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Wiosna czyja?
„Zima wasza – wiosna nasza!” – krzyczało się kiedyś na ulicach polskich miast. W czasie tegorocznej zimy 
także rozbrzmiały w Ojczyźnie naszej obolałej rozmaite okrzyki, niekiedy bardzo ostre i zdecydowane. 
Poszło o ACTA, ale cała ta afera stała się pretekstem do znacznie szerszego (i zresztą słusznego) uderze-
nia w miłościwie nam panujące rządy Donalda Tuska. Inicjatywami anty-ACTA na przemian próbowały 
kierować środowiska prawicowe (w szczególności narodowcy) oraz skrajnie lewicowe (anarchosyndykaliści, 
antyfaszyści etc.). Podobnie rzecz się ma z „Dniami Gniewu”, które zorganizowano w niektórych polskich 
miastach w drugiej połowie marca. One również organizowane są przez konkurencyjne ugrupowania  
i również atakują rządy Tuska. Ten ostatni jedzie obecnie w najlepsze na płonącym i parskającym koniu 
antyklerykalnym, ale i ów rumak może się potknąć. Zresztą ściga się przecież z pokrewnym koniem Pali-
kota… i konikiem SLDowskim.
 Co do kwietnia, to Państwo już przekonujecie się, czy prawdą są słowa T. S. Eliota rozpoczynające 
poemat „Ziema Jałowa” – „Najokrutniejszy miesiąc to kwiecień”. A może wolicie inny cytat – chińskie 
przekleństwo „Obyś żył w ciekawych czasach!”? Jest coraz ciekawiej. Nic, tylko wypatrywać Euro 2012 
i liczyć pieniążki, które na tej imprezie… stracimy! Ile i dlaczego – o tym przeczytacie na kolejnych stronach.
 Ponieważ odczuwamy przykre skutki pogorszenia koniuktury gospodarczej, to warto wie-
dzieć w tych dniach, na czym opiera się bankowość i jak działa system pieniężny. Problemem tym zajmuje 
się choćby austriacka szkoła ekonomii – i do niej odwołuje się jeden z tekstów w tym numerze.

Nie samą polityką jednak żyjemy. Kwiecień to przecież w tym roku miesiąc Świąt Wielkanocnych, będą-
cych – z uwagi na Zmartwychwstanie – absolutnym fundamentem chrześcijaństwa. Święta te poprzedza 
Wielki Post i pewnym paradoksem jest to, że wypada on na wiosnę, kiedy słońce i ciepło skłaniają raczej 
ku radości, niż ku zadumie. Ale ma to też drugi aspekt, bo wiosenne przebudzenie przyrody komponuje się 
symbolicznie z sensem tych Świąt. Należy jednak pamiętać, że podobnie jak Święta Bożego Narodzenia 
nie są bliżej nieokreślonymi „zimowymi dniami wzajemnej dobroci”, tak i Wielkanoc nie ogranicza się do 
„wiosennego przebudzenia” i „jajka jako symbolu nowego życia”. Dla chrześcijan to odwołanie do kon-
kretnych wydarzeń z udziałem konkretnej osoby – Boga-Człowieka, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego.
 W czasach postępującej sekularyzacji niemal w ogóle nie odczuwa się atmosfery oczekiwania, 
ani tym bardziej pokuty czy wyrzeczenia. Dni po prostu lecą, aż w którymś momencie nadchodzi Wielka-
noc, następuje „poświęcenie pisanek” - i na tym koniec. Wielki Piątek mija wręcz niezauważony, niczym 
coś wstydliwego – o ile bowiem Zmartwychwstanie można jeszcze „podpiąć” pod „wiosnę” i ogólnie pojęte 
„nowe życie” czy „czas odrodzenia przyrody” - to dzień Męki Pańskiej nijak nie pasuje do rozpędzonego 
świata biznesu, pracy, reklamy i rozrywki. Tym bardziej warto więc uświadomić sobie sens Paschalnego 
Triduum. Christvs Resurrexit, Christvs Regnat, Christvs Imperat. 

Z myślą o Was, drodzy Czytelnicy, przygotowaliśmy także pakiet biletów na interesujące koncerty, które 
odbywać będą się w ramach imprezy Ethno Jazz Festival. Cykl ten prezentuje naprawdę różne spojrzenia 
na świat jazzu, folku (względnie: ethno, world music), reggae, rocka czy popu. Mamy dla was także bilety 
na spektakle taneczne w C.S. Impart, a nawet vouchery na dwudniowy wyjazd do hotelu w Karpaczu... Jak 
można zdobyć te upominki? Przede wszystkim odwiedzajcie często naszą stronę internetową 
www.slowowroclawian.pl i profil na Facebooku – tam będziemy zamieszczali co kilka dni informacje o biletach 
na bieżące koncerty i przedstawienia. Co do wyjazdu wypoczynkowego, to zwracamy uwagę na specjalny 
kupon w środku numeru. Zapraszamy do udziału w naszych konkursach - bo naprawdę warto!

Pełny spis firm Wrocławskich Dobrych Miejsc na przedostatniej stronie Słowa Wrocławian
JAK Janusz Koczański Usługi Rentgenowskie
Tel. 602 248 835
Bierutowska 63Miguel

Restauracja włoska
Wawrzyniaka 2

Bar Karolina
Pyszne domowe obiady

Hirszfelda 16/17 
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Miasto kontrastów

Cechą wielu miast na całym 
świecie jest ostry kontrast po-
między ich częściami repre-
zentacyjnymi, przeznaczonymi 
dla turystów i pokazywany-
mi w materiałach promocyj-
nych – a okolicami, w których 
toczy się codzienne, prawdziwe 
życie – „ciężkie jak cegła, jak 
czerstwy chleb”. Fasada takiego 
miasta to pięknie odnowiona 
starówka, pełna barwnych ka-
mieniczek i urokliwych straga-
nów. To także nowe inwestycje, 
lśniące wieżowce ze stali i szkła, 
galerie handlowe i kilka szero-
kich, głównych ulic, po których 
pędzą nowoczesne samochody. 
Dodajmy do tego jeszcze piękną 
pogodę, słoneczny dzień – i moż-
na całość upamiętnić krzepiącą 
fotografią w wysokiej rozdziel-
czości. Pod spodem jeszcze 
dopisek w rodzaju: „Wrocław 
– miasto perspektyw” albo „Cen-
trum rozwoju” – i voila!
 Ale to oczywiście 
tylko „frontowa elewacja” mia-

Naiwna chciwość 
(list od czytelniczki)

Chciałabym opisać przykrą sytuację, która przytrafiła mi się całkiem niedawno. Niech będzie 
to przestroga dla potencjalnych naiwnych, którzy mogliby dać się nabrać oszustom. 
 Do mojego sklepu przyszła dosyć niepozorna dziewczyna. Jako przedstawiciel handlowy 
zostawiła mi urządzenie alarmujące kierowców, którzy zmęczeni zaczęli zasypiać za kierownicą. 
Powiedziała, że wróci za miesiąc i wtedy zabierze urządzenie (jeżeli nie będzie zainteresowania) 
lub sprzeda mi, jeśli uznam, że jest dla mnie przydatne. Oczywiście zostawiła swój numer telefonu, 
bo „sprzedaż musi iść przez nią, ponieważ ma od tego prowizję”.
 Kobieta wyszła, a po chwili do sklepu wszedł elegancki mężczyzna. Zaczął rozglądać 
się po sklepie za jakimś prezentem dla siostry ze Szwajcarii, która właśnie przyjechała do Pol-
ski. Oglądał różne rzeczy i przy wyjściu ze sklepu nagle dojrzał urządzenie pozostawione przez 
dziewczynę. Z niedowierzaniem zapytał, skąd je mam. Zaczął opowiadać, że jakiś czas temu 
jego siostra kupiła coś takiego w Telezakupach Mango, podarowała mężowi (który w Szwajcarii 
prowadzi firmę), ten zamontował urządzenie swoim kierowcom, oni zaś są bardzo zadowoleni 
z jego działania. Pytał, czy posiadam więcej egzemplarzy (bo w Mango rzekomo się skończyły), 
albo czy mogłabym załatwić je w ciągu dwóch tygodni. Oczywiście zadzwoniłam zaraz do mojej 
dostawczyni, ale dopóki elegancki pan był w sklepie, nie można było się do niej dodzwonić. Pan 
stwierdził, że musi wracać teraz do kancelarii i zostawił swój telefon z zamówieniem na 30 sztuk 
(koszt jednego urządzenia - 102 zł). 
 Gdy tylko mężczyzna opuścił sklep, zatelefonowała sprzedawczyni urządzeń i zapytała, 
o co chodzi. Odpowiedziałam, że  zjawił się klient z zamówieniem na 30 sztuk.  Pani stwierdziła, że 
musi do mnie przyjść i ustalić warunki. Po jakimś czasie przyszła, a za nią weszło parę osob zain-
teresowanych różnymi towarami (co się rzadko zdarza). Prosty scenariusz – ja oczywiście dałam 
się namówić na zakup, bo pani nie mogła mi w żaden sposób przesłać towaru („jechała w trasę 
na Śląsk”). Dalej sprawy potoczyły się szybko: faktura do wystawienia, potem potwierdzenie 
sprzedaży (bez żadnej pieczątki) i 1200 złotych (na szczęście tylko tyle miałam w kasie), które de 
facto wyrzuciłam do śmieci... Cóż, żyjemy w czasach, w których oszust uważany jest za spryciarza, 
a człowiek uczciwy za frajera, ale za tym frajerem też stoi zła pożądliwość, która węszy łatwy zysk. 
Myślę, że to doświadczenie mnie wzmocniło, chcę o tym opowiedzieć, żeby ostrzec kogo tylko się 
da. Może następnym razem tym lub podobnym oszustom już się nie uda...

Czytelniczka

Adam 
Tomasz Witczak

sta. Prócz niej istnieje jeszcze 
swoisty „Arsch der Stadt”, często 
zaniedbany, wręcz zapomniany 
przez wszystkich – od władz po-
cząwszy, na mieszkańcach skoń-
czywszy. 
T e n 
„ t y ł e k 
m i a s t a ” 
to niezli-
czone rzę-
dy  sza -
rych, zde-
wastowa-
nych ru-
der o odra-
panych ścianach, upstrzo-
nych wulgarnymi malunkami; 
to ciemne bramy, w których 
„widać to, co pozostawiła noc”; 
to kraina „ciemnych przejść, 
późnych pór, zakamarków, scho-
dów, wind, końca tras” (jak 
śpiewał Lech Janerka). Słowem: 
to miejsca, o których Kazik Sta-
szewski mógłby powiedzieć, ni-
czym o owym dworcu w Kutnie, 
że tu „jest tak brudno i brzydko, 

że pękają oczy, oczy, oczy...”.
 Te dwa miasta, wręcz 
dwa światy, nie zawsze oddzie-
lone są precyzyjnymi granicami. 
W takim na przykład Wrocławiu 
obie „twarze miasta” ścigają się 
ze sobą, wyglądają na siebie z co 
drugiej przecznicy. Wrocław 
dla turystów, uśmiechniętej 

młodzieży 
i  w s z y s t -
kich tych, 
którzy wy-
grali życie, 
p r z e p l a t a 
się z Wro-
c ł a w i e m 
tych, którzy 
przegrali je 
koncertowo. 

Czasami wystarczy wejść w po-
dwórze kamienicy, która z ze-
wnątrz wygląda całkiem przy-
zwoicie, by odnieść wrażenie, 
że czas cofnął się o ponad 60 
lat, gdzieś do końcówki lat 40-
tych, kiedy całe miasto było 
jedną, wielką powojenną ruiną. 
Koszmarne elewacje tylne bu-
dynków, błotniste podwórza 
i rozwalone śmietniki mają swój 
urok, ale tylko dla poszukiwaczy 

opuszczonych budynków i mi-
łośników turpizmu. Nie trzeba 
zresztą wchodzić w podwórza, 
niekiedy na jednej i tej samej 
ulicy mogą ze sobą sąsiado-
wać: elegancko odmalowana, 
„zrewitalizowana” kamienicz-
ka secesyjna, obskurna rudera 
ze zmurszałej cegły, zabiedzony 
sklepik w białym kiosku-kon-
tenerze, kilka opuszczonych 
baraków z zabitymi oknami, a na 
końcu, ni stąd, ni zowąd, kilku-
piętrowy biurowiec z błyszczą-
cymi, przyciemnianymi szybami 
i portierem przy wejściu.
 A to wszystko dotyczy 
nie tylko budynków, lecz także 
ludzi. Oto pewny siebie, ambitny 
menedżer w garniturze i skórza-
nych półbutach mija się na ulicy 
z bezdomnym w rozczłapanych 
adidasach i umazanej smarem 
ortalionówce. Oto wesołe, bez-
troskie studentki przechodzą 
obok grupki swoich rówieśni-
ków i rówieśniczek o ponurych 
twarzach, wystających całymi 
dniami w tej ciemnej bramie... 

tej samej, która może „zapro-
wadzić cię do piekła bram”. 
Jakże to układają się ludzkie 
losy: „Z jednego podwórka, 
naiwne dzieciaki, jeden na ulicę, 
a drugi do paki, trzeci tyra w ban-
ku, w nowym garniturze, czwar-
ty wybrał ćpanie, nie pożyje 
długo” (Analogs).
 Misz-masz i chaos. 
O czym on świadczy? Być może 
o życiu, o tym, że wszystko 
działa spontanicznie i toczy 
się w rozmaity sposób...?
 Nie jest moim ce-
lem wnoszenie teraz drama-
tycznych okrzyków pod adre-
sem władz czy kogokolwiek: 
„naprawcie”, „odbudujcie”, 

„ulepszcie”. Porządna analiza 
tego, co powinno się zrobić i kie-
dy, zajęłaby pewnie wiele godzin 
i wiele stron. Chciałem tylko 
zwrócić uwagę na to, że Wro-
cław jest miastem kontrastów, 
którego rzeczywistość odbiega 
od reklamowych folderów i ma-
teriałów promocyjnych. O tym 
piszemy także i w tym numerze 
„Słowa Wrocławian” (vide arty-
kuł na temat bezdomności). Ale 
nie poprzestajemy na penetrowa-
niu ciemnych zaułków, bo nie da 
się ukryć, że w wielu miejscach 
trwa budowa, trwa odnowa – 
i miasto wygląda przyjaźnie.

REKLAMA
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Serwis komputerów 
i laptopów 

oraz dystrybutor 
Cyfrowego Polsatu „REGOR”

Wrocław, ul. Daszyńskiego 28
tel. 71 322 86 44, 71 330 06 82, 

601 743 311

Opracował: Adam T. Witczak

Co się działo
WE WROCŁAWIU
 – Marzec 2012

Jackiewicz      
nowym szefem
Dawid Jackiewicz będzie no-
wym przewodniczącym Prawa 
i Sprawiedliwości w okręgu wro-
cławskim. Otrzymał ponad 80% 
głosów delegatów. Jackiewicz 
urodził się w roku 1973, działał 
najpierw w Ruchu Odbudowy 
Polski, w 2001 roku wstąpił do 
PiS. Od 2005 roku jest posłem 
na Sejm.

Nowy terminal
Ruszył nowy terminal wro-
cławskiego lotniska. Pierw-
si  podróżni  odleciel i  11 
marca o godzinie 5:55 do 
Warszawy. Dotychczaso-
wą ro lę  p rzes t a ł  pe łn i ć 
stary obiekt, czterokrotnie 
mniejszy. Kubatura nowego 
terminalu to ponad 330 ty-
sięcy metrów sześciennych. 
Znajduje się przed nim aż 
16 stanowisk dla samolo-
tów, przewidywana roczna 
przepustowość to  3 mln 
pasażerów.

Więcej miejsc w przedszkolach
We wrześniu 2012 roku we wrocławskich przedszkolach 
ma przybyć ponad 
dwa tysiące no-
wych miejsc. Dzię-
ki inwestycjom na 
kwotę niemal 22 
mln zł powstanie 
1200 miejsc dla naj-
młodszych, a w ra-
mach współpracy 
z fundacją Familij-
ny Wrocław kolejne 
850. 

Pożar na ulicy Żeromskiego
W nocy z soboty na niedzielę wybuchł pożar w jednym z mieszkań w kamienicy przy ulicy Żerom-
skiego 32. W czasie trzygodzinnej akcji gaszenia pożaru ewakuowano 12 rodzin, a cztery osoby 
trafiły do szpitala z objawami lekkiego zatrucia czadem. Nikt nie zginął, ale feralne mieszkanie 
całkowicie spłonęło. Przyczyną było prawdopodobnie zwarcie instalacji elektrycznej. 

Samobójca skoczył z Galerii
9 marca po godzinie 22:00 z dachu Galerii Dominikańskiej 
skoczył mężczyzna. Poniósł śmierć na miejscu, przy czym wy-
kluczono udział osób trzecich. Najprawdopodobniej było to sa-
mobójstwo. 

Wyrok dla pirata drogowego
Pięć lat więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów - 
to prawomocny wyrok, jaki otrzymał Radosław P., który w sierp-
niu 2011 roku spowodował wypadek na 
legnickiej obwodni-
cy. Zostało wów-
czas rannych sześć 
osób, w tym dwie 
ciężko. 39-letni Ra-
dosław P., kierują-
cy fordem fiestą, 
miał prawie półtora 
promila alkoho-
lu w wydychanym 
powietrzu. Co więcej, uciekł z miejsca wypadku.

Dzień Gniewu we Wrocławiu
21 marca odbyła się we Wrocławiu demonstracja przeciwko rządom Donalda Tuska i koalicji PO-
-PSL. Był to tzw. „Dzień Gniewu”, wywołany pogarszającą się sytuacją gospodarczą, osłabieniem 

pozycji Polski w Europie i świecie oraz ogólną nieudolnością rządzącej 
ekipy. Marsz nie był organizowany przez żadną partię, 

nie znaczy to jednak, że nie brały w nim udziału 
środowiska jednoznacznie określające się 

ideologicznie. We Wrocławiu w dużej 
mierze byli to narodowcy. Swo-

je „Dni Gniewu” organizują 
także środowiska skrajnie le-
wicowe (np. Anarchistyczne).

REKLAMA

Nowy-stary rektor
Profesor Marek Bojarski (prawnik) będzie przez kolejną kaden-
cję (aż do roku 2016) rektorem Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Opowiedziało się za nim 138 ze 192 elektorów, którzy wzięli 
udział w głosowaniu. Jego kontrkandydata, prof. Leszka Pachol-
skiego (informatyka), poparło tylko 46 osób.

Nowe parkometry
W około 100 miejscach na terenie Wrocławia mon-
towane będą nowe parkometry. Zaczną 
działać (o ile wszystko pójdzie zgod-
nie z planem) na początku kwietnia. 
Są rozmieszczone głównie w centrum 
miasta i na Ostrowie Tumskim. Robot-
nicy mają do końca miesiąca postawić 
fundamenty pod kolejną setkę tych 
urządzeń.

Nowy las
Sto olch zostanie posadzonych w ramach zwieńczenia akcji 
odtwarzania lasu łęgo-
wego w okolicy Doma-
nic w leśnictwie Mrowiny. 
Las ten ma być swoistą 
formą zadośćuczynienia 
naturze za wybudowa-
nie drogi - tzw. łącznika 
autostradowego. Regio-
nalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska wydała zgo-
dę na wycięcie hektara 
lasu, w zamian jednak 
starostwo i gminy mają 
posadzić 5 hektarów no-
wego lasu. 

Żądania związkowców
NSZZ „Solidarność” oraz Związek Zawodowy Pracowników 
Komunikacji Miejskiej domagają się 
powołania mediatora, który pomo-
że w rozmowach z władzami 
MPK na temat postulatów, 
które wysuwają pracow-
nicy. Chcą oni m.in. 7% 
podwyżki w tym roku. 
Pracodawca uzależnia 
to jednak od przesunię-
cia podwyżek na czer-
wiec, rezygnacji z na-
gród rocznych i re-
zygnacji z podwy-
żek w 2013 r.

Wymiana młodzieżowa
W Oleśnicy odbyły się w marcu spotkania międzynarodowej 
grupy młodzieży z Polski, Hiszpanii, Węgier i Włoch. Przed-
sięwzięcie rozpoczęło się 16 marca uroczystą kolacją na Zamku 
Książąt Oleśnickich, a zakończyło wystawą fotograficzną 
zatytułowaną „Jestem częścią tego miasta”, otwartą 21 marca 
o godzinie 17:00. Projekt „Kulturalni, lokalni, zawsze natural-
ni” zorganizowała grupa młodzieży z Oleśnicy, w tym m.in. 

osoby działające w Centrum 
Kształcenia i Wychowania 
Ochotniczych Hufców Pracy. 
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Pieniądze z ZUS wyparowały
(za portalem serwis21.blogspot.com)
Z kont emerytalnych w ZUS wyparowało w ubiegłym roku ponad 
8 mld złotych. Znikły środki emerytalne należące do osób, które 
pobierały rentę i zmarły, nie dożywszy emerytury. Po śmierci 
uprawnionych zawartość należących do nich kont emerytalnych 
powinna zostać przeniesiona na fundusz rentowy, ale tego nie 
zrobiono. Według danych ZUS, na kontach zmarłych rencistów 
znajdowało się w końcu 2010 r. aż 8,4 mld zł, po których dziś nie 
ma śladu. Miliardy znikły, rozpłynęły się w „rządowej przestrze-
ni”. Co się z nimi stało? Pisze o tym “Nasz Dziennik” w artykule 
“Rządowy patent” z 8 marca.

Podwyżka cen gazu
Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził nową taryfę gazową dla 
PGNiG. Wzrost cen dla odbiorców przemysłowych wyniesie oko-
ło 15 proc., a dla domowych od 7 do 10 proc. Oblicza się też, że 
średni wzrost cen to 1,81 zł dla konsumentów, wiadomo jednak, 
że średnia arytmetyczna często nie jest najbar- dziej wiary-
godnym miernikiem. Czyżby więc, jak czę- s t o , 
najwięcej mieli stracić “biedni, malucz-
cy”? Nowa taryfa obowiązywać będzie 
do 31 grudnia 2012 roku.

Co się działo
W POLSCE
 – Marzec 2012 Wygraliśmy z Komisją Europejską!

Chodzi o darmowe prawo do emisji dwutlenku węgla w latach 2008-2012. Trybunał Sprawie-
dliwości orzekł, iż Komisja Europejska, ograniczając 
nam limity o niemal 1/3, przekroczyła swoje upraw-
nienia (zakwestionowano wyliczenia polskiego rządu 
i ograniczono emisję dla polskich przedsiębiorstw 
o 26,7% w porównaniu z naszą propozycją). Próba 
ograniczenia tych limitów skutkować mogła tym, 
że firmy z Polski musiałyby dokupować nadwyżki, 
co oczywiście wiązałoby się ze znacznym wzrostem 
kosztów produkcji. Oby więcej takich sukcesów. 

Głodówka w obronie edukacji
Pięciu działaczy opozycji antykomunistycznej z lat 80. roz-
poczęło w kościele św. Stanisława Kostki w Krakowie 
głodówkę przeciwko zmianom w programach naucza-
nia w szkołach. Domagają się zawieszenia rozporządzenia 
MEN, które ogranicza między innymi naukę historii. 
Twierdzą jednak, że występują także w obronie nauk 
przyrodniczych. Kiedy przygotowywaliśmy ten materiał, 
głodówka trwała już jedenasty dzień, a do protestujących rotacyjnie dołączały inne osoby, byli 
też odwiedzani przez studentów i dziennikarzy.

Emeryci tracą na rzecz zarządców
W kapitale zgromadzonym na wypłatę przyszłych emery-
tur w Otwartych Funduszach Emerytalnych w 2011 roku wy-
stąpiły straty, które wyniosły 11 mld zł. Co ciekawe, instytucje 
finansowe zarządzające tymi funduszami zarobiły ponad 616 mln 
zł. Więcej na ten temat na blogu  http://marucha.wordpress.com/.

Autostrady pękają
Na powierzchni nowo zbudowanych odcin-
ków autostrad A1 i A2 pojawiły się w okresie 
mrozów ogromne pęknięcia. Drogi pękają, 
ponieważ do ich budowy użyto mieszanki, która 
źle reaguje na niskie temperatury. Zniszczeń 
można było uniknąć, bo już rok temu ostrzegali 
przed tym eksperci i przedstawiciele firm bu-
dowlanych. Główna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad zignorowała jednak te ostrzeżenia.

Deregulacja zawodów
Minister Jarosław Gowin zapowiedział deregulację około 50 
zawodów (na blisko 380 regulowanych), czyli zmniejszenie 
ograniczeń w dostępie do nich. Chodzi o różnego rodzaju 
specjalne licencje, zezwolenia, testy, egzaminy, konieczność 
przynależności do rozmaitych stowarzyszeń czy korporacji. 
Te utrudnienia w teorii służyć mają klientom (konsumentom). 
W praktyce okazuje się, że przez nie wielu młodych ludzi pozo-
staje bez pracy, bo albo oczekiwane wymagania są absurdalnie 
zawyżone, albo wiele zależy od łutu szczęścia lub po prostu 
dobrych układów i znajomości.
W niektórych wypadkach przewiduje się likwidację wspo-
mnianych licencji. To krok w dobrym kierunku, pytanie tylko, 
jak w praktyce będzie wyglądać jego realizacja przez rząd, który 
już wielokrotnie nas zwodził i zawodził…

Co się działo
W GOSPODARCE
 – Marzec 2012

Marsze w obronie TV Trwam
W marcu odbyły się w całej Polsce protesty przeciw dyskryminacji Telewizji Trwam przez Krajową 
Radę Radiofonii i Telewizji. W szerszym wymiarze były to także akcje na rzecz wolności me-
diów, wymierzone przeciwko ekipie Donalda Tuska i Platformie Obywatelskiej. Marsze w obronie 
TV Trwam odbyły się m.in. w Gdańsku, Lublinie, Warszawie, Krakowie, Łodzi, Białymstoku 
oraz Bydgoszczy. Pojawiali się na nich m.in. przedstawiciele prawicowych partii politycznych, 
stowarzyszeń i czasopism (np. “Gazety Polskiej”).

Czarna Seria
Województwo śląskie w minionym miesiącu bez wątpienia było 
najciemniejszym punktem Polski. Trzeciego marca w wyniku 
czołowego zderzenia pociągu TLK „Brzechwa” z Przemyśla do 
Warszawy Wschodniej z pociągiem Interregio „Jan Matejko” re-
lacji Warszawa Wsch. – Kraków Główny pod Szczekocinami 
zginęło 16 podróżnych. 28. marca na skutek zderzenia busa i na-
czepy, do którego doszło na wiadukcie drogi S-69 w Przybędzy 
na Żywiecczyźnie, życie straciło ośmiu górników.

Chiński gigant już w Polsce 
Industrial and Commercial Bank of China - największy bank na świecie - wkracza do Polski. ICBC 
działać będzie na podstawie europejskiego paszportu bankowego swojego banku-córki w Luk-
semburgu. Komisja Nadzoru Finansowego po pewnych perturbacjach zaakceptowała dokumenty 
chińskiego giganta. Bank jest przedsiębiorstwem państwowym, istnieje od roku 1984.  

Oprócz ICBC swój oddział w Polsce chce też otworzyć Bank of China (BoC), czwarty co do wiel-
kości bank świata.
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Marek
Natusiewicz

Kolej w mieście... i nie tylko
Pierwszą warstwą modelu ko-
munikacji zbiorowej, który opi-
sałem w artykule pt. „Gdzie 
kończy się miasto?” (por. nr 
3/2012(39) „Słowa Wrocła-
wian”, str. 6), będzie funk-
cjonująca na wydzielo-
nych torowiskach wro-
cławskiego węzła 
kolejowego (ryc. 1)  
Szybka Kolej Miejska - 

SKM  (oznaczona kolorem 
czarnym).
Władze magistrackie już dawno 

powinny podjąć dzia-

ła- nia zmie-
rzające do przejęcia pewnych 
fragmentów linii kolejowych 
przez gminę. Dzięki temu można 
by w sposób funkcjonalny roz-
wiązać w niedalekiej przyszłości 
podstawowy problem spraw-
nego działania zintegrowanego 
systemu komunikacji zbiorowej 
(ZSKZ), tj. skrócenia czasu prze-
siadek. Liczbę przedsięwzięć 
„przesiadkowych” dla wątku 
„kolejowego” obrazują jasnozie-
lone i ciemnoniebieskie kółka na 
ilustracji nr 1.

Dla zilustrowania skali przed-
sięwzięć „przesiadkowych” 
posłużę się przykładem Dwor-
ca Mikołajów (il. nr 2). Do 
sprawnego wkomponowania 

go w ZSKZ niezbędne jest 
skumulowanie na przystanku 
położonym vis-à-vis wyjścia 
z dworca, istniejących nie-
opodal (ca 300-500 m) linii 
tramwajowych i autobusowych. 
Niezbędne jest zatem wbudowa-
nie  w ul. Stacyjną torowiska 
tramwajowego łączącego ul. 
Legnicką z ul. Strzegomską 
/ ul. Robotniczą). Kolejnym 
krokiem powinno być prze-
modelowanie przebiegu linii 
KZ. Na ilustracji nr 2 aktualne 
przebiegi zaznaczono linią 
przerywaną, zaś proponowane 
– linią ciągłą. Kolorem czarnym 
oznaczono istniejący odcinek 
torów tramwajowych na ul. 
Robotniczej... I gdyby miejskim 
planistom starczyło wyobraźni 
przy wytyczaniu przebiegu 
Tramwaju Plus, to dzisiaj mieli-
byśmy prawie połowę długości 
linii tramwajowej na Nowy 
Dwór (w kierunku Centrum, 
od ul. Stacyjnej, aż do pl. Orląt 
Lwowskich).
Nieustannie dziwię się miesz-
kańcom Leśnicy, że nie podno-

szą kwestii przedłużenia linii 
tramwajowej do dworca kole-
jowego z możliwością kontynu-
acji – np. poprzez zastosowanie 
szynowych pojazdów dwusys-
temowych. Pojazdy takie poru-
szają się bądź po istniejących 

torowiskach tramwajowych 
(np. w centrum miasta), 
bądź po torowiskach kole-
jowych w obszarach pery-
feryjnych.
Inną kwestią jest układ linii 

sieci SKM. Wydaje się, że liczba 
5 – przy 10 „wejściach” w wę-
zeł wrocławski – jest bezdy-
skusyjna. Oczywiście 
problemem pozosta-
wałaby ich właściwa 
synchronizacja przy 
przyjęciu zasady, że 
na obszarze cen-
tralnym winny one 
funkcjonować w rów-
nych odstępach czasowych.

Ostatnią, bardzo ważną kwestią 
jest problem bezpieczeństwa 
funkcjonowania ZSKZ. Wy-
daje się, że odporny na ataki 
cyberprzestępców system elek-
troniczny to nieodległa przy-
szłość. Póki taka automatyzacja 
nie nastąpi, musimy liczyć na 
odpowiedzialne wykonywa-
nie swoich obowiązków przez 
personel, pracujący na rzecz 
zintegrowanego systemu ko-
munikacji zbiorowej. Ważne 
będą też prawidłowe zacho-
wania kierowców pojazdów 
samochodowych. Wszak nie 

do wyobrażenia są sy-
tuacje, w których kie-
rujący samochodem 
osobowym wjeżdża 

pod koła autobusu 
szynowego poru-
szającego się z szyb-

kością 20 km/h...

Ilustracja 1: Zintegrowany system komunikacji zbiorowej (ZSKZ).

lustracja 2: Węzeł przesiadkowy Wrocław Mikołajów

Foto: www.umwd.dolnyslask.pl
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Ile dopłacimy do Euro 2012?

W trzynastym tegorocznym numerze ty-
godnika „Najwyższy Czas!” Marek Łangalis 
pisze o tym, jakie są prawdopodobne koszta 
Mistrzostw Euro 2012 i ile polski podatnik 
będzie musiał dołożyć do tej imprezy. Autor 
jest twórcą raportu „Igrzyska na koszt podat-
nika”, przygotowanego na zlecenie Instytutu 
Globalizacji.

Adam 
Tomasz Witczak

W oficjalnej propagandzie rzą-
dowej wiele mówi się o rzeko-
mych korzyściach, jakie ma nam 
przynieść Euro 2012. Słyszymy 
o spodziewanych zyskach, a tak-
że o wzroście prestiżu i pozycji 
Polski w świecie. Wyliczenia 
autora „Najwyższego Czasu!” 
pokazują jednak, że w najlep-
szym razie będziemy musieli 
zadowolić się samym prestiżem, 
o ile rzeczywiście fakt organi-
zacji Mistrzostw przez Polskę 
zostanie przez kogokolwiek 
doceniony. Mało tego: do Euro 
zmuszeni będziemy najpewniej 
sporo dopłacić.

Niech przemówią liczby. Na 
początku urzędnicy planowali, 
że inwestycje z tytułu Euro 
kosztować będą 87,5 miliarda 
złotych, przy czym minister 
sportu i turystyki Joanna Mucha 
ogłosiła ostatnio, że wykonano 
dotąd 92,5% planu (81 miliar-
dów). Co ciekawe, koszt budo-
wy czterech stadionów to tylko 
4,5 mld złotych, czyli 6% tej 
drugiej kwoty.
Marek Łangalis zwraca uwagę 
na fakt, że część inwestycji 
podpiętych pod organizację 
Euro to zwykłe marnotrawstwo. 
Przykładem może być tu su-

pernowoczesna baza treningo-
wa w 40-tysięcznej Ostródzie. 
Burmistrz miasta liczył na to, że 
kompleks przyciągnie piłkarzy 
biorących udział w mistrzo-
stwach. Budowa tego ośrodka 
pochłonęła... ponad 30 milio-
nów złotych, ale żadna dru-
żyna nie zainteresowała się 
nim, ponieważ położony jest 
zbyt daleko od najbliższego 
lotnika międzynarodowego (w 
Gdańsku). O tym, że miejsce 
nie spełnia wymaganego kry-
terium odległości było wia-
domo już wcześniej, ale 
burmistrz sądził naj-
widoczniej, że da 
się to jakoś omi-
nąć. Obecnie  
mieszkańcy 
c h c ą  g o 
o d w o -
łać w re-
ferendum, 
zaś w ba-
zie ćwi-
czyć będą 
p i ł k a r z e 
czwar to-
l igowego 
S o k o ł a 
Ostróda...

UEFA wynajmuje co prawda 
stadiony (na dwa miesiące) 
i płaci za to, ale – jak wylicza 
Łangalis – ten wynajem przynie-
sie nam ok. 5 milionów złotych, 
co jest kroplą w morzu potrzeb. 
UEFA dołoży się także do bu-
dowy miasteczek kibica, ale nie 
na tyle, aby pokryć wszystkie 
koszta z tym związane. Autor 
„Najwyższego Czasu!” poddaje 
krytyce także oficjalne wyli-
czenia na temat domniemanej 
liczby turystów, którzy mają 

przybyć 

do Polski w związku z mistrzo-
stwami. Nie będziemy tu przy-
tać szczegółów (każdy może 
sam sięgnąć do źródła i ocenić, 
na ile podane obliczenia są wia-
rygodne), dość powiedzieć, że 
przewidywane wpływy z tury-
styki i przyjazdu zagranicznych 
gości (polityków, sponsorów 
itd.) Marek Łangalis ocenia na 
ok. 120 milionów złotych. Na-
wet, gdyby miały być one kilka, 
albo i kilkanaście razy większe 
(jakimś cudem) – to i tak jest 
to kwota żałośnie mizerna w po-
równaniu z kosztami, które na-

leży ponieść. Jest to po pro-
stu liczba niższego rzędu. 
Autor wyśmiewa oficjalne 

ekspertyzy, w których pi-
sze się 
o 115 

m i l i a r -
d a c h  z y s k ó w 
z Euro w latach 
2008-2020, czyli 
o 7,6 miliardach 
złotych zysku z jed-
nego meczu.

Jeśli uznać obliczenia 
Łangalisa za wiarygod-

ne, to wynika z nich, że gdyby 
zsumować wszystkie wydatki 
przewidziane w związku z Euro 
2012, to jeden bilet na mecz 
musiałby kosztować... 250 ty-
sięcy złotych. I tyle zapłacą 
podatnicy. A do tego dochodzą 
jeszcze odsetki od kredytów 
zaciągniętych na poczet organi-
zacji mistrzostw (4,45 miliarda 
zł rocznie).

Z całym artykułem na temat kosz-

tów i strat związanych z Euro 2012 

można zapoznać się w nr 13 (1140) 

„Najwyższego Czasu!”. Szczegóło-

we wyliczenia zawarte są w raporcie 

„Igrzyska na koszt podatnika”, przy-

gotowanym przez Marka Łangalisa 

i dostępnym na stronie Instytutu 

Globalizacji: http://globalizacja.org.

Foto: Michał Brzechwa
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Czy warto oszczędzać? Niewielu z czystym su-
mieniem powie, że nie. Oczywiście są tacy, którzy 
wprost i otwarcie twierdzą, że dochody są po 
to, by je wydawać, a życie jest za krótkie, żeby 
martwić się o następny dzień. Tego typu jednostki 
należą jednak do rzadkości. Jeśli nawet wydajemy 
wszystko lub prawie wszystko, co zarabiamy, to 
najczęściej postępujemy tak z konieczności - albo 
dlatego, że niezbyt starannie planujemy nasze wy-
datki. W teorii natomiast chcielibyśmy oszczędzać 
lub wyobrażamy sobie, że moglibyśmy to robić i 
odłożyć dzięki temu pewne sumy.

Adam 
Tomasz Witczak

Od teorii do praktyki droga 
bywa daleka, nie zawsze bo-
wiem "chcieć to móc". Rodzi 
się więc pytanie: jak oszczę-
dzają Polacy? Od dawna sły-
szymy, że idzie im to kiepsko. 
To prawda, że wielu Polaków 
zmuszonych jest żyć skrom-
nie, a więc oszczędzają w tym 
sensie, że kupują produkty 
najtańsze lub ograniczają ich 
ilość. Czym innym jest jednak 
zaciskanie pasa w celu uregu-
lowania zobowiązań, a czym 
innym odkładanie nadwyżek 
na konto lub specjalny fundusz. 
Badanie OBOP z października 
2010 roku pokazuje, że tylko 
26 procent Polaków ma odło-
żone jakiekolwiek pieniądze. 
Wynika z tego, że reszta (czyli 
3/4) funkcjonuje z miesiąca 
na miesiąc w oparciu o pensje 
lub pożyczki. Tylko 7 procent 
spośród oszczędzających ma 
odłożone więcej niż 100 ty-
sięcy złotych. Podkreślmy: 7 
procent z tych, którzy w ogóle 
oszczędzają.
 Inne badanie, przepro-
wadzone na zlecenie Instytutu 
Rozwoju Gospodarczego SGH 
i Konferencji Przedsiębiorstw 
Finansowych w Polsce w maju 
2010 roku, mówi o ok. 32 
procentach Polaków "zdolnych 
odkładać część zarobków jako 
oszczędności". Co gorsza, już 
prawie 45 procent gospodarstw 
domowych ma "kłopoty z reali-
zacją zobowiązań" (choć oczy-
wiście pojęcie "kłopotów" nie 
jest do końca precyzyjne). 
 Najczęściej groma-
dzimy pieniądze na rachunkach 
bankowych i lokatach termino-
wych. W styczniu 2010 roku 
Polacy mieli na lokatach zde-
ponowane około 363 miliardy 

złotych. Stosunkowo mało po-
pularne są indywidualne konta 
emerytalne, z których korzysta 
jedynie kilka procent aktywnych 
zawodowo rodaków. W poło-
wie 2009 roku łączna wartość 
oszczędności polskich gospo-
darstw domowych wynosiła 
728,5 mld zł, co stanowiło 
około 65 proc. całego PKB. 
W krajach Europy Zachodniej 
jest to zazwy-
czaj . . .  200 
procent. W  
październiku 
2008 roku ra-
port Fundacji 
Kronenberga 
(przygotowa-
ny przez TNS 
Pentor) pokazywał, że 7 procent 
Polaków oszczędza regular-
nie, rok później było to już tylko 
6 procent.
 Warto przemyśleć 
sobie, na czym możemy oszczę-
dzić. Jeżeli nie stać nas na 
to, by na początku każdego 
miesiąca odłożyć określoną 
kwotę, a z reszty żyć na do-
wolnym pożądanym przez nas 
poziomie, to musimy zacisnąć 
pasa i czegoś sobie odmówić. 
Zaoszczędzić można choćby 
na codziennych zakupach. Do-
świadczona gospodyni potrafi 
- niczym zdolny biznesmen 
- analizować oferty sklepów 
i supermarketów. W jednym 
są wyjątkowo tanie jajka, w in-
nym promocja mleka, w następ-
nym - wyprzedaż koszul. Taka 
czujność też ma swoją cenę - jest 
nią czas, który przeznaczamy 
na odwiedzanie kilku (albo 
kilkunastu) różnych miejsc 
zamiast jednego. Trudno, tak 
musi być, jeśli naszym celem 
jest zminimalizowanie wydat-

ków. W skrajnych przypadkach 
trzeba po prostu pewnych rzeczy 
sobie odmówić albo kupić tań-
sze zamienniki, niekoniecznie 
"markowe". Wydawałoby się, 
że to wszystko małe sprawy 
- tu 10 groszy, tam złotówka, 
tu dwa złote... Pamiętajmy 
jednak, że w dłuższym okresie 
czasu robią się z tego niezłe 
sumki - które mogą się przydać, 
kiedy nadciągnie czający się 
od dawna za progiem kryzys...
 Pojawia się też pyta-
nie, po co oszczędzamy. We-
dług raportu Fundacji Kro-
nenberga Polacy oszczędzają 
głównie na wydatki konsump-
cyjne - a więc na zakup samo-
chodu lub wyposażenia miesz-
kania (35%), na wakacje (28%) 
i drobne przyjemności (22%). 
Pieniądze na emeryturę zbiera 
(według tego badania) tylko 
14% społeczeństwa.
 Oszczędzać niewątpli-
wie warto, czasami jednak nie 
ma rady - trzeba wziąć kredyt, 
a więc zadłużyć się. Kredyt 

to narzędzie 
z u p e ł n i e 
n a t u r a l n e , 
choć w obec-
nych czasach 
nadużywane 
przez miliony 
ludzi kiepsko 
planujących 

swoje domowe budżety.
 Za pożyczone pienią-
dze kupujemy domy i mieszka-
nia. W zasadzie dla większości 
ludzi istnieją tylko dwie możli-
wości: wzięcie jakiegoś rodzaju 
kredytu (o ile zostanie im udzie-
lony) lub wynajem mieszkania. 
Zakup za gotówkę to już wyższa 
szkoła jazdy. Pieniądze po-
życzamy jednak nie tylko na 
tak duże inwestycje. Kredyty 
konsumpcyjne służą do finan-
sowania najróżniejszych rzeczy 
- zakupu sprzętu AGD lub sa-
mochodu, remontu mieszkania, 
organizacji wystawnego wesela 
etc. Konsumpcyjny kredyt ma 
do siebie to, że jego kwota jest 
stosunkowo niska (500 - 80 000 
zł), okres kredytowania krótki 
(rok do kilku lat) i nie wyma-
ga poręczycieli (poręczeniem 
jest np. sprzęt, który za poży-
czone pieniądze kupujemy). 
Suma wszystkich opłat, prowi-
zji i pozostałych kosztów nie 
może w przypadku tego rodzaju 
kredytu przekroczyć 5 procent 
pożyczonej kwoty, zaś oprocen-

towanie - czterokrotności stopy 
lombardowej NBP.
 Przy braniu kredytu 
konsumenckiego przysługują 
nam prawa, które warto znać. 
Mamy więc prawo do pełnej 
informacji na temat kredytu, 
a umowa z bankiem powinna 
być pisemna. W ciągu 3 dni 
od podpisania umowy mo-
żemy od niej odstąpić. Jeśli 
kredyt został już wypłacony, 
należy go zwrócić w całości 
kredytodawcy. Mamy też prawo 
spłacenia kredytu wcześniej, 
niż planowaliśmy, jeśli jest 
to dla nas wygodne, a także 
do rozliczenia kosztów kredytu 
z tytułu wcześniejszej spłaty. 
To ostatnie oznacza, że nie 
musimy płacić oprocentowania 
za okres po spłacie kredytu, jeśli 
spłaciliśmy go wcześniej. Przy 
kredycie nieoprocentowanym 
możemy domagać się zwrotu za-
płaconych prowizji i opłat pro-
porcjonalnie do okresu, o który 
skrócono czas kredytowania.
 Przy podejmowaniu 
decyzji o wzięciu jakiegokol-
wiek kredytu lub pożyczki 
niezmiernie ważne jest właści-
we rozplanowanie sobie przy-

Skrzętne chomikowanie
szłych wydatków i określenie 
swoich potrzeb. Nie dajmy się 
zwodzić chwilowym porywom, 
impulsom i emocjom, które czę-
sto towarzyszą np. rozpoczęciu 
zakupów na raty. Musi istnieć 
naprawdę wysokie prawdopo-
dobieństwo, że będziemy w sta-
nie spłacić kredyt, musimy być 
też pewni, że faktycznie chcemy 
kupić coś pożytecznego. Naj-
gorsze, co może się zdarzyć, 
to tzw. pętla kredytowa, a więc 

sytuacja, w której zaciągamy 
kolejny kredyt po to, by spła-
cić poprzedni. Od takiego 
obrotu spraw trzymajmy się 
za wszelką cenę z daleka!

REKLAMA

REKLAMA
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Mija już drugi rok od tragicz-
nego lotu rządowego samolotu 
TU-154M do docelowego ro-
syjskiego lotniska wojskowego 
„Siewiernyj” pod Smoleńskiem. 
Lot ten zakończył się drama-
tyczną śmiercią elity polskiego 
państwa wraz z jego prezy-
dentem, dowództwem woj-
skowym, parlamentarzystami, 
kapelanami wojskowymi ko-
ściołów chrześcijańskich i du-
chowieństwem oraz wieloma 
osobami piastującymi ważne 
funkcje publiczne i reprezen-
tującymi różne organizacje 
i środowiska. Wszystkich, 
którzy zginęli łączyła jedna 
idea – Oddać hołd tym Pola-
kom, którzy w 1940 roku na 
mocy rozkazu władz Związku 
Sowieckiego zostali zamor-
dowani – Polakom, będącym 
ówczesną elitą unicestwionej 
z mocy porozumienia Hitler-
-Stalin, II Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Wziąć udział w narodowej 

pielgrzymce do Katynia. Wypeł-
nić ważną misję dla budowania 
świadomości narodowej Pola-
ków i godnej  pozycji Polski na 
arenie międzynarodowej, wyni-
kającej z prawdy historycznej.
Niestety lot został przerwany. 
Okoliczności tego wydarzenia 
nie można uznać za wyjaśnione, 
pomimo opublikowania kilku 
oficjalnych raportów i wielu 
fragmentarycznych badań róż-
nych zespołów i komisji. Tak 
jak Katyń, tak również Smo-
leńsk został objęty „specjalnym 
nadzorem” i okryty „mgłą” 
informacyjną. Dusze wrażli-
we i sprawiedliwe nie godzą 
się jednak na taką sytuację, 
a wielu z nas straciło w tej 
tragedii swoich bliskich – człon-
ków rodziny czy przyjaciół. Or-
ganizujemy więc uroczystości 
upamiętniające obie te tragedie 
narodowe.
We Wrocławiu powstał Hono-
rowy Komitet dla upamiętnienia 

drugiej rocznicy Tragedii Smo-
leńskiej, do którego zaproszono 
spośród wielu organizacji, rów-
nież Fundację Polskie Gniazdo. 
Przewodniczą mu Posłowie na 
Sejm RP – Jacek Świat i Dawid 
Jackiewicz. Komitet ten, oprócz 
charakteru honorowego, przyjął 
na siebie funkcje koordynujące 
i organizacyjne, co pozwoliło 
na uniknięcie nałożenia się na 
siebie w tym samym czasie waż-
nych wydarzeń. Opracowany 
został następujący plan ramowy 
obchodów rocznicy:
 – od godz. 15.00 do 16.30 – 
składanie kwiatów i zapalanie 
zniczy przez delegację Komitetu 
Honorowego w miejscach upa-
miętniających ofiary Katynia 
i Smoleńska (ul. Oporowska 
– tablica Jerzego Szmajdziń-
skiego, ul. Szewska – tablica 
Władysława Stasiaka, Pl. Solny 
– tablica Aleksandry Natali-
-Świat, Kościół NMP na Piasku, 
Sanktuarium Golgoty Wschodu 
przy ul. Wittiga oraz ewentual-
nie inne miejsca nie wymienio-
ne w tym miejscu.),
- godz. 17.00 – Kościół NMP 
na Piasku na Ostrowie Tum-
skim – „Wrocławscy poeci 
Ofiarom Tragedii Smoleńskiej”. 
Recytacje poprzedzi Msza Św. 
o godz. 16.00 w intencji Ojczy-
zny i Ofiar Golgoty Wschodu,

- godz. 18.30 - Katedra Jana 
Chrzciciela we Wrocławiu – 
Msza Św. w Intencji Ofiar Tra-
gedii Smoleńskiej – Eucharystii 
przewodniczyć będzie Jego 
Ekscelencja Ks. Abp. Marian 
Gołębiewski – Metropolita 
Wrocławski,
- godz. 19.45 - „Marsz Pamięci” 
z Ostrowa Tumskiego na wro-
cławski Rynek,
- ok. godz. 21.00 - „Apel pole-
głych” na Rynku we Wrocławiu 
i zapalenie zniczy, z których 
ułożony będzie napis „PAMIĘ-
TAMY”.

Komitet Honorowy i organiza-
torzy zwracają się z apelem do 
Wrocławian, aby w dniu 10. 
kwietnia 2012r. składali kwiaty 
i zapalali znicze we wszystkich 
miejscach pamięci OFIAR 
SMOLEŃSKA, OFIAR  KA-
TYNIA i OFIAR GOLGOTY 
WSCHODU oraz zapraszają do 
bardzo licznego udziału w uro-
czystościach. 

Ks. Jacek 
Wiosna Stryczek 

Student w pracy

REKLAMA

Wrocławianie pamiętają!

Jerzy
Ziomek

10.04.2012 
72. rocznica ZBRODNI KATYŃSKIEJ i 
2. rocznica TRAGEDII SMOLEŃSKIEJ

Spotkałem ostatnio 22-letnią 
studentkę, która zawsze, gdy 
chce popracować i coś zarobić, 
po prostu robi to.
Bazuje na tym, co jest dla 
niej naturalne. Jest pedantycz-
na, więc lubi sprzątać i robi 
to świetnie. Jest miła, więc osią-
ga najwyższe możliwe wyniki 
pracując w call center. Stara się 
dobrze wykorzystać czas, więc 
potrafi dobrze zorganizować 
małe wydarzenia. Byłem świad-
kiem tego, jak ją wciągano do 
pracy, nie musiała się prosić.
Każda z tych rzeczy może wy-
dawać się prosta. Warto jednak 
zwrócić uwagę na to, że dokład-
ność w pracy, dobry kontakt 
z ludźmi i dobra organizacja 
przydadzą się na każdym sta-
nowisku pracy przez całe życie. 
Tak właśnie robi się karierę. 
Nawet najbardziej zaawan-

sowane działania ostatecznie 
sprowadzają się do prostych 
umiejętności.
Ciekawe, że w kontakcie z ludź-
mi sukcesu od razu widać całą 
masę prostych umiejętności 
czy też pasji. Większość z tych 
ludzi zaczynała też pracę bar-
dzo wcześnie i to zwykle w roli 
barmana, osoby sprzątającej, 
na budowie, w sklepie. Trudno 

mi to przechodzi przez usta – 
ale już tutaj widać, czy ktoś 
ma talent. Trudno – ponieważ 
może w tym jest potrzebny jakiś 
talent, ale przede wszystkim 
determinacja, zaangażowanie, 
odpowiedzialność i kreatyw-
ność. Po prostu komuś musi 
się chcieć.
Jeszcze nigdy we współpracy 
ze mną nie odniósł sukcesu 

ktoś, kto nie poradził sobie 
z najprostszymi zajęciami.
I tu właśnie tkwi bariera wielu 
młodych – bezrobotnych. Ja 
tego nie będę robił. Za darmo 
nie będę pracował. Skończyłem 
studia, ale nigdzie mnie nie 
chcą. Dla mnie tak bardzo rosz-
czeniowa postawa jest nie do 
pojęcia. Jeśli chodzi o pracę, 
jestem dokładnie tyle wart, 
ile chce płacić wolny rynek. 
Zamiast wpadać w depresję 
z powodu braku pracy, lepiej 
pracować nawet za darmo, byle-
by zdobyć umiejętności, za któ-
re pracodawcy chcą płacić.    
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Choć w ostatnich latach budżet 
Śląska znacznie wzrósł, wciąż 
daleko mu do finansowych po-
tentatów Ekstraklasy. Ze swo-
imi 35 mln złotych w sezonie 
2011/2012 plasuje się dopiero 
na piątym miejscu. Wyprzedza 
go Legia Warszawa (80 mln 
złotych), Wisła Kraków (50 
mlm złotych), Lech Poznań 
(45 mln złotych) oraz Polonia 
Warszawa (45 mln złotych). 
Głównymi składnikami budżetu 
są: wsparcie ze strony właścicie-
li (Polsat Zygmunta Solorz-Żak) 

Śląsk zwiększa budżet

W ostatnich latach coraz większe sukcesy za-
czyna zdobywać Śląsk Wrocław.  Nie będziemy 
jednak zajmować się stroną sportową klubu, ale 
jego finansami, które wraz z sukcesami sporto-
wymi są coraz większe.

oraz miasta, a także sprze-
daż praw do transmisji telewi-
zyjnych, wsparcie sponsorów 
i wpływy ze sprzedaży biletów. 

Mimo sporego, jak na pol-
skie warunki, budżetu, Śląsk 
popadł w finansowe tarapa-
ty. Klub wciąż zalega piłka-
rzom wypłaty premii za zdoby-
cie wicemistrzostwa oraz wystę-
py w europejskich pucharach.

Początkiem problemów finan-
sowych Śląska był upadek 

projektu budowy galerii handlo-
wej przy Stadionie Miejskim, 
z której dochody miały być 
źródłem finansowania klubu. 
Od tego momentu rozpoczęły 
się negocjacje na temat dalszego 
finansowania. Ostatecznie osią-
gnięto porozumienie, na mocy 
którego dojdzie do podwyż-
szenia kapitału zakładowego 
spółki, proporcjonalnie do 
posiadanych udzia-
łów. Z budżetu miasta 
zostanie przeznaczone 
na ten cel 12 mln zło-
tych, zaś Zygmunt 
Solorz-Żak dołoży 
12,7 mln złotych. Jest 
to kwota dwuipół-
krotnie wyższa 
n i ż  w  r o k u 
u b i e g ł y m , 
kiedy to obie 
strony przeka-
zały po 5 mln 
złotych. Mimo 
tego wspar-
cia,  władze 

miasta w dłuższej perspektywie 
planują stopniowe wycofywanie 
się z finansowania Śląska. 

Pozyskane pieniądze pomo-
gą w odzyskaniu stabilizacji 
finansowej, spłacie zobowiązań 
oraz przeprowadzeniu letnich 
transferów. Zaległości w sto-
sunku do zawodników wyno-

szą około 2 mln złotych. 
Do tego klub winny jest 
miastu 3,8 mln tytułem 
dzierżawy za użytkowanie 

działki pod galerie.

Adam 
Łącki

tel.  +48 516 058 504,  71 349 56 38
www.sklepdrzewny.com mail: biuro@sklepdrzewny.com
Wrocław, ul. Robotnicza 6

3 i 4 marca w Hali Stulecia odbyły 
się Dolnośląskie Targi Mieszkań. 
Spotkały się one z ogromnym 
zainteresowaniem i entuzjazmem 
odwiedzających. Imponująca 
liczba wystawców przyciągnę-
ła rzesze klientów w poszukiwa-
niu własnego lokum.
Odwiedzający mieli okazję 
przede wszystkim zapoznać się 
z aktualnymi ofertami nierucho-
mości na rynku dolnośląskim, 
zdobyć informacje na temat moż-
liwości i warunków ubiegania się 
o kredyt mieszkaniowy, zobaczyć 
aktualne trendy aranżacji wnętrz,  
a także porozmawiać z ekspertami 
i doradcami w zakresie samego 
zakupu nieruchomości.

Targi Mieszkań to świetna okazja 
do poznania wszystkich aktual-
nych ofert firm deweloperskich, 
skupionych w jednym miejscu, 
oszczędność czasu, a także moż-
liwość skorzystania z propono-
wanych przez deweloperów ra-
batów i specjalnych upustów na 
zakup  wymarzonego lokum.
Na tegorocznych Targach nie 
mogło zabraknąć “Słowa Wro-
cławian”. Wszyscy odwiedzający 
mieli wyjątkową okazję nabyć 
gazetę za darmo oraz zapoznać 
się z najlepszymi ofertami dewe-
loperskimi, które były  zamiesz-
czone w naszym miesięczniku.

Ewa 
Kowalczyk

REKLAMA
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Skuteczna izolacja dachu    
Na wet naj lep sze ocie ple nie ścian ze wnętrz nych bu dyn ku nie zda eg za mi nu, 
je śli bu du jąc wła sne czte ry ką ty nie za dba my o od po wied nią izo la cję ter micz ną 
stro pu. Bo to wła śnie przez dach ucie ka z do mu naj wię cej cie pła. 
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Mówi się często: „Polak-Węgier dwa bratanki 
- i do szabli, i do szklanki”, co po węgiersku 
brzmi „Lengyel, magyar – két jó barát, együtt 
harcol, s issza borát”. To powiedzenie jest 
bardzo sympatyczne i budujące, a nawet (do 
pewnego stopnia) historycznie uzasadnione. 
Szkoda tylko, że nie idzie za nim wzajemna 
znajomość swoich języków. 

Adam 
Tomasz Witczak

Magyarul beszélünk

Ewa 
Kowalczyk

Poradnik maturzysty

Czar tegorocznych studniówek 
już minął, a wraz z nim zagnieź-
dziła się na dobre myśl o najważ-
niejszym egzaminie w życiu. Za-
pewne nie pozwala ona spokojnie 
spać niejednemu tegorocznemu 
maturzyście. Nie taki egzamin 
straszny, jak go piszą –  pociesza-
ją jedni. Drudzy złowrogo odpo-
wiadają, że to ostatni dzwonek, 
by wziąć się w garść i solidnie 
usiąść do książek. Prawdą jest, 
że łatwo jest mówić komuś, kto 
ma maturę za sobą i nie prze-
żywa stresu. Żaden maturzysta 
nie może jednak pozwolić, by  
strach powstrzymał go przed 
działaniem i zdominował umysł. 
Pewne jest jedno – bagatelizowa-
nie egzaminu maturalnego jest 
zupełnie nie na miejscu. Nie bez 
powodu mówi się, że decyduje 

on w ogromnej mierze o naszej 
przyszłości.
Tegoroczna matura to kolejne 
zmiany w systemie. Niepokojem 
napawać może nowa forma eg-
zaminu ustnego z języka angiel-
skiego.  Nie będzie on w tym roku 
oparty na pustym schemacie 
pytanie – odpowiedź. Egzamino-
wani powinni spodziewać się roz-
mowy, ale takiej, w której będą  
mówić więcej niż nauczyciel. 
Podczas przygotowań trzeba 
nastawić się więc na mówienie. 
Maturzysto – jeśli wciąż odczu-
wasz barierę mówienia, wyko-
rzystuj każdą okazję porozu-
miewania się po angielsku, bierz 
czynny udział w ćwiczeniach, 
które zachęcają do udziału w dys-
kusji, nie wstydź się zabierać 
głosu, nawet jeśli masz wraże-

nie, że nie do końca idealnie ci 
to wychodzi. Najlepszą nauką 
jest mówienie o tym,  co się 
zna i lubi. Niezwykle przydatne 
może okazać się także oglądanie 
filmów po angielsku, czytanie 
książek w tym języku czy prze-
glądanie anglojęzycznych witryn. 
Poprawność przyjdzie z czasem. 
Nierzadko zdumiewające jest, jak 
szybko w ten sposób zauważalne 
są pożądane rezultaty.

Wielu maturzystom, szczególnie 
tym, którzy posiadają umysł 
ścisły, sen z powiek spędza ustna 
matura z języka polskiego. Pre-
zentacja maturalna – wydawać 
by się mogło – nic prostszego. 
Okazuje się, że ów egzamin dla 
niejednego maturzysty zakończył 
się niepowodzeniem, a wszystko 
to za sprawą złego przygoto-
wania. Jego swobodna forma 
sprawia, że wielu uczniów ma do 
niego zbyt swobodne podejście. 
Jeśli ktoś nie zaczął jeszcze przy-
gotowywać swojej prezentacji, 
niech lepiej weźmie się za to 
jak najszybciej. Wielu popełnia 

ogromny błąd i pisze pracę przed 
samą maturą na podstawie pseu-
do-pomocy naukowych. 
Pozostaje więc kolejny raz ape-
lować, aby tegoroczni maturzy-
ści korzystali z wielu źródeł, 
czytali, robili notatki, porząd-
kowali je i analizowali. Nawet 
jeśli chwilami ogarnia ich znie-
chęcenie, to koniecznie trze-
ba je przezwyciężyć. Wiedza 
zdobyta w taki właśnie sposób, 
pozostaje na długo i z pewno-
ścią zostanie wykorzystana na 
egzaminie. Zostało mało czasu 
i zapewne wielu z was, maturzy-
stów,  w tym momencie nie wie 
„w co włożyć ręce”. Warto jednak 
solidnie poświęcić pracy matu-
ralnej z polskiego choćby trzy 
dni, wgłębić się w temat, aby 
na egzaminie czuć się naprawdę 
pewnie. Najgorszym z rozwiązań 
jest wkuwanie prezentacji na pa-
mięć. W momencie konfrontacji 
z egzaminatorem niemal każdy 
odczuwa ogromny stres, co sprzy-
ja zapominaniu wyuczonych for-
mułek. Temat pracy należy zrozu-
mieć i przeanalizować w swojej 

głowie. To stanowi prawdziwy 
klucz do sukcesu na egzaminie 
ustnym z języka polskiego.

Natłok informacji, mętlik w gło-
wie, stres… Każdy maturzysta 
doskonale to zna. Są jednak świet-
ne sposoby, by nasz mózg pra-
cował na najwyższych obrotach, 
a samopoczucie znacznie się 
poprawiło, bez absolutnie żad-
nego uszczerbku na zdrowiu. 
Niemożliwe? A jednak…! Na-
ukowcy dowiedli, że istnieją 
grupy produktów, które zawierają 
substancje wspomagające zapa-
miętywanie. 

Na koncentrację i pamięć bardzo 
dobrze działają witaminy A, E i C, 
których niedobór powoduje m.in. 
nerwowość, zaburzenia koncen-
tracji i kojarzenia. Do zestawu 
należy też dorzucić witaminę 
B12, która przyspiesza proces 
uczenia się. Ponadto układ ner-
wowy bardzo dobrze wspomagają 
potas, magnez oraz miedź. Nie-
zbędne dla naszego umysłu są też: 
lecytyna oraz kwasy    omega - 3 

i omega - 6.

Co zatem jeść, aby uczyć się 
efektywniej?  Aby zachować 
sprawność umysłu na najwyż-
szych obrotach, jadłospis nale-
ży wzbogacić w jabłka, cytryny, 
pomarańcze, cebule i pomido-
ry, ryby, jajka, orzechy, płatki 
owsiane, kalafiory, banany oraz 
mleko. Przy nauce trzeba koniecz-
nie pamiętać również o krótkich 
przerwach i dopływie świeżego 
powietrza. Spacer czy wietrzenie 
pokoju bez wątpienia doda energii 
potrzebnej do nauki.

Drogi maturzysto! Weź głęboki 
oddech i nie pozwól, aby „strach 
przed działaniem wykluczył cię 
z gry”. Egzamin maturalny zbliża 
się wielkimi krokami, wszystko 
jest w twoich rękach. Pamiętaj, że 
największe wysiłki niosą za sobą 
ogromne sukcesy. Niech przy-
świeca ci cel, który chcesz osią-
gnąć – studia na wymarzonym 
kierunku i świetlana przyszłość. 

Spójrzmy na to z naszej strony. 
Węgierski jest w Polsce języ-
kiem bardzo słabo znanym, któ-
ry dodatkowo uchodzi za trudny 
i dziwaczny. Pogląd ten w pew-
nym sensie jest słuszny - rzeczy-
wiście bowiem polski i węgier-
ski to dwa zupełnie inne światy. 
My mówimy językiem nale-
żącym do grupy słowiańskiej, 
która z kolei jest częścią rodzi-
ny języków indoeuropejskich. 
W tej rodzinie są także języki 
germańskie (np. niemiecki, 
angielski, szwedzki), romańskie 
(np. francuski, włoski, hiszpań-
ski), bałtyckie (np. litewski) 
i wiele innych. Nawet języki 
Persji czy Indii są spokrew-
nione z naszym, nie powinno 
nas więc dziwić, że w sanskry-
cie (starożytnym języku Indii) 
znajdujemy takie znajome wy-

razy jak dva, tri, bhrata, mata, 
agni (oczywiście: dwa, trzy, 
brat, matka, ogień). No dobrze, 
a gdzie w tym wszystkim wę-
gierski? Otóż wśród języków 
indoeuropejskich nie znajdzie-
my mowy naszych kompanów.

Węgierski należy do grupy języ-
ków ugrofińskich, która wcho-
dzi w skład uralskiej rodziny 
językowej. W Europie językami 
ugrofińskimi mówią jeszcze 
Estończycy, Finowie i Lapoń-
czycy. Nie znaczy to jednak, że 
mieszkaniec Budapesztu dogada 
się bez problemów ze znajomym 
z Helsinek. Cechy wspólne 
zauważalne są raczej dla języko-
znawców. O kilku charaktery-
stycznych przymiotach języków 
ugrofińskich warto wspomnieć, 
ponieważ dla osób rozpoczy-

nających naukę węgierskiego 
mogą być to kwestie proble-
matyczne.

Z a c z n i j m y  o d  t e g o , 
że w języku węgierskim (po-
dobnie jak w innych z tej grupy) 
nie mamy rodzajów gramatycz-
nych. Dla nas rzeczą naturalną 
jest istnienie rodzaju męskiego, 
żeńskiego i ewentualnie nijakie-
go. Węgrzy świetnie radzą sobie 
bez tego rozróżnienia, zatem 
zaimki, liczebniki, przymiotniki 
i rzeczowniki są u nich jednako-
wego rodzaju.

Istotne jest też to, że stosu-
nek jednych wyrazów do dru-
gich wyraża się za pomocą 
przyrostków znajdujących się 
po wyrazach, a nie przyimków 
stawianych przed wyrazami. Co 
to znaczy? Otóż my mówimy: 
„biblioteka” i „w bibliotece”, 
„szkoła” i „ze szkoły”. U Wę-
grów mamy natomiast: „köny-
vtar” i „könyvtárban”, „iskola” 
i „iskolaból”.

Również przy określaniu posia-
dania danego przedmiotu uży-
wamy przyrostków (osobowo-
-dzierżawczych), a nie zaimków. 
Na przykład o ile „mieszkanie” 
to po węgiersku „lakás”, o tyle 
„moje mieszkanie” to „lakásom”. 
„Pokój” (pomieszczenie) to „szo-

ba”, 
ale „ich po-
kój” to „szobánk”.

Czymś bardzo szczególnym 
jest istnienie dwóch koniugacji 
(czyli sposobów odmiany cza-
sownika przez osoby). Jednej 
używamy wtedy, gdy przed-
miot, którym rządzi czasownik, 
jest określony (znany obu stro-
nom rozmowy), drugiej - gdy 
jest nieokreślony lub nie ma 
go wcale. Pierwszy typ to ko-
niugacja przedmiotowa, drugi 
- podmiotowa.
Trudno to porównać do cze-
gokolwiek w języku polskim. 
To trochę tak, jakbyśmy czasami 
mówili „myję” i „żyją”, a czasa-
mi np. „mywam” i „żywają”...

W języku węgier-
sk im n iezwykle 
istotna jest też har-
monia samogłosek. 
Istnieje bowiem po-
dział samogłosek na 
tylne (a, á, o, ó, u, 
ú - wymawiane przy 
tylnym położeniu 
języka:) i przednie 
(przy przednim, 
są to: e, é, i, í, ö, ő, ü, 
ű). Wyrazy na ogół 
buduje się w oparciu 

o sa-
m o g ł o s k i 

tego samego rodzaju, zgodnie 
z regułą harmonii dodaje się 
także wszelkie końcówki gra-
matyczne. Przykład: „konyha” 
to kuchnia, zaś „konyhátok” 
to „wasza kuchnia” (dodaliśmy 
-tok), natomiast jeśli „lekcja” 
to „lecke”, wówczas „wasza 
lekcja” to „leckétek” (dodaliśmy 
-tek). Podobnie np. dla czasow-
nika „felelni” (odpowiadać) 
mamy „felelek” (odpowiadam), 
ale dla „olvasni” (czytać) jest 
„olvasok” (czytam).

Węgrzy zapisują swój język w al-
fabecie łacińskim, wykorzystując 
przy tym (jak zresztą widzieliśmy 

Kilka przykładowych zwrotów w języku węgierskim:

Jó reggelt kivánok! - Dzień dobry! (dosł. „Życzę dobrego poranka”)
Jó napot kivánok! - Dzień dobry! (dosł. „Życzę dobrego dnia”)

Mi újság? - Co słychać? (dosł. „Co nowego?”)
Köszönöm - Dziękuję

Jó étvágyat! - Smacznego! (dosł. „Dobrego apetytu!”)
Szeretettel üdvözlöm - Serdecznie pozdrawiam

Nem beszélek jól magyarul - Nie mówię dobrze po węgiersku
Nem tudom - Nie wiem

Hogy hívnak? Mártának hívnak - Jak się nazywasz? Nazywam się Marta.
Hol laksz? Budapesten lakom - Gdzie mieszkasz? Mieszkam w Budapeszcie.

Mennyi az idő? - Która (jest) godzina? (dosł. „Jaki czas?”)
Hány éves vagy? Húsz éves vagyok - Ile masz lat? Mam 20 lat.

Magyarul beszélünk - Mówimy po węgiersku.

powyżej) kilka znaków diakry-
tycznych. Na początku mylące 
może być to, że „sz” czytają jako 
„s”, zaś samo „s” tak jak nasze 
„sz”. Poza tym „gy” czyta się 
jako coś pośredniego między „dź” 
i „dj”, „ly” jak „j”, „ty” jak dźwięk 
między „ć” i „tj”, „ny” jak „ń”.

Większość słów języka węgier-
skiego nie jest podobna do pol-
skich, ale oczywiście (tak jak i my) 
Węgrzy posługują się wieloma 
słowami zaczerpniętymi np. z łaci-
ny, znanymi w różnych językach. 
Poza tym zdarzają się wyrazy 
o pochodzeniu słowiańskim, np. 
„ebéd” to „obiad”, a „vacsora” 
to „kolacja” (czyli wieczerza).

Mam nadzieję, że po lekturze tego 
artykułu język węgierski jest już 
dla Was prosty, zrozumiały i za-
chęcający. W końcu, jak to gdzieś 
usłyszałem swego czasu, węgier-
ski brzmi tak samo jak polski - tyle 
że od tyłu...
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Portugalia, dwie gitary, silny, 
przykuwający uwagę głos, me-
lancholijno-rzewne zawodzenie 
o przeznaczeniu człowieka, jego 
życiowej drodze. Fado. Gatu-
nek ten znany był w muzyce 
już w XIX wieku. Końców-
ka wieku następnego stanowiła 
natomiast swoisty powrót do tra-
dycyjnej muzyki portugalskich 
dzielnic. Jedną z artystek, które 
tchnęły w fado nowego ducha, 
jest Marisa dos Reis Nunes 
znana po prostu jako Mariza. 
Fado oznacza los. Jakie jest więc 
muzyczne fado tej pieśniarki?
 Wydana w 2005 roku 
płyta pt. Transparente zzawie-
ra zarówno nieznane jeszcze 
kompozycje, jak i utwory, które 
przynależą już do tradycji ga-
tunku, czego przykładem może 
być pieśń Mal me quer. Sięganie 
po znane utwory zawsze wiąże 
się z ryzykiem narażenia się 
na wtórność, odtwórczość. Jed-
nak Marizie udało się obronić, 
a to m.in. za sprawą tego, że 
nie powtarza, a twórczo roz-
budowuje znany już materiał. 
I tak pierwotny akompaniament 
dwu gitar wsparty został brzmie-
niem takich instrumentów jak: 
skrzypce, flet czy akordeon. 
Sprawia to, iż efekt czy to me-

Pomimo wybitnie militarnej 
nazwy wrocławski Bunkier 
nie ma na koncie chyba ani 
jednej płyty z typowym martial 
industrialem czy sztampowym 
neofolkiem spod znaku 'pruscy 
harcerze przy ognisku w lesie’. 
No, gwoli ścisłości, to w bun-
krowym katalogu od niedawna 
dumnie pręży się Ludola, ale 
to 'harcerze’ rodzimi, lechic-
cy, co już samo w sobie jest 
pewnym ewenementem :-) 
Najnowszy artefakt z Bunkra, 
płyta włoskiego Aendlex, to ko-
lejne z takich trudnych do skla-
syfikowania dzieł, istniejących 
gdzieś na obrzeżach rozmaitych 
'scen’, na przecięciu gatunków.
 Mógłbym na siłę do-
szukiwać się w „Pre Rup Stairs” 
śladów neofolku, ale pod wa-
runkiem, że nie wyobrazicie so-
bie dziarskiej pieśni o utraconej 
Europie i ludziach wśród ruin, 
śpiewanej przez faceta w ofi-
cerkach i mundurowej koszuli. 

2 IV godz. 20:00  Jazzowe jam session 

3 IV godz. 19:00  Sobą gram- koncert Leszka Cichoń-
skiego 

5 IV godz. 19:00 Niech żyje bal! – recital Tomasza Kra-
jewskiego

10 IV godz. 20:00 Bluesowe jam session

11 IV godz. 19:00 Mandala Performance Festival: Dali 
–Sopocki Teatr Tańca - spektakl teatru tańca w ramach 
Mandala Performance Festival 2012

12 IV godz. 19:00 CS Impart swojemu Miastu. Koncert 
wiosenny: Musica Primavera w kościele Św. Krzyża na 
Ostrowie Tumskim

12 IV godz. 20:00 Leningrad – spektakl muzyczny

13 IV godz. 18:00 Klezman!a – The Klezmer Connection 
- koncert

13 IV godz. 20:00 Leningrad – spektakl muzyczny

15 IV godz. 11:00 i 16:00 Zaczarowana Kolomotywa – 
przedstawienie dla dzieci

16 IV godz. 9:30 i 11:30 Zaczarowana Kolomotywa – 
przedstawienie dla dzieci

15 IV godz. 19:00 Mandala Performance Festival: Jezioro 
Łabędzie - PWST w Krakowie Wydział Teatru Tańca w 
Bytomiu, Afterparty - Pink Mama Theatre (Szwajcaria) –
18-22 IV  48. Wrocławski Festiwal Jazzowy Jazz nad 
Odrą

22.IV godz. 17.00 łączony finisaż wystaw: 
Players – Jan Adamec - wystawa fotografii, 
wystawa Konkursu na plakat 48.JnO, 
Musica Pictura Erit – Muzyka będzie obrazem - wystawa 
fotografii Marty Ignatowicz

24 IV godz. 19:00 Niebezpieczna gra – spektakl

25 IV godz. 19:00 Niebezpieczna gra – spektakl

26 IV godz. 18:00 Przed premierą. Jan Poprawa i Bogu-
sław Sobczuk rekomendują: Joanna Kaszta

lancholii czy pobudzenia, osiąga 
się już nie tylko za pomocą 
niebywałego głosu wokalistki, 
który być może po części za-
wdzięcza swoim afrykańskim 
korzeniom, lecz także dzię-
ki różnorodności skali dźwięko-
wej instrumentów. Jednocześnie 
trzeba podkreślić, iż wokal 
Marizy w żadnym wypadku 
nie został przykryty brzmie-
niem pozostałych muzyków. 
Od początku do końca to jej 
głos jest na pierwszym planie; 
przejmuje, hipnotyzuje nie-
samowitą skalą i przekazuje 
niezwykłą ilość emocji, o które 
przecież w fado głównie cho-
dzi. Można więc tutaj mówić 
o doskonałym współbrzmieniu 
i wzajemnym uzupełnianiu się.
 Na płycie pozostała 
także zachowana równowaga 
pomiędzy utworami dość no-
stalgicznymi, opowiadającymi 
o trudach życia, czego przy-
kładem może być wspomnia-
ne już Mal me quer, a tymi, 
których wydźwięk jest opty-
mistyczny, radosny, a sama 
melodia zachęca do tańca (np. 
Recusa). Różnorodność form 
oraz dźwięków zdają się to dość 
dobrze naśladować faktyczny 
obraz życia. A o czym konkret-

nie śpiewa Mariza? Chciałoby 
się powiedzieć, że o wszyst-
kim i nie byłoby w tym wiele 
z kłamstwa. Jej utwory trak-
tują m.in. o samotności na ob-
czyźnie, niespełnionej miłości, 
o tęsknocie, rodzinie. Nie bez 
przesady rzec można, iż nic, 
co ludzkie, nie jest fado obce. 
Być może tematyka pieśni nie 
należy do zbyt nośnych, jednak 
taka jest specyfika tego gatunku, 
takie życie. Tak więc bez wąt-
pienia płyta Marizy zachowuje 
harmonię, czy – jak chce tego 
tytuł – przejrzystość. I to nie 
tylko brzmieniowo, ale także na 
płaszczyźnie tekstowej. Każda 
nuta, każde szarpnięcie struny, 
niespodziewane wyciszenie 
melodii, czy też przeciwnie – jej 
głosowe wzmocnienie, w końcu 
każde wyśpiewane słowo, wy-

dają się doskonale dopasowane, 
przemyślane; słowem: tworzą 
nierozerwalną całość.
 Słuchając głosu Ma-
rizy, chciałoby się, aby hi-
storia muzyki wymieniała jej 
nazwisko obok takich tuz jak 
Amalia Rodrigues czy Maria 
Severa. Płyta Transparente daje 
na to spore nadzieje, a może 
nawet realne szanse. A ustosun-
kowując się do zadanego wcze-
śniej pytania o to, jakie jest 
fado Marizy, powiem słowami 
utworu: Mue fado, mue. 

Mariza – „Transparente”, Times 
Square Records 2005

Nic z tych rzeczy. Jeżeli istotnie 
jest to neofolk, to raczej ten spod 
znaku Current 93, wyzbyty defi-
ladowego patosu i lamentu nad 
zmierzchem Zachodu. Zdaje 
mi się - choć w teksty szcze-
gólnie się nie wgłębiałem - że 
jest to raczej 
lament oso-
bisty, zgoła 
intymny, do 
tego trochę 
odrealniony, 
j a k b y  k t o ś 
o p o w i a d a ł 
sam sobie rze-
czy dla siebie 
tylko zrozu-
miałe. 
 Może przesadzam 
i niepotrzebnie doszukuję się 
tego, 'co autor miał na myśli’, 
ale chcę po prostu wprowa-
dzić was jakoś w nastrój. Jeśli 
bowiem pominiemy nastrój, 
klimat, atmosferę... to cóż nam 
pozostanie?

 Ano ,  k i lkanaśc ie 
smętnych, leniwie się ciągną-
cych piosenek na głos męski 
i gitarę akustyczną, ozdobio-
nych śladowymi maźnięciami 
ambientalnej elektroniki. W ma-
teriałach reklamowych sugeruje 
się podobieństwa do ballad 
Charlesa Mansona i acid-folku. 
Zapewne jest to jakiś trop, acz 

trudno go oce-
nić, jeśli jest 
się od dłuż-
szego czasu 
niemal całko-
wicie pogrą-
żonym w to-
pornych, mi-
litarno-neo-
klasycznych 
t r o m t a d r a -
cjach (a to wła-

śnie jest moim udziałem). Spró-
buję więc inaczej: brzdąkanie 
od niechcenia i zbolały, przegra-
ny wokal - niby nic, ale wiado-
mo, że niektórzy potrafią wiele 
z tego wyczarować. Tak właśnie 
czaruje nas Aendlex. To muzy-
ka zamglona, melancholijna, 

nostalgiczna, wieczorne ma-
rudzenie kowboja wpatrzo-
nego gdzieś w horyzont pre-
rii.  Śmieszne skojarzenie, 
ale wyczuwam w tym graniu 
coś... amerykańskiego wła-
śnie, mimo że projekt pochodzi 
z Italii. Amerykańskiego jak 
alt-country w wykonaniu Wo-
ven Hand i 16 Horsepower. 
 Pogubiłem się, szyb-
ko więc ucieknę z tego za-
gmatwania tylnym wyjściem. 
Podsumowując: pakiet psycho-
delicznych piosenek, w więk-
szości bardzo podobnych do 
siebie (pomijając numery 8, 
13, 15 i 16) i tworzących razem 
spójną całość. Ta całość to spa-
cer lekko chwiejnym krokiem 
przez czyjeś pokręcone życie, 
strzępki starych wspomnień, 
pijackie urojenia, zawiedzione 
nadzieje, cienie chwil radości 
- i tak dalej, i tak dalej. Lubicie 
Bohren albo Heroin and Your 
Veins? To inny rodzaj grania, 
ale podobna wrażliwość...

Adam 
Tomasz Witczak

Piosenki na gitarę i głos męski

REKLAMAPortugalia, dwie gitary i głos
Ewa 
Tomaszewska
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Budowlana wiosna
Adam 
Tomasz Witczak

Co budowano we Wrocławiu pod koniec zimy i co czeka 
nas wiosną? Warto pokusić się o mały przegląd ostatnich 
wydarzeń na lokalnym rynku nieruchomości. We Wrocła-
wiu ceny metra kwadratowego spadają (jak wszędzie), ale 
praca mimo wszystko idzie do przodu.  

Tak przynajmniej można wno-
sić z barwnych reklam, a także 
z atmosfery panującej na tar-
gach deweloperskich i budow-
lanych. W marcu mieliśmy 
dwie takie imprezy: Targi Do-
mów i Mieszkań „Nowy Adres” 
oraz Międzynarodowe Targi 
Budownictwa „Tarbud”. Jedne 
i drugie odbywały się w Hali 
Stulecia i na obu obecne było 
„Słowo Wrocławian”. Bę-
dziemy zresztą gościć także 
na kwietniowej imprezie o na-
zwie „Żyj i Mieszkaj we Wro-
cławiu”. Nim jednak wybie-
gniemy w przyszłość, spójrz-
my wstecz na to, co się działo. 

Firma Reas przygotowała raport 
„Rynek mieszkaniowy w Polsce 
po czwartym kwartale 2011 r.”. 
Główny wniosek z niego jest 
taki:  „Rok 2011 był okresem 
stabilnej sprzedaży, a w po-
równaniu z rokiem poprzednim 

przyniósł na rynku pierwot-
nym wzrost liczby zawartych 
transakcji. Jednocześnie dewe-
loperzy stopniowo zmniejszali 
liczbę projektów wprowadza-
nych do sprzedaży, co w dru-
giej połowie roku ustabilizowa-
ło wielkość oferty.” W raporcie 
zwraca się też uwagę na gorsze 
niż kiedyś warunki kredyto-
wania hipotecznego dla mło-
dych rodzin.

W roku 2011 w  
sześciu aglome-
racjach wprowa-
dzono na rynek 
37,5 tys. miesz-
kań,  a  więc 
o 21% wię-
cej niż przez 
cały rok 2010. 
77% mieszkań oferowanych 
przez deweloperów to loka-
le w stanie realizacji. Jeśli 
chodzi o podaż, to w roku 2011 

usługowych w dzielnicy Fa-
bryczna przy ulicy Granicz-
nej. Mieszkania będą miały 
metraż od 37 do 78 metrów 
kwadratowych, przy czym 
dostępne będą także lokale 
dwupoziomowe z tarasami oraz 
parking podziemny. Inwestycja 
miała ruszyć jeszcze w pierw-
szym kwartale roku 2012. 
Miejmy więc nadzieję, że kiedy 
czytacie Państwo te sło-
w a , 

to pra-
ce idą już jak 

burza.

WPB kontynuuje prace przy 
ulicy Dożynkowej (dzielnica 
Klecina), gdzie powstaje nowe 
osiedle (87 mieszkań w sprze-
daży, przy czym najniższa cena 
za metr kwadratowy to 5900 
złotych brutto). Ta sama fir-

ma wznosi także 16 budynków 
na osiedlu Ołtaszyn. Każdy liczy 
trzy kondygnacje, razem daje 
to 95 mieszkań. 
Botanica Residence to kom-
pleks, który powstaje na rogu 
ulic Sienkiewicza i Matejki, 
blisko Ogrodu Botanicznego. 
Będą tu mieszkania, biura 
(ok. 2,5 tys. metrów kwadra-
towych) i lokale usługowe. 

Inwestycja jest dziełem 
firmy DOM.Develo-

per.  Lokale będą 
miały od 40 do 250 
metrów kwadrato-
wych.
 
WPBM „Mój 
Dom” planu-
j e  wznieść 
p rzy  u l i cy 
P i ę k n e j 
dwa budyn-
ki l iczące 
s i e d e m 
kondygna-
cji. Będzie 
to „Zaką-
tek Pięk-
na”, wypo-

sażony m.in. w pod-
ziemne garaże połączone win-
dami z kondygnacjami miesz-
kalnymi. Na realizację całości 
trzeba poczekać ponad rok.

Warto wspomnieć o Whi-
te Medical Center – nowym 
biurowcu, wznoszonym przez 
MDL Poland, który stanie 
przy ulicy Awicenny (niedale-
ko rozdzielni Poczty Polskiej). 
Budynek ma mieć sześć pięter 

i blisko 7,5 tysiąca metrów 
kwadratowych powierzchni 
przeznaczonej do użytku. Na 
samym tylko parterze powsta-
ną: apteka, centrum medyczne, 
przedszkole, a także kilka skle-
pów i lokali gastronomicznych. 
Na wyższych kondygnacjach 
mieścić będzie się 5000 metrów 
kwadratowych powierzchni 
biurowej, zaś najniżej – pod 
ziemią – znajdzie się parking 
z miejscami dla 260 samocho-
dów. Na to wszystko trzeba 
poczekać (według zamierzeń) 
nieco ponad rok, ponieważ 
inwestycja ma zostać oddana 
do użytku w maju roku 2013.

Inny budynek biurowy – dla fir-
my Volvo – zrealizuje Skanska 
przy ulicy Włodarskiej. Prace 
będą polegały nie na wznosze-
niu nowej budowli od podstaw, 
ale na adaptacji kamienicy po-
chodzącej z początku XX wie-
ku. W ten sposób stary budynek 
zostanie przekształcony w no-
woczesne centrum, wyposażo-
ne w biura i sale konferencyjne.

Jak widać, mimo osławionego 
kryzysu wciąż coś się dzieje, 
powstają nowe lokale mieszkal-
ne i biura dla przedsiębiorców. 
Z punktu widzenia nabywców 
korzystny jest spadek cen. 
Być może właśnie teraz mamy 
okres, w którym najbardziej 
opłaca się kupować? Pamiętaj-
my przy tym, że nigdy niczego 
nie da się przewidzieć ze stu-
procentową dokładnością.

Źródła: raport REAS (http://www.reas.pl), 
„Rynek Dolnośląski” (marzec 2012)

sprzedano 29,7 tys. lokali, co 
stanowi wzrost o 7% w po-
równaniu z rokiem 2010. Ana-
litycy Reas oceniają obecny 
stan rzeczy jako ustabilizo-
wanie się oferty, ponieważ 
liczba mieszkań sprzedanych 
była mniej więcej na tym sa-
mym poziomie, co liczba lo-
kali wprowadzonych do sprze-
daży. Analitycy przewidują na 
ten rok spowolnienie wzrostu 
gospodarczego i wzrostu płac 
(co w oczywisty sposób pogor-
szy sytuację na każdym rynku) 
oraz ograniczenie zakupu 
mieszkań po wprowa-
d z e n i u  t z w . 
ustawy dewe-
l ope r sk i e j . 
P o c i e s z e -
n iem ma 

być 

fakt, że zarów- no banki, 
jak i deweloperzy, są świadomi 
sytuacji i przygotowują się do 
niej od kilku miesięcy...

Wróćmy do Wrocławia i tego, 
co się buduje tutaj. Otóż firma 
LC Corp pracuje nad budową 
kompleksu mieszkań i lokali 

www.bogdanglass.pl

 
PHU Bogdan Glass 
 
51-162 Wrocław 
ul. Czajkowskiego 11-13 
tel. +48 602 636 488 
e-mail: biuro@bogdanglass.pl 
 
 

OFERTA: 
lustra na wymiar 
szkło do kuchni 
kabiny prysznicowe

  kupon   
  5% rabatu

Wolnostojący dom jednorodzinny tylko 8 km od Wrocławia

• dom o powierzchni 176 m2 na działce 1100 m2 w cenie 580.000 PLN brutto

• stan surowy zamknięty z wykończoną elewacją

• garaż w bryle budynku

• spokojne osiedle domków jednorodzinnych przy lesie w Chrząstawie Małej

tel. 501 630 945; e-mail: info@drmpartner.pl
www.drmpartner.pl 

Działka 1100 m
2

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA
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Bezdomni – tak blisko nas, 
a wciąż tak daleko, niezrozu-
miani, niewidzialni. Mówią 
o sobie „giganci”. Traktują 
siebie jak oddzielne środowisko 
ludzi odizolowanych od reszty 
społeczeństwa. Patrzymy na 
nich z góry, a wystarczy zbli-
żyć się, choćby porozmawiać, 
by zgłębić bezdenną studnię 
ludzkich historii. Tak oddalone 
od naszego wygodnego życia, 
nagle w nas uderzają, nasuwając 
myśl: To samo może przecież 
przytrafić się mnie. Nie wiem, 
co los zgotuje mi w przyszło-
ści.  
 Często, widząc że-
brzących ludzi, jesteśmy prze-
konani, że to pójście na łatwi-
znę, dobry sposób na życie – nie 
trzeba pracować, wystarczy 
siedzieć bezczynnie cały dzień, 
a za zebrane pieniądze można 
kupić bułkę czy wino. To ko-
niec rozważań większości ludzi 
na temat bezdomności. Problem 
jednak jest dużo szerszy. Błędne 
jest stwierdzenie, że ci ludzie 
(czy też większość z nich) sami 
sobie zgotowali taki los. Często 
brak domu łączy się z utratą 
pracy, brakiem środków na 
opłacenie czynszu, a co za tym 
idzie – eksmisją. Jako przy-
czynę, statystyki podają rów-
nież rozpad rodziny, problemy 
alkoholowe i inne uzależnienia, 
patologie, opuszczenie domu 
dziecka czy powroty ze szpitali. 
To ostatnie tyczy się głównie 
osób starszych, które – opusz-
czone przez rodzinę – nie mają 

Czy pomagać bezdomnym?

Ich domem są opuszczone budynki, stare  
kamienice, dworce, ławki w parkach. Można 
ich spotkać w każdej dzielnicy. Najgorszym 
okresem jest dla nich zima. Aby ją przetrwać, 
nocują w schroniskach, piwnicach czy toale-
tach publicznych. 

Ewa Kowalczyk

się gdzie podziać.
 „Słowo Wrocławian” 
dotarło do Schroniska Bez-
domnych Kobiet i Dzieci we 
Wrocławiu. Jedna z opiekunek 
podkreślała ogromny problem 
z miejscami w tymże schroni-
sku: - Nasza placówka cały czas 
jest przepełniona. Co najmniej 
co drugi dzień mamy nowe 
zgłoszenia, a kobiety będą-
ce w schronisku nie mają gdzie 
się podziać. Najczęściej to ofiary 
znęcania się. Schronisko jest 
dla nich ostoją, miejscem, gdzie 
mogą poczuć się bezpiecznie – 
to przecież najważniejsze dla 
każdego człowieka. Nierzadko 
są to również osoby starsze, wy-
chodzące ze szpitali, którymi 
bliscy nie chcą się opiekować, 
a one nie mają się gdzie zatrzy-
mać. Rzeczywistość jest przera-
żająca – matki wyrzucają córki 
na bruk, córki wyrzucają matki. 
Najgorsze jest to, że wciąż jeste-
śmy tak daleko od patrzenia na 
bezdomnego jak na taką samą 
osobę jak my. Z tymi samymi 
potrzebami i wartościami. Oni 
mają poważne problemy, są nie-
zwykle zagubieni, a w takich 
momentach najważniejsza jest 
przede wszystkim bliskość men-
talna. Zwykła rozmowa, wspar-
cie psychiczne, współczucie, 
próba zrozumienia, może oka-
zać się tym, czego potrzebuje 
drugi człowiek. Dziś świado-
mość społeczna ludzi ogranicza 
się do spojrzenia na każdego 
bezdomnego jak na osobę, która 
zapewne z premedytacją chce 

od nas coś wyłudzić. Nawet 
jeśli wykażemy się dobrą wolą, 
damy pieniądze, pewnie je 
przepije – to nasze myślenie. 
Przepełnia je strach przed bez-
domnymi, jakby byli innymi 
ludźmi od nas. A nie jest tak! 
Są tacy sami, a ich wdzięczność 
za okazane zainteresowanie, 
przyjazną rozmowę i chęć po-
mocy jest ogromna i daje nie-
zwykle dużo energii.
 Na marcowym spotka-
niu „O socjologii z literatką”, 
poświęconym problemowi bez-
domności, wyniki swoich badań 
przedstawiał dr Jerzy Żurko. 
Ustalił on, że we Wrocławiu jest 
obecnie około 1600 – 1800 osób 
bezdomnych. Będąc w prze-
szłości opiekunem w jednym 
z ośrodków, naciskał raczej na 
potrzebę rozwijania profilaktyki 
zapobiegania bezdomności, 
niż na budowanie schronisk 
i noclegowni. Zwracał uwagę 
na problem ogromnej różnorod-
ności przyczyn bezdomności, 
podkreślając, że ci ludzie mają 
odmienne problemy życiowe, 
dlatego schroniska powinny 
dopasować się do ich kategorii 

i być przede wszystkim ośrodka-
mi oferującymi pomoc wyspe-
cjalizowanych w danej dziedzi-
nie psychologów i pedagogów. 
 Dr Żurko przedstawił 
socjologiczny punkt widzenia, 
sprzeciwiając się bezpośred-
niemu pomaganiu bezdomnym: 
Jest trochę tak, że problem 
żebractwa można porównać do 
problemu prostytucji. Każda 
prostytutka ma swojego opie-
kuna, podobnie jak większość 
żebraków. Ci opiekunowie mają 
swoje rewiry, których nie można 
naruszać. Dlatego jest chyba 
zupełnie jasne, że nie warto 
finansowo wspierać żebraków, 
ponieważ nie rozwiązuje to ich 
problemów.
W swojej wypowiedzi dr Żurko 
podkreślał, że następstwem 
zwiększenia miejsc noclego-

wych jest „zasysanie” ludzi 
z innych województw. Wrocław 
zyskuje przez to miano „cudow-
nego miasta dla bezdomnych”. 
Stanowisko dr Żurka jest zatem 
jednoznaczne – nie powinno się 
pomagać, bo liczbę bezdom-
nych należy ograniczać.  
 Powyższe wypowie-
dzi wzbudziły wiele kontrower-
sji. Po zakończeniu spotkania 
udało nam się porozmawiać 
z przedstawicielami schroni-
ska w Szczodrem pod Wrocła-
wiem. Opiekunowie przysłu-
chiwali się całemu spotkaniu 
i okazało się, że nie do końca 
ich obserwacje pokrywały się 
z tymi, które przedstawił dr Żur-
ko.  Zwracali oni uwagę choćby 
na problem starszych ludzi, 
którym zamarza woda w rurach 
zimą. Nie mają od kogo uzyskać 
pomocy. Wówczas przychodzą 
do schroniska, by się ogrzać, 
żyją tam, pomieszkują, stają się 
bezdomnymi. Czy wobec tego 
im również nie należy pomagać? 
Pozostać obojętnym, trzymając 
się kurczowo idei: im mniej 
schronisk, tym mniej bezdomnych? 
Bezdomni wśród nas…

 
Ostrów Tumski, 8.30 rano. Na 
drewnianej ławce owinięty strzę-
pami koca siedzi mężczyzna. 
Skręca papierosa. Tytoń leży na 
foliowej siatce. Obok stoją dwa 
kubki, na których widać niemyte 
od dawna ślady po herbacie. Przy 
ławce rozłożony jest parasol sło-
neczny. Na dworze lekko mży.
Jego dawny dom został przezna-
czony do rozbiórki. Zamurowali 
mu nawet okna. To było 3 lata 
temu. Teraz śpi na tej drewnianej 
ławce.
 -  Żona mi  zmar -
ła w styczniu - opowiada An-
toni. Ma 50 lat. - Sam nie mam 
gdzie się podziać. Utrzymuję się, 
z czego się da. Do pracy mnie 
nikt nie weźmie, bo łachy mam 
stare i do tego niemyty.
 Późna godzina wie-

czorna. W okolicach Pasażu Nie-
polda krąży bezdomny na wózku 
inwalidzkim. Wracając z wy-
cieczki rowerowej, staję i daję mu 
ciastka. Nie ma domu od trzech 
lat. Choruje na żółtaczkę typu 
B i C. Jego siostra wyrzuciła go 
z mieszkania, bo boi się, że zarazi 
jej małe dzieci. W schronisku 
przebywał krótko. Inni bezdom-
ni źle go traktowali z powodu 
niepełnosprawności, nękali go, 
poniżali. 
Zimę przetrwał, zamykając 
się w toalecie Galerii Domini-
kańskiej. Często tam nocował.
- Nie piję alkoholu. Czasem 
jakieś piwo, ale nie to, że co-
dziennie. Żeby mieć co jeść, 
szukam w śmietnikach. Często 
ludzie wyrzucają dobre jedzenie. 
Jak nie ma co jeść, to żebrzę. 
To jest najgorsze. Wstydzę się 
tego, ale przecież muszę za coś 
żyć…
 Kamienice na Trau-
gutta, godziny popołudniowe. 
Bezdomni pomieszkują także 
tutaj. Byli na klatkach scho-
dowych. Czuć jeszcze mocz. 
Zaglądają tu częściej, gdy po-
goda nie dopisuje. Miejsce przy 
zsypie na śmieci to wygodne 
lokum. Jest bezpiecznie, czy-
sto, a przede wszystkim ciepło. 
W osiedlowym sklepie kupią 
coś do jedzenia i tak mogą prze-
czekać do rana. Teraz ich nie 
ma, wrócą dopiero wieczorem.
Obecnie na terenie Wrocławia 

działa Koło Wrocławskie, posia-
dające osobowość prawną i sta-
tus organizacji pożytku publicz-
nego. Prowadzi ono trzy ośrodki 
dla mężczyzn i jeden dla kobiet. 
Placówki posiadają łącznie 420 
stałych miejsc noclegowych. 
Środki finansowe na działalność 
pochodzą przede wszystkim 
z dotacji Gminy Wrocław, dota-
cji Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej, ale także w dużej 
mierze od osób prywatnych 
i przedsiębiorców. Duże zna-
czenie mają wpływy z tytułu 
odpisu 1% podatku. Istotną 
pomocą w utrzymaniu placówek 
są darowizny rzeczowe, w tym 
żywność i odzież.
Otrzymywane wsparcie na utrzy-
manie schronisk i noclegowni 
to ważny gest międzyludzkiej 
solidarności. Wsparcie poma-
ga w skutecznym chronieniu tak 
znaczącego dobra, jakim jest 
godność ludzka. Pracownicy 
schroniska mówią o swojej dewi-
zie, którą się kierują, pomagając: 
„Powinno się być dobrym jak 
chleb, który dla wszystkich leży 
na stole, z którego każdy może 
kęs dla siebie ukroić i nakar-
mić się jeśli jest głodny”. Jeśli 
nasz wysiłek, wsparcie i życz-
liwość, miałyby się przyczynić 
do polepszenia losu choćby jed-
nego z tych ludzi, to warto wciąż 
próbować i podejmować próby 
pomocy.
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Tanio czy modnie? Pytanie 
to wydaje się spędzać sen 
z powiek niejednego klienta. 
Zastanówmy się jednak, czy 
nie można się ubrać zarówno 
tanio, jak i modnie. Zdaje się, 
że rynek daje nam coraz więcej 
możliwości do wyboru. Poza 
sklepami, które szczycą się roz-
poznawalnym logo, istnieje całe 
mnóstwo małych, często rodzin-

Moda na nie-modę
Szum, tłum, nieustanne przesuwanie się 
wieszaków, przymierzanie. Tak pokrótce 
można by opisać to, co każdego dnia dzieje 
się w umieszczonych w centrach handlowych 
sklepach odzieżowych. Ile by ich nie powsta-
ło, w tylu byłyby kolejki. O dziwo, sytuacja ta 
dokładnie tak samo wygląda w niemarkowych 
sklepach. Czyżby rządził nami jakiś dziwny 
pęd ku posiadaniu ubrań? 

nych butików oraz tzw. second 
handów, outletów i niezwykle 
ostatnio modnych sklepów 
z odzieżą używaną Vintage. 
Fanów tego typu miejsc jest 
coraz więcej. Czym ów fakt jest 
motywowany?

Kiedy wchodzimy do „wielkie-
go” sklepu „wielkiej” marki, 
zazwyczaj widzimy piękny 

obrazek. Oto na setkach wie-
szaków wiszą dziesiątki ubrań, 
które charakteryzuje oczywista 
powtarzalność. Ładne to, modne 
to, ale co komu po tym, kiedy 
przychodząc do pracy widzi 
koleżankę tym samym żakiecie 
czy kolegę w identycznych 
spodniach. Można się domy-
ślać, iż pod uśmiechem kryje 
się wówczas złość, a nawet za-
żenowanie z wynikłej sytuacji. 
Zdaje się, że mało kto lubi tego 
typu postępującą uniformizację. 
Pozostaje więc do wyboru kilka 
opcji i kilka miejsc, w których 
można ubrać się tak, by, w pozy-
tywnym znaczeniu tego słowa, 
„odstawać” od tłumu. Pierw-
szym z nich z całą pewnością 
są prywatne zakłady krawieckie. 
Kojarzą się one nieco elitarnie (i 
trochę takie właśnie są), jednak 
czasem warto je odwiedzić, 
by mieć pewność, że wyglą-
da się nie tylko oryginalnie, 
ale przede wszystkim dobrze 
i schludnie. Dla tych, którzy 

niekoniecznie mają finanse na 
skrojenie sobie ładnego garni-
turka, wybór także jest ciekawy 
i wcale niemały. 

Niezwykle dużym zaintereso-
waniem cieszą się wrocławskie 
outlety. Są to sklepy, w których 
znaleźć można odzież pocho-
dzącą z końcówek serii czy 
nadwyżek produkcyjnych. Cza-
sem zdarza się, iż są to ubrania 
drugiego gatunku. Niewątpliwie 
największą zaletą tego typu 
sklepów są ceny. Jeśli komuś 
niekoniecznie zależy na tym, by 
mieć rzecz, która akurat w da-
nym czasie jest na topie, śmiało 
może się wybrać do outletu. 
Warto podkreślić, iż zazwyczaj 
towar znajdujący się w tego typu 
sklepach, nie odbiega jakością 
od tego, za który w marko-
wym butiku zapłacilibyśmy 
nawet 70% więcej. Jeśli jednak 
uprzemy się i stwierdzimy, 
iż koniecznie musimy kupić 
coś w centrum handlowym, war-

to poczekać na sezonowe pro-
mocje i wyprzedaże. Przy takich 
okazjach wychodzi cała prawda 
i dopiero wówczas poznajemy 
prawdziwą wartość produktu. 

Inną opcją, która także cieszy się 
coraz większym zainteresowa-
niem, są second handy potocz-
nie nazywane lumpaksami czy 
szmateksami. Krótko mówiąc, 
chodzi o sklepy z używaną 
odzieżą. Co sprawia, że tyle osób 
tak chętnie je odwiedza? Można 
podejrzewać, iż bardzo istotną 
kartą przetargową jest tutaj cena. 
Nie da się ukryć, iż wycieczka 
do takiego sklepu wiąże się 
z ogromną oszczędnością w sto-
sunku do wizyty w markowym 
punkcie. Dodatkowym atu-
tem jest to, że wybór odzie-
ży w „lumpeksie” jest niezwykle 
duży i właściwie trudno trafić 
na dwie takie same rzeczy. 
Kusi to przede wszystkim tych, 
którzy dzięki swojemu ubraniu, 
chcą być niepowtarzalni. Nie 

można też zapomnieć, że w tego 
typu sklepach nowe dostawy 
są znacznie częstsze (zazwy-
czaj raz w tygodniu) niż w in-
nych miejscach handlujących 
odzieżą. Kiedy można zaosz-
czędzić i znaleźć coś naprawdę 
godnego uwagi (zdarza się 
także, że markowego i zupełnie 
nieużywanego), warto wstąpić 
do tego typu miejsca. Gołym 
okiem widać, że Wrocławianie 
polubili „lumpeksy” – wystar-
czy, jadąc rano do pracy, rozej-
rzeć się nieco, by zobaczyć tłu-
my przed sklepami, w których 
była nowa dostawa.    

Szum, tłum, nieustanne prze-
suwanie się wieszaków, przy-
mierzanie. Jedni to lubią, inni 
nienawidzą, ale faktem pozostaje 
jedno – każdy czasem musi. 

Brytyjka, będąc początkującą 
tancerką, wzbudziła wiele kon-
trowersji swoją osobą. Żyjąc 
na przełomie XIX i XX wieku, 
stworzyła własną filozofię tań-
ca. Według niej ruchy powinny 
być przekazem myśli i uczuć, 
a ponieważ nie wszystkie ludz-
kie uczucia są piękne, więc ich 
przekazy ruchowe nie mogą być 
zawsze banalnie „ładne”, miłe 
dla oka. Sądziła, że tancerka nie 
może być  dla widzów baśnio-
wym zjawiskiem, uroczą wróżką 
czy romantyczną zjawą, ale 
cząstką ludzkości. Powinna 
emanować ludzką istotą i tym, co 

Czar tańca

Taniec ma w sobie niewątpliwie pewien pier-
wiastek magii. Każdy może to potwierdzić, 
każdy kiedyś „coś” tańczył, zauważając, że to 
doskonały środek wyrażania uczuć, emocji. 
Trudno nie zgodzić się ze słowami Marthy 
Graham, jednej z najważniejszych prekurso-
rek współczesnego tańca, że „każdy Taniec 
jest odkryciem nas samych”.

jest w niej głęboko ukryte. Każ-
da kompozycja wymaga zatem 
nowych środków wyrazu, czer-
panych z ruchów naturalnych, 
które mogą stać się czasem 
nawet zdeformowane.

Do dziś to właśnie jest naj-
bardziej zachwycające i cen-
ne w tańcu – poprzez sposób, 
jaki wyrażamy siebie, oddając 
się dźwiękom muzyki, nie da 
się kłamać ani oszukiwać. Jak 
na dłoni widać nastrój człowie-
ka. To, co być może chcemy 
ukryć w codziennych rela-
cjach,  w tańcu zyskuje pełną 

swobodę wyrazu. Wszystkie 
negatywne emocje, dobre czy 
złe, uzewnętrzniają się, 
jesteśmy oczyszczeni. 
Na tym polega czar, 
mistyczny urok tańca.

Taniec, w nieco innej 
postaci niż oglądany 
dziś, towarzyszył nam 
od najbardziej archaicz-
nych czasów. Już w Bi-
blii widzimy opis tańca kró-
la Dawida przed Arką Przy-
mierza. W Europie z kolei 
najwcześniejsze wieści na ten 
temat pochodzą od Homera, 
który w „Iliadzie” opisuje 
grecką cho-
reę. Tak więc 
taniec to naj-
starszy "po-
pęd ducho-
wy" ,  obec -
ny we wszyst-
kich kulturach 
i epokach, towa-
rzyszący człowiekowi 
od tysięcy lat, służąc jako 
narzędzie do wyrażania 
jego wzruszeń i emocji.
P o ł ą c z e n i e  r u c h u 
i muzyki również współcze-
śnie wywołuje ogromne wra-
żenie i chcemy je oglądać. 
Mówią o tym choćby rekordy 
popularności znanych progra-
mów rozrywkowych z „TAŃ-

CEM” w tytule, w których biorą 
udział celebryci, mniej lub bar-

dziej znani, ale na 
pewno chcą-
cy się, z po-
wodzeniem 
zresztą, wy-
promować. 
B y ć  m o ż e 
czasem za-

stanawialiśmy 
się, w czym tkwi 

fenomen takich 
programów. Otóż, 
oglądając je może-
my się utożsamiać 
z tańczącymi gwiaz-
d a m i .  C h o c i a ż -
by w myślach prze-

nieść się na par-
kiet i poczuć 

przez chwilę 
z a s t r z y k 
a d r e -
n a l i n y . 

To nawet jest funk-
cją naszego umysłu 
- naukowcy odkry-
li w nim tak zwane 
neurony lustrzane, 
które odbierają to, co 
oglądamy i stwarza-
ją w naszym organi-
zmie poczucie, jakbyśmy 
sami to robili. Krótko 
mówiąc, gdy ogląda-
my kogoś w tańcu, nasz 
umysł wywołuje w naszym 

organizmie taki stan, jakbyśmy 
sami tańczyli.

Statystyki i badania naukowców 
nie pozostawiają wątpliwości, 
że poprzez wzrost możliwości 
technologicznych, mamy coraz 
mniejszy kontakt z sobą samym, 
coraz mniej sami siebie rozu-
miemy i własne ciała. Powoli 
tracimy kontakt z rzeczywi-
stością, zamknięci w swoich 
domach przed komputerem lub 
telewizorem. Wydaje się, że 
człowiek nawet nie chciałby 
odczuwać, bo uczucia przeszka-
dzają mu w wykonywaniu pracy 
czy pędzeniu przez życie. Ale 
tak się nie da. Dochodzimy do 
pewnej granicy absurdu i tutaj 
taniec staje się sposobem na 
przywrócenie porządku, na ule-
czenie tej chorej sytuacji, którą 
sami sobie stworzyliśmy. Nie 

tylko daje nam możliwość wy-
rażania emocji, ale dzięki niemu 
poznajemy lepiej siebie samego. 
Kiedy rozpoczynamy pracę nad 
naszym ciałem, także psychika 
i umysł zaczynają się zmieniać. 
W tańcu możemy stworzyć 
sobie nasz wymarzony świat, 
przestrzeń w której możemy 
powiedzieć, co chcemy. Poczuć, 
że naprawdę żyjemy.

Taniec to także nauka blisko-
ści, przełamywanie barier, 
umiejętność zaufania drugiemu 
człowiekowi i jego lepszego 
zrozumienia, nauka empatii. 
Bez wątpienia  przy dzisiejszym 
postępie i wyalienowaniu czło-
wieka, będzie miał coraz więk-
sze znaczenie w wyrażaniu 
uczuć i przywracaniu kontaktów 
międzyludzkich.

Ewa 
Tomaszewska

Ewa Kowalczyk

REKLAMA
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Warto uświadomić sobie, że 
kulturystyka nie jest tym sa-
mym, co sporty siłowe - takie 
jak podnoszenie ciężarów czy 
konkurencje rozgrywane pod-
czas zawodów „Strong Man”. 
Celem kulturystyki nie jest siła 
sama w sobie. Trening fizycz-
ny jest jedynie środkiem do 
celu właściwego, czyli określo-
nego wyglądu. Zawody kultury-
styczne polegają na pozowaniu, 
a więc na prezentowaniu swojej 
sylwetki. Oczywiście nie zmie-
nia to faktu, że kulturyści zazwy-

Rzeźbiąc w ciele
Narcyzm, bezgraniczna próżność, igranie 
ze zdrowiem i ślepa koncentracja na ciele-
sności - czy ciężka praca, wymagający sport 
i mozolne wykuwanie ideału piękna? Jak 
należy spoglądać na kulturystykę? Dla jednych 
„bodybuilding” to chorobliwe przekształcanie 
samego siebie w nieludzkie monstrum, dla 
innych - pełna kontrola nad własnym ciałem i 
wydobywanie z niego pożądanych kształtów 
niemal tak, jak rzeźbiarz formuje marmur.

Adam 
Tomasz Witczak

czaj są bardzo silni i przerzucają 
na siłowniach ogromne ciężary. 
Wzrost siły jest jednak pewnym 
bonusem, a z kolei po treningu 
na przyrost masy mięśniowej ko-
niecznie należy przejść do pracy 
nad rzeźbą. Trening tego rodzaju 
jest natomiast bardzo specyficz-
ny - ogromną rolę grają w nim 
np. ćwiczenia izolowane, a więc 
takie, w których trenuje się poje-
dyncze mięśnie lub wybrane ich 
grupy. Nie idzie więc o to, by 
znaleźć dowolny sposób na pod-
niesienie jak największej masy, 

ale o to, by określone mięśnie 
pracowały jak najintensywniej. 
Ciężar dobiera się tak, by ważył 
tylko 50% maksymalnego, ale 
za to stosuje się wiele powtórzeń 
(15-30).

Kulturystyka nie byłaby też moż-
liwa bez ściśle opracowanej i ry-
gorystycznie przestrzeganej diety. 
Nie wystarczy „być twardym 
chłopem, jeść dużo kotletów, fa-
soli i chleba ze smalcem”. Wręcz 
przeciwnie: w diecie obecne 
są m.in. takie produkty jak ryż, 
piersi kurczaka, banany czy ser-
watka. Należy spożywać duże 
ilości białka i węglowodanów, 
a stosunkowo niewiele tłuszczy. 
Kulturyści w ogólności są bardzo 
„chudzi”, niektórzy z nich zbi-
jają ilość tłuszczu w organizmie 
jedynie do kilku procent masy 
ciała. Warto zdawać sobie sprawę 
z tego, że „zwykłe” jedzenie (na-
wet starannie dobrane) nie wystar-
czy profesjonalnemu kulturyście 
- nieodzowne są suplementy diety, 
czyli skondensowane odżywki 
zawierające duże ilości białka. 

Kontrowersyjną sprawą jest oczy-
wiście tzw. nielegalny doping, 
a więc wspomaganie treningu 

środkami takimi jak sterydy 
anaboliczne. Dzięki nim moż-
na ćwiczyć więcej, a rezultaty 
pojawiają się szybciej, choć 
oczywiście nie jest to obojęt-
ne dla zdrowia, zarówno fi-
zycznego, jak i psychicznego. 
Tajemnicą poliszynela jest to, 
że tak naprawdę bardzo wielu 
(większość? wszyscy?) zawo-
dowych kulturystów korzysta 
z takich środków. Trzeba mieć 
świadomość faktu, że sylwet-
ka współczesnego bodybuildera 
(takiego jak np. Ronnie Cole-
man, Greg Kovacs czy Vince 
Taylor) z pewnością nie jest 
czymś, co wypracować można 
dzięki samym tylko ćwiczeniom 
na siłowni, a tym bardziej - dzię-
ki np. intensywnej pracy fizycz-
nej. Stąd też jeśli np. widzimy 
młodego Arnolda Schwarzeneg-
gera w roli Conana z Cymerii, 
to jest to pewna fikcja. Conan, 
gdyby istniał, nie mógłby być 
aż tak precyzyjnie wyrzeźbiony, 
biorąc pod uwagę, że w jego 
quasi-starożytnym czy też quasi-
-średniowiecznym świecie nie 
istniał nowoczesny, profesjo-
nalny trening kulturystyczny. 
Rezultaty takiego treningu wy-
kraczają też znacznie poza kla-

syczny ideał znany z greckich 
i rzymskich rzeźb. Spójrzmy 
zresztą na pionierów kulturysty-
ki - takich jak Eugen Sandow 
(1865 - 1925) czy Charles Atlas 
(1892 - 1972). W swoim czasie 
imponowali rzeszom mężczyzn 
(i kobiet, rzecz jasna...), dziś ich 
zdjęcia robią umiarkowane wra-

żenie. Ot, dobrze zbudowani 
panowie... Cóż, jeśli rozpocz-
niemy intensywny trening kultu-
rystyczny, to w końcu przyjdzie 
nam zdecydować - czy chcemy 
pozostać „dobrze zbudowani”, 
czy może mamy zamiar przekro-
czyć pewien poziom i spróbować 
czegoś więcej?
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Wieczór panieński czy kawa-
lerski to imprezy, które obrosły 
tak ogromną ilością mitów, 
że czasem aż strach wziąć się 
za ich organizację. Wszak moż-
na nie podołać oczekiwa-
niom przyszłych Państwa 
Młodych. Pytanie tylko, 
jakie są ich oczekiwania 
i czy aby przypad-
kiem nie wyrastają 
one z wizji, którą 
karmią nas różne-
go rodzaju filmy 
i  seriale.  Czę-
stokroć dzięki 
nim większość 
z nas ma gdzieś 
z tyłu głowy 
dość kiczowa-
ty i oczywiście 
stereotypowy 
obrazek pani wi-
jącej się wokół rury 
czy roznegliżowanego 
pana, na widok wdzię-
ków którego popisku-
ją rozemocjonowane 
panienki. A prze-
cież można inaczej 
i wcale nie mniej inte-
resująco. 

Panna i kawaler po raz ostatni

Zacznijmy od ustalenia, kto 
powinien zająć się zorganizowa-
niem wieczoru kawalerskiego 
i panieńskiego. Bez wątpienia 
powinny to być osoby, które 

bardzo dobrze, 
a co często 
za tym 

Ewa 
Tomaszewska

idzie – dość długo – znają parę 
młodą. Gwarantuje to, że pomysł 
na ów niepowtarzalny wieczór 
będzie zdecydowanie najbardziej 
trafiony. Jednocześnie wzrasta 
pewność, iż uniknie się nieprze-
widzianych sytuacji czy nieza-
dowolenia przyszłych małżon-
ków, które mogą na długo pozo-
stać w pamięci. Wszak   Młoda 
P a n i niejedząca mięsa 

m u -

siałaby się czuć nieco wyobco-
wana, kiedy na jej wieczorze pa-
nieńskim na stołach królowałaby 
dziczyzna. „Na dziko” nie zawsze 
oznacza „dobrze”. Skoro już 
przy takich tematach jesteśmy, 
spróbujmy sobie wyobrazić minę 
pana młodego – pacyfisty, które-
go wieczór kawalerski odbywa 
się na polowaniu… Ewidentnie 
coś nie gra. Zatem punkt pierw-
szy: ten ważny wieczór organizu-
ją przyjaciele.  

Z powyższym dość ściśle wiąże 
się miejsce. Skoro już wiemy, że 
naszą imprezą zajmą się ludzie, 
z którymi zjedliśmy beczkę soli, 
możemy chyba być spokojni o lo-
kalizację. Co mamy do wyboru? 
Wachlarz możliwości jest nie-
zwykle szeroki. Możemy bawić 
się na tzw. domówce. Propozycja 
ta jest kusząca nie tylko dla doma-
torów i amatorów klimatycznej 
atmosfery, ale także dla tych, któ-
rzy niekoniecznie chcą ponosić 
dość znaczące koszty związane 
z wynajmem lokalu oraz później-
szym kupowaniem w nim jedze-
nia czy alkoholu. Pamiętajmy też, 
że w razie słabszego samopoczu-

cia, w domu zawsze wspomóc 
nas może łóżko lub kanapa. 
Naturalnie nikt nam nie zabro-
ni wybrać się do jakiegoś klubu 
czy pubu. Mamy wówczas 
zapewnioną profesjonalną mu-

zykę, obsługę oraz jedzenie 
i napoje na poziomie, który 

być może nie zawsze jest 
do osiągnięcia w wa-
runkach domowych. 

Zatem z jednej strony 
dom, z drugiej zewnętrz-

ny lokal. A może dałoby się 
to jakoś połączyć? Oczywi-
ście bez problemu impreza 
może się zacząć w mieszkaniu, 
z którego goście przeniosą się 
„w miasto”, ale czy nie pro-
ściej byłoby, aby owo miasto 

przyszło do nas? Zapewne. Są 
też i takie możliwości. Branża 

ślubno-weselna od jakiegoś czasu 
proponuje swoim klientom możli-
wość zaproszenia do siebie profe-
sjonalnego barmana, który umili 
nam wieczór. Na tym jednak nie 
koniec mocy atrakcji… 
 Coraz częściej wie-
czór panieński czy kawalerski 
jest wieczorem tylko z nazwy. 
Bardzo popularne stały się ostat-
nio weekendowe wyjazdy np. do 
SPA, gdzie można wyciszyć ciało 
oraz umysł, a także upiększyć się 
przed tym wyjątkowym dniem, 
czy na survival, co należy pro-
ponować tym, którzy relaksują 
się podczas wysiłku fizycznego 
i wzrostu adrenaliny. I proszę pa-
miętać, że nie obowiązują seksi-
stowskie rozróżnienia, mówiące, 
iż panie do SPA, a panowie do 
czołgania się w błocie (co wszak 
także może się okazać zbawienne 
dla cery). 
 Pomysłów na ten wy-
jątkowy wieczór może być całe 
mnóstwo (od wycieczki pod 
namioty, przez ekstremalny skok 
ze spadochronem, nawet po wy-
ciszające rekolekcje). Jedyne, 
co nas ogranicza, to nasza wy-
obraźnia. Warto pamiętać, iż naj-
ważniejszym jest to, by państwo 
młodzi jak najdłużej i jak najle-
piej wspominali swoje ostatnie 
chwile „na wolności”. 
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Przygotowania do ślubu

Przytoczony utwór Brodki jak 
i wiele komercyjnych produkcji, 
także filmowych, którymi jeste-
śmy ostatnio zasypywani, ukazu-
ją różne perypetie przedślubnych 
przygotowań. Od małych wpa-
dek aż do tych bardzo spektaku-
larnych, w których np. małżonek 
zapomina o ślubie. Oczywiście, 
to wszystko niedorzeczne sytu-
acje, które w prawdziwym życiu 
nie mogą mieć miejsca. 
Jeszcze 30 lat temu przygo-
towania do wesela oznaczały 
jedynie zamówienie księdza, 
uszycie strojów oraz przygoto-
wanie sali weselnej. Dziś ślub 

 „Żoną miałam być, miał być ślub i wesele też
Już zaprosiłam gości, kapela z rodzimych stron 

Miała tam grać polkę na dwa (…)
Był umówiony ksiądz, bukiet mi 

Przywieźli z białych róż 
Welon już na głowie, kościół pęka w szwach 

Babcia we łzach cichutko łka 
Organista daje znak, a jego brak…”

to wielkie organizacyjne przed-
sięwzięcie, do którego trzeba 
zacząć się przygotowywać co 
najmniej rok wcześniej. Piękna 
suknia, wiązanka, buty, dobrze 
skrojony garnitur lub frak – 
to rzeczy bardzo ważne. Co 
prawda będą nas cieszyły tylko 
jedną noc, jednak staramy się 
ze wszystkich sił, aby było per-
fekcyjnie i profesjonalnie.
Mimo XXI wieku, w któ-
rym wszechobecne są postępu-
jące technologie i zastąpienie 
ludzkich potrzeb wirtualnymi 
jatkami, w pewnych kwestiach 
ludzka natura jest niewzruszo-

na. Każdy z nas w głębi duszy 
marzy o pięknej, bezkresnej, 
prawdziwej miłości, uwieńczo-
nej wyjątkowym dniem zaślubin. 
Zaplanowanie tak wielkiego 
przedsięwzięcia jest jednak nie-
zwykle trudne. Tym bardziej dla 
osób, które zazwyczaj nie posia-
dają doświadczenia w planowa-
niu większych imprez, a brak 
dystansu emocjonalnego nie 
sprzyja dobrej organizacji. Z tego 
też względu do uroczystości 
ślubnych i weselnych trzeba się 
solidnie przygotować i zarezer-
wować sobie odpowiedni czas, 
nie zapominając o przesądzie: 
„Jaki ślub - takie całe życie!”.
 Aby nie  pogubić 
się w natłoku spraw związanych 
z organizacją ślubu i wesela, war-
to przygotować sobie specjalny 
terminarz. Przyda się on nie tylko 
do planowania i notowania waż-
nych spraw, ale będzie też po-
tem wspaniałą i oryginalną pa-
miątką. Zaplanowanie czynności 
związanych z weselem zależeć 
będzie w dużym stopniu od ro-
dzaju sali i od koniecznego zaan-
gażowania się w jego organiza-
cję. Najmniej pracy jest w przy-
padku wynajęcia restauracji lub 
firmy cateringowej. Niektóre rze-

c z y , 
t a -
k i e  j ak 
salę weselną, zespół mu-
zyczny i kamerzystę, war-
to zaplanować i zarezer-
wować wcześniej, aby uniknąć 
przymusowych czy przypad-
kowych wyborów w tych kwe-
stiach.
W  t a k  u r o c z y s t y m 
dniu wzrok wszystkich gości jest 
zwrócony szczególnie ku Pannie 
Młodej. Każda kobieta zapewne 
niejednokrotnie wyobrażała 
sobie ten dzień i chciałaby wów-
czas olśniewać wyglądem. Wy-
bór sukni ślubnej to zatem nie 
lada wyzwanie – musi sprostać 
oczekiwaniom przyszłych te-
ściów, mężowi oraz gościom. 
Jedną z istotniejszych kwestii, 
obok ustalenia fasonu sukni, 
jest dobór odpowiedniej kolory-
styki dla Pary Młodej. Dotyczy 
to stroju, dodatków do niego, 

ale także innych elementów, 
jak wystrój sali, bukiet ślubny 
itd.
Mimo najrozmaitszych pomy-

słów, aby wprowadzić powiew 
mody do sukni ślubnych, kre-

acje panien młodych najczęściej 
są hołdem dla tradycji. Modą 
ślubną rządzą ponadczasowe 
tendencje. Nowości tkaninowe 
częściej oglądamy w rewiach 
niż podczas autentycznych 
ceremonii. Podczas pokazów 
mody ślubnej publiczność po-
trafi nagrodzić brawami śmiały 
dekolt, niecodzienny prowo-
kujący kolor lub zaskakującą 
formę upięcia welonu. Jednak 
panny młode, dokonując zakupu, 
najczęściej wybierają kreacje 
o ponadczasowej linii X, a więc 
z małą górą i rozszerzonym 
dołem. Panna młoda oglądana 
jest zazwyczaj przede wszystkim 
z tyłu, nic więc dziwnego, że 
na tyłach kreacji dzieje się naj-

więcej. Pojawiają się tu pieniste 
draperie, kaskady falban, kokar-
dy, plisowania, treny, rozszycia 
haftami i koronkami. Inspiracje 
przy tworzeniu sukien w stylu 
„wielka gala” zależą często 
od aktualnie modnych seriali 
i filmów, tych ze szczęśliwym 
zakończeniem. Stale obecne 
źródła inspiracji to: lata wojny 
secesyjnej, czasy świetności 
Hollywoodu, kostiumy bohate-
rek operowych.
Ceremonia ślubna jest niewątpli-
wie jednym z bardziej uroczy-
stych momentów również w ży-
ciu każdego mężczyzny. Oka-
zja taka wymaga wyjątkowej 
oprawy. Mamy szansę wyglą-
dać w tym dniu oryginalnie i nie-
tuzinkowo. Wskazane są więc 
odwaga i fantazja. Choć moda 
męska nie ulega tak gwałtow-
nym metamorfozom jak damska, 
to jednak każdy sezon przynosi 
pewne nowości, określone tren-
dy. Powoli zanika skłonność 
do wybierania stroju, który 
mógłby funkcjonować jako gar-
nitur wizytowy. Coraz częściej 
panowie poszukują ubioru tylko 
na tę jedną, specjalną okazję. 
W bardzo dobrym tonie jest 
dobranie garnituru i dodatków 
męskich do stroju panny młodej 
tak, by nowożeńcy stanowili 
parę również pod względem 
stylistyki ubioru. Pojawiają 
się więc te same odcienie – na 
sukni panny młodej i koszuli 
pana młodego. Kamizelka czy 
ozdoba męskiej szyi powtarzają 
barwne akcenty sukni, np. krwi-
stoczerwony odcień różanych 
pąków czy pastelowy, połyskli-
wy deseń gorsetu.
Morze inspiracji dla przyszłych 
małżonków bez wątpienia stano-
wią targi ślubne. We Wrocławiu 
odbędą się 1 kwietnia w Hali 
Stulecia. Młode pary mogą obej-
rzeć pokazy mody ślubnej, wziąć 
udział w szkoleniach i konkur-
sach dla narzeczonych, skorzy-
stać z obniżek i po promocyjnej 
cenie kupić suknię ślubną czy 
obrączki. Planowanie zaślubin 
i wesela często stanowią dobry 
przedsmak małżeństwa, które-
go podstawą są kompromisy. 
Mimo zamieszania i stresu, war-
to zadbać o stworzenie niezapo-
mnianej atmosfery ceremonii 
ślubnej i przyjęcia weselnego. 
To w końcu jeden z nielicznych 
dni w naszym życiu, który zosta-
je w pamięci na zawsze.
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Dla kogo telepraca? 
Telepraca stanowi dogodną formę 
zatrudnienia dla przedstawicie-
li tych stanowisk (zawodów) 
oraz wykonawców tych czynno-
ści, które nie wymagają częstych, 
nieplanowanych konsultacji 
z przełożonymi i można je łatwo 
określić. Taka forma świadczenia 
pracy jest szczególnie wskazana 
i atrakcyjna dla osób wykonu-

Telepraca – jedna z form elastycznego zatrudnienia

Zgodnie z  art. 675 § 1 k.p. praca może być wyko-
nywana regularnie poza zakładem pracy, z wyko-
rzystaniem środków komunikacji elektronicznej w 
rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną. Świadczenie pracy w takich wa-
runkach określamy mianem telepracy. Najprościej 
mówiąc, polega ona na wykonywaniu przez pracow-
nika obowiązków regularnie poza zakładem pracy, 
wykorzystując środki komunikacji elektronicznej (np. 
Internet). 

Sebastian Kryczka
Prawnik

jących tzw. wolny zawód, np. 
dziennikarzy, tłumaczy, pisarzy, 
projektantów, programistów 
komputerowych, architektów,  
a także pracowników instytucji fi-
nansowych (np. maklerów). Chęt-
nymi do skorzystania z telepracy 
mogą być także osoby tworzące 
strony internetowe i administru-
jące nimi, zajmujące się dzia-
łalnością edytorsko-redakcyjną, 

komputerowym składem tekstu 
czy działalnością marketingową.  

Procedura zatrudnienia
Na zasadzie telepracy pracować 
mogą osoby nowe, dopiero co 
przyjmowane do pracy, jak i te, 
które już pracują. Tryb zatrud-
niania będzie jednak inny w każ-
dym z powyższych przypadków. 
Bez wątpienia mniej obowiązków 
mają pracodawcy, którzy zawie-
rają umowę o telepracę z pracow-
nikiem już zatrudnionym. Jeśli 
pracodawca chce, by wcześniej 
już zatrudniona osoba stała się 
telepracownikiem, musi zło-
żyć w tej sprawie propozycję. 
Pracodawca nie może samodziel-
nie, w drodze jednostronnego 
oświadczenia,  wprowadzić tele-
pracy. Nie ma jednak przeszkód, 
by stosowny wniosek złożył 
sam pracownik. Z przepisów 
nie wynika jednak, że pracodawca 
musi bezwzględnie się do niego 

dostosować, ale w miarę moż-
liwości powinien go pozytyw-
nie rozpatrzyć. Jeśli obie strony 
dojdą do porozumienia w sprawie 
świadczenia pracy w formie 
telepracy, wówczas pracodaw-
ca powinien przedstawić pra-
cownikowi na nowo informację 
o warunkach zatrudnienia. Co do 
zasady powinna ona zawierać: 
obowiązującą pracownika do-
bową i tygodniową normę czasu 
pracy, częstotliwość wypłat wy-
nagrodzenia za pracę, wymiar 
przysługującego urlopu wypo-
czynkowego, obowiązujący pra-
cownika okres wypowiedzenia, 
informację o układzie zbioro-
wym pracy. Problemem natury 
praktycznej jest kwestia sprzętu 
na którym telepracownik ma 
świadczyć pracę. Pracodawca 
może telepracownikowi powie-
rzyć swój sprzęt, ale strony mogą 
jednak postanowić w odrębnej 
umowie, że pracownik będzie 

pracował na własnym sprzęcie. 
W przypadku gdy pracodawca 
przekaże telepracownikowi wła-
sne narzędzia do pracy, wówczas 
musi taki sprzęt ubezpieczyć, po-
kryć koszty związane z jego insta-
lacją, serwisem, eksploatacją oraz 
konserwacją. Powinien również 
zagwarantować telepracowniko-
wi pomoc techniczną oraz szko-
lenia w zakresie obsługi sprzętu. 
Fakt, że telepracownik wykonuje 
pracę poza terenem zakładu pra-
cy, nie pozbawia pracodawcy 
możliwości weryfikacji jego 
pracy oraz kontroli. A zatem jeśli 
dom telepracownika jest miej-
scem wykonywania przez niego 
pracy, wizyta pracodawcy jest jak 
najbardziej możliwa.

Rezygnacja z telepracy
Podjęcie decyzji o zatrudnie-
niu w formie telepracy nie ozna-
cza, iż nie można powrócić do 
poprzedniej formy wykonywania 

pracy. W ciągu trzech miesięcy 
od dnia podjęcia telepracy przez 
pracownika wcześniej zatrudnio-
nego, (świadczącego poprzednio 
pracę w siedzibie zakładu pracy), 
zarówno pracownik, jak i pra-
codawca mogą złożyć wniosek 
o zaprzestanie wykonywania pra-
cy w formie telepracy i przywró-
cenie poprzednich warunków za-
trudnienia.  Wniosek jest wiążący, 
co sprawia, że druga strona musi 
się do niego dostosować. Praco-
dawca i telepracownik wspólnie 
powinni ustalić termin, od którego 
nastąpi przywrócenie poprzed-
nich warunków wykonywania 
pracy.

Sebastian Kryczka, 
prawnik specjalizujący 
się w problematyce prawa 
pracy
oraz prawa cywilnego
s.kryczka@wp.pl

DOMY SZEREGOWE W SOBÓTCE

P.B.H. DOM Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 8, 55-050 Sobótka

tel. 071 3162376 wew.21, 0695-985-069
e-mail:pbhdom.anita@wp.pl      www.pbhdom.pl CENA NETTO OD 167 OOO ZŁ. DO 895 000 ZŁ. 

UZALEŻNIONA OD POWIERZCHNI I ZAAWANSOWANIA PRAC BUDOWLANYCH

położone w malowniczej części Sobótki z widokiem na góry i piękne 
okolice a jednocześnie blisko centrum miasta. Domy parterowe z 

poddaszem użytkowym o pow. użytkowej od 162,60 m2 do 266,14 z 
działkami o powierzchni od 242 m2 do 739 m2

Dominika Janek
ADIUTOR RADZI:

Dominika Janek z kancelarii doradczej 
„ADIUTOR CENTRUM sp.j.”, 

ul. Słubicka 18, Wrocław.
tel. 609 100 969

http://www.odszkodowanie.sos.pl

- Podczas jazdy samochodem stra-
ciłam panowanie nad kierownicą 
i uderzyłam w drzewo. Nic mi się 
nie stało, ale samochód został 
poważnie uszkodzony. Zgłosiłam 
szkodę z mojego autocasco. Przy-
słali rzeczoznawcę, który wszystko 
spisał. Potem zakład ubezpieczeń 
mailowo powiadomił mnie, że 
dostanę jakieś 70% wartości 
samochodu. Nie wiem o co cho-
dzi – samochód był ubezpieczony 
na 25.000zł a warsztat chce 
za naprawę ok. 21.000zł. Uwa-
żam, że powinnam dostać kwotę, 
która wystarczy na naprawę. 
W polisie mam zapewniony zwrot 
kosztów naprawy na podstawie 
kosztorysu. Przy tej informacji 
ubezpieczyciela czuję się pokrzyw-
dzona, bo odprowadzałem składki 
solidnie za auto warte 25.000zł. 
Czy mam szanse na większe od-
szkodowanie?

W pierwszej kolejności należy 

zwrócić uwagę, że Pani sprawa 
dotyczy ubezpieczenia autocasco 
a nie OC a właśnie to wpływa na 
określenie progu opłacalności 
naprawy. Przy OC przyjmuje się 
go  na poziomie 100% wartości 
pojazdu sprzed szkody a w AC 
jest to zależne od umowy podpisa-
nej z ubezpieczycielem. W treści 
umowy ubezpieczenia AC jest 
podany procentowo ten próg 
– w Pani przypadku określono 
go na 70%.  Zatem informacja 
o 70% wartości samochodu nie 
dotyczy bezpośrednio wyso-
kości wypłaty. Rzeczoznawca 
towarzystwa ubezpieczeń, po 
dokonaniu oględzin pojazdu, 
sporządza kosztorys naprawy 
i sprawdza, czy naprawa jest 
uzasadniona ekonomicznie. Je-
śli koszt naprawy przekroczy 
70% handlowej wartości pojazdu 
(nie wartości z umowy!) oznacza 
to, że naprawa jest zbyt kosz-
towna, by ubezpieczyciel pokrył 

poniesione przez Panią koszty 
naprawy.
 Trzeba bowiem wie-
dzieć, że w zależności od zakresu 
uszkodzeń szkodę na pojeździe 
likwiduje się na dwa sposoby: 
zwraca się koszt naprawy albo 
ustala się tzw. szkodę całkowi-
tą. Z opisu sprawy wynika, że 
uszkodzenia w Pani samochodzie 
są znaczne i wypłata odszko-
dowania będzie oparta właśnie 
o wyliczenie szkody całkowitej. 
Oznacza to, że odszkodowanie 
zostanie wyliczone nie w oparciu 
o kosztorys, ale o wzór: odszko-
dowanie = “wartość handlowa 
pojazdu w dniu szkody” minus 
“wartość handlowa wraku”.
 Taką właśnie różnicę 
dostanie Pani jako odszkodo-
wanie. Zatem w ogólnym rozra-
chunku ma Pani pozostać tyle, ile 
faktycznie był wart Pani pojazd 
na dzień szkody: odszkodowanie 
z AC plus kwota, jaką zapłaci 
Panu skup wraków. W przypadku 
użycia tanich części zamiennych 
jest wprawdzie szansa na to, że 
odszkodowanie wystarczy na na-

prawę, jednak jedynie Pani wolą 
i ryzykiem jest zadecydowanie, że 
nie sprzedaje Pani wraku w stanie 
uszkodzenia, ale podejmuje się 
naprawiać samochód powyżej 
progu opłacalności naprawy.
 Ponieważ przy usta-
laniu odszkodowania zakład 
ubezpieczeń ma spore pole ma-
newru przyjętymi do wyliczenia 
kwotami, to należy skontrolo-
wać te działania, by mieć pew-
ność otrzymania należnej kwoty.  
W tym celu zapoznać się można 
z aktami szkody (ubezpieczyciel 
ma obowiązek umożliwić wgląd 
i kopiowanie). Warto sprawdzić, 
czy przy ustalaniu wartości pojaz-
du nie zostały pominięte czynniki 
podnoszące jego wartość (np. 
dodatkowe wyposażenie) oraz 
czy wartość wraku nie została 
zbyt zawyżona.. W razie wątpli-
wości i sporych rozbieżności co 
do kwot polecam zlecić wycenę 
szkody niezależnemu rzeczo-
znawcy i we właściwym czasie 
złożyć odwołanie do towarzystwa 
ubezpieczeń. 

- Gdy szłam chodnikiem, spadła 
mi na głowę dachówka z dachu 
kamienicy. Uderzenie było tak 
silne, że na chwilę straciłam przy-
tomność. Ktoś z przechodniów we-
zwał karetkę pogotowia. Po za-
szyciu rany zostałam w szpitalu 
dwa dni na obserwacji. Sądzę, że 
ktoś powinien odpowiedzieć za to, 
co się stało i chyba należy mi się 
jakieś odszkodowanie?

Jeśli dachówka spadła, gdyż 
ktoś właśnie przeprowadzał tam 
prace np. remontowe i nieuważnie 
ją strącił, to odpowiedzialność 
spada na tę osobę/firmę. Jed-
nak to zarządca budynku powi-
nien wskazać, kto przeprowadzał 
te prace.  Jeżeli jednak do tego wy-
padku doszło z powodu zaniedba-
nia w mocowaniu dachówek, to za 
takie zdarzenie odpowiada zarząd-
ca posesji. Należy niezwłocznie 
powiadomić go o zdarzeniu na 
piśmie. Dobrze jest równolegle 

REKLAMA
poinformować pisemnie Straż 
Miejską, by został sprawdzony 
i udokumentowany stan dachu 
na tym budynku. Wysokość żą-
danego odszkodowanaia wraz 
z uzasadnieniem należy skierować 
do Zarządcy i określić w osobnym 
piśmie tzw. roszczeniu – o po-
moc w sprecyzowaniu roszczeń 
najlepiej zwrócić się do specjalisty. 
Odszkodowanie wypłaca bezpo-
średnio winny zdarzenia lub jego 
zakład ubezpieczeń. Aby jednak 
móc uzyskać odszkodowanie trze-
ba zadbać o udowodnienie, że wy-
padek miał miejsce właśnie w tych 
okolicznościach. Pomocne będą 
tu zeznania świadków, a jeżeli po-
zostały jeszcze ślady na chodniku, 
to należy wykonać zdjęcia. Poza 
tym dla określenia rozmiaru szko-
dy niezbędna będzie dokumentacja 
medyczna, w tym z pogotowia, 
a także dokumentacja wszyst-
kich wydatków związanych 
z leczeniem.
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Małżonkowie  pozos ta j ą -
cy we wspólności ustawowej 
powinni mieć świadomość, 
że zobowiązania zaciągane 
przez jednego z nich mogą 
mieć wpływ nie tylko na ma-
jątek odrębny małżonka- dłuż-
nika, ale również na wysokość 
budżetu domowego, czyli ma-
jątku wspólnego. Spełnienie 
przez wierzyciela warunków 
z art. 41 Kodeksu rodzinnego 
i opiekuńczego oraz art. 787 Ko-
deksu postępowania cywilnego 
umożliwia bowiem prowadze-
nie egzekucji z majątku wspól-
nego małżonków. 

Przepisy art. 41 k.r.o. w obec-
nym brzmieniu obowiązują 
od 20 stycznia 2005 r., a więc 
od dnia wejścia w życie usta-
wy z dnia 17 czerwca 2004 r. 
o zmianie ustawy - Kodeks ro-
dzinny i opiekuńczy oraz nie-
których innych ustaw (Dz. U. 
Nr 162, poz. 1691). Przepis 
art. 41 § 1 k.r.o. w brzmieniu 
przed zmianą stanowił, iż za-
spokojenia z majątku wspólnego 
może żądać także wierzyciel, 
którego dłużnikiem jest tylko 
jeden z małżonków. Ustawa, 
mając na celu zwiększenie 
ochrony dobra rodziny dłużnika, 
gruntownie zmieniła zasady 

Zgoda małżonka na 
zaciąganie zobowiązań

Małżonkowie pozostający we wspólności 
ustawowej powinni mieć świadomość, że 
zobowiązania zaciągane przez jednego z 
nich mogą mieć wpływ nie tylko na majątek 
odrębny małżonka- dłużnika, ale również na 
wysokość budżetu domowego, czyli mająt-
ku wspólnego. Spełnienie przez wierzyciela 
warunków z art. 41 Kodeksu rodzinnego 
i opiekuńczego oraz art. 787 Kodeksu po-
stępowania cywilnego umożliwia bowiem 
prowadzenie egzekucji z majątku wspólnego 
małżonków. 

Anna 
Synowiec

odpowiedzialności małżonków. 
Jak wynika obecnego brzmie-
nia przepisu, wierzyciel może 
żądać zaspokojenia z całego 
majątku wspólnego małżonków 
tylko wtedy, gdy małżonek za-
ciągnął zobowiązanie za zgodą 
drugiego małżonka.

Co istotne, udzielenie przez 
małżonka zgody na zaciągnięcie 
zobowiązania przez drugiego 
małżonka nie oznacza, że staje 
się on dłużnikiem. Dłużnikiem 
jest tylko ten małżonek, który 
zaciągnął zobowiązanie, nato-
miast małżonek, który wyraził 
zgodę na jego zaciągnięcie, 
ponosi odpowiedzialność ogra-
niczoną wyłącznie do mająt-
ku wspólnego, z wykluczeniem 
majątku osobistego. Podkre-
ślenia wymaga, że jeżeli dłuż-
nikami są oboje małżonkowie, 
zastosowanie znajdują zasady 
ogólne.

Sytuacja prawna małżonka 
uzależniona jest od momen-
tu, w którym zaciągnięte zostało 
zobowiązanie oraz rodzaju 
majątkowego ustroju małżeń-
skiego. Z uwagi na to, że ustrój 
ustawowej wspólności ma-
jątkowej stanowi najbardziej 
popularny model małżeńskich 

stosunków majątkowych stano-
wi, dalsze rozważania odnosić 
się będą właśnie do niego. 
Bezwzględnie obowiązujący 
charakter art. 41 k.r.o. determi-
nuje, iż małżonkowie nie mogą 
ustalić odmiennych zasad odpo-
wiedzialności majątkiem wspól-
nym.

Należy pamiętać, iż prowadze-
nie przez małżonka działal-
ności gospodarczej za zgodą 
drugiego małżonka nie oznacza 
zgody na zaciąganie zobowią-
zań pozostających w związku 
z prowadzoną działalnością 
gospodarczą. Zgoda ta nie może 
mieć charakteru generalnego, 
powinna dotyczyć określonego 
zobowiązania. Podobnie, nie-
zgłoszenie sprzeciwu wobec 
zamierzonej przez drugiego 
małżonka czynności prawnej 
zarządu majątkiem wspólnym, 
bądź co do zaciągnięcia zo-
bowiązania, nie jest tożsame 
z udzieleniem zgody. 

Konsekwencją wyrażenia zgody 
jest nadanie przez sąd klau-
zuli wykonalności tytułowi 
egzekucyjnemu, wydanemu 
przeciwko dłużnikowi, także 
przeciwko drugiemu małżonko-
wi (art. 787 k.p.c.). Co do zasa-
dy, jej udzielenie może przybrać 
dowolną formę. Do uzyskania 
klauzuli wykonalności przeciw-
ko małżonkowi niezbędne jest 
jednak, aby wierzyciel wykazał 
udzielenie zgody dokumentem 
urzędowym (art. 244 k.p.c.) 
lub prywatnym (art. 245 k.p.c.). 
Istnieje zatem możliwość, że 
pomimo iż wierzyciel będzie 
uprawniony do żądania zaspo-
kojenia z całego majątku wspól-
nego małżonków, względy 
dowodowe nie pozwolą mu na 
zrealizowanie tego uprawnienia.

Mając na celu zwiększenie 
ochrony dobra rodziny dłużnika 
i majątku wspólnego małżon-

ków, ustawodawca postanowił 
przyznać osobie, której mał-
żonek zaciągnął zobowiązanie, 
określone środki obrony. Do 
ochrony praw może okazać się 
jednak niezbędne wykazanie 
poniższych okoliczności:
- zadłużenie powstało przed 
powstaniem wspólności usta-
wowej,
- wierzytelność dotyczy jedynie 
majątku odrębnego dłużnika,
-  egzekucja  prowadzona 
jest w stosunku do przedmiotu 
należącego do majątku odręb-
nego małżonka,
- egzekwowane świadczenie 
jest nienależne wierzycielowi 
(art. 840 § 1 pkt 3 kpc),
- małżeńska umowa majątkowa 
znosząca wspólność ustawową 
została zawarta przed datą po-
wstania zobowiązania, umowa 
była skuteczna wobec wierzy-
ciela (art. 7872 k.p.c.), a jej za-
warcie oraz rodzaj były wierzy-
cielowi znane (art. 822 k.p.c.),
- do dokonania czynności prze-
kraczających zakres zwykłego 
zarządu wymagana była zgoda 
drugiego małżonka (art. 36 § 2 
k.r.o.) i w związku z tym czyn-
ność jest nieważna,
- małżeństwo nie istnieje, zosta-
ło rozwiązane przez rozwód lub 
orzeczono separację.

Jeżeli małżonek zaciągnął zo-
bowiązanie bez zgody drugie-
go małżonka, zobowiązanie 
to nie wynika z czynności praw-
nej, wierzytelność powstała 
przed powstaniem wspólności 
lub dotyczy majątku osobistego 
jednego z małżonków, wie-
rzyciel może żądać zaspokoje-
nia wyłącznie z majątku osobi-
stego dłużnika lub konkretnych 
składników majątku wspól-
nego wyraźnie wymienio-
nych w art. 41 k.r.o. 

Anna Synowiec
Prawnik

Kancelaria Prawna Lebek 
i Wspólnicy

www.kancelarialebek.pl

POMOC POSZKODOWANYM W WYPADKACH, DOCHODZENIE ODSZKODOWAŃ OD ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ

zapoznamy się ze sprawą, wydamy stosowną opinię i w Twoim imieniu wystąpimy o:

rentę na zwiększone potrzeby, 

utracone zarobki,

stosowne odszkodowanie z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej.

zwrot kosztów pogrzebu,

rentę alimentacyjną,

odszkodowanie za zniszczone lub skradzione mienie,

zwrot kosztów leczenia,

zadośćuczynienie,

BEZ OPŁAT WSTĘNYCH

Zostaniemy Twoim pełnomocnikiem i odzyskamy należne Ci odszkodowanie!

REKLAMA

Wiosenny wyjazd ze „Słowem Wrocławian”

Tego jeszcze w „Słowie Wrocławian” nie było! Drodzy Czytelnicy, czy 
nie myśleliście o wiosennym wyjeździe w ustronną, górską okolicę? 

Teraz macie okazję wygrać dwudniowy pobyt w rezydencji Apollo lub 
Hotelu Majestic w Karpaczu. Wystarczy, że wytniecie ten właśnie kupon 
z egzemplarza „Słowa Wrocławian”, który właśnie trzymacie w rękach 
i prześlecie go na adres naszej redakcji. W dniu 04.05.2012 odbędzie 
się komisyjne losowanie kuponów, podczas którego wyłonimy dwie 

pary szczęśliwców. Dwie pary, bo oczywiście chodzi o pobyt dla dwóch 
osób. Przewidziany jest nocleg w eleganckim pokoju, a także śniadanie. 

IMIĘ I NAZWISKO: .............................................................................
TELEFON KONTAKTOWY: ...............................................................
E-MAIL: ...............................................................................................

REKLAMA
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Przez okna wpadają pierwsze 
promienie wiosennego słońca, 
przestało być ponuro, zrobiło się 
cieplej i co najważniejsze znów 

Meteory
Joanna 
Bienek

chce się żyć. Siedząc w domu 
z kubkiem herbaty kolejny raz 
przeglądam zdjęcia w moich al-
bumach i w ten sposób przycho-

dzi na myśl pomysł nowego po-
sta. Miejsce, któremu chciałam 
poświęcić ten wpis odwiedziłam 
10 lat temu będąc na koloniach, 
z aparatem na kliszę, przez co 
niestety nie mam zbyt wielu 
zdjęć, ale niezwykłość wiszą-
cych klasztorów w Meteorach 
pozostała w mojej pamięci do 
dziś.
Meteory to potężne centrum 
klasztorne kościoła prawosław-
nego. Od XI wieku meteory 
uważane są za obraz wielkości 
Boga. Wznoszą się w pobliżu 
miasta Kalambaka, na Równi-
nie Tessalskiej, między górami 
Koziaka i Antihasionu.

Według tutejszej legendy, św. 
Atanazy, założyciel Wielkiego 
Meteora (pierwszego klaszto-
ru), wzniósł się na szczyt skał na 
skrzydłach orła, co umożliwiło 
mu rozpoczęcie budowy. Pierw-
szy monastyr został założo-
ny w 1336 roku podczas wojen 
Bizancjum z Serbią, klasztor 
stanowił bowiem niedostępne 
schronienie.
Zwiedzając Meteory zastana-
wiałam się jak zostały one wy-
budowane, skoro do większości 
z nich nie prowadzi żadna droga, 
żadna ścieżka. Dowiedziałam 
się, że początkowo wszelkie 
materiały potrzebne do budowy 

oraz życia mieszkających tutaj 
mnichów były wciągane na 
linach, była to również jedyna 
droga dostania się do środka 
przez zwiedzających. Obecnie 
część z monastyrów została udo-
stępniona dla turystów, dlatego 
też, dla wygody, wybudowano 
chodniki, schody oraz pomosty.
Jedną z ciekawostek dla zwie-
dzających może być także znaj-
dujące się w Wielkim Meteorze 
Ossuarium czyli kaplica cza-
szek, pomieszczenie, w którym 
przechowywane są kości zmar-
łych. We wnętrzu, na drewnia-
nych regałach, spoczywają rów-
no poukładane czaszki dawnych 
opatów. W Europie znajduje się 

tylko kilka takich kaplic, dlate-
go też można to miejsce nazwać 
unikatowym.
Te zawieszone między nie-
bem i ziemią klasztory robią 
naprawdę ogromne wrażenie. 
Piękne widoki, słońce, ładna 
pogoda i te niesamowite mo-
numenty pozostają w pamięci 
na długie lata. Mam nadzieję, 
że uda mi się tam jeszcze wró-
cić, zwiedzić okolicę i zrobić 
dodatkowe zdjęcia.

(więcej o podróżach autorki 
na jej blogu: http://podrozeija.
wordpress.com)

W tym miesiącu wybieramy się do kolebki cywilizacji 
europejskiej, czyli do Grecji. Tu właśnie, w środkowej 
części kraju, na północno-zachodnim krańcu równiny 
tesalskiej, mieszczą się Meteory - słynne skały z pia-
skowca. Na ich szczytach od tysiąca lat wznoszą się 
przepiękne klasztory, ale o tym opowie nam blogerka 
Joanna Bienek... (ATW)

REKLAMA
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POLSKA ROK 2054
ZUS po raz kolejny podniósł emerytalną poprzeczkę

Premier Donald Tusk jak papuga powtarza „67 lat”, prezydent 
Komorowski popiera wydłużenie wieku emerytalnego i zaprasza 
do debat eksperckich zwolenników wydłużenia, pomijając przy tym 
niezależnych ekonomistów (jak np. dra Daniela Alain Koronę) prze-
ciwnych temu rozwiązaniu. Ruch Palikota już zadeklarował poparcie 
dla przymusu pracy dla mężczyzn i kobiet do 67 lat. Petycje pod 
referendum, manifestacje i inne protesty społeczne mają miejsce, 
ale władza pozostaje na razie nieugięta. Naród nie traci przy tym 
poczucia humoru, o czym świadczy poniższy tekst, które przesyłają 
sobie mailami internauci.

(za portalem serwis21.blogspot.com)

Rodzina Pyziołów: 
 
Wacek Pyzioł, nestor rodu, lat 104, operator ko-
parki, dorabia do pensji, rozwożąc butle gazowe. 
Czasem zapomina do czego służy koparka, ale 
to nic. Zeszyt z opisem nosi przy sobie, nie widzi 
na jedno oko, a drugie ma o 40% osłabione, nie-
mniej życzliwi przechodnie zawsze pomogą mu 
przeczytać, o co chodzi. 
 
 Żona Wacka – Krystyna Pyzioł, lat 101, księgowa. 
Kochane prawnuczki dowożą ją do roboty, na zmia-
ny przeliczają słupki liczb, co przy czterdziestu 
prawnuczkach przebiega dosyć sprawnie i pozycja 
Krystyny w firmie jest nie do zakwestionowania. 
 
Antoni Pyzioł, syn Wacka i Krystyny, lat 80, 
leśniczy z zaawansowanym Alzheimerem. Okrut-
ny Niemiec rzuca Antonim po całym powiecie. 
GPS wszyty w portki informuje wnusie o miejscu 
pobytu dziadka. ZUS oddala tysiąc czternaste po-
danie o rentę. 

Małżonka Antoniego, Marianna, lat 78, laborant-

ka w zakładach chemicznych. Jest po sześciu wy-
buchach i dwóch wyciekach trucizn. Okopcona, 
lecz pełna wigoru. 
 
Drugi syn Wacka, Leszek Pyzioł, lat 78. Murarz 
i tytan pracy. Jeden poziom budynku w rewela-
cyjnym czasie ośmiu lat. Dwaj pomocnicy (obaj 
po 70 lat) kryją Lesia jak mogą. 
 
Żona Leszka, Józefa, lat 74, fryzjerka. Z ko-
nieczności strzyże owce. Im jest wszystko jedno, 
jak wyglądają po robocie Józefy. 
 
Kolejny syn Wacka, Marian Pyzioł, lat 76, opera-
tor dźwigu żurawia. Mieszka na stałe w kabinie. 
Nie opłaca się schodzić, bo trochę to trwa. Wnusie 
dowożą prowiant i DVD ze zrzędzeniem żony, 
Teofili Pyzioł, lat 75, położnej z Parkinsonem, 
czasowo zawieszonej w czynnościach zawodo-
wych po trzech upuszczeniach noworodków. 
 
Kolejne dziecko Wacka i Krystyny Pyziołów: 
córka Stefania Krążol, lat 82, pilotka wycieczek 

zagranicznych, której i tak nikt nie słucha, bo często 
angielskie słowa miesza z rumuńskimi i rosyjskimi. 
U Stefci historia potrafi wyglądać nieco dziwnie 
i bywa, że Jaćwięgowie leją Krzyżaków pod Koro-
nowem, a Henryk Pobożny zostaje małżonką księcia 
Witolda, przez co wzmacnia się przymierze Sasów 
i Hetytów. Jest też mąż Stefanii, Leon Krążol, lat 95, 
chirurg na rencie inwalidzkiej, bo ZUS sprytnie prze-
liczył wydatki na Krążola i wydatki na ofiary jego 
trzęsących się dłoni. Krążol wygrał. Może zwiedzać 
świat za 1600 zł renty. 
 
Ostatni syn Wacka i Krystyny, Wiesław, lat 69, 
policjant z wydziału kryminalnego na rok przed 
emeryturą. Ostatni sukces - wielogodzinny pościg 
i aresztowanie dziewięćdziesięcioletniego złodzieja 
batoników. 
 
Wśród przedstawicieli trzeciej generacji na uwagę 
zasługuje Jeremiasz Pyzioł, syn Antoniego i Marian-
ny Pyziołów, lat 58, po przeszczepie nerki i dwóch 
zawałach nadal lata helikopterem GOPR-u. ZUS 
uzależnia prawo do renty od trzeciego zawału.
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Polska odpowiedź na ludobójstwo w Katyniu

Biuro Polityczne KC WPB(b), 
obradujące pod przewodnictwem 
Berii, uchwaliło 5 marca 1940 
decyzje polecające NKWD zli-
kwidowanie polskich oficerów, 
policjantów i żandarmów, którzy 
jako jeńcy wojenni internowani 
byli w Katyniu, Miednoje i pod 
Charkowem. Mieli oni być zli-
kwidowani strzałami z pistole-
tu w tył głowy. Rodzin ofiar nie 
powiadomiono o ich śmierci, 
a przez kolejne lata Sowieci 
albo zaprzeczali zbrodni i swojej 
odpowiedzialności, albo unikali 
odpowiedzi na stawiane pytania. 

Polacy często znajdowali się między dwoma wrogimi 
sobie potęgami, z których żadna nie była naszym 
przyjacielem. Tak było w XVIII wieku i w czasach Na-
poleona, który nas wykorzystał, a także w latach I i II 
wojny światowej. Posłuchajmy wspomnień człowieka, 
który znalazł się w sercu tego ostatniego konfliktu - 
na linii frontu...    (ATW) 

Gerwazy 
Świderski

Ogółem w ramach zbrodni ka-
tyńskiej wymordowano blisko 
22 tysiące Polaków. Masowe 
groby pod Katyniem odkry-
to w październiku roku 1941, zaś 
na początku wiosny roku 1943 
Niemcy rozpoczęli tam prace 
ekshumacyjne. Pragnę dziś Pań-
stwu opowiedzieć o przejmują-
cych wydarzeniach, które nazwać 
można polską odpowiedzią na 
Katyń.

12 stycznia 1945 roku rozpoczęła 
się główna ofensywa sowiecka. 
Znad Wisły ruszyły na zachód bli-

sko 3 miliony żołnierzy. Rosjanie 
nacierali bardzo intensywnie, zaś 
milion Niemców wycofywał się, 
tworząc po drodze tzw. „wędru-
jące kotły pancerne”, w których 
koncentrowano wojska. Takie 
kotły powstały w rejonie Koń-
skich i Kielc, pod Sieradzem 
oraz w Kobylinie. Dzięki tej 
taktyce Rosjanom nie udało się 
zagarnąć do niewoli wszystkich 
żołnierzy niemieckich. 

Od 24 do 30 stycznia zacię-
te walki toczyły się wokół „kotła 
kobylińskiego”. Właśnie w Kro-
toszynie pracowałem jako asy-
stent w lazarecie prowadzonym 
przez Niemca, dr med. Hen-
ryka Staegera. To właśnie mi 
i moim współpracownikom przy-
padła opieka nad ogromną ilością 
ofiar toczących się w okolicy 
starć. W krwawej bitwie pancer-
nej pomiędzy Benicami a Koby-
linem poległo 493 żołnierzy. 450 
leczono w lazarecie w Krotoszy-

nie, gdzie wówczas pracowałem, 
blisko 100 lekko rannych przyjęło 
ambulatorium Czerwonego Krzy-
ża. Bardzo ciężkie walki toczyły 
się także pod Baszkowem 27 
i 28 stycznia. W ciągu dwóch dni 
przywieziono nam 137 Rosjan.

W Krotoszynie niemiecka służba 
medyczna dysponowała około ty-
siącem łóżek i dobrym sprzętem. 
Niemniej od 17 stycznia Niemcy 
(cywile i wojskowi) zaczęli cał-
kowitą ewakuację wszystkich jed-
nostek podlegających lekarzom 
– nam, Polakom, zostawiono 
tylko gołe ściany i puste łóżka. 
Z kolei pierwszy rosyjski lazaret 
dotarł do Krotoszyna dopiero 31 
stycznia i zajął budynek szpitalny 
przy ulicy Mickiewicza.
W czasie starć w „kotle kobyliń-
skim” Niemcy nie wysyłali na 
pola bitew dostatecznie dużo swo-
ich sanitariuszy, tak więc to nasi 
ludzie przywozili rannych do 
polskiego lazaretu. Pomiędzy 19 

stycznia a 10 lutego dokonałem 
309 operacji – były wśród nich 
m.in. resekcje przestrzelonych 
jelit, wyjęcia odłamków poci-
sków z serca, trepanacje czaszki, 
operacje kręgosłupa i zaopatrze-
nia rozległych ran. 10 lutego 
przekazałem krotoszyński lazaret 
doktorowi Władysławowi Bo-
lewskiemu, pracowałem w nim 
jednak dalej, aż do 31 stycznia 
1946 roku.

W ogólności Powstańcze Lazare-
ty nad Orlą i Obrą (których ser-
cem był centralny lazaret w Kro-
toszynie) udzieliły w styczniu 
i lutym roku 1945 pomocy chirur-
gicznej 4570 żołnierzom, głównie 
obcym nam i wrogim.
Po latach ochotnikom z Po-
wstańczego Lazaretu Frontowe-
go w Krotoszynie podziękowania 
i generalskie saluty dedyko-
wało wielu dowódców z obu 
stron. Wspomnijmy tu choćby 
o liście Komitetu Weteranów 

Rosji w Moskwie, o piśmie gen. 
I Frontu Białoruskiego Stanisława 
Grabowskiego z dnia 7 stycznia 
1990 roku, o liście gen. A. A. Kor-
ża do prof. Świderskiego, o wy-
powiedzi W. W. Wedela, w cza-
sie wojny admirała Północnej 
Floty Niemieckiej, wreszcie o sło-
wach Generalnego Konsula Nie-
miec we Wrocławiu, dr Ohra, 
które padły 20 stycznia 2000 roku 
podczas konferencji w Domu 
Lekarza Śląskiego Towarzystwa 
Lekarskiego. We wszystkich tych 
pozdrowieniach, podziękowa-
niach i dedykacjach podkreślano 
fakt, że młodzi polscy sanitariusze 
udzielali pomocy nie tylko swoim 
– ale także Niemcom i Rosjanom. 
Dlatego właśnie sądzę, że naszą 
pracę w Krotoszynie i okolicach 
nazwać można polską i zarazem 
chrześcijańską odpowiedzią na 
zbrodnię w Katyniu. Zawsze 
musimy pamiętać o tym, że ran-
ny wróg nie jest już naszym wro-
giem.
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PRODUKT Auchan Biedronka Lidl Kaufland Leclerc Real Tesco Carrefour

Najtańszy chleb w przeliczeniu na 
kg 2,92 2,96 2,65 3,65 2,78 3,23 3,38 4,98

1 kg mąki pszennej 1,68 1,49 1,45 1,45 1,59 1,45 1,45 1,49

Piwo Żywiec 0,5 l 2,48 2,85 2,97 2,95 2,99 3,59 3,19 2,71

Najtańsze piwo 0,5 l 1,27 1,49 1,49 1,47 1,59 1,28 1,28 2,15

Czekolada mleczna Wedel 100 g 3,08 2,69 2,69 2,69 2,85 2,69 2,29 2,89

Najtańsza czekolada 100 g 1,18 1,39 1,39 1,39 1,39 1,35 0,99 1,45

Masło 82% 200 g 4,39 3,65 3,89 3,99 4,36 3,59 4,69 3,79

10 jaj najtańszych 4,99 4,99 5,99 5,89 6,99 8,99 4,49 8,85

Karton mleka 1,5% (1 l) 1,98 1,99 1,99 1,99 2,29 1,99 1,99 2,15

Najatńsza woda niegazowana 1,5 l 0,57 0,65 0,55 0,59 0,59 0,58 0,99 0,58

Cukier biały kryształ 1 kg 3,58 3,69 3,89 3,69 3,79 3,79 3,80 3,69

1 kg kurczaka  7,89 7,39 7,39 7,39 6,99 7,69 7,99 7,39

1 kg najtańszych jabłek 1,67 2,49 2,49 2,50 2,29 2,50 2,99 2,67

1 kg najtańszych ziemniaków 0,79 1,20 1,20 1,00 0,8 0,50 0,97 0,76

8 rolek najtańszego papieru toaletowego 1,68 2,25 1,69 1,99 1,85 1,79 4,69 1,79

Herbata Saga 100 torebek 4,91 5,07 5,09 5,07 5,44 4,53 5,09 7,49

SUMA: 45,06 46,24 47,31 47,70 48,58 49,54 50,27 51,83

To są chyba jakieś jaja
Ewa 
Tomaszewska

ADRESY WYLOSOWANYCH SKLEPÓW:
- Hipermarket Tesco w Magnolii (ul. Legnicka 58) 
- Real. Centrum Handlowe Korona,   
- Sklep Biedronka, ul. Nowowiejska 48
- Centrum Handlowe E.Leclerc, ul. Zakładowa 2-4,                 

- Hipermarket Auchan, ul. Francuska 6, Bielany Wrocławskie 
- Hipermarket Carrefour, Aleja Generała Józefa Hallera 52, 
- Sklep Kaufland, ul. Legnicka 62A, 
- Lidl: Obornicka 68, 

Dziś, niemal w przededniu Świąt Wielkiej Nocy, 
część z nas zapewne ma już zakupową gorączkę 
daleko za sobą, a część próbuje ten nieprzyjemny 
„obyczaj” odwlec jak najdalej się tylko da. Trudno 
się dziwić, wszak mało kto lubi stać w kolejkach i 
wydawać (zawsze za duże) pieniądze. Tym bar-
dziej, że przed każdymi świętami ceny produktów 
potrafią zaskakująco wzrosnąć. Niestety tak też się 
stało i tym razem. Święta bez wątpienia uszczuplą 
nasze portfele. 

Tak, jak karp na Święta Bożego 
Narodzenia, tak też wielkanocne 
jajka postanowiły zaprotestować 
przeciwko swojej powszednio-
ści i postanowiły osiągnąć ceny, 
których chyba jeszcze nigdy nie 
osiągnęły. Jako że Wrocław jest 
miastem raczej średnio sprzy-
jającym własnemu chowowi 
drobiu, większość z nas niestety 
poczuje szalony skok cenowy na 
kieszeni. Co szczęśliwszym, do 

których sama się zaliczam, po-
zostaje uśmiechnięcie się np. do 
swoich rodzin, które zamiesz-
kują wioski i przywiezienie 
sobie prawdziwych, świeżych 
i pysznych jaj do unieszczę-
śliwionego Wrocławia. I pro-
szę mi wierzyć, wiejskie jajka 
z wolnego chowu, w porów-
naniu do tych z marketowych 
półek, wypadają zdecydowanie 
lepiej. W naszym rankingu za-

mieściliśmy ceny najtańszego 
opakowania 10 jaj. Jakież było 
nasze zdziwienie, kiedy okazało 
się, że najtańsze jajka w jednym 
z marketów kosztują niemal 9 
zł. Wobec takiej informacji aż 
strach pomyśleć, ile kosztuje 
najdroższe 10 jaj. Proszę tak-
że zwrócić uwagę na różnicę 
pomiędzy marketem, w któ-
rym produkt ten jest najtańszy, 
a tym, gdzie jajka kosztują 

najwięcej. Różnica ta wynosi 
aż 4,50 zł i zdaje się niezwykle 
duża. Żaden ze sklepów nie pro-
ponuje 10 jajek za cenę niższą 
niż 4 zł, co, w porównaniu do 
miesięcy poprzednich, rów-
nież jest ewenementem. Naj-
większym problemem jest to, 
że za wysoką ceną zazwy-
czaj wcale nie idzie wysoka 
jakość produktu. Pamiętajmy, 
że „najtańsze” jajka, czyli tzw. 
trójki znoszone są przez kury 
zamknięte w klatkach. Z uwagi 
na świąteczną atmosferę może 
nie warto bardziej się nad tym 
problemem rozwodzić. 

Czy poza wzrostem cen ja-
jek widać jeszcze jakieś znaczą-
ce skoki cenowe? Gdyby porów-
nać ranking kwietniowy z tym 
z zeszłego miesiąca, zauważyć 
daje się, że ogólny koszt koszy-
ków nieco wzrósł. Wprawdzie 
najtańszy sklep z marca, czyli 
Auchan, jest także najtańszym 
marketem w tym miesiącu, jed-
nak za zakupy w nim (dokładnie 
identyczne jak ostatnio) zapła-
ciliśmy teraz o 4,96 zł więcej. 
Dość analogicznie sytuacja wy-
gląda ze sklepem najdroższym. 
Dziś mianem takiego musimy 
określić Carrefour, miesiąc temu 
było to Tesco. Jeśli porównać 
koszty, okazuje się, że za naj-
droższy koszyk zapłaciliśmy 
tym razem o 2,61 zł więcej niż 
poprzednio. 

A jak  wygląda  a tmosfe -
ra we wrocławskich marke-
tach? Z pewnością wszystkie 
są i były świetnie przygoto-
wane zarówno do wiosny, jak 
i Wielkiej Nocy. Zza rogów na 
klientów spoglądają baranki, 
zające, wszędzie widać czekola-
dowe jajka. Oczywiście wiado-
mo, że to w dużej mierze chwyt 
marketingowy, ale nie da się 
zaprzeczyć, że wielu klientów 
dopiero w markecie potrafi po-
czuć atmosferę nadchodzącego 
święta. Fakt, trochę to nie po 
kolei, ale skoro takie mamy 
konsumpcyjne czasy… 
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Kwiecień 2012 
– Co się będzie działo we Wrocławiu?

Opracował:
Adam 

T. Witczak

1 kwietnia zagra we Wrocławiu Big Fat Mama - szczeciń-
ski zespół wykonujący muzykę funky. Koncert odbędzie 
się w klubie muzycznym Liverpool przy ulicy Świdnickiej 37. 

1 kwietnia wystąpi we Wrocławiu Maja Kleszcz wraz z ze-
społem incarNations. Koncert w klubie Puzzle (ul. Przejście 
Garcnarskie 2) odbędzie się w ramach 33. Przeglądu Pio-
senki Aktorskiej. Koncert rozpocznie się o godzinie 22:30.

1 kwietnia w Sali Kon-
certowej im. Jana Kacz-
marka Radia Wrocław 
(przy ul. Karkonoskiej 
10) odbędzie się kon-
cert zespołu Golec uOr-
kiestra. Jest to legen-
darna i niezwykle po-
pularna formacja, która 
muzykę góralską łączy 
z rockiem i popem. Ze-
spół gra od 1999 roku, 
powstał z inicjatywy 
braci Pawła i Łukasza 
Golców.

1 kwietnia w klubie Firlej (ul. Grabiszyńska 56) zagra 
legendarna grupa bluesowo-rockowa SBB, od 1971 roku 
dowodzona (z przerwami) przez multiinstrumentalistę 
i wokalistę Józefa Skrzeka. Grupa wykonywała bardzo 
zróżnicowaną i zawsze 
ambitną muzykę, w której 
przeplatały się wątki pro-
gresywnego rocka, jazzu, 
bluesa i rodzimego folklo-
ru. Niedługo będzie miała 
miejsca premiera najnow-
szej płyty zespołu.

12 kwietnia w Mleczarni (ul. Włodkowica 5) wystąpi Marceli-
na, a towarzyszyć jej będą Robert Cichy (gitara, wokal) i Sam-
bor Dudziński (perkusjonalia, wokal). Marcelina to artystka, 
która współpracowała m.in. z zespołem JUNE. Grała dotąd 
ponad 60 koncertów, wydała w 2011 roku płytę „Marcelina”.

15 kwietnia w klubie Eter wystąpi Lubelska Federacja 
Bardów – oryginalna grupa inspirująca się kresowym 
folklorem, rockiem i muzyką klasyczną. Jest w niej wielu 
autorów, kompozytorów i wykonawców. Koncert Federacji 
zacznie się o godzinie 20:00.

21 kwietnia w Centrum 
Kultury Impart (ul. Ma-
zowiecka 17) wystąpi 
Branford Marsalis Quartet 
(saksofon, fortepian, bas, 
bębny). Koncert będzie 
częścią 48. Wrocławskiego 
Festiwalu Jazzowego „Jazz 
nad Odrą”. 

13 kwietnia w klubie Eter (ul. Kazimierza Wielkiego 19) wy-
stąpi o godzinie 19:00 Ania Dąbrowska. Artystka nagrała 
dotąd cztery albumy (ostatni jak dotąd – „Ania Movie” ukazał 
się w 2010 roku) i uchodzi za bardzo utalentowaną woka-
listkę nowego pokolenia. Wykonuje repertuar rockowy 
i popowy.

24 kwietnia w Synagodze pod Białym Bocianem (ul. Włod-
kowica 7) zaśpiewa Oana Cătălina Chiţu. Rumuńska woka-
listka w swojej twórczości próbuje odtworzyć klimat tanga 
granego przed wojną w par-
kach i kawiarenkach Buka-
resztu. Jej debiutancka płyta 
„Bucharest Tango” to także 
hołd dla pamiętnej rumuń-
skiej divy Marii Tanase. 
Oana wystąpi razem ze swo-
im zespołem muzycznym (skrzypce, cymbały, akordeon, 
gitara, kontrabas, saksofon, klarnet).

27 kwietnia w klubie „Zaklęte Rewiry” wystąpi Alicja Ja-
nosz, znana także jako Alex. Wokalistka urodziła się w roku 
1985 w Pszczynie, jest laureatką pierwszej edycji progamu 
„Idol”. Wydała dwie płyty solowe: „Ala Janosz” i „Vintage”. 
Współpracuje także z zespołem HooDooBand, jest żoną 
Bartosza Niebieleckiego – perkusisty tej grupy.

1 kwietnia w Synagodze Pod Białym Bocianem (ul. Włod-
kowica 7) Ethno Jazz Festival zaprasza na koncert The 
Saintbox – nowego projektu Gaby Kulki, Ola Walickiego 
i Maćka Szupicy. 

5 kwietnia w Centrum Kultury Impart (ul. Mazowiec-
ka 17) Tomasz Krajewski wystąpi z recitalem „Niech 
żyje bal”. Artyście towarzyszył będzie zespół muzyczny 
(pianino, bas, gitara, perkusja). Wykonywane będą 
głównie piosenki autorstwa Agnieszki Osieckiej. Tomasz 
Krajewski to urodzony w roku 1970 znany aktor, lektor 
i konferansjer, znany z radia i telewizji.

15 kwietnia w Klubie Muzycznym Łykend 
(Podwale 37/38) wystąpi znany polski ze-
spół reggae’owy Habakuk. Grupa pochodzi 
z Częstochowy, istnieje od roku 1989. Ich 
słynne piosenki to m.in. „Rasta Trans” czy „Pra-
-Ład”. Koncert będzie częścią Ethno Jazz Festivalu. Ceny 
biletów: 20 zł w przedsprzedaży, 25 zł w dniu koncertu.

18 kwietnia w klubie Alibi (ul. Grunwaldzka 67) od-
będzie się koncert brytyjskiego zespołu Red 
Box, wykonującego muzykę synth-pop. Grupa 
istniała w latach 1983 – 1990 i reaktywowała 
się niedawno. Wydali płyty „The Circle and The 
Square” (1986), „Motive” (1990) i „Plenty” (2010). Koncert 
odbędzie się w ramach Ethno Jazz Festivalu. Bilety: 75 
zł – przedsprzedaż, 90 zł – w dniu koncertu 

18 kwietnia w Klubie Muzycznym Łykend 
odbędzie się o godzinie 20:00 koncert „Folkowe 
granie w Łykendzie”. Wystąpi zespół VIDLUN-
NIA, wykonujący tradycyjne pieśni z Ukrainy, 
Białorusi i Polski w oryginalnych i współczesnych aranża-
cjach. Bilety: 10 zł – przedsprzedaż, 15 zł – w dniu koncertu. 
Ethno Jazz zaprasza!

19 kwietnia kolejny koncert z cyklu „Folkowe 
granie w Łykendzie”. Tym razem zagrają: DA-
GADANA – polsko – ukraińskie trio, laureaci 

Fryde-
r y k a 
oraz CHŁOPCY 
KONTRA BA-
SIA – nowa na-
dzieja polskiego 
folku. Bilety: 25 
zł  – przedsprze-
daż, 30 zł – w dniu 
koncertu.

22 kwietnia w Centrum Kultury Impart odbędzie się kon-
cert zespołów Lars Danielsson Quartet i Tomasz Stańko 
New York Quartet. Danielsson to szwedzki basista jazzowy, 
gra na kontrabasie, gitarze jazzowej i wiolonczeli. Tomasz 
Stańko to jeden z najbardziej znanych polskich muzyków 
jazzowych. Koncert zacznie się o godzinie 18:00.

13 kwietnia w Sali Koncertowej im. Jana 
Kaczmarka odbędzie się recital Janusza 
Radka zatytułowany „Jerry Springer – The 
Opera”. Janusz Radek to urodzony w roku 
1968 wokalista i aktor występujący czę-
sto w teatralnych inscenizacjach muzycznych.

13 kwietnia w klubie Eter (ul. Kazimierza Wielkiego 19) wy-
stąpi o godzinie 19:00 Ania Dąbrowska. Artystka nagrała 
dotąd cztery albumy (ostatni jak dotąd – „Ania Movie” ukazał 
się w 2010 roku) i uchodzi za bardzo utalentowaną wokalistkę 
nowego pokolenia. Wykonuje repertuar rockowy i popowy.

13 kwietnia w klubie Madness (ul. Hubska 6) zagra legenda 
polskiego punk rocka – grupa Karcer, która w ten sposób 
świętować będzie 30-lecie działalności. Supportem będą 
grupy Dywersja i Stansurowy.

16 kwietnia o godzinie 20:30 w klubie Alive wystąpi Evgen 
Malinovskiy, aktor i piosenkarz, który urodził się w Bie-
ławie na Syberii, a od 1992 roku mieszka w Polsce. Grał 
na gitarze basowej w zespołach rockowych i bluesowych. 
Występował w takich polskich filmach i serialach jak Eks-
tradycja, Boża podszewka, Na dobre i na złe, Quo vadis, 
Plebania, Lokatorzy, Fala zbrodni, Pensjonat pod różą, 
Kryminalni.

20 kwietnia w Colloseum Jazz Cafe (ul. Piotra Skargi 18) 
zagra Zdeňek Bína Acoustic Project.  Zdeňek Bína zaśpie-
wa i zagra na gitarze akustycznej, towarzyszyć będzie mu 
gitarzysta basowy Jan Urbanec. Zdenek Bína znany jest 
z nieistniejącego już zespołu -123min. Występował na wielu 
festiwalach jazzowych, bluesowych i gitarowych. Koncert 
zacznie się o godzinie 20:00.
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Od 3 do 10 kwietnia we wtorki, środy i czwartki na deskach 
Wrocławskiego Teatru Współczesnego im. Edmunda Wier-
cińskiego grana będzie sztuka „Kartoteka” w reżyserii Michała 
Zadary. Przedstawienie oparte jest na słynnym tekście Tade-
usza Różewicza, przy czym pozostaje wierne oryginałowi, 
zachowując jednocześnie nowatorski charakter. Na scenie 
pojawią się m.in. Krzysztof Boczkowski, Lena Frankiewicz, 
Katarzyna Bednarz i Jan Peszek. Bohaterem dramatu Różewi-
cza jest bezimienny były partyzant, ukazany w kilku różnych 
momentach życia. Jego dawne wartości utraciły sens, wokół 
niego szerzy się chaos i pustka, czego obrazem jest m.in. fakt, 
że wydarzenia przedstawiane są wyrywkowo, brak jest w nich 
ładu i porządku.

10 i 11 kwietnia na Scenie Kameralnej Teatru Polskiego (ul. 
Świdnicka 28) wystawiana będzie sztuka „Blanche i Marie” 
autorstwa Pera Olova Enquista, która opowiada o losach 
dwóch kobiet żyjących na przełomie XIX i XX wieku – 
Blanche Wittman (w tej roli Anna Ilczuk) i Marii Skłodow-
skiej-Curie (Marta Zięba). Marię Curie znamy jako wybitną 
uczoną, Blanche Wittman była natomiast pacjentką szpitali 
psychiatrycznych, przedstawianą jako modelowy przykład 
histerii kobiecej. Sztukę wyreżyserował Cezary Iber. Przed-
stawienia rozpoczynać będą się codziennie o 19:00.

Od 11 do 15 kwietnia na deskach Wrocławskiego Teatru 
Współczesnego oglądać będzie można sztukę Tadeusza Ró-
żewicza „Białe małżeństwo” w reżyserii Krystyny Meissner. 
Sztuka składa się z 13 scen przedstawiających jedną rodzi-
nę w wielu ujęciach, co staje się pretekstem do dyskusji nad ro-
lami i maskami przyjmowanymi przez ludzi w społeczeństwie. 
Występy zaczynać będą się codziennie o 19:15.

11 kwietnia o godzinie 19:00 Sopocki Teatr 
Tańca zaprezentuje w Centrum Sztuki Impart 
przedstawienie „Dali”. Widowisko inspirowane 
jest postacią i twórczością wybitnego hiszpań-
skiego malarza-surrealisty Salvadora Dali, w szczególności 
jego „Dziennikiem geniusza”. Autorami scenariusza są Joanna 
Czajkowska i Jacek Krawczyk.

Od 17 do 20 kwietnia, codziennie o godzinie 19:00, we 
Wrocławskim Teatrze Współczesnym wystawiane będzie 
„Pożegnanie jesieni wg Witkacego”. Sztukę wyreżyserował 
Piotr Sieklucki, on też (wraz z Tomaszem Kireńczukiem) 
podjął się adaptacji legendarnego dzieła Witkacego. „Poże-
gnanie jesieni” to pesymistyczna, groteskowa wizja upadku 
Zachodu, rozpadu wszystkich wartości, skorumpowania 
biurokracji i najazdu barbarzyńców. Bilety: od 24 do 32 zł.

2 kwietnia o godzinie 17:00 Młodzie-
żowy Klub Dyskusyjny „Kwadrat” 
zaprasza na spotkanie z Karolem 
Kaźmierczakiem pt. „Sytuacja Pola-
ków na Wileńszczyźnie w kontekście 
obecnej sytuacji społeczno – poli-
tycznej w tym kraju”. Spotkanie od-
będzie się w siedzibie Katolickiego 
Stowarzyszenia „Civitas Christiana” 
(Wrocław ul. Kuźnicza 11-13, I. piętro).

3 kwietnia o godzinie 17:00 w Dolnośląskiej Bibliotece Pu-
blicznej im. Tadeusza Mikulskiego (Rynek 58) odbędzie się 
spotkanie literackie z Tomaszem Jastrunem, zatytułowane 
„Tomas Transtromer – poeta zagubiony w gąszczu współ-
czesności”. Jednocześnie będzie można oglądać wystawę 
„Siła i delikatność”, przygotowaną przez Ambasadę Szwe-
cji, a poświęconą Transtromerowi. Spotkanie i wystawa 
(która potrwa do 12 kwietnia) będą częścią Dni Kultury 
Szwedzkiej.

3 kwietnia (wtorek) o godz. 17.00 odbędzie się uroczyste 
złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pamięci pod Pomni-
kiem Ofiar Stalinizmu we Wrocławiu przy ul. Świdnickiej 
(między Operą i Fosą).
12 kwietnia w ZSB-E im. Jana III Sobieskiego w Świdnicy 
(ul. Wałbrzyska 35-37) odbędą się wykłady multimedialne 
Daniela Dawidowicza „Życie w epoce wikingów” i „Długie 
łodzie wikingów”. Prelekcje rozpoczną się o godzinie 9:00.

Od 14 do 30 kwietnia w filii nr 18 Miejskiej Bibliotece 
Publicznej (ul. Grabiszyńska 236a) oglądać można bę-
dzie wystawę „Szwecja – pejzaże powieści kryminalnej”, 
z tekstem Mariusza Czubaja i w opracowaniu graficznym 
Dariusza Bazaczka.

18 kwietnia w Muzeum Poczty 
i Telekomunikacji o godzinie 
12:00 odbędzie się lekcja mu-
zealna „Tajemnice znaczków 
pocztowych. O szwedzkiej po-
czcie i znaczkach”.

4 kwietnia Koło Wschodnioeuropejskie Stosunków Mię-
dzynarodowych (Instytut Studiów Międzynarodowych 
Uniwersytetu Wrocławskiego) zaprasza na konferencję 
naukową „Przyszłość gospodarcza Europy”. Wystąpienia 
prelegentów będą koncentrować się na problemach poli-
tycznych i gospodarczych współczesnej Europy. Poruszane 
będą m.in. zagadnienia wpływu inwestorów azjatyckich na 
ekonomię Starego Kontynentu, konkurencyjność gospoda-
rek europejskich w światowym wyścigu, polityka celna UE 
i sytuacja strefy euro. 

20  i 21 kwietnia Koło Wschodnioeuropejskie Stosunków 
Międzynarodowych (Instytut Studiów Międzynarodowych 
UWr) zaprasza na konferencję naukową „Oblicza nacjo-
nalizmu w XXI wieku”. Konferencja podzielona będzie 
na pięć paneli – jeden ekspercki (z udziałem naukowców 
– politologów, socjologów i kulturoznawców) oraz cztery 
studencko-doktoranckie. Planowane jest wydanie publika-
cji zawierającej teksty referatów wygłoszonych podczas 
konferencji.

Od 13 do 15 kwietnia odbywać będzie się we Wrocławiu 
konferencja naukowa poświęcona teorii strun, jednej 
z ciekawszych teorii współczesnej fizyki. W tym roku 
przyjmie ono postać szkoły, na którą udało sie zaprosić 
znakomitych wykładowców. Przewidziano też jedną sesje 
na krotkie referaty młodych uczestników. Spotkanie orga-
nizowane jest w ramach cyklu sympozjów Maxa Borna, 
jako (jubileuszowe) trzydzieste sympozjum. 
Kontakt: school@stringtheory.pl

Od 19 do 22 kwietnia w Teatrze Lalek (plac Teatralny 4) 
grany będzie „Wroniec” w reżyserii Jana Peszka. Sztuka 
oparta jest na groteskowej, onirycznej powieści Jacka Dukaja, 
będącej próbą wyobrażenia sobie stanu wojennego oczami 
kilkuletniego dziecka. Przedstawienia zaczynać będą się 
o godzinie 19:00. Bilety: od 20 do 25 zł.

24 i 25 kwietnia we wrocławskim hotelu „Qubus” (ul. 
św. Marii Magdaleny 2) będzie się odbywać konferencja 
naukowa „Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji. 
W kierunku respektowania interesów pracobiorców”. Orga-
nizatorem wydarzenia jest Katedra Pracy i Stosunków Prze-
mysłowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

13 i 14 kwietnia Studenckie Towarzystwo Naukowe Aka-
demii Medycznej zaprasza studentów uczelni medycznych 
na II Międzynarodową Studencką Konferencję Naukową 
Młodych Naukowców. W tym roku przygotowano 13 sesji 
naukowych, poświęconych m.in. pediatrii, stomatologii, 
chorobom zakaźnym czy farmacji. Ze szczegółami można 
zapoznać się na stronie www.konferencja.amwroc.pl.

23 kwietnia o godz. 19.30 w Hali Ludowej odbędzie się występ 
Wojciecha Cejrowskiego pt. „Jak tam jest?”. Uwaga: występ 
biletowany! Ceny wynoszą: 60, 55, 50 zł. Ułatwieniem jest 
strefa biletowa Biletos.pl w obrębie portalu p. Cejrow-
skiego.

25 kwietnia pan Michał Pieczka przedstawi w Oleśni-
cy wykład multimedialny „Szwedzki Wersal, kilka uwag 
o królewskiej rezydencji Drottingholm”. Spotkanie odbę-
dzie się w PiMBP im. Mikołaja Reja i będzie częścią Dni 
Kultury Szwedzkiej na Dolnym Śląsku.

Od 26 do 28 kwietnia we Wrocławskim Teatrze Komedia 
będzie można oglądać sztukę Paul Pöertnera „Szalone no-
życzki” w reżyserii Marcina Sławińskiego. Jest to zabawna 
historia kryminalna, rozgrywająca się w salonie fryzjerskim. 
Śledztwo w sprawie morderstwa prowadzą dwaj policjanci... 
Ceny biletów: 50 do 60 zł. Przedstawienia rozpoczynać będą 
się codziennie o 20:00.
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Stadionowa pomyłka

Stadion Miejski we Wrocławiu jest jedną z 
czterech polskich aren, na których rozegrane 
zostaną mecze w ramach Mistrzostw Europy 
w Piłce Nożnej EURO 2012. Projekt, przy-
gotowany przez J.S.K. Architekci Sp. z o.o.  
zaakceptowano w październiku 2007 roku. 
20 stycznia 2009 roku ogłoszono zwycięz-
cę przetargu na budowę stadionu. Wygrało 
go konsorcjum Mostostal Warszawa S.A. 
5 czerwca tego samego roku wmurowano 
„kamień węgielny” i budowa ruszyła.

Radosław
Musiałek

Dzi ś ,  c zy l i  w  kwie tn iu 
2012 roku, powinniśmy cie-
szyć się nowym stadionem już 
od około 10 miesięcy. Niestety, 
zamiast tego, coraz częściej 
słyszymy o kolejnych opóźnie-
niach, nowych terminach, wy-
muszonych różnymi czynni-
kami zmianach (dotyczących 
przykładowo iluminacji mem-
brany), a co najbardziej istot-
ne, ciągle rosnących kosztach 
ukończenia inwestycji. 
Trudno oprzeć się wrażeniu, że 
nad naszym stadionem ciąży 
jakieś fatum. Gdyby prześle-
dzić historię jego powstawa-
nia, natrafi się na cały szereg 
zdarzeń, które nie powinny 
mieć miejsca. Oczywiście naj-
poważniejszym z nich było wy-
powiedzenie umowy konsor-
cjum, które wygrało przetarg 
na budowę wrocławskiej areny 
(przypomnijmy, że Mosto-
stalowi Warszawa zarzucono 
4-miesięczne opóźnienie prac, 
a  pierwotny termin oddania 
stadionu do użytku to koniec 
2010 roku), ale nie sposób 

nie wspomnieć o perturba-
cjach z wydaniem decyzji lo-
kalizacyjnej (miasto przekazało 
niekompletną dokumentację), 
o przeniesieniu imprezy Mon-
ster Jam z 3 września 2011 na 
1 października (przypomnijmy, 
że tu rzekomo powodem miała 
być prośba niemieckiej telewi-
zji przygotowującej transmisję 
z walki Adamek-Kliczko), 
o kłopotach z murawą, czy 
też wydawanych w ostatniej 
chwili i zapisanych niemalże 
„na kolanie”, decyzjach Policji 
czy Straży Pożarnej, umożli-
wiających przeprowadzenie 
poszczególnych imprez.
Do tego dochodzą kwestie 
teflonowej, niebrudzącej się 
membrany (która miała po jej 
podświetleniu przypominać 
„chiński lampion”, a wyglą-
da według jednych jak rolka 
papieru toaletowego, według 
innych zaś,  jak tymczasowa, 
budowlana siatka stosowana 
do zabezpieczenia robotników 
pracujących na rusztowaniach) 
i kosztów jej jednorazowego 

czyszczenia (którego przecież 
miało nie być), oświetlenia 
tejże nieszczęsnej powłoki, 
które to nie zadziałało tak jak 
przewidział projektant i koncep-
cję należało zmienić (kosztem 
dodatkowego pół miliona zło-
tych). Jeśli już przy zewnętrznej 
elewacji jesteśmy – czy na-
prawdę osoby odpowiedzialne 
za ostateczny kształt stadionu, 
a w szczególności osoby decy-
dujące o wydawaniu przezna-
czonych na niego pieniędzy, 
nie widzą diametralnych różnic 
pomiędzy prezentowanymi wi-
zualizacjami, a efektem końco-
wym??? Drodzy Państwo, to nie 
tak miało być!!!
Zatrzymajmy się jeszcze na 
chwilę przy temacie podświe-
tlenia membrany. Według pier-
wotnych założeń miała ona 
być iluminowana przy zasto-
sowaniu wielobarwnych diod 
typu LED. Niestety, pomimo 
geniuszu projektanta, okazało 
się, że membrana nie chce się 
tak ładnie jarzyć, jak to autor 
miał na myśli. Za to świet-
nie podświetlają się metalowe 
przęsła konstrukcyjne. No ale 
znów – to nie tak miało być. 
Zatem, w zaistniałej sytuacji, 
dorzućcie, Drodzy Państwo, 
bagatela 500 tysięcy złotych 
i wykonamy inny wariant. Py-
tanie brzmi – gdzie podziała 
się ludzka, cywilna odpowie-
dzialność za swoje działania? 
Dlaczego ktoś, kto ten projekt 
przygotowywał, nie odpowiada 
za jego niepowodzenie?? Prze-
cież projektować na zasadzie 

„uda się, albo się nie uda” może 
każdy z nas. A jak się nie uda 
to spróbujemy inaczej… Prze-
cież nie tak to miało być! A In-
westor nie powinien w żadnym 
stopniu finansować skutków 
niekompetencji projektantów 
czy wykonawców. Wręcz prze-
ciwnie – za opóźnienia tym 
spowodowane to oni powinni 
ponieść odpowiedzialność – 
cywilną i materialną!
Cały szereg problemów, które 
podczas realizacji inwestycji 
miały miejsce stopniowo kumu-
lował się. Dziś mamy już kwie-
cień 2012 roku, a do pierwszego 
meczu EURO 2012 zostało 
około 60 dni. Zbliżający się 
mecz Śląska Wrocław z GKS 
Bełchatów przeniesiony został 
na stadion przy ulicy Oporow-
skiej. Oficjalnym powodem 
jest wymiana części murawy na 
Stadionie Miejskim, ale nieofi-
cjalnie mówi się tu o instalacji 
elektrycznej, która nie działa 
tak, jak zakładał projekt (praw-
dopodobnie są to problemy 
z komputerowym sterowaniem 
siecią). I ta wersja wydaje się 
być bardziej wiarygodna (tajem-
nicą poliszynela jest już ręczny 
sposób obsługi świateł pod-
czas walki Adamek-Kliczko), 
chociaż nigdy nie potwierdzona 
przez przedstawicieli władz 
miasta. Smutne jest właśnie to, 
że nam – mieszkańcom, pró-
buje się wmówić takie bzdury, 
zamiast godnie i uczciwie poin-
formować nas o prawdziwych 
powodach takich perturbacji. 
Trudno bowiem uwierzyć, że 
nagle podjęto decyzję o wy-
mianie murawy, która posłuży 
piłkarzom już tylko podczas 
dwóch meczy (bo przecież przed 

EURO, UEFA i tak wymienia 
murawę w całości). Chociaż 
przypomnieć sobie należy hi-
storię trawy przywożonej spe-
cjalnym transportem prosto 
z Węgier, a która to stanowiła 
podłoże dla walki Tomasza 
Adamka, koncertu George’a 
Michael’a i popisów ciężaró-
wek, a następnie została wy-
mieniona i nie rozegrano na 
niej nawet jednego meczu pił-
karskiego…
Dziś Europejska Federacja Pił-
karska ma na naszym stadionie 
swojego inspektora, którego 
zadaniem jest zagwarantowanie 
doprowadzenia budowy wro-
cławskiego stadionu do końca. 
Ma on koordynować działa-
nia wykonawców i sprawić, 
by już nic nie spowodowało 
kolejnych opóźnień, bo na 
nie czasu już nie ma. Bufor 
bezpieczeństwa, o którym mó-
wił przy rozpoczęciu budowy 
Prezydent Rafał Dutkiewicz, 
już dawno został wykorzystany.
W całej tej smutnej sytu-
acji, w bardzo niekomfortowym 
położeniu znalazł się WKS 
Śląsk Wrocław, rozgrywający 
swoje mecze w rundzie wio-
sennej na Stadionie Miejskim. 
Teraz, w wyniku tych niedocią-
gnięć i zaniedbań, wrocławski 
Śląsk zmusza swoich kibiców, 
którzy to niejednokrotnie zaku-
pili karnety na całą rundę wio-
senną, do wymiany tychże kar-
netów na bilety na Oporowską. 
Biorąc pod uwagę, że karnetów 
sprzedano około 6000, a kasy 
na Oporowskiej są 4 i uwzględ-
niając, że na wymianę przewi-
dziano 4 dni (od piątku 30.03 do 
poniedziałku 2.04), spodziewać 

się należy, że każda z tych 
kas w ciągu jednego tylko dnia 
obsłużyć powinna 375 osób. Co 
przy założeniu, że kasy pracują 
po 10 godzin dziennie (co ma 
miejsce w dni powszednie) lub 
8 godzin (sobota-niedziela) daje 
nam średnio niemal 42 osoby na 
godzinę. Czy to jest możliwe? 
Czy kasy obsłużą taką ilość 
Klientów? Nie. 
Wrocławscy kibice pokazali już 
swój potencjał. Komplet, który 
zasiadł na trybunach Stadionu 
Miejskiego podczas meczów 
z Lechią i Wisłą, pokazał, że 
można na nich liczyć. Pokazał, 
że można bić w tym mieście re-
kordy frekwencji. I naprawdę 
niewiele trzeba. Wystarczy tych 
ludzi po prostu uszanować i nie 
zniechęcać. Niestety, w kontek-
ście powyżej opisanych wyda-
rzeń mogą oni poczuć się bardzo 
niekomfortowo. I to nieuchron-
nie spowoduje, że o utrzyma-
nie wysokiej frekwencji będzie 
bardzo, bardzo trudno. No ale 
nic, Panowie… Nic się nie sta-
ło… Co najwyżej wrocławski 
Stadion Miejski podzieli los 
aren portugalskich czy greckich. 
Co z tego, że kosztował już 
niemal miliard złotych? Przecież 
to bogaty kraj… Stać nas na ta-
kie wydawanie pieniędzy. I nikt 
niech nie próbuje nam zarzucić, 
że nie tak miało być…

Projekt stadionu po przebudowie z r. 2008

fot. Jaroslaw J. Manek / Wrocław 2012 (www.2012.wroc.pl)
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Wiosną piłkarze Śląska w ni-
czym nie przypominają ekipy 
seryjnie zdobywającej punkty 
jesienią, wiosną bowiem seryjnie 
je tracą. Wrocławianie oddali 
fotel lidera warszawskiej Legii, 
a tuż za ich plecami czają się 
Ruch Chorzów i Korona Kielce. 
Również droga na europejskie 
salony poprzez Puchar Polski 
została już zamknięta, bowiem 
Śląsk w dwumeczu okazał się 
gorszy od występującej w I lidze 
Arki Gdynia. 

Dlaczego tak się dzieje? Ten sam 
trener, ci sami piłkarze, wzmoc-
nienia zimowe – a wyników 
brak. Czyżby potwierdzała się 
opinia, że trener Orest Lenczyk 
doskonale nadaje się na ratow-
nika i potrafi prowadzone przez 
siebie zespoły wyciągać z du-

żych tarapatów, a w kolejnym 
sezonie nie potrafi z tą samą 
drużyną powalczyć o wyższe 
cele? A może wpływ na 
sytuację Śląska mają 
też inne czynniki? 

Już w poprzednim 
numerze pisaliśmy 
o zaległościach fi-
nansowych wobec 
zawodników, a to na 
pewno nie wpływa do-
brze na ich morale. Teraz 
doszła słynna już konferencja 
trenera Lenczyka z Prezydentem 
Wrocławia Rafałem Dutkie-
wiczem. Treść jej „przypadko-
wo” wpadła w ręce dziennikarzy 
z portalu weszło.com. Podobno 
trener wcisnął zły klawisz w te-
lefonie, co umożliwiło dzwonią-
cemu do niego dziennikarzowi 

na nagranie rozmowy Lenczyka 
z Dutkiewiczem. Jak wyciekło, 
tak wyciekło - to już nie ważne. 
Ważne co wyciekło. W rozmo-
wie tej trener niezbyt przychyl-
nie, choć w stonowanym to-
nie, wypowiadał się o niektórych 
swoich zawodnikach, o ich przy-
datności do ekstraklasowego 
zespołu. Mówił też o szczęściu, 
jakie dopisywało Śląskowi jesie-
nią, dzięki któremu Śląsk zdobył 
tyle punktów. Oberwało się też 
zespołowi „młodej ekstraklasy”, 
określonemu przez szkoleniow-
ca jako „dziadostwo”. Pod-

sumował też szkolenie 
młodzieży we wro-

cławskim klubie. 
Na pewno w tych 
słowach było spo-
ro racji, ale nie 

mogły one wpłynąć 
na poprawę atmosfe-

ry w drużynie. 

Wracając do szkolenia młodzie-
ży: wszyscy wiemy, że w Śląsku 
go praktycznie nie ma, a ludzie 
odpowiedzialni za ten stan, 
mówią że trzeba kilku lat, aby 
ten proces odwrócić. Te słowa 
słyszę już od dawna, mówi 
to każdy przychodzący do tego 
klubu człowiek odpowiedzialny 

za młodzież, a później na tych 
słowach sprawa się kończy. 

Kolejny cios WKS-owi zadał 
jego były trener Ryszard Tarasie-
wicz który wygrał w piłkarskim 
sądzie polubownym sprawę 
o odszkodowanie za zwolnienie 
go z funkcji pierwszego trenera. 
Według nakazu sądu Śląsk ma 
uiścić 500 000 zł odszkodowania 
byłemu szkoleniowcowi. Te pie-
niądze zapłacą wrocławianie, 
bo to przecież nasze miasto 
jest sponsorem klubu, a ludzie 
odpowiedzialni za podpisanie 
kontraktu z Tarasiewiczem mają 
się nadal dobrze. Zresztą sam 
Ryszard Tarasiewicz, człowiek 
zakochany w Śląsku i jego sym-
bol nie przychodzi na jego me-
cze, gdyż (tu zacytuję Przegląd 
Sportowy): “Nie chcę się poka-
zywać na oczy ludziom, którzy 
potraktowali mnie jak szmatę”. 
Cóż o tym myśleć, zostawiam 
to czytelnikom. 

A na koniec niespodzian-
ka. Nowy stadion się popsuł 
i Śląsk wraca na Oporowską. 
Podobno tylko na jeden mecz. 
Okazało się, że pękła rura 
od zraszaczy i trzeba rozkopać 
boisko. Przy okazji wymieni 
się też część murawy, bo trawa 
nie chce rosnąć. W każdym ra-
zie nie ma tego złego, co by na 

dobre nie wyszło, bo co by się 
stało, gdyby rura pękła pod-
czas Euro. A może też przepro-
wadzka wyjdzie Śląskowi na 
dobre, bo na nowym stadionie 
jakoś to granie w piłkę mu 
nie idzie.

Śląsk na huśtawce nastrojów

Nie tylko mistrzostwo Polski, ale nawet 
udział w eliminacjach do Ligi Europejskiej 
coraz bardziej oddala się od zespołu Śląska 
Wrocław. Wpływ mają na to nie tylko wyni-
ki sportowe, lecz również to, co się dzieje 
wokół WKS-u. 

Dariusz 
Parossa

Co u 
siatkarek?
Siatkarki Gwardii Wrocław 
powtórzyły ubiegłoroczne osią-
gnięcie zajmując w zakończo-
nych rozgrywkach Plus Ligi Ko-
biet piąte miejsce, gwarantujące 
start w europejskich pucharach. 
W decydujących meczach wro-
cławianki spotkały się z drużyną 
PTPS Piłła i po porażce 1-3 we 
Wrocławiu, dwukrotnie zwy-
ciężyły rywalki na ich parkiecie 
po 3-0.

Tradycyjnie w „lany ponie-
działek” na tor wyjadą żuż-
lowcy, by rozegrać pierwszą 
kolejkę rozgrywek ekstraligi. 
Żużlowcy Sparty na począ-
tek wybierają się do Tarnowa, 
gdzie ich rywalem będzie miej-
scowa Unia.

Na co możemy liczyć w przy-
padku Sparty w tym sezonie? 
Niestety, obawiam się że na 
niewiele, chyba tylko na wal-
kę o utrzymanie. Po odejściu 
idola wrocławskich kibiców, 
Macieja Janowskiego, w naszej 
drużynie trudno wskazać na-
zwisko zawodnika, który byłby 
liderem zespołu. Bo nie będzie 
nim chyba chimeryczny, myślą-
cy tylko o kasie Kenneth Bjerre, 
czy też inny uczestnik Grand 

Żużlowcy zaczynają 
rozgrywki

Prix, Fredrik Lindgren (w me-
czu ligowym może występować 
tylko jeden z nich). Trudno też 
liczyć, by przebudził się wete-
ran polskich torów Sebastian 
Ułamek, zaś Tomasz Jędrzejak 
to żużlowiec własnego toru. 
Prawidłowo rozwija się talent 
następcy Janowskiego, Patryka 
Malitowskiego, ale to jeszcze 
melodia przyszłości. Tak zwana 
druga linia też nie powala na 
kolana. W sumie trener Piotr 
Baron dysponuje co najwyżej 
przeciętnym składem, od któ-
rego trudno oczekiwać walki 
o wyższe cele. Ale czym byłby 
sport bez niespodzianek, więc 
może....
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