Słowo numeru

str 1

Tylko
!
A
G
A
UW

RS!
U
K
N
KO
– str. 3

nr 7/2012 (43) lipiec 2012

www.slowowroclawian.pl

cena 2 z³ (w tym 8 % VAT)

Wypoczniesz
???

REKLAMA

Ranking
Marketów
- s. 12

AS
SZUKAJ N
WE

H

SKIC
WROCŁ AW

KONKURS
- s. 3

DOBRYCHH!
MIEJSCAC

Dodatek Turystyczny

- s. 21-25

CHROÑ

ŒRODOWISKO.

Słowo Wrocławian Gazeta lokalna

PRZECZYTA£EŒ

–

PODAJ

ISSN 2082-6761
INDEKS 275611

DALEJ

czwartek, 24 marca 2011

Wstępniak

str 2

Lipiec

Adam T. Witczak

Świat tego lata
Stali czytelnicy „Słowa” znają zapewne moją manierę nawiązywania we wstępniakach do urywków z zasłyszanych kiedyś piosenek czy wierszy autorstwa niekoniecznie najbardziej znanych
twórców. Aż dziw zatem bierze, że czerwiec nie skojarzył mi się z Death in June… No, ale na
to już za późno, operacja „Koliber” się dokonała, weszliśmy w okres typowo wakacyjny. Jedni wciąż ciężko pracują, inni już wybyli gdzieś hen, daleko. Kto wie, może niektórzy z naszych
najlepszych przyjaciół są teraz w Południowej Ameryce?
Dopiero skończyło się Euro 2012 (nasi rozegrali tradycyjne „trzy mecze”), a na horyzoncie już rysują się XXX Letnie Igrzyska Olimpijskie w Londynie („hand grenades and olympic
flame”, chciałoby się zanucić za ponurym pieśniarzem w weneckiej masce). A co nas czeka
później? Czarny wrzesień niechybnie, jeśli wierzyć komentatorom rynkowym pokroju wiecznie
pesymistycznego profesora Rybińskiego. Oto wciąż mamy kryzys i mieć będziemy kryzys jeszcze
głębszy, dlatego kupujcie, moi drodzy, konserwy i towary sypkie, a to na okoliczność pustych
półek. To oczywiście żart, chyba że mówimy o jakiejś bardzo dalekiej perspektywie i chcemy
się zabezpieczyć na wypadek realizacji wizji rodem z filmów typu „Mad Max”. W takiej sytuacji
ci, którzy zawczasu wypełnią piwnice produktami o długim terminie przydatności do spożycia,
będą mogli wcale nieźle spekulować. Ano, zasada gospodarki: kup tanio, sprzedaj drogo.
Co się tyczy gospodarki, to większość przedsiębiorców (zwłaszcza budowlanch, o czym przeczytać
możecie w numerze) zanucić może w ślad za Kultem Błękitnej Ostrygi: „This ain’t the summer
of love, this ain’t the garden of Eden”. No, chyba że wraz z młodymi i beztroskimi wyruszą na
przystanek Woodstock, aby na kilka dni zapomnieć o tym, że jest jakieś „jutro” i jakaś przyszłość.
A może jej nie ma („no future”), choć przecież „jutro nie umiera nigdy”, jak wiemy z filmu
o Jamesie Bondzie. Ale to było 15 lat temu, szmat czasu. Ci, którzy w pocie czoła pracują nad
powstrzymaniem gospodarczego kryzysu, dziś powinni nucić sobie jako przestrogę raczej frazę
„if we don’t neutralize decay, we may run out of tommorows”. Tak, jutra może zabraknąć… Przy
urokliwej melodii fortepianu na własne oczy będziemy być może oglądać, jak „coś nadchodzi”.
Gdyby tylko jedynym problemem Europy były pieniądze! A przecież jest ich więcej… ale koniec
z czarnowidztwem! To tylko moja letnia depresja, skutek odurzającego upału. Stokroć wolałbym
zimę, „tup, tup po śniegu” i tak dalej.
Marzenia i życzenia to jedno, a prawdziwe życie – drugie. Lato wszędzie zajaśniało,
oszalało, czy jak to idzie w tej piosence, którą co roku słychać w radiu. Latem warto natomiast
opuścić ponurą, wielkomiejską rzeczywistość i przemieścić się w góry lub nad morze. Osobiście preferuję góry, a nie „morze bezkresne, nieograniczone”, zapewne dlatego w tym numerze
przeczytacie o wyniosłych polskich szczytach. A poza tym sporo innych rzeczy, ale nie ma sensu
kopiować tu pozycji z umieszczonego obok spisu treści. Dość powiedzieć, że znajdziecie analizę fenomenu kibicowania, dwa teksty o tematyce „kulinarnej” (przy czym jeden o wydźwięku
iście rewolucyjnym…), porady prawne i fakty na temat zasad oprocentowania, stosowanych przez
banki. A to przecież nie wszystko. Zapraszam zatem do lektury i żegnam się, puszczając oko do
szanownych czytelników, którzy przebrnęli przez ten iście postmodernistyczny wstępniak oraz
zawarte w nim liczne aluzje i nawiązania. Do zobaczenia!
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Na pogranicze na chwilę
Michał
Ratajczak
Słowo „alternatywa“ robi sporą karierę w
wielu dziedzinach życia, także w turystyce.
Na przekór modnym kurortom, do których
jeździło się od zawsze, spragnieni odpoczynku obierają coraz bardziej alternatywne
kierunki, szukają nowych miejsc, dotąd niezauważonych na mapie, choć ulokowanych
za przysłowiową miedzą. Zatem, jeśli nie
Wrocław, to co? Syców.
Sezon letni nabiera rozpędu,
a wraz z nim coraz więcej wrocławian szykuje się do drogi.
Na tych, którzy dysponują wolnym tygodniem lub dwoma,
czeka jedna z plaż, jezioro lub
łańcuch górski, a nawet coraz
popularniejsze gospodarstwa
agroturystyczne. Pozostali muszą zadowolić się niekiedy pojedynczym dniem, jaki wypada
przeważnie w ciągu weekendu.
Co wtedy?
Wystarczy niewiele (chęci i kilometrów), aby poczuć ducha
dawnej granicy polsko-niemieckiej. Do Sycowa prowadzi wiele szlaków. Najszybszym
środkiem lokomocji będzie

samochód. Z chwilą otwarcia
drogi ekspresowej S8 do Warszawy (na razie w założeniu),
to jak rzut kamieniem. Autobusem – godzina z hakiem.
Alternatywnym rozwiązaniem
może okazać się skorzystanie
z roweru i pociągu jednocześnie.
Ponieważ kolej wrocławsko-wieluńska wciąż oczekuje
na reaktywację, a sycowska
stacja odeszła w niebyt przed
dziesięciu laty, do wyboru
są cztery warianty dotarcia:
z Namysłowa, Oleśnicy, Twardogóry i Międzyborza. Który
by nie wybrać, każda droga pod
koniec będzie prowadziła w dół.
Syców bowiem leży w niecce,

między wzgórzami Trzebnicy
i Ostrzeszowa.
Nie jest to typowe miasteczko turystyczne, ale miejsce w sam raz
na jeden letni dzień. Największy zabytek stanowi obecnie
miejski park (dawniej Książęcy), wdzierający się niemal do
samego rynku. W tym roku
część reprezentacyjna parku
została ponownie oddana do
użytku po kapitalnym „remoncie”, polegającym na przywróceniu historycznego wizerunku
z czasów książąt kurlandzkich.
Wróciła więc pergola, fontanna, rzeźba nad brzegiem stawu
i wypożyczalnia kajaków.
Syców, ze względu na swoje
specyficzne położenie jak w soczewce skupiał mieszankę ludności, religii i polityki. Zarządzali nim Polacy, Czesi i Niemcy, obecni byli Żydzi, a w czasie
II wojny światowej w okolicznych folwarkach pracowali jeńcy francuscy i angielscy. Francuską była ostatnia księżna na
spalonym przez Rosjan zamku
(dziś na jego tyłach restauracja
Parkowa). Sam tylko zamek
Bironów, gdyby nie wydarzenia
sprzed kilkudziesięciu lat, byłby
jednym z największych zabytków Dolnego Śląska, jeśli nie
całego kraju. To na ten zamek

KONKURS

pod koniec wojny przeniosły aż
z Berlina się niemieckie ministerstwa finansów i środowiska.
Teraz kwitnie tam zieleniec
poprzecinany alejkami.
Nie lada gratką dla miłośników historii i sztuki będzie wiadomość, że w Sycowie
szczęśliwie zachował się klasycystyczny kościół ewangelicki według projektu Carla
Gotharda Langhansa, autora
m.in. Bramy Brandenburskiej.
Natomiast drugi z kościołów
skrywa w swych podziemiach
szczątki książąt sycowskich,
przeniesione tam z parkowego mauzoleum (stoi obecnie,
ale puste) dzięki intuicji francuskiej Princessy dosłownie
chwilę przed „wyzwoleniem”
sowieckim. Jest też synagoga,
zamieniona na dom czynszowy.
Syców pod wieloma względami
nie przypomina Gross-Wartenbergu (nazwa do 1945 r.).
Brak przede wszystkim zniszczonych nieodwracalnie zamku, ratusza, palmiarni i wielu
kamienic. Te braki wynagradza bogata historia, doskonałe widoki z okalających miasteczko wzgórz, wspomniany
park i położenie na mapie.
Zaraz za Sycowem znajduje
się Wielkopolska i dwa jej

największe wzniesienia (Kobyla
Góra i Bełczyna), niedaleko
stąd w łódzkie i na Opolszczyznę oraz stawy milickie - rezerwat Doliny Baryczy.
Warto wiedzieć, że w latach
1975-1999 Syców, przynajmniej na papierze, przynależał
do Kalisza. Pozostałością tamtego związku jest m.in. numer
kierunkowy (62), niektóre kioski dysponują gazetami z dodatkami poznańskimi. Przed reformą administracyjną, dzielącą
Polskę na 49 województw,
Syców był powiatem w swoich
historycznych granicach i należał do dolnośląskiego. Obecnie
„powrócił” na ziemie pierwotne,
jednak już jako stolica jednej
z gmin oleśnickich. Początkowo, tj. pod panowaniem
niemieckim, był Wartenbergiem, Polnisch-Wartenbergiem
(ze względu na bliskość granicy
z Polską) , by w końcu stać się
Gross-Wartenbergiem. Ostatnia
korekta była spowodowana odradzaniem się polskości w pasie
pogranicza i zabiegiem czysto
propagandowym, podkreślającym aktualną dominację Prus.
Nie każdy wie, że z Sycowa
pochodzą… krówki popularne,
choć, aby je dostać, wystarczy odwiedzić dział słody-

czy w niejednym sklepie Wrocławia. Krówki są pewną rekompensatą po wartenbergskich
piernikach, których smaku nie
pamiętają już chyba najstarsi
mieszkańcy.
W Sycowie zaczyna się i kończy Dolny Śląsk. Tym bardziej
trafny jest slogan promujący region: Tajemniczy Dolny
Śląsk – nie do opowiedzenia,
do zobaczenia.
www.nowysycow.blogspot.pl –
blog autora
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- wygraj pobyt w Karpaczu

Wyjazd ze „Słowem Wrocławian”

W lipcu ponownie pragniemy zaprosić Państwa do wypoczynku w Karpaczu. Do wygrania vouchery na dwa dwudniowe wyjazdy dla dwóch
osób; jeden do Rezydencji Apollo, drugi do Hotelu Majestic. Aby wziąć
udział w konkursie, należy wypełnić, wyciąć i wysłać poniższy kupon na
adres naszej redakcji. Na zgłoszenia czekamy do 5.08.2012. – wtedy
wyłonimy zwycięzców. Szczęśliwcy będą mogli m.in. skorzystać z sauny
fińskiej oraz ze zniżek na okoliczne atrakcje. Przewidziane są noclegi w
eleganckich pokojach wraz ze śniadaniami.
O CZYM CHCIAŁBYS PRZECZYTAĆ W SŁOWIE WROCLAWIAN?:
...............................................................................................................
IMIĘ I NAZWISKO: .............................................................................
TELEFON KONTAKTOWY: ...............................................................
E-MAIL: ...............................................................................................

Laureatkami majowego konkursu zostały Panie: Renata Osińska i
Małgorzata Srebniak. Paniom serdecznie gratulujemy, a pozostałych Czytelników zachęcamy do nadsyłania kuponów. Takiej
okazji nie można przegapić.
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Co się działo
w Polsce

Co się działo
WE WROCŁAWIU
– Czerwiec 2012

Rozliczenia za stan
stadionów z UEFĄ

Po ostatnim meczu Euro 2012 we Wrocławiu miejska
spółka Wrocław
przeprowadziła
gruntowną kontrolę kondycji stanu
stadionu. Zgodnie
z umową, UEFA
została zobowiązana do wzięcia
odpowiedzialności
za stan w jakim
odda wrocławski
stadion, którym
całkowicie zarządzała podczas
mistrzostw piłki
nożnej. Umowa
dotyczyła nawet najmniejszych możliwych uszkodzeń.
Przygotowania do meczów wiązały się z zainstalowaniem reklam, oraz oznaczeń wyjść i sektorów. Wniesiono
także tony sprzętu oraz kilometry kabli. Po wyprowadzce
UEFA i ostatecznym jej rozliczeniu naliczono około 50
uszkodzeń takich jak zniszczenia wykładzin czy obicia
i zarysowania na drzwiach oraz ścianach. Rekompensata
została wyceniona na około 400 000 złotych.

Absolutorium dla Dutkiewicza

Pracownicy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
zleciła utylizację 300 kg martwych ryb, które odkryli w Odrze. Na zaczynającym się pod
Śluzą Zacisze 4-kilometrowym
odcinku znaleziono tysiące

Rozgrywki Euro 2012
we Wrocławiu

Czerwiec we Wrocławiu to oczywiście
emocje towarzyszące
mistrzostwom Europy w piłce nożnej.
Jeżeli chodzi o mecze we Wrocławiu
to możemy mówić
o skrajnych emocjach.
Pozytywne emocje towarzyszyły z pewnością atmosferze zaciętej
sportowej rywalizacji jaka towarzyszyła meczom Polski z Rosją
oraz Czechami. Polsce udało się wykreować w zagranicznych
mediach obraz kraju miłego i gościnnego. Szczególnie dobrze wypadła integracja właśnie z Czeskimi kibicami.
Gorzej niestety wyszło jeżeli chodzi o chuligańskie ekscesy towarzyszące tym meczom. Po meczu Polska-Czechy zatrzymano
11 Polskich kibiców, w związku z bójkami z policją, rzucaniem
butelek i próbami sforsowania zamkniętej strefy kibica. Najbardziej negatywnie wypadło pobicie
stewardów przez Rosyjskich kibiców po meczu Rosja-Czechy.
Skrytykowana została wtedy nawet sama policja w związku z zarzutem o brak profesjonalizmu, który sprowokował zamieszki.

Udana obława

Tragedia na Politechnice Wrocławskiej

W poniedziałek 18 czerwca około godziny 10 z okna piątego piętra budynku C5 przy ul. Janiszewskiego wypadł student. Pomimo prób reanimacji ratowników medycznych poszkodowanemu nie udało się przeżyć.
Jak podał Andrzej Charytoniuk z biura prasowego uczelni, tragicznie
zmarły 24-latek studiował na piątym roku budownictwa i miał bardzo
dobre wyniki w nauce. Śledztwo ma ustalić czy przyczyną nieszczęścia
był niefortunny wypadek, samobójstwo bądź też zamierzone działanie
osób trzecich.

Kilkadziesiąt osób protestowało 2 lipca
od 6:45 do 16:45 pod fabryką Chung-Hong Electronics w Biskupicach
Podgórnych. W zakładzie produkuje się
podzespoły do telewizorów. Pracownicy skarżą się na bardzo niskie pensje,
niekorzystne umowy i ciężkie warunki
pracy, ale bezpośrednią przyczyną pikiety było zwolnienie pracownika, który
założył w firmie związek zawodowy.
Pracownicy twierdzą też, że szefostwo
ma zamiar zlikwidować autobusy,
którymi pracownicy są dowożeni do
pracy. Wówczas dla wielu oznaczałoby
to jeszcze większą obniżkę dochodów
lub po prostu zwolnienie.

Rada Miejska na sesji 28 czerwca 2012 r. udzieliła prezydentowi Wrocławia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011 i zatwierdziła
sprawozdanie finansowe miasta za rok 2011. Skarbnik miasta zreferował radnym sprawozdanie finansowe za ubiegły rok podkreślając, że
Wrocław ma drugi w kraju budżet po Warszawie, miasto jest również
liderem jeśli chodzi o sprzedaż majątku i uzyskane w ten sposób środki,
a wszystkie zobowiązania miasta są przeznaczone na inwestycje. Dochody miasta w 2011 r. wyniosły ponad 3,5 mld zł, a wydatki 3,6 mld zł.
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Skażenie ekologiczne w Odrze?

śniętych ryb.
Przypadkowy wyciek ropy bądź innej substancji został wykluczony.
Sprawdzono również odpływy z okolicznych zakładów przemysłowych
oraz wyloty kanalizacyjne, ale istnieje też możliwość, że ktoś indywidualnie wlał coś do wody. Analiza laboratoryjna próbek wody powinna
dostarczyć więcej szczegółów.
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej przypomina o zakazie kąpieli w Odrze i apeluje o ostrożność do wędkarzy i kajakarzy.

Możliwy proces z wykonawcą Protest pracowników
stadionu miejskiego
chińskiej fabryki
Niewykluczone, że za jakiś czas władze miasta wytoczą
proces firmie Max Bögl, czyli generalnemu wykonawcy
prac na Stadionie Miejskim. Do połowy lipca ma zapaść
decyzja na temat tego, w jaki sposób konflikt będzie rozwiązany. Chodzi o to, że prace miały być zakończone 30
czerwca 2011 roku, a jak wszyscy wiemy - mocno się opóźniły i Stadion ukończono dopiero w kwietniu 2012 roku.
Firma twierdzi, że opóźnienia nie były jej winą, niekoniecznie jednak przekona to urzędników miejskich. Może iść
o zwrot nawet kilkudziesięciu
milionów
złotych.

Przygotowali: Konrad Łuszczki i Adam T. Witczak

Kolejna z serii akcji przeciwko międzynarodowej organizacji
przestępczej zakończyła się sukcesem wrocławskich policjantów
z Centralnego Biura Śledczego. Organizacja trudni się kradzieżami ciężarówek na terenie UE. Sprawcy jednak zawsze (również
i tym razem) okazują się być Litwinami.
W obławie pod koniec czerwca ujęto trzech obywateli Litwy.
Samochód ciężarowy którym się poruszali miał fałszywe tablice rejestracyjne oraz dokumentację. Znajdujące się w nim
maszyny ogrodnicze były warte około 1,3 mln złotych. Wszystko
zostało już zwrócone prawowitym właścicielom.

Mężczyzna utopił się w Odrze

Do tragedii doszło w samym centrum miasta, w okolicy
Mostów Mieszczańskich. 30 czerwca około godziny
19:30 wędkarze zauważyli poruszającego się chwiejnym
krokiem mężczyznę, który po chwili wywrócił się i wpadł
do wody. Wędkarze zaniepokojeni tym, że mężczyzna
zniknął wezwali pomoc. W nieco ponad pół godziny
później, po przybyciu na miejsce i dokonaniu poszukiwań,
Straż Pożarna wyłowiła zwłoki około 40-letniego człowieka. Przypuszcza się, że przyczyną nieszczęśliwego zdarzenia był alkohol, lecz oficjalne ustalenia wciąż trwają.

Niebezpieczne pociski
w centrum Wrocławia

Saperzy usunęli łącznie sześć pocisków
o kalibrach 75 i 76 mm, które odkryto
na terenie budowy przy pl. Dominikańskim. Pochodzące z okresu II wojny
światowej pociski mogły potencjalnie wyrządzić szkodę w promieniu
nawet do 650 metrów. Przewiezienie
ładunków na poligon oraz ich detonacja
przebiegły bez problemów.

Wyrok w sprawie śmierci chłopca

Rok więzienia w zawieszeniu na trzy lata - taki wyrok otrzymała dyrektor Gimnazjum nr 3 im. Świstackiego we Wrocławiu,
oskarżona o zaniedbanie, którego skutkiem była śmierć 14-letniego chłopca. Sąd uznał, że dyrektorka wiedziała o groźnej awarii
przewodu elektrycznego, który zasilał istniejący wówczas przy szkole zakład czyszczenia pierza. Prąd płynął wskutek awarii
przez siatkę zamontowaną na murze otaczającym szkołę. W połowie lipca 2006 roku pierwszą ofiarą elektryczności w tym
miejscu został inny uczeń szkoły, niegroźnie porażony. Wówczas dyrektorka została poinformowana przez jego matkę o istniejącym zagrożeniu. Szefowa szkoły nic jednak z tym nie zrobiła, a 30 lipca 2006 roku doszło do tragedii - 14-letni Filip został
śmiertelnie porażony prądem, gdy wspinał się na mur. W tej sprawie skazano na 10 miesięcy więzienia - w zawieszeniu na 3
lata - także Zygmunta L., dyspozytora Zakładu Energetycznego, który również nie uczynił wówczas nic, aby naprawić awarię.
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Co się działo
W POLSCE
– Czerwiec 2012

Euro 2012

Głównym wydarzeniem czerwca w Polsce było oczywiście Euro 2012. Można je podsumować nie
tylko jako wydarzenie sportowe, ale także społeczne i kulturowe.
Oficjalnym hymnem Euro było „Endless Summer” Oceany. Wielką popularność za granicą zdobyło
„Polska, biało-czerwoni” śpiewane w rytm „Go West” zespołu Pet Shop Boys. „Koko, koko, Euro
spoko” było za to bardziej popularne w Internecie, szczególnie jeżeli chodziło o różne przeróbki na
serwisie Youtube.
Ekscesy kiboli okazały się niestety nieuniknione (szczególnie w przypadku Rosjan i Chorwatów),
jednakże były to tylko przejściowe, odosobnione przypadki. Ogólnie na przekór temu Polska wyrobiła sobie bardzo dobrą opinię w mediach zagranicznych. W szczególnie ciepłe relacje, wznoszące
się ponad sport, weszliśmy z Irlandią, Czechami oraz (jeżeli chodzi o pod poznańską Opalenicę)
Portugalczykami. Gorzej niż się spodziewano, powiodło się biznesowi hotelarskiemu. Podobnie
z wynajmem prywatnych mieszkań, które okazało się być mocno przecenione. Lepiej za to wyszła
sprzedaż piwa.
Oddanie dróg oraz linii kolejowych do użytku powiodło się. Czasem drogi dostawały status
„przejezdnych” zamiast „ukończonych”,
ale jednak... Otwarto odnowione dworce
kolejowe i porty lotnicze. Również wbrew
ogólnym narzekaniom udana okazała się
frekwencja stref kibica.

Matura 2015

MEN ogłosiło jak będą wyglądały
zasady matury 2015 wprowadzane na podstawie obecnych
zmian w szkolnictwie. Obowiązywać będą trzy przedmioty
obowiązkowe: język polski, matematyka i język obcy oraz co
najmniej jeden dowolnie wybrany
przedmiot dodatkowy. Przedmiot
dodatkowy nie był wcześniej
obowiązkowy i obserwowano
spadek liczby maturzystów, którzy się go podjęli. Teraz już będzie
obowiązkowy. Dodatkowo będzie
on również tylko na poziomie rozszerzonym.
W maturze z języka polskiego
powróci odpowiedź i dyskusja
na wylosowane pytania i tematy
(nie będzie już przygotowywania
prezentacji na znany zawczasu temat). Wypowiedź maturzysty/stki
będzie oceniać komisja szkolna,
dla wyodrębnienia (w założeniu)
nie tylko wiedzy teoretycznej, ale
też sposobu rozumowania.
Będą oczywiście także pytania
zamknięte, sprawdzane przez
komisje zewnętrzne. Położony
zostanie nacisk na ujednolicenie
form trzech przedmiotów podstawowych.

Co się działo
w Polsce
Wesołe jest życie staruszka?
Z dokumentów, do których dotarła „Rzeczpospolita”, wynika,
że (wbrew obietnicom rządu) częściowa emerytura wyniesie
nie połowę, ale zaledwie 30 proc. docelowego świadczenia.
Prawdziwymi wygranymi będą tylko rolnicy. Ich świadczenia
częściowe będą wyższe i nie obniżą pełnej emerytury.
Miało być tak: 62-letnie kobiety i 65-letni mężczyźni, którzy
przepracują 35 i 40 lat, do czasu osiągnięcia 67 lat mogą otrzymywać emeryturę częściową w wysokości 50 proc. świadczenia
docelowego, wyliczanego na podstawie wszystkich wpłaconych
składek emerytalnych.
Okazuje się jednak, że to świadczenie będzie wyliczane jedynie
ze składki wpłacanej na tradycyjne konto w ZUS czyli tylko
z 12,2% a nie z 19,76% składki emerytalnej. Przeciętnie zarabiająca dziś kobieta ma szanse na uzyskanie w wieku 62 lat 394 zł,
a mężczyzna w wieku 65 lat – 477 zł. To mniej o 291 zł w przypadku kobiet i o 352 zł w przypadku mężczyzn, niż wynosiłaby
połowa pełnego świadczenia.

Projekt likwidacji IPN

Założyciel oraz były dowódca GROM, gen. Sławomir Petelicki został znaleziony martwy 16 czerwca ok. godziny 18:00 przez jego
żonę w garażu apartamentowca. Przy ciele z raną postrzałową głowy została znaleziona broń. Gen. Petelicki najprawdopodobniej zastrzelił się dwie godziny wcześniej.
Tragedia ta od razu wywołała kontrowersje. Marek Siwiec z SLD oraz Zbigniew Girzyński z PiS zgodnie zwątpili w wersję o samobójstwie. Środowisko GROM-u z kolei wyraziło opinię, że źle układające się relacje generała z ministrem obrony narodowej Tomaszem
Siemoniakiem oraz jego poprzednikiem Bogdanem Klichem, a także ogólny spadek jego – silnego niegdyś – autorytetu mogły okazać
się dla niego zbyt dużym ciężarem. Policja i prokuratura zajmuje się sprawą.

Likwidację Instytutu Pamięci Narodowej i zniesienie obowiązku
składania oświadczeń lustracyjnych przewiduje projekt ustawy
autorstwa SLD, który trafił do laski marszałkowskiej. Kompetencje IPN miałyby przejąć: Archiwum Państwowe, prokuratura
i minister kultury. Projekt popiera Ruch Poparcia Palikota, można
się spodziewać wyraźnego sprzeciwu parlamentarnej centroprawicy oraz prawicy pozaparlamentarnej.
IPN został powołany 19 stycznia 1999. Ma charakter
instytucji naukowej o uprawnieniach
śledczych. Ważnym elementem jego
działalności jest badanie i ściganie
zbrodni hitlerowskich, komunistycznych czy np. dokonywanych przez
UPA. Istnienie IPN, jego kompetencje oraz sposób i kwoty finansowania
to od lat kość niezgody między prawicą a lewicą.

– Czerwiec 2012

Wysokie bezrobocie

Śmierć gen. Petelickiego

Co się działo
W GOSPODARCE
Krucho z branżą budowlaną

W ciągu pierwszych czterech miesięcy 2012 roku upadłość ogłosiło aż 85 firm budowlanych – to znaczy o 60% więcej niż w tym
samym okresie roku 2010. Nic dziwnego, że niektórzy analitycy tego rynku mówią już o „fali bankructw”. Według badań
GUS w czerwcu 27% przedsiębiorców uznało, że koniunktura
się pogarsza, a tylko 13% - że jest lepsza. W najgorszej sytuacji
są mniejsze firmy, a zwłaszcza te, które zaangażowały się w projekty związane z Euro 2012 lub inne zamówienia publiczne. Wielu podwykonawców nie może doczekać się wynagrodzeń, tworzą
się zatory płatnicze. Do tego okazuje się, że przedsiębiorcy
często nie uwzględnili wzrostu cen materiałów w swoich
przewidywaniach.
Doszło do tego,
że rząd rozważa nacjonalizację niektórych firm z sektora
budowlanego.

lipiec 2012

Kryzys trwa

Kryzys w strefie euro trwa i pogłębia się, dotykając oczywiście
także innych krajów, takich jak Polska. Co jakiś czas słychać
o chwilowych, doraźnych działaniach unijnych decydentów, w ostateczności ograniczają się one jednak do dalszego
odwlekania bankructwa Grecji, Hiszpanii czy Portugalii. Chodzi więc o ciągły skup długu, a także o obniżanie stopy procentowej przez Europejski Bank Centralny w nadziei na rozruszanie
zwalniających gospodarek. Wielu ekonomistów, zwłaszcza wolnorynkowych, twierdzi że konieczna jest całkowita przebudowa
ustroju i odejście od modelu pustego pieniądza, zadłużania państw
oraz interwencjonizmu gospodarczego.

Przetarg na pasma mobilnego internetu

W UE notowany jest bardzo wysoki poziom bezrobocia
– w maju wynoszący 11,1% (według metodologii Eurostatu).
Dane Eurostatu mówią także o bezrobociu równym 9,9% w Polsce
(według naszej metodologii jest to aż 12,6%). Dla Hiszpanii Eurostat podaje aż 24,5%, w Grecji jest to 21,9%. W Austrii stopa jest
najniższa i wynosi tylko 4,1% (jest dwa razy niższa niż w USA).
Problemem krajów UE jest też duża liczba młodych bezrobotnych
– w Hiszpanii aż 52,1% ludzi poniżej 25-tego roku życia nie ma
pracy (co prawda wskaźnik ten zmniejszyłby się, gdyby wziąć
pod uwagę tych, co się uczą, ale i tak jest wystarczająco przygnębiający). Kiedy będzie lepiej? Niektórzy mówią, że dopiero za
kilka
lat…

Rozpoczęła się rywalizacja między sieciami telefonii komórkowej
o częstotliwość w paśmie 1800MHz, w której można udostępniać usługę szybkiego internetu mobilnego. Urząd Komunikacji
Elektronicznej spodziewa się, że sprzedaż częstotliwości przyniesie ok. pół miliarda złotych. W szranki stanęły Orange, Play
i T-Mobile.
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Miasto

Kolej i tramwaj – bliskich spotkań ciąg dalszy...
się na Osiedlu Sobieskiego
(Nowy Zakrzów). Część opiMarek
sanych propozycji przedstawia
Natusiewicz
ilustracja nr 1.
W południowej części miasta
Proponowane w artykule pt. „Kolej w mieście... zniecierpliwieni mieszkańcy
Wojszyc i Ołtaszyna czei nie tylko”, opublikowanym w poprzednim
kają na decyzję o losie linii
numerze „Słowa Wrocławian”, wschodnie
tramwajowej kończącej się
uzupełnienie „okólnej” linii SKM (m. in. przez
obecnie na pętli pod nazwą
„Park Południowy”. Zapewne
obszar Wielkiej Wyspy) byłoby poprowadzone
brak decyzji spowodowany
w pasie terenu dotychczas zarezerwowanym
jest – w przypadku kontynuacji
pod uliczny układ komunikacyjny, zwany „Ob– koniecznością budowy nowodnicą Śródmiejską”. Od ul. Paderewskiego,
wego tunelu w nasypie obwodza nowymi mostami nad kanałem żeglownym,
nicy kolejowej. W grę wchodzi też wyłączenie z ruchu
projektowane torowisko SKM krzyżowałoby
się z ulicami: Kwidzyńską i Kowalską, by następ- samochodowego istniejącego
przejazdu w osi ul. Sudeckiej
nie wpiąć się w istniejącą linię kolejową, końlub też jego gruntowna moderczącą się na stacji Wrocław-Sołtysowice.
nizacja (z powodu konstrukcji
łukowej znacznie ograniczająStałe przystanki przesiadkowe cowym przystankiem przedłu- cej jego przepustowość). Pro(oznaczone żółtymi kółkami żonej (od pl. Kromera) nowej pozycje nowych przebiegów
na il. nr 1) zlokalizowane linii tramwajowej.
przedstawia ilustracja nr 2.
byłyby na skrzyżowaniu z ul. Wzdłuż linii SKM, na odcinku
Kwidzyńską i ul. Krzywouste- od ul. Kwidzyńskiej do ul.
go, zaś na żądanie – na skrzy- Kowalskiej, mogłoby pojawić Bystry analityk zapewne zażowaniu z ul. Kowalską (żółta się torowisko nowej linii tram- uważy, że znaczne fragmenty
wajowej, która poprowadzona proponowanych przebiegów
linia przerywana na il. nr 1).
Wspomniana stacja kolejowa przez Psie Pole (w sąsiedztwie linii tramwajowych poprowamogłaby się również stać koń- stacji kolejowej) kończyłaby dzono istniejącymi ulicami:

zmodernizowaną niedawno
ul. Wyścigową bądź wąską
ul. Ołtaszyńską. Oczywistym
jest stwierdzenie, że rozwiązania takie realizowane będą
kosztem ograniczenia lub całkowitego wyeliminowania ciągłego ruchu samochodowego
(oczywiście z możliwością
dojazdu do poszczególnych
posesji po torowisku!).
Tak właśnie w niedalekiej

przyszłości będzie w praktyce wyglądać realizacja hasła
priorytetu komunikacji zbiorowej... Szczególnie ważne
stanie się więc zagwarantowanie przestrzeni pod realizację w sąsiedztwie węzłów
przesiadkowych parkingów
dla samochodów osobowych.
W tej części miasta miejscem
takim wydaje się (niestety)
jedynie teren w sąsiedztwie

skrzyżowania al. Karkonoskiej
z ul. Zwycięską (białe kółko
z niebieskim środkiem na il.
nr 2 ).

Ilustracja 1: Proponowany przebieg pół- Ilustracja 2: Propozycja przedłużenia linocnego fragmentu obwodnicy SKM.
nii tramwajowej w kierunku Ołtaszyna
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Słońce Włoch
Ewa
Kowalczyk
Włochy kojarzą nam się ze słońcem, winem, makaronem, pizzą,
sztuką renesansu i... dolce vita,
czyli słodkim życiem, jak mawiają Włosi. Kto choć raz miał
okazję być w tym kraju, doskonale wie, że Italia to nie tylko
morze i złote riwiery, góry i kurorty narciarskie, słynne miasta
– Rzym, Wenecja, Florencja,
ale przede wszystkim jedna
z najbardziej znanych i najlepszych kuchni w Europie. Włosi
to świetni kucharze, potrafiący rozpieszczać podniebienia
nawet najbardziej wybrednych
konsumentów. Doskonale znają
się oni na wyrafinowanych, głębokich i wyrazistych smakach.
W samym sercu
Wrocławia, w Rynku, powstało wyjątkowe miejsce – Milano Piu – lokal, w którym
możemy odczuć atmosferę
panującą w słonecznej Italii
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każdym z naszych zmysłów.
Przytulny nastrój i minimalistyczny design, już w pierwszych chwilach po wejściu do
środka, pozwalają przenieść
się oczyma wyobraźni do urokliwych włoskich miasteczek.
Oczarowuje unosząca się woń
potraw, posiadających prawdziwie włoską recepturę. Milano
Piu to również różnorodność
słynnych włoskich lodów, które lokal ma do zaoferowania.
Kto raz odwiedzi to miejsce,
będzie tam chętnie powracał, aby znów doznać rozkoszy podniebienia oraz spędzić
czas w relaksującym i przytulnym miejscu.
Milano Piu to miejsce, które narodziło się z prawdziwego zachwytu Italią. Nic
tu nie dzieje się przypadkowo.
Właściciel, który spędził we
Włoszech ponad ćwierć wieku,
z pasją opowiada o marzeniach dotyczących otwarcia we
Wrocławiu prawdziwie włoskiego miejsca. Zaangażowanie widać w każdym detalu.
Począwszy od kucharza, który
jest rodowitym Włochem i wieloletnim doświadczonym sze-

fem kuchni, włoskiego barmana
serwującego wyśmienite desery
lodowe, poprzez sprowadzane
produkty – włącznie z Italii
– będące składnikami wszystkich potraw, aż po przestrzeń
i kameralność, którą Włosi
szczególnie sobie cenią. Milano
Piu stawia przede wszystkim
na jakość, dlatego też o każdej porze gościom restauracji
podawane są przyrządzane
tego samego dnia potrawy. Na
szczególną uwagę zasługuje danie chyba najbardziej kojarzące
się w Włochami – pizza. Jak
na włoski lokal przystało, danie
to króluje nie tylko w menu, ale
także na talerzach gości. Chrupiące ciasto pełne świeżych
i doskonale dobranych dodatków śmiało można nazwać specjalnością szefa kuchni. Milano
Piu to miejsce, w którym można
zjeść dobrze i świeżo, a dania
podawane są bardzo szybko.
Specjałami Milano Piu są włoskie makaro-

ny. Doświadczeni kucharze
podają je w idealnie dogotowanych, wykwintnie podanych, i sycących porcjach.
To wyjątkowe miejsce znajduje
się za Przejściem Świdnickim w Rynku. Dzięki świetnej
lokalizacji, dużej przestrzeni
i kameralnej atmosferze, lokal
jest doskonale przystosowany
zarówno do przyjacielskich wypadów, rodzinnych przyjęć, jak
i spotkań biznesowych. Nie wyczujemy tutaj jakiegokolwiek
tłoku czy zgiełku. Mimo że
znajduje się w centrum miasta,
jest prawdziwą oazą spokoju.
Na ścianach odnajdujemy wiele włoskich elementów, zdjęć
ikon kultury, dzieł sztuki. Miejsce nietrudno zlokalizować, bo
już z zewnątrz duże kanapy
z kolorowymi poduszkami
przyciągają uwagę. Są one
niezwykle komfortowe, a ich
ułożenie sprawia, że możemy
bez problemu się porozumiewać.
To, co wyróżnia Milano Piu na tle innych włoskich
lokali we Wrocławiu, to nie
tylko przestrzeń, nowoczesność
i jakość, ale również najlepsza w mieście kawa espresso
oraz już wcześniej wspominane desery lodowe. Warto
przyjść i spróbować prawdziwie włoskich lodów i kawy,
podanej w tradycyjny sposób.
To z pewnością perełki tego

Reklama
PReklama

miejsca, które zresztą m.in.
z tego słynie w stolicy Dolnego
Śląska. Poza deserami lodowymi w Milano Piu rozsmakować
się można w tradycyjnym włoskim tiramisu, a także w przepysznych tortach, nadziewanych rogalikach, ciastach i innych słodkościach. Nie sposób
nie wspomnieć także o orzeźwiających sałatkach lodowych,
które kuszą nie tylko smakiem,
ale już nawet samym widokiem.
Jeśli jesteś smakoszem włoskich smaków, niewybaczalne

byłoby nie zawitać do Milano
Piu. Tu znajdziesz absolutnie
unikalny smak we Wrocławiu,
smak, po którego skosztowaniu
z pewnością tu powrócisz.
Milano Piu to miejsce, w którym możemy delektować się wykwintnym obiadem, pożywnym śniadaniem
czy romantyczną kolacją z bliską osobą. To swoiście włoska wyspa pośród codziennego
zgiełku i pośpiechu, oaza spokoju, w której czas płynie wolniej, a przyjemność spożywania
posiłków nabiera podwójnego
znaczenia. Kto pozna to miejsce, z pewnością niejednokrotnie będzie do niego powracał
i wspominał je z dużym sentymentem.
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Skończyć studia i co dalej?
Konrad
Łuszczki
Co studiować, gdzie studiować
i w jakim trybie studiować?
A może lepiej nic nie studiować
i od razu szukać pracy, próbować zakładać firmę albo wyjechać w świat? Sens i opłacalność studiowania w Polsce jest
tematem zażartej dyskusji wśród
ludzi młodszych i szukających
konstruktywnego sposobu na
dostatnie tudzież bezstresowe
życie. Jest to dyskusja prowadzona w atmosferze intensywnego
sceptycyzmu, któremu zresztą
ciężko się dziwić. Studenci
i studentki ciągną staże bądź
praktyki, w których opłacalność
na dłuższą metę sami wątpią.
Bywa też, że po prostu czekają na jakąkolwiek odpowiedź
od jakiegokolwiek pracodawcy.
Jednocześnie zmuszeni są porównywać się z rówieśnikami,
którzy nie poszli na studia, a tych
pięć lat wykorzystali bardziej
bardziej na praktykę niż na
teorię, co wyszło im na dobre.
Jedni po zawodówce założy-

li warsztat, który rozrósł się
i przeobraził w firmę zatrudniającą pracowników. Inni po szkole
średniej zrobili kursy spawania
i prowadzenia wózka widłowego, przez co są teraz rozchwytywanymi pracownikami. Jeszcze
inni wyjechali z kraju i zrobili
karierę za granicą.
W Polsce na najbardziej straconej pozycji są ludzie najmłodsi
i najstarsi. Pracownicy po 50tym roku życia to temat na osobny artykuł, zajmijmy się więc
młodymi absolwentami. Trzeba
przyznać, że mają oni dziś spore
problemy z wkroczeniem na
ścieżkę kariery. Przyczyn tego
stanu rzeczy jest multum – można się ich doszukać tak w pracodawcach, uczelniach czy polityce
kraju, jak i w samych studentach.
Niestety, pracodawcy nieprzychylnie patrzą na młodych i niedoświadczonych. Nie dostrzegają oni korzyści finansowych wynikających z inwestowania w inicjację zawodową absolwentów

i zamiast tego poszukują ludzi
z doświadczeniem. Paradoks
tkwi w tym, że oto pozostawieni
sami sobie absolwenci doświadczenia nie znajdą, zaś ludzie
z doświadczeniem będą siłą rzeczy starzeć się i opuszczać rynek.
Tworzy się więc błędne koło.
Uczelniom zarzuca się przestarzałą metodologię nauczania.
Nierzadko uczestniczenie w zajęciach z danego przedmiotu oznacza brnięcie przez ogromne
pokłady podręcznikowej wiedzy, niepopartej ćwiczeniami
praktycznymi, albo chociaż odniesieniami do problemów
i sytuacji zachodzących na co
dzień. Brakuje konkretnej wiedzy na temat rynku pracy. Na
uczelniach panuje też tendencja, by uczyć rzeczy ogólnych,
podstawowych. To problem,
ponieważ bardziej potrzeba
specjalistów, zaś przysłowie
„co jest do wszystkiego, jest do
niczego” sprawdza się niestety
bardzo często. Bywają również uczelnie, które najbardziej
są zainteresowane czesnym
od studentów, dotacjami od Państwa lub statystykami takimi jak
ilość absolwentów. To może
skutkować mało konstruktyw-

nymi zajęciami, które zalicza
się za obecność albo wzajemne
„mrugnięcie okiem”.
Współpracy absolwentów z pracodawcami nie sprzyja też sytuacja ustrojowa w kraju. Polityka
podatkowa – np. obowiązkowy
ZUS, akcyza czy VAT – jest
obciążająca dla pracodawcy, dla
którego zatrudnienie absolwenta
to nader ryzykowna inwestycja. Młody człowiek szybko
dostrzega też niewielką różnicę
pomiędzy zasiłkiem dla bezrobotnych, a kiepską wypłatą
za pracę. To, że w Powiatowym
Urzędzie Pracy dostać ów zasiłek
jest łatwiej niż satysfakcjonującą
pracę również nie jest szczególnie motywujące.
Przyczyn można także doszukać
się w samych studentach – ich
zachowaniu, decyzjach oraz –
przede wszystkim - nastawieniu.
Zaczynając od samego wyboru studiów, przyszli studenci
często nie zwracają uwagi na
miejsce, w którym będą się
edukować, ani na kierunek,
jaki wybiorą. Nierzadko pozostawia się to czystemu przypadkowi, ewentualnie idzie się
tam, gdzie wybrali się koledzy
i koleżanki. Rzuca się też hasła

„robię to dla papierka” i „zdaj,
zakuj, zapomnij”, wyniesione
jeszcze z czasów wcześniejszej
edukacji (którą też należy poddać surowej krytyce). W takiej
atmosferze student nie wie (nie
chce wiedzieć?), co powinien
dla siebie zrobić. Nie rozwija
horyzontów myślowych. Nie oddziela wiedzy użytecznej od bezużytecznej. Nie udaje się na
praktyki i staże. Nie uruchamia
kontaktów zawodowych. Blokadę w zaspokajaniu własnych potrzeb i inspiracji może wzmagać
także nadopiekuńczość rodziców, ich dobra sytuacja materialna, poczucie wygody, beztroski
i skupienie na zabawie.
Jak więc należy podejść do studiów, aby były one fundamentem
kariery? Podstawa to połączenie
praktyki z teorią. Jeżeli już przyswajasz wiedzę akademicką,
to czemu nie sprawdzać jej na
bieżąco, pracując w zawodzie
związanym z Twoim kierunkiem? Nie zapominajmy, że
pracodawcy raczej nie interesuje
klasyczna już wymówka, że
przez ostatnie pięć studiowałeś/-aś. Będzie chciał on widzieć
praktykę, a nie tylko teorię.
A nawet, jeśli nie będziesz mieć
zamiaru zatrudniać się u kogoś,
tylko od razu zakładać własną
działalność, to czy aby na pewno
pragniesz od razu rzucać się na
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głęboką wodę?
Oczywiście dla studenta dziennego praktyka, staż albo praca
na etat to może być nie lada
problem. Szczególnie, że potrzebny jest też czas na odpoczynek, zadania domowe i sen.
Rozwiązaniem może być udanie
się na studia wieczorowe albo
zaoczne w weekendy.
Poza zdobywaniem doświadczenia zawodowego należy również
uściślać swoją wiedzę i kwalifikacje. Wyspecjalizowanie
się w konkretnej dziedzinie,
dobranej do subiektywnych
preferencji, oznacza stanie się
ekspertem. Jeżeli chcesz skupić
się na odkryciu swoich własnych
zainteresowań, a następnie rozwinięciu ich podczas odpowiednio dostosowanych zajęć, to dobrym pomysłem może okazać się
uczelnia prywatna.
To fakt, że sytuacja na Polskim rynku pracy nie jest
szczególnie przyjazna dla statystycznego absolwenta studiów wyższych. To jednak wcale
nie oznacza, że nie da się wynieść realnych korzyści ze studiowania przy wykorzystaniu
odrobiny własnej inicjatywy.
Potrzebny jest tylko plan i zapał
potrzebny do jego zrealizowania.
W końcu nie na darmo mówi się,
że jeśli chcesz zmienić świat,
to najpierw zacznij od siebie.

REKLAMA
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Jedzta, co chceta, czyli żywieniowa anarchia
REKLAMA

Tomasz
Gabiś
Jedzenie, które było kiedyś po prostu jedzeniem,
aktem zaspokojenia głodu, dostarczeniem rozkoszy podniebieniu, towarzyskim wydarzeniem,
dodatkiem do konwersacji (albo też konwersacja przy stole była dodatkiem do spożywania
posiłku) ewentualnie czynnością rytualną, stało
się obecnie problemem społecznym, dziedziną
podległą polityce zdrowotnej, kwestią będącą w
centrum zainteresowania polityki, biznesu, nauki
i mediów. Ludzie w krajach Ameryki Północnej
i Europy żyją pod coraz ściślejszą kontrolą polityków żywieniowych, naukowców od żywienia,
obrońców konsumentów i aparatu medyczno-naukowego Zewsząd, wszelkimi kanałami propagandy medialnej wtłacza się im w mózgi, co to
jest „zdrowe jedzenie”.
Mamy do czynienia z próbami
ustanowienia nowych form tzw.
biowładzy – władzy nad naszymi
ciałami, naszymi organizmami,
naszymi żołądkami, naszym podniebieniem, naszym trawieniem.
Coraz więcej instytucji, grup interesu, kompleksów biznesowo-medycznych, ośrodków władzy
społecznej i państwowej, medialnych korporacji chce określać jakie
pokarmy i substancje, i w jakich
ilościach, wolno nam jeść, jakie
powinniśmy, a jakich nie powinniśmy wprowadzać do naszego
organizmu.
Nic dziwnego, że – tak
jak w przypadku każdej władzy
– tak i wobec tej biowładzy rodzi
się ruch oporu. Ważną postacią tego ruchu rozwijającego się
u naszych zachodnich sąsiadów
jest lekarz dr Gunter Frank (ur.
1963). Wykładowca, praktyk,
autor wielu artykułów znany jest
przede wszystkim z wydanej trzy
lata temu książki „Lizenz zum Essen. Stressfrei essen, Gewichtssorgen vergessen” (pl. „Licencja na jedzenie. Jeść bez stresu, zapomnieć
o kłopotach z wagą”), w której
skupia się wprawdzie na toczonej
od dawna „Wojnie z Otyłością“,
ale jego spostrzeżenia i rady mają
bardziej generalny charakter.
Frank dokonuje zasadniczego rozrachunku z całym
kompleksem medyczno-naukowo-żywieniowym, który jego
zdaniem, w swojej „Wojnie z Otyłością” nie kieruje się żadnymi
naukowymi tezami, ponieważ
tak naprawdę nikt nigdy takich
tez nie udowodnił. Wzbudza się
panikę, każe ludziom walczyć
z własną wagą, z własnym organizmem. Straszy się społeczeństwa widokiem monstrualnych
grubasów – ludzi chorobliwie uzależnionych od jedzenia, podczas
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gdy w ludzkich populacjach występuje całe spektrum uwarunkowanych genetycznie typów budowy
ciała, od ludzi bardzo grubych
do chudzielców; a waga ciała jest
taką samą indywidualną cechą
człowieka jak kształt nosa. Aparat
polityczno-medyczny i dietetyczny
biznes nie chcą uwzględniać tego
zróżnicowania i usiłują normować
indywidualne cechy, zamykając
ludzi w klatkach tabel, wskaźników, wartości, norm.
Skutki „Wojny z Otyłością” są – jak to najczęściej bywa
z takimi wojnami – odwrotne
od zamierzonych. Ponieważ, jak
twierdzi Gunter Frank, jedną
z zasadniczych przyczyn tycia jest
stres i związane z nim działanie
hormonów, to poddawanie się
ostrym rygorom diet i nadmierna
troska o jedzenie, zakłócające naturalny mechanizm apetytu i głodu,
przynoszą jeszcze więcej stresu,
powodując…tycie. Są ludzie,
którzy nigdy nie będą szczupli,
a wmawia się im, że to ich wina, że
mają jakiś defekt, który trzeba naprawić. Propaguje się uprawianie
sportu i „zdrowej“ diety, a jedyni,
którzy dzięki temu są szczupli to ci,
którzy tak czy inaczej są szczupli.
Ponieważ organizm wie najlepiej
czego mu trzeba, każdy, kto próbuje ten mechanizm przechytrzyć
przy pomocy nazbyt „zdrowego”
pożywienia i rygorystycznych
diet, staje się nie szczupły, lecz
nieszczęśliwy.
Otyłość to dziś nieomal wszechobecny temat w mediach, w „panującym dyskursie”
ludzie nie-szczupli są stygmatyzowani i wykluczeni, dyskryminowani w najrozmaitszy sposób
i potępiani jako leniwe żarłoki
bez żadnych zahamowań, jako
ludzie niezdolni do racjonalnego postępowania, oddający się

swoim zachciankom i popędom.
Frank uważa, że w tzw. społeczeństwach zachodnich coraz szersze
kręgi społeczne, ukształtowane
mentalnie i emocjonalnie przez
histeryczną propagandę medialną,
zaczynają ich traktować nieomal
jak trędowatych, otaczają wrogością, krytykują, drwią z nich,
praktykują wobec nich społeczny
i psychologiczny ostracyzm.
W takim klimacie społecznym szczególnie ciężki staje jest los tęgich dzieci. Frank
zwalcza wszystkie rządowe i komercyjne programy obejmujące
otyłe dzieci i mające im pomóc
się odchudzić. Serce się człowiekowi kraje na widok biednych,
zmuszanych do biegania, spoconych dzieci, które po zakończeniu
bezsensownych ćwiczeń bez radości wmuszają w siebie tzw. zdrowe
pożywienie. Wszystkie te programy to według Franka nic innego
jak dręczenie dzieci i należy je
natychmiast wstrzymać, ponieważ
z „odchudzania” zrobiono torturę.
Zwróćmy tutaj uwagę,
że struktura ideologiczna obecnej
obsesji na tle „zdrowego odżywiania” i odchudzania jest strukturą
quasi-religijną. Kiedyś ludzie pościli, nosili włosiennice i samobiczowali się, dzisiaj mają poddawać
się męczarniom w fitnessklubie,
katować ciało ćwiczeniami, samoudręczać się wielogodzinnym
bieganiem w kółko. A wszystko w imię osiągnięcia najwyższego
moralnego czy wręcz religijnego ideału zdrowia i szczupłości.
Jest rzeczą oczywistą, że ta quasi-religia ma ewidentne purytańskie
podłoże, chce zmusić ludzi do
praktykowania świeckiej ascezy, wpaja im poczucie winy, chce
im obrzydzić smaczne jedzenie,
pozbawić możliwości rozkoszowania się smakowitymi potrawami.
Masz mieć cały czas wyrzuty
sumienia, bo nie upilnowałeś
czyhających na twoje ciało kalorii,
zjadłeś diabelski boczek, spacerowałeś sobie wolno (zbyt wolno!)
po parku zamiast pokonywać

kolejne kilometry joggingu etc.etc.
Co robić, aby nie ulec
tej fałszywej religii i jej kapłanom?
Posłuchajmy dobrych rad Guntera
Franka. Należy wyleczyć się z obsesji zdrowia, nie toczyć wojny
przeciwko własnemu organizmowi, nie poddawać się żywieniowym przymusom, wyzwolić z szaleństwa wykoncypowanych diet.
Nie pozwólmy – apeluje Frank
– dać się zastraszyć demonicznymi kaloriami, niedoborem witamin, zawyżonym cholesterolem
(wmówienie ludziom lęku przed
cholesterolem to, według Franka,
„największy sukces marketingowy w historii gospodarki”). Stawmy (bierny) opór bioterrorowi!
Koniec z zamęczaniem się sałatkami, marchewką, owocami, surowymi nasionami! Nie pozwólmy,
aby żywieniowi fanatycy prali nam
mózgi! Jedzmy umiarkowanie,
z przyjemnością, wedle własnych
chęci, wedle własnego smaku,
odbudujmy uroki gotowania tradycyjnego i rozkoszowania się jedzeniem. Powróćmy do spokojnego
jedzenia, do potraw sporządzanych
nie z odgrzewanych „prefabrykatów”, ale ze świeżych produktów.
Chcesz uprawiać sporty, biegać, ruszać się? Świetnie,
ale będzie to dla ciebie dobre
tylko wtedy, kiedy robisz to z własnego wewnętrznego impulsu,
kiedy sprawia ci to przyjemność,
będąc radosną manifestacją sił witalnych, a nie męczarnią w imię
fałszywych zdrowotno-żywieniowych „ideałów”.
Stwórzmy sobie wolną
przestrzeń dla indywidualnej
koncepcji życia, zaufajmy bardziej
sobie, swojemu ciału, swojemu
doświadczeniu. Mniej statystyki
i teorii, więcej praktycznego życia
i zdrowego rozsądku! Niech żyje
pluralizm kulinarny i żywieniowa
anarchia! Niech rozkwita sto
kwiatów, niech współzawodniczy
sto szkół, ba, tysiąc szkół jedzenia
i życia!

AKADEMIA PIERWSZEJ POMOCY
Pokazy ratownicze
Zabezpieczenie imprez masowych
Kursy pierwszej pomocy i BHP dla:
- przedszkoli i szkół
- zakładów pracy
- służb mundurowych
- osób indywidualnych

www.app.edu.pl tel.: 697468902
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Vivat crescat floreat Vratislavia!
Niech żyje, rośnie i kwitnie Wrocław!
Beata
Bigda

„Kwiat Europy”, „oko światła”, „słońce
Śląska” – tak barwnymi pochlebstwami
opisywał ówczesny Wrocław w swoim dziele
„Breslografia”, wydanym w 1613 roku, vratislavianin Nikolaus Henel von Hennenfeld.
Dzieje urodziwej stolicy Śląska, bogate różnorodnością narodowości, kultur i burzliwej
historii tłumaczą ten zachwyt siedemnastowiecznego poety.
Nasze miasto kojarzy się współczesnym mieszkańcom Europy
przede wszystkim z niemieckim Breslau i powojennym polskim Wrocławiem. A przecież
ogromny wpływ na jego dzieje
miały również inne nacje: Czesi,
Austriacy, Żydzi, w czasach
dawniejszych – Słowianie, najdawniejszych – ludy osiadłe,
a jeszcze dawniej – ludy koczownicze.
W połowie I tysiąclecia p.n.e.
protoplastę Wrocławia – nazwanego przez Normana Davies’a „Wyspowym Grodem”
– zamieszkiwało niemal dwadzieścia różnorodnych grup
kulturowych, m.in. Słowianie,
Herulowie, Gepidowie, Hunowie, Goci, Wandalowie, Silingowie, Markomanowie, Sarmaci,
Scytowie, a wcześniej ludy kultur: przeworskiej, wenedzkiej,
celtyckiej, dylańskiej, łużyckiej,
unietyckiej, jordanowskiej, a nawet lud ceramiki sznurowej!
Kolejne ludy, napływające do
Wyspowego Grodu i jego okolic,
mieszały się z ludami zamieszkującymi już te tereny i w kolejnym
etapie – zastępowały zastaną kulturę – swoją, jednak przekształconą przez wpływy poprzedników. Tak więc ciągłe ewoluowanie kulturowe i miksowanie

etniczne było cechą dominującą
tworzącego się miasta. Jak się
później okazało – sukcesywnie,
fleksybilnie i ekspansybilnie
– Wrocław w całych swoich
dziejach nie zrezygnował z tej
twórczej zmienności.
Zapewne współczesnych mieszkańców miasta interesują słowiańskie pierwociny Wrocławia.
Otóż przypuszcza się, że pierwsi
słowiańscy koczownicy przybyli tu na przełomie V i VI w.
n.e. Zaskakujące jest jednak,
że byli to najprawdopodobniej
Chorwaci, nie Polacy! Dopiero
po odejściu z tych terenów tzw.
Białochorwatów – możliwa stała
się ekspansja innych słowiańskich ludów; a było ich około
siedmiu – ośmiu. Ślężanie objęli
najważniejszy, centralny obszar,
czyli Wyspowy Gród i Ślężę. Pod
koniec IX w. nastąpił koniec ich
dominacji.
Państwo Wielkomorawskie – ówczesna potęga Europy Środkowej
– objęło władanie nie tylko nad
Śląskiem, ale także m.in. nad
dzisiejszymi Czechami, Słowacją
i Węgrami. Państwo to pozostawiło po sobie chrześcijańskie
dziedzictwo.
Przypuszczalnie podczas panowania księcia Wratysława, czyli
pomiędzy 915 a 921 rokiem,

nastąpiło przejęcie Wyspowego
Grodu – wówczas twierdzy Ślężan. Właśnie od imienia księcia
Wratysława najprawdopodobniej
pochodzi nazwa naszego miasta.
Po upadku Państwa Wielkomorawskiego – Czechy objęły władanie nad Śląskiem po zwycięstwie nad Madziarami w 955 r.
Jednak w latach dziewięćdziesiątych X w. waleczny i przebiegły
Mieszko wyniósł księstwo Polan
na piedestał ówczesnej Europy
Środkowej. Rozwijające się państwo Polan stało się konkurencją
dla Czech.
Pierwsza zapisana wzmianka
o mieście Vratislavia pojawiła
się w szczególnie istotnym historycznie momencie: symbolicznym roku 1000, kiedy to cesarz
Otto III ogłosił Gniezno metropolią, tworząc jednocześnie trzy
podległe jej biskupstwa: krakowskie, kołobrzeskie i wrocławskie
(w mieście Vratislavia). W ten
sposób Polonia stała się jednym
z uznanych księstw chrześcijańskich Europy.
Kościelna metropolia była
o wiele trwalsza od królestwa
Bolesława Chrobrego. Czesi
przejęli władzę nad Śląskiem na
lata 1038 – 1054, a potem – ponownie – w XIV wieku. Jednak
biskupstwo wrocławskie pozostało w metropolii gnieźnieńskiej
aż do roku 1821, mimo zerwania
powiązań państwowych i narodowościowych w ciągu następnych
stuleci. Po drugiej wojnie światowej powróciło do Polski.
Zmienne koleje losów miasta
ilustruje najdobitniej wielość
nazw, jakie w ciągu wieków mu
nadawano, między innymi:
Wrotizla (1000-1335) – wg kroniki biskupa Thietmara z Merseburga (czasy piastowskie)
Wretslaw (1335-1526) – w królestwie czeskim (okres czeski)
Presslaw (1526-1741) – pod
panowaniem Habsburgów (okres

austriacki)
Bresslau (1741-1871) – w Królestwie Prus (okres pruski)
Breslau (1871-1918) – w Cesarstwie Niemieckim (epoka imperialna)
Breslau (1918-1945) – przed
i w czasie II wojny światowej
(umownie: okres Trzeciej Rzeszy)
Wrocław (po 1945 roku) – w powojennej Polsce (po II wojnie
światowej)
W swojej bogatej historii miasto nosiło ponad 50 nazw! Na
szczęście istnieje wprowadzone w życie ponad tysiąc lat temu
przepiękne łacińskie imię stolicy
Śląska – Vratislavia.
Również symbole miasta ulegały
przemianom – były jednak o wiele trwalsze od nazw:
Dopiero we wspomnianym wyżej, tzw. okresie austriackim, Ferdynand I Habsburg – w wydanym
przez siebie dyplomie zawiadamiał o nadaniu Wrocławiowi herbu. Po pięciu miesiącach, w lipcu
1530 roku – cesarz Karol V
Habsburg potwierdził herbowy
przywilej miasta. Pierwsze godło
Wrocławia pozostało niezmienione aż do 1938 r. Wówczas nazistowskie władze miasta wprowadziły nowy herb – z symboliką
zrywającą z chrześcijańskimi
i słowiańskimi tradycjami (czeski
lew, Jan Ewangelista i św. Jan
Chrzciciel) – wprowadzając na
tarczy o zmienionych proporcjach podział w poziomie na dwa
pola, w górnym polu umieszczając czarnego orła śląskiego z białą
przepaską pozbawioną krzyża,
a w dolnym polu order Krzyża
Żelaznego.
Po II wojnie światowej, w latach 1945-1948, powrócił stary
herb cesarski, jednak w okresie
od 1948 r. do 1990 r. obowiązywał herb wzorowany na pieczęci wójta wrocławskiego z okresu
średniowiecza: podzielony pionowo na dwa pola, na jednym

z nich umieszczono połowę
białego piastowskiego orła bez
korony, a na drugim połowę
śląskiego czarnego orła z białą
przepaską bez krzyża.
Nareszcie w czerwcu 1990 roku
przywrócono miastu tradycyjny
pięciopolowy herb – tarczę,
podzieloną „na krzyż” na cztery
pola, z umieszczoną pośrodku
misą z głową św. Jana Chrzciciela – dla podkreślenia, iż patronem wrocławskiej katedry
został właśnie św. Jan Chrzciciel, którego głowę, po ścięciu
świętego, przyniesiono na tacy
Herodowi. Pozostałe pola zawierają wizerunki:
- białego lwa czeskiego w pozie
z profilu, z koroną na głowie,
otwartym pyskiem, podniesionym i rozwidlonym ogonem – na
znak długiego panowania czeskiego nad miastem, założonym
przez księcia Wratysława,
- czarnego orła śląskiego o rozłożonych symetrycznie skrzydłach,
z białą półksiężycową przepaską
henrykowską i z krzyżem równoramiennym pośrodku, z głową
zwróconą do środka tarczy herbowej – dla zaznaczenia, iż Wrocław był zawsze stolicą Śląska,
- popiersia św. Jana Ewangelisty
osadzonego na odwróconej koronie, z głową w nimbie skierowaną
na wprost, z twarzą młodzieńca
i bujnymi lokami – jako że św.
Jan Ewangelista

jest patronem ratuszowej kaplicy.
Tutaj trzeba wspomnieć, że przez
pewien czas głowa ta była przypisywana omyłkowo św. Dorocie,
- czarnej dużej litery W – inicjału imienia księcia Wratysława,
od którego to pochodzi nazwa
miasta.
Stolicy Śląska poświęcono już
niezliczoną ilość pozycji historycznych, opracowań popularnych, opisów dotyczących:
dziejów politycznych i gospodarczych, dzieł architektury
i rozwoju przeróżnych dziedzin
nauki, kultury i sztuki. Jednak
z morza tych informacji warto wyłowić niedotknięte bliżej,
nieznane często tematy istotnie
związane z życiem codziennym
mieszkańców dzisiejszego Wrocławia. Któż nie chciałby wiedzieć, jakie były losy osiedla,
gdzie mieszka od lat ze swoją rodziną? Na pewno warto też
byłoby poznać więcej szczegółów
dotyczących oswojonych „z widzenia” budynków, których fascynująca czasem historia pozostaje
dla wielu Wrocławian zupełnie
nieznana. Dwa cykle artykułów,
które pojawią się w następnych
numerach „Słowa Wrocławian”:
„Osiedla Wrocławia” i „Wrocławskie budynki” powinny zaspokoić
ciekawość wielbicieli i sympatyków naszego miasta.
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Dźwig wznosi w górę wielki gmach?
Adam
Tomasz Witczak
Głośno w ostatnim czasie o kryzysie w branży
budowlanej. Oczywiście samo pojęcie „branża
budowlana” jest bardzo szerokie: jedni budują
domy, inni drogi, jeszcze inni koncentrują się
na obiektach przemysłowych czy instytucjach
publicznych. Każde przedsiębiorstwo ma swoją specyfikę. Media od dawna piszą o kłopotach firm, które zajmowały się realizacją wielkich inwestycji związanych z Euro 2012 (stadiony, autostrady). Nas najbardziej interesuje
to, co dzieje się na lokalnym rynku domów
i mieszkań. Czy wrocławianie mają gdzie się
ulokować ze swoimi rodzinami – i czy ich na to
stać? Spójrzmy na aktualne sygnały z rynku.
Money.pl donosi, że cena
metra kwadratowego mieszkania na rynku pierwotnym,
obliczona jako średnia dla siedmiu największych polskich
miast, w pierwszym kwartale roku 2012 obniżyła się z 6473
zł do 6261 zł. Spadek notujemy

także na rynku wtórnym.
Firma Emmerson opublikowała
statystyki, z których wynika,
że w pierwszym kwartale wrocławscy deweloperzy oferowali
9 tysięcy lokali, z czego 18%
było gotowych („pod klucz”).
Ta sama firma podaje, że

od drugiego kwartału 2011 roku
do końca pierwszego
kwartału roku 2012
średnia cena metra kwadratowego
na rynku pierwotnym we
Wrocławiu spadła
z blisko 6800 zł do
nieco ponad 6300
zł.
Na rynku najtrudniej znaleźć
nabywców na
duże, wysokokosztowe mieszkania.
Takie lokale często pozostają niesprzedane przez
długi czas. Jest
to rezultat decyzji, jakie deweloperzy podjęli w lepszych
czasach. Teraz,
jak wiadomo,

mamy kryzys… Nie maleje
natomiast popyt na
tańsze mieszkania.
K r y zys kryzysem,
ale we Wrocławiu wciąż powstają nowe inwestycje. Przy
ulicy Dmowskiego 100 lokali mieszkalnych w jednym,
siedmiokondygnacyjnym budynku za dwa
lata odda do
użytku firma
Dom Invest,
której właścicielem jest
Agencja
Mienia Wojskowego.
Mieszkania
nie będą
duże –
od 40 do

Nieruchomości
50 metrów kwadratów. Cena?
Zróżnicowana: od 5,5 tys. zł do
8,5 tys. zł.
Przy Nyskiej firma
Fadesa Polnord wznosi dziewięć budynków, które razem
tworzyć będą osiedle Innova
– przystań dla 500 rodzin (lub
„singli”…). Aktualnie ruszył
nowy etap inwestycji – 184
mieszkania w dwóch budynkach.
Jeśli chodzi o rynek wtórny, to w roku 2011
najwięcej transakcji zawarto w centrum miasta (okolice
Rynku czy Placu Grunwaldzkiego), a także na Grabiszynie
i Gaju, najmniej zaś na obrzeżach. Najwyższe ceny odnotowano jednak na Bartoszowicach
i w dzielnicy Dąbie.
We Wrocławiu deweloperzy inwestują także w budynki biurowe. Znana firma
Skanska wznosi budynki przy
Strzegomskiej (Green Towers)
i Szczytnickiej (Green Day).

Deweloper Prime dokonuje renowacji budynku u zbiegu
Oławskiej i Łaciarskiej. Inwestycja nazywa się Quantum
Oławska. Dawniej mieściły
się tu Wrocławskie Zakłady
Graficzne, teraz na pięciu kondygnacjach będą powierzchnie
biurowe, usługowe i handlowo-gastronomiczne.
Wskaźniki ekonomiczne – zarówno polskie, jak
i unijne – nie powalają, ale na
całe szczęście nie oznacza to,
że wszystko stanęło w miejscu.
We Wrocławiu nadal jest wiele
miejsc, w których każdego dnia
usłyszeć można hasło znane jako
tytuł obrazu powstałego w pierwszych latach minionej (już) epoki: „Podaj cegłę!”.

Trendy w budownictwie domów jednorodzinnych we Wrocławiu
Konrad
Łuszczki

W Polsce da się zaobserwować umacnianie nowych cech w budownictwie
domów jednorodzinnych. Porzucany
jest przede wszystkim wszelaki przerost formy. Nie chodzi już o stawianie
domów wielopokoleniowych, ani też
ekstrawaganckich. W zamian ucieka się
do form bryłowych i monolitycznych
(co wcale nie oznacza, że mniej estetycznych). Obecnie Polacy chcą przede
wszystkim przyoszczędzić, szybko się
„wybudować” oraz doświadczyć prostej wygody. Bardzo modne są również
ekologiczne rozwiązania oraz kontakt z
naturą.
Owe trendy da się zauważyć również na wrocławskich
budowach domów jednorodzinnych, gdzie wygrywa prostota
i praktyczność projektu. Bardzo
popularne są domy bez piwnicy,
za to z garażem i użytkowym
poddaszem. Zwykle nie buduje
się więcej sypialni, niż ponad
przewidzianą liczbę domowników. Chętnie postrzega się za to
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pomieszczenia użytkowe (w
zależności od indywidualnych
preferencji), mogące służyć np.
za spiżarnię albo pracownię.
Powraca za to zainteresowanie
domami piętrowymi.
Klientów wabi się niskimi
cenami, porównywalnymi z cenami mieszkań, które osiąga
się dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technolo-

gicznych oraz dzięki doborowi
ekonomicznych materiałów.
Stosuje się materiały takie jak
pustaki, cegły i dachówki ceramiczne, beton komórkowy,
stal, drewniane okna, kamień
pod elewację itd. Często buduje się domy w technologii
szkieletowej albo z elementów
prefabrykowanych. Liczy się
oszczędność w budowie i eksploatacji.
Oszczędność u budujących
idzie w parze z ich świadomością ekologiczną. Stosowane
są rozwiązania technologiczne,
które pozwalają czerpać energię ze słońca, ziemi i wody oraz
inteligentnie nią zarządzać.
Przykładami mogą być panele słoneczne albo systemy odzysku wody
deszczowej.
Ludzi interesują wynalazki takie
jak pompy
cieplne
albo systemy wentylacji mechanicznej
potrafiące
przechwycić uciekające ciepło.
Wydajnością takiego

„eko-domu” mogłaby zarządzać inteligentna sieć zarządzania komputerowego.
Pożądaną cechą domu, związaną z modą na oszczędność, wydajność i ekologiczność, jest
samo położenie. Poszukiwane
są domy umiejscowione w rejonie wydajnej infrastruktury komunikacyjnej. Wówczas w pobliżu będą główne drogi oraz
autostrady, a także dostęp
do linii komunikacyjnych (autobusy,
tramwaje,
pociągi
itd.).
Liczy się

odległość od ważnych placówek oraz centrum miasta.
Szczególnie zwraca się uwagę
na to, czy w pobliżu są tereny
zielone, parki oraz przedszkola
i szkoły.
Trend ten dowodzi, że
umiar w budowaniu domu może
być elegancki. Połączenie ekonomicz-

nego planowania z naturalnymi rozwiązaniami oraz brakiem
zbędnego przepychu świadczy
o dobrym smaku i rozwadze właściciela.
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Gdzie najtaniej

Sklepowe armie
Ewa
Tomaszewska
Po tylu miesiącach przeprowadzania rankingu cenowego
we wrocławskich marketach, chyba mamy prawo czuć
się sklepowymi wyjadaczami. Sprawdzanie cen ustalonych przez nas produktów zajmuje nam coraz mniej czasu, bo po prostu wiemy, co znajdziemy w jakim miejscu
sklepu (gorzej, jeśli akurat zetkniemy się z maleńkim przemeblowaniem). Podczas ostatniej przechadzki pomiędzy
sklepowymi alejkami nasunęło się nam jedno pytanie. Jak
to jest pracować w markecie?

Z uwagi na to, że nikt z naszej redakcji nie miał przyjemności pracować w jakimkolwiek sklepie,
tekst ten będzie w dużej mierze
oparty na własnych obserwacjach
i spekulacjach.
Zasadniczo, po wejściu
do marketu, zetknąć się można
z kilkoma rodzajami pracowników. W części sklepów od razu
przy bramkach wpuszczających
na halę sprzedażową, spotkać
można ochroniarza lub ochroniarzy. Funkcja ich polega zapewne
na tym, by nie działy się żadne
niepożądane rzeczy, np. by klient
nie wnosił do sklepu rzeczy zaku-

pionych w innym miejscu. Ochroniarzy zobaczyć można również
bardzo blisko kas. Pilnują oni,
aby nie dochodziło do kradzieży,
ale także pomagają rozwiązać
sytuacje nietypowe, kiedy np.
bramka piszczy, a okazuje się,
iż reakcja ta wywołana jest… niesioną w torbie książką z biblioteki.
Czasem można odnieść wrażenie,
iż ochroniarz to człowiek, który
zajmuje się przechadzaniem.
Wrażenie to zapewne jest bardzo
mylne – wiadomo, że każdy
kontakt z klientem (szczególnie
kontakt tak bezpośredni) generuje
dużo stresu.

W marketach spotykamy także pracowników działu
(mrożonki, świeże warzywa, sery
itp.). Na czym polega jego praca,
tłumaczyć chyba nie trzeba. Tego
typu pracowników obowiązują
szczególne zasady higieny osobistej: stąd na ich głowach czepki,
na ciałach białe fartuchy, a na
dłoniach ochronne rękawiczki.
Z pewnością ich praca odbywa
się w szczególnych warunkach
– często w zimnie, a czasem
także przy średnio przyjemnym
zapachu. No cóż, taka specyfika
towaru. Bywa, że za plecami ludzi
obsługujących wyżej wymienione

PRODUKT

Auchan

Kaufland

Biedronka

Carrefour

Tesco

Lidl

Real

Leclerc

Najtańszy chleb w przeliczeniu na
kg

2,75

3,4

2,95

3,98

2,78

2,96

2,75

3,18

1 kg mąki pszennej

1,65

1,44

1,45

1,49

1,65

1,45

1,89

1,59

Piwo Żywiec 0,5 l

2,74

2,95

2,85

2,75

2,71

2,83

2,79

2,99

Najtańsze piwo 0,5 l

1,27

1,29

1,49

1,28

1,29

1,79

1,99

1,59

Czekolada mleczna Wedel 100 g

2,59

2,65

2,65

2,89

2,65

2,65

2,65

2,85

Najtańsza czekolada 100 g

1,38

1,39

1,39

1,45

0,99

1,39

1,39

1,29

Masło 82% 200 g

2,99

2,85

2,85

2,79

3,99

2,85

2,85

4,54

10 jaj najtańszych

5,89

4,88

4,35

5,79

4,99

4,95

5,59

5,15

Karton mleka 1,5% (1 l)

1,88

1,85

1,85

1,99

1,85

1,85

2,49

2,29

Najatńsza woda niegazowana 1,5 l

0,57

0,59

0,65

0,58

0,99

0,65

0,65

0,69

Cukier biały kryształ 1 kg

3,58

3,65

3,65

3,65

3,65

3,65

3,39

3,79

1 kg kurczaka

5,98

7,29

7,35

7,39

7,99

7,29

8,19

8,59

1 kg najtańszych jabłek

2,49

3,2

3,33

2,7

3,99

6,99

5,99

4,99

1 kg najtańszych ziemniaków

0,79

0,75

1,4

0,69

0,99

0,66

1,16

1,6

8 rolek najtańszego papieru toaletowego

1,68

1,99

2,25

1,79

1,69

1,99

1,79

1,85

Herbata Saga 100 torebek

4,91

5,07

5,07

5,65

5,69

5,09

4,49

5,45

SUMA:

43,14

45,24

45,54

46,86

47,89

49,04

50,05

52,43

ADRESY WYLOSOWANYCH SKLEPÓW:
- Hipermarket Tesco w Magnolii (ul. Legnicka 58)
- Real. Centrum Handlowe Korona,
- Sklep Biedronka, ul. Traugutta 98
- Centrum Handlowe E.Leclerc, ul. Zakładowa 2-4,
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- Hipermarket Auchan, ul. Francuska 6, Bielany Wrocławskie
- Hipermarket Carrefour, Aleja Generała Józefa Hallera 52,
- Sklep Kaufland, ul. Legnicka 62A,
- Lidl: Bierutowska 4-6,

działy, zauważyć można tych,
którzy pracują na zapleczach
(porcjują mięsa, patroszą ryby).
Można przypuszczać, iż nie jest
im nigdy za ciepło, a ciepły sweter
może się przydać nawet w najbardziej upalne dni lipca.
Pomiędzy marketowymi półkami krążą ludzie, którzy
zajmują się wykładaniem towarów. Zajęcie to na pewno wymaga
sporej tężyzny fizycznej, gdyż
kartony z towarem zazwyczaj
lekkie nie są. Praca wykładaczy w znaczącej części odbywa
się w godzinach nocnych, kiedy
sklep jest zamknięty. Dzieje się
tak z uwagi na bezpieczeństwo
zarówno kupujących, jak i pracujących w sklepie osób. Jednak
nie jest tak, że człowiek wypakowujący towar ma tylko jedno
zadanie. W jego gestii jest również
poprawna ekspozycja produktów
tak, by jak najwięcej z nich trafiło
do koszyków kupujących (wszyscy mamy w sobie lenia i chętniej
sięgamy po to, co widzimy, co
leży na wyciągnięcie ręki; mało
komu chce się sięgać głęboko w półkę).
Bywa, że w hipermarketach pojawiają się hostessy.
Ich praca polega głównie na
zachwalaniu towaru tak przekonywająco, bo jak najmniej zostało
go w sklepie. Hostessy z reguły
są dość lubiane przez wybrednych
klientów, gdyż zazwyczaj oferują
utrudzonym zakupami, małą strawę, poczęstunek czy nową markę
kawy. Bycie hostessą wbrew pozorom nie jest zajęciem prostym.
Nie dość, że osoba taka musi
spędzić wiele godzin na stojąco,
powinna mieć smykałkę do handlu, to jeszcze często musi nosić
dość dziwne stroje.
Kiedy już kończymy
zakupy, oczywiście spotykamy
się z Panią lub Panem przy kasie. Ludzie ci, w moim przekonaniu, są obdarzeni niezwykłą
ilością cierpliwości. Nie dość,
że przez wiele godzin wykonują mozolną pracę przesuwania
przez skaner ogromnych ilości
towarów (nieraz bardzo ciężkich),
to w stopniu bodaj najwyższym
narażeni są na złość i niezadowolenie klientów. A to, że za długa
kolejka, a to, że towar ma inną
cenę niż na półce, a to za wolno,
to za szybko, reklamówek nie ma.
W gruncie rzeczy pracownicy
przy kasach są oczywiście Bogu
ducha winnymi ofiarami wszelkich nieporozumień i niesnasek.
Każdy zna krążące legendy o tym,
że nie mogą zjeść spokojnie
śniadania, nie mają przerw itd.
Fakt to czy nie fakt – trudno wyrokować. Wszyscy jednak wiemy,
iż w każdej legendzie tkwi ziarenko prawdy.
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Wrocław przereklamowany
Michał
Ratajczak
Ulice naszego miasta zaczęły mienić się
wszystkimi barwami tęczy dopiero na początku lat 90., kiedy dumnie wkroczył na nie rodzimy kapitalizm. Jego podstawową bronią była
i jest reklama, zajmująca kolejne powierzchnie – dawniej szare i puste. Czy można sobie
wyobrazić Wrocław bez tego wszechogarniającego zjawiska?
To prawda, że reklama
istniała od zawsze, jednak po niemal półwieczu zmonopolizowanej
gospodarki państwowej, rozlała się
po całym mieście niczym kubeł
kolorowej farby w postaci sloganów, haseł na wielkich i małych
płachtach, ścianach zabytkowych
budynków czy osiedlowych blokach. We wszystkich tych miejscach trwale zaistniały (legalnie
lub nie) najrozmaitsze ogłoszenia
- od nieruchomości po wybielającą
pastę do zębów. Mimo rozwoju internetowego rynku reklamy, w sferze miejskiej wciąż w najlepsze
funkcjonuje afiszowa wolnoamerykanka. Sondaże społeczne
potwierdzają, że reklamy na mu-

rach, przystankach, billboardach
i budynkach są źle postrzegane
zarówno przez mieszkańców
miasta, jak i przez turystów. Nie
tylko zaburzają one pierwotną
architekturę, ale pozostawiają
ogólny niesmak – zwłaszcza że
mało kto zwraca uwagę na treść
ogłoszeń. Trzeba dodać, że wiele reklam traci na aktualności,
ogłaszające się firmy upadają,
zmieniają nazwy bądź adresy.
Pomimo tego, wyblakła plandeka
ogłoszenia otula zardzewiały płot
i nierzadko ogranicza widoczność.
Ale jeszcze w czasach
Polski Ludowej reklama (choć
definiowana zupełnie inaczej niż
obecnie) była obecna na ulicach

Publicystyka
Wrocławia. Do dziś można natknąć się na ten „przedpotopowy”
marketing przy ulicach Włodkowica, Polaka czy Kołłątaja. Ostatni
z adresów kryje nieoceniony
skarb – reklamę pierwszej telefonii
komórkowej w Polsce z lat 90.
Pozostałe dotyczą gier losowych
czy ubezpieczeń. Zostały stworzone metodą dzisiejszych murali.
Nikt wtedy jeszcze nie słyszał,
przynajmniej w bloku państw socjalistycznych (nie było też zresztą
takiej potrzeby) o reklamie wielkopowierzchniowej, czyli tzw.
billboardach lub megaboardach
– o niestandardowym formacie,
przekraczającym powierzchnię
50m².
Na zalew pstrokatych reklam szczególnie narażone
są dzielnice oddalone od centrum
i trasy wylotowe, ale i „główna
strefa” miasta nie może czuć się
bezpiecznie (choćby ze względu
na brak podstawowych unormowań prawnych).
Niemal równo rok
temu w polskim kodeksie umieszczono zapis dotyczący możliwości eksponowania reklam wielkoformatowych zasłaniających
okna w budynkach mieszkalnych.
Zakaz ich wieszania wprowadziła nowelizacja rozporządzenia
Ministra Infrastruktury. Odtąd

każda reklama, która będzie zabierała światło mieszkańcom
budynków wielorodzinnych, stanie się nielegalna, a zarządzający
budynkiem lub jego właściciel
zostanie ukarany w przypadku
ociągania się ze zdjęciem afisza.
Nadzór budowlany będzie upoważniony do nakazania rozbiórki
i nałożenia 50 tys. zł grzywny
na spółdzielnię i wspólnotę oraz
10 tys. zł na osobę fizyczną.
Co w zamian? Ustawodawca
zezwala na obecność reklam na
fasadach budynków mieszkalnych pod warunkiem, że te nie
będą ograniczały dostępu dziennego światła do mieszkań. Reklamy wielkoformatowe mogą
zatem nadal wisieć na ścianach
pozbawionych okien, przykrywać
okna klatek schodowych lub fasady lokali użytkowych. Wyjątkiem
pozostają także reklamy przykrywające elewację budynku na czas
jego remontu.
Tak czy inaczej reklama
pozostaje jednym ze składników
miejskiej ulicy. O tym, jak ważny
i trwały to element, łatwo można
się przekonać, analizując spreparowane fotografie Gregora Grafa
z cyklu „Hidden town”. Jest to próba spojrzenia na miasto z innej
perspektywy. Co się stanie, jeśli
pozbawimy je reklam? Austriacki

fotograf wymazuje komputerowo
z miejskich przestrzeni zbędne
dekoracje: ludzi i pojazdy. Nie ma
tam też neonów, szyldów i zwykłych napisów. Zostają surowe
gmachy budynków, czyli niejako
naturalny miejski krajobraz. Stan
surowy. Na jednym ze zdjęć
mamy np. warszawskie rondo de
Gaulle’a, jakże wyciszone i opustoszałe.
Zdawać by się mogło,
że to tylko projekt i artystyczna wizja, ale praktyka niektórych miast pokazuje, że akcja
skrajnego oczyszczania jest jak
najbardziej realna i leży w gestii
skutecznej władzy. Przekonali się
o tym mieszkańcy brazylijskiego
Sao Paolo, którzy od 2006 roku,
kiedy wybory na gospodarza
miasta wygrał Gilberto Kassab,
są świadkami znikania zewnętrznych reklam z ulic. Usuwa się
zarówno ogłoszenia wielkoformatowe, jak i te na pojazdach komunikacji miejskiej. Te szyldy, które
pozostają na swoich miejscach,
nie mogą przekraczać określonych rozmiarów.
Jeśli powyższy przykład wydaje
się niektórym abstrakcją i formą
brazylijskiego antykarnawału, nie
mającą wiele wspólnego z polskimi realiami, a tym bardziej z Wrocławiem, warto zwrócić uwagę na

przykład Krakowa. Tamtejszy prezydent Jacek Majchrowski wprowadza w życie projekt o nazwie
„Park kulturowy”.
Zgodnie z ustawą z roku 2003, parki kulturowe mają służyć ochronie
zabytków, okazuje się jednak,
że ustawa pomaga dodatkowo
przywrócić ład estetyczny wydzielonego terenu. Chodzi o zakaz
„umieszczania tablic, napisów,
ogłoszeń reklamowych i innych
znaków niezwiązanych z ochroną
parku kulturowego”. Park kulturowy może obejmować także przestrzeń pozamiejską, jak Kotlina
Jeleniogórska, gdzie rzeczywiście
został powołany do życia. Projekt
krakowski jest z kolei pierwszym,
który obejmuje swym zasięgiem
ścisłe centrum, z zamiarem poszerzenia o inne dzielnice historyczne,
jak Kazimierz.
Dobrym wzorem do naśladowania, o ile nie najlepszym, może być
Europa Zachodnia. W Niemczech
ściśle opracowane przepisy prawne z zakresu przestrzeni miejskiej
pozwalają wyeliminować problem
nadwyżki reklam. Miasto zyskuje
na estetyce, a poza tym wyciąga
się praktyczne wnioski ze starej
zasady, która mówi, że zbyt duża
dawka informacji staje się dezinformacją.

REKLAMA
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Zdrowie

Zagrożenie na talerzu
Aleksandra
Rak
Lipiec uchodzi w Polsce za najbardziej deszczowy
miesiąc w roku, ale ostatnie jego dni i tak sprzyjają
powrotom do Matki Natury. Jej zielone łono stanie
się miejscem niejednego pikniku. Zatem czeka
na nas słońce, a wraz z nim drzewa, kwiaty i…
powietrze pełne alergenów? Ale uwaga: nie tylko
pyłki mogą zepsuć ten sielski obrazek. Prawdziwe
zagrożenie czai się... na Twoim talerzu.

Niemal 3% ludzi na świecie
cierpi na alergie pokarmowe.
Liczba ta stale rośnie, a wpływa
na nią rozwój cywilizacyjny i wynikające zeń szalone tempo życia,
które każe nam używać wysoko
przetworzonych produktów,
szybkich i łatwych do przygotowania. Coraz częściej sięgamy też po egzotyczne owoce
i warzywa, które pierwotnie nie
należały do naszego jadłospisu.
Tymczasem to właśnie ekspozycja na alergeny pokarmowe
jest jedną z głównych przyczyn
powstawania alergii. Czy są one
groźne?
Biegunki, wymioty, bóle w okolicach nadbrzusza, zmiany skórne,
a nawet mogący stanowić zagrożenie dla życia wstrząs anafilak-

tyczny – te reakcje wskazywałyby na odpowiedź twierdzącą. Ale
trzeba dodać, że zdrowiu zagrażać może tylko alergia nierozpoznana, a ściślej – taka, na którą
nie odpowiemy w zdecydowany
sposób. Jeśli wyeliminujemy
z naszego jadłospisu składniki
nietolerowane przez nasz organizm, wówczas nie tylko szybko
zaobserwujemy ustanie objawów
choroby, ale poprawi się też stan
łamliwych dotąd paznokci czy
suchych włosów, których kondycji nie łączyliśmy wcześniej
z alergią. Zatem, może nie taki
diabeł straszny, jak go malują?
Spróbujmy poznać wroga.
Zacznijmy od tego, jakie środki spożywcze wywołują reakcje alergiczne. Najczęstszym

alergenem jest białko krowiego mleka, kurzego jaja, ryb,
soi, także białka niektórych
owoców i warzyw, zwłaszcza
fasoli, pomidorów, cytrusów
i bananów. Równie alergogenne są orzechy, czy glutaminian
sodu, który sztucznie wzmacnia
smak niemal wszystkich dostępnych dziś na rynku produktów,
z przyprawami włącznie. Jak
się strzec wszystkich tych substancji?
Leczenie alergii opiera się
na diecie eliminacyjnej, która w przeciwieństwie do diet
odchudzających czy oczyszczających, zamkniętych w określonym czasie, zmienia nasz
sposób żywienia i styl życia na
stałe. Dlatego tak ważne jest,
by jej wprowadzenie odbywało
się pod okiem specjalisty, który
pomoże ustalić co można jeść,
czego należy unikać i czym
zastąpić te przyjemności na
talerzu, bez których (tak nam
się przynajmniej wydaje) nie
potrafimy żyć. Niewątpliwie
krok pierwszy to...czytanie.
Eliminując konkretny składnik
z naszej diety zapominamy często, że nie możemy dostarczać
go do naszego organizmu nie

tylko w „czystej” postaci, ale
i w formach przetworzonych.
I tak, dziecku uczulonemu na
białko krowiego mleka nie podamy na śniadanie zupy mlecznej, zaś lodów czy czekolady
nie damy mu w ramach deseru.
Wiele produktów, których nie
podejrzewalibyśmy o to, że
zawierają mleko, ma w sobie
jego dodatek. Z kolei na terenie wielu zakładów wykorzystuje
się w procesie produkcji seler,
gorczycę, jaja czy sezam, przez
co znane z etykiet „śladowe ilości” mogą znajdować się w produktach na pierwszy rzut oka
nadających się dla alergika.
Dlatego tak ważne jest, by śledzić
skład towarów, które lądują na
dnie naszych kszyków. Czytanie
etykiet powinno naprowadzić
nas na właściwy wybór i zabezpieczyć przed reakcją alergiczną,
która może dać o sobie znać niespodziewanie, nawet kilka dni po
spożyciu małej ilości alergenu.
Wyjątkowo zdradliwym przeciwnikiem będzie w tym wypadku
gluten, którego nazwa mówi
„niewtajemniczonym” niewiele,
a który znaleźć można w wielu
produktach. Gluten to białko
zawarte w czterech rodzajach
zbóż: pszenicy, życie, jęczmieniu, owsie. Nietolerancja tego
składnika i jego nieprawidłowe
trawienie stanowią istotę choroby

trzewnej – celiakii.
Na skutek spożywania przez
chorego choćby śladowych ilości glutenu w błonie śluzowej
jelita dochodzi do stanu zapalnego. Kosmki jelitowe zostają
uszkodzone lub zanikają zupełnie, a występujące między
nimi przestrzenie pogłębiają się.
Tym samym dochodzi do zaburzeń w trawieniu i wchłanianiu,
chory traci apetyt, cierpi na bóle
brzucha, zaparcia i wzdęcia, często jest zmęczony, odczuwa ból
mięśni i stawów, popada w depresję, jego organizm nie wiąże
żelaza, a niedobór kwasu foliowego i witamin w skrajnych
sytuacjach może grozić nawet
anemią złośliwą. Jedynym skutecznym środkiem zapobiegania
tak drastycznym efektom jest
przejście na dietę bezglutenową.
Restrykcyjne stosowanie się do
jej zaleceń pozwala zregenerować jelita i zmniejszyć ilość
przeciwciał we krwi.
Stosując dietę bezglutenową
należy zrezygnować nie tylko
produktów zbożowych – chleba,
mąki, makaronów, ale i z wędlin, mielonego mięsa, przetworów rybnych, jogurtów, serów,
keczupu, suszonych owoców
i wielu innych produktów, dla
których gluten stanowi składnik
produkcji. Dlatego szukajmy
na opakowaniach znaku prze-

kreślonego kłosa – symbolu
żywności bezglutenowej. Bogatą ofertę prezentują sklepy
internetowe, choć towary opatrzone tym symbolem można
znaleźć także w marketach,
między innymi w Delikatesach
T&J, gdzie jednak trzeba liczyć
się z ceną wyższą, niż dla normalnych produktów. Uda nam
się tu nabyć nie tylko pieczywo,
ale i proszek do pieczenia czy
budyń, który umożliwi przygotowanie własnego, zdrowego
deseru. Długa lista książek kucharskich dla bezglutenowców
pozwoli natomiast przygotowywać dotychczasowe posiłki
przy użyciu mąki kukurydzianej
czy skrobi ziemniaczanej, zaś
Vegetę zastąpić własnoręcznie
przygotowanym bulionem bez
glutaminianu sodu. To pozwoli
nam cieszyć się samodzielnym
gotowaniem, naturalnym smakiem i płynącym z niego zdrowiem. Ale co z rozrywką poza
granicami naszej kuchni?
Na kolację zaprasza nas restauracja „odNova” przy ulicy Włodkowica 9, ale nawet tu nie mamy
osobnej karty dań bezglutenowych. Oczywiście, próbować
nowych smaków możemy wszędzie, ale zamawiając tradycyjny
niedzielny obiad nie zapomnijmy
dodać, że schabowy – koniecznie
bez panierki...
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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
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Dać siebie innym...
od siebie „znajomemu”, pozwoli poczuć się ważnym
Anna
i potrzebnym. A na pewno
Czajkowska
nieporzuconym i odrzuconym
przez wszystkich.
Opiekun osób starszych,
Przed wiekiem nie uciekniemy. Nie jesteśmy
to zawód z przyszłością,
w stanie zupełnie sprzeciwić się naturze, która
który wnosi serce i czas dla
wciąż wygrywa ostateczną walkę. Starzejemy się tych, którym zostało go niei choć możemy zatrzymać młodość coraz dłużej, wiele. Jeżeli więc mamy trudność w znalezieniu pracy lub
nie unikniemy „jesieni życia”.
zastanawiamy się nad satysfakcją w życiu zawodowym
Rynek towarów i usług, a tak- się aktywności społecznej i prywatnym, warto rozważyć
że rynek pracy, przygotowuje i zawodowej. Często wła- opiekę nad osobą starszą i dać
się do skierowania szerokiej śnie w okresie emerytury siebie innym.
oferty dla osób w wieku ma wreszcie czas realizować
emerytalnym. Uwzględniając odkładane marzenia, rozwijać Pewna historia kończy się
ograniczenia, ale i możliwo- zainteresowania i pasje.
szczęśliwie.
ści osób starszych, dostaw- Wszystko to daje szanse Pani Barbara od dawna nie
cy rozrywek, sprzętu, a nawet młodszym na znalezienie mogła znaleźć pracy. Straciła
mediów, starają się zaspokoić ciekawej pracy i możliwo- ją przed okresem przejścia na
potrzeby tej grupy. Starzejące ści rozwoju. Osoby starsze emeryturę. Nie ma wysokich
się społeczeństwo wymusza potrzebują pomocy lub opie- kwalifikacji, dlatego szuna firmach wynalezienia ta- ki. Nie z wszystkim i nie kając pracy dodatkowo nie
kiego telefonu, telewizji, czy zawsze poradzą sobie tak, może udowodnić pracodawsamochodu, aby pozwoliły jakby tego chciały. Nie mają cy, że warto przyjąć właśnie
one utrzymać ciągłą aktyw- takiej szybkości i spraw- ją, a nie inne, np. młodsze
ność tych osób, z zachowa- ności, ale chęci i nadzieje osoby.
niem ich komfortu i jakości pozostają ogromne. Młodzi Pani Zofia urodziła trójkę
życia.
ludzie, którzy pracują dla i z dzieci, które wyjechały z miaCoraz szerzej rozwijają się osobami starszymi, chwalą sta, gdzie ona nadal mieszka.
usługi rehabilitacyjne i pie- i c h z a p a ł w z d o b y w a n i u Utrzymują bliski kontakt,
lęgnacyjne, które poprawiają nowych kwalifikacji (kursy ale rzadko przyjeżdżają. Mają
sprawność osób starszych. komputerowe, florystycz- już swoje rodziny, a praca
Biura podróży przygotowują ne), rozwijaniu się (Uniwer- zbyt ich absorbuje, aby mogli
specjalne oferty turystyczne sytety Trzeciego Wieku), zaplanować dłuższy urlop
dla seniorów, a ministerstwo a przede wszystkim poszuki- i przyjechać do mamy. Mąż
opracowuje kolejne zawody wania towarzystwa (wyciecz- Pani Zofii od dawna nie żyje.
dla osób pragnących pomóc ki, spotkania integracyjne). Obie, do sklepu, przecho– Opiekun osób starszych.
Wiek starszy ma też i smutne d z ą p r z e z t e n s a m p a r k .
Wszystko to przypomina oblicze, kiedy niedołężność Czasami widziały się, ale
ogromną machinę, która na- fizyczna, psychiczna lub bez większego zaangażobiera siły i przygotowuje się intelektualna odzywa się nie- wania w kontakt. Ot tak,
do działania na szeroką skalę. proszona zabierając szansę na po prostu, kiwnięcie głową.
Nic dziwnego. Długość ży- „złoty wiek”.
Obie smutne, więc trudno im
cia wydłuża się, a emerytów Dlatego też umiejętne za- przełamać się i porozmawiać
przybywa. I choć często wy- gospodarowanie potencjału z kimś obcym. Zamyślone.
daje się „wolnością” od trosk drzemiącego w osobie star- Każda ma swoje troski i nie
i trudności zawodowych i ro- szej pozwala na odsunięcie może odnaleźć pozytywnej
dzinnych, życie na emerytu- smutku i tęsknoty za mi- strony swojej sytuacji.
rze nie zawsze bywa różowe. nionymi czasami i ludźmi. Pewnego dnia Pani Zofii
Zdrowie to największy skarb Słowa piosenki „Samotność zakręciło się w głowie i usian a s z y c h c z a s ó w . M i m o to straszna trwoga” w do- dła na ławce. Przechodząca
usilnych zabiegów, z wie- słownym znaczeniu przed- obok Pani Barbara, trochę
kiem stopniowo je tracimy stawia to, jak trudno jest żyć od niechcenia, trochę w raa niedołężność sukcesyw- bez innych.
mach „społecznego obowiąznie przejmuje poszczegól- Starość nie tylko ogranicza ku”, zapytała czy wszystne elementy naszego życia. możliwości życia z ludźmi ko w porządku? „Z jednej
Nie uda nam się zaprzeczać (społecznie), a zabiera tych, strony tak, a z drugiej strofaktom, że starszy człowiek których się kochało, znało, ny nie” odpowiedziała Pani
nie ma tyle siły, kreatyw- pamiętało.
Zofia i tak rozpoczęła się
ności i szans, co młody. Taką pustkę może zająć inny ich rozmowa. PrzesiedziaNie oznacza to, że schodzi człowiek. Ten, który otworzy ły na ławce dwie godziny.
na „boczny tor”. Co wię- się na wzajemną życzliwość Opowiadały sobie wzajemnie
cej, coraz częściej wcale nie i serdeczność. Który chęt- o swoich troskach, nadziechce, kurczowo trzymając nie potowarzyszy starszemu jach, marzeniach. Trochę
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było łez, ale i dużo życzliwych uśmiechów, a nawet
prawdziwego rozbawienia
historiami życia.
Obie Panie spotkały się przypadkowo, ale obie potrzebowały siebie wzajemnie.
Pani Barbara pracy, Pani
Zofia towarzystwa, wsparcia

i opieki. Udało się. Mija trze- wanie się poprawiła, a czas
ci rok wspólnej znajomości, mija im o wiele przyjemniej
serdeczności i współpracy. niż kiedyś.
Samotność obu pań zniknęła,
jakość życia obu zdecydo-

W kolejnych numerach będziemy rozwijać wątki
związane z problematyką wieku dojrzałego.
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Prawo
Administracyjna zmiana nazwiska w polskim prawie
Dominika
Marek
Zmiana nazwiska kojarzona jest wyłącznie ze
zmianą stanu cywilnego, kiedy jeden z małżonków może przyjąć nazwisko drugiego. W polskim
prawie możliwa jest również tzw. administracyjna zmiana nazwiska, niestanowiąca konsekwencji wyżej przywołanej sytuacji. Jest to jednak
zjawisko na tyle rzadkie, że osoby zamierzające
w praktyce takiej zmiany dokonać, mogą stanąć
przed problemami natury jak to zrobić? lub do
jakiego urzędu się zgłosić?, bądź też, czy możliwa
jest zmiana każdego nazwiska?
Odpowiedzi na wszystkie możliwe pytania dostarcza
ustawa z dnia 17 października
2008r. o zmianie imion i nazwisk. Przede wszystkim wska-

zuje ona, w jaki sposób należy rozumieć „zmianę nazwiska”.
Pojęcie to można rozumieć dość
szeroko, bowiem oznacza zmianę
na inne nazwisko, zmianę pi-

sowni nazwiska, a także zmianę
ze względu a formę właściwą
dla rodzaju żeńskiego i męskiego.
Z punktu widzenia
osoby zamierzającej dokonać
zmiany nazwiska najistotniejsze
jest uzasadnienie takiej zmiany.
Na gruncie omawianej ustawy
zmiana nazwiska musi być uzasadniona ważnymi powodami,
co w praktyce oznacza, że można jej dokonać , jeśli dotyczy
ona nazwiska ośmieszającego,
nazwiska używanego, czyli
innego niż wpisane do aktu urodzenia, bądź nazwiska, które
zostało bezprawnie zmienione.
Niewątpliwie jednak najczęściej
powtarzanym motywem omawianej zmiany jest posiadanie
nazwiska ośmieszającego, które
nie licuje z godnością człowieka
i sprawia, że staje się on obiektem
kpin i drwin, co może wywoływać swego rodzaju dyskomfort
społeczny. Z kolei niemożliwe
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Myślisz, że jesteś anonimowy?
Ewa
Tomaszewska
W dobie totalnej komputeryzacji w zasadzie
oczywistym się stało, że ktokolwiek tylko zechce
może się o nas wiele dowiedzieć. Bardzo łatwo
sprawdzić czyjeś zainteresowania, miejsce pracy,
a nawet numer telefonu. Oczywiście sami sobie
gotujemy taki los, gdyż jesteśmy bardzo mało
odporni na wysysaczy danych. Wszystko to, w
połączeniu z dużym doświadczeniem i latami
praktyki, stanowi źródło informacji dla ludzi parających się niezwykle ciekawą profesją. Windykatorzy i detektywi, bo o nich mowa, to ludzie, dla
których nie ma tajemnic, a prześwietlenie każdego delikwenta to przysłowiowa bułka z masłem.
Mówi się, że jeśli nie wiadomo,
o co chodzi, to najpewniej chodzi
o pieniądze. Oczywistym jest,
iż windykator zajmuje się dochodzeniem roszczeń finansowych.
Jak jednak pieniądze mają się
do działalności detektywistycznej? Otóż bardzo prosto. Dużą
część działalności detektywów
stanowią sprawy natury oby-

czajowej. Jak się okazuje typy
zleceń z reguły są trzy i większość z nich bierze się z tego, że
małżonek czy małżonka zauważa
nagły i niekontrolowany wypływ
pieniędzy ze wspólnej kasy. I tak
po nitce do kłębka: okazuje się,
że mąż wydaje pieniądze na
kochankę, a żona na kochanka.
Zatem wątek finansowo-obycza-

jowy mamy. Zleceniodawcami
trzeciego typu są zazwyczaj rodzice, którzy chcą sprawdzić, czy
przyszły zięć lub przyszła synowa to „dobra partia” dla ich
dziecka.
Skoro już wiemy,
że większość problemów bierze
się z zawirowań finansowych,
nietrudno się domyślić, iż działalność windykatorska cieszy się
sporą popularnością (umówmy
się, że wpaść w pętlę kredytową wcale nie jest tak trudno). Jak
działają profesjonalni windykatorzy i właściwie dlaczego w ogóle
muszą działać?
Zacząć trzeba od tego,
skąd biorą się zlecenia. Otóż
część z nich pojawia się wraz
z pojedynczym klientem, który w zasadzie reprezentuje sam
siebie. Inną gałęź stanowią zlecenia wynikające ze współpracy
z kancelariami prawnymi, które świadczą usługi dla swoich
klientów. W momencie, kiedy
biuro usług prawnych otrzymuje
od kancelarii zlecenie, może rozpoczynać swoje działania. Na
samym początku trzeba zaznaczyć, iż windykatorom, mimo
powszechnego przekonania, wca-
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jest dokonanie zmiany nazwiska
historycznego lub takiego, które
zostało wsławione w dziedzinie
kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej, bądź wojskowej.
Decyzję o wyrażeniu
zgody na zmianę nazwiska wydaje właściwy ze względu na miejsce pobytu wnioskodawcy kierownik urzędu stanu cywilnego
i to właśnie do niego kierujemy
odpowiedni wniosek, jeśli znajdziemy się w sytuacji uzasadniającej dokonanie takowej zmiany.
Sporządzając stosowny wniosek
musimy koniecznie pamiętać,
że musi on być opatrzony miejscem i datą jego sporządzenia.
Oczywiście obligatoryjnie należy wskazać adresata tego wniosku. Ponadto wniosek o zmianę
nazwiska winien zawierać takie
informacje jak: dane osoby, której dotyczy, tj.: imię, nazwisko,
nazwisko rodowe, adres miejsca

zameldowania na pobyt stały,
numer PESEL. Ponadto musi
być w nim podane uzasadnienie,
o którym była mowa powyżej,
a także nazwisko, jakiego chcemy używać po zmianie.
Składając odpowiedni wniosek do kierownika urzędu stanu cywilnego, musimy
pamiętać, aby dołączyć do niego odpis zupełny aktu urodzenia oraz odpis zupełny aktu
małżeństwa w przypadku osób
pozostających w związku małżeńskim Jeżeli zmiana nazwiska
ma się rozciągać na małoletnie
dzieci, nie możemy zapomnieć,
aby do wniosku dołączyć odpisy
zupełne ich aktów urodzenia.
Pamiętajmy jednak, że stosownie
do treści art. 11 ust. 4 ustawy
o zmianie imion i nazwisk, jesteśmy zwolnieni z obowiązku
załączania wyżej wymienionych
odpisów, jeśli zostały one sporządzone w tym samym urzędzie

stanu cywilnego, do którego
kierujemy wniosek o zmianę
nazwiska.
Reasumując, można
uznać, iż procedura zmiany nazwiska nie należy do szczególnie
skomplikowanych, a ustawa
co do zasady daje duże możliwości w przedmiocie zmiany,
bowiem pod ochroną w zasadzie
znajdują się wyłącznie nazwiska
o wartości historycznej, bądź
takie, które znalazły uznanie na
polu społecznym, wojskowym,
politycznym, kulturowym i naukowym.

le nie zależy na doprowadzeniu
zadłużonej firmy do upadku.
Wszak w takim momencie traciliby wszyscy – od zleceniodawcy,
przez rzeczoną firmę, po samo
biuro dochodzeń. Profesjonalni windykatorzy, również wbrew
powszechnej opinii, to nie ludzie,
którzy wchodzą do domu dłużnika wraz z jego drzwiami. Działają
oni tak, by udało się ustalić drogę rozwiązania problemu. Zatem
często proponują rozłożenie
zadłużenia na raty, jeśli to możliwe – skompensowanie go.
Profesjonaliści służą pełną i konsekwentną informacją o tym, jak
dłużnik może sobie pomóc i co
go czeka, jeśli nie będzie chętny
do podjęcia współpracy.
Na terenie Wrocławia
działa Biuro Usług Prawnych
Standard. Pracują w nim doświadczeni ludzie. Są to byli
policjanci z pionu kryminalnego i śledczego. Wieloletnia
praktyka zawodowa pozwala
na pozyskanie dużej ilości informacji niezbędnych w sprawach windykacyjnych. Współpracują z zespołem psychologów,
który zajmuje się wydawaniem
opinii np. w sprawach rodzinnych. Biuro Standard działa
także w kooperacji z biegłymi są-

dowymi czy lekarzami medycyny
sądowej. Wszystko po to, by jak
najlepiej móc się przygotować
do podjęcia odpowiednich działań oraz w późniejszym czasie
przedstawić kancelarii prawnej
jak najlepiej zgromadzony i przygotowany materiał niezbędny do
prowadzenia czynności przed
Sądami.

Ogromną zaletą pracowników Biura Standard jest to,
że do każdego klienta podchodzą
niezwykle indywidualnie. Nie ma
mowy o „masowym przerobie”,
gdyż po prostu jest to nieskuteczne. A przecież właśnie skuteczność powinna być celem każdego
profesjonalisty.

Dominika Marek
Aplikant Radcowski
Kancelaria Prawna Lebek
i Wspólnicy
www.kancelarialebek.pl

DP SYNERGIA
biuro
rachunkowe
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Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników
Sebastian Kryczka
Prawnik

Pracodawca jest obowiązany ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Ponieważ jest to podstawowa zasada
prawa pracy wynikająca z art 17 kodeksu
pracy, obowiązuje ona wszystkich pracodawców w stosunku do każdego pracownika chcącego podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.
Przez ułatwianie pracownikom
podnoszenia kwalifikacji zawodowych należy rozumieć nieodmawianie bez uzasadnionych
przyczyn zgody na korzystanie
z wybranej przez pracownika
formy kształcenia. Z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych
pracowników będziemy natomiast mieli do czynienia w przypadku zdobywania lub uzupełniania wiedzy i umiejętności
przez pracownika, z inicjatywy
pracodawcy albo za jego zgodą.
Umowa szkoleniowa
Umowa szkoleniowa została
uregulowana w art 1034 § 1 kp,
zgodnie z którym pracodawca
zawiera z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje umowę
określającą wzajemne prawa

i obowiązki stron. Umowa o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych zwana umową szkoleniową
należy do umów prawa pracy,
pozostaje w związku ze stosunkiem pracy, ale jest to umowa
odrębna, nie stanowiąca części
umowy o pracę. Na mocy tej
umowy pracodawca nakłada na
siebie obowiązek przyznania
pracownikowi podnoszącemu
kwalifikacje zawodowe w formie wskazanej w umowie przynajmniej prawo do urlopu szkoleniowego, a także zwolnienie
z całości lub części dnia pracy
na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe
zajęcia, oraz na czas ich trwania
z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Obowiązkiem pracownika będzie natomiast podjęcie
procesu podnoszenia kwalifikacji

REKLAMA

ADIUTOR RADZI:
Dominika Janek

Chcę odszkodowanie od sprawcy po wypadku samochodowym, w którym odniosłem obrażenia. Jak mam napisać pozew
do sądu?
Zwykle taka sprawa nie wymaga od razu dochodzenia odszkodowania w postępowaniu
sądowym. W przypadku, gdy
sprawcą zdarzenia był kierowca
innego pojazdu mechanicznego,
to zgodnie z polskim prawem

musiał mieć wykupione obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne od odpowiedzialności
cywilnej – tzw. OC. Dzięki temu
poszkodowany ma zabezpieczone finansowe pokrycie szkody
przez ubezpieczyciela. Nawet gdy
sprawca zbiegł z miejsca wypadku
lub nie wykupił na czas ubezpieczenia, to istnieje instytucja
zobowiązana do zapłaty za szkodę wynikłą z sytuacji na drodze.
Najwłaściwszym po-

zawodowych w formie wskazanej w umowie i dołożenie wszelkich starań, by sukcesywnie
ukończyć ten proces.
Umowa szkoleniowa może zawierać dodatkowe ustalenia między pracodawcą a pracownikiem.
Należy pamiętać, że nie mogą
być one mniej korzystne dla
pracownika niż te, które wynikają
z powszechnie obowiązujących
przepisów prawa pracy. Takim
uzupełnieniem może być np. postanowienie na mocy którego pracodawca zobowiązuje się pokryć
opłaty za kształcenie, przejazd,
podręczniki i zakwaterowanie
pracownika. Dodatkowym porozumieniem może być również
zobowiązanie pracownika do
pozostawania w zatrudnieniu po
ukończeniu podnoszenia kwalifikacji – do 3 lat.

wodowych zawiera dodatkowe
zobowiązanie pracownika do
pozostawania w zatrudnieniu po
ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych – wówczas
powinna być zawarta w formie
pisemnej.

stępowaniem w sytuacji poszkodowanego jest zgłoszenie możliwie szybko do ubezpieczyciela
OC sprawcy. Uzyska wtedy tzw.
bezsporną część odszkodowania. Sporządzenie roszczeń daje
możliwość ubiegania się o pokrycie wszystkich elementów szkody,
jakie uwzględnia kodeks cywilny
i inne właściwe ustawy. Aby nie
zaniedbać swoich praw polecam
kwestię roszczeń ustalić z profesjonalistami w tej dziedzinie.
Kolejnym etapem są negocjacje
z ubezpieczycielem co do akceptacji wysokości kwot dotychczas
przyznanych przez ubezpieczyciela. Wynika z tego, że nie trzeba się
godzić na taką wysokość odszkodowania, jaką wstępnie wypłaca
zakład ubezpieczeń. Toczenie
sporu nie zawsze wymaga wkroczenia na drogę sądową. Niestety
na tym etapie dość trudno występować samodzielnie i fachowa

pomoc jest wskazana.
Dopiero, gdy jesteśmy
zupełnie pewni, że przynajmniej
część z naszych roszczeń została
bezzasadnie zlekceważona przez
ubezpieczyciela, to można wystąpić z pozwem na drodze postępowania cywilnego. Należy
jednak robić to z rozwagą, gdyż
jest to postępowanie kosztowne
(koszty wpisu do sądu, powoływanych biegłych i reprezentacji
prawnej stron) a w sytuacji przegranej trzeba ponieść finansowe
skutki. Każdy element pozwu
musi być zgodny z odpowiednimi
przepisami i poparty dowodami. Ewentualne błędy mogą na
zawsze przekreślić możliwość
dochodzenia należnego odszkodowania. Każda sprawa winna
być opisana indywidualnie i nie
można podać uniwersalnego sposobu na napisanie pozwu w sprawie odszkodowania.
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Prawo

Odmowa podpisania
umowy szkoleniowej

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych odnosi się zwykle do
potrzeb pracy aktualnie wykonywanej przez pracownika, ale
może mieć też związek z planowanym awansem pracownika
lub nowymi warunkami pracy.
Co do zasady pracownik nie ma
obowiązku podpisania umowy
o podnoszenie kwalifikacji zawodowych. W takim jednak wypadku musi on brać pod uwagę
to, że jeżeli jego kwalifikacje
zawodowe nie będą odpowiaForma zawarcia
dały potrzebom pracodawcy,
umowy szkoleniowej
okoliczność ta może stanowić
Zasadą jest, że umowa szko- uzasadniony powód rozwiązania
leniowa powinna być zawarta umowy o pracę.
na piśmie. Ale w przypadku,
gdy będzie ona zawierała tylko
Sebastian Kryczka,
elementy tzw. konieczne, ewenprawnik specjalizujący
tualnie również postanowienia
się w problematyce
o dodatkowych świadczeniach
prawa pracy
pracodawcy – wystarczy forma
oraz prawa cywilnego
ustna. Natomiast jeżeli umowa
s.kryczka@wp.pl
o podnoszeniu kwalifikacji za-

Dominika Janek z kancelarii doradczej
„ADIUTOR CENTRUM sp.j.”,
ul. Słubicka 18, Wrocław.
tel. 609 100 969
http://www.odszkodowanie.sos.pl

lipiec 2012

Słowo Wrocławian Gazeta lokalna

str 18

Styl życia

Syzyfowe prace
Adam
Tomasz Witczak

Każde sprzątanie ma w sobie
coś z owego ponurego zajęcia,
które przypadło w udziale mitycznemu Syzyfowi, królowi
Efyry. Jak pamiętamy ze szkolnych lektur, nieszczęśnik ten
został przez bogów ukarany
za lekkomyślne wyjawianie
ich tajemnic – a więc za próżność, gadulstwo i niedyskrecję.
W ramach kary musi po wsze
czasy wtaczać potężny głaz na
szczyt wysokiej góry. Samo
to jest już wystarczająco przygnębiające, prawdziwy haczyk
tkwi jednak w tym, że kiedy
tylko dzielny Syzyf wtoczy
kamień w pobliże wierzchołka, wówczas ten wyślizguje
mu się z rąk i spada na sam dół.
Zabawa zaczyna się od nowa –
i tak już od tysięcy lat…
Przykra sytuacja bohatera antycznego mitu nieodparcie przywodzi na myśl
nasze codzienne perypetie związane ze sprzątaniem mieszkań, domów, biur, podwórek
i wszystkich innych miejsc,

o które wypada zadbać od czasu do czasu. Kurz zdaje się nie
tyle znikać po starciu szmatką,
ile raczej ukrywać w jakiejś
bliżej nieokreślonej przestrzeni
(w innym wymiarze?), skąd
niepostrzeżenie powraca już
po kilku dniach. Plamy ulegają
proszkom, płynom i gąbkom
chyba tylko po to, by od razu
mogły je zastąpić nowe ślady
i przebarwienia – i tak w kółko.
Nawet bałagan – rozumiany
jako nieporządek w ubraniach,
książkach i innych przedmiotach – zdaje się mieć cechy
złośliwego stwora, nad którym
nie sposób zapanować. Rano
układamy wszystko ładnie,
spójnie i elegancko na swoich
miejscach, chwilę potem bierzemy tylko tę jedną spódnicę, ten
jeden zeszyt, piórnik czy płytę…
a pod koniec dnia wszystko
poniewiera się „rozbebeszone”
po całym pokoju.
No cóż, wyjścia
są dwa – albo dać sobie spokój
z tym wszystkim, albo wes-
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tchnąć i przygotować się psychicznie na całe, długie życie wypełnione nieustannym
sprzątaniem, czyszczeniem,
myciem, poprawianiem
i porządkowaniem. Mało kto
ma w sobie tyle hartu ducha, by
konsekwentnie podążać pierwszą ścieżką i porzucić wszystkie wspomniane czynności. Ba,
trudno sobie nawet wyobrazić,
do czego miałaby ona doprowadzić – czyżby do jakiegoś
jądra rozszalałego, kosmicznego
chaosu, niczym w horrorach Lovecrafta? No cóż, niewykluczone, że adept tej drogi utonąłby
ostatecznie w niezmierzonych
tumanach kurzu i brudu, pod
bezładnymi stertami niszczejących przedmiotów codziennego
użytku. Ma to w sobie posmak
mistyki, my jednak zejdźmy na
ziemię.
W dzieciństwie zdarzało mi się czytać powieści dla
dzieci i młodzieży, które rozgrywały się na początku XX wieku, a więc mniej więcej przed
stuleciem. Ich bohaterami byli
młodzi ludzie z klasy średniej,
ani bardzo biedne, ani bardzo
bogate. Co było szczególne,
to obecność służby w życiu
ich rodzin. Nie mam tu na myśli
stuosobowego zastępu nadwornych sług i służek od wszystkiego – ale trójkę typu: niania,
kucharka, pokojówka. A przy-

najmniej dwie z nich… To był
pewien standard, norma. Dziś
służących w ścisłym tego słowa
znaczeniu nie ma prawie nikt,
a przynajmniej nie w Polsce.
Dotyczy to nawet ludzi majętnych. Być może to kwestia
zmian kulturowych, a także
usprawnień technicznych, które pozwalają wiele dawnych
zajęć scedować na maszyny
(takie jak lodówka, odkurzacz,
pralka itd.). Nie oznacza to jednak w żadnym razie, że umarła
branża sprzątania i szeroko
pojętego dbania o dom czy
biuro („ogarniania go” – jak
powiedziałaby młodzież).
Istnieją firmy, które
są w stanie zrobić za nas (prawie) wszystko w kwestii doprowadzenia naszego mieszkania
czy miejsca pracy do ładu. Co
ciekawe, kiedy nam samym będzie się już wydawać, że wszystko gotowe i wysprzątane, że widocznie ta rura zawsze była taka
żółta, a ta podłoga taka matowa,
że za tamtą szafą „chyba jest
czysto…”, wówczas fachowiec
pokaże nam, że nie do końca
tak jest. On (ona, oni – niekiedy
może być to przecież cała ekipa)
poradzi sobie z kłopotami, które
nękają zwłaszcza panów, często
nie mających dostatecznej wprawy w walce z brudem i kurzem.
Co zrobić, żeby podłoga lśniła,
skoro na razie wszystko tylko

się rozmazuje, robi się błoto,
a ściereczka od kilkunastu minut jest brudniejsza niż to, co
ma wyczyścić? Jak zamiatać
kurz miotłą, skoro ustawicznie
przyczepiają się do niej kłaczki,
które za chwilę z powrotem
lądują na podłodze, tyle że w innym miejscu? A poza tym…
no cóż, plecy bolą od schylania się, pot leje się z czoła –
i w ogóle najlepiej, żeby zrobił
to ktoś inny. A nie każdy ma
przecież żonę! Ba, nie każda
szanowna małżonka da się
ustawić w roli wielofunkcyjnego robota sprzątającego…! Nie
pozostaje nic innego, jak dzwonić po specjalistów z zewnątrz.
Oczywiście, to kosz-

tuje. Czy dużo? No cóż, najlepsza będzie tu uniwersalna
odpowiedź na większość pytań:
to zależy. Zależy od tego, jak
często potrzebujemy Wielkiego
Czyszczenia, o jaką powierzchnię chodzi i jakie czynności wchodzą w zakres prac. Nie
da się ukryć, że znaczenie ma
także zasobność naszego portfela. No tak, ale nikt nie mówi,
by do każdego starcia kurzu
z półki wzywać firmę sprzątającą. Czasem jednak – zwłaszcza
dla osób zapracowanych, a także
dla przedsiębiorstw – jest to konieczność. Dobrze, że są tacy,
którzy biorą na siebie nawet
syzyfowe prace…
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Azjatycki pomysł na rozrywkę domową
Konrad
Łuszczki

Na rynkach całego świata da się zaobserwować drastyczny spadek popularności
telewizorów. Azjatyccy giganci przemysłu
elektronicznego mają poważne kłopoty w
wypromowaniu swoich produktów. Firmy takie jak Samsung albo LG Electronics
desperacko próbują przedstawiać nowe,
rewolucyjne rozwiązania w dziedzinie rozrywki domowej. Sony dodatkowo nalegało na swoich sprzedawców detalicznych
w USA, aby utrzymywali ceny powyżej
absolutnego minimum i unikali wszelkich
niepotrzebnych promocji. To właśnie w
przypadku firmy Sony interesy są wyjątkowo niekorzystne – jako że jest to już
ich dziewiąty rok stałego spadku w liczbie
sprzedawanych telewizorów.
Jednak według raportu Gazety.pl ten ogólnoświatowy
kryzys nie dotyczy Polski.
Wręcz przeciwnie – sprzedaż

telewizorów w Polsce cały
czas wzrasta. Spekuluje się,
że do ostatniego gwałtownego
skoku w sprzedaży przyczyniło

się nadejście EURO 2012 oraz
bardzo liczne promocje robione przez polskie wydziały
azjatyckich koncernów elektronicznych. Według informacji
pochodzących ze źródeł takich
jak DisplaySearch, Gfk-RT
albo Media Markt, sprzedaż
telewizorów w Polsce ustępuje
jedynie smartphonom oraz
dekoderom cyfrowym.
Jakie zatem niespodzianki
azjatyccy producenci telewizorów przyszykowali dla
swoich nielicznych opłacalnych rynków zbytu, takich
jak Polska? Możemy zacząć
od OLED, tj. organic light-emitting diode („organiczna
dioda emitująca światło”).
Ekran robiony w technologii
OLED to warstwa substancji
organicznej nałożona na płytę
bazową w sposób podobny
do nakładania druku na papier. Owa substancja organiczna wytwarza światło w reakcji z prądem elektrycznym.
Technologia wyświetlania
obrazu OLED jest w tak wielu względach rewolucyjna, że
nawet współczesne plazmowe
i ciekłokrystaliczne telewizory

HD robią przy niej wrażenie
archaicznych. Ekrany OLED
są nadzwyczajnie cienkie
(mamy tu wręcz do czynienia
z grubościami rzędu paru milimetrów) i lekkie. Mogą się również wyginać. Są jaśniejsze,
mają większy kontrast zaś
obraz nie rozmazuje się przy
bardziej dynamicznie zmieniających się ujęciach. Praktyczny
obszar kątowy w jakim można
je obserwować bez utraty jakości koloru to niemalże pełne
180 stopni. Czas reakcji tych
ekranów potrafi sięgnąć nawet
0,01 milisekundy (dla porównania ekrany LCD potrzebują
od 2 do 12 milisekund na reakcję). Ekrany OLED są bardziej
energooszczędne z racji tego,
że nie są podświetlane tak jak
ekrany LCD. OLED są także
bardziej przyjazne dla środowiska, ponieważ w ich produkcji
nie wykorzystuje się rtęci. Nie
zapomnijmy również, że OLED
to nowy standard w rozdzielczości obrazu. Firmy Samsung
oraz LG Electronics zdążyły już
przedstawić 55-calowe ekrany
o rozdzielczości około 4000 na
2000 pikseli.
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Podniesiony zostanie również
poziom interakcji pomiędzy
użytkownikiem a telewizorem.
Technologie znane z interfejsu
Microsoft Kinect dla konsoli
Xbox360 albo z interfejsu
nowego iPhone4S zostaną
zaadaptowane w telewizorach.
Sensory ruchu, reagujące na
głos mikrofony oraz kamery
umożliwią użytkownikowi wybieranie kanałów, zmienianie
ustawień tudzież surfowanie
po Internecie za pomocą gestykulacji ciałem oraz komend
głosowych. Dodatkowo, interfejs użytkownika ułatwi
kontaktowanie się poprzez
serwisy społecznościowe takie
jak facebook albo twitter podczas, na przykład, oczekiwania
na koniec reklam.
Mamy również wprowadzoną
już pewien czas temu na rynek
telewizję 3-D, która będzie
dalej udoskonalana. Wyższa
jakość pociągnie za sobą bardziej realistyczny efekt 3-D.
Spektakl 3-D będzie można
obserwować na zwiększonym
obszarze wokół telewizora.
Okulary 3-D będą wymagane
do śledzenia obrazu przestrzen-

nego, być może zresztą w ogóle wyeliminuje się konieczność
ich używania. Zostanie również
przedstawiona nowa generacja
nagłaśniania 3-D surround audio. Nowa technologia umożliwi wytwarzanie specjalnych
“pól dźwiękowych” w środowisku użytkownika.
Wszystkie z wymienionych
powyżej rozwiązań technologicznych są, rzecz jasna,
bardzo kosztowne na obecną
chwilę (i mówimy tu o kwotach oscylujących w okolicach
nawet pięciu tysięcy dolarów).
Nie zapominajmy jednak, że
podobnie było w przypadku telewizorów plazmowych w momencie ich premiery na rynku.
Potrzeba było tylko kilku lat,
aby technologia ich wyrobu
stała się wydajniejsza, zaś cena
zmalała na tyle, że produkt
stał się dostępny również dla
bardziej przeciętnego klienta. Wkroczenie nowych standardów rozrywki domowej
jest więc dla nas tylko kwestią
czasu.

stępniona” („the total sums made
available”) to tylko kwota wypłaty.
Owo „udostępnione” to niewątpliwie określenie niejednoznaczne,
ale właśnie jako „kwota wypłaty”
znajduje wyjaśnienia w wielu
dalszych artykułach Dyrektywy.
Z trudnych do zrozumienia powodów UOKiK przyjął inaczej
i do tego (w sposób jawny, co jest
„dowodem w sprawie”) zmienił
to także w definicjach RRSO oraz
stopy oprocentowania. Unijne
określenie „wypłaconej kwoty
kredytu” zastąpił bowiem niejednoznaczną „całkowitą kwotą
kredytu”. Dolce Vita!
Uogólnijmy i udowodnijmy ten
problem w zakresie samej definicji, bo z niej wynika przekręt
finansowy. Prowizja i ubezpieczenie są takim samym kosztem
jak odsetki naliczane procentem
od kredytu. Pobranie części tych
kosztów z wypłaconego kredytu
jest tylko i wyłącznie obniżeniem
kwoty tego kredytu - i to wynika
całkowicie z tekstu Dyrektywy.
Zobaczmy na przykład, co się
stanie w skrajnym przykładzie kredytu, w którym koszty będą równać się wielkości samego kredytu i bank zażąda spłaty gotówkowej „z góry” wszystkich tych

kosztów.
Otrzymamy więc do ręki ZERO,
a tak zwany (według Ustawy)
„kredyt” o znacznej kwocie oferowanej, będziemy długo spłacać w ratach miesięcznych. Pewno,
że to absurd, ale pobranie z góry
części kosztów też musi być częścią tego absurdu. I wreszcie
trzeba zrozumieć, że ten „kredyt”
- to kwota „wydana”, „wypłacona”, czy „udostępniona” – i że
inaczej być nie może. I na tym też
opiera się powszechne, tolerowane
przez nadzór oszustwo w ofertach.
Nie wiem, jak to jaśniej wytłumaczyć.

O ile więcej kosztuje nas kredyt?
Wojciech
Sawicki
Dopłaty do kredytu – np. prowizję i ubezpieczenie – można spłacać na dwa sposoby.
Pierwszy to spłata w ratach (po dodaniu ich
do kwoty kredytu), a drugi to spłata gotówką
(„z góry”) poprzez odpowiednie potrącenie z
wypłaty kredytu powiększonego o te opłaty.
W obu podanych przykładach koszt kredytu
jest jednakowy. Kredytobiorca do ręki otrzymuje tyle samo
i tyle samo musi za to zapłacić.
Jest tylko jedno „ale”. W pierwszym przykładzie bank otrzymuje
tę prowizję od razu „z góry” –
może ją pożyczać i zarabiać na
niej. W drugim przypadku dostaje
ją w ratach, czasami przez wiele
lat. Coś tu nie jest w porządku?
Czy ta różnica jest słusznym dochodem banku, a nie manipulacją?
Czy przypadkiem nie powinna być
przeniesiona na koszty kredytu poprzez ich obniżenie? Przecież bank
na tym zarabia kosztem kredytobiorcy! Czy ktoś to potrafi pojąć?
Kredytobiorcy na pewno nie, ale
czy Urząd Ochrony Konkurencji
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i Konsumentów zdaje sobie z tego
sprawę? Bynajmniej! Urząd twierdzi, że wszystko jest w porządku.
O jaką różnicę tu chodzi? Rachunkowo polega to na tym, że
bank nalicza odsetki od kwoty,
która nie jest kredytem, bo została
już zapłacona „z góry”. Owszem,
te pieniądze na zapłacenie prowizji
i ubezpieczenia bank pożyczył nam
na jedną umowną minutę i pewno
należy się mu prowizja, ale nie
odsetki, bo dług już po chwili nie
istnieje. Naliczanie odsetek od tych
kosztów, zapłaconych „z góry”,
jest lichwą.

Przełóżmy to na złotówki i rozpatrzmy przykładową pożyczkę PKO
BP na dzień 2 maja 2012 roku.
Dla kwoty 15 000 zł, od której
naliczane są odsetki w wysokości
7130 zł (oraz raty), ubezpieczenie wynosi 3189 zł. Klient dostaje
do ręki 11911 złotych. Zazwyczaj
o tym potrąceniu klient dowie się
przy wypłacie, w tym wypadku na
szczęście jest o tym informowany.
Od tej zapłaconej kwoty 3.189
zł bank nielegalnie pobiera odsetki,
które przez 60 miesięcy przy stopie
16,49% wynoszą 1514 zł.
1514 zł w stosunku do kwoty
pożyczki (wynoszącej 11811 zł)
to 12,82%, zaś w stosunku do jej
kosztu (to jest odsetek równych
7130 zł – 1514 zł) jest to 26,96%.
O tyle procent więcej kosztuje nas
kredyt. To znaczy, że od każdych
10 000 zł pożyczki bank pobrał
dodatkowo 1000 zł i to są pieniądze wzięte poza oficjalną prowizją, ubezpieczeniem i odsetkami.
Straszne! A to była oferta z prowizją 0%, więc wcale nie tak dużo.
Jaki jest ten dochód banków w skali kraju? Przyjmując średni procent
takiej dopłaty w przeciętnym
kredycie i mnożąc to przez przeciętny procent odsetek oraz przez
szacowany procent kredytów z tak
pobieranymi opłatami w stosunku

do ilości kredytów w ogóle, a na
koniec mnożąc to przez globalną
kwotę udzielonych kredytów, obliczamy, że ta kwota w skali kraju
i roku to rząd miliarda złotych
nieuczciwych zysków.
Doradcy bankowi albo absolutnie
tego nie rozumieją, albo mówią w zakłopotaniu: „taka jest odgórna procedura i co my możemy
zrobić”. A czy UOKiK zdaje sobie
z tego sprawę? Jeśli nie, to niedobrze, jeśli tak - to jeszcze gorzej.
Ta malwersacja trwa od lat i teraz
została usankcjonowana nową
Ustawą Kredytową. Pod względem formalnym wszystko jest więc
nawet prawie w porządku, można
tylko mówić o uczciwości prezesów banków, ale widocznie trudno
tego wymagać.
Rzecz polega na tym, że UOKiK,
jako autor Polskiej transkrypcji
Dyrektywy Komisji Europejskiej
dotyczącej kredytów, w naszej
Ustawie o Kredycie konsumenckim błędnie zdefiniował „całkowitą kwotę kredytu”. Przyjął
za nią tzw. „kwotę umowną”,
czyli sumę kwoty wypłaty oraz
dopłat, co daje łącznie tzw. kwotę
kredytowaną, od której nalicza
się odsetki. Z Dyrektywy Europejskiej wynika zaś jednoznacznie, że
użyte tu określenie - „kwota udo-

[Autor podjął kroki prawne
mające na celu wyjaśnienie
– i zmianę – panującego stanu rzeczy. O szczegółach można
przeczytać na jego stronie internetowej http://www.sawicki.
cc. Tam też – oraz na stronie
„Słowa Wrocławian” przeczytać można rozszerzoną wersję
niniejszego tekstu.]
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Zdrowe wspomnienia
Wojciech
Mach
Społeczeństwo staje się dziś zdrowsze – zapewne takie będą opinie lekarzy nefrologów
i urologów badających kibiców piłkarskich. W
czasie EURO 2012 wyraźnie pobili oni rekordy w ilości wypitego piwa – oczywiście dla
zdrowia – a tym samym nadzwyczaj skutecznie przeczyścili swoje nerki…
W dzisiejszych czasach mamy
do czynienia ze spirytusomanią.
Nie należy jej mylić ze spirytyzmem, czyli dawną wiedzą
tajemną o wywoływaniu duchów, nawet alkoholowych…
Spirytusomania to ogólna nazwa
zjawisk znanych od niepamiętnych czasów niebiańskich winnic. Współcześnie jest ona rejestrowana urzędowo w raportach
policyjnych, ongiś w drukowanych w gazetach kronikach milicyjnych, w sądach i w zlikwidowanych niedawno izbach wytrzeźwień. Owa uzależniająca
mania dzieli się na piwomanię, winomanię i wódkomanię.
Wśród „elit” marginesu społecznego wyróżnia się borygomania,
denaturomania i nalewkomania

– w większości przypadków
uwidoczniająca się w zdrowych,
ekologicznych warunkach ławek na skwerku. Za czasów
tzw. minionego ustroju zjawiska
owe plus kolejki przed sklepami
monopolowymi najczęściej występowały w PRL-u między
godziną 13 a 22. Natomiast
meliny „u babci” funkcjonowały
całą dobę.
Pierwszym, niekwestionowanym medium winomanii był rzymski Bachus –
bóg wina i winnej latorośli, rozwiązłości i rozpasania. Identyfikowano go z greckim Dionizosem. W starożytnych Atenach
odbywały się coroczne Dionizje
czyli rzymskie Bachanalia, przy
których dzisiejsze prywatki,

dyskoteki i afery seksualne
są niczym… Spirytusomania
charakteryzuje się występowaniem powiązanych ze sobą swoistych cudów łańcuszkowych.
Bywa to pojawianie się białych
myszek i nagła dematerializacja
gotówki z portfela. W zamkniętych, pustych pomieszczeniach
słychać głośne, bolesne tupoty
białych mew i przybywa z wizytą nieproszony gość – intruz,
czyli kac. Zjawiska te oraz ich
przyczyny oddziałują również
na przeważnie negatywnie,
sceptycznie nastawioną rodzinę
takiego wyznawcy. Niestety
– często wciągają ich też, nieodwołalnie… Starzy wrocławianie pamiętają, że do końca
lat 60. w legendarnych Delikatesach na parterze socjalistycznego PDT-u, późniejszej Renomy,
przez kilka lat istniała probiernia win. Nawet ustawiono tam
dwa małe stoliczki, a wino podawano do bezpłatnej degustacji i miniaturowych kubeczkach
po 10 mililitrów. Kto był cierpliwy i wytrwały, po wystaniu
przy ladzie kilkunastu kolejek,
mógł całkiem wyraźnie, bezinwestycyjnie poprawić sobie
nastrój… Potem przez krótki
czas otwarte były probiernie

przy Rynku i Świdnickiej. Natomiast aż do lat 90. przetrwały
na ulicach nieśmiertelne saturatory z wodą sodową – jeden
z nielicznych miłych symboli
tamtych minionych czasów.
Były to biało-beżowe wózki
z zapasem wody, butlą gazową
i sokiem. Najpierw kubki po
każdym kliencie „myto” kilkoma kroplami wody i brudnymi
palcami sprzedawczyni. Pod
koniec pojawiły się jednorazowe kubki – oczywiście za dodatkową opłatą. W upalne dni
do tych saturatorów ustawiały
się spore ogonki spragnionych.
W kryzysie lat 80., idąc na
mecz żużlowy na Stadionie
Olimpijskim, kupowano napój
orzeźwiający w foliowej torebce

z plastikową rureczką. Wzorem podpatrzonym w filmach
zachodnich można było ów
napój dystyngowanie popijać.
Receptura na wyprodukowanie tego specjału była prosta,
a zarazem skuteczna na szybki
dochód: kranówa ze sztucznym
barwnikiem.

P.S. Po ekscytujących meczach
EURO 2012 dwie znajome panie w wieku średnim, które dotychczas niestety nie uznawały
makijażu, raptownie zmieniły
upodobania. Po próbce barw
narodowych wymalowanych
na ich ładnych buziach, tak im
się to spodobało, że wreszcie
zaczęły uczyć się sztuki makijażu
na co dzień. Brawo! Zawsze
mówię, iż nawet najszlachetniejszy brylant musi mieć ładną
oprawę…
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Mare Nostrum
Adam
Tomasz Witczak
„Mare Nostrum” – Nasze Morze. Tak starożytni Rzymianie nazywali Morze Śródziemne.
To było ich morze, na którym rządzili. Ich morze wewnętrzne, jedynie w pewnych okresach
dzielone z innymi państwami, takimi jak Kartagina. My, Polacy, dzielimy Bałtyk ze Szwedami,
Finami, Litwinami, Łotyszami, Estończykami,
Duńczykami, Rosjanami i Niemcami (nikogo
nie pominąłem?). Nie mamy na Bałtyku żadnych znaczących wysp, linia brzegowa pozbawiona jest też większych półwyspów i biegnie
gładko z zachodu na wschód, przy czym
Władysławowo znajduje się nieco bardziej na
północ niż np. Świnoujście.
Przez setki lat całe Pomorze
Zachodnie nie należało do nas.
Słowiańscy książęta ulegli naporowi żywiołu germańskiego
i takie miasta jak „Stettin”
czy „Swinemunde” dopiero po
II wojnie światowej znalazły
się w granicach Polski. A jednak
dziś nie mamy poczucia, że
Pomorze Zachodnie to zagranica. Tym bardziej bliska jest
nam wschodnia część tego regionu, skupiona od wieków wokół Gdańska, choć dziś można raczej mówić o Trójmieście.
Wielu narzeka na
Bałtyk. Że drogo, że nudno,
że zimno, że pada, że cuchnie,
że cokolwiek… Że nie warto
przyjeżdżać. Cóż, kwestia gustu. Niektórych po prostu podnieca odrobina egzotyki, nawet
jeśli ta egzotyka to miejsca tak
oklepane jak Riwiera Francuska, Chorwacja czy Tunezja.
Wciąż jednak jest wielu takich,
którzy wyjeżdżają nad Bałtyk,
tam się opalają i w tej wodzie
pływają. W zasadzie od kiedy
tylko istnieje coś takiego jak
turystyka i wakacyjne wyjazdy,
Polacy mają trzy główne rejony, w których wypoczywają. Są
to szeroko pojęte góry (od Gór
Izerskich po Bieszczady), równie szeroko rozumiane Mazury
– i właśnie morze.
Na polskim wybrzeżu najciekawsze są chyba
te miejsca, w których odpocząć
można od zgiełku wielkiego
miasta. Małe wioski rybackie,
ukryte gdzieś wśród wydm,
ze skromnymi plażami, niewielkimi knajpkami, jakimś
starym kościółkiem, zabiedzonym zameczkiem czy innym
zabytkiem, który (jeśli wierzyć
tablicom informacyjnym) jest
niezwykle ważny, szczegól-
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ny, wyjątkowy i legendarny.
Zresztą – czemuż miałaby
nie być to prawda? Czasami
to zewnętrzne okoliczności
powodują, że miejsce staje
się wyjątkowe – tak jest choćby w Trzęsaczu. Przesunięcie
się kościoła o blisko 2 kilometry w ciągu około 600 lat to coś,
co obrotny biznesmen mógłby
nieźle „sprzedać” zagranicznym
turystom! Znacznie lepsze niż
krzywa wieża w Pizie, która,
owszem – jest nieco krzywa, ale
poza tym nic w niej szczególne-

go. A tu, proszę bardzo, ruchome piaski, choć bardziej dramatyczna byłaby wersja o ruchomych budynkach. W końcu
posągi z Wyspy Wielkanocnej
też podobno „same chodziły”.
Ale tak naprawdę nie
chciałbym, żeby ktokolwiek
„sprzedawał” tego typu miejsca.
Oczywiście to nic złego, że
cieszą się pewnym zainteresowaniem turystów, ale co za dużo
– to niezdrowo. Sam Trzęsacz
ma raptem nieco ponad 100
stałych mieszkańców. Nigdy
nie byłem tam jesienią czy zimą,
ale można sobie wyobrazić, że
życie toczy się wówczas leniwie
i powoli, a wszystko zamiera.
Zostaje tylko opustoszała plaża,
na której być może poniewiera
się jeszcze jakiś porzucony
leżak czy czepek, iście nostalgiczne pamiątki. Do tego sine
niebo, zrujnowany kościół na
klifie, coraz chłodniejszy wiatr,
spokój, cisza i samotność.
Zaraz, zaraz…
O czym to ja… Znów wydawca będzie narzekał, że psuję
humor czytelnikom. Spokojnie. Są wakacje, jest gorąco.
Jedźcie nad Bałtyk opalać się,
pluskać, jeść lody i smażone
kurczaki, budować piaskowe
babki i zamki, pogrywać wieczorami na gitarze przy palącym się na plaży ognisku – i tak
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dalej. A kto zechce wrócić po
sezonie, ten może dostrzeże
dodatkowo także inne, subtelniejsze piękno.

REKLAMA

REKLAMA

CZAS NA PIKNIK!

www.mimihouse.pl
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Wszyscy jesteśmy wieśniakami? Wolne chwile w polskich górach
Ewa
Tomaszewska

Jak niegdyś pisał znany awangardzista – Tadeusz Peiper – „Miasto wyśrubowało się w ziemię/
pięściami walczącego marzenia/
Człowiek/ odziany w walce upału/ zamieszkał w swojej własnej
dłoni”. I choć od zmierzchu
Awangardy Krakowskiej mija
około osiemdziesiąt lat, słowa
Peipera niewiele straciły na świeżości. Nadal znaczna część z nas
zamieszkuje Watowe „Cztery
ściany swego bólu”, a otaczające
nas krajobrazy przypominają odwieczny plac budowy, na którym
zakwitają plastikowe kwiaty. Po
całorocznej harówie każdy ma
ochotę na chwilę wytchnienia.
Cóż jednak zrobić, skoro popularne miejscowości turystyczne,
zamiast kusić spokojem i zielenią,
oferują jedynie tłum, lejące się
piwo i wszechobecne wrzaski?
Słowem-kluczem,
słowem-lekarstwem może być
AGROTURYSTYKA, czyli taka
forma wypoczynku, która w stopniu możliwie największym przypomina warunki typowo wiejskie.
REKLAMA

Ogromnym plusem tej formy wypoczynku jest to, że możemy jej
zaznać niemal w każdym zakątku
Polski. Wieś polska jest piękna,
o czym przekonywać nie trzeba
chyba nikogo. Zwłaszcza tych,
którzy porzucili dla niej miasta-molochy. A pewnie jakiś odsetek
spośród nich pokochał wieś właśnie podczas wakacyjnego wypoczynku w gospodarstwie agroturystycznym. I bardzo dobrze, bo
przecież właśnie przeciwdziałanie wyludnianiu się terenów wiejskich jest jednym z celów agroturystyki.
W zamierzeniu agroturystyka miała polegać na tym,
że wczasowicz, w zamian za pracę w gospodarstwie, otrzymywał
nocleg oraz wyżywienie (które
oczywiście w pewnej mierze
musiał sobie sam wytworzyć lub
zebrać). Zatem była to swego rodzaju transakcja usługowa. Nietrudno się domyśleć, że większość
gospodarstw agroturystycznych
nieco zmodyfikowała ogólne zamierzenia i dziś za pobyt w takim
miejscu po prostu trzeba zapłacić
– wszak to wakacje jak każde
inne. A chętnych wcale nie jest
mało, czemu w zasadzie trudno
się dziwić. Wszak agroturystyczne gospodarstwa zapewniają
mnóstwo atrakcji, które dla miastowych bardzo często bywają
niemal egzotyczne.
Prace polowe, koszenie
łąki, zbieranie owoców lasu, wypasanie krów czy przyrządza-
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nie posiłków z tego, co udało
się zebrać – to tylko niewielka
część atrakcji, jakie właściciele
gospodarstw agroturystycznych
zapewniają swoim gościom.
Jeśli dołączyć do tego zazwyczaj
przepiękne okoliczności przyrody, kojącą duszę ciszę oraz
brak natłoku informacji, można
zaryzykować stwierdzenie, iż
o takim wypoczynku marzy
każdy z nas. Wakacje na wsi być
może nie są dobre dla wszystkich. Wszak wielu jest takich,
którzy najlepiej odpoczywają na
plażowej dyskotece lub podczas
skoków z bungee. Jednak większość z nas jest na tyle zmęczonych ciągłym ruchem, że jedyne
o czym marzą, to błoga cisza
i możliwość wypoczynku w warunkach najbardziej naturalnych.
Niestety nie wszyscy mogą mieć
przyjaźnie nastawioną rodzinę
na wsi. Właśnie dla tych wielu,
spragnionych świętego spokoju,
urlopowiczów, agroturystyka będzie doskonałym rozwiązaniem.
W dobie wszechobecnego pędu i zamętu, wypoczynek
na wsi to najczęściej jedyna
okazja do odzyskania stabilizacji;
zarówno tej fizycznej, jak i psychicznej. Jakby nie patrzeć na
świat, jakiego by światopoglądu
nie bronić i wyznawać, pewne jest
to, że miasto nie jest naszym pierwotnym środowiskiem. Jestem
przekonana, że agroturystyczne wakacje wielu z nas pozwolą
na odkrycie w sobie wieśniaka
(rozumianego jak najbardziej
pozytywnie się da). Chcemy czy
nie, w każdym z nas jest on uśpiony. I nie ma w tym nic złego.

Natalia
Synjuk
Polskie góry są znakomitym
miejscem na spędzanie wolnych
chwil w rodzinnym gronie. Ich
struktura jest doskonale przygotowana zarówno dla wprawnych turystów, jak i dla rodzin z małymi
dziećmi. Każdy znajdzie w nich
coś odpowiedniego dla siebie.
Wzdłuż całej południowej granicy Polski rozciągają się pasma
górskie: od Sudetów na zachodzie
po Beskidy na wschodzie. Góry
możemy podzielić na mezoregiony: Bieszczady w Beskidach
Lesistych, Góry Świętokrzyskie
na Wyżynie Kieleckiej, Pieniny,
Beskid od Śląskiego po Niski, Tatry Zachodnie i Wschodnie, a także Karkonosze, czyli najwyższe
pasmo Sudetów. Wycieczki po
górach dostarczają niezapomnianych wrażeń — czy wspinamy się
na szczyty Tatr, czy wędrujemy
połoninami w Bieszczadach.
Bliskie nam, wrocławianom,
są Sudety. Spacerując po nich,
można dotrzeć do bardzo dzikich
i niebezpiecznych miejsc – takich
jak choćby opuszczone tunele
i kopalnie.
Wielu turystów przyjeżdża w Sudety, aby cieszyć się
urokami przyrody. Takim pięknym wytworem natury są wodospady, których nie brakuje w tych
górach – najbardziej znanymi po
stronie polskiej są Wodospad Kamieńczyka, Szklarki, Łomniczki
i Podgórna.
Klimat Sudetów jest typowym
klimatem górskich. Cechą specyficzną jest duża różnica temperatur nie tylko przy zmianie wysokości, ale także szerokości — gdy
np. przemieszczamy się w głąb
jakiegoś pasma górskiego. Wiele

osób zadziwia to, że w wyższych
partiach gór nagle dopada ich
ulewa czy śnieżyca. Po zmianie
kierunku wspinaczki okazuje się
natomiast, że w innych miejscach
nie ma nawet śladu po opadach.
Kiedy indziej możemy być świadkami niezwykłej ściany deszczu.
Wówczas pada tylko z jednej
chmury, zaś reszta pozostaje
sucha. Daje to niesamowity efekt,
przywodzący na myśl disneyowskie bajki!
Sudety są powszechnie uznawane
za bardzo mgliste tereny. I tak np.
pasmo Karkonoszy uważa się
za jedno z najbardziej zamglonych pasm górskich w Europie.
Wszyscy turyści zgodnie donoszą
też, że wieje tu bardzo silny wiatr.
Często wycieczki w góry są bardzo utrudnione, gdyż niewiele
osób może stanąć do walki z taką
masą przemieszczającego się
powietrza. Są jednak i tacy turyści, którzy kojarzą Sudety tylko
z dobrą pogodą. Rzeczywiście, na
niżej położonych obszarach pogoda często zaskakuje nas swoją
łagodnością, lekkim wietrzykiem
i wspaniałym słońcem. Całe Sudety są bardzo zróżnicowanymi
górami i ciągle kryją w sobie wiele tajemnic, które intrygują badaczy i turystów.
Niezwykła roślinność Sudetów wynika z ich wysokiego położenia, a także jakości gleby i braku ingerencji człowieka w wielu
miejscach. W Sudetach dominują
lasy świerkowe. Taki stan zawdzięczamy Niemcom, którzy
z lubością sadzili tu owe drzewa.
Oczywiście czasem napotkać
można jeszcze inne gatunki.
Przedgórze Sudeckie słynie z gleb

pylastych, które sprzyjają rolnictwu. Z drugiej jednak strony
istnieje tu wiele interesujących
miast i miejscowości. Ośrodki
miejskie rozwinięte są raczej
pod względem przemysłowym
i gospodarczym, nie brak tu jednak
atrakcji turystycznych, w tym
także zabytków. Jedną z nich jest
leżący we wsi Owiesno zamek
z XIV wieku, przebudowany
następnie w rezydencję barokową. Ciekawą atrakcją są zabytki
znajdujące się w Dzierżoniowie
– ratusz i Kościół św. Jerzego
z XIII wieku. Innym turystycznym
miastem Przedgórza – znanym
zwłaszcza wśród miłośników
sportów lotniczych – jest Bielawa, z najwyższym szczytem
Łysą Górą. Jednak najbardziej
znanym i rozpoznawanym miastem Przedgórza Sudeckiego
jest niewątpliwie Wałbrzych.
Znanym i cenionym zabytkiem
Wałbrzycha jest zamek Książ,
jedna z największych tego typu
budowli w Polsce. Świdnicę
powinien natomiast odwiedzić
każdy, kto interesuje się sztuką
sakralną — Katedra św. Stanisława i św. Wacława, Kościół Pokoju
pod wezwaniem św. Trójcy i Kościół Najświętszej Marii Panny
Królowej Polski zachwycają
bowiem nie tylko bogatą historią,
ale i dziełami sztuki, jakie znajdują
sie w ich wnętrzach. Jeśli interesuje nas neogotyckie budownictwo,
koniecznie powinniśmy zajrzeć do
Kamieńska Ząbkowickiego i znajdującego się tam pałacu neogotyckiego, jeśli zaś bardziej interesuje
nas renesans – swoje kroki trzeba
kierować do Otmuchowa i jego
bogatej architektury renesansowej.
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Szczególnie pięknym pasmem
górskim są Karkonosze, góry
położone w południowo– zachodniej części Polski. Stanowią
one najwyższe pasmo Sudetów,
o czym wielu zapomina i traktuje
je jako obszar odrębny. W Karkonoszach o każdej porze roku
znajdziemy rozrywkę dla siebie.
W sezonie letnim czekają na
nas wspaniałe szczyty do zdobycia. Dla mniej zaprawionych
turystów wyznaczone są szlaki o różnym stopniu trudności.
Na Śnieżkę można wejść nawet w japonkach czy w butach
na obcasie... Każdy może wybrać
odpowiednią dla siebie trasę.
Na bardziej wytrzymałych czeka wspaniała wspinaczka wysokogórska. Należy oczywiście
zabrać ze sobą odpowiedni sprzęt,
gdyż nie wszędzie czekają na
nas łańcuchy. W Karkonoszach
znajdziemy również wiele tras rowerowych, w tym wiele o dużym
stopniu trudności (trzeba być
dobrze przygotowanym na takie
trasy, gdyż niejednokrotnie trzeba będzie nieść swój rower na
plecach).
Karpacz to górska miejscowość
turystyczna u stóp Śnieżki – najwyższej góry Sudetów z przepięknymi widokami i niepowtarzalną atmosferą. W mieście warto
odwiedzić wiele miejsc – m.in.
stylową Świątynię Wang sprowadzoną z Norwegii do Karpacza,
Muzeum Zabawek Henryka Tomaszewskiego, Muzeum Sportu
i Turystyki, odciski butów wyprawowych największych polskich
himalaistów na Skwerze Zdobywców, Zaporę Nad Łomnicą i Dziki
Wodospad. Karpacz jest miejscowością doskonale przygotowaną
na przyjazd turystów. Znajdują się
tutaj zarówno małe pensjonaty, jak
i okazałe hotele. Dość wspomnieć
Pensjonat Grań oraz Rezydencję
Apollo i Hotel Majestic. Pierwszy z wymienionych położony
jest przy malowniczej (nie tylko
z nazwy) ulicy Kolorowej. Dużym

atutem Pensjonatu Grań jest to,
że znajduje się naprawdę blisko
centrum, ale jednocześnie odwiedzający nie mogą narzekać na brak
ciszy i spokoju. Niedaleko stąd
do wszystkich atrakcji turystycznych, ale można także zaznać spokoju w przydomowym ogrodzie
przy aromatycznym grillu. Jeśli
chodzi o Hotel Majestic i Rezydencję Apollo, trzeba wspomnieć
o ich wysokim standardzie. Hotel
Majestic posiada trzy gwiazdki
i zaprasza wszystkich tych, którzy
chcieliby dać odpocząć swojemu
ciału i umysłowi – oferuje gabinet
SPA oraz saunę. Podobną propozycję w ręce klientów składa
Rezydencja Apollo, która kusi
klientów chętnych do wypoczynku nieco na uboczu Karpacza.
Na uwagę i kilka słów polecenia
zasługuje także Zielony Domek.
Miejsce to zaprasza turystów na
Romantyczny Weekend, podczas
którego już niejedna dziewczyna
stała się narzeczoną. Skorzystać
można także z programu Odzyskaj
Energię. Program ten zregeneruje
każdego przemęczonego pracą
turystę; masaże, refleksoterapia,
inhalacja – czego chcieć więcej?
Podstawowym atutem miasta jest
zdecydowanie sport i turystyka.
Miejsc do uprawiania sportów jest
mnóstwo. Latem można pojeździć rowerem, spróbować swoich
sił w nordic walking, skoczyć
na bungee, poturlać się w kuli
(zorbing), pojeździć na letnim
torze saneczkowym czy wybrać
się na wycieczkę w góry, żeby zachwycać się pięknymi szczytami.
Miłośnicy wydarzeń towarzyskich
i kulturalnych również znajdą coś
dla siebie - w sierpniu odbywa się
jeden z najbardziej nastrojowych
festiwali, czyli „Gitarą i Piórem”,
a także zaskakująca Letnia Noc
Sylwestrowa. Miłośnicy turystyki
pieszej mają do dyspozycji kilkanaście szlaków o różnym stopniu
trudności. Na Śnieżkę najszybciej
można dostać się koleją linową na
Kopę. Po drodze warto wstąpić do

Domu Śląskiego. Oprócz szczytu
Karkonoszy warto zobaczyć kotły
polodowcowe, Pielgrzymy, Słonecznik, wypada też zajrzeć do
klimatycznych górskich schronisk
i spróbować tutejszych specjałów.
Na południu Polski dostrzegamy wznoszący się w oddali imponujący, ciemny wał górski. To są
Tatry — najwyższy polski masyw
górski. Wchodzą one w skład
Karpat Zachodnich. Tatry budową geologiczną przypominają
Alpy. Charakteryzują się one
ostrymi i strzelistymi szczytami,
głębokimi dolinami, licznymi
żłobami lodowcowymi oraz cyrkami. Typowe są również powstałe w przegłębieniach jeziora
i wysokie wodospady. Największe
jeziora w Tatrach to Morskie Oko,
Wielki Staw, Czarny Staw pod
Rysami i Pińczowy Staw. Morskie
Oko, najbardziej znane tatrzańskie
jezioro, położone w otoczeniu wysokich szczytów, stanowi jedną
z największych atrakcji turystycznych. Szlak turystyczny wiodący
nad Morskie Oko to jeden z najstarszych tatrzańskich szlaków.
Osoby wybierające się w góry
bardzo często nie wiedzą, na
którą miejscowość się zdecydować. Z tego też względu warto
zapoznać się z ofertą i atrakcjami Tatr. Wspaniała tatrzańska
przyroda, przepiękne krajobrazy,
dzikie zwierzęta i czyste górskie
powietrze sprawiły, że Tatry
stały się jednym z najważniejszych regionów turystycznych
Europy Środkowej. Oprócz malowniczych widoków omawiane
góry mają tyle do zaoferowania,
że każdy turysta znajdzie tu coś
dla siebie. Najlepszym tego przykładem jest Zakopane, pełniące
honorową rolę zimowej stolicy
Tatr. Turyści chętnie tu przybywają, wszak jest to najpopularniejsza
górska miejscowość, której nie
sposób pominąć.
Przyznać trzeba, że oferta noclegowa Zakopanego także nie zawodzi. Dla tych, którzy lubią piesze

górskie wycieczki, niewątpliwie
dobrym miejscem noclegowym
będzie Willa Halka. Miejsce
to znajduje się tuż przy wejściu
do Doliny Strążyskiej i w pobliżu Drogi pod Reglami. Z okien
i balkonów Halki można podziwiać widok na Giewont; w pobliżu
szumi potok Młyniska. Zakopane
słynie z przepięknych dolin reglowych: Strążyskiej – prowadzącej
na Giewont, Doliny Białego,
którą prowadzi trasa na Kalatówki
i Halę Kondratową, Doliny Małej
Łąki – z przepięknymi widokami
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i szlakami na Giewont lub Czarne Wierchy. Miejscem godnym
polecenia jest również Rusinowa
Polana z widokiem na Tatry Wysokie i Bielskie. Prowadzi stamtąd
szlak na Gęsią Szyję a bardziej
zaawansowani turyści mogą zdobyć Przełęcz Krzyżne. Niedaleko,
na Wiktorówkach, znajduje się
kaplica Matki Boskiej Królowej
Tatr. Jeśli już mówimy o zakopiańskich willach, warto wspomnieć Willę Nałęcz. Położona jest
ona przy drodze do wspomnianej
już Doliny Białego – dosłownie

5 minut drogi od Krupówek.
Odwiedzający to miejsce mogą
skorzystać odpłatnie m.in. z jacuzzi, basenu, kręgielni, bilardu,
a także z usług Instytutu Zdrowia
i Urody. Jednak nie tylko willami
Zakopane stoi. Gości, którzy mają
do wydania nieco więcej pieniędzy, zaprasza Hotel Litwor. Był
to pierwszy pięciogwiazdkowy
obiekt w mieście. Litwor sprawdzi
się doskonale zarówno na wakacyjny wyjazd, jak i na biznesowe
spotkania. A skąd wzięła się
nazwa obiektu? Otóż
str. 24
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Dodatek turystyczny
litwor jest rośliną leczniczą, z której wyciąg leczy wiele dolegliwości. Można mieć pewność, że po
pobycie w Litworze poczujemy
się uleczeni z problemów codzienności; przynajmniej na jakiś czas.
Bez wątpienia Zakopane jest miejscem magicznym, w którym stykają się dwa światy. Jednym z nich
jest świat nowoczesny, pełen
innowacji i ciekawych rozwiązań
sportowych, wypoczynkowych
i kulinarnych. Nic dziwnego,
że w dyskotekach rozbrzmiewają najnowsze hity muzyczne,
a w kinie pojawiają się premiery
filmowe. Natomiast ten drugi
świat kusi podróżnych prawdziwie
górską atmosferą. Zamiast nowoczesnych hoteli czy pensjonatów
stoją tu piękne, góralskie chaty.
Ich mieszkańcy nie są ubrani
jak w każdym innym mieście, ale
noszą tradycyjne góralskie ubranie — czyli haftowane koszule,
spodnie z parzenicami, wełniany
kubrak i kierpce. To właśnie
u nich można posmakować regionalnych potraw oraz zrelaksować
się podczas tradycyjnych zabaw
i śpiewów.
Podczas pobytu w Zakopanem
nie można pominąć Tatrzańskiego
Parku Narodowego, gdzie można
podziwiać unikalne zwierzęta i rośliny górskie. Wynika z tego, że
Zakopane jest doskonale przygotowane na oczekiwania turystów.
Istnieje tu wiele ośrodków wcza-

sowych i kwater prywatnych,
które dysponują ogromną ilością
miejsc noclegowych dostosowanych do każdej kieszeni. Poza
tym właściciele niektórych kwater zapewniają opiekę dla dzieci
podczas nieobecności rodziców,
co jest interesującym rozwiązaniem w sytuacji, kiedy dorośli
chcą choć przez chwilę pobyć
sami.
Z Zakopanego całkiem już blisko
do Bukowiny Tatrzańskiej, która zaprasza turystów do wypoczynku w basenach termalnych.
W gorącej wodzie dobrze będą się
bawić zarówno starsi, dla których
pobyt tam może mieć zbawienny wpływ na zdrowie, jak i dzieci,
lubiące poszaleć na zjeżdżalniach.
A kiedy już wszyscy zupełnie
opadną z sił, pozostaje tylko udać
się do jakiegoś przyjemnego pensjonatu lub przytulnej willi, by
móc naładować akumulatory na
kolejne dni. Miejscem, w którym
z pewnością będzie nam dane
się zetknąć ze stylem zakopiańskim, jest Willa Marysin. Na
przykładzie tego miejsca można
się przekonać, jak dawne wspaniale może połączyć się z nowym. Willa Marysin odznacza
się także tym, iż jako jedyny
obiekt w okolicy posiada windę
osobową. Zatem w Bukowinie
śmiało mogą wypoczywać także
niepełnosprawni. Innym, przepięknym miejscem noclegowym,

jest Willa Roztoka. Położona
jest ona bodaj w najpiękniejszej
części Bukowiny. Widok, jaki
można podziwiać z okien Roztoki
jest widokiem, którego na pewno
nie da się zapomnieć. Jeśli dodać
do tego urokliwe wnętrza willi,
okaże się, że wakacje w polskich
górach to najlepsza inwestycja.
Na koniec naszej górskiej wyprawy wybierzmy się na moment
do Gliczarowa Górnego. Jest
to mała wieś położona w gminie
Biały Dunajec. Kiedyś miejscowość ta stała głównie rolnictwem;
dziś coraz bardziej nabiera charakteru turystycznego. Wśród wielu
kwater, pensjonatów i pokoi gościnnych znajduje się Małopolski
As Turystyki 2010 – U Steni.
Miejsce to oferuje turystom nie
tylko nocleg, ale także możliwość
skorzystania ze stacji narciarskiej.
A na tych, którzy może niekoniecznie dobrze czują się z nogami
przywiązanymi do desek, czeka
kawiarnia oraz stół bilardowy.
Jak widać, mamy w Polsce wiele
pasm górskich, które różniąc
się wysokością, wiekiem czy położeniem, posiadają też właściwe
sobie cechy klimatyczne i pogodowe. Teraz wybór należy do
Ciebie. Jak chcesz odpoczywać?
Gdzie? Z kim? I w jaki sposób?
Możliwości jest bez liku!
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– Co się będzie działo we Wrocławiu?

7 lipca na Stadionie Miejskim wystąpi nie kto inny, jak zespół Queen. Legendarnego wokalistę Freddie’go Mercury’ego będzie zastępował 30-letni Adam Lambert. Ten nadzwyczajnie utalentowany wokalista został doceniony za swój
mocny tenor, szeroki zakres oktaw głosu oraz uteatralniony
i energiczny performance sceniczny. Jego współpraca
z Queen zaczęła się w 2009 roku podczas finałów 8 edycji
programu „American Idol”. Koncert rozpocznie się o 18:30
i potrwa
około 2
godziny.

13 lipca o godzinie 20:00 w Arsenale wystąpi zespół
z Finlandii. The Tempera Quartet to damski kwartet
smyczkowy, który istnieje od 15 lat. Panie występowały w renomowanych salach koncertowych na całym świecie
(m.in. w nowojorskiej Carnegie Hall). Wykonują m.in.
kompozycje Sibelusia, Melartina i Nordgrena, czyli fińskich
kompozytorów narodowych.
14 lipca w klubie Eter (ul. Kazimierza Wielkiego 19) wystąpi Dickey Betts – były członek i współzałożyciel legendarnej grupy Allman Brothers Band. Jest to słynny gitarzysta
bluesowy, laureat nagrody Grammy w 1996 roku. W swojej
twórczości wykorzystuje nie tylko elementy bluesa, ale
także stylistykę country i szeroko pojętego rocka. Jego
koncert zacznie się o godzinie 19:00.

15 lipca pomiędzy godziną 17:00 a 19:00 w Synagodze
pod Białym Bocianem czekać będzie nie lada atrakcja dla
miłośników tradycyjnych, wypełnionych pasją hiszpańskich rytmów. Wystąpią Carmen de la Jara wraz z Marią
Moreno – znakomici artyści wywodzący się z Kadyksu, najstarszego miasta w Hiszpanii. Zapewnią oni najprawdziwsze flamenco w postaci płomiennego tańca oraz śpiewu.
15 lipca w Arsenale odbędzie
się Wieczór Bułgarski. Orkiestra
Kameralna Wratislavia pod batutą
bułgarskiego dyrygenta Vladimira
Kiradjieva będzie towarzyszyć solistce - pianistce Plamenie Mangovej. Wykonany będzie m.in. Koncert fortepianowy Es-dur KV 271
„Jeunehomme” Mozarta, a także
dzieła kompozytorów bułgarskich
- Goleminova i Kazandjieva.

Słowo Wrocławian Gazeta lokalna

20 lipca o godzinie 22:00 w Klubie Festiwalowym w Arsenale pojawią się Cool Kids of Death. Ten alternatywny
zespół zyskał w Polsce błyskawiczny rozgłos, głównie
dzięki radykalnym, buntowniczym treściom.
Muzyka Cool Kids of Death to prawdziwe ucieleśnienie
post-punku. Energiczna, agresywna
i nieprzejednana w swojej oprawionej nowofalową estetyką krytyce społeczeństwa.
Każdy kto dał się
złapać w chwytliwe
brzmienia utworów
takich jak „Butelki z benzyną i kamienie”, „Uważaj”
albo „Generacja
Nic” z pewnością się nie zawiedzie.

22 lipca koncert poprowadzi The Saintbox. Jest to projekt
trzech różnych osób o różnym podejściu do muzyki. Gabriela Kulka to wokalistka i kompozytorka poruszająca się
muzyce alternatywnej, popie oraz jazzie. Gra na fortepianie
oraz ukulele. Olo Walicki jest
z kolei kontrabasistą basowym,
obracającym się w stylistyce
yassowej. Skład zamyka Maciej
Szupica - multimedialny artysta łączący przekaz wizualny
z dźwiękiem. Koncert rozpocznie się o 22:00 w Arsenale.

23 lipca o godzinie 22:00 Klub Festiwalowy w Arsenale
będzie gościć wywodzącą się z Norwegii Hanne Hukkelberg. Hanne zaczęła grać na instrumentach i śpiewać
już w wieku 3 lat. Jako nastolatka była członkinią doom
metalowego zespołu Funeral. Jest absolwentką Norweskiej
Akademii Muzycznej w Oslo. Jest artystką doświadczoną w improwizacji, jazzie, elektronice, popie oraz rocku.
Jej indywidualnie skomponowana muzyka wypełniona
jest mnogością dźwięków, baśniowymi brzmieniami oraz
jej czułym głosem.

25 lipca o godzinie 22:00 w Arsenale pojawi się Brytyjski zespół Senser. Swoją pierwszą płytę Senser wydał w 1994 roku, zaś aktywny był już od późnych lat 80’.
Jego ambicją jest połączenie wykluczających się (pozornie)
podejść : rapu i metalu, dubu i industrialu, elektroniki i gitarowych riffów. Senser miał okazję występować z artystami
takimi jak Henry Rollins, Skunk Anansie, Moby, Limp Bizkit, Rage Against
the Machine. Sample muzyki Senser’a były wykorzystywane przez The
Prodigy.

26 lipca w Arsenale o godzinie pojawi się Daniel Bloom
– Polski kompozytor oraz wokalista, uzdolniony w grze
na wielu instrumentach. W swoim akademickim warsztacie
szeroko nawiązuje do muzyki
lat 70’ i 80’. Jego koncert będzie miłym doświadczeniem
dla wszystkich melomanów
lubujących się w harmonijnych,
odprężających dźwiękach.

28 lipca o 22:00 w Arsenale zjawią się Coco Rosie, czyli
siostry Bianca „Coco” i Sierra „Rosie” Casady. Zespół
został założony w 2003 po dziesięcioletniej rozłące dwóch
sióstr, podczas której szlifowały one indywidualnie swoje własne podejścia do muzyki. Połączenie ich twórczości
zaowocowało eksperymentalną mieszanką popu, bluesa, hip
hopu, electroniki oraz opery. Wszystko w postaci gatunku
zdefiniowanego jako „freak folk”. Awangardowe, żywe
i pogodne kompozycje czekają.

24 lipca we Wrocławskim Arsenale o godzinie zjawi się
duet Ballady i romanse. Poetycki projekt muzyczny sióstr
Barbary i Zuzanny Wrońskich, z początku przelotnie inspirowany pracami Władysława Broniewskiego, rozrósł
się w debiutancki album. Drugi album jest w całości inspirowany wierszami Czesława Miłosza. Ballady i romanse
to tradycyjna sztuka oprawiona w nowoczesną, żywą
muzykę i dopełniona kobiecością wokalu oraz absolutną
swobodą w doborze formy.
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Od 1 lipca do 2 września w Muzeum Etnograficznym we
Wrocławiu przy ulicy Traugutta 111/113 prezentowana
jest wystawa „Huculi – ludzie z lepszej gliny”. Zebrano
na niej ponad 150 eksponatów. Są to arcydzieła i perełki
huculskiej ceramiki ludowej – kafle, misy, garnki, dzbanki,
świeczniki i inne przedmioty, nieraz pięknie i pomysłowo
zdobione. Stosowanych jest tu wiele wzorów, technik
i kolorów. Twórcami prac są wybitni garncarze, tacy jak
Aleksander Bachmiński, Michał i Józef Baranowscy czy
Kazimierz Woźniak.
Większość eksponatów pochodzi ze zbiorów Muzeum Etnograficznego im. S. Udzieli w Krakowie, część — ze zbiorów wrocławskiego Muzeum Etnograficznego i prywatnej
kolekcji Barbary Matusiewicz z Oławy.
Od 30 czerwca do 31 sierpnia w Centrum Kultury Zamek
(pl. Świętojański 1) prezentowane są grafiki i obrazy Salvadora Dali. Są litografie, akwaforty, staloryty i drzeworyty
pochodzące ze zbiorów Dariusza Matyjasa. Wystawa jest
czynna codziennie od 10:00, wstęp kosztuje 5 lub 8 zł.
Od 4 lipca do 3 sierpnia trwa Miesiąc Spotkań Autorskich. Odbywa się on jednocześnie we Wrocławiu, Brnie,
Koszycach i Ostrawie. W ramach głównego programu
codziennie przedstawia dwóch się pisarzy: od 19:00 gość
honorowy z zaproszonego kraju (w tym roku ze Słowenii) i od 20:30 w Brnie, Koszycach i Ostrawie czeski lub
słowacki pisarz, a we Wrocławiu polski pisarz. Spotkania
odbywają się w Mediatece.
Od 7 lipca do 2 września odbywać będzie się festiwal
Non Sola Scripta – Wrocławskie Lato Organowe 2012.
Prócz koncertów organowych odbędą się też koncerty na
trąbkę i gotarę.
Na koncerty oprócz mieszkańców Wrocławia przybywają
też zorganizowane grupy turystów z Niemiec i innych
krajów. Koncerty organizowane są w niedziele o godzinie
19.00 – w tym roku w kościele św. Krzyża na Ostrowie
Tumskim.
Od 10 do 14 lipca we Wrocławiu odbywa się Slot Art
Festival. Będzie to XX edycja tej imprezy. Przewidziane
są koncerty muzyki różnego rodzaju, wykłady, warsztaty,
spotkania autorskie, zajęcia sportowe (sporty ekstremalne),
projekcje kinowe. Na festiwalu wystąpią m.in. zespoły Lao
Che, Frühstück i Aim. Grana będzie m.in. muzyka reggae,
a także dubstep, hardcore, smooth jazz i muzyka akustyczna. Slot Art to ważne i szeroko zakrojone wydarzenie
kulturalne.
Od 19 do 29 lipca odbywać będzie się Międzynarodowy Festiwal Filmowy T-Mobile Nowe Horyzonty. Jest
to ogromne wydarzenie kulturalne, w ramach którego
odbędzie się wiele pokazów i konkurs. W programie jest
m.in. konkurs filmowy NOWE HORYZONTY, konkurs
FILMY O SZTUCE, konkursy polskich i europejskich
filmów krótkometrażowych. Przewidziano również
projekcje filmów dokumentalnych, „mockumentalnych”
(imitujących dokumentalne) czy meksykańskich. Cały
festiwal to impreza, która z pewnością przyciągnie miłośników kina awangardowego, offowego, poszukującego,
eksperymentalnego i egzotycznego.
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Letni Festiwal Kultury POLONIA CANTANS 2012
WROCŁAW 29.07. – 05.08.2012
- pod Honorowym Patronatem Jego Ekscelencji – Metropolity
Wrocławskiego – Ks. Abp. Mariana Gołębiewskiego
Kościół Najświętszej Marii Panny na Piasku – Ostrów Tumski ( Koncerty rozpoczynają się o godz. 20.00 – wstęp wolny)
29.07.2012r. Inauguracja II Letniego Festiwalu – godz. 12.30 Msza Święta i AKATYST ku czci Bogurodzicy. Śpiewa Chór
Deesis z parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Piekarach (dekanat
Strzegom) i Wrocławscy Chórzyści pod dyr. Aleksandry Kołkowskiej, solo (baryton) – Ks. Bogdan M. Drozd.
AKATYST – najstarszy i najpiękniejszy hymn maryjny powstały w tradycji bizantyjskiej, w VI wieku, wspólny całemu
Chrześcijaństwu.
- godz. 20.00 – Koncert Zespołu Pieśni JARZĘBINA z Kocudzy
(laur publiczności w konkursie na polską pieśń na EURO 2012)
30.07.2012r. –„Literatura i Muzyka” Koncert dedykowany
Zygmuntowi Krasińskiemu i Józefowi Ignacemu Kraszewskiemu z okazji dwusetnej rocznicy ich urodzin. W programie pieśni kompozytorów polskich m.in. F. Chopina, S.
Moniuszki, W. Żeleńskiego. Wykonawcy: Dagmara Miller
– mezzosopran, Rafał Żurakowski – tenor, Mirosław Gąsieniec – fortepian, Maria Sonia Krok – recytacje.
31.07.2012r. – „Lwów – Wrocław” – Koncert dedykowany
Janowi Gallowi – kompozytorowi wielu pieśni do słów
poetów polskich XIX i XX w. z okazji 100-rocznicy jego
śmierci. Wykonawcy: studenci polskich uczelni muzycznych
01.08.2012r. – „Ojczyzna i Muzyka” – Koncert dedykowany
twórcy polskiej opery narodowej – Stanisławowi Moniuszce
z okazji 140 rocznicy jego śmierci. W programie arie z oper
m.in. „Straszny Dwór”, „Halka” St. Moniuszki. Wykonawcy: Anna Patrys – sopran, Dagmara Miller – mezzosopran,
Rafał Żurakowski – tenor, Mirosław Gąsieniec – fortepian,
Maria Sonia Krok – recytacje.
02.08.2012r. MYSTERIUM COSMOGRAPHICUM
„W poszukiwaniu sensu” śpiew i gitara – ks. Bogdan
M.Drozd, fortepian – Roman Drozd.
03.08.2012r. „Nadzieja i Muzyka”
Recital Katarzyny Nowak z Wrocławia – niewidomej wokalistki i gitarzystki. Artystce towarzyszy Ryszard Żarowski
– gitara. Recital Wojciecha Popkiewicza – wrocławskiego
barda, poety, pisarza, dziennikarza, podróżnika.
04.08.2012r. „Paryż – Wrocław” – recital wokalno–instrumentalny, Magdalena Żuk – fortepian i śpiew. Prowadzenie
– Wojciech Popkiewicz.
05.08.2012r. „Subito Santo” – Koncert dedykowany Janowi Pawłowi II, Zespół Muzyki Sakralnej LUMEN z Poznania wraz z kompozytorem i aranżerem – Zbigniewem
Małkowiczem i Chórem Basilica Cantans z Wrocławia pod
dyrekcją Mirosławy Jury-Żegleń.

1 lipca rozpocznie się w Oleśnicy VIII Międzynarodowy
Festiwal Muzyki Organowej. Zainauguruje go występ Jana
Bartłomieja Bokszczanina. 15 lipca Władysław Szymański
zagra na organach, zaś Adam Musialski na skrzypcach.
5 sierpnia Anna Tomanková i Ondřej Mucha wystąpią
jako duet organowy, zaś 19 sierpnia organistce Ewie
Bąk towarzyszyć będzie kontratenor Marcin Ciszewski.

2 września na organach zagra Piotr Rojek. Występy odbywać się będą w Bazylice Mniejszej w Oleśnicy - zawsze
o godzinie 19.00.

Od 3 lipca do 21 sierpnia Muzeum Architektury we Wrocławiu zaprasza dzieci w wieku od 7 do 12 lat na wspólne
odkrywanie tajemnic architektury w ramach warsztatów
architektoniczno-plastycznych. Warsztaty będą składały
się z kilkunastu zajęć, które odbywać będą się co tydzień.
W trakcie spotkań dzieci dowiedzą się m.in., jak budowano
tajne przejścia i pułapki w dawnych zamkach, w jaki sposób
artyści minionych wieków malowali panoramy miast i po
co w dawnych kościołach rzeźbiono gargulce. Szczegóły
na stronie www.ma.wroc.pl
19 lipca we Wrocławiu odbędą się targi IT Business Solutions (ITBS). Impreza skierowana jest do przedstawicieli
firm i instytucji, zainteresowanych najnowszymi trendami w oprogramowaniu i usługach oferowanych w branży IT.
Udział delegatów przedsiębiorstw jest bezpłatny, ale liczba
miejsc jest ograniczona. Więcej informacji pod adresem
internetowym http://itbstargi.pl

4 sierpnia we Wrocławiu obędą się targi Kariera Handlowca, przeznaczone dla specjalistów pracujących w sprzedaży
(od Przedstawicieli po Dyrektorów). Na targach będą
doświadczeni przedstawiciele różnych branż – m.in. motoryzacyjnej, farmaceutycznej, ubezpieczeniowej czy reklamowej. W programie m.in. szkolenia, wykłady, prelekcje,
konkursy z nagrodami, doradztwo zawodowe i inne
atrakcje. Więcej informacji pod adresem http://itbstargi.pl
Do 30 lipca można przesyłać prace konkursowe na konkurs
Spot Literacki, organizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Sopotu. W formule konkursu mieszą się krótkie filmy
video, nie dłuższe niż 2 minuty i 30 sekund, promujące
jedno z pism kulturalnych: „Zeszyty Literackie”, „Twórczość”, „Topos”, „Bluszcz” lub „Odra”. Warto zwrócić
uwagę na fakt, że pismo „Odra” jest miesięcznikiem dolnośląskim, wydawanym od 1961 roku przez Bibliotekę
Narodową oraz Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu.
Ze szczegółowymi informacjami na temat konkursu zapoznać można się na stronie http://www.okis.pl
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M AT E R I A Ł S P O N S O R O WA N Y

Pomyłka za 100 000 euro?
Ewa
Tomaszewska
Kiedy dwójka partnerów biznesowych spotyka
się przy jednym projekcie, drogi zasadniczo są
dwie. Albo im się uda i wszystko przebiegnie
gładko, albo im się nie uda i będą niesnaski. Choć
oczywiście wszyscy życzylibyśmy sobie, aby
wspólne interesy kończyły się obopólnym zadowoleniem i widokami na dalszą współpracę, nie
zawsze może tak być. W przypadku, który mam
zamiar opisać, nikt zadowolony nie jest.
Sprawa rozgrywa się pomiędzy
Panem Tomem Dierick – dyrektorem generalnym M&A Cefta a Panem Aleksandrem Kowalczykiem,
który reprezentował wrocławską
firmę KREOdesign i dotyczy ona
1200 ton polipropylenu, które
firma Cefta zamówiła u Pana
Kowalczyka. Zamówiła, zapłaciła
i co dalej?
Dalej to już musimy
spojrzeć na problem z trzech różnych stron. Reprezentantem pierwszej z nich jest Pan Tom Dierick,
który mówi, iż firma KREOdesign
przez kilka tygodni budowała
zaufanie. Biuro przy ulicy Przyjaznej, profesjonalna obsługa

oraz wcześniejsza współpraca
Pana Kowalczyka z firmą, której właścicielem był człowiek
zaprzyjaźniony z Tomem Dierickiem… Wszystko to sprawiło,
że dyrektor Cefty postanowił
podjąć współpracę z Panem Aleksandrem Kowalczykiem, a także
z jego wspólnikiem – Pawłem
Siemczenko Szpilskim. Z rozmowy z Panem Tomem wynik, iż
Szpilski budował jego zaufanie.
Twierdził, że ma kontakty w Arabii Saudyjskiej oraz przyjaźni się
z jednym z najbogatszych Polaków – Panem Romanem Karkosikiem. Pan Dierick mówi, iż
Szpilski w jego obecności wyko-

nywał rzekome telefony do Pana
Karkosika (dziś przypuszcza, iż
były one udawane). Po czasie dyrektor M&A Cefta dowiedział się,
że biuro przy Przyjaznej wynajęte
zostało na krótki czas i najprawdopodobniej służyło wyłącznie
ich spotkaniom (kiedy Pan Tom
ponownie pojechał w to miejsce, nikogo już tam nie było),
a prezes zaprzyjaźnionej firmy
najpierw dostaje towar, a następnie za niego płaci. W przypadku
Toma Diericka stało się jednak
odwrotnie. Ze słów Diericka wynika, iż umowa pomiędzy nim
a Kowalczykiem była wyłącznie
umową ustną. Twierdzi, iż żadnego kontraktu nie ma i żadnego
nie podpisywał. Zobowiązałem się
opłacić fakturę proformę na kwotę
100 000 Euro za 100 ton towaru
i zrobiłem to, na co mam potwierdzenie. Towar nigdy do mnie nie
dotarł – mówi Tom Dierick. Po
prośbach i rozmowach, mających
na celu zwrot wpłaconych pieniędzy, według Toma Diericka, Pan
Kowalczyk obiecał pieniądze oddać, jednak nie zrobił tego, gdyż,
jak twierdził, wysłał pieniądze do
niemieckiej firmy, która uczestniczyła w sprzedaży polipropylenu.
Dierick twierdzi, że po pewnym
czasie dowiedział się, iż towar,
którego zakup mu proponowano,

produkowany był jedynie eksperymentalnie, zatem nie istniała możliwość, by fizycznie było go tyle,
ile zamówił. Dodatkowo mówi,
że uzyskał informację, iż pieniądze, które wpłacił na konto firmy
KREOdesign, zostały wypłacone
przez Pana Rafała Duszę – prezesa
zarządu. Według informacji Diericka, Rafał Dusza posiada 99%
udziałów firmy, zatem to on jest
osobą decyzyjną we wszystkich
kwestiach.
Podczas rozmowy
z Panem Rafałem, potwierdził
on, iż faktycznie posiada ogromną większość udziałów w firmie.
Potwierdził także, że wypłacił
z banku 100 000 Euro i przekazał je Panu Kowalczykowi, na
co ma stosowne potwierdzenia.
Niestety informacji na temat
tego, co stało się z pieniędzmi
później nie jest w stanie podać,
gdyż po prostu tego nie wie.
Podczas przeprowadzonej rozmowy, dowiedzieliśmy się również,
iż Pan Dusza złożył przeciwko
Panu Kowalczykowi zawiadomienie w prokuraturze. Czuje się
przez niego oszukany. Podobno
Pan Kowalczyk dokonał kilku
niekorzystnych dla firmy transakcji i do dziś, mimo usilnych
próśb nie chce oddać stosownych
dokumentów.

I w końcu mamy trzeciego zainteresowanego konfliktem. Z relacji Pana Aleksandra
Kowalczyka, bo o nim mowa, wynika, iż 100 000 Euro przedpłaty
to kwota zbyt mała, by towar mógł
zostać wydany. Podkreśla on także, w przeciwieństwie do swojego
przeciwnika, iż istnieją podpisane
kontrakty, które wyraźnie mówią,
do czego obaj panowie się zobowiązali. Pan Aleksander zauważa,
iż firma Cefta zadeklarowała odbiór 1200 ton materiału, a w istocie środków finansowych miała
być może na 100 ton (przy czym
220 ton miało być odebranych
i zapłaconych za jednym razem).
Warto także dodać, że Pan Kowalczyk deklaruje chęć wyjaśnienia
sprawy. Stwierdził również, iż
jeśli będą pieniądze, będzie też
towar. Tylko czy komukolwiek
starcza jeszcze sił na próby dojścia
do porozumienia? 		
Jak widać, sprawa jest
dość skomplikowana. Z rozmów,
jakie przeprowadziliśmy z prawnikami wynika, iż przeciwko
Panu Kowalczykowi do prokuratury wystąpiły już dwie osoby.
I choćbyśmy chcieli wierzyć, że
sprawa znajdzie swój szybki finał,
niestety nie możemy tego zrobić.
Faktem jest, iż próba rozwiązania
konfliktu na drodze sądowej naj-

prawdopodobniej prowadziłaby
donikąd. Sąd zapewne wydałby wyrok, według którego należność firmie Cefta zwrócić musiałby Rafał Dusza. Właśnie z uwagi
na ten fakt, sprawę skierowano
do prokuratury. Ale czy to już koniec? Ależ skąd. Sprawa zatoczyła
koło: z Prokuratury Rejonowej
Stare Miasto dla Wrocławia do
Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia Krzyki-Zachów, by wrócić
do Starego Miasta. Ostatecznie
jednak trafiła na Policję. Czy
nikomu nie wydaje się to dziwne?
Propozycję rozwiązania
sprawy ma Tom Dierick. Mimo,
iż dziś cena 1200 Euro/tonę nie
jest atrakcyjna, jest on gotów
jechać razem z Panem Kowalczykiem oraz policją lub prokuraturą
do Niemiec z walizką gotówki,
która wystarczy na opłacenie
kolejnych 100 ton; na miejscu
przekazać to niemieckiej firmie
i otrzymać 200 ton materiału.
Oczekuje jednak, że na parkingu
będzie na niego czekało dziewięć
TIRów wypełnionych stosownym
materiałem, a także dziewięciu kierowców z kluczykami do
pojazdów. Tom Dierick jednak
szczerze powątpiewa, by na jego
propozycję przystano.
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U padek A Z S - u
Dariusz
Parossa
W cieniu wygrzewających się w blasku
EURO-2012 włodarzy naszego miasta rozgrywał się dramat drużyny piłki ręcznej
kobiet, siedmiokrotnego mistrza Polski, AZS
Wrocław. Po latach ambitnej, a co najważniejsze – skutecznej walki o utrzymanie
ekstraklasy dla Wrocławia, zarząd tego klubu
postanowił wycofać zespól z rozpoczynających się jesienią rozgrywek. Powód: brak
funduszy.

Piłkarski lipiec
we Wrocławiu
Wszyscy mamy w pamięci niedawno zakończone EURO 2012, lecz kibice we Wrocławiu
nie będą się zbyt długo nudzić, bo w lipcu w
naszym mieście odbędzie się kilka ciekawych
imprez futbolowych.
Po jednorazowych kibicach,
którzy w większości zajmowali
miejsca na stadionach podczas
mistrzostw Europy, prawdziwi
fani futbolu w dniach 21-22
lipca będą mieli okazję na stadionie miejskim zobaczyć bardzo ciekawie zapowiadający się
turniej WROCŁAW POLISH
MASTERS 2012. I chociaż
(wbrew nazwie) w imprezie tej
ujrzymy tylko jednego aktualnego mistrza - Śląsk Wrocław,
to rywale są bardzo atrakcyjni

i utytułowani, a ich nazwy znane
są każdemu miłośnikowi piłki
kopanej. Najsłynniejsza jest
niewątpliwie Benfica Lizbona
– 32-krotny mistrz Portugalii
i 2-krotny zdobywca Pucharu
Europy, a także ćwierćfinalista ostatniej edycji Ligi Mistrzów i trzecia drużyna ligi
portugalskiej. PSV Eindhoven
to szósta drużyna zakończonej w czerwcu ligi holenderskiej, lecz w swojej historii
21 razy zdobywał mistrzostwo

Już kilkakrotnie pisaliśmy o kłopotach tego bardzo zasłużonego
dla stolicy Dolnego Śląska klubu. Dziewczyny już od kilku sezonów grały w zasadzie na amatorskich warunkach. Kłopoty
z transportem na mecze wyjazdowe, z zakwaterowaniem czy
też z posiłkami podczas wojaży
po kraju stały się codziennością.
Mimo to szczypiornistki z Wrocławia nie poddawały się i na
parkiecie udowadniały swoje
przywiązanie do miasta, które
je kompletnie - tu przepraszam
za określenie – olało. Pamiętamy, co się działo z koszykarskim
Śląskiem (wojenka polityczna
spowodowała że teraz mamy
Sląski dwa), tragicznie wygląda

sytuacja siatkarzy Gwardii i koszykarek Ślęzy. Tylko patrzeć,
jak upadnie żużlowa Sparta.
Teraz ze sportowej mapy znika
AZS, a zapatrzeni w piłkarski
Śląsk wrocławscy prominenci
zdają się tego nie widzieć.
Ważne że EURO się udało,
że były miejsca w lożach, że
na bankietach było światowo.
A że jakieś tam piłkarki ręczne
potrzebują wsparcia - kogo
to obchodzi?

swego kraju, a na swoim koncie
posiada też zdobyty w 1988r.
Puchar Europy. Najmniej utytułowanym zespołem w tej
grupie jest hiszpański Athletic
Bilbao, który mistrzostwo rodzimych rozgrywek zdobywał
osiem razy. Poprzedni sezon
zespół ten zakończył na 10
miejscu, a w Lidze Europejskiej
dotarł aż do finału. Patrząc na
osiągnięcia opisanych drużyn
śmiało można powiedzieć, że
takiej imprezy w naszym kraju
jeszcze nie było. Jak w konfrontacji z takimi rywalami wypadnie Śląsk? Najlepiej przekonać
się samemu, wybierając się
na wrocławski stadion.
Ledwie trzy dni po turnieju
kibiców Śląska czekają kolejne
emocje. W środę 25 lipca w rewanżowym meczu (pierwsze
spotkanie 18 lipca) II rundy
eliminacji Ligi Mistrzów Śląsk
podejmować będzie mistrza

Czarnogóry, zespól Budućnost
Podgorica. Przeciwnik ten na
pewno jest w zasięgu mistrza
Polski, a zwycięstwo nad nim
i awans do następnej fazy eliminacji LM jest jak najbardziej realne.
Najbardziej spragnionym futbolu kibicom proponujemy w sobotę 14 lipca wybrać się na stadion przy ul. Wróblewskiego,
gdzie o godz.14 rozpocznie się
międzynarodowy turniej „Wadex Ślęza Cup”. W tych zawodach oprócz gospodarzy, beniaminka III ligi - Ślęzy Wrocław
– zagrają też zespoły - Śląsk
Wrocław (młoda ekstraklasa),
III-ligowa Polonia Leszno i niemiecki zespól SKV Morfelden.
Choć ranga tej imprezy jest
zdecydowanie niższa, niż tych
opisanych wyżej, emocji też nie
powinno zabraknąć. Wstęp na
ten turniej jest bezpłatny.

Kim jest kibic
Konrad
Łuszczki
Piłka nożna. Fenomen dosyć
abstrakcyjny dla autora tego
tekstu jako osoby, która niespecjalnie się nim na co dzień
interesuje. Ot, nie jest to do
końca jego sport i żywioł, więc
nie wprasza się i poświęca swój
czas na co innego. Szanowny
Czytelnik może w tej chwili
zwątpić i zacząć sceptycznie
kręcić głową - szczególnie jeżeli sam jest entuzjastycznym
fanem piłki nożnej. Zarzut jest
oczywiście taki, że jeżeli ktoś
nie zna czegoś od podszewki,
to jak może to coś oceniać
i opisywać? To poniekąd prawda, jednak istnieje też druga
strona medalu. Otóż możemy
przyjrzeć się zachowaniom
stadionowym z nieco oddalonej, makroskopowej perspektywy. To może zaowocować
obiektywną bezstronnością
oraz wspomóc utrzymywanie
stosownego dystansu do obserwowanego zjawiska społecznego. Ujmując to nieco prościej:
spróbujmy podejść do tego
niczym w reportażu Wojciecha
Cejrowskiego. Przyjmijmy, że
odwiedzamy nowy, egzotyczny
świat i przyglądamy się grupom
ludzi w nim występujących.
Zawsze bowiem pozycja, jaką
przyjmuje obserwator, wpłynie
na to, jak opisze obserwowany
fenomen. Inaczej – dla przykładu - kibicowanie będzie

opisywał sam kibic, inaczej
kompletnie niezainteresowany
spacerowicz mijający stadion,
a jeszcze inaczej media. Dla
kibica jest to zjawisko związane
ze społecznością, z którą się
łączy oraz z drużyną, z którą się
utożsamia. Dla spokojnego spacerowicza (może i nawet wyprowadzającego pieska) mijającego
stadion może to być dopingująca wrzawa oraz błysk rac, ewentualnie to co zobaczy w telewizji
po powrocie do domu.
I tu właśnie dochodzimy do wizji kreowanej przez media, która
jest notabene dosyć kontrowersyjna. Kreuje się obraz kibiców
dopingujących do zwycięstwa
swoje drużyny i różnie nastawionych do fanów innych
drużyn. Wyróżnia się często
dwa typy kibiców. Pierwszy
to „prawdziwi kibice”, czyli ludzie zainteresowani piłką nożną
jako dyscypliną sportu. Drugi
to pseudokibice, tudzież kibole,
czyli ludzie, dla których piłka
nożna to pretekst do otwartego
konfliktu z kibicami przeciwnej
drużyny, aktów wandalizmu
oraz konfliktów z prawem.
Czy jest to obraz obiektywny?
Środowiska bliżej związane
z piłką nożną twierdzą, że nie –
i tu zaczynają się kontrowersje.
Mediom zarzucana jest tendencyjność w wybiórczym ukazywaniu wybryków pseudokibi-
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ców, celem skompromitowania
całej społeczności kibiców
piłki nożnej. Być może owa
tendencyjność zmotywowana
jest wpływami politycznymi,
być może chęcią poszukiwania
łatwo zwiększającej oglądalność/poczytność sensacji, a być
może i oboma czynnikami
naraz.
Więcej światła na tą kwestię rzuca odpowiedź na pytania „Co sądzisz o obrazie
kibiców jaki kreują media?”
oraz „Czy jest on obiektywny?”
jaką zechciał mnie uraczyć anonimowy aktywny kibic Wisły
Kraków:
„Polskie media najczęściej pokazują negatywne wybryki kibiców i choć te zdarzają się stosunkowo rzadko, to przez rozdmuchiwanie ich może się wydawać, że praktycznie podczas
każdej kolejki ligowej dzieje
się coś złego. Natomiast bardzo rzadko przedstawiane czy
nagłaśniane są różnego rodzaje
akcje charytatywne tj. organizacja wyjazdów wakacyjnych
dla dzieci z biednych rodzin,
organizowanie aukcji na rzecz
chorych dzieci, zbiórki artykułów szkolnych, czy też zabawek
na dzień dziecka. Większe grupy kibicowskie stale opiekują
się domami dziecka i je wspierają. Zazwyczaj są to ci sami
ludzie, którzy przychodząc
na mecz chcą odreagować
stres całego poprzedzającego
go tygodnia, wykrzyczeć się,
a następnego dnia, jadąc do
pracy czy na uczelnię, czytają
o sobie, że są bandytami, kibolami, chuliganami, bo kilka razy
krzyknęli coś wulgarnego.
Jeżeli już media chcą się na ten
temat wypowiadać, to niech
pokazują obie strony medalu,
a nie tylko wygodną dla siebie
i łatwą do sprzedania sensację.”
Obiektywność mediów jest w tej
chwili zachwiana. Wyłania się
bowiem prosta kalka, mająca
najwyraźniej na celu przysłonić nam jakiś prawdziwy
obraz rzeczy. Owa kalka jest
tym prostsza, że prawdziwy
podział na typy kibiców jest
odrobinę bardziej złożony niż
diada „kibice i pseudokibice”.
Według tego, co udało mi się
dowiedzieć po zajrzeniu na
pewne forum kibicowskie,
mamy w istocie aż cztery rodzaje kibiców, koegzystujących na
stadionie ze „zwykłymi” widzami meczów. Pierwszy to znowu
bardziej skupieni na szukaniu
pretekstu do rozpoczęcia kon-
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fliktu pseudokibice, kibole
tudzież chuligani. Drugi to tzw.
„pikniki”, z racji na ich zwyczajowe skupianie się bardziej na
jedzeniu oraz piciu piwa podczas meczu, niż na aktywnym
kibicowaniu. Ludzie ci są jednak (względnie) szanowani
przez innych kibiców z racji
na ich dostateczną wiedzę
o piłce nożnej oraz wsparcie
pieniężne, jakim wspomagają
kluby poprzez kupowanie napojów, koszulek oraz pamiątek.
Trzeci typ kibiców nazywa się
„ultrasami”. Są to entuzjaści
odpowiedzialni za doping wizualny taki jak bannery czy race
oraz głośne, skoordynowane
nawoływania i śpiewy. Ostatni,
czwarty typ cieszy się najmniejszym szacunkiem wśród reszty
kibiców. To „janusze”, których
uważa za ludzi kompletnie nieobeznanych w piłce nożnej. Są
to ludzie, którzy najczęściej wybierają się na stadion ze względu
na rozgłos, jaki media robią wybranym meczom. Przeważnie
skupieni są na widowisku urządzanym przez „ultrasów” albo
na tym, aby drużyna narodowa
zwyciężyła.
Taki w uproszczeniu jest fenomen kibicowania piłce nożnej w Polsce. Chciałbym jednak
zadać jedno pytanie: czy wśród
tych wszystkich podziałów na
drużyny, którym się kibicuje
oraz sposoby, na jakie się do
kibicowania podchodzi, można
odnaleźć jakiś element wspólny? Mamy oto ten cały wielki, powtarzalny rytuał łączenia się w grupy i przylegania
do czegoś, co ma zwyciężyć,
umożliwić dominację. Igrzyska skupione na porażce albo
zwycięstwie danej nacji, społeczności, grupy, rodu... Jednocześnie da się zauważyć, że
na stadionach tak naprawdę nie
produkuje się żadnych dóbr materialnych. Jest to zgromadzenie
dla samego zgromadzenia - albo
jakiejś trudno namacalnej potrzeby. Czy da się tą potrzebę
jakoś nazwać?
Znany astronom Carl Sagan
przedstawił w książce „Billions and billions” ciekawą
teorię dotyczącą tej kwestii.
Zastanawiał się nad rytuałem
kibicowania podczas poniedziałkowych rozgrywek amerykańskiego futbolu. Sport ukazał
jako formę zastępczą łowów.
Wraz z rozwojem cywilizacji,
upraw zbóż oraz hodowli zwierząt łowiectwo zeszło na drugi
plan, ale podstawowe instynkty

Sport
z nim związane wciąż w nas
pozostają. Selekcja naturalna
przez większość czasu była bardziej przychylna dla osobników
przejawiających cechy takie
jak tropicielstwo, konkurencyjność (tak w walce z obcymi
grupami, jak i w zabieganiu
o płeć przeciwną), zwinność
(pościgi, ucieczki), solidarność
(wędrujące plemię często było

też rodziną), gra zespołowa
(polowania na wielką zwierzynę), spontaniczna demokracja
(gdy np. trzeba było kogoś
osądzić albo zadecydować czy
podróżować na południe czy
też na zachód) itd. .
Czy te cechy nie wyglądają
znajomo? W istocie integrowanie się ze sobą na stadionach jest częścią pierwotnego

instynktu człowieka jako bytu
żyjącego na łonie natury. Jest
to podświadoma cecha, która
łączy kibiców bez względu na
podziały czy specyficzne preferencje: dążenie do złączenia się
z jakąś grupą, która umożliwi
nam dominację.
Carl Sagan obawia się, że kibicowanie może nie być dostatecznym upustem dla skrywanej

duszy plemiennego łowcy-wojownika. Dodaje on jednak, że w dzisiejszych czasach
politycznej i korporacyjnej
hierarchii może to być jedyna
ucieczka do zorganizowanej,
egalitarnej demokracji plemiennego środowiska.
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