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Wielkie święto dla polskiej literatury niemal nie zareagowały na wiado-
- pisarka  otrzymała  mość o Noblu dla Olgi Tokarczuk. 
najważniejsze dla pisarza na świecie     Minister Kultury Piotr Gliński nie 
wyróżnienie - nagrodę Nobla 2018. krył się z tym, że żadnej z książek 
 Przyznaną nagrodę otrzymała za   Tokarczuk nie doczytał, choć - po-
„narracyjną wyobraźnię, która z en- dobno - jest prof. nauk humanisty-
cyklopedyczną pasją ujawnia prze- cznych. Dla władzy nie jest ważne, 
kraczanie granic jako formę życia”. co robi pisarka, bo władza  tego nie 
 Norweski Komitet Noblowski doce- czyta. Ważne jest to, co publicznie 
nił polską pisarkę Olgę Tokarczuk za mówi o partii rządzącej (!). Jak wi-
Jej opis spraw lokalnych, a także za dać, innych dziedzin kultury rów-
świadome postrzeganie rzeczywisto- nież nie rozumie i nie szanuje (mu-
ści w szerszej perspektywie - z przej- zea).
rzystych obłoków.    Nagroda finansowa dla pisarki to 9  
   Jak podają media - polskie placów- mln szwedzkich koron (3,5 mln zł).

ki dyplomatyczne w Sztokholmie       

Olga Tokarczuk

Chapeau bas Pani Olgo!

Fundacja zbierze środki na zakup „najnowocze-
śniejszych urządzeń dla ratowania życia i zdrowia 
dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji”:  
chirurgia ogólna, kardiochirurgia i neurochi-
rurgia.
28 Finał WOŚP „Wiatr w żagle” - 12.I. 2020 rok

Ulica mówi „ ... że J. Kaczyński bardzo zazdrości Przewodni- w napięciu oczekuje odpowiedzi z Watykanu. Tylko jak zachowa się 
czącemu Rady Europejskiej Donaldowi Tuskowi, audiencji zaproszony? Czy pojedzie sam?... Ale to już Jego sprawa.  A może 
udzielonej przez papieża Franciszka Jemu i jego Rodzinie. Mó- po 1 grudnia nastąpi zamiana na stanowisku Przewodniczącego 
wi się, że „cichociemny, podziemny premier” z tylnego rzędu, Rady Europejskiej. Nowym, powszechnie uznanym fachowcem 
wyśle emisariuszy z pismem do Watykanu, by i Jego zaproszono zostanie zwykły poseł J. Kaczyński. Jednak kłopot nie zniknie.       
do pańskiego stołu na rozmowę z Ojcem Świętym. Cała Polska, W europejskim parlamencie należy posługiwać się j. angielskim...!  

fot. TVN

nobel  2018  dla  OLGI   TOKARCZUK
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oje wspomnienia o Zeni są    Moje pierwsze „poważne” spotka- ściowe nadruki, szczególnie pamiętam 
jak bukiet różnobarwnych nie z Zenią miało miejsce gdzieś pod te z fortepianem dla Towarzystwa im. Mkwiatów. Przed oczami koniec XX w. Był to czas, gdy Trzeb- Ferenca Liszta i z sową z okazji jubile-

mam cały kalejdoskop kolorowych nica miała przerwane połączenie kole- uszu trzebnickiego liceum. Zenia za-
fragmentów naszych wspólnych spot- jowe ze światem i nic nie wskazywało wsze była parasolkami otoczona i chę-
kań, szczególnie w czasie różnorod- na możliwość zmiany tej sytuacji. tnie dzieliła się nimi z innymi ludźmi.    
nych działań Towarzystwa Miłośni- Zostały na szczęście żelazne tory i pró- A te parasolki miały moc magiczną - 
ków Ziemi Trzebnickiej i muzycznych bowaliśmy rozpaczliwie zrobić z nich chroniły nie tylko przed deszczem oraz 
spotkań Towarzystwa Lisztowskiego. użytek. Pewnej jesiennej soboty, wraz wiatrem, ale także przed smutkiem         
   Były więc wspólnie przeżywane: ofi- z wrocławskim Klubem Entuzjastów i złymi nastrojami, a nawet przed zło-
cjalne i mniej oficjalne posiedzenia Kolei Żelaznych urządziliśmy wycie- ścią i głupotą. Dawały pewność siebie    
TMZT, obchody świąt i rocznic czkę turystyczną z Trzebnicy do Sie- i radość życia.
(szczególnie trzebnickiego Dnia Pio- dlca i z powrotem. Entuzjaści z Wroc-   Zenia przez tyle lat była wśród nas… 
nierów), Marynki, wieczory kolędowe, ławia doprowadzili na trzebnicką sta- zawsze pogodna i spokojna, pełna 
comiesięczne spotkania w bazylice, cję kolejową spalinową lokomotywkę  dobrej woli, chętna by się przydać i po-
prowadzone przez ks. prof. Antoniego i parę zwykłych wagonów. Już ten móc. Jej obecność tłumiła spory i waś-
Kiełbasę, Wieczory Lisztowskie (naj- widok stanowił sensację, a dodatkowo nie, pozwalała dostrzegać to, co nas łą-
pierw w spółdzielczym Klub-„iku”, okazało się, że na peronie stawił się ol- czy, a nie dzieli. Dla siebie nie pragnęła 
potem w pałacyku starostwa na Le- brzymi tłum trzebniczan zainteresowa- żadnych zaszczytów i korzyści, a swą 
śnej). Były także spotkania poetyckie, nych taką formą podróży. postawą potrafiła przekonać nas, że 
Kluby Grającego Krążka i wiele in-    Dojechaliśmy do stacji w Siedlcu  w  a r to  ufać innym i wspólnie tworzyć 
nych. i tam przyszło mi prowadzić olbrzy- nowe wartości.
    Zenia w nich nie tylko uczestniczyła, mią wycieczkę na zwiedzanie miejsco-
ale najczęściej pomagała w organiza- wych atrakcji. A nie było ich zbyt wie-     Cóż, im jesteśmy starsi, tym łatwiej 
cji, sponsorowała (parasolki, gadżety), le: zamknięty dworek, zniszczony park godzimy się z tym, że kiedyś trzeba 
a bywało, że własnym samochodem i nowa szkoła. Ale nagle (bo tego nie odejść, bo takie są odwieczne prawa ży-
dowoziła nas na miejsce spotkania uzgadnialiśmy) okazało się, że jedna  c i a i śmierci. Ale moment, gdy na drugą 
(Księginice czy Marcinów), albo roz- z uczestniczek, właśnie Zenia Kulik stronę przechodzi ktoś dobry, miły oraz  
woziła do domów po koncertach lisz- ma osobiste wspomnienia związane  sy m p atyczny jest dla tych, co zostają 
towskich. z tą miejscowością i chce się nimi z na- zawsze bolesny i smutny. Bo to tak jak-
   Była osobą rozważną i poważną, ale mi podzielić. Program wycieczki zo- by zwiędły kwiaty, jakby gwiazdy stra-
zarazem pełną ciepła, dobra i życzli- stał więc wzbogacony i przedłużony, ciły swój blask, jakby nasze codzienne 
wości, chętną zarówno do wspólnego bo Zenia pokazała nam miejsca , gdzie życie stało się uboższe… 
przeżywania radości, jak i okazywania czterdzieści lat wcześniej, wraz z Mę-    
zrozumienia i współczucia w chwilach żem Henrykiem tworzyli początki ro-
smutku. Jej uśmiech miał swoją wagę, dzinnej firmy, słynnej później na cały 
nie szafowała nim nadmiernie i niepo- świat z produkcji parasoli.
trzebnie, ale często podkreślała w ten   Moje wspomninia o Zeni, to także bu-
sposób akceptację dla wspólnych po- kiet różnobarwnych parasolek (takich 

                               Wojtek Kowalskiczynań. jak w dawnej piosence Marii Koterb-
                                      Poznań, 4 X 2019 r.skiej). Wiele z nich miało okoliczno-

Pozostaje tylko wdzięczna pamięć      
o naszej Królowej Parasolek, która co 
prawda już odeszła, ale wciąż w kolo-
rowych wspomnieniach jest z nami. 
             I tak już pozostanie!

fot. W. Marzec

Absolwent Wydziału Filozoficzno - Historyczne-
go UWr. Ponad 30 lat nauczyciel w liceum. Wielo-
letni przewodniczący Zarządu ZNP w Trzebnicy.
    Entuzjasta biegów długodystansowych. Ponad 
dwudziestokrotny uczestnik Ulicznego Biegu Syl-
westrowego w Trzebnicy. 

WOJCIECH  KOWALSKI

„Znawca  słowa  i  czynu ”      

            BYŁA  WŚRÓD  NAS...         
WSPOMNIENIE  O  ŚP.  ZENOBII  KULIK

Czemu zwiędły dziś? Czemu kwiaty zwiędły dziś?
Co się stało im? Przecież tylko poszłaś Ty…
Słońce wstało jak co dnia…                     (Bogdan  Loebl)

DOWCIPY   GÓRALSKIE DOWCIPY  O  ZSRR
Idzie turysta przez halę, patrzy, a tam baca ciągnie zegar na sznurku.
- Baco, czemu zegar na sznurku  ciągniecie?
- Jo go wrescie nauczę chodzić! 
       

    - Jakie są trzy drogi do socjalizmu?
- Droga Lenina, droga wędlina i droga benzyna. 
- Breżniew  przemawia  do  Rosjan: -

   Drodzy towarzysze! Mam dwie 
wiadomości: dobrą i złą. 
Zła jest taka, że w tym roku będziemy 
jeść tylko g*wno.
Dobra jest taka, że go nam nie za-
braknie! 
   - Na czym polega wyższość systemu 
sowieckiego?
- Przezwycięża on trudności, o jakich 
się innym systemom nie śniło.                           

Burmistrz Marek Długozima w jednym na FB napisał:
„Osiągnięcia ludzi zdolnych są motorem rozwoju w każdej 
dziedzinie życia. Dlatego tak ważne jest, aby zapewnić 
utalentowanym dzieciom i młodzieży odpowiednie warunki 
rozwijania się, odnoszenia sukcesów oraz kształtowania 
własnych aspiracji.

Jak poinformował na łamach tygodnika „Nowa” naczelny 
red. Daniel Długosz:„... z obiektów gminnych może 
korzystać tylko jeden klub („Polonia”),  drugi ma zakaz („APN 

Talent”). Dzieci muszą na treningi jeździć do sąsiednich 
gmin. Co więcej drużyna została pominięta w turnieju 
zorganizowanym z dotacji gminnej. Teraz działacze mówią 
dość, a radna składa wniosek o pilne posiedzenie komisji 
sportu…”

       Rzeczywiste, 
 wyważone w treści 

/satyryk m.in. Studio 202/

              

felietony St. Szelca
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POLACY

Warto wspomnieć o człowieku 
zwanym Marsza łk iem Se jmu.   
Prowadzący obrady Sejmu marszałek 

 zazwyczaj, a 
szczególnie w dniu  08 grudnia nie 
dość, że gada, nie mówi wyraźnie, tak 
jakby trzymał w ustach kluchy, niczym 
Kaczyński i „obatel”, a właściwie 
„atel”. Często myli kolejne punkty do 
głosowania, pomimo, że z boku ma 
wyraźnie (słyszane w telewizji) 
podpowiadane prawidłowe brzmienia 
poprawek tzw. mniejszości. Ponadto, 
obraża kolejnych posłów zabierają-
cych głos, jednocześnie potrafi 
straszyć, że skróci wypowiedzi posłów 
do 30 sek. (powtórzył to dwukrotnie). 
Uważam, że postępowanie prowadzą-
cego obrady usytuowane są poniżej 
pasa, a nawet bardziej chamskie... 
głosowanie wg Kuchcińskiego (szkoda 
o nim mówić marszałek, bo zachowuje 
się jak wyżej napisałam, a tym samym 
obrażałoby to jego poprzedników. 
Proszę nie poprawiać wielkości liter    
w słowach odnoszących się do 
Kuchcińskiego, on nie zasługuje na 
duże litery...

                             

Marek Kuchciński

RzeDa 

   

Agnieszka Kołodyńska
23 lutego 2009 | 00:00
Miejsce, w którym miłośnicy książek czują się jak w domu, 
słynące ze spotkań z pisarzami i świetnej kawy, gdzie 
zaglądają tacy autorzy jak Olga Tokarczuk i Marek 
Krajewski, znów działa we Wrocławiu
- Każde miasto ma swoją "literatkę" - Warszawa ma Diunę i 
Czułego Barbarzyńcę, Kraków Lokatora i Nową Prowincję. 
Wokół tych miejsc skupiają się środowiska literackie i 
artystyczne, a same nazwy knajp przechodzą do historii 
kultury - mówi Agnieszka Wolny-Hamkało, poetka i krytyk 
literacki. - Dlatego właśnie tak ważne jest powstanie takiego 
miejsca we Wrocławiu. Wiadomo, że tego typu ośrodek 
musi spełniać kilka warunków: powinien być w centrum, 
serwować kawę i papierosy.
Pozostało 87% tekstu

W r o c ł a w :  K a w i a r n i a  
Literatka wznawia działalność

fot. Internet
W M

http://www.oborniki-slaskie.pl/content/ii-karawaningowe-po%C5%BCegnanie-wakacji

