stawów, właśnie na wspomnianym
już przez nas Wzgórzu Gedymina.

Zadanie współfinansowane jest ze
środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a wykonawcą
będzie lokalna firma ze Szczawna.
Normalnie same korzyści. Kto z was
był w tym rejonie, wie, że oczka
wodne aż prosiły się, by wreszcie ktoś
doprowadził je do lepszego stanu.
Robota ma być wykonana w ciągu
najbliższych czterech miesięcy i ma
kosztować ponad pół miliona złotych.
Coś nam się wydaje, że latem
przyszłego roku Wzgórze Gedymina
stanie się prawdziwym hitem turystycznym w okolicy. Bo nie dość,
że jest tam efektowna wieża widokowa, to jeszcze powstaną plaże,
żeby można było wypocząć. Tak,
tak plaże, ale zdaje się, że jeszcze
nie wspomnieliśmy, jaki jest zakres
prac. No to już wymieniamy, tylko
miejsca może nie starczyć. A więc
wykonane zostaną prace związane z zagospodarowaniem terenu
wokół stawów obejmujące m.in.:
oczyszczenie płyt na skarpie stawu
górnego z uzupełnieniem ubytków,
udrożnienie i remont przepustów,
wykonanie dwóch plaż – piaszczystej
i trawiastej, obsadzenie stawów
roślinnością wodną, wykonanie
ścieżek, zbudowanie kładki drewnianej i platform dla wędkarzy oraz
stworzenie miejsca na ognisko.

wie mogli wziąć udział w pokazach prowadzonych przez
OSP Głuszyca Górna, Grupę
Poszukiwawczo-Ratowniczą
OSP Wałbrzych, a także w
prezentacjach Wojsk Obrony Terytorialnej, policji, a
także 10. Brygady Kawalerii
Pancernej, która dotarła do
miasta ze swoim sprzętem.

Fot. użyczone (UM Głuszyca)

stwie z gminą Głuszyca.
Cała impreza odbyła się na
terenach po byłym Zakładzie
Przemysłu Bawełnianego
„Piast” przy ul. Bohaterów
Getta. Co tu dużo pisać. Kto
był ten wie, a kogo zabrakło,
niech żałuje. Wydarzenie
przyciągnęło istne tłumy miłośników militariów. Widzo-

Red

» Było na co popatrzeć, gdy czołg rozjeżdżał
zdezelowany samochód

O prawdziwości tego porzekadła można było przekonać
się podczas I Głuszyckiego Pikniku Militarnego. Choć z
drugiej strony musimy przyznać, że nie tylko paniom pokazy wojskowe przypadły do gustu. Może przede wszystkim podobały się płci tej trochę brzydszej?
Zresztą, nie będziemy zgadywać. Używając terminologii
wojskowej i sięgając po inne
powiedzenie, piknik okazał się
strzałem w dziesiątkę.
I Głuszycki Piknik Militarny zorganizowała Fundacja
Szlakiem Riese prowadzona
przez Ewelinę i Grzegorza
Borensztajnów w partner-

Tomasz Grygianiec, Ochotnicza Straż Pożarna w Głuszycy
Górnej, Jan Chmura, Romana
Więczaszek, Marek Juszczak,
ks. bp. Marek Mendyk. SCB

Zdecydowanie największe
zainteresowanie wzbudził
tank crash, czyli pokaz polegający na rozjeżdżaniu czołgiem
zdezelowanych samochodów
przywiezionych ze szrotu. Każdy, kto tylko miał ochotę, mógł
albo przyjrzeć się z bliska, albo

przejechać się najnowszymi i
tymi nieco starszymi pojazdami wojskowymi. Nie musimy
chyba dodawać, że chętnych
było wielu. Do dyspozycji
były bojowe wozy piechoty,
czołg czy amfibia, a także
motocykle oraz samochody.

A po aktywnie spędzonym
czasie wśród ciężkiego sprzętu
i huku wystrzałów uczestnicy
wydarzenia mogli zjeść prawdziwą wojskową grochówkę i
zapoznać się z ofertą wystawców militariów.
Red
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Fot. użyczone (KPP Świdnica)

» Awantury domowej nie było, ale policjanci ujawnili nielegalny pobór prądu

STRZEGOM

Złodziej wcale nie taki sprytny
Kradzieże prądu to przestępstwo. Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Strzegomiu podczas interwencji w jednym z mieszkań na terenie miasta odkryli nielegalny pobór energii elektrycznej. Nie mogło skończyć się inaczej niż karą.
A wszystko to, przez przypadek... Ale do rzeczy. Do

policjantów z komisariatu w
Strzegomiu dotarła informa-

cja, że w jednym z mieszkań
na terenie miasta trwa awan-

tura domowa. Mundurowi
oczywiście bezzwłocznie po-

jechali na miejsce i ustalili,
że awantury nie było…, ale

nie był to jednak tzw. „pusty
przelot”.
Na miejscu ujawnili nielegalne przyłącza do instalacji
elektrycznej z pominięciem
urządzeń pomiarowych. Tym
sprytnym sposobem 51-letni
mieszkaniec Strzegomia doprowadził prąd do swojego
mieszkania. Do zlikwidowania nielegalnych przyłączy
zostali wezwani pracownicy
firmy dostarczającej energię, którzy dokonali również
stosownych pomiarów. Potwierdzili, że w tym miejscu
doszło do kradzieży prądu.
Bez względu na wartość poniesionych strat, czyn taki
kwalifikowany jest jako przestępstwo kradzieży energii
elektrycznej, za które grozi
kara do 5 lat pozbawienia
wolności. Na sprawcy takiej
kradzieży ciąży także obowiązek uiszczenia opłaty za
nielegalny pobór energii, której wysokość może wynieść
od kilku do nawet kilkunastu
tysięcy złotych.
Pamiętajcie, że nielegalne
przyłącza stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa osób
mieszkających w budynku,
gdzie ktoś „na lewo” próbuje
podłączyć się do instalacji. W
wielu przypadkach kradzież
prądu wiąże się bowiem z
uszkodzeniem instalacji elektrycznej. To z kolei jest częstą przyczyną pożarów bądź
porażenia prądem nie tylko
osób nielegalnie pobierających energię elektryczną.
KaR

ŚWIDNICA

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej „Latawiec” w Świdnicy został finalistą konkursu „Bezpieczny Szpital Przyszłości – Inspiracje 2021”. I został
wyróżniony za inwestycję przeprowadzoną w swoim
żarowskim oddziale.
Zgłoszony projekt pod
nazwą „Termomodernizacja
budynku Szpitala Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego w
Żarowie”, otrzymał nominację
w kategorii „Działania na
rzecz ochrony zdrowia i środowiska naturalnego”.
Inwestycja prowadzona
była od końca marca 2020 do
połowy grudnia 2021 roku
i obejmowała działania ter-

momodernizacyjne mające na
celu zmniejszenie emisyjności
budynków szpitalnych oraz
zwiększenie efektywności energetycznej szpitala w Żarowie.
Konkurs, organizowany już
po raz 5. przez Idea Trade
Bezpieczny Szpital Przyszłości
promuje placówki medyczne,
organizacje pozarządowe i
firmy działające w ochronie
zdrowia, które w minionym

roku szczególnie zasłużyły
się dla krzewienia nowych
idei, rozwiązań i technologii,
wpływając na zwiększanie
bezpieczeństwa pacjentów i
pracowników szpitali.
- Korzystając z okazji pragniemy podziękować wszystkim pracownikom i współpracownikom szpitala, którzy mieli
swój udział w realizacji projektu, a w szczególności pracow-

» Takie wyróżnienia zawsze bardzo cieszą

nikom oddziału reumatologicznego, na czele z lekarzem
kierującym oddziałem, Dorotą
Podwórną – mówi kierownik placówki Grzegorz Kloc.

Zrealizowane przedsięwzięcie wpisuje się w szereg prowadzonych od lat
działań na rzecz poprawy
komfortu i bezpieczeństwa

Fot. użyczone (materiały organizatorów)

Szpital przyszłości
i bezpieczny też

pacjentów i pracowników
szpitala, uwzględniających
również aspekt ochrony
środowiska.
KaR

CO W GMINaCH PISZCZy
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Budują na potęgę
W Gogołowie trwa budowa remizy strażackiej. Wykonawca inwestycji realizuje właśnie
montaż i betonowanie wieńców na szczytach
i wznoszenie wieży.

Czego spodziewać mogą się
tamtejsi strażacy? W budynku
zlokalizowane będą dwa garaże
na wozy bojowe oraz niezbędne

zaplecze sanitarno-szatniowe.
Budynek będzie ogrzewany za
pomocą bezemisyjnego źródła
ogrzewania. Wartość inwesty-

cji to kwota ponad 1,5 mln zł.
Planowany termin zakończenia
inwestycji to październik 2023
roku.
To nie wszystko, co dzieje
się aktualnie w gminie Świdnica. Budowa remizy OSP w
Gogołowie jest bowiem jedną
z trzech inwestycji dofinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu
Inwestycji Strategicznych. W

ramach otrzymanej dotacji realizowana jest również budowa
sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej im. Jana Pawła II
w Grodziszczu. Tymczasem została już zrealizowana przebudowa wielofunkcyjnego boiska
sportowego przy Szkole Podstawowej w Pszennie. Łączna
wartość wszystkich trzech inwestycji wynosi blisko 15 mln zł.
KaR

Fot. KaR

» Nie wierzcie w bardzo okazyjne oferty kupna węgla. Takie nie istnieją

ŻARÓW

Tani węgiel nie istnieje...
Kolejny raz przestrzegamy przed następną już formą oszustwa. W powiecie
świdnickim co jakiś czas zgłaszane są próby kradzieży na tzw. tani węgiel...
Co za czasy. Radzimy, byście mieli się na baczności. Na każdym kroku.
Komisariat Policji w Żarowie informuje o pojawieniu się nowego spo-

sobu oszukiwania osób, polegającego
na oferowaniu im opału w postaci
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węgla w atrakcyjnej cenie i możliwości pełnej dostępności towaru.

Fot. użyczone (UG Świdnica)
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Jak to wszystko działa? Sprawcy
oszustwa działają poprzez portale

internetowe, oferując sprzedaż
tony węgla w kwocie 1300-1500
złotych, z koniecznością wpłaty
zaliczki w kwocie 300-500 zł, a
następnie realizacji sprzedaży
opału. Z uwagi na problemy z dostępnością oraz wysokimi cenami
surowca, oferta oszustów wygląda
na atrakcyjną, co niestety zwiększa
ryzyko wykorzystania dużej ilości
osób.
Funkcjonariusze coraz częściej
apelują, aby być ostrożnym przy
tego typu zamówieniach. Nie bądźcie naiwni i nie ufajcie bezwzględnie w to, że każde ogłoszenie w
mediach społecznościowych jest
prawdziwe i wiarygodne. Osoby
zamieszczające takie oferty robią to
dla zysku, a gdy uda im się kogoś
naciągnąć, szybko urywają kontakt. Sprawdzajcie nawet te oferty,
które na pierwszy rzut oka wydają
się wiarygodne. Zadzwońcie do
firmy, sprawdźcie, czy prowadzi
ona oficjalną stronę internetową ze
sprzedażą węgla. - Nawet z pozoru
dobrze prezentująca się strona internetowa, może być łudząco podobna
do prawdziwej. Sprawdzajmy informacje na temat tej strony, czytajmy
opinie o sprzedawcach – mówi
Magdalena Ząbek, oficer prasowy
KPP w Świdnicy.
KaR

ŚWIDNICA

Praca jest dla niej pasją
Mamy kolejną odznaczoną
osobę! Miło nam poinformować, że podczas ostatniej
sesji Rady Miejskiej Świdnicy
wyróżnienie osobiście odebrała Violetta Sobczak, która
co chyba istotne jest rodowitą
świdniczanką.
To w naszym mieście spędziła lata dziecięce i młodzieńcze aktywnie działając
w szkole, a potem w swojej
ulubionej pracy na rzecz organizacji Związku Harcerstwa

Polskiego. Zresztą pracuje
tam nieprzerwanie od 41
lat. Zawsze powtarza, że jej
praca to pasja i z przyjemnością do niej idzie. Jej mottem stało się powiedzenie:
,,Znajdź pracę, która będzie
twoją pasją, a nie będziesz
już nigdy musiał pracować”.
Harcerstwo stało się jej szkołą
życia. To między innymi od
Violetty Sobczak można nauczyć się odpowiedzialności
za drugiego człowieka, a

także świadomego stosunku do obowiązków, zasad i
wartości, zwracania uwagi
na innych oraz otaczający
nas świat.
Zasłużona świdniczanka za
swoją postawę otrzymała już
m.in. Złoty Krzyż za zasługi
dla ZHP, odznakę Długoletni
Instruktor Hufca Świdnica,
Srebrny Krzyż Zasługi, Honorową Odznakę Chorągwi Dolnośląskiej oraz Złotą Odznakę
Chorągwi Dolnośląskiej ZHP.

- Pomagała oraz koordynowała pomoc w codziennej
egzystencji dla osób przebywających na izolacji, czy
kwarantannie w związku z
COVID-19. Angażuje się także
w przygotowywanie paczek
świątecznych dla zasłużonych
seniorów Świdnicy we współpracy z ZHP – tak wymienia
zasługi zasłużonej dla miasta
rzecznik UM w Świdnicy, Magdalena Dzwonkowska.
KaR

» Violetta Sobczak została wyróżniona tytułem „Zasłużona
dla Miasta Świdnica”

Fot. użyczone (UM Świdnica)

Tradycją już jest, że osoby, które szczególnie angażują się w życie Świdnicy, są honorowane tytułem zasłużonych dla miasta. Tym razem ten zaszczytny tytuł trafił do rąk Violetty Sobczak.
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» Świątynie Szczawienka pod koniec XIX wieku. Kościół ewangelicki po prawej wyburzono w latach 70 (Fot. www.polska-org.pl)

Tu się kiedyś modlono (2)
Czego szukano po wojnie w podziemiach kościoła ewangelickiego na Szczawienku? Która ze świątyń stała się Akropolem? Gdzie stała kaplica katolicka w Szczawnie-Zdroju? Zapraszam do drugiej
części opowieści o dawnych świątyniach w naszym regionie. Dzięki nam znajdziecie odpowiedzi nie
tylko na powyższe pytania, ale także na wiele innych.
Przed miesiącem, w jednej
części nie udało nam się napisać o wszystkich zapomnianych świątyniach. Co było
robić, zapraszamy na drugi
odcinek opowieści.

Kościół ewangelicki
(Szczawienko)

Świątynia ewangelicka we
wsi Nieder-Salzbrunn (Szczawienko) została wzniesiona z

inicjatywy hrabiego Konrada
Ernsta Maximiliana von Hochberg. W grudniu 1741 roku
wytyczono miejsce pod nowy
kościół, a latem następnego roku budowę ukończono.
Był to budynek szachulcowy
(drewniany szkielet, którego
ściany wypełnia glina, często wymieszana i zarobiona
z sieczką, trocinami lub wiórami). Szybko okazało się, że

świątynia wymaga naprawy i
na dłuższą metę nie jest odporna na działanie czynników
atmosferycznych. Dlatego
mieszkańcy przy wsparciu
hrabiego Heinricha Ludwiga
von Hochberg oraz właściciela wsi Seitendorf (Poniatów)
pana von Czettritz postanowili
zastąpić niszczejącą świątynię
nowym, kamiennym, przestronnym domem modlitwy

» Szczawno-Zdrój, ul. Kościuszki z kaplicą katolicką, ok. 1905 r. (Fot. www.polska-org.pl)

mogącym pomieścić około
1600 wiernych. Kamień węgielny położono w 1752 roku
a uroczysta konsekracja odbyła
się w pierwszy dzień adwentu
1753 roku. Cenne organy w
świątyni wykonał i zainstalował mistrz z Głuszycy Górnej.
Granice protestanckiej parafii obejmowały Szczawienko,
Książ, Lubiechów, Szczawno-Zdrój, Piaskową Górę, Konradów i Opokę (część Białego
Kamienia). Tu modlili się również protestanci z Poniatowa i
Strugi. Przez ponad pół wieku
kościół nie posiadał wieży.
Wybudowano ją dopiero w
latach 1816-1817. Wieżę i zawieszone na niej dzwony poświęcono w Święto Reformacji
w 1817 roku. W 1892 roku
wnętrze kościoła otrzymało
piękną powłokę malarską ze
złotymi ornamentami, a kilka
lat później wyposażono go w
system ogrzewania i oświetlenie elektryczne. Pierwszym
pastorem został Kramer. Jego
następcy to kolejno Thiem senior, Thiem junior, Melz, Boos,

Swoboda, Gembus, Reyländer i Jackel. Od lat 90. XIX
wieku wprowadzono funkcję
drugiego pastora, którą pełnili Gembus, Rollfinke, Teller i
Fitzner. Od 1912 roku funkcję
trzeciego pastora pełnili Göbel
i Scharf.

W 1950 roku do Przedsiębiorstwa Badań
Terenowych wysłano
zawiadomienie, że w
kościele ewangelickim
na Szczawienku znajdują się podziemia, a
w nich poniemieckie
skarby
W czasie II wojny światowej
pastor Fitzner został powołany
do wojska. Pastor Scharf (pół
Niemiec pół Rosjanin) został
podobno zamordowany przez
Rosjan. Pastor Jackel przeżył
wojnę, był świadkiem wywózki większości swoich parafian
do Niemiec, a we wrześniu
1946 roku jego również wy-

siedlono (został kapelanem
Szpitala Uniwersyteckiego
w Marburgu). Po wyjeździe
Jackela parafią opiekowali się
naprzemiennie pastor Böer z
Dziećmorowic i pani wikariusz
Grätz z Wałbrzycha. Trwało to
do września 1947 roku, gdy
Böera ewakuowano. Potem,
do 1948 roku, parafią zajmowała się pani Grätz. W tym
czasie dochodziło do wielu
włamań, m.in. skradziono
dywan sprzed ołtarza, wielokrotnie wybijano szyby. W
latach 50. urzędowe czynności kościelne wypełniał lektor
Püschel, prowadził nabożeństwa i opiekował się cmentarzem. Na nabożeństwach
gromadziło się średnio 30-50
osób. Upiększał je swoim śpiewem chór kościelny. Ostatnia
msza w języku niemieckim
odbyła się w 1960 roku. Z czasem kościół popadał w coraz
większą ruinę. W połowie lat
60. rozebrano kościelną wieżę. Po jej rozbiórce częściowo
zabezpieczono dach świątyni,
gdyż były plany, aby przezna-
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» Kaplica katolicka w Szczawnie-Zdroju, w roku
1929 (Fot. www.polska-org.pl)

czyć ją na salę gimnastyczną
SP nr 11. Ostatecznie kościół
wyburzono (prawdopodobnie
12 maja 1972 roku). Do dzisiaj
zachowały się dwa budynki
stojące niegdyś w pobliżu kościoła – plebania oraz szkoła
ewangelicka (nieużytkowane).

Kuracjusze katoliccy
wystosowali prośbę do
władz kościelnych we
Wrocławiu o zezwolenie na odprawianie
mszy świętej w prywatnym lokalu
Na tym mógłbym zakończyć
skróconą historię kościoła,
gdyby nie pewien dokument,
który wpadł mi w ręce. Otóż w
dniu 23 marca 1950 roku obywatel Zbigniew K. zamieszkały w Wałbrzychu wysłał do
Przedsiębiorstwa Badań Terenowych (PPT) zawiadomienie,
że w kościele ewangelickim
na Szczawienku znajdują się
podziemia, a w nich poniemieckie skarby (złoto, biżuteria). Już następnego dnia
po zgłoszeniu do świątyni
weszła grupa poszukiwawcza.
Najpierw przebito otwory pod
schodami łączącymi zakrystię
z kotłownią, ale nic nie znaleziono. Później wybito otwór
w bocznej ścianie pieca. Po
wybraniu 3 cegieł w głębi
ukazał się drugi mur. Po jego
przebiciu i poszerzeniu otwo-

ru komisja weszła do podziemi. Niestety odnaleziono tylko
stary niemiecki sztandar, który
na przechowanie wziął Zbigniew K. Podejrzana wydała
się komisji szara marmurowa
tablica w zakrystii, ale jej
zbadanie odłożono na dzień
następny. 25 marca komisja
wykonała kilka otworów w
pobliżu tablicy. Stwierdzono
małą przestrzeń między płytą a ścianą, zbyt małą, aby
można tam było cokolwiek
schować. Na tym poszukiwania zakończono. Pastor
otrzymał 300 zł na zakup gipsu i pokrycie innych kosztów
zamurowania otworów.

Kościół ewangelicki
(Poniatów)

W pierwszej dekadzie XX
wieku właściciel Poniatowa
Werner von Czettritz wraz
z pastorem Gembusem z
kościoła ewangelickiego na
Szczawienku zainicjowali
powstanie nowej świątyni
protestanckiej. W 1908 roku
we wsi wzniesiono niewielki dom modlitwy, mogący
pomieścić około 200 osób.
Obiekt miał niewyszukaną
bryłę, ale w tej prostocie
doszukiwano się uroku, określając go mianem pięknego.
Świątynię konsekrowano
w pierwszy dzień adwentu
1909 roku. Początkowo nabożeństwa odbywały się co
dwa tygodnie, później co
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tydzień. Krótko po wojnie
obiekt musiał nadal pełnić
funkcje sakralne, gdyż pastor
Jackel ze Szczawienka, zanim
wyjechał do Niemiec, głosił
w nim jeden raz w miesiącu
kazania. Do początku lat 70.
dom modlitwy stał w postaci
zabezpieczonej ruiny. Później
urządzono w nim wiejski
dom kultury, przy okazji rozbierając kościelną wieżę. W
latach 90. obiekt funkcjonował jako Osiedlowy Dom
Kultury z sekcją plastyczną,
sekcją tenisa stołowego, kołem gier stolikowych i zespołem muzycznym. Tu było
miejsce zbiórek harcerzy z
sąsiedniej szkoły, a wraz z
zapaleńcami z Towarzystwa
Krzewienia Kultury Fizycznej
organizowano w nim imprezy
(np. bale sylwestrowe). W
budynku działała mała biblioteka, z której korzystało około
400 czytelników.
Niestety rachunek ekonomiczny pokonał kulturę na
Poniatowie. Pierwsze zakusy
zarządu miasta, aby zlikwidować tę placówkę nie znalazły
aprobaty wśród radnych. Ale
w końcu miasto postawiło na
swoim. Argumentacja, że dom
kultury generuje ogromne
koszty przekonała większość i
w połowie 1995 roku zakończył on działalność, a budynek
wystawiono na sprzedaż.
Nowy właściciel uruchomił w
nim dyskotekę Akropol, później przemianowaną na Dom
Weselny o tej samej nazwie.
Obecnie obiekt jest w rękach
prywatnych.

Kaplica katolicka
(Szczawno-Zdrój)

Początkowo kuracjusze wypoczywający w Szczawnie-Zdroju chodzili na nabożeństwa do Szczawienka. Sprawiało im to trochę trudu, bo

kościół dzieliła od uzdrowiska
godzina drogi. Sprawę dodatkowo komplikował fakt, że
nabożeństwa na Szczawienku
odbywały się bardzo nieregularnie. W związku z tym kuracjusze katoliccy wystosowali
prośbę do władz kościelnych
we Wrocławiu o zezwolenie
na odprawianie mszy świętej w prywatnym lokalu. Z
tą samą prośbą do biskupa
Henryka Förstera zwrócił się
w 1858 roku zarząd kościelny,
a w 1859 – ks. Serafin Scholz.
Po długim oczekiwaniu otrzymano takie zezwolenie. Najpierw msze św. odbywały
się w hotelu „zur Sonne” a
później w „Deutsches Haus”.
Przez te wszystkie lata, w
których msze odprawiane były
w prywatnym lokalu, kuracjusze zbierali ofiary i urządzali
koncerty na wybudowanie
kaplicy. Duży wkład mieli Polacy przebywający w 1859
roku na kuracji, którzy na ten
cel ofiarowali 394 marki. Pieniądze te zostały przekazane
krakowskiemu biskupowi Ludwikowi Letowskiemu, który
w tym czasie również był „u
wód”. Parcelę przy głównej
drodze, położoną niecałe 100
metrów od Domu Zdrojowego, podarował książę von
Pless – właściciel uzdrowiska.
Znaczny wkład w budowę
kaplicy miał ks. Serafin Scholz,
który przeznaczył na to cały
swój majątek. W 1867 roku
budową energicznie zajął się
nowy proboszcz Szczawienka
ks. Robert Kless. W dniu 2
lipca 1869 roku nową kaplicę poświęcił dziekan Florian
Dierich z Wałbrzycha. Kaplica
mieszcząca 250-300 osób
otrzymała wezwanie Matki
Bożej Nieustającej Pomocy.
Początkowo odprawiano w
niej msze nieregularnie, a od
1909 roku w każdą niedzielę.

» Kościół ewangelicki na Szczawienku krótko przed
wyburzeniem, już bez wieży (Fot. Wojewódzki Urząd Ochrony
Zabytków we Wrocławiu, delegatura w Wałbrzychu)

Przez pierwszych 10 lat na
kaplicy ciążyły spore długi
zaciągnięte na jej budowę
i istniała obawa, że będzie
sprzedana. W tym czasie
zmarł ks. Kless, a jego majątek
przekazano na spłatę długu.
Trzy kielichy, monstrancja,
paramenty, bieliznę i wszystko
co do służby bożej potrzebne,
zakupiono z dobrowolnych
ofiar. W 1921 roku kaplicę odnowiono na koszt anonimowego ofiarodawcy. Dwa lata
później zostały sprezentowane organy. Kaplica od początku była zbyt mała i nie była w
stanie pomieścić równocześnie kuracjuszy i miejscowych.
Ale nowy kościół po wielu
perturbacjach wybudowano
dopiero w 1937 roku. Kaplicę

wyburzono po wojnie (jest
jeszcze widoczna na zdjęciach
z lat 50.). Obecnie w pobliżu
miejsca, w którym stała, znajduje się krzyż jubileuszowy.
Opr. Piotr Frąszczak
Bibliografia:
1.Jackel, 200 Jahre ev. Kirche
Niedersalzbrunn, Waldenburger
Heimatbote nr 59, 05.1954
2.Czocher A., Kultura tu podobno jest,
Sudeckie Wiadomości Gospodarcze nr
5, 05.1997
3.Poniatowianie bez domu kultury,
Gazeta Robotnicza nr 8, 11.01.1995
4.Dogorywanie osiedlowej Kultury,
Gazeta Robotnicza nr 117, 20.06.1995
5.Das Katholische Pfarramt St.Anna
in Nieder-Salzbrunn, Katholischer
Pfarführer 1928 für die Pfarrgemeinde
St.Anna
6.www.polska-org.pl (dostęp
04.09.2022)

» Widok ogólny Poniatowa z ok. 1910 roku. Po lewej kościół ewangelicki (Fot. www.polska-org.pl)

gminny kogel-mogel

Bardzo słodkie miejsce

Fot. użyczone (Fundacja Krzyżowa)

Krzyżowa w gminie Świdnica słynie z wielu atrakcji.
A i pszczoły wzięły się do roboty.
Od niedawna w Krzyżowej można zakupić lokalny
miód! Jak informuje Fundacja
Krzyżowa dla Porozumienia
Europejskiego, pszczoły i
ich ule mają długą tradycję
i odgrywają ważną rolę w
historii tego miejsca. Mamy
przy okazji ciekawostkę historyczno-obyczajową. Oprócz
oczywistej funkcji, jaką pełniły tamtejsze ule, warto
wspomnieć jeszcze o jednym.
„Mieszkań” dla pszczół, o
które Helmuth James regularnie pytał w swoich listach do
Freyi w latach wojny, Freya
używała jako kryjówek dla
tych listów. To ci dopiero!
Krzyżowa to mała wioska
leżąca w gminie Świdnica, mieszka tam około 200
osób. Wieś stała się sławna
głównie dzięki wydarzeniu
z historii najnowszej – Mszy
Pojednania, która została
odprawiona na podwórzu
dzisiejszego ośrodka spotkań 12 listopada 1989 roku.

WIESZ CO | NR 23/11.10.2022 r.

Nowe rowy we wsi
Ponad 40 tys. zł kosztowała konserwacja rowów melioracyjnych w Nowicach. Pola i drogi są zabezpieczone.
Drożne rowy przy coraz częściej występujących
opadach, to rzecz bardzo
ważna. O przepływ wód
opadowych zadbano właśnie w jednej ze wsi gminy
Jaworzyna Śląska. Gmina
ta bowiem otrzymała na
ten cel dofinansowanie

w wysokości 25 tys. zł.
z budżetu województwa
dolnośląskiego. Co wchodziło w zakres niezbędnych prac? Gruntownej
konserwacji poddano rów
melioracyjny długości aż
1325 metrów. Prace objęły wykoszenie ręczne

porostów, wygrabienie,
oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu
drobnych gałęzi, korzeni,
kory, odmulenie dna cieku
i oczyszczenie z namułu.
Całkowita wartość zadania
wyniosła 42 tys. zł.
KaR

Fot. użyczone (UM Jaworzyna Śląska)
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KaR

REKLAMA
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Więcej na CKJEDLINA.PL
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Współtwórz Muzeum

Zaczęło być bezpieczniej

Możesz być aktywnym współtwórcą wyjątkowego
miejsca, które będzie opowiadało historię naszego regionu.

Zakończył się montaż nowych progów zwalniających
przy ul. Piastowskiej w Żarowie.
nego, H. Brodatego i aleję
Korczaka.
- Bezpieczeństwo
mieszkańców i wszystkich uczestników ruchu
drogowego jest przez nas
traktowane prior ytetowo. Dlatego przy Szkole
Podstawowej im. Jana
Brzechwy w Żarowie na
ul. Piastowskiej zamonto-

waliśmy wyspowe progi
zwalniające, aby uspokoić
tam ruch samochodowy.
Będziemy sukcesywnie, na
terenie naszej miejscowości wprowadzać rozwiązania pozwalające uspokoić ruch samochodowy
– mówi zastępca burmistrza, Przemysław Sikora.
KaR

jednak, jest apel. Mieszkańcu Strzegomia, Granicznej,
czy też Kostrzy oraz Jaroszowa – możesz wziąć udział
w realizacji tego ambitnego
projektu. Powstaje u nas
Muzeum Granitu. Posiadasz eksponaty, materiały,
narzędzia, zdjęcia lub hi-

storię, którymi chciałbyś się
podzielić? Skontaktuj się ze
Stowarzyszeniem Lokalna
Grupa Działania „Szlakiem
Granitu” Udanin 86b, 55340 Udanin, tel. 661 238
869, e-mail: promocja@
lgd-szlakiemgranitu.pl.
KaR

REKLAMA

REKLAMA

Muzeum Granitu coraz
bliżej. Pierwsze wzmianki o
eksploatacji granitu w okolicach Strzegomia pochodzą z
1689 roku. Rozkwit nastąpił
jednak dopiero w XIX wieku.
Strzegom to tzw. granitowe
serce Polski, nie bez powodu
przecież, prawda? Do rzeczy

Fot. ilustracyjne (archiwum prywatne)

Fot. KaR

To nie wszystko. Wraz z
zainstalowaniem nowych
elementów drogowych,
wprowadzona została strefa
ograniczonej prędkości (30
km/h) na ul. Piastowskiej,
od skrzyżowania z ul. Łokietka i obejmuje swoim
zakresem ul. Górniczą, Ks.
Jadwigi, K.Wielkiego, B.
Krzywoustego, H. Poboż-
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„Ballady i romanse
ver. 2022”

» Trwają próby do przedstawienia „Ballady i romanse ver. 2022”

tekst: Adam Mickiewicz
adaptacja i reżyseria: Roksana
Miner
scenografia: Agnieszka Aleksiejczuk
muzyka: Maciej Cempura
ruch sceniczny: Błażej Twarowski
przygotowanie wokalne: Małgorzata Jaworska Kaczmarek
obsada: Karolina Bartkowiak,
Anna Jezierska, Marta Kaczmarczyk, Bartłomiej Zdeb, Kamil Król,
Paweł Kuźma, Seweryn Mrożkiewicz, Filip Niżyński, Paweł Pawlik,
Bożena Oleszkiewicz
wiek: 13+

Fot. użyczone (TLiA)

PREMIERA:
29.10.2022/ 17:00/
DUŻA SCENA

Roksana Miner, reżyserka. W spektaklu świat umarłych będzie przeplatał
się z tym realnym i metafizycznym.

Lalki, to nie tylko kukiełki
To także muzyczne spektakle. Takie jak choćby najnowsza produkcja „Ballad
i romansów ver. 2022” w reżyserii Roksany Miner. Premierę zobaczycie już 29
października na deskach Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu. Spektakl dedykowany jest młodzieży w wieku 13+.
Spektakl „Ballady i romanse ver.
2022” powstał, co chyba dość
oczywiste, na podstawie „Ballad
i romansów” Adama Mickiewicza. Reżyserka wykorzystała teksty
będące wykładnią polskiego romantyzmu: „Ballady i romanse”,
„Romantyczność”, „Pierwiosnek”,
„Do przyjaciół”, „To lubię”, „Świtezianka”, „Lilije”.
Wiadomo, teksty Mickiewicza
oceniane są przez młodzież jako
przestarzałe, nieaktualne i nudne.
– Pomyśleliśmy sobie, że warto coś

z tym zrobić, że najwyższy czas, aby
„odczarować” myślenie o Mickiewiczu – podkreśla Zbigniew Prażmowski, dyrektor TLiA w Wałbrzychu.
– Dlatego też głównym celem tego
spektaklu jest przekierowanie schematycznego i dość niekorzystnego
myślenia, rzucenie wręcz nowego
światła i jakości na utwory Mickiewicza – podkreśla Prażmowski. – W
sferze odbioru spektaklu zależało
nam na stworzeniu wspólnego pola
do rozmów zarówno dla nauczycieli,
uczniów, jak i ich wspólnej polemi-

ki – dodaje Karolina Sobolewska,
sekretarz literacki TLiA.
Roksana Miner, reżyserka spektaklu, z jednej strony trzyma się
ściśle tematów rodem z „Ballad i
romansów” Adama Mickiewicza,
z drugiej zaś rozgrywa je w taki
sposób, aby zainteresować widza,
przyciągnąć jego uwagę, dając
powód do refleksji. Sprawa wiary,
fascynacji, nieszczęścia, miłości i
zdrady, śmierci czy sprawiedliwości,
to wciąż ważne i aktualne problemy,
które dzięki nadaniu im nowych sen-

sów i kontekstów nabiorą świeżego
znaczenia i jakości.
- Głównym punktem interpretacyjnym „Ballad i romansów ver.
2022” jest konflikt światopoglądowy
zawarty w utworach Mickiewicza.
W spektaklu cały świat sceniczny
zbudowany jest na zasadzie opozycji. Połączyliśmy odległe od siebie gatunki muzyczne, konwencje
teatralne i plastyczne, wszystko po
to, aby ożywić utwory Mickiewicza,
nadając im współczesną formę oraz
żywy i aktualny przekaz – tłumaczy

Teksty Mickiewicza wcale
nie muszą być przestarzałe, nieaktualne i nudne, jak
ocenia je młodzież, ale…
zresztą przekonajcie się
sami oglądając spektakl
„Ballady i romanse ver.
2022”
Zespołowi zależało na stworzeniu
opowieści, w której wartości uznane przez Mickiewicza, wybrzmią
ze sceny i wypełnią serca młodych
ludzi, żyjących w świecie zaburzonych wartości. To będzie opowieść
o ideałach, moralności, miłości i patriotyzmie. Opowieść o rodzących się
pragnieniach, ale także o budowaniu
równowagi.
Spektakl „Ballady i romanse ver.
2022” jest syntezą sztuk, próbą
odnalezienia wspólnego języka dla
różnych form wyrazu. Muzyka ludowa łączy się z muzyką współczesną
(graną na żywo), plan lalkowy z
żywym planem aktorskim, a słowo
przeplata się z gestem.

O nowej premierze i planach teatru opowiada
Zbigniew Prażmowski, dyrektor TLiA

» Tak wyglądają projekty kostiumów

Red

Skąd pomysł na wystawienie akurat tego tytułu?
- Bieżący rok został ogłoszony Rokiem Polskiego Romantyzmu, ponieważ to właśnie w 2022 przypada 200. rocznica
pierwszego wydania „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza, które wyznaczają początek polskiego romantyzmu. Tak więc
pomyślałem, że właśnie z tej okazji warto, a nawet powinniśmy sięgnąć po ten tytuł, a tym samym przybliżyć go dzieciom i
młodzieży. Odświeżyć, spowodować, aby stał się przystępniejszy i wart ponownego odkrycia.
Teatr otrzymał dotację na realizację spektaklu?
- Owszem, dostaliśmy dotację w ramach programu „Ballady i Romanse”, który został ogłoszony przez Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego na początku tego roku. Po wstępnych rozmowach z wybranymi realizatorami i omówieniem szczegółów spektaklu napisaliśmy projekt na realizację zadania pn. „Ballady i romanse ver. 2022”. Konkurencja była ogromna, ale
dzięki wysokiej ocenie naszego wniosku zarówno pod względem merytorycznym, jak i formalnym otrzymaliśmy 49 tys. zł na
produkcję spektaklu.
Czy TLiA ma już plany na kolejny rok?
- Kolejny rok będzie bardzo pracowity i jak zawsze obfitujący w nowe spektakle. W lutym planujemy „Doktora Dolittle”, w
maju „Historię o św. Franciszku z Asyżu”, natomiast we wrześniu „Nosorożca” – prapremierę z okazji otwarcia 6. Festiwalu
małych Prapremier 2023.
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DZIEJE SIĘ CIEKAWIE
Muzyczna uczta

Wyjątkowa wystawa po raz pierwszy pojawi się w „Galerii na
piętrze” Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury. Na wernisaż zapraszamy
20 października o godz. 18:00. „Szklana Mozaika” to nie tylko jedna
z technik pracy ze szkłem, którą stosuje autorka Sylwia Sobieraj-Borowiec, ale również prace prezentowane na wystawie złożą się
na mozaikę różnych technik, jakie artystka wykorzystuje w czasie
ich tworzenia.
Sylwia Sobieraj-Borowiec jest nauczycielką przedmiotów artystycznych I Visual Arts w I LO w Wałbrzychu. Posiada kwalifikacje
i doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć ceramicznych i
plastycznych z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Przez 3 ostatnie lata
pełniła funkcję specjalisty ds. ceramiki, a następnie kierownika w
Centrum Ceramiki Unikatowej w Wałbrzychu. Odpowiadała za organizację wystaw w przestrzeni wystawienniczej oraz prowadzenie
i organizowanie warsztatów artystycznych w Starej Kopalni i BWA
w Wałbrzychu. W ubiegłym roku była pomysłodawczynią i koordynatorką projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury pt.
„Poszukiwanie mistrza w sobie”, celem którego było łączenie we
wspólnej pracy artystów i młodzieży.

H.A.F.T. i... wszystko jasne

Fot. użyczone (materiały organizatorów)

Zapraszamy do wspólnego muzykowania podczas jam session, które poprowadzi doświadczona
blues-rockowa załoga H.A.F.T. Sprawiliście im
gorące przyjęcie tego lata w Parku Centralnym i
mamy nadzieję na równie entuzjastyczną powtórkę
w Klubie Bolko. Liczymy na wasz aktywny udział
instrumentalny i wokalny na scenie w przerwach
między występami zespołu prowadzącego, albo
wspólnie z nim. Zapamiętajcie, start 15 października o godz. 20:00 w świdnickim Klubie Bolko.
Wstęp 5 zł (na miejscu w dniu wydarzenia).

Gwoździem po ekranie

Ksiądz, który człapał
Najważniejszą propozycją kinową w minionym tygodniu
był film „Johnny” w reżyserii Daniela Jaroszka.
Takie filmy jak „Johnny”
trudno oceniać wyłącznie w
kategoriach artystycznych.
Opowiedziana prawdziwa historia o wyjątkowym księdzu
i jego wychowanku pełni rolę
społeczną. Mówiąc najkrócej
– film daje wiarę w ludzkie
wartości.
Życie duchownego Jana
Kaczkowskiego jest idealnym
materiałem na scenariusz.
Umiejętnie wykorzystał to Maciej Kraszewski, który zapisał je w zwartej formie. Autor
scenariusza zawarł w nim to
wszystko, co wyróżniało Jana
na tle skostniałego środowiska
mężczyzn w czerni i purpurze. Johnny, jak lubił o sobie
mówić, był niepełnosprawny.

Powłóczył jedną nogą, mówił
z wysiłkiem. Później wykryto
w jego głowie guza, co jeszcze
pogorszyło jego funkcjonowanie. Nic jednak nie mogło
zatrzymać jego determinacji
w chęci pomagania ludziom.
Był, niezliczoną ilość razy, przy
przeprowadzaniu pacjentów
hospicjum na tamtą stronę.
Wymyślił, zbudował i prowadził przez wiele lat ośrodek dla
nieuleczalnie chorych. Dawał
szansę na powrót do normalności tym, którym już nikt takiej
możliwości nie dawał. Wśród
nich był Patryk – recydywista,
który – jak opowiadał o sobie –
lubi „pić, ru**ać i radia słuchać”.
I to z nim ksiądz Jan musiał dzielić ekran. To z jego perspektywy

oglądamy poruszające losy
duchownego. Bandzior, który
w ramach resocjalizacji, trafia
do jego hospicjum, jest także
narratorem.
Mimo że doskonale wiemy,
o czym jest „Johnny” i jak się
skończy, to scenarzysta przygotował dla nas sporo niespodzianek i zwrotów akcji.
Debiutujący dużym metrażem
Daniel Jaroszek nie zmarnował tego i film wypełnił ważnymi i emocjonalnymi scenami. Na szczęście, niczym dla
odciążenia, jest w nim sporo
humoru, którego autorem
jest oczywiście Kaczkowski.
W efekcie obraz Jaroszka,
pomimo że dwugodzinny,
ogląda się z przyjemnością i

Już w ten piątek
(14 października)
o godz. 19:00
zapraszamy do
szczawieńskiego
Teatru Zdrojowego. Czekają na was
największe operetkowe i musicalowe
przeboje – popisy
wokalne i instrumentalne, piękne
głosy, niespotykany
temperament sceniczny. To wszystko odnajdziecie w
koncercie „W blasku Wiednia i światłach Broadwayu”
w wykonaniu solistów wrocławskich
scen muzycznych,
odnoszących sukcesy w Europie, USA i Australii. W programie m.in.
„Wielka sława to żart”, „Wiedeńska krew”, „Usta milczą dusza śpiewa”, „Brunetki blondynki”, a także hity z musicali m.in. „Skrzypek
na dachu”, „My fair lady” oraz „Taniec węgierski”. Wykonawcy: Dorota Ujda-Jankiewicz (sopran), Andrzej Jankiewicz (tenor), Krzysztof
Wojcieszyn (pianista).
Bilety dostępne w biurze Teatru Zdrojowego (9:00-14:00), w
Domu Zdrojowym (24h), w Kawiarni Bohema (12:00-21:00) oraz
na kupbilecik.pl.

zainteresowaniem, wycierając
łzy wzruszenia i śmiejąc się.
Na taki dobry odbiór „Johnny’ego” miała wpływ znakomicie dobrana para aktorska
– Dawid Ogrodnik jako ksiądz
i Piotr Trojan w roli Patryka. Panowie dali prawdziwy
popis kunsztu aktorskiego.
Ogrodnik jest niemal nie do
poznania. Autentycznie, a co
najmniej dobrze, brzmią w

SCB, KaR

jego ustach ważne słowa jak
„najważniejsze, co człowiek
może podarować drugiemu
to czas, prywatny czas”. Z
kolei Trojan bez przerysowań
odmienia swój los. Polecam
uwadze ujęcie jak przeobraża
się jego twarz, kiedy nagrywa
wyznanie umierającej dziewczyny do jej córki.
„Johnny”mimo wysokiej
oceny ma różne drobiazgi,

które mogą drażnić. Ujęcia
przypominające infantylne
religijne obrazki jak promienie słońca padające na twarz
duchownego. Trochę kiczowaty, czytaj łzawy, jest także
kilkukrotny finał filmu. Zdaję
sobie jednak sprawę, że takie
rozwiązania celnie trafiają w
serca widzów.
Ocena 8/10
Piotr Bogdański

Fot. użyczone (materiały prasowe)

Będzie królować mozaika
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NASI ULUBIEŃCY

Może to was ruszy

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

ASLAN, nr ewidencyjny 156/22
Wiek: 4 lata
Data przyjęcia do schroniska: 21.07.2022

BĄBEL, nr ewidencyjny 214/20
Wiek: ok. 4 lata
Data przyjęcia do schroniska: 14.09.2020

BOHUN, nr ewidencyjny 151/20
Wiek: ok. 9 lat
Data przyjęcia do schroniska: 09.06.2020

CEZAR, nr ewidencyjny 244/20
Wiek: ok. 7 lat
Data przyjęcia do schroniska: 31.10.2020

CZAKAN, nr ewidencyjny 50/20
Wiek: ok. 1 rok
Data przyjęcia do schroniska: 05.03.2020

DASZA, nr ewidencyjny 138/22
Wiek: 8 lat
Data przyjęcia do schroniska: 30.06.2022

HAKER, nr ewidencyjny 103/22
Wiek: 5 lat
Data przyjęcia do schroniska: 24.05.2022

LUCKY, nr ewidencyjny 135/22
Wiek: 4 lata
Data przyjęcia do schroniska: 24.06.2022

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

SPRINT, nr ewidencyjny 77/22
Wiek: 7 lat
Data przyjęcia do schroniska: 15.04.2022

WITEK, nr ewidencyjny 11/20
Wiek: ok. 6 lat
Data przyjęcia do schroniska: 13.01.2020

WITO, nr ewidencyjny 157/22
Wiek: 4 lata
Data przyjęcia do schroniska: 22.07.2022
Fot. użyczone (Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu)

Przeczytajcie uważnie ten wstęp. Już bardziej bezpośrednio nie da się napisać. Psy i koty z wałbrzyskiego schroniska szukają nowego domu. Zwierzęta potrzebują was, żebyście zabrali je do
nowego domu. Dali kąt, przytulili, otoczyli opieką. Czworonogi, które niejednokrotnie mają za sobą
traumatyczne przejścia, po prostu na to zasługują.
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Fot. użyczone (LOT AW/Nel Prorok)

» Nowe Miasto kojarzy się nierozerwalnie z budynkiem szkoły

Nowe Miasto jak nowe miejsce
Dla wałbrzyszan najważniejszym projektem Josepha Hermana Stübbena jest założenie urbanistyczne z 1905 roku Nowego Miasta, dzielnicy ówcześnie zwanej
Neustadt. Polecamy to miejsce, jako swobodnie wpisaną w topografię terenu
aranżację urbanistyczną, odkryć również turystom. Tymczasem dziś kończymy
naszą podróż śladami dawnych mistrzów.

Joseph Herman Stübben
urodził się 10 lutego 1845
roku w Grevenbroich (Hülchrath), a zmarł 8 grudnia
1936 roku we Frankfurcie.
Był niemieckim architektem
i urbanistą. Znany jest jako
projektant planów ogólnych
miast i dzielnic mieszkaniowych. W latach 60. XIX wieku
studiował w Bauakademie

w Berlinie. W późniejszych
latach dostał angaż jako miejski architekt w Akwizgranie
i Kolonii. W 1904 roku pełnił funkcję kierownika Królewskiej Komisji Rozbudowy
Urbanistycznej Miasta Poznania tworząc założenie Dzielnicy Cesarskiej. Projektował
też założenia urbanistyczne
takich miast jak Antwerpia,

» Interesującym miejscem są budowle przy ul. Kazury
dekorowane sgraffitami przedstawiającymi sceny pracy na
roli i baśni ludowych

Bazylea, Lyon czy Warszawa.
Jego dzieł architektonicznych
jest tak naprawdę niewiele –
kilka kościołów, port w Kolonii
i most nad rzeką Wazerą, niedaleko Fürstenbergu.

Jak sama nazwa
wskazuje, Nowe Miasto miało być nową
dzielnicą mieszkaniową, ale także niezależną strukturą miejską
zawierającą główne
funkcje usługowe, jak
szkoła czy sklepy
Dla wałbrzyszan najważniejszym projektem Stübbena
jest założenie urbanistyczne
z 1905 roku dzielnicy Nowe
Miasto, ówcześnie Neustadt.
Do tego zadania wybrano
najwybitniejszego urbanistę
tamtych czasów, dlatego projekt został zlecony właśnie
Stübbenowi. Jak sama nazwa
wskazuje, Nowe Miasto miało
być nową dzielnicą mieszka-

niową, ale także niezależną
strukturą miejską zawierającą
główne funkcje usługowe,
jak szkoła czy sklepy. Szybko
rozwijające się miasto potrzebowało nowych terenów pod
zabudowę. W tym celu nabyto
część dóbr ziemskich w Starym Zdroju, prywatną parcelę
fabryki papierosów oraz masywu Wzgórza Parkowego.
Nowe Miasto to swobodnie
wpisana w topografię terenu
aranżacja urbanistyczna. Sieć
głównych dróg została oparta na już istniejącej, jedynie
została uregulowana. Plan
był o kompozycji otwartej. W
kierunku zachodnim, północnym i wschodnim, ponieważ
przewidywano dynamiczny
rozwój miasta. Budowlane
parcele miały być przeznaczone dla trzech klas budowlanych obiektów mieszkalnych.
Urbanista zaproponował
także układ zieleni dwóch
projektowanych placów – Powstańców Warszawy (Blücher
Platz) i pl. Konstytucji 3 Maja
(Herrmann Platz – pierwotną

nazwę wzięto od pobliskiego
szybu kopalni). Zabudowa
tego ostatniego to głównie
secesyjne, ale też neogotyckie
kamienice o bogato zdobionych elewacjach. Ulicę Piłsudskiego, stanowiącą główną
oś dzielnicy, zaprojektowano
jako wysadzaną drzewami
aleję.
Chcąc zobaczyć ciekawe
kamienice warto przejść się
ul. Fredry, gdzie po lewej
stronie miniemy budynki de-

korowane płaskorzeźbami z
wizerunkami fauny sudeckiej oraz po drugiej stronie
kamienicę wyróżniającą się
historycznymi drzwiami i niemieckim orłem z lat 30. nad
nimi. Kolejnym interesującym
miejscem są budowle przy ul.
Kazury dekorowane sgraffitami przedstawiającymi sceny
pracy na roli i baśni ludowych
na mocno wysuniętych ryzalitach podpartych kolumnami.
Znajdujący się przy ul. A. Struga budynek szkolny im. Wojsk
Ochrony Pogranicza wyróżnia
podwójna funkcja – tajnego
szpitala. Z kolei fasadę monumentalnego gmachu I LO przy
ul. Paderewskiego, zdobią
figury dłuta artysty Hermana
Stubbena. W obręb Nowego Miasta wchodzi również
stadion Górnika Wałbrzych
wybudowany w 1925 roku
i nazistowskie Mauzoleum
Dumy, Chwały i Siły z 1939
roku.
Nel Prorok/(red)

» Gmach I LO przy ul. Paderewskiego, zdobią figury dłuta
Hermana Stübbena
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Okiem gracza

Królowie zamieszek – G2 Esports
Niezmiennie od kilku lat drużyna G2 tworzy wokół siebie szum. Nie zawsze w pozytywnym aspekcie tego słowa. Główną osobą wzbudzającą kontrowersje lub uśmiech na
twarzach internautów jest sam CEO drużyny Carlos „ocelote” Rodriguez Santiago.
„Ocelote” stał się dość znany w naszym kraju po słynnej
potyczce na Fnatic (sam był
midlanerem SK Gaming) na
scenie spodka w Katowicach
w 2013 roku. Słynny backdoor xPeke’a na Kassadinie zapewniło zwycięstwo drużyny
pomarańczowych. „Ocelote”
i jego rozpacz po przegraniu
tamtego meczu stały się dość
ikoniczne. Samo wydarzenie
pokazało, jak bardzo e-sport
łączy ludzi. To był przełomowy moment dla polskiej
sceny, bowiem w tym samym
roku „Ocelote” odszedł z SK i
stworzył swoją własną dru-

żynę – Gameres2, która dwa
lata później przekształciła
się w znane nam dzisiaj G2
Esports.
G2 Esports na dzień dzisiejszy to jedna z najbardziej
utytułowanych drużyn w
Europie i na świecie. Praktycznie co roku zajmują topowe miejsca w dziedzinie
League of Legends i jeżdżą
na Worldsy - coroczne mistrzostwa świata. Po bardzo
owocnym roku, w 2017 dołączył do nich ,,poznański
rzeźnik” Marcin ,,Jankos”
Jankowski, który był w bardzo dobrej formie. Nowy

jungler G2 wraz z Chorwatem Perkzem lśnili w drużynie. Niejednokrotnie dawali

Prawnik radzi
O problemach w kontaktach z dzieckiem po rozwodzie opowiada adwokat Adam Daraż.
Takie kłopoty mogą pojawić
się niezależnie od przyczyn
rozstania. Czasami może się
okazać, że żadna ze stron nie
jest bez winy i poprawa relacji
może być osiągnięta poprzez
działania polubowne. Gdy
kontakty z dzieckiem nie wyglądają tak, jakby sobie tego
rodzic życzył, należy przeprowadzić rozmowę z rodzicem (partnerem). Ugoda jest
najlepszym rozwiązaniem w
przypadku, gdy w grę wchodzi konflikt rodzicielski co do

kontaktów z dzieckiem. Jeśli
sprawy nie uda się rozwiązać polubownie, w zakresie
ustalenia władzy rodzicielskiej
konieczne może okazać się
orzeczenie sądu.
Prawo do kontaktów z
dzieckiem jest niezależne od
władzy rodzicielskiej. Obejmuje co do zasady zarówno
przebywanie z dzieckiem – w
tym m.in. spotkania i odwiedziny, a także zabieranie poza
miejsce zamieszkania – jak i
prawo do porozumiewania

pokazy swoich umiejętności,
szczególnie na Worldsach
2018, gdzie wyszli z fazy
play-in i w ćwierćfinałach
niespodziewanie pokona-

li czarnego konia tamtych
zawodów – chińskie Royal Never Give Up. Europa
została pochłonięta przez
euforię. Nikt się nie spodziewał zwycięstwa drużyny z
gauntleta. To były jednak
zapowiedzi większych wydarzeń. W 2019 roku G2 ze
składem Wunder – Jankos
– Caps – Perkz – Mikyx wygrywali wszystko co mogli.
Zamierzali sięgnąć po tytuł
mistrza świata, jednakże w
finale zostali pokonani przez
chińskie FunPlus Pheonix. Po
tak owocnym roku była to
bardzo bolesna porażka.

Nie ulega wątpliwości, że
G2 są mistrzami w tym, co
robią. Nie tylko jeśli chodzi
o pro scenę. W social mediach robią szum, czy to za
pomocą memów, chwytliwych nagrań, czy nawet
muzyki (tak, jako drużyna
wypuścili wspólny kawałek).
Jednak nie brakuje też tych
,,negatywnych szumów”.
Organizacja była posądzona m.in. o podbieranie zawodników, podczas gdy ich
kontrakt jeszcze nie wygasł.
Prawdopodobnie w ten sposób podebrali Fnatic dwóch
ważnych graczy – „Rekkle-

się, nie tylko bezpośrednio,
ale również w formie telefonicznej czy elektronicznej.
Gdy kontakty rodzica z dzieckiem są naruszone ze względu na działania drugiego z rodziców, sprawę rozstrzygnąć
może sąd opiekuńczy. W tym
celu należy złożyć wniosek
o uregulowanie kontaktów
z małoletnim. Właściwy jest
sąd rejonowy miejsca zamieszkania dziecka. W piśmie
należy oznaczyć sąd oraz
strony, a także propozycję
kontaktów. To, jaką formę
kontaktów z dzieckiem sąd
uzna za odpowiednią, zależy
m.in. od jego wieku, stanu
psychiki i zdrowia. Podobnie
w zakresie częstotliwości
i długości kontaktów sąd
orzeka na podstawie ogółu
zgromadzonego materiału
dowodowego.

Jeśli mimo wydania przez
sąd orzeczenia, w którym
uregulowane zostały zasady
kontaktów z dzieckiem, małżonek dalej utrudnia relacje z
potomkiem, konieczne może
okazać się podjęcie dalszych
kroków prawnych. W przypadku utrudniania kontaktów
z dzieckiem pierwszą drogą,
na której większość rodziców
próbuje szukać pomocy, jest
policja. Organy ścigania mają
jednak za zadanie interweniować przede wszystkim w przypadku naruszenia przepisów
prawa karnego oraz kodeksu
wykroczeń. Zatem o ile rodzic
nie narusza prawa np. nie
grozi byłemu małżonkowi,
czy nie używa przemocy, interwencja policji na nic się zda.
Dowodowo przydatna będzie
jednak notatka policji z takiej
interwencji.

Jeżeli rodzic uważa, że
postawa byłego małżonka
negatywnie odbija się na
dobru dziecka, może również
rozważyć wystąpienie do
sądu z żądaniem ograniczenia władzy rodzicielskiej. Powodzenie takiej drogi zależy
jednak również od ogólnego
zachowania rodzica w stosunku do dziecka i zakresu
wypełniania jego obowiązków rodzicielskich.
Sądowe uregulowanie kontaktów z dzieckiem wiąże
rodziców od chwili jego uprawomocnienia. Po zakończeniu
postępowania rodzic sprawujący pieczę nad małoletnim
musi wykonywać je zgodnie
z ustaleniami. Modyfikacje
mogą mieć miejsce, ale niezbędne jest również zwrócenie się do sądu. Jeśli rodzic
uważa, że dotychczasowy

SKN

CHALLENGER

UWAGA KONKURS

Niektórzy nie wyobrażają sobie stać w niedzielę „przy garach”.
Mimo, że dziś nie jest nikomu łatwo, bo wiadomo inflacja i kryzys,
zachęcamy jednak, byście choć raz w tygodniu wrzucili na luz i wybrali
się na obiad do jakiejś miłej knajpki. Nawet mamy taką na oku. Chodzi
nam o Kryształową Gospodę Kuflową w Wałbrzychu. Jeśli byliście, to
wiecie, o czym mówimy. Jeśli nie, najwyższy czas nadrobić zaległości.
Niech zachętą będzie to, że jeśli weźmiecie udział w naszym konkursie i
dobrze odpowiecie na pytanie konkursowe, zapłacicie niższy rachunek.
Spójrzcie na fotografię obok. Z jakiej wieży widokowej wykonano to
zdjęcie?
Odpowiedź musicie wpisać do kuponu, a następnie pokazać podczas
składania zamówienia. Wówczas otrzymacie 15-procentowy rabat na
wybrane danie. Na miłośników pysznego jedzenia i posiadaczy
kuponów z naszej gazety w Kryształowej Gospodzie Kuflowej
w Wałbrzychu czekają od najbliższej środy (12 października) do
piątku (14 października). Regulamin znajdziecie na stronie www.
wieszco.pl. Potrawę zjecie na miejscu i otrzymacie na wynos.

sa” oraz ,,Capsa”. Karano
ich, jednakże ostatnio CEO
nazbyt naraził się Riot Games. Opublikował nagranie,
na któr ym imprezował z
Andrew Tate’em – osobą
zbanowaną na większości platformach za swoje
szkodliwe poglądy. Swoją
decyzję „Ocelote” przypłacił
stanowiskiem. Został zawieszony. Prawdopodobnie gdyby tego nie zrobił, G2 straciłoby slota w amerykańskich
rozgrywkach Valoranta. Czy
była to słuszna decyzja?
Na pewno zostanie powołany nowy, ,,oficjalny”
CEO G2 Esports. Carlos na
Twitterze pisał, że już od
dłuższego czasu zastanawiał się nad odejściem z
organizacji. Nie zamierza
udzielać się w niej nawet z
innego szczebla. G2 Epsorts
będzie zatem funkcjonowało
dalej. Mimo wszystko jest to
koniec pewnej ery.
„Narvana” SKN Challenger

Fot. użyczone (Adam Daraż)
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system kontaktów jest niezgodny z dobrem dziecka,
może także zwrócić się do
sądu i zaproponować inną
metodę kontaktów.
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
Z jakiej wieży widokowej wykonano to
zdjęcie?

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

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

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

Red
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Fot. Tomasz Czeleń

» Szlaki EuroVelo nawet tylko we fragmentach, to świetny
plan na wakacje w siodełku

Rower jest OK

Rowerem po Europie (2)
Czas na drugą część przeglądu największej sieci europejskich dalekobieżnych szlaków rowerowych. Dziś druga siódemka tras dla prawdziwych obieżyświatów. Warta zapamiętania i zaplanowania na ciekawą wyprawę.
Kontynuujemy rozbudzanie apetytów na europejskie wojaże rowerowe, bo pierwsza część sprzed
dwóch tygodni spotkała się ze
sporym zainteresowaniem. Nic
dziwnego. Szlaki EuroVelo nawet
tylko we fragmentach swoich przebiegów, to świetny plan na wakacje
w siodełku.
Trasy są tak długie i tak ciekawe,
że ich opisanie na łamach gazety jest
po prostu niemożliwe. Przewodnik
po nich? Musiałoby powstać ich 17,

UWAGA

czyli po jednym dla każdego ze szlaków. Każdy z nich to jednak tysiące
kilometrów wśród licznych zabytków, atrakcji, krajobrazów i miejsc
wartych odwiedzenia i opisania.
Podróż ich przebiegiem to gotowe
materiały na prowadzenie bloga, czy
krajoznawczą książkę.
W poprzednim numerze zakończyliśmy na 7, więc czas na Euro
Velo 8. Szlak Śródziemnomorski,
więc gorący. Andaluzyjski Kadyks
w Hiszpanii na starcie i Ateny, Izmir

KONKURS

Gotowi, żeby odreagować? Zbliża się przecież weekend, więc warto
wyskoczyć na lunch z dziewczyną lub na obiad z rodziną. Proszę jak
nam się zrymowało. Skoro tak dobrze idzie pisanie, to pewnie jesteście ciekawi, jaki lokal wam zaproponujemy. Na przykład Restaurację
Kryształową w Świdnicy. I nie tylko dlatego, że można tam naprawdę
dobrze zjeść, ale także z tego powodu, że dzięki nam za rachunek zapłacicie tam mniej. Warunkiem jest wzięcie udziału w naszej zabawie.
Wystarczy poprawnie odpowiedzieć na pytanie konkursowe. Zerknijcie
na zdjęcie obok. W jakiej miejscowości znajduje się widoczny na zdjęciu
park zdrojowy?
Dobrą odpowiedź wpiszcie do kuponu, a ten pokażcie w lokalu przy
składaniu zamówienia. Wówczas możecie liczyć na 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 (12 października) do
piątku (14 października). Szczegółowy regulamin konkursu dostępny
na stronie www.wieszco.pl. Potrawę dostaniecie zarówno na wynos
jak i zjecie na miejscu.

i Nikozja na trasie kończącej się na
Cyprze. Na pewno wydaje się traktem z jedną z najwyższymi średnimi
temperaturami w ciągu roku. Trasa
nr 9 jest jedną z najkrótszych, ale
za to zaczynającą się w naszym
rodzimym Gdańsku. Prowadząca
z Wyspy Sobieszowskiej droga
rowerowa to również we fragmencie ważny szlak w naszym kraju
– Wiślana Trasa Rowerowa. Historycznym Szlakiem Bursztynowym
„dziewiątka” prowadzi nad Atlantyk

do chorwackiej Puli. Łączy ze sobą
wiele ośrodków cysterskich. Szlak
znajdziecie w naszym regionie, bo
Euro Velo 9 biegnie z Wrocławia
przez Świdnicę i Pieszyce do Kamieńca Ząbkowickiego. Cała trasa z
Gdańska do Puli ma zaledwie nieco
ponad 2 tys. km, więc może kolejne
wakacje w Chorwacji na rowerze?
Najbardziej popularna w naszym
kraju jest R10. Jeździ nią chyba każdy z wielkich tłumów urlopowiczów
nad naszym Bałtykiem. Trasa wzdłuż

polskiego wybrzeża to jednak tylko
część z 9 tys. km, jakie biegną wokół
całego morza. Znaki z numerem
10 znajdziecie nie tylko w Gdańsku, ale również w Kopenhadze,
Sztokholmie, Helsinkach, Tallinie i
Rydze, czyli pięknych nadbałtyckich
stolicach. „Jedenastka” jest kolejnym szlakiem, którego początkowe
znaki znajdziemy w Norwegii. Zaczyna się w Nordkapp, a kończy w
greckich Atenach. To Szlak Europy
Wschodniej. Ma też swój polski akcent. Łączy Warszawę z Litwą oraz
projektem tras VeloMałopolska, bo
tam właśnie biegnie „jedenastka”.
To właśnie na głównej osi EuroVelo 11 powstało wiele pięknych
tras rowerowych w dolinach rzek
Małopolski. Wspominałem o niej
opisując choćby szlak Velo Dunajec,
czy szlaki okolic Krynicy Zdroju.
Gotowi na nowe wyzwania podróżnicze? Trzecia część o europejskich szlakach za dwa tygodnie.
Tomasz Czeleń

KUPON
W jakiej miejscowości znajduje się
widoczny na zdjęciu park zdrojowy?

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

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

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

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

» Papryka charakteryzuje się niską kalorycznością, jest
źródłem błonnika pokarmowego i składników mineralnych

Czerwona, zielona, żółta… zdrowa
Zawiera szereg witamin, składników mineralnych i antyoksydantów, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. W Polsce pojawiła się pod koniec XVII wieku i była wykorzystywana
głównie do celów leczniczych i jako przyprawa. Poznajcie paprykę.

Część jadalną stanowi
owoc, któr y zależnie od
odmiany ma różną wielkość, barwę, kształt, smak
i ostrość. Na ostr y smak
papr yki wpływa związek
chemiczny – kapsaicyna, której większe ilości zawierają
odmiany ostre. Najwięcej
tej substancji znajduje się w
białych błonkach i pestkach
papryki.

Wartość odżywcza

Papryka charakteryzuje się
niską kalorycznością (15-30
kcal / 100 g). Jest źródłem
błonnika pokarmowego,
składników mineralnych (potas, fosfor, wapń, magnez),
karotenoidów (kapsantyna,

luteina, Beta-karoten), przeciwutleniaczy (witamina A, C,
E; likopen, związki polifenolowe: flawonoidy, antocyjany,
kwasy fenolowe, luteolina),
cukrów, kwasów organicznych i olejków eterycznych.
Zawiera niewielką ilość białka
(1,0-1,3 g / 100 g) i tłuszczu
(0,3-0,5 g / 100 g). Wartość
odżywczą papryki warunkuje
wiele czynników, m.in. gatunek, odmiana, etap dojrzewania, czynniki agrotechniczne i warunki środowiskowe.
Z niektórych badań wynika,
że w porównaniu z uprawami
konwencjonalnymi, papryka
z upraw ekologicznych zawiera większe ilości witaminy
C, potasu, fosforu, flawo-

noidów, cukrów i kwasów
organicznych.

Co z tą witaminą C?

Zależnie od barwy, papryka różni się zawartością
poszczególnych składników
odżywczych. Większe ilości
likopenu, potasu, witaminy A
oraz kwasu foliowego zawierają czerwone odmiany papryki. Co prawda, wszystkie
odmiany są bogatym źródłem
witaminy C, jednak odmiany
czerwone i zielone mają ich
nieco więcej niż pozostałe.
Papryka czerwona o wadze
150 g zawiera ok. 210 mg
witaminy C, co oznacza, że
wystarczy zjeść tylko 1/3 papryki, aby pokryć dzienne za-

potrzebowanie na tę witaminę! Pod względem zawartości
potasu, papryka czerwona
znowu jest liderem wśród
papryk, gdyż w jednej sztuce

o wadze 150 g znajduje się
aż 400 mg tego pierwiastka.
Okazuje się, że wraz z dojrzewaniem papryki, zwiększa
się w niej zawartość witamin,

przeciwutleniaczy i związków
polifenolowych, a zmniejsza
zawartość luteiny.
Na zawartość składników
odżywczych w papryce mają

Istnieje wiele doniesień, że ostra papryka przyspiesza metabolizm, dzięki czemu może okazać się
pomocna w leczeniu
nadwagi i otyłości
Kapsaicyna
– co to jest?

wpływ także różne procesy
technologiczne, tj. obróbka
cieplna, zamrażanie, suszenie.
Podczas tych procesów znacząco zmniejsza się zawartość
witamin, zwłaszcza witaminy
C, w związku z czym najlepiej
spożywać paprykę na surowo
lub po krótkotrwałej obróbce cieplnej, aby nie stracić
znaczących ilości cennych
witamin.

Prozdrowotne
właściwości

Za prozdrowotne właściwości papryki odpowiadają zawarte w niej przeciwutleniacze
i alkaloid – kapsaicyna. Antyoksydanty wykazują korzystny
wpływ na organizm, poprzez
wiązanie wolnych rodników,
hamowanie aktywności enzymów utleniających, stymulację
układu immunologicznego,

Na dużą uwagę zasługuje
obecna w papryce kapsaicyna, która nadaje jej piekący i
ostry smak. Już kilka tysięcy
lat p.n.e. stanowiła remedium
na wiele schorzeń. Stosowano
ją w celu łagodzenia bólu zębów. W Ameryce Południowej
przygotowywano nalewki z
ostrej papryki, która doskonale sprawdzała się w leczeniu przeziębień i bólu gardła.
Dziś dosyć często kapsaicynę
wykorzystuje się w leczeniu
grzybicy, świerzbu i zakażeń.
W badaniach zaobserwowa-

Zgłoście się na
„Lekcje z ZUS”
Czy wiecie, że ZUS realizuje w naszym regionie specjalny projekt edukacyjny skierowany do uczniów szkół
ponadpodstawowych? Zainteresowanych nauczycieli
i szkoły zapraszamy do zgłaszania się do projektu.
„Lekcje z ZUS” to cykl czterech zajęć dla uczniów, w
czasie których poznają oni
podstawowe tematy związane z ubezpieczeniami społecznymi. Projekt powstał,
by zwrócić uwagę młodego
pokolenia Polaków na ważny aspekt ich przyszłego życia, jakim są ubezpieczenia
społeczne. Zajęcia kształtują
świadomość młodzieży, uczą
przy tym zasady solidaryzmu

społecznego, czyli wzajemnej
odpowiedzialności wobec
osób z innego pokolenia.
Dają też praktyczną wiedzę
przyszłym przedsiębiorcom.
Nauczyciele mogą już
przesyłać zgłoszenia wraz ze
wskazaniem liczby uczniów
biorących udział w projekcie.
Maile można kierować do
koordynatora ds. komunikacji społecznej i edukacji w
wałbrzyskim oddziale ZUS na

adres: radoslaw.rynkiewicz@
zus.pl. Bezpłatne materiały
dydaktyczne w wersji papierowej do poprowadzenia lekcji
w szkole zapewnia Zakład.
Atrakcyjne treści (prezentacje,
filmy, krzyżówki, quizy), a także szczegóły na temat projektu
znajdziecie na stronie www.
zus.pl/edukacja.
Lekcje wieńczy ogólnopolski finał odbywający się
pod hasłem ,,Warto wiedzieć

no, że może również wspomóc
nas w działaniu antynowotworowym, poprzez wywołanie
apoptozy w komórkach nowotworowych oraz zapobiegać
chorobom sercowo-naczyniowym poprzez zmniejszenie
utleniania lipoprotein niskiej
gęstości (LDL). Wykazano,
że kapsaicyna stosowana w
niewielkich ilościach może
zwiększać wydzielanie soków
trawiennych. Istnieje wiele
doniesień, że ostra papryka
przyspiesza metabolizm, dzięki
czemu może okazać się pomocna w leczeniu nadwagi i
otyłości. Jednak należy pamiętać, że jej nadmierne spożycie
może podrażnić błonę śluzową
przewodu pokarmowego, co
w efekcie może prowadzić
do powstania nadżerek czy
wrzodów.

Wszechstronne
zastosowanie

Wykorzystuje
się ją w kuchni
meksykańskiej
oraz węgierskiej,
gdzie stanowi
podstawę słynnego gula-

szu i leczo. Papryka idealnie
nadaje się do przygotowania
różnego rodzaju przetworów,
np. past, pasztetów, paprykarzy, pesto i produktów konserwowych. Na rynku dostępne
są różnego rodzaju przyprawy
(papryka suszona w proszku
słodka, ostra, wędzona), pasty, hummusy i paprykarze,
papryka konserwowa i przetwory z papryką (kiszona,
kimchi i czosnek z papryką,
oliwki nadziewane papryką),
oleje z nasion słodkiej papryki
oraz z dodatkiem chilli, sosy
paprykowe (chilli, sałatkowe),
wędliny, suszone mięso, tofu
i sery z papryką oraz słone
przekąski z papryką (chipsy,
krakersy). Papryka znalazła
również zastosowanie w
przemyśle farmaceutycznym
(suplementy diety) i kosmetycznym (serum, szampony,
odżywki do włosów, kremy i
żele na cellulit, kremy i maści
rozgrzewające oraz przeciwbólowe).

Nie dla
wszystkich

Paprykę warto spożywać
nie tylko ze względu na niską kaloryczność, ale także
wysoką wartość odżywczą.
Warto jednak pamiętać, że
odmiany ostre ze względu
na dużą obecność kapsaicyny nie mogą być spożywane
przez osoby z chorobami
przewodu pokarmowego,
gdyż może dojść do podrażnienia błony śluzowej. Jak
dowiedziono w badaniach,
kapsaicyna hamuje funkcję
białka glikoproteiny P, w
związku z czym osoby przyjmujące leki będące substratami tego białka, powinny
ograniczyć spożycie papryki
chilli. Ponadto, papryka słodka i ostra jest ciężkostrawna
i powinny z niej zrezygnować osoby będące na diecie
lekkostrawnej.
Jest to fragment artykułu z magazynu
„Gotuj w stylu eko.pl”
Pełna wersja oraz źródła dostępne są
na www.gotujwstylueko.pl

» Na dużą uwagę zasługuje obecna w papryce kapsaicyna, która nadaje jej piekący i ostry smak

więcej o ubezpieczeniach
społecznych”, który znajduje
się w wykazie olimpiad tematycznych MEiN. Przyszłym
laureatom i finalistom olimpiady przysługuje zwolnienie
z części pisemnej egzaminu
zawodowego na technika
ekonomistę i technika rachunkowości w zakresie kwalifikacji EKA.04. „Prowadzenie
dokumentacji w jednostce
organizacyjnej” oraz EKA.05.
„Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki
finansowej jednostek organizacyjnych”.
W finale do zdobycia są
atrakcyjne nagrody rzeczowe
dla uczniów (laptopy, tablety,
czytniki e-booków), a co najważniejsze dodatkowe punkty
w rekrutacji lub indeksy na
wybrane uczelnie w kraju.
ZUS nagradza też nauczycieli prowadzących. Udział
w olimpiadzie może być
również ogromną korzyścią
dla szkoły. Sukcesy uczniów
są wysoko punktowane w
ogólnopolskich rankingach
szkół ponadpodstawowych.
Zgłoszenia do tegorocznej
olimpiady przyjmowane są do
28 października.
TS

» W projekcie „Lekcje z ZUS” naprawdę warto wziąć udział

Fot. użyczone (ZUS)

zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi oraz działanie przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe.
W wielu badaniach dowiedziono, że przeciwutleniacze
mogą spowalniać starzenie
się organizmu oraz wykazywać
działanie antynowotworowe i
antymiażdżycowe.

» Zależnie od barwy, papryka różni się zawartością
poszczególnych składników odżywczych
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STREFA ROZRYWKI
BAW SIĘ Z NAMI. ZNAJDŹ 10 RÓŻNIC. ARTYKUŁ CZYTAJ STR. 3

Poziomo:
2 - zespół genów danego organizmu
warunkujący jego właściwości dziedziczne
4 - przebijanie otworów w papierze, folii,
taśmie filmowej
6 - dawna łódź kozacka
8 - lokaj w możnych domach nadzorujący
prace porządkowe i podawanie do stołu
9 - potocznie słaby i nudny utwór literacki
lub film
11 - umowa, głównie handlowa, zawarta na
piśmie między stronami
12 - wyroby włókiennicze, np. frędzle,
lamówki, tasiemki
15 - warstwa lodu tworząca się na
powierzchni ziemi wskutek
zamarzania deszczu
16 - w dawnej broni palnej mosiężna
spłonka zawierająca masę palną
17 - zapał twórczy, natchnienie
18 - małe, drapieżne zwierzę o wydłużonym
ciele, spiczastym pyszczku, długim ogonie
Pionowo:
1 - narząd kłujący i wydzielający jad,
wysuwający się z odwłoka niektórych
owadów
3 - substancja dodawana do tworzyw
sztucznych, nadająca im większą giętkość
5 - zboże wysiewane jesienią
7 - pojazd przystosowany do poruszania się
na lądzie i w wodzie
10 - ozdobny ścieg tworzący pojedynczą linię
13 - w Nowym Testamencie: władca piekieł i
złych duchów
14 - związek nieorganiczny, biała masa
krystaliczna, otrzymywana z wapna
palonego i koksu

Wałbrzyszanka
Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania
Poziomo:
5 - długa mowa na jakiś temat,
zwykle utrzymana w podniosłym stylu – tyrada
8 - osoba zajmująca się zawodowo obliczaniem czegoś
– rachmistrz
12 - przemyślany plan działań
w jakiejś dziedzinie – strategia
14 - grupa osób działających
wspólnie w celu osiągnięcia
własnych korzyści – koteria
15 - człowiek lubiący się
włóczyć po świecie – wagabunda
16 - postać zapalenia błon śluzowych niektórych narządów
– nieżyt
17 - potocznie nogi - kulasy
Pionowo:
1 - środek zaradczy – remedium
2 - pogardliwie osoba leniwa,
sprytnie uchylająca się od obowiązków – miglanc

3 - proces ukierunkowanych
przemian prowadzących ku
stanowi coraz doskonalszemu
– postęp
4 - przywłaszczenie powierzonych pieniędzy lub majątku
– defraudacja
6 - metaforyczne zestawienie
wyrazów o przeciwstawnym
znaczeniu - oksymoron
7 - strefa kuli ziemskiej zamieszkana przez organizmy żywe
– biosfera
8 - ucieczka skądś lub rezygnacja z jakichś ryzykownych
działań – rejterada
9 - mały, przenośny zbiornik na
paliwo – kanister
10 - drogocenny kamień lub
wyrób jubilerski – klejnot
11 - obszar jednolity pod
względem warunków środowiska oraz populacji zwierząt i
roślin – biotop
13 - gwałtowna kłótnia –
awantura
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znaki z kodem QR, pod którym
krył się skarb kibica. Nasza
redakcja, patron medialny
koszykarskiego Górnika, miała okazję współtworzyć to
elektroniczne wydawnictwo.
Z niego mogliśmy dowiedzieć
się, że Adrian Sobkowiak marzy o sprawnym samochodzie,
Szymon Walski chciałby otworzyć restaurację w Chorwacji,
Piotr Niedźwiedzki uwielbia
wieżę widokową na Trójgarbie, Michał Marek lubi tenisa
i marzy o domu na plaży, a
Adrian Kordalski chciałby grać
w kosza do pięćdziesiątki.

» Koszykarze Górnika zaczęli sezon z przytupem

Fot. Alfred Frater

Adrian Kordalski okazał się bohaterem
Górnika w domowym
starciu z Miastem
Szkła Krosno, wygranym 92:68, a jego 33
punkty, 7 zbiórek i 7
asyst jeszcze mocniej
wznieciło ogień entuzjazmu

Maraton zamiast sprintu
Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych rozpoczął sezon 2022/23 w Suzuki 1
Lidze od dwóch zwycięstw. Nasi mają aspiracje, by awansować do ekstraklasy.
Na razie wszystko idzie zgodnie z planem, ale musimy uzbroić się w cierpliwość.

Zaczęło się od słów. Jeszcze
przed startem rozgrywek Marcin Radomski, nowy-stary trener Górnika podzielił się swoimi przemyśleniami z portalem
polskikosz.pl: - Celem zespołu
w sezonie 2022/23 jest zajęcie
miejsca w czwórce i walka o
awans do ekstraklasy. Mamy
świadomość, jak wyrównana
jest liga i aby realnie myśleć
o wywalczeniu awansu, musimy jako klub wykonać dużo
pracy (…) Ta drużyna będzie
też potrzebowała, aby kilku
graczy podniosło swój poziom
i zagrało najlepszy sezon w
swoim życiu – stwierdził dość
asekuracyjnie przed inaugu-

racją sezonu szkoleniowiec
biało-niebieskich.
Zarząd, kibice, sponsorzy,
samorządowcy, właściwie całe
lokalne środowisko wymaga
awansu do Energa Basket
Ligi, mocno trzymając kciuki
za koszykarzy. Z drugiej strony
Górnicy, według ekspertów, są
plasowani gdzieś pomiędzy
czwartym a szóstym miejscem
w piekielnie, ale to piekielnie
wyrównanej lidze (pomijając
Start II Lublin, czyli ligową
„czerwoną latarnię”). O wałbrzyskim zespole mówi się, że
ma świetnych liderów, mocną
pierwszą piątkę, ale traci na
znaczeniu przez zmienników

i młodzieżowców, których
forma jest wielką zagadką. Po
słowach i analizach przyszła
kolej na czyny. W pierwszej
kolejce faworyzowani Górnicy
wyraźnie ograli na Kociewiu
Deckę Pelplin 89:68, choć
początek spotkania mieli dość
niemrawy. Naszym udało się
zatrzymać Thomasa Davisa,
amerykańskiego lidera gości
oraz rozdać aż 26 asyst i trafić
14 razy za trzy. To świetne
statystyki, ale na tle mającego
swoje problemy rywala.
Wysokie zwycięstwo w
pierwszej kolejce, przywrócony do życia klubowy marketing oraz zwykła tęskno-

ta za meczową atmosferą
przyciągnęły tłumy kibiców
na inaugurację sezonu w
Aqua-Zdroju. Już na godzinę
przed meczem przed kasą
biletową ustawiały się kolejki,
co każe sądzić, że klubowe
hasło „Wiara jest w nas!”,
to nie pustosłowie. W sezonie 2021/22 tylu kibiców na
meczu w sezonie regularnym
nie oglądaliśmy ani razu. To
kolejny dowód na to, że w
Wałbrzychu są nie tylko głodni
koszykówki, ale i sportu na
wysokim, ekstraklasowym
poziomie. Są żądni miejsca,
gdzie mogą zabrać dzieciaki i
spędzić fajnie czas. Koszykar-

ski Górnik stał się jedyną sportową platformą w mieście,
która obok emocji sportowych
dostarcza otoczkę. W obiekcie można bowiem zostawić
dzieci z animatorkami, kupić
piwko i przegryźć popcorn. W
obecnych rozgrywkach zarząd
podszedł także poważniej do
tematu klubowych gadżetów.
Podczas ligowej inauguracji w
Aqua-Zdroju na fanów czekały
biało-niebieskie koszulki, a z
naszych informacji wynika, że
to dopiero początek. Gdzieś
pomiędzy kubkami z piwem,
klockami dla dzieci i gigantyczną, dmuchaną piłką do
koszykówki ustawiono także

Wspomniany Kordalski okazał się bohaterem Górnika
w domowym starciu z Miastem Szkła Krosno, wygranym
92:68. Jego 33 punkty, 7 zbiórek i 7 asyst jeszcze mocniej
wznieciło ogień entuzjazmu w
lokalnej społeczności. Górnik
pod batutą dyrygenta Kordalskiego gra bardziej zespołowo i widowiskowo. Żaden
klub w Suzuki 1 Lidze nie ma
tylu kibiców w hali oraz tak
wielu atrakcji wokół meczu.
Koszykarski klub stał się pod
Chełmcem modny, a pytania
o zakup karnetów nasilają
się coraz bardziej. Te można
nabywać na portalu abilet.pl
lub w sklepie Sporting przy ul.
Długiej 2e.
Derbowe spotkanie 3. kolejki ze Śląskiem II Wrocław
odbyło się już po zamknięciu tego numeru, ale my już
zapraszamy na ligowy hit i
starcie Górnika z Sensation
Kotwicą, które odbędzie się w
Aqua-Zdroju 15 października
o godz. 18;00. Pamiętajmy
jednak, że sezon koszykówki to nie sprint, a maraton,
złożony z 34 meczów sezonu
regularnego i wycieńczającej
fazy play-off. Możesz przegrywać zimą, ale w maju musisz
być na szczycie.
Dominik Hołda
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Fot. użyczone (SSN „Aktywni)

» Uzdrowisko odwiedzili najlepsi zawodnicy
uprawiający tenis ziemny na wózkach

Tenis wychodzi z cienia
Za nami IX ogólnopolski turniej tenisa na wózkach – Narodowy Puchar Polski,
który odbył się w Szczawnie-Zdroju. Honorowy patronat nad imprezą objął burmistrz uzdrowiska. To nie jedyna aktywność związana z tą dyscypliną.
Inicjatorem zawodów było Dolnośląskie Stowarzyszenie Sportowców Niepełnoprawnych „Aktywni”.
Zawody wpisały się cyklicznie w

kalendarz imprez sportowych w
Szczawnie-Zdroju. Turniej jest dla
stowarzyszenia szansą, by zachęcić
osoby niepełnosprawne do aktyw-

nego trybu życia i uprawiania sportu.
Tenis ziemny na wózku to bowiem
jeden z najtrudniejszych sportów
niepełnosprawnych.

Uzdrowisko odwiedzili najlepsi w
tej dyscyplinie zawodnicy w kraju. Na
ich przykładzie organizatorzy pokazali,
jak wspaniale można się spełniać w

życiu poprzez aktywność fizyczną.
Zmagania trwały 1 oraz 2 października. Triumfował Jakub Kuciński z DSSN
Aktywni Wrocław, pokonując w finale
Pawła Miętrkiewicza z Nafty Zielona
Góra. W turnieju pocieszenia najlepszy
był Szymon Nowacki z KS Spartakus
Koźmin Wlkp.
Sukcesy Igi Świątek oraz wywodzącego się z Wrocławia Huberta
Hurkacza sprawiają, że tenis zyskuje na
popularności. W okresie letnim lokalne
korty coraz liczniej są zapełniane przez
amatorów tego sportu. Nie brakuje
jednak bardziej zorganizowanych
aktywności. Ich miejscem są korty
tenisowe przy ul. Ofiar Katynia, gdzie
rozegrano opisywane wyżej zawody,
ale także tam znajduje się akademia
dla najmłodszych adeptów, zrzeszonych przy Klubie Tenisowym Szczawno-Zdrój. KT odnosi spore sukcesy. We
wrześniu jego reprezentanci zdobyli
drużynowe mistrzostwo Polski U-16,
po które sięgnęli w Bielsku-Białej (w
składzie Bruno Kokot, Alan Ważny,
Izan Valiente, Filip Kosiński, Robert
Kosiński, Marcin Andrzejczak). Mikołaj
Arent z kolei otrzymał powołanie
na zgrupowanie Polskiego Związku
Tenisowego w Ośrodku Przygotowań
Olimpijskich w Cetniewie, które potrwa
Dominik Hołda
do 14 października.
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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)

Nie da się ukryć, to jeden z czołowych punktów na długiej
liście dziecięcych koszmarów, o czym informowałam już pośrednio w poprzednich tekstach… rodzeństwo. Na naszym
podwórku w Wałbrzychu między Kazury, Namysłowskiego,
Sygietyńskiego i Ogińskiego nie każdy jednak je miał. Byli ludzie
bezdzietni. Byli jedynacy. Jednak pokuszę się o uogólnienie
– większość miała rodzeństwo. Większość była starszym lub
młodszym rodzeństwem. I każdy na swój status rodzeństwa
narzekał.
Starsze musiało opiekować się młodszym, co czyniło je
zależnym od brata lub siostry. Odpowiadało za zachowanie
smarkacza. Ponosiło konsekwencje jego złych czynów, bo wina
zawsze leżała po stronie starszego.
Choroba, dlaczego najstarsi, czyli rodzice nie ponosili takich
konsekwencji? Dobrze, wiem, pytanie retoryczne.
Młodsze z premedytacją wykorzystywało tę widoczną gołym
okiem przewagę nad starszym. Rozrabiało, nie słuchało się,
pokazywało język i donosiło. W stosunku do rodzeństwa nie
obowiązywała zasada, że młodsze można przekupić słodyczami.
Owszem, ja mogłam przekupić Władzia, ale nigdy mojego brata.
Stasiek mógł za pomocą lizaka za 50 groszy nakłonić mego brata
do przemilczenia sprawy palenia papierosów za krzakami, ale
ze swoim bratem nie mógł już tego załatwić. Młodsze rodzeństwo opowieść w domu o przestępczych działaniach starszych z

» Rodzinka w komplecie – Świnoujście 1965 rok

reguły zaczynało tak: „Mamo, a ja nie powiem, że Ania wczoraj
całowała się ze Zbyszkiem!”
Natomiast młodsze, nawet po wielu, wielu latach, kiedy
było już stare, ale nadal młodsze, twierdziło, że koszmarem ich
dzieciństwa było totalne zniewolenie. Musieli słuchać nie tylko
rodziców, sąsiadów i ciotek, ale starszego rodzeństwa. Stąd
też bunt przeciwko tym ostatnim był wyrazem beznadziejnej
walki o wolność. Nie udało się, bo całe życie są młodsi, ale
przynajmniej nie poddają się bez walki. Tak kiedyś stwierdził
mój brat usypiając swego syna, młodszego syna.
Ja, jak wspomniałam, wielokrotnie byłam starszą siostrą i rozterek młodszego brata zupełnie nie rozumiałam. Tym bardziej, że

Fot. użyczone (archiwum autorki)

XVII. Rodzeństwo

im byłam starsza, tym bardziej brat mi przeszkadzał. Najgorzej
było w deszczowe jesienne lub wiosenne dni. Lub w czasie
syberyjskiego mrozu, który czasami nawiedzał Wałbrzych.
Po powrocie ze szkoły siedzieliśmy w naszych mieszkaniach.
Z reguły były to dwa pokoje z kuchnią, dzisiaj zwaną salonem
z aneksem kuchennym. Pokój oczywiście dzieliliśmy z rodzeństwem.
Po lekcjach często przychodziliśmy do siebie. Ja bywałam u
Luśki, ona u mnie. Czasami byłyśmy u Jolki na Świerczewskiego,
a Jolka u nas. Dłuższe wyprawy do kolegów z klasy mieszkających na 22 Lipca nie były możliwe. Szybko zapadał zmrok. A
po nocach rodzice nie kazali nam chodzić.
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Oczywiście spotykaliśmy się, żeby pogadać. Zabawy w dom,
w pracę, sklep czy nawet w lekarza już nas nie bawiły. Czasami
graliśmy w grę planszową „Chińczyk” z tajemniczym napisem
„Człowieku, nie irytuj się”. Najchętniej jednak wymieniałyśmy
poglądy na tematy bieżące. Nie wiem dlaczego mama zawsze
mówiła, że spotykamy się na plotach. Wszak słowo „ploty,
zdrobniale, plotki” uchodziło za negatywne. Plotkowały jedynie
stare, przepraszam, starsze panie z panią Henią na czele.
W każdym razie trzeba było omówić sprawę Marzenki, która
chciała już być Marzeną. Pewnie okres dostała – domyślałyśmy
się. Przedyskutować problem lekcji wychowania fizycznego.
Dlaczego mimo podziału na chłopaków i dziewczyny, ćwiczymy w tej samej sali gimnastycznej. A co nas obchodzi, że nie
ma drugiej. A może tak jakiś mały bunt? Może któregoś dnia
wszystkie powiemy, że jesteśmy niedysponowane?

Stasiek mógł za pomocą lizaka
za 50 groszy nakłonić mego brata
do przemilczenia sprawy palenia
papierosów za krzakami, ale ze
swoim bratem nie mógł już tego
załatwić
Oczywiście dalszej rozmowy na tak drażliwy temat nie
mogłyśmy prowadzić, bo w pokoju siedział mój brat, a jak tu
rozmawiać o kobiecych sprawach przy osobie płci męskiej... Do
kuchni też nie mogłyśmy pójść, mama piekła ciasto drożdżowe.
Dyskusja dotyczyła buntu przeciwko nauczycielom, a nauczyciele byli nieomylni. Wszystko według najstarszych dwóch
przepisów prawa szkolnego:
Punkt 1 – Nauczyciel zawsze ma rację.
Punkt 2 – Jeśli uczeń ma rację, to patrz punkt pierwszy.
Podjęłyśmy zatem decyzję, że coś trzeba z młodszym rodzeństwem zrobić. (Zrobienie czegoś z mamą nie wchodziło w
rachubę). Zabrałyśmy się za grę w „Chińczyka”. Była dla czterech
osób, zatem brat nie przeszkadzał.
Okazja do zrobienia czegoś z bratem nadarzyła się niebawem.
Rodzice poszli na urodziny do znajomych. Błagalnym głosem
w połączeniu ze wzrokiem wzbudzającym litość poprosiłam
o pozostawienie mnie w domu. Przyjdą koleżanki, będziemy
się uczyć, bo zbliża się klasówa z „histy”, a rządy królów do
najłatwiejszych nie należą. Oczywiście mogłam pozostać pod
warunkiem, że brat też zostanie. Tym razem nie protestowałam.
Miałam plan. Rodzicom chyba na rękę było wyjście z domu bez
potomstwa. Cóż, każdemu trochę wolności się należy.
Koleżanki przyszły o czasie. Oczywiście, że miały ze sobą
książki od historii. Rozsiadłyśmy się z tymi książkami przy

» Ulica Ogińskiego w 2018 roku
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okrągłym stole w dużym pokoju robiącym w nocy za sypialnię
rodziców. Rodzice wyszli.
I się zaczęło.
- Ty małolat spadaj do dziecięcego pokoju – rozkazała Luśka.
- A dlaczego?
- Bo my tu będziemy straszne rzeczy robić. Nie dla dzieci –
oznajmiła stanowczym głosem Jolka.
- Nie będziecie się uczyć?
- Będziemy. Ale czegoś innego – rzekłam niezwykle poważnie
ściągając ze stołu robioną na drutach przez mamę serwetę.
Brat ani myślał wychodzić z pokoju. W porządku, wszystko
zgodne z planem. Smarkacza należy zainteresować zagadnieniem.
- A ja nie wyjdę. I powiem, co robiłyście!
Udałyśmy zaniepokojone. Nadeszła decydująca chwila.
- A jeśli pozwolimy ci zostać, to nie powiesz? Bo to wielka
tajemnica… - szepnęła Luśka.
- Nie powiem.
- Przysięgnij. Na Górnika Wałbrzych - zażądałam.
- Przysięgam na Górnika!
Co prawda nie do końca byłyśmy pewne przysięgi, ale wytworzona przez nas atmosfera tajemniczości została utrzymana.
Na środek stołu położyłyśmy karty, które Luśka zwinęła rodzicom. Obok postawiłyśmy talerz do drugiego dania.
- Będziemy się uczyły wywoływania duchów – wyszeptała
Jolka.
Brat drgnął. Tego się nie spodziewał.
Skąd wiedziałyśmy o wywoływaniu duchów, nie wiem.
Zapewne był to wpływ jakiegoś filmu, może nawet dla dorosłych, który przez przypadek lub z premedytacją oglądałyśmy.
Wiedziałyśmy, że do tego potrzebny jest okrągły stół i talerz.
Karty dodała Luśka. To pewnie wpływ taborów cygańskich,
które w latach sześćdziesiątych odwiedzały nasze okolice,
zwłaszcza teren zwany „Zieloną”. Z kart Cyganki czytały przeszłość i przyszłość. Luśka twierdziła, że takie karty to ciekawy
element seansu spirytualistycznego. Oj, jakie to trudne słowa!
Kilka dni uczyłyśmy się go wymawiać. W każdym razie my w
duchy już nie wierzyłyśmy. Przeczytałyśmy powieść „Wakacje
z duchami”, z której jasno wynikało, że duchów nie było i nie
będzie. Duchy wywołują ludzie, jeśli mają w tym jakiś interes.
My też miałyśmy.
Jolka, jako głównoprowadząca, zapaliła świeczkę.
- Utwórzmy krąg. Chwyćmy się za ręce – powiedziała patrząc
w bliżej nieokreślonym kierunku.
- Duchu, duchu, wzywamy cię! Przybywaj!
Wezwanie powtórzyła trzy razy.
W świetle świeczki zerkałyśmy na brata. Jeszcze się uśmiechał. Rozległ się dźwięk przesuwanego krzesła.
- Luśka, nie ruszaj się – syknęła Jolka.
- Ja się nie ruszam. To krzesło się rusza.
- Duchu, duchu, jeśli przybyłeś, daj nam znak! – rozkazała
Jolka.
Duch ponownie poruszył
krzesłem. Tym razem moim.
Hałas był większy, bo ja byłam większa od Luśki. Brat
spoważniał.
- Duchu, czy chcesz nam coś
powiedzieć? – zapytała Jolka.
Duch chciał, bo wymierzył
kopa w krzesło brata. Ten
podskoczył.
- A teraz połóżmy dłonie na
talerzu.
Położyliśmy.
- Duchu, jeśli jesteś w zaświatach szczęśliwy, porusz
talerzem.
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» Młodszy brat…, 1963 rok

Talerz oczywiście się poruszył.
- Duchu, czy jesteś dziewczyną? – zapytała Luśka.
Talerz się nie poruszył.
- Czy pochodzisz z naszego miasta?
Poruszenie.
Jolka spojrzała na mnie z wyrzutem. Scenariusz przewidywał
ducha z Wrocławia. Dałam plamę.
- Czy mieszkałeś na Psim Polu?

Skąd wiedziałyśmy o
wywoływaniu duchów, nie wiem,
ale pewnie był to wpływ jakiegoś
filmu, może nawet dla dorosłych,
który przez przypadek lub z
premedytacją oglądałyśmy
We Wrocławiu to dzielnica, w Wałbrzychu ulica. Tym razem
poruszała talerzem Luśka.
- Czy zmarłeś śmiercią naturalną? – ja pytałam.
Brak ruchu.
- Czy zostałeś zamordowany? – teraz Jolka.
Talerz się poruszył i zgasła świeczka. Brat, wpatrzony w talerz,
nie zauważył, że dmuchnęła Luśka.
Zrobiło się ciemno.
- Duchu, czy….
Jolka chciała kontynuować, ale seans przerwał brat:
- Boję się… - wyszeptał cicho.
Nasze oczy powoli przystosowały się do ciemności w pokoju.
Ujrzeliśmy skulonego chłopca, który zdjął dłonie z talerza.
- Duchu, znikaj, wystraszyłeś dziecko.
Duch oczywiście zniknął. Włączyłyśmy światło.
Mój młodszy brat siedział na krześle. Jeszcze nie płakał,
walczył z całych sił, by owe łzy pokonać.
Spojrzałyśmy na siebie. Teraz druga najważniejsza sprawa.
- Już się nie bój. Odwołałyśmy tego ducha – zaczęłam jako
starsza troskliwa siostra.
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- A kto go zamordował?
- Jeszcze nie wiemy. Zapytamy następnym razem.
- Ale ja już nie chcę wywoływać… - jęknął dzieciak ze strachem.
- Wcale nie musisz. Jak przyjdą do mnie koleżanki, po prostu
nie wchodź do pokoju, bo możesz trafić na taki seans. Aha,
rodzicom też nie mów, co robiłyśmy, bo ten zamordowany duch
do ciebie wróci.
- Nie wejdę i nie powiem – obiecał i słowa przez pewien
czas dotrzymał. Mogłyśmy w spokoju omówić ewentualny
plan buntu przeciwko wspólnym lekcjom wuefu. Niestety, nie
został zorganizowany. Część dziewczyn powiedziała, że nie
będzie chwalić się miesiączką. Pewnie to była ta część, która
jej jeszcze nie miała.
Natomiast psychologiczna metoda pozbywania się młodszego rodzeństwa zdała egzamin jeszcze w kilku domach. Jolka,
pod pretekstem nauki historii lub języka rosyjskiego, odwiedzała towarzystwo z klasy i prowadziła seanse. Przynajmniej
na jakiś czas koszmar w postaci młodszego rodzeństwa był
spacyfikowany.

XVIII. Komunia
W starożytnej Sparcie chłopcy w wieku 7 lat rozpoczynali
okres w życiu zwany agoge. Przebywali jeszcze pod częściową
opieką rodziny, ale już także pod okiem państwowego urzędnika – pajdonomosa, któremu stale towarzyszył mastigoforoj
– nosiciel bicza. U starożytnych – na pewno nie tak bardzo jak
Spartan – Słowian między Bugiem a Łabą, były podstrzyżyny.
Chyba też w tym wieku. Oznaczało to oczywiście kolejny stopień
w rozwoju psychofizycznym dziecka. W szkole podstawowej w
latach sześćdziesiątych wkroczenie w drugi etap zaznaczano po
ukończeniu czwartej klasy. Do tej pory wszystkich przedmiotów
uczyła nas jedna pani, od tej pory każdego kto inny.
Gdzieś pośrodku wszystkich owych tradycji znalazła się religia
katolicka ustanawiając Pierwszą Komunię Świętą. Za moich
czasów była ona w trzeciej klasie podstawówki. Na szczęście
nie dotyczyła ona tylko osobników płci drugiej, jak u Słowian
czy Spartan. Komunia było koedukacyjna.

Ulica Ogińskiego w tamtym
czasie należała do parafii
Aniołów Stróżów, czyli w
obiegowym języku – do
czerwonego kościoła, oczywiście
nie miało to nic wspólnego z
ustrojem państwa, ani z połową
flagi narodowej
Oczywiście, że czekaliśmy na nią z utęsknieniem. Nie, nie ze
względu na prezenty, do których tradycyjnie należał zegarek.
Nie wiem, za czym tęsknili i do czego wzdychali faceci w moim
wieku w tamtych latach, ale wiem, o czym marzyły młode kobiety. To była oczywiście sukienka. Taka jak ze sklepu na Kościuszki.
Idąc od placu Tuwima w górę, sklep znajdował się po prawej
stronie. Miał niezwykłą witrynę, w której wisiały komunijne
sukienki. Były białe i długie, koronkowe i z gładkiego materiału,
z falbankami i bufiastymi rękawami, odcinane w pasie i luźne…
Słowem, każda młoda dama mogła znaleźć coś dla siebie. Czas
oczekiwania na włożenie białej kiecki był właśnie największym
koszmarem.
Wzdychałyśmy do sukienek chodząc na lekcje religii. Ulica
Ogińskiego w tamtym czasie należała do parafii Aniołów
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Stróżów, czyli w obiegowym języku – do czerwonego kościoła.
Oczywiście nie miało to nic wspólnego z ustrojem państwa, ani
z połową flagi narodowej. Po prostu – kościół był, i nadal jest,
z czerwonej cegły. W pierwszej klasie raz w tygodniu na religię
prowadzali nas rodzice. Często na zmianę, raz moja mama,
raz mama Luśki. W drugiej zdarzało się, że chodziłyśmy same,
no powiedzmy prawie same. W tym czasie katechezę miała
również grupa starszych, więc byłyśmy oddawane pod opiekę
owych starszych. Takich z piątej klasy.
Dopiero w trzeciej klasie rodzice decydowali się na puszczanie
nas samych do salki przy kościele. Powody były dwa. Miałyśmy
prawie 10 lat i religia odbywała się dwa razy w tygodniu.
Kto by tam latał w owych czasach z dzieciakiem dwa razy
w tygodniu do śródmieścia i z powrotem…Koszmarne. Tym
razem dla rodziców. Oczywiście rodzice kontakt z prowadzącą
zajęcia siostrą Teresą mieli. Wywiadówki były. Tak, z religii były
koszmarne wywiadówki. Baliśmy się ich nie mniej niż tych w
szkole. W trzeciej klasie nawet częściej niż w szkole. Wiadomo
– przygotowanie do komunii.
Drogę do kościoła mieliśmy w sumie prostą. Najniebezpieczniejsze było skrzyżowanie Ogińskiego z Namysłowskiego, tuż
obok nas. Potem prosto, trochę pod górkę, potem z górki i
kolejne skrzyżowanie – plac Tuwima. Gdy się już przebrnęło to
miejsce, dalej szło się spokojnie. Oczywiście ulica Kościuszki ze
sklepem z sukienkami, skręt w lewo i kościół. Można oczywiście
było jechać autobusem, przepraszam, wtedy jeszcze trolejbusem, ale… już wiecie. Czasami się oszczędzało na ciastka u
Orzechowskiego. Człek brał forsę na bilet i szedł pieszo. Po
drodze spotykał ludzi z tej samej grupy religijnej, ale z innych
szkół. W sumie więc zanim dotarliśmy do celu, było nas sporo.
W końcu przychodził maj i wraz z Luśką nałożyłyśmy swoje
białe sukienki. Wcale nie ze sklepu… Luśka dostała odkupioną
od Agaty. Mama doszyła jej kilka falban z koronki i kiecka była
jak nowa. Ja miałam trochę szczęścia, bo znalazł się sponsor
w postaci bezdzietnej ciotki. Ta kupiła śnieżnobiały materiał i
krawcowa uszyła mi suknię na zamówienie. Była marszczona
w pasie i szeleściła.
I… na tym koniec. Nic więcej szczególnego się nie wydarzyło. Była msza, skromny obiad w domu z udziałem bezdzietnej
ciotki i wujka. Zegarek dostałam po nieżyjącej babci. Rodzice
chrzestni nie dojechali. U Luśki co prawda byli, ale innych
gości nie było. Dziadkowie nie dojechali, bo mieszkali aż pod
Ełkiem. Pozwolono nam w naszych sukienkach przebywać na
podwórku. Chodziłyśmy wzdłuż kamienic z podniesioną głową.
Kolejny etap życia za nami.
W pamięci utkwiła mi jednak inna komunia…
To było rok, czy dwa, trzy lata później. Do Luśki często przyjeżdżała rodzina ze Zgierza, kuzynka i jej młodszy brat.

» Grażynka w dzień komunijny, a obok legendarny proboszcz
parafii Aniołów
Stróżów,
Iwańciów, 1969
rok rok
» Grażyna
z bratem
i tatą wAdolf
Szczawnie-Zdroju,
1973
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» Pierwsze zdjęcie u prawdziwego fotografa…, 1969 rok

„Leciała mucha z Łodzi do Zgierza.
Po drodze patrzy – strażacka wieża.
Na wieży strażak zasnął i chrapie.
W dole pod wieżą gapią się gapie…”
Mimo wiersza o chrapiącym strażaku, z czym kojarzył mi się
Zgierz, kuzynostwo Luśki fajne było. Weronika co prawda młodsza, ale odnosiła się do ludzi z podwórka z szacunkiem i wyrozumiałością. Też była starszą siostrą i znała trud opieki nad bratem.
Z Luśką natomiast dzieliła łóżko i nie chciała mieć w nim wroga.
I oto pewnego lata, w pobliżu krzaków, Luśka powierzyła mi
wielką rodzinną tajemnicę.
- Weronika będzie miała komunię – szepnęła do ucha.
- Normalne, każdy ma… - odszepnęłam, bo takie miałam przekonanie o komunii. – Chyba, że jest innej wiary… Żydzi nie mają…
Jehowi też nie… - dodałam, bo ze względu na znajomych rodziców
wychowywana byłam w tolerancji religijnej.
- Ale ona nie może mieć komunii… - kontynuowała cicho
koleżanka z podwórka.
Nie zrozumiałam. Pytająco spojrzałam na Luśkę.
- Jej tato jest oficerem.
To były czasy kapitana Klossa i pancernych, ale dalej nie
rozumiałam.
- Bo oficerowie nie mogą iść
do pierwszej komunii…
- Aha… - oczywiście zakumałam, że nie o tatusiów tu
chodzi, ale o ich dzieci.
- I ona przyjedzie do nas. Będzie chodziła przez tydzień na
religię, a potem będzie miała
komunię. I sukienkę jej kupią.
W sklepie na Kościuszki.
- O…. – westchnęłam – A
dlaczego my o tym mówimy
tak cicho? – zadałam pytanie.
- Bo to tajemnica. Nikomu
nie wolno o tym mówić.
W efekcie tajemnicy po
dwóch tygodniach całe podwórko wiedziało, że tato Weroniki ma stopień kapitana

KOSZMARY MEGO DZIECIŃSTWA

Pożyczki bez wychodzenia

Pasjonujące
historie wspiera
Ludowego Wojska Polskiego
i chcąc mieć stopień majora, nie może oficjalnie posłać
córki do pierwszej komunii.

tylko przez tydzień chodziły
na religię i poszły do Pierwszej Komunii. Jadźka miała
buntowniczą naturę i od razu

Po dwóch tygodniach całe
podwórko wiedziało, że tato
Weroniki ma stopień kapitana
Ludowego Wojska Polskiego i
chcąc mieć stopień majora, nie
może oficjalnie posłać córki do
pierwszej komunii
Tajemnica jednak takową pozostała, bo nie mówiono o
tym głośno, jedynie szeptano
w krzakach i ich okolicach.
Starsi przynieśli również wiadomość, że po drugiej stronie
naszej ulicy, też ktoś przyjedzie i będzie miał komunię.
Jadźka poinformowała, że
zna kilka innych osób, które
przyjechały do cioć i babć,

dała do zrozumienia, że to
niesprawiedliwość społeczna
i kościelna.
- No powiedzcie sami, taki
małolat zasuwa trzy lata na tę
religię. W trzeciej klasie dwa
razy w tygodniu z Ogińskiego
do czerwonego kościoła. A tu
przyjeżdża taki synek lub córeczka jakiegoś oficera lub partyjniaka, połazi przez tydzień i
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z domu
już, komunia! W białej sukience z Kościuszki. Koszmar!
Trudno było Jadźce odmówić racji. No koszmar, totalny
koszmar!
Weronika przyjechała. Przez
całe sześć dni chodziła na
lekcje religii. Ponoć miała dwie
godziny dziennie. Prowadzali ją tam jej rodzice, którzy
oczywiście zjechali z wizytą.
Mama niczym nie różniła się
od innych mam, tato nie nosił
munduru kapitana. Szkoda.
W niedzielę cała rodzina,
wraz z odświętnie ubraną
Luśką, ruszyła do kościoła. I
wróciła. Byli tacy, co poszli na
tę samą mszę. Mówili potem,
że takich jak Weronika, co
to w lipcu przystępowali do
Pierwszej Komunii było więcej.
W domu Luśki odbyło się
oczywiście komunijne przyjęcie. Był obiad, oczywiście
zakrapiany. Gdy starzy popijali,
Weronika, w białej, długiej,
koronkowej sukience z Kościuszki, wyniosła na podwór-

do 15 000 zł!
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» Grażynka z mamą (pierwsza z prawej) i ciociami, 1963 rok

ko ciastka i egzotyczne owoce. Skąd pochodziły banany i
pomarańcze? Nie wiadomo.
Wiadomo, że tato był oficerem
i miał. Wsuwaliśmy te banany
i cieszyliśmy się, że Weronika
do komunii przystępowała
właśnie na naszym podwórku.
Potem spacerowaliśmy z koleżanką ze Zgierza wzdłuż budynków, a jej tato, ponoć kapitan, robił zdjęcia. Tajemnica
jakby przestała być tajemnicą.

Oczywiście temat komunii
Weroniki był tematem moich
rozmów z rodzicami.
- A dlaczego w lipcu? –
pytałam.
- Bo wakacje. W naszym kościele organizowane są takie
właśnie komunie, dla tych, co
nie mogą mieć komunii – próbował wyjaśnić mi tato.
- A dlaczego nie mogą?
- Bo takie czasy mamy. Takim ludziom, jak tato Weroniki

nie wolno chodzić do kościoła
ze względu na pracę.
- To niech zmieni pracę!
Rodzice nie bardzo wiedzieli
jak wytłumaczyć mi lipcowe
komunie.
- Nie jadłabyś dzisiaj
bananów i pomarańczy,
które przywieźli rodzice
Weroniki.
I ten argument akurat do
mnie trafił. I wcale nie był
koszmarny.
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