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Trzynasty rok
	 Oto	rozpoczął	się	nam	niedawno	nowy	rok	2013,	nie	sposób	o	tym	nie	wspomnieć.	Przetrwa-
liśmy	koniec	świata,	a	zatem	kolejny	numer	„Słowa	Wrocławian”	może	dotrzeć	do	naszych	wytrwałych	
czytelników.	Życzymy	przyjemnej	lektury,	umilającej	ów	osławiony,	kryzysowy	czas,	który	podobno	
się	zaczął.	Proroctwa	ekonomistów	i	publicystów,	szczególnie	tych	opozycyjnych,	sugerują,	że	lekko	nie	
będzie.	No	cóż,	nie	da	się	ukryć,	że	najnowsze	wieści	ze	świata	gospodarki	nie	napawają	optymizmem.	
Zdaje	się,	że	oficjalna	narracja	kręgów	rządowych	i	pro-rządowych	brzmi	obecnie	następująco:	kryzys,	
owszem,	przyszedł,	ale	posiedzi	u	nas	tylko	pół	roku,	a	później	wszystko	wróci	do	normy,	odbijemy	się	
od	dna,	a	przepowiadacze	mrocznej	przyszłości	umkną	w	niesławie	i	będą	się	wstydzić.	
	 Czas	pokaże,	kto	miał	rację,	dość	jednak	powiedzieć,	że	jeszcze	kilkanaście	miesięcy	temu	prze-
kaz	głównonurtowy	nie	dopuszczał	jakichkolwiek	myśli	o	poważniejszym	podtopieniu	„zielonej	wyspy”.	
Z	drugiej	strony,	najczarniejsze	wizje	sławnego	prof.	Rybińskiego	czy	p.	Janusza	Szewczaka	–	również	
się	jeszcze	nie	ziściły.
	 Nowy	rok	przynosi	parę	zmian	w	naszym	dzielnym	kraju.	Oto	na	przykład	Poczta	Polska	
częściowo	przestaje	być	monopolistą	na	rynku	pocztowym,	co	być	może	spowoduje	zakończenie	grote-
skowej	sytuacji,	w	której	prywatna	konkurencja	była	(pośrednio)	zmuszana	do	uzupełniania	swoich	listów	
blaszanymi	płytkami,	celem	odpowiedniego	zwiększenia	ich	masy.	Inna	państwowa	(de	facto)	instytucja,	
tj.	PKP	Intercity,	zabiera	się	za	zmianę	cen	biletów	w	dość	szczególny	sposób	–	otóż	tańszymi	cenami	
punktowane	ma	być	kupowanie	biletów	z	przynajmniej	tygodniowym	wyprzedzeniem.	Kupowanie	tuż	
przed	wyjazdem,	czy	choćby	kilka	dni	wcześniej,	„karane”	będzie	wyższą	taryfą.
	 W	świecie	tzw.	polityki	najpierw	media	obiegła	informacja	o	dymisji	szefa	ABW,	p.	Bondaryka,	
później	m.in.	pojawił	się	pomysł	Ministerstwa	Gospodarki,	by	zmiany	w	prawie	istotne	dla	przedsiębior-
ców	uchwalać	tylko	dwa	razy	w	roku.	Koncept	wydaje	się	sensowny,	acz	daleko	istotniejsze	jest	to,	by	
same	zmiany	były	sensowne.	Niewykluczone	jednak,	że	myśląc	w	ten	sposób,	żądalibyśmy	stanowczo	
zbyt	dużo…
	 Takie	to	rzeczy	dzieją	się	w	umęczonej	(jak	zwykle)	Polsce,	pojętej	jako	całość.	A	co	w	stolicy	
Dolnego	Śląska,	we	Wrocławiu,	zadłużonym,	ale	niewątpliwie	wciąż	walczącym	na	froncie	nowoczesności	
i	rozwoju?	Wspomnieć	można,	iż	na	początku	stycznia	wiceprezydent	Wojciech	Adamski	odpowiedział	
na	list	wystosowany	przez	spółdzielców,	zaniepokojonych	zmianami	związanymi	z	przejęciem	przez	
gminę	gospodarki	odpadami.	Poinformował	ich	mianowicie,	iż	podjął	„szereg	działań	mających	na	celu	
jak	najsprawniejsze	wprowadzenie	nowych	zasad	gospodarowania	odpadami	we	Wrocławiu”.	Adamski	
przyznał,	że	„uchwalone	przez	Sejm	rozwiązania	ustawowe	są	nieadekwatne	do	sytuacji	w	gminach,	bar-
dzo	rygorystyczne	oraz	narzucające	wybór	tylko	jednej	metody	naliczania	opłaty,	a	metody	„na	sztywno”	
zostały	opisane	w	Ustawie”.	Wiceprezydent	deklaruje	jednak,	że	wystąpił	do	Ministerstwa	Środowiska	
o	zmianę	zapisu	Ustawy	i	dowiedział	się,	że	będzie	ona	zmieniona	4	stycznia,	to	zaś	pozwoliło	„zre-
alizować	ustawowy	obowiązek	ustalenia	metody	oraz	stawki	za	wywóz	odpadów	w	dwóch	czytaniach	
uchwały	Rady	Miejskiej	Wrocławia”.	Na	koniec	dowiadujemy	się	jednak,	że	owe	próby	minimalizacji	
kosztów	gospodarki	odpadami	mogą	okazać	się	mało	istotne,	ponieważ	(o	czym	zresztą	pisaliśmy	na	
naszych	łamach)	„ostateczna	cena	zostanie	ustalona	w	wyniku	przetargu,	do	przeprowadzenia	którego	
samorządy	gminne	są	zobowiązane	ustawowo”.	Problemem	jest	też	konieczność	korzystania	z	daleko	
położonej	stacji,	do	której	będą	zwożone	odpady	(mieści	się	ona	w	Rudnie	Wielkiej).
	 Tak	oto	los	rzuca	nam	wszystkim	kłody	pod	nogi	i	nie	pozwala	rozwinąć	skrzydeł.	Nie	przej-
mujemy	się	jednak	i	dziarskim	krokiem	maszerujemy	przez	życie,	przez	kolejne	tygodnie	i	miesiące	
nowego	(jeszcze)	roku,	zaś	w	wolnych	chwilach	odpoczywamy,	czytając	oczywiście	stronice	„Słowa	
Wrocławian”.	Do	czego	szanownych	Państwa	zachęcam	–	podobnie	jak	do	odwiedzania	naszej	witry-
ny	w	sieci	i	brania	udziału	w	konkursach!

Pełny spis firm Wrocławskich Dobrych Miejsc na przedostatniej stronie Słowa Wrocławian

RE
KL

A
M

A

RE
KL

A
M

A

Bar Karolina
Pyszne domowe obiady

Hirszfelda 16/17 

RE
KL

A
M

A

Wydawca: Magnes Media Sp. z o.o. wydawca@slowowroclawian.pl | Prezes Zarządu, redaktor naczelny: Emil Baran   
Redaktor prowadzący: Adam Witczak redakcja@slowowroclawian.pl | Redaktor techniczny: Piotr Ludkowski | Dział reklamy:  tel. 513 509 429   

Stali współpracownicy: Adam Łącki, Jerzy Ziomek, Bogdan Ludkowski, Dariusz Parossa,  Ewa Tomaszewska, Michał Ratajczak, Piotr Sutowicz | Druk: Polskapresse  
Redakcja: Karola Miarki 6-10, 50-306 Wrocław | Skład: Karolina Guga-Olbrich | Numer zamknięto 25 stycznia 2013 | Wydanie 28 stycznia 2013

 Redakcja nie odpowiada za treść publikowanych listów i reklam. Materiałów nie zamówionych nie zwraca, zastrzega sobie prawo do skrótów w nadesłanych tekstach i listach.
Gazeta jest bezpłatna dla punktów biorących udział w programie „Wrocławskie Dobre Miejsca” oraz „Słowo Wrocławian dla Ciebie”. 

Punkty partnerskie „Wrocławskich Dobrych Miejsc” oraz „Słowo Wrocławian dla Ciebie” nie mają prawa do pobierania opłat za rozdane egzemplarze gazety. Traktowane są one jako bezpłatne.

PoGoToWie KRaWieCKie
Wrocław, ul. Lwowska 43
Tel. kom.: 501 408 487

Pon-Pt w godz.10:00-18:00.
Zapraszamy

- skracanie,
- zwężanie,
- wszywanie zamków,
- inne naprawy bielizny,
- naprawa odzieży skórzanej,
- w sprzedaży bielizna
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Kto za kogo płaci?

	 Tak 	 na 	 p rzyk ł ad	
można	 powiedzieć,	 że	 zdro-
wy	 rozsądek	 nakazuje,	 by	
każdy	 płacił	 swoje	 rachunki.	
Co	więcej	 –	 by	 każdy	 płacił	
je	 sam,	 chyba	 że	 znajdzie	
dobrowolnych	 darczyńców.	
Nie	 razi	 nas	 to,	 że	w	 grupie	
znajomych,	 którzy	 spotkali	
się	 w	 kawiarni,	 każdy	 regu-
luje	 własną	 część	 rachunku	
(chyba	że	z	góry	wiadomo,	iż	
ktoś	 „stawia”).	 Nowoczesne	
państwo	posługuje	się	jednak	
inną	 logiką.	Tutaj	normą	jest	
„redystrybucja”	–	a	więc	jedni	
dopłacają	(pod	przymusem)	do	
drugich.	Wszyscy	wrzucamy	
pieniążki	 do	 wspólnej	 puli,	
a 	 potem	 urzędnicy	 dzielą	
je	 według	 swojego	 najlep-
szego	 przekonania.	 Oto	 na	
przykład	bogatsze	samorządy	
zobowiązane	są	polskim	pra-
wem	 dokładać	 się	 do	 (naj)
biedniejszych.	 Jeśli	 dochód	
podatkowy	 gminy	 przekro-
czy	 150	 proc.	 średniej	 kra-
jowej	 –	 a	 dochód	 powiatu	
lub	 województwa	 110	 proc.	
analogicznej	 kwoty	 –	 wów-
czas	 zjawia	 się	 inkarnacja	
Janosika	 (czyli	 współczesne	
państwo)	i	zabiera	odpowied-
nią	część	dochodów,	dając	ją	
gminom	 uboższym.	 Stawka	
podatku	rośnie	wraz	z	docho-
dem.	Gminy,	których	dochody	
przekraczają	200	lub	300	proc.	
średniej	 oddają	 odpowiednio	
25	i	30	proc.
	 System	 –	 podobnie	
zresztą	 jak	 opieka	 społeczna	
czy	 szkolnictwo	 –	 oparty	
jest	więc	nie	na	tym,	że	każdy	
płaci	 swoje	 rachunki,	 ale	 że	

Zdrowy rozsądek to taki tajemniczy gość, 
na którego często zrzucamy różne rzeczy, 
deklarując, że to on je nam podpowiada.  
„Zdrowy rozsądek nakazuje…”, „zdrowy roz-
sądek podpowiada…”. Dzieje się tak zwłaszcza 
wtedy, gdy stawiamy tezy tak oczywiste, że 
szukanie argumentów za nimi przemawiających 
byłoby wręcz podważaniem ich wiarygod-
ności („tylko winny się tłumaczy”). A jednak  
w wypadkach takich instynktownie czujemy,  
że po prostu mamy rację.

staramy	 się	 w	 zaczarowany	
sposób	 sprawić,	 by	 rachunki	
były	opłacone,	niekoniecznie	
jednak	przez	tych,	którzy	owe	
zobowiązania	zaciągnęli.	
Wrocław	 (jako	 powiat)	 na	
przykład	 w	 minionym	 roku	
zmuszony	 został	 dopłacić	 do	
innych	 powiatów	 59,5	 mln	
zł.	To	i	tak	nic	w	porównaniu	
z	Warszawą,	z	której	ściągnię-
to	828	mln	zł.	Poznań	musiał	
podzielić	 się	 kwotą	 84	 mln	
zł.	Województwo	mazowiec-
kie	wpłaciło	659	mln	zł,	a	gmi-
na	Kleszczów	–	46,5	mln	zł.
	 N i c 	 d z i w n e g o ,	
że	 włodarze	 i	 mieszkańcy	
bogatszych	gmin	uważają,	że	
coś	 tu	 nie	 gra.	Wychodzi	 na	
to,	 że	zarządzający	biednymi	
gminami	zawsze	mają	miękkie	
lądowanie,	nawet	jeśli	proble-
my	wynikają	z	ich	nieudolno-
ści	–	ktoś	przyjdzie	i	dopłaci,	
będzie	 z	 głowy.	Cóż	 się	 dzi-
wić	 tej	 praktyce,	 skoro	 tak	
samo	rozumują	choćby	władze	
centralne,	 zadłużające	 się	 na	
potęgę	wśród	swoich	obywate-
li	i	u	międzynarodowych	wie-
rzycieli	 (mowa	 tu	zresztą	nie	
tylko	o	Polsce,	przypomnijmy	
choćby	 Grecję	 czy	 ogromne	
Stany	Zjednoczone).
	 W	 lipcu	 2010	 roku	
powstała	 nawet	 inicjatywa	
„STOP	Janosikowe”,	która	ma	
częściowo	ukrócić	ów	proce-
der	dopłacania.	Częściowo,	bo	
jej	 celem	 nie	 jest	 likwidacja	
samego	 podatku,	 ale	 raczej	
usprawnienie	 procedur	 jego	
pobierania	 i	 wydatkowania	
środków.	 Jak	 czytamy	 na	
stronie	internetowej	tejże	ini-

cjatywy:	„Jak	wynika	z	pro-
jektu	 ustawy	 budżetowej	 na	
2012	 rok,	 gminy	 przekażą	
na	ten	cel	w	przyszłym	roku	
651,5	mln	zł	(w	2011	r.	–	619	
mln	zł),	powiaty	–	1,068	mld	
zł	(w	obecnym	roku	przekażą	
1,13	mld	zł),	a	województwa	
ponad	 687	mln	 zł	 (w	 obec-
nym	 roku	 –	 627	 mln	 zł)”.	
Przez	 przyszły	 rok	 należy	
tu	 rozumieć	 właśnie	 2012,	
o	 którym	 częściowo	 była	
już	 mowa.	 Twórcy	 „STOP	
Janosikowe”	 podkreślają,	
że	 sytuacja	 wygląda	 obec-
nie	 tak,	 iż	 opłaty	wnoszone	
są	niejednokrotnie	przez	gmi-
ny	 i	 powiaty,	 które…	 same	
potrzebują	 pomocy.	 Prócz	
tego	 kwoty	 są	 zbyt	wysokie	
–	 stąd	 żądanie,	 by	 stawka	
zmniejszyła	 się	 o	 20	 proc.	
Rafał	 Szczepański,	 twórca	
inicjatywy,	podkreśla,	że	np.	
Mazowsze	 oddało	 w	 roku	
2010	 aż	 63	 proc.	 swojego	
budżetu.	
	 No	cóż,	jak	zwykle	
okazuje	 się,	 że	współczesne	
państwo	 raczej	 tworzy	 pro-
blemy,	 niż	 je	 rozwiązuje.	
Za	 rozwiązywanie	 muszą	
natomiast	brać	 się	–	obywa-
tele…	 Tymczasem	 Trybu-
nał	 Konstytucyjny	 odroczył	
niedawno	 wydanie	 wyro-
ku	w	 sprawie	 tego,	 czy	 „ja-
nosikowe”	jest	zgodne	z	kon-
stytucją.	Powód?	Odpowied-
nie	 dokumenty,	 niezbędne	
do	wydania	opinii,	nie	zostały	
dostarczone	na	czas…

Henryk
Kwiatek

REKLAMA
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Pamiętają
	 20.01.	 ponad	 100	 osób	 ideologicznie	 związa-
nych	 z	 Prawem	 i	 Sprawiedliwością	 przemaszerowało	
ulicami	Wrocławia.	Marsz	 poświęcony	 był	 150	 rocz-
nicy	wybuchu	 Powstania	 Styczniowego.	Manifestacja	
przeszła	spod	kościoła	św.	Józefa	przy	ul.	Ołbińskiej	pod	
Uniwersytet	Wrocławski,	na	jej	czele	stali	politycy	PiS,	
m.in.	Jacek	Świat,	Dawid	Jackiewicz	i	Damian	Mrozek.	
Wśród	członków	pochodu	znaleźli	 się	 także	uczniowie	
szkoły	 podstawowej	 nr	 108	 oraz	 licealiści	 z	XVII	 LO	 
im.	Agnieszki	Osieckiej.	

Wypadek na pl. Jana Pawła ii
	 Autobus	 linii	 132	wjechał	w	przystanek,	 na	 którym	
czekali	pasażerowie.	Do	wypadku	doszło	ok	10:30	20.	grudnia	
na	pl.	Jana	Pawła	II.	Jedna	osoba	zginęła	(mężczyzna,	stojący	na	
przystanku),	pięć	innych	osób	zostało	rannych,	także	kierowca,	
który	został	zakleszczony	w	kabinie	autobusu.	Przyczyną	wypad-
ku	mogło	być	zasłabnięcie	kierowcy.	Prokuratura	wszczęła	w	tej	
sprawie	postępowanie.

Przygotowała:  Urszula Kurdyś

Co się działo
We WRoCŁaWiU
 – Grudzień/Styczeń 2013

Jest nowy budżet województwa
	 Radni	sejmiku	uchwalili	budżet	województwa	dolnoślą-
skiego.	Wydatki	ustalono	na	poziomie	ponad	1,8	mld	zł,	dochody	
na	ok	1,7	mld	zł.	Najwięcej	pieniędzy	zostanie	przekazanych	na	
inwestycje,	 infrastrukturę	 drogową	 i	 bieżące	wydatki	 związane	
z	transportem	(ok.	518	mln	zł).	Kwota	ok.	280	mln	zł	przeznaczona	
zostanie	na	rozwój	obszarów	wiejskich.	Na	kulturę	przeznaczone	
zostanie	18	mln	zł,	a	na	edukację	i	naukę	26	mln	zł.

Do Siego Roku!
	 Organizatorzy	 tegorocznej	 zabawy	 sylwestrowej	 na	
Rynku	we	Wrocławiu	szacują,	że	imprezę	odwiedziło	150	tys.	
osób.	Organizacja	wydarzenia	kosztowała	około	2	mln	zł,	z	cze-
go	miasto	pokryło	około	800	tys.	zł,	resztę	wyłożyła	Telewizja	
Polska,	która	przy	okazji	Sylwestra	świętowała	swój	jubileusz	
60-lecia.	W	tym	roku	razem	z	Wrocławianami	świętowali	m.in.:	
Monika	Brodka,	Maryla	Rodowicz,	Kuba	Badach,	Ania	Ruso-
wicz,	Lady	Pank,	Kayah,	Krzysztof	Krawczyk,	zespół	Hey,	Jerzy	
Połomski.

Da Vinci w akcji
	 Pierwsza	w	Polsce	operacja	pobrania	nerki	od	żywego	
dawcy	przy	zastosowaniu	robota	da	Vinci	odbyła	się	7	stycz-
nia	w	Wojewódzkim	Szpitalu	Specjalistycznym	 im.	Kamień-
skiego	we	Wrocławiu.	Był	to	przeszczep	rodzinny,	dawcą	była	
matka,	 która	 oddała	 nerkę	 synowi	 –	 studentowi	Politechniki	
Wrocławskiej.	Operację	 przeprowadziły	 dwa	 zespoły	 chirur-
gów.	Dzięki	zastosowaniu	robota	da	Vinci	znacznie	zmniejsza	
się	ryzyko	powikłań	pooperacyjnych,	pacjent	szybciej	wraca	do	
zdrowia

Grypa nie odpuszcza
	 Za	 oknami	 spory	 mróz	 i	 dużo	 śniegu.	Wro-
cławianie	 przygotowują	 się	 powoli	 do	 ferii	 zimowych,	
ale	wszystkim	sen	z	powiek	spędza	panująca	i	niezwykle	
groźna	grypa.	Na	terenie	Dolnego	Śląska	tylko	w	jednym	
tygodniu	stycznia	zanotowano	ponad	15	tysięcy	zachoro-
wań	i	podejrzeń	zachorowań	na	grypę.	Do	tej	pory	woje-
wódzki	sanepid	potwierdził	ponad	30	przypadków	tzw.	
świńskiej	 grypy.	 Na	 odmianę	 grypy	 A/H1N1	 zmarło	
do	tej	pory	już	sześcioro	pacjentów.	Sprawa	wydaje	się	
naprawdę	poważna,	 tym	bardziej	więc	nie	powinniśmy	
bagatelizować	 żadnych	 niepokojących	 objawów.	 Nie	
od	dziś	wiadomo,	iż	przezorny	zawsze	ubezpieczony.	

Darmowy parking w centrum miasta
	 O	 tym,	 że	 zaparkować	w	 centrum	Wrocławia,	
nawet	na	płatnym	parkingu	jest	trudno,	nie	trzeba	mówić	
nikomu,	kto	kiedyś	próbował	tej	sztuki.	Dlatego	zapewne	
ucieszy	fakt,	że	dotąd	płatny	parking	przy	ul.	Zamkowej	
zamienia	się	w	miejsce	do	bezpłatnego	parkowania.	Na-
leżący	do	tej	pory	do	miasta	teren	został	sprzedany,	co	
powoduje,	że	zmienia	się	jego	status	–	stał	się	terenem	
budowy	 –	 uniemożliwia	 to	 pobieranie	 opłat	 za	 parko-
wanie.	 Jedyną	 złą	wiadomością	 jest	 fakt,	 że	 darmowy	
parking	nie	zostanie	na	Zamkowej	na	stałe.

Sukces eiT
	 O	niemałym	sukcesie	może	mówić	Wrocławskie	
Centrum	Badań	EIT+.	W	ciągu	ostatnich	dwóch	lat	EIT+	
stara	się	o	powołanie	do	życia	spółek	spin-off	(opartych	
na	 know-how,	 realizujących	 projekty	 od	 pomysłu	 do	
prototypu).	Udało	się	tego	dokonać	już	13	razy.	Pierw-
sza	z	tak	powstałych	spółek	o	nazwie	NuMed	właśnie	
została	sprzedana,	co	pozwoli	jej	na	dalszy	rozwój.

XiV- stka najlepsza w Polsce
	 Na	 pierwszym	miejscu	w	Ogólnopolskim	Rankingu	
Szkół	Ponadgimnazjalnych	2013	ogłaszanym	przez		„Perspektywy”	
i	„Rzeczpospolitą”	znalazło	się	wrocławskie	Liceum	Ogólnokształcą-
ce	nr	XIV	im.	Polonii	Belgijskiej.	Według	rankingu	jest	to	najlepsze	
LO	w	Polsce.	Kryteria	jakie	brano	pod	uwagę	były	następujące:	wy-
niki	matury	 z	przedmiotów	obowiązkowych	oraz	dodatkowych,	
sukcesy	w	olimpiadach	przedmiotowych	oraz	ocenę	danej	szkoły	
przez	nauczycieli	akademickich.	W	zeszłorocznym	rankingu	XIV-
-stka	zajęła	drugie	miejsce.

Śmierć na Bystrzyckiej 
	 3	stycznia	w	godzinach	wieczornych	w	jednym	
z	bloków	przy	ul.	Bystrzyckiej	znaleziono	zwłoki	dwóch	
osób:	24-letniej	kobiety	i	32-letniego	mężczyzny.	Przy-
czyną	śmierci	kobiety	była	rana	kłuta	klatki	piersiowej	 
i	przebicie	serca.	Nie	wiadomo	jeszcze	co	było	przyczyną	
śmierci	mężczyzny.	Oficjalnych	wyników	 śmierci	 obu	
osób	można	spodziewać	się	po	miesiącu.

Stara Warszawa ożyje
	 Bynajmniej	nie	chodzi	o	stolicę	naszego	kraju,	a	o	kultowy	
polski	samochód.	Studenci	z	Wrocławia	chcą	ożywić	jego	zapomnia-
ną	już	legendę.	Opracowali	cztery	projekty	nowej	Warszawy.	O	tym,	
który	z	nich	doczeka	się	realizacji	w	głosowaniu	zadecydują	inter-
nauci.	Obecnie	trwają	prace	nad	szukaniem	sponsorów.	Ich	wspar-
cie	jest	niezbędne	ponieważ	koszty	projektu	szacowane	są	na	ok.	 
250	tys.	zł.	Nowa	Warszawa	ma	być	gotowa	w	maju	2013	roku.
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Jak w banku
	 Dwa	banki	BZ	WBK	oraz	Kredyt	Bank	połączyły	się.	
Majątek	Kredyt	Banku	w	zamian	za	akcje	został	przeniesiony	
do	BZ	WBK.	W	 ten	 sposób	 powstał	 trzeci	 co	 do	wielkości	
bank	w	Polsce	 (900	 placówek,	 3,5	mln	 klientów).	Większe	
są	tylko	PKO	BP	oraz	UniCredit	Pekao	SA.

Wyrok w sprawie dr. G
	 4.	stycznia	dr	Mirosław	G.	usłyszał	wyrok	w	sprawie,	która	ciągnęła	się	od	lutego	2007	roku,	kiedy	to	były	ordynator	kardio-
chirurgii	szpitala	MSWiA	został	aresztowany	przez	CBA	i	w	świetle	kamer	wyprowadzony	ze	szpitala.	Sąd	skazał	go	na	rok	więzie-
nia	w	zawieszeniu	na	dwa	lata	oraz	grzywnę	w	wysokości	72	tys.	zł	za	przyjęcie	ponad	17	tys	zł	korzyści	majątkowych	od	pacjentów.	
Lekarz	spędził	w	areszcie	3	miesiące.	Dr	G.	został	uniewinniony	od	zarzutów	stosowania	mobbingu	wobec	podwładnych	oraz	od	zarzutu	
molestowania	seksualnego.	Wyrok	jest	nieprawomocny.

Przygotowała:  Urszula Kurdyś

aBW sprawne jak nigdy
	 Miniony	rok	dla	Agencji	Bezpieczeństwa	Wewnętrzne-
go	był	naprawdę	pomyślny.	W	ramach	wszystkich	prowadzonych	
postępowań	Agencja	zabezpieczyła	mienie	o	wartości	168	mln	zł.	
To	o	ponad	80	mln	zł	więcej	niż	w	roku	2011.	W	2012	r	ABW	
prowadziła	539	postępowań	przygotowawczych.	

Co się działo
W PoLSCe
 – Grudzień/Styczeń 2013

Czy Niemcy 
zapłacą?
 Główny	 Inspek -
tor	Ochrony	 Środowiska	 11	
stycznia	poinformował,	że	na	
dnie	 Bałtyku	 spoczywa	 ok	 
50	 tys.	 ton	 zatopionej	 pod-
czas	wojny	niemieckiej	broni	
chemicznej.	 Są	 to	 substancje	
niebezpieczne	dla	 ludzi,	 takie	
jak:	 gaz	 musztardowy	 czy	
iperyt.	Eksperci	z	Wojskowej	
Akademii	Technicznej	w	War-
szawie	 szacują,	 że	 pojemniki	
będą	 szczelne	 jeszcze	 przez	
maksymalnie	 150	 lat.	 Jednak	
już	 teraz	 istnieje	 ryzyko	 roz-
szczelnienia	 się	 niektórych	 z	
nich.	Koszt	wydobycia	 szko-
dliwych	 substancji	 z	morza	
będzie	znaczny.	GIOŚ	liczy	na	
pomoc	NATO	w	 tej	 sprawie,	
podobnie	jak	miało	to	miejsce	
na	Morzu	Śródziemnym.

Melduj się!
	 Od	1.	 stycznie	wchodzą	w	 życie	 zmiany	do	 ustawy	o	 ewidencji	 ludności	 i	 dowodach	
osobistych	oraz	niektórych	innych	ustaw.	Najważniejsze	z	nich	dotyczą	obowiązku	meldunkowego.	
Jego	całkowite	zniesienie	nastąpi	dopiero	1.01.2016	roku,	a	nie	jak	zapowiadano	już	w	2013	roku,	
jednak	do	tego	czasu	zafundowano	obywatelom	spore	ułatwienie.	Nie	trzeba	odwiedzać	już	dwóch	
urzędów:	pierwszego,	aby	się	wymeldować	i	drugiego,	aby	się	zameldować.	Wystarczy	odwiedzić	
urząd	w	miejscu,	w	którym	chcemy	się	zameldować,	a	urzędnicy	za	nas	przeprowadzą	procedurę	wy-
meldowania	w	dawnym	miejscu	zamieszkania.	Ułatwienia	czekają	także	na	osoby	chcące	wyrobić	
sobie	paszport	–	można	tego	dokonać	w	dowolnym	wydziale	paszportowym		w	kraju,	niezależnie	
od	miejsca	zameldowania.

Co się działo
W GoSPoDaRCe
 – Grudzień/Styczeń 2013
Polacy się zadłużają, 
bezrobocie rośnie
	 Z	 danych	BIG	 InfoMonitor	wynika,	 że	 coraz	wię-
cej	 Polaków	ma	 problem	 ze	 spłatą	 zadłużenia.	Niespłacone	
długi	 sięgają	 kwoty	38,29	mld	 zł,	 czyli	 są	 aż	 o	 11%	wyższe	
niż	w	roku	2011.	O	345zł	wzrosło	także	średnie	zadłużenie	Po-
laków,	osiągając	wysokość	16	906	zł.	Kolejną	złą	wiadomością	
jest	wzrost	stopy	bezrobocia,	która	na	koniec	grudnia	wyniosła	
13,3%,	rok	wcześniej	wynosiła	12,5%.

REKLAMA

Dobre meble z Polski
	 Nie	 każdy	wie,	 że	 nasz	 kraj	 zajmuje	 czwarte	 na	
świecie	miejsce	 pod	względem	eksportu	mebli.	 Polska	 słynie	
z	eksportu	mebli	do	salonów	i	jadalni	oraz	mebli	tapicerskich.	
W	2012	roku	wysyłaliśmy	meble	głównie	do	Niemiec,	ale	co-
raz	więcej	nabywców	znalazły	one	także	we	Francji,	Chinach	
i	Kanadzie.
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Dwie wieże, 
czyli jak zagospodarować ciekawe miejsca?

	 Wieża	przy	Elbląskiej	
położona	jest	na	osiedlu	Kuźniki,	
a	zatem	w	dzielnicy	Fabryczna.	
Wieżę	postawiono	w	roku	1953,	
położona	jest	na	małym	skwerku.	
Tynk,	owszem,	odpada	w	niektó-
rych	miejscach,	brakuje	też	więk-
szość	 szyb	w	oknach,	 ale	poza	
tym	konstrukcja	zdaje	się	być	so-
lidna.	Jest	to	wieża	ośmiokątna,	
kolejowa	(a	więc	woda	z	niej	wy-
korzystywana	była	w	parowo-
zach),	oparta	o	żelbetonową	kon-

Władze Wrocławia postanowiły zasięgnąć opinii 
obywateli na temat tego, jak zagospodarować 
niektóre budynki na terenie miasta, z którymi 
nie bardzo wiadomo, co począć. A przecież nie 
są to jakieś szopy z dykty czy rudery nadające 
się tylko do rozbiórki. Mowa o dwóch – jak 
na razie – nieruchomościach. Są to, jak się 
okazuje, wieże ciśnień przy ulicach Elbląskiej 
i Warszawskiej.

strukcję	 wypełnioną	 cegłami	
i	 otynkowaną.	Do	 zamurowa-
nego	wejścia	prowadzą	schody.	
Szczyt	wieży	jest,	jak	to	zazwy-
czaj	bywa,	nieco	szerszy	od	pod-
stawy. 
	 Powierzchnia	 działki	
to,	 jak	dowiadujemy	 się	 z	pre-
zentacji	 przygotowanej	 przez	
Departament	 Nieruchomości	
i	 Eksploatacji	 –	 1289	metrów	
kwadratowych.	Dodajmy	 jesz-
cze,	 że	 na	 skwerku	 jest	mały	

plac	zabaw	dla	dzieci,	a	okolica	
to	głównie	ciche	uliczki	i	domki	
jednorodzinne.	 Departament	
zaznacza,	że	sposób	wykorzysta-
nia	wieży	musi	zostać	zaakcep-
towany	przez	 radę	osiedla.	Na	
północ	od	wieży	–	ze	wschodu	
na	 zachód	 –	 przebiega	 ulica	
Hermanowska,	 na	 południu	
są	natomiast	tory	kolejowe.
	 Drugi	 obiekt	mieści	
się	 przy	 ul.	Warszawskiej	 2a.	
To	już	Brochów.	Tutejszą	wie-
żę	wybudowano	w	 roku	1903,	
zaprojektował	 ją	 inż.	Reinhold	
Mestel.	 Jest	wpisana	 do	 reje-
stru	zabytków	pod	nr	558/Wm,	
znajduje	 się	pod	opieką	Towa-
rzystwa	Przyjaciół	Brochowa.	
Powierzchnia	 działki	 to	 379	
metrów	 kwadratowych.	 Plan	
zagospodarowania	przestrzenne-
go	przewiduje,	że	wieża	ma	być	
obiektem	związanym	z	kulturą	
–	 np.	 galerią	 sztuki,	muzeum,	
ośrodkiem	kultury.
	 No	 dobrze,	 macie	
Państwo	 jakieś	 pomysły?	Nie-
które	wieże	ciśnień	bywają	wy-
korzystywane	w	 ciekawy	 spo-

sób,	by	wspomnieć	choćby	tyl-
ko	wspaniałą,	wrocławską	wieżę	
przy	ulicy	Wiśniowej,	w	której	
znajduje	 się	m.in.	 restauracja.	
Taki	 przybytek	 (Restauracja	
Carska)	mieści	się	 także	w	sta-
rej,	 ale	 odremontowanej	wie-
ży	 kolejowej	 w	 Białowieży.	
W	Giżycku	wieża	 użytkowa-
na	w	latach	1900	–	1996	została	
przekształcona	w	punkt	wido-
kowy,	 jest	w	niej	 też	muzeum	
i	kawiarnia.
	 Jak	 widać,	 pomy-
sły	 są	dość	podobne	do	 siebie.	
Można	oczywiście	wymyślić	coś	
nowego.	Może	np.	 przywrócić	
szlachetny,	choć	surowy	obyczaj	
zamykania	w	wieży	rozmaitych	
nikczemników,	 niegodziwców	
i	przestępców…?

Henryk
Kwiatek

REKLAMA

Propozycje wykorzystania
 wież obywatele mogą 

zgłaszać na adres:
Departament Nieruchomości 

i Eksploatacji  
pl. Nowy Targ 1/8  
50-141 Wrocław  

bądź drogą mailową:  
dnr@um.wroc.pl 

Niezastąpione wsparcie  
w prowadzeniu firmy
	 	Jak	wielu	z	nas	marzy	
o	własnej	firmie?	Praca	dla	siebie,	
na	swój	rachunek,	możliwość	roz-
winięcia	pasji	bez	ograniczenia	czy-
imiś	poleceniami.	Bycie	 szefem	
dla	samego	siebie	wydaje	się	być		
niesamowitym	komfortem.	Możli-
wość	realizacji	pomysłów	i	czerpanie	
z	nich	dodatkowo	korzyści	finanso-
wych	sprawia,	że	coraz	więcej	osób	
decyduje	się	na	otwarcie	własnego	
biznesu.		
	 Wszystko	brzmi	wspa-
niale,	problemy	zaczynają	się,	gdy	
trzeba	zacząć	załatwiać	formalności.	
Bieganie	od	urzędu	do	urzędu,	stosy	
dokumentów,	 faktury	 i	cały	stres	
z	tym	związany	mogą	sprawić,	że	
początkujący	przedsiębiorca	poczuje	
się	mocno	zniechęcony.	
	 Takim	osobom	przycho-
dzą	z	pomocą	biura	 rachunkowe,	
które	okazują	się	dla	wielu	nieoce-
nionym	wsparciem	w	prowadzeniu	
firmy.	Działające	od	2000	 roku	
Biuro	Rachunkowe	AS-PRES	z	sie-
dzibą	we	Wrocławiu	posiada	bardzo	
duże	doświadczenie	w	dziedzinie	
prowadzenia	 usług	księgowych.	
Znakomici	specjaliści,	posiadający	

szeroką	wiedzę	z	zakresu	rachunko-
wości	i	prawa	podatkowego	pomogą	
Państwu	w	kontaktach	z	Urzędem	
Skarbowym	czy	Zakładem	Ubezpie-
czeń	Społecznych.	Zajmą	się	rów-
nież	dokumentacją	Państwa	firmy	
oraz	z	pełnym	profesjonalizmem	
i	dyskrecją	doradzą,	 jak	zoptyma-
lizować	wysokość	uzyskiwanych	
przychodów	i	kosztów.	Biuro	księ-
gowe	AS-PRES	świadczy	usługi	dla	
firm	na	terenie	całego	kraju,	ciesząc	
się	ogromnym	zaufaniem	od	wielu	
lat.	Traktując	indywidualnie	każde-
go	klienta,	pracownicy	AS-PRES	
udowadniają,	 że	 interesy	można	
prowadzić	z	zaangażowaniem	i	sza-
cunkiem	do	drugiej	osoby.	
	 Dla	 klientów	przygo-
towane	zostały	bardzo	atrakcyjne	
promocje.	Na	przykład	osoby,	któ-
re	 rozpoczną	współpracę	 z	AS-
-PRES	a	dotarły	do	biura	poprzez	
internet	przez	pierwsze	trzy	miesiące	
otrzymają	rabat	w	wysokości	50	%	
ceny	usługi.	Jest	możliwe	również	
skorzystanie	z	obsługi	księgowej	
za	jedyne	50	zł	miesięcznie,	a	dla	
firm	o	dużych	dochodach	Biuro	
oferuje	optymalizacje	podatkową	

pozwalającą	obniżyć	obciążenia	
z	tytułu	PIT	do	10	%	a	CIT	nawet	
do	9%	.	O	szczegółach	wszystkich	
promocji	chętnie	poinformują	Pań-
stwa	pracownicy	AS-PRES.		
	 By	jeszcze	bardziej	uła-
twić	swoim	klientom	dostęp	do	do-
kumentów	i	korzystanie	z	nich,	biuro	
oferuje	księgowość	on-line	wraz	
z	 programem	do	 fakturowania.	
Taki	dostęp	do	programu	pozwala	
na	wystawianie	 i	wysyłanie	faktur	
o	każdej	porze	dnia	z	dowolnego	
miejsca	na	świecie.	
	 Z	 takim	 wsparciem	
zdecydowanie	łatwiej	jest	odnaleźć	
się	w	labiryncie	biurokracji	i	cieszyć	
się	bez	przeszkód	realizacją	wła-
snych	planów.	

REKLAMA

Biuro Rachunkowe 
AS-PRESS

ul. Czerniawska 2A/27
50-576 Wrocław
www.aspres.pl

kontakt@aspres.pl
tel. 71-336-16-33

REKLAMA
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REKLAMAKiedy medycyna zawodzi

	 W	 samym	 centrum	
Wrocławia,	bo	jak	inaczej	nazwać	
ulicę	Szewską,	można	spotkać	się	 
z	kimś	zupełnie	wyjątkowym.	Z	
kimś,	dla	kogo	niemożliwe	 staje	
się	możliwe,	 a	 przyszłość	 jest	
jasna	niemal	 tak,	 jak	przeszłość.	
W	 samym	 centrum	Wrocławia	
znajduje	się	miejsce	niezwykłe	–	
Centrum	Naturoterapii	 „Maria”,	
które	od	wielu	 lat	prowadzi	Pani	
Maria	Wolniewicz.	
	 O	 Pani	Marii	można	
mówić	wiele	 i,	proszę	uwierzyć,	
jej	temat	naprawdę	jest	niemal	nie	
do	wyczerpania.	Maria	Wolnie-
wicz	jest	terapeutką,	psychologiem	
i	jasnowidzem.	Od	dziecka	posiada	
nadzwyczajny	 dar	 uzdrawiania	
i	 jasnowidzenia.	Widzi	aurę	oraz	
energię.	 Dwukrotnie	 przeżyła	
śmierć	kliniczną;	pierwszą	w	wie-
ku	14	lat.	Właśnie	pod	wpływem	
tego	wydarzenia	 zaczęła	 syste-
matyzować	i	porządkować	swoje	

zdolności	tak,	by	swobodnie	mogła	
nad	nimi	panować.	Według	Pani	
Marii	zasoby	uzdrawiającej	ener-
gii	wokół	nas	 są	przez	każdego	
do	przyjęcia.	Grunt,	by	wiedzieć,	
jak	z	nich	skorzystać.	Owe	zasoby	
energii	mogą	pomóc	w	pozbyciu	
się	niektórych	cierpień	fizycznych.	
Trzeba	tylko	wiedzieć,	jak	z	nich	
korzystać.	W	wielu	przypadkach	
jest	 tak,	 że	 sami	 sobie	kreujemy	
choroby;	powstaje	wówczas	tzw.	
czynnik	psychosomatyczny.	Pani	
Maria	 praktykuje	 także	 pomoc	
polegającą	na	zachęcaniu	do	wy-
rzucenia	choroby,	co	pomaga	 le-
czyć	różne,	często	bardzo	ciężkie,	
choroby.	
	 Maria	Wolniewicz	 jest	
osobą,	która	każdego	człowieka	
traktuje	indywidualnie.	Jest	pełna	
życzliwości	 dla	wszystkich	 ją	
odwiedzających,	 zwłaszcza	 dla	
dzieci.	Po	jej	terapii	dzieci	z	ura-
zami	poporodowymi	 	odzyskują	
zdrowie,	często	unikają	porażenia,	
niedowładów,	 zaczynają	mówić	
czy	 słyszeć.	Dorośli	 także	mogą	
podlegać	wspomaganiu	 energe-
tycznemu,	jednak,	z	uwagi	na	to,	
iż	myślą	negatywnie,	są	znacznie	
trudniejszymi	 pacjentami.	 Pani	
Maria	jest	jedną	z	niewielu	biote-
rapeutek,	które	ściśle	współpracują	
z	tzw.	medycyną	konwencjonalną.	
Celem	przybliżenia	 i	 pogłębie-
nia	wiedzy	z	onkologii,	ukończyła	
kurs	u	prof.	Wirgi,	poznała	także	
znaną	na	świecie	metodę	wizuali-

zacji	 prof.	 onkologa,	 psychiatry	
–	Carla	Simontona.	
	 Maria	Wolniewicz	za-
leca	swoim	pacjentom	stosowanie	
preparatów	 ziołowych,	 natural-
nych	środków	wspomagających	na	
bazie	owoców,	roślin	i	kopalin.	Jest	
zwolenniczką	medycyny	chińskiej.	
	 Dla	 psychoterapeutki	
człowiek	 stanowi	 zamkniętą	 ca-
łość,	którą	trzeba	traktować	kom-
pleksowo,	z	uwagi	na	to	współpra-
cuje	 z	najlepszymi	 radiestetami,	
bioterapeutami,	masażystami,	
psychologami.	Dodatkowo	sama	
prowadzi	kursy	duchowego	uzdra-
wiania,	a	także	organizuje	wyjazdy	
zdrowotne.	Wyznaje	 zasadę,	 iż	
trzeba	 stawiać	na	 jakość,	nie	na	
ilość,	 dlatego	 też	 prowadzone	
przez	nią	grupy	są	stosunkowo	nie-
wielkie.	Pani	Maria	prowadzi	także	
doradztwo	życiowe	 i	biznesowe,	
które	tak	znane	i	cenione	są	na	Za-
chodzie.	Osobiście	będziecie	mogli	
się	z	nią	spotkać	na	wykładzie,	któ-
ry	wygłosi	podczas	Wrocławskich	
Spotkań	Niezwykłości.
	 Recepta	Marii	na	życie:	
„Myśl	 człowieka	 jest	 twórczym,	
artystyczny	pędzlem	umysłu,	pale-
tą	barw	–	to	nasze	czakry	–	malują	
kolory	naszej	aury	życia	w	zależ-
ności	 od	 proporcji	 duszy,	 ciała	
i	umysłu.	Dlatego	rozwija	w	sobie	
siłę	woli,	by	w	nagłym	nieszczę-
ściu	mogła	być	dla	Ciebie	 tarczą	
ochronną.”

REKLAMA

woczesny	 i	 bezpieczny	 sprzęt,	
a	zasady	higieny	są	w	nim	prze-
strzegane	 równie	 rygorystycz-
nie,	jak	w	gabinecie	lekarskim.	
Wszystko	po	to,	by	pacjent	czuł	
się	maksymalnie	komfortowo.
  
 
W	Polsce	 podologia	 nie	
jest	 jeszcze	 tak	 popu-
larna,	jak	w	krajach	
E u r o p y 	 z a -
chodniej,	
gdzie	

z	medycz-
nej	 pielęgnacji	 stóp	 chętnie	
korzysta	 coraz	 więcej	 osób.	
Stopniowo	 zachodzą	 zmia-
ny	w	sposobie	myślenia	i	ludzie	
przestają	 się	wstydzić,	 uzmy-
sławiając	 sobie	 tym	 samym,	
że	zdrowie	 jest	ważniejsze	niż	
kompleksy	i	uprzedzenia.
Tekst	 powstał	we	współpracy	
ze	specjalistką	podologii	-	
Panią	Ewą	Krynicką-Braun.

Podologia. 
Co to takiego?

	 Podologia,	 to	 dzie-
dzina	medycyny	zajmująca	się	
badaniem	różnego	rodzaju	wad,	
zniekształceń	i	zaburzeń	funkcji	
stopy.	Bardzo	często	nie	zdaje-
my	sobie	sprawy,	jak	ważne	dla	
naszego	zdrowia	są	wypielęgno-
wane,	zadbane	stopy.	Problemy	
z	 nimi	 związane	 są	 przyczyną	
złego	 samopoczucia	 zarówno	
pod	względem	 psychicznym,	
jak	 i	 fizycznym.	Okazuje	 się,	
że	czasami	pewne	dolegliwości,	
które	 nam	 towarzyszą	 spo-
wodowane	 są	 defektami	 stóp,	
a	my	jesteśmy	tego	całkowicie	
nieświadomi.	 Często	 wizyta	

Z przykrością należy przyznać, że wiedza 
odnośnie podologii jest wśród mieszkańców 
naszego kraju znikoma. Nieliczne tylko osoby 
znają owo pojęcie. Warto to zmienić, ponieważ 
temat ten jest niezwykle istotny.

u	podologa	staje	się	początkiem	
terapii	 i	może	nam	bardzo	po-
móc.
	 	 Nieodpowiednie	
obuwie,	 skarpetki	 z	 tworzyw	
sztucznych,	niewłaściwa	higie-
na	czy	 lekceważenie	drobnych	
skaleczeń	i	otarć	to	najczęściej	
popełniane	 przez	 nas	 grzechy,	
za	które	pokutują	nasze	 stopy.	
A	przecież	są	one	podstawą	dla	
całego	ciała,	ciężko	pracują	każ-
dego	dnia	i	warto	o	nie	zadbać.
	 Zadaniem	 podologa	
jest	nie	tylko	rozpoznać,	z	jakim	
problemem	przychodzi	pacjent,	
ale	również	skierować	go,	jeśli	

to	konieczne,	do	odpowiedniego	
specjalisty,	chirurga,	dermatolo-
ga	 czy	 ortopedy.	 Pośredniczy	
on	w	takich	kontaktach,	a	także	
udziela	wskazówek	 potrzeb-
nych	do	właściwej	 pielęgnacji	
stóp	 i	 nóg	 oraz	 stosowania	
specjalistycznych	 preparatów	
kosmetycznych.
	 W	gabinecie	podolo-
gicznym	wykonać	można	szereg	
zabiegów.	Począwszy	od	rege-
neracji	i	ochrony	paznokci,	po-
przez	usuwanie	odcisków	i	ku-
rzajek,	skończywszy	na	masażu	
stóp	i	rozmaitych	zabiegach	
poprawiających	 sa-
m o p o c z u c i e .	 
 
 
 

W i z y t y	
u	 podologa	 pomogą	 pozbyć	
się	wielu	 bardzo	 nieprzyjem-
nych	 schorzeń	 oraz	wstydli-
wych	problemów	natury	 este-
tycznej	 będących	 często	 źró-
dłem	kompleksów	i	stresu.
	 Wyposażenie	takiego	
gabinetu	 stanowi	 bardzo	 no-

Monika 
Kuźmicz
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Zima, choć zimna, to jednak często kojarzy 
się nam pozytywnie. Jest coś urokliwego  
w połaciach białego, błyszczącego śniegu,  
w szczypiącym mrozie, a przede wszystkim  
w sankach, nartach i pokrewnych rozrywkach. 
W ostateczności w takim przecież żyjemy 
klimacie, że zimę przeżyć trzeba, nie ma rady, 
„obiecywane” od dawna „globalne ocieplenie” 
najwidoczniej jeszcze nie nadeszło.

Groźna zima
Marek 
Pietka

	 To	 nie	 jest	 artykuł	
o	 filii	 Teatru	 Polskiego,	 która	
znajduje	 się	akurat	na	dawnym	
dworcu	 kolejowym,	 choć	 teatr	
pojawi	się	w	tle,	będzie	to	jednak	
teatr	 oparty	 na	 innych	 założe-
niach,	bo	działający	ad	hoc	raz	na	
tydzień.	Każdej	niedzieli	wokół	
Świebodzkiego	 odbywa	 się	
uliczny	 spektakl,	 którego	 feno-
men	sprawia,	że	w	niepowtarzal-
ną	 rolę	może	wcielić	 się	każdy	
odwiedzający,	 jak	 i	 handlarz. 
Historia	 popularnego	 „placu”	
nie	 jest	wcale	 tak	 zamierzchła,	
jak	mogłoby	 się	wydawać.	Po-
czątek	 całemu	 coniedzielnemu	
zamieszaniu	 sprawiającemu,	
że	 najbliższa	 okolica	 zamienia	
się	w	 rwący	 potok	 ludzi,	 przy-
niosła	 decyzja	 o	 zamknięciu	
dworca	 21	 lat	 temu.	Kolej	 nie	
pozbyła	się	ani	budynku,	ani	naj-
bliższej	infrastruktury.	Do	dzisiaj	
można	 śledzić,	 jak	 z	 różnym	
szczęściem	 radzą	 sobie	 nowi	
najemcy	tej	monumentalnej	nie-
ruchomości	 i	 jak	 szybko	 zmie-
niają	się	szyldy	i	koncepcje.		
Parafrazując	wypowiedź	 ciecia	

Scena na Świebodzkim

z	filmu	Co	mi	zrobisz,	jak	mnie	
złapiesz?,	łatwo	stwierdzić,	że	na	
Świebodzkim	już	wszystko	było.	
Jego	mury	 pamiętają	 striptiz,	
nocny	 lokal	 z	 łódką	 pośrodku	
sali,	 czy	 całodobową	 dysko-
tekę.	 Pomysłów	 na	 następne	
biznesy	wewnątrz	 dworca	 nie	
brakuje	i	pod	tym	względem	nie-
czynny	wprawdzie	 Świebodzki	
podtrzymuje	 kontakt	 ze	współ-
czesnością.
	 Jedynym,	 jak	 dotąd,	
przedsięwzięciem,	 które	 cie-
szy	 się	 niesłabnącym	 powo-
dzeniem	 i	wysoką	 frekwencją	
klientów,	 jest	bazar	pod	gołym	
niebem.	Choć	 niezupełnie,	 bo	
towarzyszy	mu	kilkaset	 rozkła-
danych	 namiotów,	 przyczepy	
kempingowe	(jedna	z	nich	pełni	
funkcję	 kasy	 toaletowej)	 oraz	
peronowa	wiata	dla	wybrańców.	
Reszta	kramarzy,	ulokowana	na	
torach	w	 dalszej	 części	 terenu	
to	swoisty	pchli	targ.	Można	się	
tam	zaopatrzyć	w	stare	winyle,	
klucze	 francuskie,	 miedziane	
krany	i	przedmioty,	których	po-
jawienia	się	nie	sposób	przewi-

dzieć.	Wstęp	na	każdy	niedzielny	
„seans”	jest	bezpłatny.	
Sam	 dworzec	 pochodzi	 z	 19.	
stulecia.	Obecny	kształt	jest	urze-
czywistnieniem	kilku	projektów	
architektonicznych.	Gdyby	dzia-
łał,	byłby	jedynym	wrocławskim	
dworcem	czołowym.	Przez	pra-
wie	 150	 lat	 funkcjonowania	
umożliwiał	 bezpośrednie	 połą-
czenie	 ze	 pogórzem	 sudeckim.	
Powojenny	proces	odniemczania	
tzw.	ziem	odzyskanych	spowo-
dował,	 że	 powrócono	 do	 pier-
wotnej	wersji	na	wzór	niemiecki	
(Freiburgerbahnhof	 od	miasta	
Freiburg,	 pol.	 Świebodzice),	
mimo	że	już	wtedy	ze	Świebodz-
kiego	 prowadziło	 bezpośrednie	
połączenie	 do	 Świdnicy,	Wał-
brzycha	czy	Jeleniej	Góry.
	 W	ostatnich	dekadach	
istnienia	budynek	dworca	mógł	
poszczycić	się	 innym	rodzajem	
sławy.	Od	1994	roku	kolej	wy-
dzierżawia	 Teatrowi	 Polskie-
mu	 pomieszczenie,	 które	 jest	
zarazem	 północnym	wejściem	
budowli.	To	właśnie	przy	placu	
Orląt	 Lwowskich	 znajdowała	
się	 główna	 i	 tymczasowa	 sie-
dziba	 teatru,	którego	pierwotna	
lokalizacja	poważnie	ucierpiała	
na	 skutek	 pożaru	 w	 wymie-
nionym	 roku.	 Instytucję	 od-
budowano,	 a	mimo	 to	 do	 dziś	

została	Scena	na	Świebodzkim.	
Dworzec	 wpisał	 się	 także	 do	
historii	filmu,	„grając”	warszaw-
ski	 Dworzec	Wiedeński.	We	
Wrocławiu	przez	kilka	dni	gościł	
Stanisław	Wokulski	z	pozostały-
mi	bohaterami	Lalki.	
	 Dzisiaj	 niewiele	 zo-
stało	z	tamtego	rozmachu,	choć	
dworzec	wydaje	 się	 czekać	 na	
lepsze	 czasy	 nieznacznie	 tylko	
zakurzony.	Najbliższy	mu	teren	
to	rozciągnięty	wzdłuż	ulicy	Ro-
botniczej	targ.	Tuż	przy	zabytko-
wej	lokomotywie	i	wagonie	ba-
rowym	(dosłownie,	działa	w	nim	
pub)	co	niedziela	rozstawiają	się	
handlujący	 obuwiem,	 odzieżą,	
pościelą,	 zasłonami,	 drobną	
konfekcją,	a	im	dalej	w	kierunku	
dawnego	 Pafawagu,	 tym	wię-
cej	wyrasta	budek	z	gastronomią.	
W	stałej	ofercie	m.in.:	szaszłyk	
z	 grilla,	 kiełbaski,	 bigos	 czy	
gotowana	kukurydza.	Gdzienie-
gdzie	wystają	pojedyncze	stoiska	
z	 niemiecką	 chemią,	 cukierki	
na	wagę,	są	i	plantatorzy	czosnku	
oraz	pietruszki.	Pomiędzy	nimi	
kwitnie	 dystrybucja	 perfum,	 a		
dopiero	 na	 torach,	 gdzie	 szla-
ki	rozwidlają	się	szeroko,	zaczy-
na	 się	 drobny	 handel	 rzeczami	
używanymi.	W	pewnym	sensie	
istnienie	bazaru	jest	miernikiem	
zamożności	 społeczeństwa,	 ale	

też	okazją	do	nabycia	przedmio-
tów	niespotykanych	w	sklepach.	
„Plac	Świebodzki”	łączy	w	sobie	
kilka	 gałęzi	 handlu.	 Nie	 jest	
to	ani	typowa	giełda	staroci,	ani	
giełda	 rowerowa,	 choć	wymie-
niony	asortyment	 jest	 tam	stale	
obecny.	
	 Kolej	 podkreśla,	 że	
funkcjonowanie	targowiska	jest	
tymczasowe,	 bo	 i	 też	 plany	 (i	
tylko	 plany,	 nie	 zmienia	 tego	
faktu	rozpoczęcie	remontu	przy-
dworcowego	parkingu)	związane	
ze	 Świebodzkim	 od	wielu	 lat	
pozostają	 ambitne.	 Aktualny	
projekt	zakłada	powstanie	Cen-
trum	Świebodzkiego,	gdzie	dwo-
rzec	w	tradycyjnym	rozumieniu	
tego	 słowa	 ma	 być	 jednym	
z	elementów	okolicy	placu	Or-
ląt	Lwowskich.	Poza	 tym	mają	
powstać	restauracje,	hotele,	Cen-
trum	Sztuki	Współczesnej,	biu-
rowce,	nowe	lokale	rozrywkowe	
oraz	SPA.	Jednak	na	rozpoczę-
cie	 realizacji	 powyższej	wizji	
brakuje	 na	 przemian	 pieniędzy	
i	determinacji.	Warto	podkreślić,	
że	samo	opracowywanie	projek-
tu	 zajęło	 kolejowym	planistom	
siedem	lat	(2004-2011),	a	ostatni	
z	 proponowanych	 terminów	 –	
koniec	obecnego	roku	–	wypada	
już	włożyć	między	bajki.	
	 Tak,	 jak	 dawniej	 po-

ciąg	 ze	 Świebodzkiego	 miał	
łączyć	Wrocław	ze	Szczecinem	
(na	pamiątkę	tamtej	zapowiedzi	
powstały	 nawet	 płaskorzeźby	
przedstawiające	Pomeranię	oraz	
Silesię	 z	 herbami	 obu	 prowin-
cji	 pruskich	 i	 ich	 stolic),	 tak	
dzisiaj	mówi	 się	 o	 powstaniu	
linii	 z	 centrum	 do	 lotniska.	
Doskonałą	okazją	ku	temu	były	
czerwcowe	Mistrzostwa	Europy.	
Z	szumnych	zapowiedzi	powstał	
zaledwie	 przystanek	Wrocław	
Stadion,	który	wytyczono	po	ist-
niejącej	 trasie	kolejowej.	Dwo-
rzec	Świebodzki	 ustąpił	 pierw-
szeństwa	 Głównemu.	 Ostatni	
z	wymienionych,	 choć	 świeci	
blaskiem	własnym,	 jeszcze	 nie	
zdołał	„otrząsnąć	się”	po	ponad	
dwuletnim	 remoncie.	 I	 jakkol-
wiek	autor	tego	tekstu	chciałby	
się	mylić,	to	ani	dotychczasowe	
tempo	 prac	 na	 PKP,	 ani	mno-
żące	 się	 opinie	 ekonomistów	
o	zastoju	gospodarczym	w	całej	
Europie,	nie	spowodują	żadnych	
zmian	 w	 temacie	 Świebodz-
kiego.	 Obie	 sceny	 –	 teatralna	
i	 targowa	 –	 jeszcze	 długo	 za-
chowają	 rację	 bytu.	Co	więcej,	
żadna	z	powstałych	galerii	han-
dlowych	w	mieście	nie	zagroziła	
egzystencji	 „placu”,	 któremu	
prognozowany	 kryzys	 bardziej	
sprzyja	niż	szkodzi.

Michał
Ratajczak

	 No	właśnie	–	przeżyć.	
Oczywiście	 ofiary	 mrozów	
to	 przypadki	 skrajne,	 ale	 już	
ofiary	 przeziębień	 czy	 zbyt	
śliskich	 chodników	 zdarzają	
się	znacznie	częściej.	Zacznij-
my	 jednak	 od	 tego,	 co	 budzi	
największe	emocje.	Zazwyczaj	
już	 w	 listopadzie	 słyszymy	
o	 pierwszych	 ofiarach	wyzię-
bienia.	W	 tym	 roku	we	Wro-
cławiu	policja	prowadzi	po	raz	
kolejny	„Akcję	Zima”,	a	więc	
patrolowanie	miejsc,	w	których	
mogą	 znajdować	 się	 osoby	

bezdomne.	Policjanci	wspólnie	
z	 pracownikami	Miejskiego	
Ośrodka	 Pomocy	 Społecz-
nej	patrolują	ogródki	działko-
we	w	 poszukiwaniu	 osób	 nie	
posiadających	 stałego	miejsca	
zamieszkania.	 Napotkanym	
osobom	 udziela	 się	 informa-
cji	 o	 noclegowniach	 i	 schro-
niskach.	 Nie	 zawsze	 jednak	
są	 one	 tym	 zainteresowane,	
niemniej	 akcja	 będzie	 konty-
nuowana	 do	 końca	 zimy.	 Po-
licja	apeluje	też	do	nas,	byśmy	
dawali	znać	funkcjonariuszom	

o	osobach,	których	akcja	może	
dotyczyć.	
	 Bezdomni	 często	
spożywają	alkohol,	co	prowa-
dzi	 nawet	 do	 stanów	 daleko	
idącego	upojenia,	 a	wówczas	
nietrudno	 zapomnieć	 o	 pod-
stawowych	 środkach	 bezpie-
czeństwa.	 Alkohol	 zresztą	
tak	 naprawdę	 nie	 rozgrzewa,	
a	 gdy	 wyparuje,	 wówczas	
naczynia	 krwionośne	 kurczą	
się	i	człowiek	staje	się	jeszcze	
mniej	odporny	na	zimno.	Gdy	
człowiek	po	prostu	zaśnie	lub	
straci	 przytomność,	 a	 więc	
nie	będzie	się	ruszał	–	do	tra-
gedii	 już	tylko	krok.	Kwestia	
alkoholu	nie	dotyczy		zresztą	
tylko	bezdomnych	–	ostrożny	
powinien	być	każdy,	kto	pla-
nuje	 danego	wieczoru	wypić	
„większą	 ilość”	 i	 np.	wracać	
pieszo	do	domu…
	 Zimno	to	nie	jedyna	
kwestia.	Wypada	uważać	także	
na	oblodzone	ulice.	To	z	kolei	
dotyczy	 przede	 wszystkim	
osób	starszych.	Co	roku	wiele	
z	 nich	 doświadcza	 złamań	
i	zwichnięć	na	ulicach	i	chod-
nikach.	Wszelkiego	 rodzaju	

służby	 na	 ogół	 nie	 nadążają	
ze	zwalczaniem	skutków	zimy,	
piasek	i	sól	pojawiają	się	zbyt	
późno.	 Co	 gorsza,	 rzecz	 do-
tyczy	 nie	 tylko	 pieszych,	 ale	
i	 pojazdów,	 które	 również	
mogą	mieć	 problem	 ze	 śliską	
nawierzchnią.	Dlatego	 też	na-
leży	 pamiętać	 o	 zimowych	
oponach,	a	niekiedy	może	na-
wet	zrezygnować	z	mniej	waż-
nych	wyjazdów…
	 Z i m ą 	 o r g a n i z m	
jest 	 wyziębiony, 	 a	 zatem	
osłabiony	 –	 a	 wtedy	 łatwo	
o	 przeziębienie	 albo	 złapa-
nie	 wirusa.	 Ostatnimi	 czasy	
media	 dużo	 rozpisują	 się	 na	
temat	 grypy,	mówi	 się	 nawet	
(w	 niektórych	 przynajmniej	
miastach)	 o	 epidemii	 grypy.	
W	 szczególności	 powinny	
mieć	 się	 na	 baczności	 osoby,	
które	 dużo	 czasu	 spędzają	
z	innymi	ludźmi	w	pomieszcze-
niach,	w	niewielkiej	odległości	
od	siebie	–	zwłaszcza	ucznio-
wie,	 nauczyciele,	 pracownicy	
małych,	 zatłoczonych	miejsc.	
W	 grypie	 najgorsza	 nie	 jest	
ona	sama,	ale	powikłania,	jakie	
może	pozostawić.	Te	zaś	szcze-

gólnie	 groźne	 są	 dla	 układu	
krążenia	i	mogą	skutkować	np.	
zawałem	serca.
 
Jest	 jeszcze	 jeden	 przykry	
aspekt	zimy,	wyjątkowo	prze-
wrotny.	Oto	 dowiadujemy	 się	
ze	stron	internetowych	urzędu	
miasta,	 że	 tylko	 do	 5	 grud-
nia	we	Wrocławiu	 doszło	 do	
53	 interwencji	 z	 powodu	wy-
dzielania	 się	 tlenku	węgla	 do	
mieszkań.	 Poszkodowanych	
zostało	19	osób,	przy	czym	jed-
na	z	nich	zmarła.	Warto	zdawać	
sobie	sprawę	z	tego,	jak	groźna	
jest	obecność	czadu	w	powie-
trzu.	Jeśli	stężenie	wynosi	1,3	
proc.,	 to	czeka	nas	śmierć	 już	
po	 kilku	minutach,	 być	może	
nawet	 po	 jednej.	 Przy	 nieco	
niższym	 odsetku	 (0,16	 proc.)	
potrzeba	 kilkunastu	minut	 do	
zapaści.	Obecność	mniejszych	
dawek	może	 być	 przyczyną	
bólów	 głowy,	 nudności,	 wy-
miotów	i	ogólnego	złego	samo-
poczucia,	warto	więc	w	takich	
sytuacjach	nie	tylko	ratować	się	
lekami,	ale	też	brać	pod	uwagę	
możliwość	ulatniania	się	czadu.	
Najgroźniejsze	są	piecyki	typu	

junkers,	 kominki	 i	 paleniska.	
We	Wrocławiu	 chodzi	 nawet	
o	60	tysięcy	takich	urządzeń.	
 
Tlenek	węgla	 jest	groźny,	po-
nieważ	 jest	 bezbarwny	 i	 bez-
wonny.	Wiąże	się	z	hemoglobi-
ną	ponad	200	razy	szybciej	niż	
tlen	 i	 blokuje	 rozprowadzanie	
tlenu	po	organizmie.	Powinni-
śmy	 zatem	wietrzyć	 pomiesz-
czenia,	dbać	o	czystość	i	droż-
ność	przewodów	kominowych,	
bowiem	pełna	szczelność	może	
doprowadzić	do	niebezpieczeń-
stwa	(znacznie	poważniejszego	
niż	przeziębienie	będące	skut-
kiem	 uchylonych	 lufcików).	
W	mieszkaniu	można	zamonto-
wać	także	czujnik	czadu.	
	 Od	 początku	 paź-
dziernika	do	5	grudnia	w	Polsce	
zginęło	z	powodu	zatrucia	cza-
dem	21	 osób,	 zaś	 interwencji	
było	866.	W	skali	kraju	to	pew-
nie	 niewielkie	 liczby,	 biorąc	
pod	 uwagę	 liczbę	 ludności	
albo	liczbę	ofiar	innych	wypad-
ków.	To	jednak	nie	znaczy,	że	
można	 sprawę	 bagatelizować	
–	zwłaszcza	zimą.
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REKLAMA

Ewa Tomaszewska:	Chciałam 
dziś z Panią porozmawiać na 
temat szkodliwych substancji, 
które można znaleźć w żyw-
ności. 
Matylda Toczyńska:	 O	 tak,	
to	 temat	 rzeka,	 a	w	 jedzeniu	
można	naprawdę	znaleźć	sporą	
część	tablicy	Mendelejewa.	
E.T. No właśnie. Przejście na 
stuprocentowy tryb odżywiania 
ekologicznego jest niestety 
kosztowne. Proszę powiedzieć, 
które produkty naszego ja-
dłospisu koniecznie powinny 
być eko. 
M.T. Odradzam	 spożywa-
nie	 wszelkich	 warzyw	 bul-
wiastych.	 Rosnące	 pod	 zie-
mią	 organy	 asymilujące	 złe	
substancji	 nie	mają	 ich	 gdzie	
przekazać,	więc	wszystko	ku-
muluje	 się	właśnie	w	 bulwie.	
Największe	 ilości	 środków	
i	związków	chemicznych	znaj-
dują	 się	 w:	 brzoskwiniach,	
jabłkach,	 papryce	 słodkiej	

Kup sobie trucizny

(to	 zdecydowanie	 najbardziej	
opryskiwane	 warzywo),	 se-
lerze,	 nektarynach,	 truskaw-
kach,	 czereśniach,	 jarmużu,	
sałacie,	winogronach,	marchwi,	
gruszkach.	Nie	polecam	także	
spożywania	 większości	 do-
stępnych	w	 dużych	 sklepach	
mięs	 i	 wędlin.	 No	 i	 apeluję	
do	wszystkich	 o	 uważne	 czy-
tanie	etykiet.	 Ile	 razy	się	zda-
rzyło,	 że	 kupiliśmy	 parowki	
cielęce	 z	 zawartością	 cielęci-
ny	równą	1%?	
E.T. A co możemy jeść z pro-
duktów niekoniecznie bio? 
M.T.	 Bardzo	 niewielkie	 ilo-
ści	 związków	 toksycznych	
znajdziemy	 m.in.	 w	 cebuli,	
awokado,	słodkiej	kukurydzy,	
ananasie,	 szparagach,	 kiwi,	
kapuście,	brokułach	czy	w	po-
midorach.	
E.T. A gdyby Pani miała iść na 
zakupy do „zwykłego” sklepu, 
co mogłaby Pani kupić? 
M . T . 	 N i ew i e l e . 	 My ś l ę ,	

że	wodę,	wódkę	 i	mleko	zna-
nych	wytwórców.	
E.T. Czym się różni mleko 
krów hodowanych ekologicznie 
od tego krów chowu przemy-
słowego? 
M.T.	 Mleko	 krów	 hodowa-
nych	 ekologicznie	 ma	 bar-
dzo	 korzystny	 profil	 kwasów	
tłuszczowych	 i	 linolowych	
(40-60%	więcej	 niż	 zwykłe	
mleko).	 Zawiera	 także	 od	 30	
do	 aż	 70%	 więcej	 witamin	
i	 antyoksydantów.	Dzięki	 ta-
kiemu	 profilowi	mleko	m.in.	
pomaga	 obniżać	 zły	 choleste-
rol.	A	w	 ramach	 ciekawostki	
dopowiem,	 że	 Japończycy	
próbowali	 kiedyś	 syntetyzo-
wać	mleko,	ale	wyszło	im	ono	
zielone.	
E.T. Pani Matyldo, a co można 
znaleźć w produktach spożyw-
czych, które nie są bio?
M.T.	 Czasem	 mam	 wraże-
nie,	 że	 wszystko.	 Wszech-
obecny	 staje	 się	 glutaminian	
sodu,	 czyli	 popularne	 E621.	
Służy	 on	 jako	 wzmacniacz	
smaku	 i	 zapachu.	 Jego	 obec-
ność	 w	 żywności	 powoduje	
całą	 masę	 skutków	 ubocz-
nych	dla	naszych	organizmów:	

może	 wywoływać	 mutacje	
płodu,	wywołuje	 reakcje	aler-
giczne,	podrażnienia,	migreny,	
nawet	 astmę,	 źle	wpływa	 na	
dziecięce	 organizmy.	 Gluta-
minian	ma	 lekko	 narkotyczne	
działanie,	 zwiększa	 łaknienie,	
zmusza	 organizm	 do	 tego,	
by	 przyzwyczaił	 się	 do	 niego	
i	 nieustannie	 zgłaszał	 zapo-
trzebowanie	na	kolejne	porcje.	
Do	 jedzenia	dołącza	 się	 także	
benzoesan	 sodu	 –	 substancję	
konserwującą.	 Poza	wywoły-
waniem	alergii,	powoduje	także	
problemy	 behawioralne,	więc	
absolutnie	 nie	może	 być	 spo-
żywany	przez	dzieci	cierpiące	
na	 ADHD.	 Benzoesan	może	
także	 uszkadzać	 kod	 DNA,	
a	w	połączeniu	z	witaminą	C,	
tworzy	 rakotwórczy	 benzen.	
No	i	jest	też	gluten	–	szkodli-
wy	 nie	 tylko	 dla	 chorych	 na	
celiakię,	ale	także	wywołujący	
uczulenia	u	zupełnie	zdrowych	
ludzi.	Dodam	tylko,	iż	aktual-
nie	mamy	 315	 substancji	 do-
dawanych	do	 żywności,	 które	
są	 zatwierdzone	 przez	 Unię	
Europejską.	Mamy	też	43	syn-
tetyczne	barwniki	 (przed	wej-
ściem	do	UE	było	ich	6).

E.T. A jak w tym smutnym tle 
prezentuje się pieczywo? 
M.T. 	W	pieczywie	znajdziemy	
mnóstwo	polepszaczy	i	spulch-
niaczy.	Stosuje	się	je	po	to,	by	
proces	 produkcji	 był	 krótszy	
niż	 przy	 standardowym	wy-
pieku,	a	przydatność	produktu	
znacznie	 się	wydłużała.	 Skut-
kiem	tego	są	np.	chleby	tosto-
we	 –	 zdatne	 do	 spożycia	 np.	
przez	miesiąc.	Oczywiście	chle-
by	wypiekane	naturalnie	także	
mają	całkiem	przyzwoitą	datę
przydatności.	We	Wrocławiu	
takie	pieczywo	można	znaleźć	
niestety	 tylko	w	niewielu	pie-
karniach.		
E.T. Po jakim czasie dają 
się we znaki wszelkie skutki 
uboczne złego odżywiania? 
M.T. 	 Oczywiście	 nie	 jest	
to	kwestia	tygodnia	czy	miesią-
ca,	ale	proszę	uwierzyć,	że	po	
latach	ludzie	zaczynają	choro-
wać	i	nie	są	w	stanie	zrozumieć	
co	jest	tego	powodem.	Okazuje	
się	wówczas,	iż	wszystkie	azo-
tyny,	 fosforany	 czy	 żółcienie	
przypominają	 o	 sobie.	Choro-
by,	 których	 podłożem	 jest	 zła	
dieta,	 mogą	 być	 przeróżne.	
Od	tych	oczywistych,	czyli	np.	

cukrzycy,	otyłości,	po	zmiany	
nowotworowe	 na	 chorobie	
Parkinsona	i	Alzheimera	skoń-
czywszy.	O	 dwóch	 ostatnich	
nie	 mówię	 bez	 przyczyny.	
Istnieje	 substancja	 słodząca,	
która	 nazywa	 się	 aspartam.	
Uznana	jest	ona	za	jeden	z	kilku	
najbardziej	 niebezpiecznych	
szkodliwych	składników	żyw-
ności.	Udowodniono,	iż	aspar-
tam	powoduje	nagromadzanie	
się	w	mózgu	„złego	białka”,	co	
doprowadza	np.	do	choroby	Al-
zheimera	i	Parkinsona.	Po	roz-
kładzie	 aspartamu	 powstaje	
metanol,	który	uszkadza	wzrok.	
E.T. Kiedy ludzie sobie uświa-
damiają to, o czym Pani mówi, 
na pewno przezywają szok. 
M.T.	 To	 na	 koniec	 jeszcze	
dodam,	 że	wiele	 szkodliwych	
substancji	przenika	do	ustroju	
kobiet	w	ciąży	i	matek	karmią-
cych.	Część	z	nich	działa	tera-
togennie,	czyli	uszkadza	płód.	
Mam	nadzieję,	iż	mój	przekaz	
jest	spójny	i	jasny.	
E.T.	Jak	najbardziej.	Dziękuję	
za	rozmowę.			
 

Ewa
Tomaszewska
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Jakiś czas temu ktoś z moich czytelników zadał 
w jednym z komentarzy pytanie: co zrobić, gdy 
dłużnik jest za granicą, ale nie zachodzą prze-
słanki do wydania zaświadczenia o Europejskim 
Tytule Egzekucyjnym (ETE). Brakowało cechy 
tzw. „bezsporności” roszczenia. A więc co robić? 
Bynajmniej tak od razu nie odpuszczać! Unia 
Europejska przewidziała i takie sytuacje, a jakże. 

Odpowi edź 	 n a 	 py t an i e ,	
co	robić	w	tej	sytuacji	znajduje	
się	w	rozporządzeniu	Rady	Unii	
Europejskiej	 (WE)	nr	 44/2001	
z	22	grudnia	2000	r.	w	sprawie	
jurysdykcji	i	uznawania	orzeczeń	
sądowych	oraz	 ich	wykonywa-
nia	w	sprawach	cywilnych	i	han-
dlowych.	Już	kiedyś	o	tym	roz-
porządzeniu	pisałem,	ale	w	kon-
tekście	wykonania	w	Polsce	wy-
roku	wydanego	w	Austrii.
Po	pierwsze,	musisz	wiedzieć,	że	
aby	uruchomić	ten	tryb,	musisz	
mieć	już	tytuł	wykonawczy,	czyli	
np.	nakaz	czy	wyrok	z	klauzu-
lą	wykonalności.	Ale	nie	 tylko	
–	także	np.	ugodę	czy	akt	nota-

Dochodzenie roszczeń za granicą Polski 

rialny	z	klauzulą	wykonalności.
Po	drugie,	musisz	znać	miejsce	
zamieszkania	 dłużnika	 (jego	
siedzibę)	 na	 obczyźnie.	 Bez	
tego	 nie	 ustalisz	właściwości	
sądu,	 który	wykonalność	ma	
stwierdzić.	No	i	o	wykonalności	
dłużnik	 jest	 też	 zawiadamiany.	
Może	on	bowiem	wykonalność	
zaskarżyć	(wierzyciel	oczywiście	
także,	ale	raczej	odmowę).
Kolejną	 formalną	 czynnością	
jest	uzyskanie	w	polskim	Sądzie,	
który	wydał	Ci	nakaz	czy	wyrok,	
specjalnego	 „zaświadczenia	
zgodnie	 z	 art.	 54”.	 Jego	wzór	
stanowi	załącznik	nr	V	do	tego	
Rozporządzenia	Rady.	Sąd	wyda	

Ci	to	zaświadczenie	na	wniosek,	
nie	jest	to	szczególnie	skompli-
kowane.
Jak	 już	masz	 to	 zaświadczenie	
z	polskiego	Sądu,	to	możesz	zło-
żyć	wniosek	do	sądu	(lub	innego	
organu)	w	 kraju,	 gdzie	 ukrył	
się	Twój	dłużnik.	A	konkretnie	
gdzie?	To	zależy	od	kraju,	wykaz	
instytucji	też	wskazany	jest	w	za-
łączniku	nr	II	do	Rozporządzenia	
44/2001.	Np.	we	Francji	do:	
a) greffier en chef du tribunal de 
grande instance; b) président de 
la chambre départementale des 
notaires	w	przypadku	wniosku	
o	 stwierdzenie	wykonalności	
notarialnego	 dokumentu	 urzę-
dowego;	 zaś	w	Zjednoczonym	
Królestwie:	a)	w	Anglii	 i	Wa-
lii	 –	High Court of Justice	 lub	
–	w	przypadku	orzeczeń	w	spra-
wach	 o	 roszczenia	 alimenta-
cyjne	–	Magistrates’ Court,	po	
przekazaniu	 przez	Secretary 
of State; b)	w	Szkocji	–	Court 
of Session	 lub	 –	w	przypadku	
orzeczeń	w	 sprawach	 o	 rosz-
czenia	 alimentacyjne	 –	Sheriff 
Court,	 po	 przekazaniu	 przez	
Scottish Ministers; c)	w	Irlandii	
Północnej	–	High Court of Ju-
stice	 lub	 –	w	przypadku	orze-
czeń	w	 sprawach	o	 roszczenia	

alimentacyjne	–	Magistrates Co-
urt	po	przekazaniu	przez	Depart-
ment of Justice; d) w	Gibraltarze	
– Supreme Court of Gibraltar	lub	
–	w	przypadku	orzeczeń	w	spra-
wach	o	roszczenia	alimentacyjne	
– Magistrates Court,	po	przeka-
zaniu	 przez	Attorney General 
of Gibraltar.
No	dobra,	ten	Gibraltar	to	pewnie	
zbyt	często	nie	wystąpi…
Załącznikiem	do	wniosku	musi	
być	oryginał	 tytułu	wykonaw-
czego	(np.	nakaz	zapłaty	z	klau-
zulą)	 oraz	 oryginał	 „zaświad-
czenia	zgodnie	z	art.	54”.	Żeby	
przyspieszyć	procedurę	postaraj	
się	o	tłumaczenie	przysięgłe	tych	
dokumentów.	Wniosek	taki	pod-
lega	niestety	opłacie.	Ile?	To	są	
opłaty	 stałe,	 każdy	 kraj	 ustala	
swoje	 stawki,	w	Polsce	 to	300	
zł.	Opłaty	nie	mogą	być	zależne	
od	wartości	przedmiotu	sporu.
Ważne	też	jest	to,	że	sąd	zagra-
niczny	nie	 będzie	 badał	mery-
torycznie	 orzeczenia	 sądu	pol-
skiego.	Nikt	zatem	nie	podważy	
zasadności	wydania	wyroku	czy	
nakazu	 zapłaty.	 To	możliwe	
jest	 tylko	w	kraju,	 gdzie	 tytuł	
taki	wydano,	a	więc	w	tym	wy-
padku	w	Polsce.	Inna	sprawa,	że	
jak	dłużnik	dowie	się	o	wszczęciu	

procedury	za	granicą,	to	w	Polsce	
może	złożyć	wniosek	o	przywró-
cenie	terminu	np.	do	wniesienia	
sprzeciwu	od	nakazu	zapłaty.
Przepisy	 nie	 ograniczają	 cza-
su,	 kiedy	możesz	 z	 tym	wnio-
skiem	wystąpić.	Może	 to	 być	
nawet	 po	 przedawnieniu	 rosz-
czenia	w	Polsce.	 Jednak	wów-
czas	 ryzykujesz,	 że	 dłużnik	
zorientuje	 się,	 iż	 roszczenie	 się	
przedawniło	 i	 na	 tej	 podstawie	
podejmie	obronę.
Ale	 żeby	 nie	 było	 tak	 prosto	
(chociaż	 i	 tak	starałem	się	opis	
procedury	maksymalnie	 skró-
cić):	we	wniosku	do	sądu	zagra-
nicznego	musisz	wskazać	 swój	
adres	 dla	 doręczeń	w	 okręgu	
sądu,	gdzie	wniosek	był	składany	
lub	 swojego	pełnomocnika	dla	
doręczeń.	 Sąd	we	 Francji	 do	
Polski	doręczał	nic	nie	będzie.	
No	 cóż,	 niestety,	 jest	 to	 duży	
kłopot.	Oznacza	on	bowiem	naj-
częściej	konieczność	znalezienia	
prawnika	za	granicą.		Będzie	tak	
nawet	wówczas,	 gdy	masz	 już	
prawnika	polskiego	do	załatwie-
nia	tej	sprawy.
A	 jak	 uzyskasz	 już	 zaświad-
czenie	 to	 za	 granicą	 szukasz	
komornika.	Ale	to	całkiem	inna	
historia.

Powyżej	 nieco	 tylko	 liznąłem	
całą	procedurę.	W	rzeczywistości	
jest	 ona	 trudniejsza	 a	 do	 tego	
zawiera	szereg	wyjątków,	które	
stosuje	 się	 do	 różnych	krajów.	
Zapoznaj	się	jednak	z	tymi	regu-
lacjami	zanim	machniesz	ręka	na	
swoje	pieniądze.	

Karol Sienkiewicz
prawnik

W pewnych sytuacjach pracownik może być 
zwolniony z obowiązku świadczenia pracy  
a pracodawca z obowiązku wypłaty wynagro-
dzenia oraz innych świadczeń przysługujących 
pracownikowi mimo faktu iż stosunek pracy 
nadal trwa. Zwolnienie takie nazywane jest 
urlopem bezpłatnym. Urlop bezpłatny może 
być również udzielony w celu wykonywania 
przez pracownika pracy u innego pracodawcy. 

Urlop na dowolny cel
	 Na	pisemny	wniosek	
pracownika	pracodawca	może	
udzielić	 mu	 urlopu	 bezpłat-
nego	 –	 tak	 brzmi	 podstawo-
wy	 przepis	 art	 174	 kodeksu	
pracy	 regulujący	 zagadnienie	
urlopu	 bezpłatnego.	 Prze-
pisy	 nie	 określają	 okolicz-
ności	 w	 związku	 z	 którymi	
urlopy	te	mogą	być	udzielane.	
Ustawowo	 regulowany	 jest	
tylko	 tryb	 udzielania	 takiego	
urlopu.	Zatem	urlop	bezpłatny	
może	być	udzielany	na	dowol-
ny	cel	-	w	związku	z	wydarze-

Urlop bezpłatny pracownika

niami	o	charakterze	osobistym	
lub	 rodzinnym	 pracownika	
czy	wykonywaniem	pewnych	
funkcji	 lub	 nawet	 w	 związ-
ku	 z	 podjęciem	 innego	 za-
trudnienia	 –	 np.	 za	 granicą.		
Warunkiem	 niezbędnym	 do	
udzielenia	urlopu	bezpłatnego	
jest	 złożenie	 przez	 pracow-
nika	 wniosku.	 Zatem	 urlopu	
tego	rodzaju	nie	można	udzie-
lić	bez	inicjatywy	pracownika.	
Wniosek	 taki	 bezwzględnie	
powinien	mieć	formę	pisemną.	
Nie	musi	jednak	wskazywać	na	
okoliczności	z	powodu	których	

pracownik	 chcę	 skorzystać	
z	 urlopu	 bezpłatnego.	Warto	
jednak	mieć	na	względzie,	że	
takie	 uzasadnienie	 a	 raczej	
jego	 brak	może	 wpłynąć	 na	
decyzje	pracodawcy.	Przepisy	
nie	wskazują	 jakimi	kryteria-
mi	winien	się	kierować	praco-
dawca	przy	udzielaniu	urlopu	
bezpłatnego	–	zatem	występuje	
tu	pełna	dowolność.	
Odwołanie pracownika z urlopu
	 Przypisy	 nie	 wska-
zują	jak	długo	urlop	bezpłatny	
może	 trwać.	 Jedyną	 granicą	
czasową,	 jest	 co	 do	 zasady	
zakaz	udzielenia	tego	rodzaju	
urlopu	 na	 czas	 nieokreślony.	
W	 praktyce	 może	 zaistnieć	
sytuacja,	 w	 której	 to	 praco-
dawca	 będzie	 potrzebował	
pracownika	 przebywającego	
na	urlopie	bezpłatnym.	Przepi-
sy	przewidują,	że	w	przypadku	
urlopu	 bezpłatnego	 udzielo-
nego	 na	 okres	 przynajmniej	
trzech	miesięcy,	 strony	mogą	
przewidzieć	 dopuszczalność	
odwołania	pracownika	z	urlo-
pu.	Tym	samym	należy	wska-
zać,	że	w	przypadku	udzielenia	
urlopu	 bezpłatnego	 na	 okres	

krótszy	 powyższa	 klauzula	
nie	 jest	 dopuszczalna.	 Rów-
nież	 w	 sytuacji	 gdy	 strony	
nie	 zamieściły	 takiej	klauzuli	
a	 urlop	 został	 udzielony	 na	
okres	 przekraczający	 3	mie-
sięcy,	 pracodawca	 nie	 ma	
legalnej	 możliwości	 odwo-
łania	 pracownika	 z	 urlopu,	
nawet	w	przypadku	gdyby	za-
chodziły	szczególne	potrzeby	
pracodawcy.	
Warto	 zauważyć,	 że	 upraw-
nienie	do	odwołania	z	urlopu	
przysługuje	tylko	i	wyłącznie	
pracodawcy.	 Oznacza	 to,	 że	
pracownik	 nie	 może	 w	 spo-
sób	 skuteczny	 jednostronnie	
takiego	urlopu	przerwać.	Nie	
ma	 jednak	 przeciwwskazań	
aby	 przerwanie	 biegu	 urlopu	
nastąpiło	za	zgodą	pracodawcy	
oraz	pracownika.	
Praca u innego pracodawcy
	 Drugim	 rodzajem	
urlopu	bezpłatnego	 jest	urlop	
uregulowany	w	 art	 	 1741	 kp	
udzielamy	 w	 celu	 wykony-
wania	 pracy	 u	 innego	 pra-
codawcy.	 Na	 pierwszy	 rzut	
oka	widać	więc,	 że	 urlop	 ten	
służy	 realizacji	 innych	 celów	

niż	 urlop	 bezpłatny	 udzie-
lony	 na	 ogólnych	 zasadach.	
Urlop	 w	 celu	 wykonywa-
nia	 pracy	 u	 innego	 praco-
dawcy	 może	 być	 wykorzy-
stany	 w	 przypadku	 spadku	
zapotrzebowania	 na	 pracę	
u	macierzystego	pracodawcy.		
Takie	 czasowe	 przeniesienie	
pracownika	do	 innego	praco-
dawcy	powoduje,	że	stosunek	
pracy	jest	kontynuowany	lecz	
pracodawca	 dotychczasowy	
nie	ma	obowiązku	 zatrudnia-
nia	 pracownika	 oraz	 wypła-
cania	 wynagrodzenia	 z	 tego	
tytułu.	 Interes	 pracownika	
jest	 również	 zachowany	 po-
nieważ	 w	 takim	 przypadku	
może	 on	 wykonywać	 pracę	
oraz	zachowuje	prawo	do	wy-
nagrodzenia.	
	 Podstawą	do	udziele-
nia	urlopu	bezpłatnego	w	oma-
wianym	przypadku	jest	poro-
zumienie	między	 pracodaw-
cami	–	pracodawcą	który	pra-
cownika	dotychczas	zatrudnia	
oraz	 pracodawcą	 u	 którego	
pracownik	 ma	 wykonywać	
pracę.	 Niezbędną	 treścią	 po-
rozumienia	 jest	 wskazanie	

podstawy	 prawnej	 udzielenia	
urlopu	 bezpłatnego,	 termi-
nu	 rozpoczęcia	 tego	 urlopu	
oraz	 określenie	 czasu	 jego	
trwania.	 Dodatkowo	można	
określić	warunki	zatrudnienia	
u	nowego	pracodawcy.	Można	
na	 przykład	 postanowić,	 że	
pracownik	 zachowa	 dotych-
czasowe	warunki	płacy.	Chcąc	
udzielić	 urlop	 w	 omawia-
nym	 trybie	 należy	 pamiętać,	
że	 warunkiem	 niezbędnym	
jest	zgoda	pracownika	wyrażo-
na	w	formie	pisemnej.	Warto	
zaznaczyć	że	okres	tego	urlo-
pu	wlicza	się	do	okresu	pracy	
od	którego	zależą	uprawnienia	
pracownicze	 u	 pracodawcy	
dotychczasowego.

Sebastian Kryczka, 
prawnik

Karol Sienkiewicz,	
radca	prawny,	partner	kance-
larii	Sienkiewicz,	Jaroszewski,	
Zamroch.	Radcowie	prawni	

spółka	partnerska	(www.radco-
wie.biz),	prawnik	z	wieloletnim	
doświadczeniem	we	współpra-
cy	z	przedsiębiorcami;	zajmuje	
się	doradztwem	w	zakresie	
zakładania	i	rozwoju	biznesu;	
szczególnie	interesuje	się	praw-
nymi	aspektami	restrukturyza-
cji	przedsiębiorstw;	autor	bloga	
http://www.dochodzeniewie-
rzytelnosci.pl/		gdzie	omawia	
praktyczne	elementy	postępo-

wania	egzekucyjnego.	

Sebastian Kryczka,	
prawnik	specjalizujący	

się	w	problematyce	prawa	
pracy	oraz	prawa	cywilnego

s.kryczka@wp.pl
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	 D r o d z y 	 P a ń -
stwo,	 rzecz	 to	 niesłycha-
na!	 Oto	 dowiadujemy	 się	
na	 wpół	 podziemnymi	 ka-
nałami,	 gdzieś	 poza	 ma-
instreamem	 (tj.	 głównym	
ściekiem)	 informacyjnym,	
że	 14	 grudnia	w	 całej	Unii	
Europejskiej	weszły	w	życie	
nowe	 przepisy	 dotyczące	
norm	 żywieniowych.	 Zna-
cząco 	 og ran i cza j ą 	 one	
dostępność	 na	 rynku	 róż-
nych	wartościowych	 suple-
mentów	diety.	
	 Dzieje	 się	 tak,	 po-
nieważ	 na	mocy	 rozporzą-
dzenia	 1924	 /	 2006	 /	WE	
sprzedawcy	 naturalnych	
produktów	 medycznych	
muszą	 otrzymać	 specjalne	
zezwolenie,	jeśli	chcą	infor-
mować	klientów	o	 terapeu-
tycznych	 właściwościach	
oferowanych	 przez	 siebie	
produktów.	Łaski	tej	udzie-
lić	 może	 EFSA	 –	 Europe-
an	 Food	 Safety	Authority,	
czyli	 Europejski	Urząd	 ds.	

Nie! dla natury

Bezpieczeństwa	 Żywności.	
Wspaniale,	 gdyby	 nie	 to,	
że	 (jak	 donoszą	 śledzący	
sprawę	 blogerzy)	 od	 roku	
2008	złożono	w	nim	blisko	
44	tys.	wniosków,	a	zezwo-
leń	 urząd	 udzielił…	 241.	
EFSA	 na	 podjęcie	 decyzji	
potrzebuje	zresztą	3	do	5	lat,	
a	więc	spory	kawałek	czasu.	
Bez	 świstka	 z	 tej	 instytucji	
obrót	produktami	jest	na	róż-
ne	 sposoby	 ograniczany,	
czasami	 uniemożliwiany.	
Rzecz	 jasna	 idzie	 to	w	 pa-
rze	 z	 interesem	 koncernów	
farmaceutycznych	 stosują-
cych	 różne	 dziwne	 synte-
tyki	 i	 napychających	 nasze	
utrudzone	powłoki	cielesne	
tymiż	właśnie	chemikaliami.	
	 Ins ty tu t 	 Obrony	
Zdrowia	Naturalnego	twier-
dzi	nawet,	że	rezultatem	jest	
sytuacja,	 w	 której	 w	 razie	
choroby	 (własnej,	 dziecka,	
żony	 czy	 kogokolwiek	 bli-
skiego)	 dającej	 leczyć	 się	
bezpiecznym	lekiem	natural-

nym,	będziemy	zmuszeni	do	
korzystania	ze	szkodliwego	
zamiennika	 syntetycznego,	
o	 ile	 nie	 będziemy	 chcieli	
łamać	stanowionego	prawa.	
Przeciwko	 nowym	 prze-
pisom	 działają	 aktywnie	
organizacje	 takie	 jak	 bry-
tyjskie	Alliance	for	Natural	
Health	 czy	 Institut	 pour	 la	
Protection	 de	 la	 Santé	Na-
turelle,	wysyłające	protesty	
i	petycje	do	eurodeputowa-
nych.	 Ta	 druga	 instytucja	
zgromadziła	 już	 w	 trzech	
krajach	 (Francji,	 Luksem-
burgu,	 Belgii)	 ponad	 300	
tysięcy	 podpisów.	 Eurode-
putowana	Michèle	 Rivasi	
zauważa:	 „Do	 dnia	 dzi-
siejszego	 95%	 wniosków	
dotyczących	 produktów	 na	
bazie	 roślin	 zostało	 rozpa-
trzonych	 negatywnie	 przez	
EFSA”.	W	 odezwie	 Insty-
tutu	Ochrony	 Zdrowia	Na-
turalnego	 czytamy	 nawet,	
że	 „Nawet	 leki	 tak	 proste	
jak	 czosnek	w	 kapsułkach,	
czy	 wyciągi	 z	 rozmarynu,	
żurawin,	 chondroityna,	 olej	
z	wiesiołka	mogą	okazać	 się	
nielegalnymi	w	sprzedaży	w	ta-
kiej	formie	jak	obecnie”.

	 Biurokraci	 unijni	
deklarują	oczywiście,	że	ich	
celem	 jest	 ochrona	 pacjen-
tów.	 Oczywiście,	 a	 celem	
fotoradarów	 jest	 zwiększa-
nie	 bezpieczeństwa,	 mimo	
że	rząd	jednocześnie	wprost	
ogłasza,	 iż	ma	 to	 być	 śro-
dek	 reperowania	 budżetu	
państwa	 (czyli	 jednak	 po-
winniśmy	przekraczać	pręd-
kość,	jeśli	chcemy	prezento-
wać	 patriotyczne	 nastawie-
nie	i	uzupełniać	państwową	
kasę!).	 Producenci	 leków	
naturalnych	 oceniają,	 że	
koszt	ekspertyz,	badań	i	two-
rzenia	 dokumentacji	 może	
dla	 jednego	 suplementu	
sięgać	nawet	kilkuset	tysięcy	
złotych.	Paradoksem	jest	to,	
że	 przecież	 chodzi	 o	 sub-
stancje	 na	 ogół	 roślinnego	
pochodzenia,	 które	 w	 tej	
czy	 innej	 formie	 z	 powo-
dzeniem	 stosowane	 są	 od	
setek	i	tysięcy	lat.	Biurokraci	
zachowują	się	natomiast	tak,	
jakby	nie	dowierzali	oczywi-
stym	faktom	i	potrzebowali	
na	 wszystko	 „papierka”.	
Co	 więcej,	 tryb	 ich	 dzia-
łania	 jest	 równie	 powol-
ny	 (albo	 jeszcze	 bardziej),	

jak	wypłacanie	wypłat	pod-
wykonawcom	 pracującym	
na	 euro-2012-stadionach,	
skutek	jest	zresztą	podobny	
–	 drobni	 producenci	mogą	
nawet	 zbankrutować,	 nim	
urzędnicy	wreszcie	przyzna-
ją	odpowiednie	zezwolenie.
	 N i c 	 d z iw n e g o ,	
że	 w	 internecie,	 również	

Henryk 
Kwiatek

REKLAMA

polskim,	ruszyła	intensywna	
akcja	 zbierania	 podpisów	
pod	 petycją,	 w	 której	 sta-
wia	 się	 żądanie	wycofania	
zbędnych	regulacji	 i	umoż-
liwienia	klientom	dostępu	do	
leków	naturalnych.
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Urszula
Kurdyś

Zazwyczaj wkraczamy w nowy rok z nadzie-
ją, że nadchodzące 365 dni będzie lepsze niż 
minione. Polacy, nauczeni jednak doświadcze-
niem, pierwsze dni nowego roku witają nie 
tylko z nadzieją, ale i z niepokojem o zasobność 
swoich portfeli. Zwracamy w tym okresie 
większą uwagę na ceny. Początek stycznia jawi 
się nam bowiem jako czas podwyżek. Czy fak-
tycznie ceny najpopularniejszych produktów 
wzrosły w stosunku do cen z grudnia 2012? 
Sprawdziliśmy to.

PRODUKT Lidl Biedronka Auchan Real Tesco Leclerc Kaufland Carrefour

Najtańszy chleb w przeliczeniu na kg 2,90 2,90 3,14 2,98 3,32 2,98 4,78 4,98
1 kg mąki pszennej 1,49 1.49 1,98 1,49 1,55 1,45 1,48 2,05

Piwo Żywiec 0,5 l 2,99 3,08 2,68 3,39 2,99 2,69 2,85 3,19

Najtańsze piwo 0,5 l 1,79 1,45 1,49 1,39 1,29 1,29 1,39 1,35

Czekolada mleczna Wedel 100 g 2,59 2,58 2,58 2,59 2,99 2,69 2,62 2,99

Najtańsza czekolada 100 g 1,38 1,38 1,29 1,39 1,39 1,29 1,29 1,65

Masło 82% 200 g 3,59 3,79 3,58 3,99 3,69 3,49 4,29 4,79

10 jaj najtańszych 4,29 4,29 4,88 4,76 4,19 4,23 4,85 4,99

Karton mleka 1,5% (1 l) 1,95 1,95 2,29 1,99 2,19 2,45 1,95 2,05

Najtańsza woda niegazowana 1,5 l 0,59 0,59 0,65 0,65 0,59 0,69 0,58 0,60
Cukier biały kryształ 1 kg 3,49 3,45 3,64 3,65 3,65 3,58 3,45 3,65

1 kg kurczaka  7,19 7,19 7,69 8,59 7,99 8,59 7,19 7,99

1 kg najtańszych jabłek 2,19 1,99 1,69 1,14 2,25 2,45 2,25 2,49

1 kg najtańszych ziemniaków 0,88 1,90 0,96 0,89 0,99 2,00 0,99 0,99

8 rolek najtańszego papieru toaletowego 1,69 2,25 1,74 2,09 1,69 1,85 2,29 1,79

Herbata Saga 100 torebek 5,09 5,04 5,64 5,04 5,49 5,44 5,04 5,96

SUMA: 44,09 45,32 45,92 46,02 46,25 47,16 47,29 51,51

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,																	

-	Hipermarket	Auchan,	ul.	Francuska	6,	Bielany	Wrocławskie	
-	Hipermarket	Carrefour	Express,	Galeria	Dominikańska,	
-	Sklep	Kaufland,	ul.	Bardzka	1,	
-	Lidl:	Bierutowska	4-6,	
Sprawdzanie	cen	miało	miejsce	18	stycznia	2013

 Postanowiliśmy	 za-
pełnić	nasz	koszyk	w	najwięk-
szych	marketach	 i	 dyskontach	
znajdujących	się	we	Wrocławiu.	
Wybieraliśmy	zawsze	taki	sam	
zestaw	 produktów,	 kierując	
się	 kryterium	marki	 lub	 naj-

niższej	 ceny.	W	 tabeli	 obok	
prezentujemy	 zestawienie	 cen	
z	8	dużych	sklepów.	Najtańsze	
zakupy	 zrobiliśmy	 w	 Lidlu	 
(44,09	 zł),	 niewiele	 drożej	 za-
płaciliśmy	w	Biedronce	 i	Au-
chan	(odpowiednio	45,32	zł	oraz	

45,92	 zł).	Na	 zakup	wytypo-
wanych	 do	 naszego	 koszyka	
produktów	 najwięcej	wydali-
śmy	w	markecie	sieci	Carrefour	 
(51,51	 zł)	 i	 było	 to	 jedyne	
miejsce,	w	którym	musieliśmy	
zapłacić	więcej	niż	równowar-
tość	 banknotu	 z	 podobizną	
Kazimierza	Wielkiego.
	 Jeśli	porównamy,	 ile	
pieniędzy	musieliśmy	 zosta-
wić	w	danym	sklepie	w	grudniu	
2012	roku	kupując	te	same	pro-
dukty,	przekonamy	się,	że	oba-
wy	o	styczniowy	wzrost	cen	nie	
sprawdzają	 się	we	wszystkich	
przypadkach.	Więcej	niż	w	grud-
niu	 zapłaciliśmy	w:	Leclercu	
(47,16	zł,	w	grudniu	46,25	zł),	
Auchan	 (45,92	 zł,w	 grudniu	
40,13zł	 	 to	 w	 tym	 właśnie	
markecie	 zanotowaliśmy	 naj-
większy	wzrost	cen),	Biedronce	
(45,32zł,	w	grudniu	43,86	zł),	Lidlu 
( 4 4 , 0 9 	 z ł , 	 w 	 g r u d n i u 

43 , 0 8 	 z ł ) , 	 K au f l a n d z i e	 
( 4 7 , 2 9 	 z ł , 	 w 	 g r u d n i u 
44,76	 zł).	 Niższe	 iż	w	 grud-
niu	 ceny	 zastalimy	w	 nastę-
pujących	 marketach:	 Tesco	
(46,25	 zł,	 w	 grudniu	 48,54	
z ł ) , 	 C a r r e f o u r 	 ( 5 1 , 5 1	
zł,	w	grudniu	52,66zł)	oraz	Real	 
(46,02	zł,	w	grudniu	46,08	zł).
	 Co	ciekawe	najwięk-
sze	 różnice	 cenowe	 pomiędzy	
poszczególnymi	 sieciami	 skle-
pów	widoczne	 są	w	 przypad-
ku	 najbardziej	 podstawowych	
produktów,	 takich	 jak	 chleb	
(najtaniej	za	1	kg	chleba	zapła-
cimy	w	Biedronce	i	Lidlu	–	po	
2,90	zł,	najwięcej	w	Kauflandzie	
–	4,78	 zł	 i	Carrefourze	–	4,98	
zł),	 mleko1,5%	 w	 kartonie	
1	 litr	 –	 w	 Biedronce,	 Lidlu	
i	Kauflandzie	kupimy	za	1,95zł,	
natomiast	w	Leclercu	musimy	
zapłacić	za	nie	2,45zł.	Najtańszy	
papier	toaletowy	w	większości	

marketów	 kosztuje	 między	
1,69zł	a	1,85zł,	natomiast	w	Re-
alu,	Biedronce	i	Carrefourze	po-
nad	2zł	(odpowiednio:	2,09	zł,	 
2,25	zł,	2,29	zł).
	 Produkty,	 których	
ceny	 są	 najmniej	 zróżnico-
wane	 to:	 woda	 niegazowana	 
1,5	 litra	 (we	wszystkich	mar-

ketach	najtańsza	woda	kosztuje	
pomiędzy	 0,58	 zł	 a	 0,69	 zł)	
oraz	wszystkie	słodkie	produk-
ty	 na	 naszej	 liście:	 czekolada	
mleczna	Wedel	 (od	2,58	zł	do	
2,99	 zł),	 najtańsza	 czekolada	
(od	 1,29	 zł	 do	 1,65	 zł)	 oraz	
cukier	 1	 kg	 (od	 3,45	 zł	 do	 
3,65	zł).
	 Być	może	znajdująca	
się	obok	artykułu	tabela	i	wnio-
ski,	 jakie	można	 z	niej	wycią-
gnąć,	 zainspirują	 Państwa	 do	
zmiany	zakupowych	przyzwy-
czajeń.	Może	warto	 rozważyć	
perspektywę	dłuższego	spaceru	
do	 dalej	 położonego	marketu.	
Skorzystać	na	tym	może	i	nasze	
zdrowie	 i	 nasz	 portfel.	 Choć	
ceny	w	większości	 przypad-
ków	nie	 różnią	 się	 diametral-
nie,	w	 skali	miesiąca	kupowa-
nie	w	tańszych		sklepach	może	
przynieść	realne	oszczędności.
	 Choć	 nasz	 ranking	
obejmuje	 ceny	 najbardziej	
podstawowych	 produktów,	
z	których	kupowania	po	prostu	
ciężko	zrezygnować,	warto	przy	
okazji	 przytoczyć	 grudniowe	
badania	TNS	Polska.	Wynika	
z	niego,	że	23%	ankietowanych	
uważa,	 iż	 często	 lub	 czasami	
kupuje	 za	 dużo	 lub	 nabywa	
niepotrzebne	rzeczy,	rzadko	robi	
to	 30%	 badanych,	 natomiast	
42%	 respondentów	 uważa,	
że	 nigdy	 nie	 dokonuje	 takich	
zbędnych	 zakupów.	Wśród	
najczęściej	wymienianych	nie-
potrzebnie	kupowanych	rzeczy	
znalazły	 się:	 odzież,	 obuwie,	
urządzenia	 do	 kuchni,	 drobny	
sprzęt	elektroniczny,	żywność,	
książki	 i	 kosmetyki.	 Podczas	
zakupów	warto	więc	zastanowić	
się	nad	powodami,	dla	których	
chcemy	nabyć	dany	przedmiot,	
czy	 chcemy	 go	mieć	 z	 racjo-
nalnych	 powodów,	 czy	może	
dlatego,	 że	mają	 go	 nasi	 zna-
jomi,	bo	taka	panuje	moda,	bo	
ulegliśmy	wpływowi	 reklamy	
albo	 ktoś	 zastosował	 sprytny	
i	skuteczny	chwyt	marketingo-
wy.
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osiedla Wrocławia

Słowo o budowie Redaktor prowadząca
Ewa Tomaszewska

Prognoza cenowa na 2013 rok

 Od kilku tygodni, z okazji rozpoczęcia 
się sezonu studniówkowego, prześladuje nas 
hasło „Poloneza czas zacząć”. Jako że na-
sza redakcja zdążyła już o swoich maturach 
zapomnieć, zaprzątają nas zupełnie inne te-
maty. Zimę mamy w pełni, w Nowym Roku 
zdążyliśmy się już całkiem dobrze umościć, 
więc można zacząć działać pełną parą. A, pa-
rafrazując powyższe słowa dotyczące tańca: 
wrocławskie targi czas zacząć!
 A  zaczynamy z  wie lką  pompą.  
Już 17.02. w Muzeum Architektury przy uli-
cy Bernardyńskiej 5 odbędzie się pierwsza  
(z czterech planowanych) w tym roku edy-
cja Wrocławskich Targów Nieruchomości.  
W dniach 2-3.03. oraz 7-8.09 spotkamy się w 
Hali Stulecia na Targach Nowy Adres. Ponad-
to czekają nas Targi Budownictwa TARBUD 
(już pod koniec marca) i nieco później dwie 

edycje targów organizowanych przez spółkę 
redNet Media oraz Budujemy Wrocław Dni 
Dewelopera, za organizację których odpo-
wiada Polski Związek Firm Deweloperskich. 
Nasz miesięcznik planuje każdą z powyższych 
imprez objąć patronatem, zatem możecie być 
Państwo pewni, że jeśli zaszczycicie swoją 
obecnością któreś z tych wydarzeń, spotkacie 
się także z nami i naszą gazetą. 
 Tymczasem oddajemy w Państwa ko-
lejny dodatek deweloperski „Twój Dom”, 
w którym tradycyjnie znajdziecie mnóstwo 
interesujących wypowiedzi, porad i tekstów 
wypuszczonych spod piór znawców wro-
cławskiego rynku nieruchomości. Jesteśmy 
przekonani, że przekazywane za naszym po-
średnictwem informacje okażą się cenne. No  
i cóż więcej? Pozostaje napisać: „Do zobacze-
nia już 17.02.”.    

Trendy na rynku wrocławskim

REKLAMA
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W lipcowym eseju “Vivat crescat floreat Vra-
tislavia. Niech żyje, rośnie i kwitnie Wrocław” 
zapowiadałam – w kontynuacji vratislaviańskich 
tematów – dwa nowe cykle artykułów: “Osie-
dla Wrocławia” i “Wrocławskie budynki”. 
Nie było przy tym moją intencją prezentowanie 
Czytelnikom encyklopedycznej, historycznej 
i architektonicznej inwentaryzacji kolejnych 
dzielnic naszego miasta. Jak wiadomo, cha-
rakter i urok miejsc tworzą przede wszystkim 
ludzie, a dopiero w drugiej kolejności krajo-
brazy, budownictwo, infrastruktura i przed-
mioty – dlatego postanowiłam przedstawić 
osiedla Wrocławia przez pryzmat wspomnień 
mieszkańców i ich losów – czasem zupełnie 
niesamowitych, splecionych z niezwykłymi 
dziejami poszczególnych miejsc.

	 Repatrianci	 z	 Ziem	
Wschodnich	(z	okolic	Lwowa,	
Stanisławowa	 i	 z	 Wileńsz-
czyzny),	 ludzie	 zmuszeni	 do	
natychmiastowego	 opuszcze-
nia	 swoich	 wielopokolenio-
wych	 domostw	 i	 posiadłości	
na	utraconych	po	zakończeniu	
II	 wojny	 światowej	 wschod-
nich	rubieżach	Rzeczpospolitej	
–	 przyjeżdżali	 do	Wrocławia	
i	na	Dolny	Śląsk	–	by	tutaj,	na	
obcej	dla	nich	ziemi,	zbudować	
swój	nowy	dom.	
Wówczas	 –	młodzi	mieszkań-
cy	wsi	 położonych	 nieopodal	
Lwowa	(m.in.	Basiówki,	Dawi-
dowa,	Chodowic);	dzisiaj	–	już	
emeryci	 –	wspominają	 tamte	
trudne	dni,	kiedy	to	po	długiej,	
kilkutygodniowej	podróży	w	to-
warowych	wagonach,	bez	żad-
nych	 sanitarnych	 udogodnień,	
przybyli	 do	Wrocławia	wraz	
z	 rodzicami	 i	 rodzeństwem.	
Oprócz	podstawowych	rzeczy,	
które	 zmieściły	 się	 w	 chu-
ścianych	 tobołkach	 –	 zabra-
li	 ze	 sobą	 tylko	 prymitywne	
przenośne	 piecyki	 i	 zwierzęta	
(krowy	 i	 kozy).	To	 gwaranto-
wało	 im	 przeżycie	w	 tamtych	
ciężkich	warunkach.	
Pani	 Lusia	 z	 podlwowskiej	
Basiówki	 wspomina	 trudne	
lata	 1945-47.	Masowe	wysie-
dlenia	rozpoczęły	się	w	okręgu	
lwowskim	 już	 w	 1945	 roku.	
Nie	wszyscy	 zdecydowali	 się	

osiedla Wrocławia 
odcinek drugi – Maślice Małe i Wielkie

opuścić	 rodzinne	 strony.	 Ci,	
którzy	zostali	„w	domu”	–	że-
gnali	swoich	sąsiadów	i	krew-
nych	 ze	 łzami	w	 oczach.	Ro-
dziny,	 które	 podjęły	 odważną	
decyzję	wyjazdu	w	 nieznane	
–	otrzymywały	miejsce	w	tzw.	
„bydlęcych”	wagonach.	 Jed-
na	 rodzina	miała	 do	 dyspozy-
cji	 jeden	wagon	 –	w	 którym	
przyszło	 jej	 podróżować	wraz	
ze	zwierzętami	i	całym	swoim	
skromnym	dobytkiem.	Podróż	
pociągiem	trwała	od	4	do	6	ty-
godni.	Głód	był	codziennością.	
W	fatalnych	warunkach	sanitar-
nych	 panoszyła	 się	wszawica,	
słabsi	 zapadali	 na	 przeróżne	
choroby.	Najpierw	zawieziono	
ich	 nad	morze	 –	 do	miejsco-
wości	Golszewo.	Ludziom	nie	
spodobało	 się	 to	 miejsce:…
„nic,	tylko	morze,	piasek	i	pust-
ka	–	ziemia	licha,	marność	nad	
marnościami!”	
Nie	wysiedli	 nawet	 z	 pociągu	
–	 nie	 widząc	 tam	 dla	 siebie	
szans	 na	 jakąkolwiek	 egzy-
stencję.	Zażądali	 innego	miej-
sca,	 gdzie	 byłyby	warunki	 do	
prowadzenia	 gospodarstwa,	
hodowli	 zwierząt.	Następne	 2	
tygodnie	spędzili	oczekując	na	
niepewną	 przyszłość	w	 swo-
ich	 wagonach,	 na	 bocznicy.	
Potem	 znowu	 zaczął	 się	 kole-
jowy	 exodus	 –	 tym	 razem	 na	
południe.	Po	następnych	kilku	
tygodniach,	w	maju	1946	roku,	

trafili	 do	Wrocławia.	Maślice	
Małe	–	z	niedużymi,	skromnymi	
domkami	 i	wąskimi,	 długimi	
działkami,	gdzie	mogli	założyć	
przydomowe	ogrody	użytkowe,	
a	w	istniejących	dobudówkach	
hodować	 swoje	 krowy,	 kozy	
i	 drób	 –	 stały	 się	 ich	 drugim	
domem.	Jak	się	później	okazało	
–	już	na	stałe.
Nie	wszyscy	objęli	opuszczone	
domostwa.	Rodzina	 pani	Lusi	
trafiła	do	domku	Niemki,	któ-
ra	wraz	z	dzieckiem	mieszkała	
przy	 dzisiejszej	 ul.	 Sadowni-
czej	 –	 wówczas	 nazywanej	
przez	przybyszów	ze	wschodu	
„trzecim	blokiem”.	Współżycie	
z	Niemcami,	którzy	pozostali	na	
Maślicach	po	zakończeniu	woj-
ny,	układało	się	dobrze.	Gospo-
dyni,	z	którą	rodzina	pani	Lusi	
dzieliła	 dom,	 odnosiła	 się	 do	
nich	życzliwie.	Kiedy	w	 lipcu	
1947	 roku	 urodziła	 się	 siostra	
pani	 Lusi	 –	Niemka	 przynio-
sła	 im	 nawet	 swoją	 dziecię-
cą	wanienkę.	Mieszkali	 razem	
zgodnie	 przez	 niecały	 rok.	
Niedługo	po	narodzinach	małej	
Polki	–	po	Niemkę	z	dzieckiem	
przyjechał	z	wojennych	wojaży	
jej	mąż	–	i	razem	wyjechali	do	
Niemiec.	W	wielu	domach,	przy	
ulicach	Hodowlanej,	 Sadow-
niczej,	Nasiennej	 i	 Pasiecznej	
pozostało	jeszcze	kilka	niemiec-
kich	rodzin.	Były	to	najczęściej	
kobiety	z	dziećmi	lub	staruszko-
wie.	Ostatni	Niemcy	wyjechali	
z	Maślic	 dopiero	 pod	 koniec	
lat	50-tych.
Tuż	 po	 stanie	 wojennym	 (w	
latach	 80-tych)	 nawiązały	 się	
liczne	 przyjaźnie	 pomiędzy	
nowymi	Maśliczanami,	 a	 od-
wiedzającymi	ich	poprzednimi	
mieszkańcami	 osiedla.	 Kon-
takty	 były	 bardzo	 serdeczne.	
Często	–	zwłaszcza	w	tym	tak	
ciężkim	dla	nas	okresie	–	ma-
śliccy	Niemcy	 pomagali,	 jak	
tylko	 mogli,	 przywożąc	 lub	
śląc	żywność	i	przedmioty,	któ-
rych	wtedy	w	Polsce	najbardziej	
brakowało.	
	 W 	 p ow o j e n n ym	
Wrocławiu	 zjawiskiem	 po-
wszechnym	był	 tzw.„szaber”,	
czyli	 grabieże	 zastanego	ma-
jątku	ruchomego,	dokonywane	
przez	 ludzi,	 którzy	masowo	
przyjeżdżali	na	te	tereny	w	na-
dziei	łatwego	i	błyskawicznego	
obłowienia	 się.	 Rodzina	 pani	
Lusi	wprowadziła	 się	do	 jesz-
cze	 w	 pełni	 wyposażonego,	

zamieszkałego	 domu.	Ale	 tak	
było	w	maju	 1946	 roku.	Na-
tomiast	 późniejsi	 przybysze	
znaleźli	 się	 w	 o	 wiele	 trud-
niejszej	 sytuacji.	Pani	Danuta,	
która	wraz	z	rodzicami	i	czwór-
ką	 rodzeństwa	 przyjechała	 na	
Maślice	z	Kujaw	w	1947	roku,	
opowiada,	 że	 przyszło	 im	 za-
mieszkać	 w	 domu	 doszczęt-
nie	wyszabrowanym	-	nie	było	
nawet	okien	i	drzwi…	
	 C h o c i a ż 	 p r a -
wie	wszystkie	domki	z	ogródka-
mi	przetrwały	wojnę	bez	więk-
szych	 uszczerbków	 –	 jednak	
kilka	z	nich	 leżało	w	gruzach.	
Później,	 na	 przełomie	 lat	 70-
tych	 i	 80-tych,	 zbudowano	 na	
ich	miejscu	 typowe	 dla	 tego	
okresu	„kostki”.	
	 Kościół	zastano	w	ru-
inie.	Trzeba	go	było	odbudować	
od	 podstaw.	W	 tym	 okresie	
zorganizowano	 tymczasową	
kaplicę	w	ocalałym,	bogato	wy-
posażonym	 przedwojennym	
pensjonacie,	 gdzie	 obecnie	
mieści	się	przychodnia	zdrowia.
	 Mie szkańcy 	 Ma -
ślic	wspominają,	 że	 dzisiejsza	
ul.	 Legnicka,	 główna	 arteria	
prowadząca	do	centrum	miasta,	
była	zupełnie	opustoszała,	pełna	
gruzu	po	zburzonych	domach.	
Na	 przestrzeni	 kilku	 kilome-
trów	 ocalało	 zaledwie	 kilka	
przedwojennych	kamienic,	za-
jezdnia	tramwajowa,	murowane	
ogrodzenie	i	dom	pogrzebowy	
na	cmentarzu	żydowskim	oraz	
hangar	wraz	z	budynkiem	głów-
nym	lotniska	Gandau.	
	 Do	 tzw.	 „miasta”	
można	 było	 dotrzeć	 z	Maślic	
przez	kładkę,	przerzuconą	po-
przez	 rzekę	 Ślęzę	 –	 bowiem	
most	 był	 zburzony.	 Trzeba	
było	dochodzić	do	tramwaju	na	
sąsiednie	osiedle	Pilczyce	–	nie	
było	 innych	 środków	 komu-
nikacji	miejskiej.	Nieco	 póź-
niej	 zorganizowano	 transport	
samochodami	 wojskowymi.	
Wchodziło	 się	do	nich	po	3-4	
schodkach,	 wewnątrz	można	
było	 usiąść	 na	 obustronnie	
zainstalowanych	 ławeczkach.	
Ponad	siedziskami,	na	metalo-
wym	stelażu	rozpięto	plandekę	
–	stąd	wzięła	się	swojska	nazwa	
tych	 pojazdów:	 „wojskowa	
buda”.	 Jednak	 stale	 rower	po-
zostawał	 najdogodniejszym,	
zawsze	 dostępnym	 środkiem	
lokomocji.	Ojciec	pani	Danuty	
codziennie	jeździł	nim	do	pra-

cy	w	Pafawagu.	
	 Na	 terenie	 zielonym	
między	 torami	 kolejowymi	
a	 dzisiejszą	 ul.	 Królewiecką	
znajdowały	się	tajemnicze	wo-
jenne	bunkry	–	schrony	–	ma-
gazyny,	 ukryte	 pod	 ziemnymi	
nasypami.	
	 W	okolicach	 dzisiej-
szych	 ulic	 Potokowej	 i	 Pół-
nocnej,	 nad	Odrą,	 wojskowe	
patrole	pełniły	nieustającą	wartę	
przy	 poniemieckiej	 fabryce	
amunicji.	Mnóstwo	 samocho-
dów	transportowało	zawartość	
przyfabrycznych	magazynów,	
odjeżdżając	w	kierunku	Dworca	
Głównego.	 Ponoć	 za	 czasów	
niemieckich	maślicką	 fabrykę	
z	 wrocławskim	 dworcem	 łą-
czył	tunel.	Mówiono,	że	przed	
1946	 rokiem	 cały	 transport	
odbywał	się	podziemną	drogą.	
Maślice	Małe	 zamieszkiwa-
li	wówczas	 przeważnie	 robot-
nicy	 tej	 fabryki.	 Przy	 swych	
skromnych	domkach	hodowa-
li	również	zwierzęta	i	uprawiali	
ogródki,	 żywiąc	w	 ten	 sposób	
całe	swoje	 rodziny.	Natomiast	
mieszkańcami	Maślic	Wielkich	
byli	 przede	 wszystkim	 rol-
nicy,	 którzy	mieli	 do	 dyspo-
zycji	 większe	 połacie	 ziemi	
uprawnej.
Jesteśmy	dziećmi	wojny	–	mó-
wią	 o	 sobie	 dzisiejsi	maśliccy	
emeryci.	Od	najwcześniejszych	
lat	 dziecinnych	 towarzyszyła	
nam	 powszechna	 bieda.	 By-
liśmy	 przyzwyczajeni	 do	 co-
dziennego	oszczędzania	wody,	
nikłych	 porcji	 żywności,	 cza-

sem	głodu	 i	 chłodu.	W	 latach	
1946-47	 ratowały	 nas	 paczki	
UNRRA	z	mąką,	ryżem,	czarną	
herbatą,	 gorzką	 czekoladą…
tak	 pysznej	 herbaty	 już	 nigdy	
potem	 nie	 piłam	 –	wspomina	
pani	Lusia.	Nasze	mamy	i	bab-
cie	woziły	 na	 targ	 przy	 placu	
Nankiera	 wytworzone	 wła-
snoręcznie	 z	 pracy	 na	 gospo-
darstwie	 produkty	 spożywcze	
(mleko	od	własnej	krówki,	ma-
sło,	 sery,	 jaja	 od	 „prawdziwej	
kury”)	–	ten	mały	handel	poma-
gał	nam	przetrwać	trudne	czasy.	
Chociaż	 trzeba	 przyznać,	 że	
polskie	 rodziny	 przybywające	
na	Maślice	po	tułaczce	wojennej	
z	Europy	Zachodniej,	przywo-
ziły	ze	sobą	całe	wyposażenie:	
buty,	ubrania,	pościel,	a	nawet	
obrusy	 i	 kotary…Oczywiście	
tak,	 jak	 wszędzie	 wówczas,	 
i	u	nas	–	na	Kozanowie	i	Ma-
ślicach	Wielkich	–	stacjonowały	
oddziały	wojsk	radzieckich.	Pa-
miętamy,	jak	sowieccy	żołnie-
rze	ściągali	żarówki	z	przydroż-
nych	 słupów,	 by	 „zamienić”	
je	później	na	wódkę!	–	śmieją	
się	panie	Danuta	i	Lusia.	Było	
biednie,	 ale	 za	 to	weselej,	 niż	
dziś!	Co	sobota	organizowano	
zabawy	w	 świetlicy	na	Maśli-
cach	Wielkich.	 Szło	 się	 całą	
zgrają	 na	 potańcówki	 ze	 śpie-
wem	na	 ustach,	 a	 po	 zabawie	
często	 odwoził	 nas	 do	 domu	
ciężkim	wojskowym	motorem	
sympatyczny	 Kola	 –	 jeden	
z	 zaprzyjaźnionych	 żołnie-
rzy	radzieckich.

Beata 
Bigda

REKLAMA
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Zima wcale nie jest taka zła Monika 
Kuźmicz

 Sezon zimowy trwa w najlepsze. Przed 
nami, tak gorąco wyczekiwane przez wszyst-
kich uczniów, ferie. Posypało obficie śniegiem 
i chwycił mróz, ku wielkiej radości tych, któ-
rzy zimowy wypoczynek zaplanowali właśnie 
teraz i ku rozpaczy kierowców, zmagających 
się z oblodzonymi drogami i niekończącymi się 
korkami.
 Mimo wszystko, co by to był za styczeń 
bez śniegu, gwaru dzieciaków szalejących na 
sankach i nosów zaczerwienionych na mrozie. 
Tym bardziej sceptycznym z naszych czytel-
ników, proponujemy z kolei pomyśleć, jak 
wspaniale będzie powitać wiosnę, gdy już słoń-
ce zacznie przygrzewać, a dni staną się coraz 
dłuższe.
 W styczniowym numerze naszej gazety 
kontynuujemy w dodatku turystycznym prze-
gląd ciekawych miejsc będących propozycją na 
spędzenie wolnego czasu i zimowego urlopu. 
Skupiamy się przy tym na miejscach może 

mniej znanych, ale za to przyciągających swoim 
wyjątkowym klimatem i urokiem. Nie wszyscy 
mieszkańcy Wrocławia zdają sobie sprawę, jak 
wiele atrakcji turystycznych o niepowtarzalnym 
charakterze kryje w sobie Dolny Śląsk. Dzięki 
swemu położeniu geograficznemu i wielości za-
bytków jest to region przyciągający przez cały 
rok. Również zimą oferuje mnóstwo magicz-
nych miejsc, by wypocząć, ciesząc się śnieżnym 
krajobrazem i energią, jaką dają sporty zimowe. 
A dla wielbicieli szusowania atrakcji na Dolnym 
Śląsku nie brakuje. Karpacz, Szklarska Poręba, 
Czarna Góra czy Zieleniec. To tylko niektóre 
z naszych propozycji.
 Gorąco zachęcamy do korzystania  
z uroków pięknej, białej zimy i śledzenia na-
szego dodatku turystycznego. Mamy nadzieję, 
że będzie on źródłem pomysłów i tegoroczne 
ferie upłyną Państwu pod znakiem wspaniałego 
wypoczynku i nowych inspiracji.  

Ferie w polskich górach 

„Marsz Bałkany”

REKLAMA
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czy	są	piętra	klimatyczne.	Warto	
także	nadmienić,	iż	w	Sudetach	
można	skorzystać	z	jednej	z	kil-
ku	tras	narciarstwa	biegowego.	
Tak	więc	wszystkich	młodych	
kibiców	 Justyny	Kowalczyk,	
którzy	chcieliby	pójść	w	ślady	
mistrzyni,	 zapraszamy	 wła-
śnie	w	rodzime	Sudety.				
	 Jeśli	jednak	góry	w	re-
jonie	Dolnego	Śląska	zwiedzili-
ście	Państwo	wszerz	 i	wzdłuż,	
możecie	wybrać	się	w	nieco	dal-

REKLAMA

Bańka pękła. 14.01., a właściwie już 12.01., bo 
przecież weekend też się liczy, rozpoczął się 
czas zimowego wypoczynku. Ferie potrwają do 
24.02 i jak zwykle będą odbywały się w dwuty-
godniowych transzach według poszczególnych 
województw. 

	 Aktualnie	 ferie	 trwa-
ją	w	aż	pięciu	województwach	
(lubuskie,	małopolskie,	święto-
krzyskie,	 kujawsko-pomorskie	
i	wielkopolskie).	Mieszkańcy	
Dolnego	 Śląska	wypoczywać	
będą	 na	 przełomie	 stycznia	
i	lutego	(28.01-10.02.).	A	gdzie	
będą	wypoczywać?	
	 Jak	nietrudno	się	do-
myślić,	 morze	 podczas	 ferii	
pozostanie	niestety	w	odwrocie.	
Główna	 uwaga	 skupi	 się	 na	
polskich	 (choć	 pewnie	 także	
na	tych	zagranicznych)	górach.	
Mamy	 to	 szczęście,	 że	w	 na-
szym	kraju	terenów	wyżynnych	
i	górzystych	nie	brakuje.	Góry	
Świętokrzyskie,	Karpaty,	Sude-

Ferie w polskich górach 

ty	wraz	ze	 swoimi	wszystkimi	
pasmami	 to	doskonałe	miejsca	
nie	 tylko	na	 piesze	wędrówki,	
ale	także	na	to,	na	co	większość	
z	nas	czeka	zimą	–	na	białe	sza-
leństwo.	
	 Dolnoślązakom,	czyli	
naszym	Czytelnikom,	 polecić	
możemy	oczywiście	 spędzenie	
ferii	 w	 dolnośląskich	 miej-
scowościach	 turystycznych	
typu	Karpacz,	 Szklarska	 Po-
ręba	 czy	 Zieleniec.	 Słowem:	
„Witamy	w	 Sudetach”.	 Sieć	
szlaków	 turystycznych	 jest	
tutaj	bardzo	dobrze	rozwinięta.	
Odwiedzających	 przeciągają	
dobrze	 przygotowane	 stoki,	
których	 stopień	 trudności	 jest	

na	tyle	zróżnicowany,	że	swoich	
sił	 próbować	mogą	 zarówno	
zaprawieni	 w	 boju	 narciarze	
i	snowboardziści,	jak	i	ci,	którzy	
częściej	niż	na	nogach,	opierają	
swój	ciężar	na	nieco	innych	czę-
ściach	ciała.	W	samych	górach	
tego	 łańcucha	 panuje	 typowo	
górski	klimat	–	jest	dość	chłod-
no	i	wilgotno.	Na	nieco	niższych	
poziomach	zetkniemy	się	z	kli-
matem	 ciepłym	 i	wilgotnym.	
Odpowiedzialne	za	taki	stan	rze-

szą	podróż,	bo	na	Śląsk.	Pasmo	
górskie	Karpat,	 jakim	 są	Be-
skidy,	 oferuje	 turystom	wiele	
miejscowości	 odpowiednich	
ku	aktywnemu	wypoczynkowi.	
Dość	wspomnieć	 takie	miej-
scowości,	 jak	Wisła,	 Szczyrk,	
Brenna	 czy	Ustroń.	 Najwyż-
szym	 szczytem	Beskidu	 Ślą-
skiego	 jest,	 zaliczane	 do	Ko-
rony	Polskich	Gór,	Skrzyczne,	
z	 którego	 rozciąga	 się	 prze-
piękna	 panorama	na	 pobliskie	

Ewa 
Tomaszewska

tereny.	 Beskidy	 są	 terenem	
charakteryzującym	 się	 dość	
dużą	 zmiennością	 pogodową.	
Często	można	 tu	 doświadczyć	
intensywnego	deszczu	 czy	 sil-
nego	wiatru.	Aktualnie	warunki	
narciarskie	w	Beskidzie	Śląskim	
są	 bardzo	 dobre	 i	 nic	 nie	 za-
powiada,	 żeby	w	 najbliższym	
czasie	 cokolwiek	 miało	 się	
zmienić.	Może	więc	warto	spa-
kować	się,	wsiąść	w	samochód	
czy	pociąg,	odbyć	nieco	dłuższą	
podróż	i	móc	cieszyć	się	dotąd	
nieznanymi	terenami.	
	 Polskie	góry	z	pewno-
ścią	 są	miejscem	atrakcyjnych	
dla	 chcących	wypocząć	 Pola-
ków.	Jednak	należy	pamiętać,	iż	
góry	„nie	należą”	wyłącznie	do	
nas.	Istnieją	pasma	Sudetów	czy	
Karpat,	które	dzielimy	z	naszy-
mi	sąsiadami	zza	miedzy.	Część	
z	zaprawionych	narciarzy	uwa-
ża,	iż	czeskie	czy	słowackie	sto-
ki	są	nieco	lepiej	przygotowane	
i	zaopatrzone	od	tych	polskich.	
Naturalnie	nie	jest	to	miejsce	na	
debatę	nad	stanem	polskich	wy-
ciągów	i	stoków.	Każdy	czytel-
nik	ma	wolny	wybór	i	sam	może	
sprawdzić,	czy,	jak	mówi	stare	
przysłowie:	 „wszędzie	 dobrze,	
gdzie	nas	nie	ma”.	

REKLAMA
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W numerze „Słowa Wrocławian”, który właśnie 
Państwo czytacie, postanowiliśmy zamieścić 
dodatek zatytułowany „Twój Relax”. Wydaje 
się, że wszyscy lubimy odpocząć od natłoku 
codziennych wydarzeń. Czy jednak statystycz-
ny Polak jest genetycznie predestynowany do 
wypoczynku?

Relaks po polsku 
Ewa 
Tomaszewska

	 Jak	wykazały	 bada-
nia,	ponad	1/3	Polaków	pracu-
jących	uznaje,	iż	aby	prawdzi-
wie	 odpocząć,	 potrzebuje	 aż	
trzech	tygodni	wolnych	od	pra-
cy.	Dokładnie	1/3	zadowala	się	
najczęstszą	 opcją	 urlopową,	
czyli	dwoma	tygodniami.	Du-
żemu	odsetkowi	pracowników	
marzy	się	aż	miesiąc	wolnego,	
a	 pracoholikom,	 których	 jest	
około	8%,	starcza	ledwo	kilka	
dni.	Wynika	 więc	 zatem,	 że	
bardzo	 lubimy	wypoczywać	
i	wolimy,	by	był	to	wypoczy-
nek	stosunkowo	długi.	 I	 tutaj	
pojawia	się	mała	niespodzian-
ka,	 bo	 owszem	 –	 chcemy	
mieć	 jak	 najwięcej	wolnego,	
ale	w	gruncie	rzeczy	nie	cho-
dzi	nam	o	to,	by	odpocząć,	ale	
o	 to,	 by…	nie	musieć	 iść	 do	
pracy.	Jesteśmy	w	tym	jednak	
niezwykle	niekonsekwentnym	
narodem,	gdyż…	
	 Kiedy	 już	 „wysępi-
my”	 od	 pracodawcy	 należny	
nam	 urlop	 i	 szczęśliwi	 je-
dziemy	 na	 wakacje,	 okazuje	

się,	 iż	 podczas	 tak	wyczeka-
nego	 wolnego,	 w	 ogóle	 nie	
potrafimy	wypoczywać.	Część	
z	nas	spędza	swój	urlop	przed	
telewizorem	 i	 komputerem	
lub,	 w	 najlepszym	 wypad-
ku,	w	galerii	handlowej.	Oczy-
wiście	wierzę,	 że	 są	 to	 czyn-
ności	 dla	 niektórych	 niezwy-
kle	relaksujące,	ale	czy	warto	
poświęcać	 na	 nie	 urlop?	Dla	
tych,	którzy	już	zdecydują	się	
na	wyjazd,	dni	wolne	od	pracy	
najczęściej	 też	 nie	 są	 najła-
twiejsze	 do	 przeżycia.	Więk-
szość	z	nas,	czy	to	z	przyzwy-
czajenia,	 czy	 też	 z	 przykazu	
szefa,	sprawdza	maile,	odbiera	
służbowe	telefony;	krótko	mó-
wiąc	 –	 pracuje,	 tylko	w	 inny	
miejscu	 niż	 zazwyczaj.	 Skut-
kiem	tego,	wracając	z	urlopu,	
mamy	wrażenie,	że	przydałoby	
się	 nam	 jeszcze	 kilka	 dni	 na	
tzw.	 oragnięcie	 się,	 które	 tak	
naprawdę	miałoby	nam	służyć	
jako	„urlop	właściwy”.	
	 Jeśli	 jednak	 cudem	
się	 zdarzy,	 że	 podczas	 cza-

su	 wolnego	 nie	 pamiętamy	
o	tym,	co	czeka	nas	po	powro-
cie	 do	 szarej	 rzeczywistości,	
nadal	nie	jesteśmy	najlepszym	
przykładem	człowieka	zrelak-
sowanego.	 Polak	 lubi	 wypo-
czywać	w	 pubie	 przy	 piwie,	
przy	głośnej	muzyce,	tłumnie,	
hałaśliwie	 i	niestety	niechluj-
nie.	Kultura	wypoczynku	(jak-
kolwiek	 rozumiana)	 to	 u	 nas	
pojęcie	 dość	 abstrakcyjne.	
Nie	można	się	jednak	załamy-
wać,	 gdyż	 odpoczynku,	 tak	
jak	 wszystkiego	 innego,	 po	
prostu	można	się	nauczyć.	Jak?
	 Istnieje	 kilka	 cał-
kiem	 przydatnych	 rad,	 któ-
re 	 pozwolą 	 nam	 podczas	
urlopu	 zapomnieć	 o	 pracy.	
Przede	wszystkim	powinniśmy	
dobrze	zaplanować	sobie	ostat-
nie	dni	pracy,	w	których	trzeba	
zamknąć	 rozpoczęte	 tematy	
bądź	przekazać	swoim	współ-

pracownikom	wskazówki	nie-
zbędne	 do	 poprowadzenia	
zadania.	Warto	 także	 zadbać	
o	to,	by	ustawić	w	swojej	po-
czcie	 autoresponder.	W	pew-
nym	 stopniu	 zagwarantuje	
nam	 to,	 że	 „interesanci”	 nie	
będą	 nas	 nękali	 telefonami.	
No	 i	właśnie,	 rzecz	 najprost-
sza,	 a	 najtrudniejsza	 do	 zro-
bienia	 –	 służbowe	 telefony	
zostawiamy	w	miejscu	pracy,	
zwłaszcza	 w	 trakcie	 urlopu.	
Jeśli	 zadzwoni	 ktoś,	 z	 kim	
trzeba	porozmawiać,	zapewne	
kolega	czy	koleżanka	z	pracy	
będzie	w	stanie	lepiej	mu	po-
móc	niż	my,	którzy	dopiero	co	
schodzimy	ze	stoku	czy	wyła-
niamy	się	z	morskiej	piany.	
	 O	tym,	że	każdy	z	nas	
potrzebuje	kilku	chwil	relaksu	
świadczyć	 może	 chociażby	
coraz	 większy	 ruch	 w	 oko-
licach	 gabinetów	 i	 poradni	

psychologicznych.	 Zmęcze-
nie,	 przepracowanie,	 kilku-
letnie	 braki	 urlopów	 czy	 też	
urlopy	 wykorzystywane	 na	
zrobienie	remontu	lub,	w	skraj-
nych	przypadkach,	wyjazdy	na	
„urlop”	w	celach	zarobkowych;	
to	 tylko	 kilka	 z	 czynników,	
które	 negatywnie	 wpływają	
na	 nasze	 zdrowie	 psychicz-
ne.	 Często	 także	 serwujemy	
sobie	 pozorny	 wypoczynek,	
który	 można	 porównać	 do	
próby	 zastąpienia	 codzien-
nego	 snu	 piętnastominutową	
drzemką.	 Chodzi	 tutaj	 o	 od-
poczynek	 z	 książką	 w	 ręku,	
na	 filmie	w	 kinie	 itp.	 Oczy-
wiście	 są	 to	 elementy,	 które	
z	pewnością	wpłyną	na	nasze	
samopoczucie	 w	 sposób	 po-
zytywny,	 jednak	 nie	 zastąpią	
tego,	czego	czasem	naprawdę	
trzeba,	czyli	„nicnierobienia”,	
zapomnienia	 o	 otaczającym	

nas	 świecie,	wciąż	 narastają-
cych	problemach.	Powinniśmy	
dbać	 o	 to,	 by	 nie	 doszło	 do	
paradoksu,	w	którym	odpoczy-
nek,	 zamiast	 nas	 rozluźniać,	
powoduje	 jeszcze	 większe	
zmęczenie.	Jeśli	nie	zadbamy,	
organizm	 sam	 się	 upomni	
o	 swój	 czas	 wolny	 –	 nieko-
niecznie	bezboleśnie	i	w	przy-
jemny	sposób.					
	 Urlop,	wbrew	pozo-
rom,	został	wymyślony	po	to,	
by	nasza	praca	była	wydajniej-
sza.	 Tym	 bardziej	 nauczmy	
się	 odpoczywać,	 bo	 nauka	
ta	okaże	się	pożyteczna	zarów-
no	dla	nas,	 jak	 i	 dla	 naszego	
pracodawcy.	Tak	więc	wdech-
-wydech,	wdech-wydech,	roz-
luźniamy	mięśnie,	zapomina-
my	 o	 ukochanym	 szefostwu	
i	kolegach	z	pracy…	Nie	ma	
nas	dla	nikogo.					
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z	błaganiem	w	oczach.	Celnik	
z	 uśmiechem	zapytał	 nas	 przy	
odprawie	paszportowej:	–	A	gdzie	
jedziecie?	Scutari?	Tirana?	–	Scu-
tari	 to	kolejne	międzynarodowe	
określenie	na	Szkodrę,	 tym	 ra-
zem	włoskie.	–	Tak,	Tirana.	Gji-
rokastra.	Saranda.	–	Ooo,	Saranda	
–	 rozjaśnił	 się	 funkcjonariusz	
i	oddał	nam	paszporty.
	 Noc	na	przejściu	w	Hani	
i	Hotit	 nie	 jest	 najciekawszym	
sposobem	na	spędzanie	wolnego	
czasu.	Wokół	rozciąga	się	ogrom-
ne	Jezioro	Szkoderskie,	a	nieco	
dalej	wysokie	góry,	ale	atrakcji	
tych	nie	widać.	Jest	tak	ciemno,	
że	człowiek	słyszy	jedynie	szum	
ogromnego	zbiornika	wodnego.	
Ale	 też	 działającą,	 bulgocącą	
pompę	wodną	i	przejmujące	piski	
zwierząt,	najpewniej	szczurów.	–	
Szczury	–	wyrokujemy,	widząc	
uciekającego	w	panice	małego	
kota.	 Nikogo	wokół,	 celnicy	
śpią	 w	 swoich	 budkach,	 pu-
sta	 restauracja	 rodem	z	 filmów	
Lyncha	czy	horrorów.	Owijamy	
się	w	śpiwór	i	czekamy,	siedząc	
na	ziemi.	Po	godzinie	zabiera	nas	
macedoński	tirowiec.

	 Spróbujcie	napić	się	na	
Bałkanach	herbaty.	We	wszyst-
kich	 krajach	 byłej	 Jugosławii,	
a	 także	w	Albanii	 i	w	Grecji	
nikt	 nie	pije	herbaty	dla	 samej	
przyjemności	 jej	 spożywania.	
To,	co	nam	wydaje	się	nieodzow-
nym	rytuałem	dnia,	tam	nie	istnie-
je.	O	pierwszej	w	nocy	w	Pod-
goricy,	 siedząc	w	 knajpie,	 do	
której	weszliśmy,	żeby	podłado-
wać	telefon,	zauważam	w	karcie	
pozycję:	„czaj”!	–	Czy	jest	czaj?!	
–	Oczywiście	–	odpowiada	młoda	
i	 ładna	Czarnogórka,	 po	 czym	
przynosi	nam	po	kubku…	melisy.	
Herbata	jest	tu	powszechnie	trak-
towana	jako	lekarstwo,	a	nie	jako	
napój	dnia	powszedniego.
	 Swobodny	wjazd	 do	
Albanii	 pociągiem	 czy	 auto-
busem	niemal	 z	 każdej	 strony	
jest	 niemożliwy.	 Nie	 inaczej	
jest	w	Podgoricy.	Pytam,	raczej	
dla	formy	i	spokoju	sumienia,	czy	
są	 jakieś	połączenia	do	Albanii.	
–	Niee	–	odpowiada	z	podskórną	
drwiną	w	 głosie	 i	 spojrzeniu	
pani	w	kasie	na	dworcu	autobu-
sowym	w	 stolicy	Czarnogóry.	
To	prawda.	Kursuje	jedynie	po-
ciąg	towarowy	z	Durrës	do	Pod-
goricy.	Pozostaje	więc	taksówka,	
jedyny	środek	 transportu,	który	
pozwoli	nam	dostać	się	do	grani-
cy.	Taksówkarz	już	zaciera	ręce,	
cieszy	się	i	zapewnia:	–	Taksówką	
pojedziecie	do	granicy,	a	stamtąd	
będzie	kombi	do	Skadar	–	wy-
jaśnia.	Kombi	 to	mercedes-bus,	
z	 gatunku	 takich,	 co	 to	w	Al-
banii	 rozwożą	 ludzi	 od	miasta	
do	miasta	za	drobne	pieniądze,	
a	Skadar	 to	 słowiańska	 nazwa	
Szkodry,	 stutysięcznego	miasta	
na	północy	Albanii,	jednego	z	naj-
ważniejszych	miast	 tego	kraju,	
symbolu	północnej	Albanii.	–	25	
euro	–	rzuca	nam	cenę.	Po	chwili	
staje	na	20	euro.	Idziemy	na	noc-
ny	spacer	po	mieście.
Podgorica	–	niegdyś	Titograd	–	
to	niewątpliwie	dziwne	miejsce,	
zwłaszcza	między	 dwunastą	
a	trzecią	w	nocy.	W	oczy	rzucają	
się	 duże	przestrzenie	 i	 gorący,	
południowy	klimat.	A	także	mo-
dernistyczne,	wręcz	designerskie	
fasony	w	 infrastrukturze	miej-
skiej.		 	 Dziwnie	wy-
gięte	 lampy	uliczne,	 fantazyjne	
ławki,	 estetyczne	mosty	 kon-
trastują	z	brzydkim	budynkiem	
parlamentu	 i	wszechogarniającą	
pustką.	Gdy	wchodzimy	na	jeden	

„Marsz Bałkany!” 
– z wyjazdów 2008 - 2010

z	mostów,	 okazuje	 się	 on	 być	
mostem	przyjaźni…	czarnogór-
sko-rosyjskiej.	 Obwieszczają	
to	 szklane	 tablice	 z	 dumnymi	
napisami	MOSKVA	i	PODGO-
RICA,	w	 alfabecie	 łacińskim	
i	 cyrylicą.	Dalej,	 jeszcze	 lepiej.	
Nagle	 naszym	oczom	ukazuje	
się	groteskowy	monument…	ro-
syjskiego	barda,	Włodzimierza	
Wysockiego.	Atletyczny	 tors	
pieśniarza,	uniesiona	ręka	z	nie-
odłączną	gitarą	i	kamienne	dżinsy	
to	piorunujący	widok,	zwłaszcza	
tutaj,	w	Podgoricy.
W	tym	mieście	byliśmy	zaczepia-
ni.	Pewnie	sprawiły	to	nasze	wiel-
kie	 plecaki.	Obcy	w	wielkim,	
nieznanym	mieście.	Zaczepiali	
nas	 tamtejsi	 dresiarze	 i	 cwa-
niacy,	 ale	 przeżyliśmy	 też	 coś	
metafizycznego.	Za	pomnikiem	
Wysockiego	 zagadnął	 nas	nie-
naganną	angielszczyzną	wysoki	
trzydziestolatek.	–	Iwan	–	przed-
stawił	się	nam.	Okazał	się	głębo-
ko	wierzącym	prawosławnym.	–	

Monastyry	są	daleko	za	miastem	
–	poinformował	nas.	 –	Ale	 tu,	
niedaleko,	 jest	 coś,	 co	musicie	
zobaczyć.	To	cerkiew	czterdzie-
stu	męczenników.	–	I	zaczął	opo-
wiadać	historię:	–	W	XVI	wieku	
mieściła	się	tu	szkoła	parafialna,	
do	której	uczęszczało	czterdzie-
stu	młodych	 uczniów.	Uczyło	
ich	dwu	księży.	Kiedy	przybyli	
tu	Turcy,	 zamknęli	nauczycieli	
z	dziećmi	w	szkole	 i	podpalili.	
I	 ku	 pamięci	 tego	wydarzenia	
zbudowano	cerkiew	czterdziestu	
męczenników.
	 Iwan	 prowadził	 nas	
spokojnie.	 Nagle,	wśród	wy-
sokich	 bloków,	w	 niewielkim	
gaju,	ukazała	się	naszym	oczom	
maleńka,	 przepiękna	 cerkiew.	
Przez	wąskie,	wysokie	okna	spoj-
rzeliśmy	do	środka.	Malowniczy,	
kolorowy,	mistyczny	świat.	Ale	
też	godny	i	wyniosły.	W	drodze	
powrotnej	 Iwan	 zerwał	 i	 obrał	
nam	kilka	bardzo	słodkich	fig.	Je-
dliśmy	razem.	Potem	poszliśmy.	
My	w	swoją,	a	on	w	swoją	stronę.
	 O	czwartej	 rano	 zna-
leźliśmy	 się	 na	 granicy	 albań-
skiej.	Wysiedliśmy	z	 taksówki	
i	od	 razu	otoczyły	nas	psy.	Ale	
nie	 żeby	 jakieś	 groźne,	 krwio-
żercze	 bestie.	 Te	 psy	 były…	
zrezygnowane.	Tak,	to	najlepsze	
słowo.	Wychudła	 psia	wataha	
krążyła	po	tej	absurdalnej	granicy	

Artur
Sobiela
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kredytową	aby	móc	zakupić	wy-
marzony	domek.	Jest	to	idealny	
czas	na	zakupy,	wybór	jest	duży,	
ceny	 atrakcyjne.	 Nowością	
są	również	domki	kompaktowe,	
mała	powierzchnia,	lecz	z	wła-
snym	 ogródkiem	 i	miejscem	
postojowym	–	takie	inwestycje	
szybko	znajdują	chętnych.
	 Rynek	wtórny	notuje	
spadki	 cen,	 ponieważ	 za	 po-
dobną	cenę	można	już	zakupić	
mieszkanie	z	rynku	pierwotne-
go.	Należy	pamiętać,	że	miesz-
kanie	 trzeba	wykończyć,	 ry-
nek	wtórny	oferuje	przeważnie	
mieszkania	gotowe,	w	których	
można	 już	mieszkać.	 Tanieją	
mieszkania	w	blokach	z	wielkiej	
płyty,	w	wieżowcach	 lub	 tak	
zwanych	galeriowcach.	Miesz-
kania	z	rynku	wtórnego	w	bu-
downictwie	 nowym	 trzymają	
ceny,	gdyż	przeważnie	zostały	
zakupione	w	czasie	zwyżek	ce-
nowych	i	właściciele	posiadając	
kredyty	 nie	 są	w	 stanie	 zejść	
z	 ceny	 i	 spłacić	 należności	 do	
banku.	
	 W	2013r.	można	spo-
dziewać	się	spadków	cen	z	ryn-

Czy ceny mieszkań w 2013r będą rosnąć  
czy spadać? Zapewne każdy z Państwa zasta-
nawia się nad tym zagadnieniem. Musimy jed-
nak rozróżnić rynek pierwotny od wtórnego.  
Na początku zajmiemy się rynkiem pierwot-
nym.

	 We	Wrocławiu	mamy	
ponad	1,6	tys	wolnych	mieszkań	
deweloperskich	 –	 tak	 podaje	
agencja	 Emmerson.	 Kolejne	
są	w	 trakcie	 budowy.	 Rynek	
powoli	 zaczyna	 się	 zapełniać,	
kupujących	jednak	brak.	Dewe-
loperzy	 zaczynają	 dostosowy-
wać	się	do	potrzeb	rynku,	zmie-
niając	projekty	tak,	aby	zapełnić	
niszę	mieszkań	kompaktowych.	
Obecnie	zakończył	się	program	
„Rodzina	 na	 Swoim”,	 który	
napędzał	 ruch	w	 inwestycjach	
deweloperskich,	 przez	 najbliż-
sze	 pół	 roku	 nie	ma	 co	 liczyć	
na	wejście	 nowego	programu,	
efektem	 tego	 będzie	 spadek	
zainteresowania	klientów.	

Prognoza cenowa na 2013 rok

	 Również	banki	czeka-
ją	na	nowy	program,	nie	oferu-
ją,	więc	 łatwiejszego	zdobycia	
kredytu.	 O	 przeceny	 jednak	
trudno,	 trzeba	 pamiętać,	 że	
część	 deweloperów	 zakupiła	
grunty,	 po	 bardzo	 wysokich	
cenach,	nie	mogą	więc	znacząco	
przecenić	mieszkań,	doliczając	
koszty	 pracowników,	 mate-
riałów,	 projektu	 itp.	Możemy	
jednak	 liczyć	 na	 spadki	 cen	
przy	 dużych	 powierzchniach,	
na	 które	 trudno	 jest	 znaleźć	
potencjalnych	 nabywców,	 po-
mimo	 atrakcyjnej	 ceny	mkw.	
Jeżeli	weźmiemy	 pod	 uwagę,	
mieszkanie	116	mkw,	z	tarasem,	
dwoma	miejscami	 postojowy-

mi,	 to	 cena	 za	mkw	wynosi	
przeważnie	 4500	 zł.	Mniejsze	
mieszkania	 w	 dobrej	 lokali-
zacji	 nadal	 kosztują	 po	 5800	
zł/mkw.	Należy	 pamiętać,	 że	
najlepiej	sprzedającymi	miesz-
kaniami	 są	 te	 o	 powierzchni	
35-58	 mkw.	 Młodzi	 ludzie	
z	 ograniczoną	 zdolnością	 kre-
dytową,	 poszukują	mieszkań	
kompaktowych;	 przeważnie	
2-3	 pokojowych	 w	 bliskiej	
odległości	od	centrum,	z	miej-
scem	 postojowym.	 Na	 takie	
mieszkania	 zawsze	będzie	 po-
pyt	–	 ceny,	więc	 znacząco	nie	
spadną.	 Część	 deweloperów	
oferuje	 różnego	 rodzaju	 bo-
nifikaty	 do	 zakupu	 nierucho-
mości,	 np.	miejsca	 postojowe	
gratis,	wykończenie	kuchni	itp.	
Kupujący	może	jeszcze	wybie-
rać	w	wolnych	mieszkaniach,	
musi	jednak	pamiętać,	że	wybór	
zacznie	się	kurczyć,	gdyż	część	
deweloperów	wstrzymała	prace	
projektowe	 chcąc	 przeczekać	
spowolnienie	sprzedaży.	
	 Rynek	domów	w	sta-
nie	deweloperskim	notuje	spa-
dek	cen,	mało	osób	ma	zdolność	

ku	wtórnego	w	starym	budow-
nictwie,	 ponieważ	 za	 podobną	
cenę	mkw	można	 zakupić	 już	
nowe	mieszkanie	na	peryferiach	
miasta.	 Nie	można	 liczyć	 na	
obniżki	cenowe	w	kawalerkach	
zlokalizowanych	w	 centrum	
miasta	 lub	 też	mieszkaniach,	
które	 znajdują	 się	 na	 presti-
żowych	 osiedlach.	Ceny	 będą	
spadać,	 jeżeli	 deweloper	ma	
kłopoty	 z	 finansowaniem.	Za-
ciągnięty	 kredyt	 inwestycyjny	
i	mało	ciekawą	lokalizację,	wte-
dy	 należy	 się	 zastanowić	 czy	
to	 jest	 faktycznie	 okazja.	Nie	
można	 liczyć	 na	 duże	 upusty	
u	deweloperów	z	dobrą	ofertą,	
ciekawymi	 projektami	 i	 płyn-
nością	finansową.	
	 We	Wrocławiu	mo-
żemy	 obecnie	 znaleźć	 bardzo	
dobre	 oferty	 w	 niskich	 ce-
nach	w	 porównaniu	 z	 rokiem	
ubiegłym	 jest,	 w	 czym	 wy-
bierać.	 Planowane	 są	 również	
nowe	 inwestycje,	 w	 których	
cena	spada	już	poniżej	5500	zł/
mkw.	Pamiętajmy	jednak,	że	ta-
kie	inwestycje,	które	są	dopiero	
planowane,	mogą	 się	 nie	 roz-

Dorota Dymyt-Holko
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począć,	 jeżeli	deweloper	straci	
płynność.	 Potencjalny	 klient	
powinien	 zakupić	 nierucho-
mość,	która	już	jest	lub	powsta-
nie	w	najbliższym	czasie.
	 Dla	zastanawiających	
się	 nad	 zakupem	mieszkania	
2013r.	 to	 najlepszy	 czas.	 Co	
prawda	trudniej	jest	o	atrakcyjny	
kredyt,	lecz	można	wynegocjo-
wać	dobrą	cenę	ze	względu	na	
brak	 programów	 rządowych.	
Deweloperzy	z	trudnymi	inwe-
stycjami	będą	zmuszeni	do	roz-
mów	z	klientem	i	upustów,	aby	
móc	przetrwać	na	rynku.	
	 Reasumując	 2013r.	
jest	 idealny	 pod	 względem	
dostępności	mieszkań	 na	 ryn-
ku,	 klient	 ma	wybór	 i	 może	
proponować	swoją	cenę	zwłasz-
cza	w	 rynku	wtórym.	W	 ryn-
ku	 pierwotnym	może	 zaś	 do-
stać	 dobre	 upusty	 lub	 gratisy	
do	 mieszkania	 oraz	 wybrać	 
dogodną	dla	siebie	lokalizację.

	 Sytuacja	 na	 rynku	
mieszkaniowym	 jest	 w	 du-
żym	 stopniu	 zależna	 od	 zdol-
ności	 kredytowej	 nabywców	
i	 to	 ona	wpływa	 na	 to,	 jakie	
inwestycje	realizują	obecnie	de-
weloperzy.	W	przypadku	więk-
szości	 kupujących	 zdolność	
kredytowa	 sięga	 350	 tysięcy	
złotych.	Z	tego	właśnie	powodu	
od	kliku	lat	największą	popular-
nością	 na	wrocławskim	 rynku	
cieszą	się	mieszkania	dwu-	oraz	
trzypokojowe,	 o	 powierzchni	
od	30	do	około	60	metrów	kwa-
dratowych.
	 Puste 	 s toją 	 nato -
miast	 duże	mieszkania	 i	 apar-
tamenty	 budowane	w	 czasie	
boomu	 inwestycyjnego.	Spadł	
także	 popyt	 na	 kawalerki,	
choć	w	tym	wypadku	przyczy-
na	 jest	nieco	bardziej	 złożona.	
Wśród	 kupujących	 dominują	
osoby	młode,	co	pokazał	m.in.	
program	Rodzina	 na	 Swoim.	

Trendy na rynku nieruchomości 

Wg	danych	na	koniec	września	
2012	 roku	 (źródło:	 uzasad-
nienie	 do	 ustawy	 o	 pomocy	
państwa	w	nabyciu	pierwszego	
mieszkania	przez	ludzi	młodych,	
czyli	tzw.	MdM)	osobom	w	wie-
ku	od	25	do	34	roku	życia	udzie-
lono	około	75%	ogólnej	liczby	
kredytów	w	 ramach	RnS.	Dla	
kredytobiorców	mających	świa-
domość	spłaty	kredytu	przez	ko-
lejne	30	lat,	jeden	pokój	to	sta-
nowczo	 za	mało.	Wolą	wydać	
nieco	więcej	i	kupić	mieszkanie	
dwupokojowe,	co	daje	znaczny	
komfort,	zwłaszcza	w	perspek-
tywie	posiadania	dzieci.	
	 Warto	 zauważyć,	 że	
pewną	 nowością	 na	wrocław-
skim	rynku	stały	się	70-80	me-
trowe	domy	w	zabudowie	bliź-
niaczej	 lub	 szeregowej.	Takim	
przykładem	 jest	 osiedle	Willa	
Totu.	Za	ich	popularnością	prze-
mawia	niska	 cena,	mieszcząca	
się	w	granicach	zdolności	kre-
dytowej,	ale	nie	 tylko.	Własne	

podwórko,	brak	wielu	–	często	
uciążliwych	–	sąsiadów	to	spory	
atut	 dla	małżeństw	 z	małymi	
dziećmi	i	osób	młodych	planu-
jących	założenie	rodziny.	Drugą	
grupą	 kupujących	 są	 osoby	
nieco	 starsze,	 których	 dzieci	
już	 zdążyły	 się	 usamodziel-
nić.	Poszukują	oni	mniejszego	
domu	m.in.	 z	uwagi	na	niższe	
koszty	 utrzymania.	 Poza	 tym	
nie	 potrzebują	 już	 tak	 dużej	
przestrzeni	jak	wcześniej.
	 O	 ile	 cena	 w	 dal-
szym	ciągu	decyduje	o	popycie,	
to	 mniejszą	 wagę	 odgrywa	
lokalizacja.	Nie	 bez	 przyczy-
ny	w	 ciągu	 ostatnich	 lat	 tak	
bardzo	 rozbudowały	 się	 takie	
osiedla	 jak	 Jagodno,	Maślice	
czy	 Stabłowice.	Warunkiem	
stawianym	przez	wielu	klientów	
jest	 jednak	 to,	 by	 inwestycja	
mieściła	się	w	granicach	admi-
nistracyjnych	Wrocławia.	 Jest	
to	oczywiście	zrozumiałe	–	wy-
prowadzka	poza	Wrocław	rodzi	
chociażby	 takie	 kłopoty	 jak	
znalezienie	dla	własnych	dzieci	
żłobka,	przedszkola	czy	szkoły.

Krzysztof Ziajka
Prezes zarządu Inkom S.A
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O	tej	porze	roku	większość	z	nas	
jest	już	poważnie	zmęczona	zimą,	
a	w	przeciągającym	 się	wciąż	
oczekiwaniu	na	 słońce	dopada	
nas	 chandra	 i	 nic	 się	nie	 chce.	
W	takim	momencie	najlepsze	na	
poprawę	nastroju	są	różnego	ro-
dzaju	 zmiany	–	wprowadzając	
nawet	 niewielkie	 do	 swojego	
otoczenia,	zyskamy	nową	energię	
i	sprawimy,	że	spędzenie	w	domu	
tych	ostatnich	tygodni	zimy	stanie	
się	prawdziwą	przyjemnością.
	 Nie	musimy	od	 razy	
fundować	 sobie	 gruntowne-
go	remontu.	Często	nawet	drobne	
zmiany	(np.	koloru	ścian	czy	do-
datków)	ciekawie	odmienią	nasze	
mieszkanie	lub	dom	i	wprowadzą	
całkiem	nowy,	 niepowtarzalny	
klimat.	Nie	musi	się	to	też	wiązać	
z	dużym	nakładem	finansowym,	
nawet	 bardzo	 niskim	 kosztem	
możliwe	 jest	 przeprowadzenie	
całkowitej	metamorfozy.
	 Chyba	 najprostszym,	
a	zarazem	jednym	z	najbardziej	
efektownych	sposobów	na	to,	by	
nasze	mieszkanie	zyskało	całkiem	

odświeżająca moc zmiany wystroju

nowy	 charakter,	 jest	 zmiana	
dominujących	w	nim	kolorów.	
Znakomity	efekt	można	uzyskać	
nie	 tylko	 poprzez	malowanie	
ścian,	 ale	 również	przez	nową	
kolorystykę	mebli	czy	tekstyliów.
	 Jest	 kilka	 podstawo-
wych	 zasad,	 których	 należy	
się	 trzymać	wybierając	 farby	
do	wnętrz.	 Przede	wszystkim	
trzeba	pamiętać,	że	jasne	kolory	
optycznie	powiększą	pomieszcze-
nie,	z	kolei	ciemne	je	pomniejszą	
i	mogą	działać	nieco	przytłaczają-
co	(podobny	efekt	uzyskamy,	jeśli	
pomalujemy	 sufit	 tym	 samym	
kolorem,	 co	 ściany).	Oczywi-
ście	wybór	kolorystyki	jest	spra-
wą	bardzo	 indywidualną	 i	 jedni	
z	nas	będą	się	czuć	dobrze	w	salo-
nie	o	różowych	ścianach,	a	innych	
ten	kolor	przyprawi	o	ból	głowy.	
Jeśli	 jednak	chodzi	o	 tegorocz-
ne	 trendy,	 to	 najmodniejszymi	
kolorami	roku	2013	będą	błękit	
(zwłaszcza	pastelowy),	 ciemne	
odcienie	 granatu	 oraz	 świeżej,	
oceanicznej	zieleni.	Nowy	sezon	
kolorystyczny	ma	 się	 opierać	

przede	wszystkim	na	harmonii.	
Mimo	to,	nie	stracą	na	popularno-
ści	żywa	czerwień	i	fiolet	–	barwy	
bardzo	 energetyczne	 i	 nastra-
jające	optymistycznie.	Z	kolei	
propozycją	dla	osób	stawiających	
na	klasykę	jest	nieśmiertelny	kon-
trast	czerni	 i	bieli	oraz	odcienie	
szarości.
	 Do	 nowego	 koloru	
ścian	warto	 dobrać	 nowe,	 od-
świeżające	wnętrze	dodatki.	Nie-
zwykłą	moc	zmiany	charakteru	
pomieszczenia	mają	 tekstylia.	
W	tym	sezonie	dalej	popularny	
ma	być	tzw.	styl	eco,	czyli	 tka-
niny	w	kolorach	 ziemi,	 paste-
lowe	brązy	 i	 aranżacje	 bliskie	
natury.	W	momencie	zimowego	
przygnębienia	najlepiej	 spraw-
dzą	 się	 lekkie,	przepuszczające	
jak	 najwięcej	 światła	 zasłony	
oraz	materiały	przywodzące	na	
myśl	wiosenną	bujność	przyrody.	
W	najmodniejszych	wnętrzach	
tego	 roku	królować	będą	natu-
ralne	materiały,	takie	jak	drewno,	
skóra	oraz	szkło.
	 Znakomity	na	poprawę	
nastroju	 i	zyskanie	nowej	prze-
strzeni	w	mieszkaniu	 jest	 styl	
skandynawski,	 coraz	 bardziej	
popularny	w	naszym	kraju.	Cha-

Monika
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rakterystyczne	dla	niego	są	jasne,	
przestronne	pomieszczenia	z	do-
minującą	bielą	oraz	 funkcjona-
lizm	i	minimalizm.	Wnętrza	mają	
być	wygodne	i	przyjazne,	a	jedno-
cześnie	przytulne.	Bardzo	waż-
ną	 rolę	w	stylu	skandynawskim	
odgrywa	 podłoga	 –	 polecane	
są	naturalne	materiały,	 zwłasz-
cza	drewno,	które	nadaje	ciepły	
klimat.	 Dobrze	 sprawdza	 się	
naturalne	drewno	sosnowe	i	bu-
kowe.	Można	wtedy	zrezygnować	
z	 dywanów	 i	 chodników,	 co	
dodatkowo	optycznie	powiększy	
pomieszczenia.	Na	ścianach	prze-
ważają	 jasne,	pastelowe	barwy.	
Często	wykorzystuje	się	również	
tapety	 o	 subtelnych	wzorach,	
dodające	przytulnego	charakteru.
	 W	 s ty lu 	 skandy -
nawskim	dominująca	 prostota	
daje	wrażenie	 czystości,	 nawet	
sterylności.	Jasne	kolory	dodatko-
wo	wzmacniają	ten	efekt.	Ważne	
jest	 jednak,	 że	 tak	 urządzone	
mieszkanie	nie	wydaje	 się	zim-
ne,	wręcz	przeciwnie.	Poczucie	
przytulności	wnętrza	wzmacniają	
naturalne	materiały,	 puszyste	
poduchy,	miękkie	 koce	 przy-
krywające	sofy	i	kuszące	by	się	
nimi	otulić.	Przeważa	przy	 tym	

proste,	niebanalne	wzornictwo.	
Skandynawski	 sposób	wystro-
ju	wnętrz	znakomicie	 sprawdza	
się	 zarówno	 zimą,	 jak	 i	 latem.	
W	ciemne,	pochmurne	dni	 tak	
urządzone	mieszkanie	 będzie	
ciepłym,	przyjemnych	schronie-
niem	przed	zawieruchą	za	oknem.	
Z	kolei	w	czasie	letnich	upałów	
jasne,	przestronne	pomieszczenia	
dadzą	poczucie	ochłody.
		 Czuć	się	dobrze	we	wła-
snym	domu	 to	podstawa.	Cza-

sem	wystarczy	 drobna	 zmia-
na	we	wnętrzu,	 czasem	mamy	
ochotę	 zmienić	 całą	 aranżację.	
Pomieszczenia,	w	których	prze-
bywamy	mają	istotny	wpływ	na	
nasze	samopoczucie.	Warto	więc	
zadbać	 o	 szczegóły	 i	 sprawić	
sobie	 przyjemność	 chociażby	
nowym	kolorem	ścian.	Będziemy	
zdumieni,	 jak	pozytywnie	 i	od-
świeżająco	może	na	nas	wpłynąć	
taka	odmiana.
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	 Przyszła	zima,	piękna,	
śnieżnobiała,	mroźna…	jednak	
ta	 pora	 roku	 jest	 jednocześnie	
piękną	 i	 bestią.	 Z	 jednej	 stro-
ny	 lepienie	 bałwana,	 łyżwy,	
spacery,	 z	drugiej	 zaś	chłodny	
przenikający	wiatr,	 koniecz-
ność	częstego	odśnieżania	auta	
oraz	 przechodzenie	 z	 zimna	
do	 ogrzewanych	 pomieszczeń	
z	 przesuszonym	 powietrzem.	
Narażamy	naszą	skórę	na	ciągłe	
zmiany	temperatur,	ze	skrajnie	
ciepłej	i	suchej	po	zimną.	Szcze-
gólnie	narażona	jest	skóra	dłoni.	
Rzadko	 je	osłaniamy	 i	 chroni-
my	w	tym	okresie.	To	właśnie	
zimą	 nasze	 dłonie	wymagają	
specjalnego	traktowania.
	 Punktem	wyjścia	jest	
pamiętanie	 o	 rękawiczkach,	
szczególnie	przy	dużym	spadku	
temperatury	 powinny	 być	 one	
naszym	 nieodzownym	 ele-
mentem	ubioru.	Związane	 jest	
to	nie	tylko	z	pielęgnacją	skóry,	
ale	również	z	utratą	ciepła	przez	
organizm.	Dodatkowo	ochronią	
nasze	dłonie	przed	skaleczenia-
mi	podczas	 upadku	na	 śliskiej	
ziemi	 pokrytej	 grubą	warstwą	
śniegu	i	lodu.	Używanie	rękawic	
powoduje,	 że	 skóra	 jest	 chro-
niona	przed	groźnym	chłodem	
i	nie	grozi	jej	spierzchnięcie	ani	
przesuszenie.	
	 Natomiast	 w	 skład	
pielęgnacji,	 którym	możemy	
już	 zająsię	 w	 domu,	 wcho-
dzić	będą:	peeling	dłoni,	krem	
oraz	maska.	Każda	 z	 tych	 faz	
pielęgnacji	 jest	ważna.	Wyko-
nanie	 ich	w	 sposób	 należyty	
przygotuje	skórę	dłoni	do	przy-
jęcia	 substancji	 kojących	 i	 re-
generujących.	Oczywiście	 nie	
trzeba	poprzestawać	jedynie	na	
samych	dłoniach.	Skóra	przed-
ramion	 również	 jest	 narażona	
na	 czynniki	 szkodliwe.	W	do-
datku	biżuteria	typu	bransolety	
będzie	się	pięknie	prezentować	
na	 gładkiej	 i	 zadbanej	 skórze	
przedramion.	 Zabiegi	 te	 nie	
są	czasochłonne,	a	nasze	dłonie	
będą	nam	bardzo	wdzięczne.
	 Pierwszym	 krokiem	
jest	starcie	starych,	obumarłych	
komórek.	Szczególnie	jeśli	two-
je	dłonie	mają	duża	 skłonność	
do	szybkiego	wysychania	oraz	

Jak na dłoni

do	bycia	 szorstkimi	 i	 nieprzy-
jemnymi	 w	 dotyku.	 Dlatego	
dla	 lepszej	 penetracji	 kremu,	
należy	 oczyścić	 dłonie	 z	mar-
twego	naskórka,	 stosując	bądź	
to	 delikatne	 peelingi	 kosme-
tyczne	dostępne	w	sklepach	lub	
też	wykonany	własnoręcznie	–	
domowym	sposobem.	Ważnym	
jest,	aby	po	wykonaniu	peelingu	
dłonie	 przemyć	 delikatnym	
mydłem,	najlepiej	 również	na-
wilżającym.	Ten	zabieg	oczyścił	
skórę,	złuszczył	oraz	przygoto-
wał	skórę	do	dalszych	działań.	
Kolejnym	krokiem	będzie	krem.	
Generalnie	 najlepsze	 kremy	
to	 nawilżające,	 a,	 zwłaszcza	
zimą,	nawet	natłuszczające,	któ-
re	będą	chronił	naszą	skórę	przez	
cały	 dzień.(szczególnie	 rano,	
gdy	mroźne	 powietrze	wyjąt-
kowo	doskwiera,	a	my	musimy	
jeszcze	odśnieżyć	auto).	Dobrze	
jest	 mieć	 krem	 zawsze	 przy	

sobie,	 najlepiej	w	 podręcznej	
torebce.	Ważnym	jest,	by	uży-
wać	go	zawsze	po	umyciu	rąk,	
przed	wyjściem	 na	 zewnątrz.	
Przebywając	dłużej	w	ogrzewa-
nych	pomieszczeniach	również	
nie	 powinniśmy	 zapominać	
o	 jego	 użyciu.	 Przy	wyborze	
kremu	zwróćmy	uwagę	na	jego	
skład,	powinny	znaleźć	się	tam:	
gliceryna,	witaminy	A	i	E	oraz	
alantoina,	 które	 nawilżą	 skórę	
i	 zadziałają	 regenerująco.	 „Zi-
mowy”	krem	do	 rąk	powinien	
być	 trochę	 gęstszy,	 a	 stosując	
go	np.	na	noc,	warto	zabezpie-
czyć	dłonie	rękawiczkami,	gdyż	
ciepło	 zwiększa	wchłanianie	
substancji	 odżywczych	 zawar-
tych	w	 kosmetyku.	Kierować	
się	 trzeba	 również	 zapachem.	
Z	 racji,	 że	mowa	 o	 dłoniach,	
zapach	jest	bardzo	istotny,	gdyż	
będzie	 nam	 towarzyszył	 przez	
cały	dzień.
	 Bardzo	 dobrym	uzu-
pełnieniem	w	domowej	 pielę-
gnacji	 są	maseczki.	Na	 rynku	
dostępne	 są	maseczki	 o	 róż-
norodnych	 składnikach	 bazo-
wych	 np.	miodzie,	 oliwkach,	
proteinach	mlecznych.	Mają	

Agata 
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one	również	różne	konsystencje:	
mogą	 być	 równie	 lekkie	 jak	
krem,	jak	również	mieć	postać	
musów	lub	maseł.	
Natomiast	w	kwestii	pielęgnacji	
profesjonalnej,	 bardzo	 sku-
tecznym	zabiegiem	 jest	 kąpiel	
parafinowa.	Wykonywana	 jest	
ona	w	 gabinecie	 kosmetycz-
nym	 i	 przynosi	 ulgę	 zarówno	
skórze,	 jak	 i	 samym	dłoniom.	
Kosmetyczka	wykonuje	 naj-
pierw	 peeling,	 nakłada	 krem,	
a	później	 zatapia	dłonie	w	ką-
pieli	parafinowej	o	temperaturze	
od	60	–	80	stopni,	2	–	4	 razy,	
tworząc	miła,	ciepłą	powłoczkę	
na	 dłoniach,	 na	 końcu	 zawija-
jąc	 dłonie.	Kąpiel	 parafinowa	
ma	 bardzo	 szerokie	 działanie,	
nawilża,	regeneruje	i	wygładza	
skórę	 dłoni,	 przywracając	 im	
świeży	 i	 zdrowy	wygląd.	 Za-
bieg	 ten	 jest	bardzo	popularny	
i	szeroko	dostępny	w	salonach	
kosmetycznych	 oraz	 salonach	
odnowy	biologicznej.
	 Pamiętajmy	o	pielęgnacji	
dłoni	zimą.	To	dla	nich	trudny	okres	
naznaczony	chłodem	 i	wiatrem,	
a	przecież	już	za	pasem	wiosna!

REKLAMA

REKLAMA



Miasto str 22Miasto

Słowo Wrocławian   Gazeta lokalna Styczeń 2013

	 Każdy	 z	 kierowców	
poruszających	 się	 po	 drogach	
naszego	 	 regionu	 zauważył	 za-
pewne	wyraźną	różnicę	w	kom-
forcie	 jazdy	 pomiędzy	 auto-
stradą	A4	 i	 drogą	 krajową	S-8.	
Dla	 znających	 historię	 sprawa	
jest	 dość	 oczywista:	 przebieg	
A4	 to	 stary	 ciąg	 handlowy,	 na	
którym	 od	 wieków	 powsta-
wały	miasta	 „składowe”,	 jak	
np.	Wrocław	 -	 oraz	 	 miasta	
„przystankowe”,	 jak	 np.	 Środa	
Śląska.	 Ta	 ostatnia	miała	 na-
wet	rynek	wrzecionowaty,	który	
swoim	rozplanowaniem	niemalże	
zapraszał,	 aby	 wjechać	 nań,	
przespać	się	bezpiecznie	i	skoro	
świt	 bez	 problemów	 pojechać	
dalej.	Dystans	dzielący	Wrocław	
od	Środy	Śl.	(ok.	30	km),	to	dro-
ga,	którą	w	polskich	warunkach	
karawana	mogła	 przebyć	 „za	
jasności”.	W	odległej	Hiszpanii	
odległość	ta	wynosi	ok.	60	km...
	 Na	mapie	 Polski	 (il.	
nr	 1),	 obok	wspomnianej	 A4	
możemy	odnaleźć	 jeszcze	dwie	
autostrady	o	numerach	1	i	2.	O	ile	
A1	 nieodparcie	 nawiązuje	 do	
znanego	z	historii	szlaku	handlo-
wego	prowadzącego	 od	Bramy	
Morawskiej	 nad	 Bałtyk	 (być	
może	 po	 sól,	 a	 być	może	 po	
bursztyn...),	 to	 dość	 trudno	do-
szukać	 się	 jakiś	 historycznych	
konotacji	 autostrady	 A2,	 no	
chyba,	że...	Ano	właśnie!	Tutaj	
dochodzimy	 do	 pewnych	 kwe-
stii	 	„imperialnych”.	Nad	Odrą,	
poniżej	 ujścia	Nysy	Łużyckiej,	
położona	jest	miejscowość	Słubi-
ce.	Niby	nic	nie	mówiąca	nazwa,	
a	jednak	tuż	za	Odrą	jej	zachod-
nia	część	nosi	nazwę	Frankfurt!	
I	od	razu	nasuwa	się	nam	skoja-
rzenie	z...	furtką.	A	to	już	jakieś	
takie	bardziej	swojskie.	A	zatem	
gdzieś	w	dawnych	czasach	owa	
„furtka”	prowadziła	 i	 ktoś,	 kie-
dyś,	 chciał	 przez	 nią	 „przejść”.	
Pytanie:	gdzie?	Odpowiedź	mo-
żemy	 odnaleźć	 na	 „fizycznej”	
mapie	województwa	lubuskiego	
-	 nie	 dość,	 że	 krainy	wyżynnej	
i	porośniętej	lasami,	to	jeszcze	na	
dodatek	poprzecinanej	 licznymi	
dolinami	 i	 dolinkami,	 czasa-
mi	wypełnionymi	jeziorami	ryn-
nowymi.	Otóż	 przed	wiekami	
ówcześni	„Frankowie”,	czyli	po	
naszemu	Germanie,	po	zdobyciu	
Lubusza	 (stolicy	 historycznej	
krainy	 o	 nazwie	Ziemia	Lubu-
ska)	 zbudowali	 „furtkę”,	 która	
przez	wieki	była	nieużyteczna...	
ale	czekała	aż	do	czasów,	kiedy	
ktoś	–	w	tym	przypadku	wojska	
inżynieryjne	–	potrafi	okiełznać	

imperialny charakter polskich autostrad

tę	krainę	rozbuchaną	ponad	ocze-
kiwania	napastniczych	armii.	Do	
czasów	znalezienia	sposobu	po-
konania	tych	przyrodniczo-geo-
graficznych	pułapek,	potencjalni	
zdobywcy	rezygnowali	ze	swoich	
zamiarów	 z	 powodu	 koniecz-
ności	 zdobywania	 dodatkowo	
na	przykład	zamku	w	Łagowie.	
O	militarnym	znaczeniu	owych	
„pułapek”	wiedział	 także	wódz	
III	Rzeszy,	który	w	latach	1934-
44	 wieku	 polecił	 zbudować	
Międzyrzecki	Rejon	Umocniony	
(niem.	Ostwall	 albo	 Festungs-
front	 im	Oder-Warthe	Bogen),	
którego	 główną	 bronią,	 obok	
żelbetowych	 fortów	była...	 roz-
lewająca	się	po	uprzednim	spię-
trzeniu	woda.	Jednak	już	w	tych	
czasach	wspomniani	 „inżynie-
rowie”	wiedzieli	 jak	 pokonać	
te	przeszkody	(il.	Nr	2)	projek-
tując	fragment	Reichsautobahn...
	 Ich	następcy,	 	 to	zna-
czy	my,	po	„przebiciu”	się	przez	
tę	nieprzyjazną	strefę,	stanęliśmy	
przed	 odpowiedzią	 na	 pytanie	
o	 dalszy	 przebieg	A2.	 „Drang	
nach	Osten”	 jako	pewien	histo-
ryczny	 drogowskaz,	 kontynu-
owany	jako	jeden	z	europejskich	
korytarzy	(por.	il.	nr	3),	„musiał”	
–	 chciał	 nie	 chciał	 –	 zauważyć	
istnienie	Łodzi,	która	w	czasach	
„dawniejszych”	 po	 prostu	 nie	
istniała...
Dlaczego	 o	 tym	 wszystkim	
napisałem?	 Otóż,	 chciałem	
uzmysłowić	 fakt,	 że	 autostrady	
to	 takie	współczesne	„imperial-
ne”	drogi	rzymskie.	Te	starożytne	
budowane	 były	 na	 potrzeby	 le-
gionów,	w	chwilach	wolnych	wy-
korzystywane	 przez	 kupców.	
Współcześni	 „legioniści-zdo-
bywcy”	to	sławetne	TIRy,	do	nie-
dawna	demolujące	ulice	naszych	
miast	i	wsi.	W	obu	przypadkach	
poruszali	 się	 po	 nich	 „słudzy”	
imperiów...	Owi	 „imperialiści”	
od	 zawsze	mają	 dość	 ambiwa-
lentny	 stosunek	 do	 tubylców,	
co	 dzisiaj	 objawia	 się	między	
innymi	reglamentowanym	dostę-
pem	do	autostrad	!	Oczywiście,	
zdarza	 się	 czasami	 „tubylcom”	
stawiać	warunki:	w	 przypadku	
naszego	kraju	jest	to	„zauważe-
nie”	Łodzi,	 innym	 razem	–	 jak	
to	ma	miejsce	na	Białorusi	–	jakiś	
satrapa	nakazuje	przesunąć	TIRy	
na	 tory	 (tam	 ponad	 80%	prze-
wozów).	I	dlatego	to	„imperium	
z	Brukseli”	 daje	 na	 autostrady	
pieniądze.	Zdarza	się,	że	czasami	
daje	za	dużo.	I	wówczas	–	tak	jak	
to	dzieje	się	w	Portugalii	–	trzeba	
niektóre	 fragment	 rozbierać,	
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Ilustracja 1: Planowana sieć autostrad i  dróg ekspresowych  
w Polsce (http://pl.wikipedia.org/wiki/Autostrady_i_drogi_ekspresowe-
_w_Polsce).

Ilustracja 2: Ziemie przekazane książętom śląskim przez wielko-
polskich wg Kodeksu dyplomatycznego Wielkopolski z zaznaczoną 
diecezją lubuską. Linią czarną zaznaczono przebieg autostrady A2 
(http://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemia_Lubuska).

Ilustracja 3: „Polskie” europejskie korytarze 
transportowe. Nr II: Berlin-Warszawa-Mińsk-
-Moskwa-Niżnyj Nowgorod (http://www.wnp.
pl/foto/13486.html).

Ilustracja 4: Współczesna „berlinka” Ilustracja 5: „Berlnika” z lat 30. XX w.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Berlinka_(autostrada)

Ilustracja 6 „Berlinka” jako Autostrada „pomorsko-warmińska” prowadząca do Kowna i Mińska... 
(http://images30.fotosik.pl/183/d7c4e65d9b2088e1.jpg)

Ilustracja 7: „Ważne drogi wodne” z 1943 r.
(http://www.berlinka.pcp.pl/berlinka/Wichtige_Reichsautobahnen.html).

z	powodu	zbyt	duzych	kosztów	
utrzymania...
	 C h c i a ł b ym 	 r ów -
nież	 zwrócić	 uwagę	 na	 fakt,	
że	 w	 tzw.	 planowaniu	 prze-
strzennym	 nie	 da	 się	 unikać	
odpowiedzi	 na	 pytania	ważne.	
Niebawem	staniemy	wobec	pro-
blemu	tzw.	berlinki,	tj.	autostrady	
łączącej	 Berlin	 z	 Królewcem	 
(il.	nr	4	i	nr	5).	Jako	suwerenny	
kraj	nie	wyraziliśmy	zaintereso-
wania	jej	istnieniem	projektując	
nadmorską	 drogę	 krajową	 nr	
6.	 Jednak	 interesy	 „imperium	
brukselskiego”	 w	 kontekście	
integracji	 państw	 nadbałtycki	
z	„centrum”	będą	wywierały	na	
nasz	 kraj	 presję	 jej	 realizacji.	
Zatem	 już	 dzisiaj	 powinniśmy	
ten	 problem	 dostrzegać,	 prze-
widywać	 realizację	w	 przebie-
gu	 zaproponowanym	w	 latach	 
30.	XX	wieku,	jednak	wyraźnie	
zastrzegając,	że	całość		przedsię-
wzięcia	 nie	może	 być	 finanso-
wana	w	żadnej	części	z	budżetu	
krajowego.	Musimy	 również	
już	 dzisiaj	 sformułować	 zasady	
jej	 realizacji	 i	 jej	 funkcjono-
wania,	 nie	 wyłączając	 opłat	
z	tytułu	jej	„eksterytorialności”.	
Jakiekolwiek	 przeciwstawianie	
się	tej	inwestycji	w	duchu	„inte-
resu	narodowego”	spowodować	
może	jedynie	sytuację,	w	której	
decyzja	 pozytywna	 zostanie	 na	
nas	wymuszona!	
	 W 	 z a sobach 	 s i e -
ciowych	 napotkałem	 na	 pew-
ną	 dość	 ciekawą	 koncepcję	 
(il.	nr	6),	w	której	autor	proponu-
je	zupełnie	odmienne	spojrzenie	
na	problem	korytarzy...	
	 Z	 perspektywy	 „re-
gionalnej”	warto	zwrócić	uwagę	
na	koncepcję	budowy	„podgór-
skiej”	autostrady	A4,	zarysowa-
nej	 na	mapie...	 dróg	wodnych”	 
(il.	 nr	 7).	 Sami	 autorzy	 uznali	
ją	 za	 raczej	 „niepoważną”,	 za-
znaczając	 jej	 przebieg	 kolorem	
białym	 (na	wschód	 od	Görlitz,	
aż	 do	 Schweidn.,	 powyżej	 na-
pisu	 Reichenbg).	Wydaje	 się,	
że	wobec	 przeciążenia	 obecnej	
A4,	takie	odciążenie	zaczynające	
się	w	 rejonie	 Lubania,	 a	 koń-
czące	 się	w	 rejonie	Wrocławia	
(przebiegiem:	Lubań-Gryfów	Śl.-
-Jelenia	Góra-Kowary-Kamienna	
Góra-Boguszów	 Gorce-Wał-
brzych-Modliszów-Świdnica-
-Wrocław),	może	 stać	 się	 rów-
nież	w	niedalekiej	przyszłości	na-
szą	kolejną	„kartą”	przetargową	
z	„imperium”.	Tym	razem	to	my	
powinniśmy	być	zainteresowani	
taką	 inwestycją.	Mogłaby	 ona,	
udostępniając	 zainteresowanym	
łatwy	 dojazd	 do	 atrakcyjnych	
obszarów	turystycznych,	w	zna-

czący	sposób	przyczynić	się	do	
ożywienia	 gospodarczego	 tej	
zaniedbanej	obecnie	południowej	
części	 regionu,	o	malowniczym	
przebiegu	już	nie	wspominając.
Wracając	zaś	do	drogi	krajowej	
S8.	To	typowa,	wolna	od	wszel-
kich	 podtekstów	 imperialnych,	
droga	służąca	podróżnym	poru-
szającym	 się	 	 po	 kraju.	 I	 niech	
taką	 już	 pozostanie,	 abyśmy	
łatwiej	 i	 bezpieczniej	 mogli	
docierać	do	stolicy,	przy	okazji	
„podążając”	do	wszystkich	waż-
nych	 celów	 położonych	w	 jej	
najbliższym	sąsiedztwie.	
A	o	stolicy	już	niebawem...
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Dużo mówi się o kryzysie w gospodar-
ce (często na wyrost), a tu nagle pojawiła 
się zapaść w rozrywce. Wiele balów syl-
westrowych odwołano z braku chętnych 
zabawowiczów, zapewne zresztą odstra-
szyła ich niepohamowana u organizatorów 
chęć zysku (windowanie niebotycznych cen  
zaproszeń). Przy tym iście wiosenna pogoda 
skłania do myślenia o wypadach na pączkujące 
krzewy bzu i przebijające śnieżyczki.

	 Swoje	 uczyniła	 też	
grypa	 z	 czego	 cieszą	 się	 apte-
ki…	Ja	zaś	podaję	zakatarzonym	
niezawodny	sposób	na	radykal-
ne	pozbycie	się	kataru.	Z	3-4	pu-
dełek	zapałek	należy	zeskrobać	
siarkę,	włożyć	ją	do	nosa,	ciasno	
i	starannie	ubić	i	podpalić.	Katar	
jak	ręką	odjął!	
	 Na	 szczęście	 opty-
mistów	nie	brakuje.	Waldemar	
Daniluk	 w	 swoim	 Zakładzie	
optycznym	przy	Kuźniczej	 25	
skonstruował	i	rozdaje	załama-
nym,	zestresowanym	przechod-
niom	specjalne	szkła	i	lornetki,	

Karnawałowe optymistyczne propozycje

przez	 które	 można	 szybciej	
i	wyraźniej	zobaczyć	powraca-
jące	 lepsze	 czasy…	Tłem	 jest	 
przebój	Golec	Orkiestry	 „Lor-
netka”.
	 Natomiast	 paniom	
zmarzniętym,	 lecz	 chcącym	
być	modnymi,	 znana	modyst-
ka	Krystyna	 z	 Pomorskiej	 27	
proponuje	własną	kolekcję	twa-
rzowych	stringów	i	biustonoszy	
ocieplanych	futerkiem	z	norek.	
Przebój	sezonu!
	 Niezmiennie	 radość	
i	 wzruszenia	wyzwala	 trady-
cyjny	Polonez	Studniówkowy	

dla	 Fredry	 w	 Rynku,	 który	
już	 10	 lat	 temu	współorgani-
zowałem	 i	 prowadziłem.	Nie	 
tylko	 przynosi	 on	 szczęście	
przyszłym	maturzystom,	 lecz	
u	 dorosłych	 wyzwala	 wiele	
sentymentalnych	wspomnień.
Operatywny	 sołtys	 Borowy	
Oleśnickiej	 Krzysztof	 Cieśla	
zapewnia,	 że	w	 jego	miejsco-
wości	 jest	 niezwykle	 zdrowy	
klimat	 i	 warunki	 do	 regene-
racji	 organizmu.	 Zatem	 pod	
auspicjami	Gminy	Długołęka	
proponuje	w	swoim	ekologicz-
nym	 gospodarstwie	 w	 każdą	
niedzielę	zimowego	i	zielonego	
karnawału	poratowanie	zdrowia	
zmaltretowanych	 balowiczów.	
Każdego	 podleczy	 aplikując	
solidną	 dawkę	 energii	 i	 pobu-
dzając	do	pozytywnego	działa-
nia.	Owa	zdrowotna	metoda	jest	
prosta	i	praktycznie	sprawdzona	
przez	wieki	–	leczące	użądlenia	
pracowitych	 pszczół…	Działa	
znakomicie,	reklamacji	nie	było.	
Konsultantem	przy	tych	zabie-
gach	jest	zasłużony	wrocławski	
mistrz	 pszczelarstwa	 Łukasz	
„Bartnik”	Weber.
	 Ongiś 	 życie	 było	
prostsze	 a	 jedzenie	 zdrow-

sze.	 Dla	 ugaszenia	 pragnie-
nia	wystarczyło	 np.	w	 urokli-
wym	 osiedlu	 Zacisze	 wyjść	
na	wał	nadodrzański,	na	którym	
codziennie	swobodnie	pasły	się	
krowy	i	kozy,	i	po	prostu	udoić	
sobie	trochę	świeżego	mleka…	
Dosłownie!	 Czasem	 zdarzało	
się,	 iż	właściciel	 pasącego	 się	
inwentarza	 dotkliwie	 pobił	 ta-
kiego	mlekokradzieja…	A	dzia-
ło	się	to	jeszcze	na	przełomie	lat	
60/70.
	 Popularny	wrocławski	
muzyk	i	piosenkarz	Roman	Gra-
biec,	 niegdyś	 członek	 zespołu	
„Ludzie”,	 wywodzącego	 się	
z	Borowy	Oleśnickiej,	wspo-
mina,	 jak	w	 latach	minionych,	
nad	morzem,	po	zabawie	ludo-
wej,	rozochoceni	balowicze	dla	
zgrywu	gonili	kury	(tzw.	dolno-
loty)	krzycząc	„rosołek	na	kaca”.	 
Z		chałup	wyskakiwały	półubra-
ne	gospodynie	i	wałkiem	biły	na	
prawo	i	lewo…
	 Natomiast	 pieczarki,	
lekko	tylko	skażone	wyziewami	
ze	znajdujących	się	po	drugiej	
stronie	Odry,	w	osiedlu	Kowale,	
Fabryce	Włókien	 Sztucznych	
oraz	Fabryce	Farb	 i	Lakierów,	
zbierano	na	łące	między	kąpie-

liskiem	 „Morskie	Oko”,	Górą	
Cymborasa	i	dziką	częścią	Par-
ku	Szczytnickiego.	Dzisiaj	jest	
tam	mini	osiedle	ze	ściśniętymi	
blokami	mieszkalnymi	w	miej-
scu	 niedokończonej	w	 latach	
70/80	 hal i 	 produkcyjnej . 
								A	kto	ze	starszych	Czytel-
ników	nie	zjeżdżał	ze	śnieżnych	

górek	na	wykradanych	z	kuchni	
tackach	z	tworzywa	sztucznego?	
Potem	rodzice	nie	mieli	na	czym	
podawać	w	domu	obiadu…

Wojciech 
Mach

Po wywalczonym wolnym Sylwestrze, powrót 
do pracy był miły jak zderzenie ze ścianą… 
Przemęczona Ruda postanowiła się „rozchoro-
wać”, więc we dwójkę musiałyśmy sobie radzić 
z poświątecznym zatowarowaniem sklepu. 
Kiedy uporałyśmy się z tematem, pojawił się 
nowy. Remont.

	 Co 	 p r awda 	 n i e	
za	duży,	bo	polegał	jedynie	
na	wykuciu	dziury	w	ścia-
nie	 w	 celu	 powiększenia	
zaplecza,	 ale	 prowadzo-
ny	w	czasie	pracy,	 stał	 się	
nie	 lada	 wyzwaniem.	 Nie	
dla	 nas	 rzecz	 jasna.	 Na-
szym	 obowiązkiem	 było	
jedynie	 przygotowanie	 się	
do	 tego	wydarzenia.	 Cięż-
ko	tego	dokonać,	kiedy	nie	
otrzymało	 się	 informacji.	
Kiedy	 więc	 w	 sklepie	 po-
jawił	 się	 pan	 ze	 sprzętem	
i	 kazał	 usunąć	 z	 zaplecza	
szafę,	 przestawić	 biurko,	

Kobieta pracująca wchodzi na wyżyny 

kilka	 regałów	 i	 wszystkie	
skrzynki	 z	 piwami,	 zro-
biło	 mi	 się	 słabo.	 Rudej,	
która	 dopiero	 co	 wróciła	
z	 „chorobowego”	 bardziej	
się	 udzieliło	 i	 następnego	
dnia	 zamiast	 niej	 pojawił	
się	jej	mąż	ze	zwolnieniem	
lekarskim.		
	 Pomocną	dłoń	wy-
ciągnęła	 do	 nas	 Kierow-
niczka.	 We	 trójkę	 prze-
rzucałyśmy	 sklep	 do	 góry	
nogami.	 Szef	 się	 pojawił	
jedynie	w	celu…	W	sumie	
to	nie	jesteśmy	pewne	w	ja-
kim	 celu.	 Chyba	 jedynie,	

aby	 pochwalić	 się	 nową	
dziewczyną,	 bo	 na	 pew-
no	 nie	 był	 zainteresowany	
tym	 co	 robimy	 i	 jak	 sobie	
z	 tym	 radzimy	 (czy	 też	
nie	 radzimy).	 Pomógłby	
nam	chociaż	lodówkę	prze-
sunąć,	bo	aby	tego	dokonać	
musiałam	na	nią	wejść	i	ze-
skoczyć	po	drugiej	stronie.	
Kiedy	 ja	wspinałam	 się	 na	
szczyty	 mojego	 miejsca	
pracy,	 mój	 chlebodawca	
osiągał	 wyżyny	 debilizmu	
i	 braku	 taktu.	 Po	 doko-
nanych	 zakupach, 	 wraz	
z	 dziewczyną	 opuścił	 nas	
szybko,	 ale	 zadzwonił	 pół	
godziny	później.	„Zmartwił	
się	 jednak”	 –	 pomyślałam.	
Myliłam	się	bardzo.	Okaza-
ło	się,	że	chciał	jedynie	wie-
dzieć	 czy	miałam	na	 sobie	
koszulę	służbową,	gdyż	nie	
zauważył…
	 Nic	to	jednak.	Zo-
stając	 po	godzinach,	 udało	
nam	się	wszystko	ogarnąć.	
Następnego	 dnia	 przybył	
pan	 od	 remontu	 i	 zaczę-
ło	 się	 rycie,	 kucie	 i	 wier-

cenie.	 Sklepu	 oczywiście	
zamknąć	 nie	 mogłyśmy.	
Straty	byłby	zbyt	wielkie…	
Stojąc	„na	kasie”	widziałam	
klienta,	widziałam	że	rusza	
ustami…,	 ale	 czego	 mógł	
chcieć?	 Czułam	 się 	 jak	
na	 niemym	 filmie.	 Szko-
da	 tylko,	 że	 „soundtrack”	
przypominał	 raczej	 „piłę	
mechaniczną”	 niż	 piękne	
melodie	 z	 czarnobiałych	
filmów.	Po	panu	od	remon-
tu	 weszli	 jeszcze	 panowie	
od	ekspozytorów	papieroso-
wych,	w	celu	 ich	ściągnię-
cia.	Więc	 do	 ryków	wier-
tarki, 	 pyłu	 w	 powietrzu	
i	 na	 pieczywie,	 klientów,	
których	 nie	 ubywało,	 do-
szła	 jeszcze	 drabina	 nad	
głową…	Bombowy	dzień.	
	 Jakoś	 przetrwały-
śmy.	Jak	 to	mówią:	co	nas	
nie	zabije	 to	nas	wzmocni.	
Ta	Ruda	to	miała	fart	z	tym	
przeziębieniem.	 No	 i,	 że	
teść	tak	szybko	jej	zwolnie-
nie	wypisał.	

Malkom

REKLAMA
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REKLAMA1% to tak niewiele

1 stycznia 2004 roku weszła w życie ustawa 
o wolontariacie. Na mocy tej ustawy każda 
osoba płacąca podatek dochodowy od osób 
fizycznych może przeznaczyć 1% swojego 
podatku na rzecz wybranej przez siebie orga-
nizacji pożytku publicznego (znajdującej się na 
oficjalnej liście tego rodzaju organizacji). 

 

Olga  
Smoluk

	 Przekazując	1%	po-
datku	 organizacjom	 pożytku	
publicznego,	możemy	 samo-
dzielnie	 decydować	 o	 tym,	
co	 stanie	 się	 z	 częścią	 na-
szych	podatków	i	jak	zostaną	
one wykorzystane. Przeka-
zanie	 1%	 podatku	 nie	 wią-
że	 się	 z	 żadnymi	 kosztami.	
Nie	 wydając	 ani	 jednej	 do-
datkowej	 złotówki,	 możemy	
pomóc	 dowolnej,	 wybranej	
przez	 siebie	organizacji	 spo-
łecznej.	 Wypełnienie	 kilku	
dodatkowych	rubryk,	zajmuje	
zaledwie	kilka	minut,	a	często	
pomaga	m.	in.	ratować	czyjeś	
zdrowie	 lub	 nawet	 życie.	
Jeżeli	 sami	 nie	 zadecyduje-
my	 o	 przeznaczeniu	 części	
naszego	podatku,	trafi	ona	do	
budżetu	państwa,	gdzie	o	tym,	
na	 jaki	 cel	 zostaną	 przezna-
czone	pieniądze	–	zadecyduje	
za	nas	 rząd.	Możemy	pomóc	
najbardziej	potrzebującym	nie	
ponosząc	kompletnie	żadnych	
kosztów.		 1%	podatku	
przekazać	możemy	m.in.	 	na	
pomoc	chorym	dzieciom,	oso-
bom	 starszym,	 bezdomnym,	
chorym,	 niepełnosprawnym.	
Możemy	wspomóc	finansowo	
organizacje,	które	zajmują	się	
opieką	nad	zwierzętami,	nie-
sieniem	pomocy	ofiarom	ka-
tastrof	 i	 klęsk	 żywiołowych,	
a	 nawet	 ofiarom	 konfliktów	
zbrojnych	 i	 wojen.	 Do	 wy-
boru	mamy	także	organizacje	
pro-ekologiczne,	 wspierają-
ce	rozwój	kultury,	zajmujące	
się	 wyrównywaniem	 szans	
edukacyjnych, 	 wspierają-
ce	rozwój	nauki	i	edukacji.	
	 To	tylko	część	moż-
liwości,	na	które	możemy	się	
zdecydować.	 Lista	 Organi-
zacji	 Pożytku	 Publicznego,	
którym	 możemy	 przekazać	
część	 swojego	 podatku	 jest	
bardzo	 długa.	 Organizacje	
te	 specjalizują	 się	 w	 róż-
nych	 dziedzinach	 pomocy	
i	z	pewnością	każdy	znajdzie	

organizację,	której	warto	bę-
dzie	 pomóc.	Kwota	 ta,	 tylko	
z	pozoru	wydaje	się	niewiele	
znacząca.	 Jeżeli	 każdy	 z	 nas	
zdecyduje	się	przekazać	ją	na	
taki	 właśnie	 cel	 dobroczyn-
ny,	 będzie	 to	 już	 konkretna	
suma	pieniędzy,	dzięki	której	
dane	organizacje,	będą	mogły	
działać	efektywniej.	Jest	to	je-
den	 z	 najprostszych	 sposo-
bów,	w	jaki	możemy	pomagać	
innym.	Procedura	przekazania	
podatku	 nie	 jest	 skompliko-
wana.	Warto	poświęcić	minu-
tę,	na	wypełnienie	dodatkowej	
tabeli.	Dzięki	tak	niewielkiej,	
błahej	czynności,	co	roku	or-
ganizacje	mogą	szerzyć	swoją	
działalność	dobroczynną.	Jest	
to	 także	 jedna	 z	 nielicznych	
możliwości,	 oferowana	 nam	
przez	 państwo,	 dzięki	 której	
możemy	 sami	 decydować	
o	przeznaczeniu	naszych	po-
datków.	Warto	więc	 skorzy-
stać	 z	 dawanego	 nam	 przez	
państwo	przywileju.

	 Kolejną	zaletą	prze-
kazania	części	podatku	danej	
organizacji,	jest	to,	że	mamy	
pewność	 tego,	 gdzie	 trafiają	
nasze	 pieniądze.	 Często	 nie	
jesteśmy	 pewni	 czy	 datki,	
które	 przekazujemy	 na	 cele	
dobroczynne,	 rzeczywiście	
trafiają	do	potrzebujących	ich	
osób,	 czy	 nie	 są	marnowane	
lub	 przekazywane	 na	 kom-
pletnie	 inne	 cele.	 Dostępne	
są	 raporty,	 dzięki	 którym	
dowiemy	 się,	 w	 jaki	 sposób	
dana	 organizacja	 rozporzą-
dza	 środkami	 pieniężnymi.	
Dzięki 	 temu, 	 że	 możemy	
zdecydować	 się	 na	 pomoc	
konkretnej	 organizacji	 oraz	
sprawdzić	w	jaki	sposób	ona	
funkcjonuje	 –	 zyskujemy	
pewność,	 że	 pieniądze	 nie	
trafią	w	niepowołane	ręce.
	 Prawo	 do	 przeka-
zania	 1%	 podatku	 posiada-
ją	 wszyscy	 podatnicy	 rozli-
czający	w	danym	roku	przy-
chody	 ulegające	 opodatko-
waniu,	które	nie	są	z	podatku	
zwolnione.	Prawo	to	dotyczy	
osób,	 które	 rozliczają	 się:	
poprzez	PIT	roczny	z	opodat-
kowaniem	18%	i	32%,	podat-
kiem	 liniowym,	 ryczałtowo	
od	 przychodów	 ewidencjo-
nalnych	 oraz	 podatnicy	 roz-
liczający	 przychody	 ryczał-
towe	 wskazane	 w	 ustawie	
o	PIT	–	zbycie	nieruchomości,	
kapitały	pieniężne,	prawa	ma-
jątkowe.	 Podatnik	 nie	może	
przekazać	 więcej 	 niż 	 1%	
podatku.	Natomiast	to	do	nas	

należy	decyzja,	czy	przekaże-
my	 cały	 1%	 czy	 tylko	 część	
tej	kwoty.	Jeżeli	spóźnimy	się	
ze	złożeniem	deklaracji	podat-
kowej	w	danym	roku,	stracimy	
prawo	do	przekazania	1%.
	 Warto	przypomnieć,	
że	zeznania	należy	składać	do	
31	 stycznia	 2013	 r.	 –	 podat-
nicy	 rozliczający	 się	 ryczał-
towo;	do	30	kwietnia	2013	r.	
–	pozostali	podatnicy.	Korektę	
można	 składać	 w	 terminie	
miesiąca	po	upływie	 terminu	
złożenia	 deklaracji	 podatko-
wej.	 Podatnik,	 przekazując	
część	 swojego	 podatku,	 na	
swojej	deklaracji,	może	wska-
zać	 tylko	 jedną	 konkretną	
organizację,	 do	 której	 trafią	
pieniądze.	Osoby,	które	skła-
dają	 kilka	 deklaracji	 podat-
kowych,	na	każdym	zeznaniu	
mogą	 wskazać	 wyłącznie	
jedną	 organizację	 pożytku	
publicznego.	Mogą	na	wszyst-
kich	 wskazać	 tę	 samą	 orga-
nizację	 lub	 kilka	 różnych	
–	ważne	jest	to,	aby	na	jednej	
deklaracji	 widniała	 nazwa	
jednej	organizacji.	
	 N ap r awdę 	 wa r t o	
zdecydować	 się	 na	 przeka-
zanie	 1%	 podatku	 na	 rzecz	
organizacji	użytku	publiczne-
go.	Jest	to	bardzo	przystępna	
forma	 pomocy	 najbardziej	
potrzebującym.	Co	roku	prze-
kazywane	 sumy	 sięgają	 mi-
lionów	 złotych.	 Zdecydujmy	
się	na	wspieranie	działalności	
dobroczynnej,	 w	 końcu	 nic	
nas	to	nie	kosztuje.

REKLAMA
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	 Dom	seniora	Tatrzań-
ska	Jesień	to	pięknie	położony	
ośrodek	we	Wsi	Skrzypne	znaj-
dującej	się	10	km	od	Zakopane-
go.	Dom	 jest	 jednym	z	najno-
wocześniejszych	Domów	Se-
niora	 w	 Polsce,	 utrzymany	
jest	 w	 typowo	 regionalnym	
klimacie.	Budynek	od	podstaw	
został	zaprojektowany	dla	osób	
niepełnosprawnych;	wyposa-
żony	 jest	w	windę,	 instalację	
przywoławczą	i	monitoring.	Po-
wstał	dzięki	pomocy	Funduszy	
Unijnych.	 Znajdziemy	w	 nim	
gabinet	pielęgniarski	i	fizjotera-
peutyczny,	salon	z	kominkiem,	
jadalnię,	 kaplicę,	 kuchnię	 ser-
wującą	pięć	posiłków	dziennie,	
a	także	duży	ogród	pełen	zieleni,	
ławeczek	i	huśtawek,	gdzie	jest	
możliwość	uprawiania	własnej	
grządki.	Znajdziemy	tu	pokoje	
1,2,3	 osobowe	 z	 łazienkami,	
TV	 i	 Internetem.	Zapewniamy	
opiekę	medyczna,	 pielęgniar-

ską	 rehabilitację	 organizujemy	
urodziny	 i	 święta,	wyjazdy	do	
kina,	teatru	oraz	na	pobliski	ba-
sen	zawierający	wody	termalne.	
Zapraszamy	 do	 spędzenia	
z	nami	jesieni	życia.	Rezerwując	
miejsce	 do	 28.02.2013r.	 koszt	
pobytu	już	od	2000	zł/	m-c	(za	
pełen	zakres	usług)

Powrót do korzeni

	 Bez	czego	nie	wyobra-
żamy	sobie	życia?	Na	 to	pytanie	
pewnie	większość	powiedziałaby,	że	
bez	powietrza,	picia	i	jedzenia.	Natu-
ralnie	wszystko	to	jest	prawdą,	jed-
nak	o	ile	oddychać	musimy	ciągle,	
pić	każdego	dnia,	o	tyle	z	jedzeniem	
sprawa	wygląda	nieco	inaczej.	We	
Wrocławiu	działa	Ośrodek	Ekolo-
gii	Człowieka	„Discimus”,	który	
doprowadza	ludzkie	organizmy	do	
harmonii	i	stabilizacji	za	pomocą…	
głodówek.
	 „Discimus”	został	zało-
żony	w	roku	1991.	Ośrodek	od	jego	
początku	do	dziś	prowadzi	specja-
listka	medycyny	orientalnej	AYUR-
WEDA,	uczennica	dr	Srotha,	który	
pierwszy	na	 świecie	wprowadził	
głodówki	 lecznicze,	wpisana	do	
księgi	 znanych	Polek	 i	Polaków	
„Who	is	Who”	bioterapeutka	z	mię-
dzynarodowym	certyfikatem	–	Pani	
Lidia	Padberg-Ściobłowska.	Od	po-
czątku	działalności	„Discimus”	zajął	
się	ponad	dziewięcioma	tysiącami	
kuracjuszy	w	kraju	i	ze	świata;	części	

z	nich	medycyna	akademicka	nie	
dawała	szans	na	wyzdrowienie.	Na	
czym	polega	metoda,	która	tak	wielu	
przywraca	zdrowie	i	dobre	samopo-
czucie?	
	 Wrocławski	Ośrodek	
Ekologii	Człowieka	 „Discimus”	
prowadzi	piętnastodniowe	 turnu-
sy	w	górach	i	nad	morzem.	Podczas	
tych	 turnusów	kuracjusze,	 celem	
oczyszczenia	organizmów	z	 tok-
syn,	nie	przyjmują	posiłków.	 Ich	
jedynym	„posiłkiem”	jest	napój	na	
bazie	miodu	 i	cytryny,	który	wy-
równuje	gospodarkę	elektrolitową.	
Wydawać	by	się	mogło,	 iż	kiedy	
człowiek	nie	je,	nie	ma	na	nic	siły.	
Okazuje	się,	że	jest	wręcz	przeciw-
nie.	Kuracjusze	podejmują	także	roż-
nego	rodzaju	aktywności	fizyczne	
(spacery,	 kąpiele	w	morzu	 itd.),	
gdyż	z	uwagi	na	spalanie	się	w	ich	
organizmach	toksyn,	z	których	uwal-
nia	się	energia,	człowiek	posiada	
całkiem	spore	nakłady	sił.	Podczas	
turnusu	bardzo	ważnym	punktem	
są	wszelkiego	 rodzaju	wykłady,	
podczas	których	kuracjusz	ma	okazję	
dowiedzieć	się	dlaczego	właściwie	
tam	jest	 i	co	może	zyskać.	Proces	
uświadamiania	jest	tutaj	niezwykle	
istotny.	Ważnym	punktem	turnu-
su	 są	 też	 ćwiczenia	oddechowe.	
Okazuje	się,	 iż	 jesteśmy	przyzwy-
czajeni	do	płytkiego	oddychania,	

podczas	gdy	wyłącznie	oddychanie	
przeponą	warunkuje	odpowiednie	
dotlenienie	komórek	organizmu.	
Warto	zwrócić	uwagę	na	fakt,	 iż	
zubożona	wymiana	gazowa	bywa	
częstą	przyczyną	wielu	chorób,	m.	
in.	problemów	z	donoszeniem	ciąży.
	 Pewnie	 część	 z	 Pań-
stwa	zadaje	 sobie	właśnie	pyta-
nie,	czy	głodówka	jest	bezpieczna	
i	przede	wszystkim,	czy	 jest	nam	
potrzebna.	Okazuje	 się,	 iż	czter-
nastodniowy	post	w	żadnym	razie	
nie	może	nam	zaszkodzić.	Kie-
dy	dowiemy	się,	że	80%	energii	
człowiek	wkłada	w	to,	by	trawić,	
a	 jedynie	20%	zostaje	mu	na	po-
zostałe	 funkcje	życiowe,	 jasnym	
staje	się,	że	w	momencie,	gdy	nie	
jemy,	energii	jest	po	prostu	więcej.	
Uruchamiamy	wówczas	 proces	
spalania	wszystkiego	tego,	co	w	na-
szym	organizmie	złe,	zatrute	i	zain-
fekowane	(przez	leki,	złą	żywność,	
której	przyjmujemy	mniej	więcej	
¾	 raza	więcej	niż	potrzebujemy	
i	 inne).	 Po	 takim	oczyszczeniu	
ustępują	objawy	wielu	chorób	czy	
niedomagań,	 organy	wewnętrz-
ne	zaczynają	prawidłowo	działać		
i	przede	wszystkim	mają	czas	na	to,	
by	odpocząć	oraz	zregenerować	się.	
	 O	pozytywnych	 skut-
kach	głodówek	można	pisać	jesz-
cze	wiele,	dlatego	też	zachęcamy	do	
zapoznania	się	ze	stroną	internetową	
„Discimusa”	oraz	do	kontaktu	z	Pa-
nią	Lidią.						

REKLAMA REKLAMA
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Styczeń/Luty 2013 
– Co się będzie działo we Wrocławiu?

Opracował:
Adam Tomasz Witczak

 25 stycznia	 w	 sali	 koncertowej	 Filharmonii	
odbędzie	się	koncert	w	setną	rocznicę	urodzin	W. Luto-
sławskiego.	Wykonane	zostaną	jego	utwory	„Fanfare	for	
Louisville”	na	instrumenty	dęte	i	perkusję	oraz	„Koncert	
fortepianowy”,	a	 także	suita	orkiestrowa	„Ognisty	Ptak”	
Strawińskiego	 i	 „La	Valse”	Ravela.	Koncert	 zacznie	 się	
o	19:00.

 24 stycznia	w	Synagodze	 pod	Białym	Bocia-
nem	wystąpi	 grupa	Mikromusic.	Koncert	 akustyczny	
zacznie	się	o	godzinie	19:00.	Będzie	to	część	Ethno	Jazz	
Festivalu.	Grupa	wykonuje	trip-hop	z	elementami	jazzu.

 30 stycznia	w	Galerii	 na	Czystej	 odbędzie	 się	
koncert w 50. rocznicę śmierci Francisa Poulenca (1899 
–	1963),	wybitnego	kompozytora	 francuskiego.	Koncert	
zostanie	wykonany	przez	zespół,	którego	instrumentarium	
to	flet,	obój,	klarnet,	fagot,	waltornia	i	fortepian.	Rozpo-
częcie	o	godz.	19:00.

 27 stycznia o 16:00	w	sali	koncertowej	Filhar-
monii	odbędzie	się	koncert symfoniczny z okazji Dnia 
Babci i Dziadka.	Będzie	on	wykonany	także	dzień	później	
(w	poniedziałek	28	stycznia)	o	godz.	18:00.	W	programie	
„Symfonia	g-moll”	nr	40	KV	550	Mozarta	oraz	polskie	
kolędy.

 7 lutego znana aktorka Maria Meyer wyko-
na	we	Wrocławiu	kon-
cert	 pieśni	 żydowskich	
oraz	 współczesnych	
(m.in.	Agnieszki	Osiec-
kiej,	Wojciecha	Młynar-
skiego	 i	 Jacka	 Cyga-
na).	Występ	zacznie	się	
o	 godz.	 19:00	w	Cen-
trum	Kultury	Impart.

 11 lutego	w	Centrum	Kultury	Impart	zagra	zespół	
Pectus.	Powstał	on	w	roku	2005	w	Rzeszowie,	w	składzie	
są	basista,	gitarzysta,	perkusista	i	wokalista	(choć	śpiewa-
ją	wszyscy).	Ich	debiutancki	album	ukazał	się	w	lutym	roku	
2009.	Grali	w	kraju	i	za	granicą.	We	Wrocławiu	koncert	
zacznie	się	o	19:00.

 31 stycznia 2013	we	wrocławskim	klubie	Alive	
swoje	miejsce	znajdą	zwolennicy	gatunków	stoner,	sludge	
i	post-rock/metal.	Drugą	edycję	koncertu	Desert	Carnival	
uświetnią	cztery	kapele:	Fleshworld,	PurpleHaze	Ensemble	
(obie	 kapele	 z	Krakowa),	Blank	Faces	 (Wrocław)	 oraz	
Entropia	 (Oleśnica).	Koszt	 biletu	 to	 10/15	PLN	 (przed-
sprzedaż/w	dniu	koncertu)	Więcej	na:	www.desertcarnival.
pl,	www.facebook.com/desertcarnival.
Wychodząc	naprzeciw	 sugestiom,	 które	 pojawiły	 się	 po	

poprzedniej	 edycji,	 na	 drugi	
koncert	 umożliwiliśmy	kup-
no	 biletów	 	 w	 przedsprze-
daży.	Można	 je	 od	 grudnia	
dostać	w	klubie	Alive,	albo	za-
kupić	on-line	na	naszej	stronie	
internetowej	–	poinformował	
Irek	Zasadni,	 pomysłodawca	
i	organizator	wydarzenia.

REKLAMA
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 Od 14 do 18 stycznia codziennie	o	18:00	na	de-
skach	Teatru	PWST	we	Wrocławiu	(przy	Braniborskiej	59)	
będzie	wykonywana	„Nasza	Klasa”	–	spektakl	dyplomowy	
IV	 roku	Wydziału	Aktorskiego	w	 reżyserii	Łukasza	Kosa,	
z	tekstem	Tadeusza	Słobodzianka.	Za	muzykę	odpowiedzialny	
jest	Paweł	Głosz.	Przedstawienie	prezentuje	losy	10	postaci	
zobrazowane	w	trakcie	14	lekcji.	Autor	sztuki	otrzymał	w	roku	
2010	literacką	nagrodę	Nike.

 16 stycznia o 19:00 w	Operze	Wrocławskiej	wy-
stawiany	będzie	słynny	„Don	Giovanni”	Mozarta	z	libretto	
Lorenzo	 da	 Ponte.	 Jest	 to	 jedna	 z	 najbardziej	 znanych	
oper	w	historii	muzyki.	Premiera	odbyła	się	w	roku	1787	
i	 od	 tego	 czasu	 jest	 to	 dzieło	 obecne	 na	 scenach	 całego	
świata.	Opowieść	o	zdradzie,	miłości,	pożądaniu,	ale	także	
konsekwencjach,	jakie	to	wszystko	ze	sobą	niesie…	Spek-
takl	prezentowany	jest	w	oryginalnej	wersji	językowej,	ale	
z	napisami	polskimi.

 19 stycznia o 19:00	w	Operze	Wrocławskiej	wy-
stawiana	będą	opery	„Rycerskość	wieśniacza”	Pietro	Masca-
gniego	i	„Pajace”	Ruggiero	Leoncavallo.	Powstały	one	pod	
koniec	wieku	XIX,	uważane	są	za	jedne	ze	sztandarowych	
przykładów	 tzw.	weryzmu.	Obaj	 autorzy	 stali	 się	 dzięki	
nim	sławni,	później	zresztą	nie	przebili	tej	sławy	kolejnymi	
dziełami.

 22 stycznia o 10:00	na	deskach	Teatru	PWST	we	
Wrocławiu	(przy	Braniborskiej	59)	będzie	wykonana	sztuka	
„Dzikie	łabędzie”,	realizacja	jednej	z	baśni	H.	Ch.	Anderse-
na.	To	historia	o	miłości	i	cierpliwości,	które	przezwycię-
żają	nawet	cierpienie.	W	programie	piosenki,	choreografia,	
interesująca	i	piękna	scenografia.

 14 stycznia Katolickie	Stowarzyszenie	„Civitas	
Christiana”	serdecznie	zaprasza	o	godzinie	17:00	na	kolę-
dowo-artystyczny	wieczór	w	siedzibie	przy	ul.	Kuźniczej	
11-13	we	Wrocławiu.	Spotykamy	się	nietypowo,	wpraw-
dzie	godzina	i	miejsce	jak	zwykle,	lecz	nie	proponujemy	
żadnego	wykładu,	a	koncert.	Panowie	Radosław	Książek	
i	Antoni	Kamiński	przedłużą	naszą	bożonarodzeniową	ra-
dość	świętowania	swym	wykonaniem	kolęd	oraz	podniosą	
nas	na	naszym	narodowym	duchu	patriotycznymi	ballada-
mi.	Coś	w	sam	raz	na	styczniowy	wieczór.	Będzie	to	oddech	
od	 ciężkich	 społecznych	 problemów,	 które	 podejmiemy	 
21	stycznia.

 15 stycznia o godz. 18.00	w	Restauracja	„Ra-
tuszowa”	w	Trzebnicy	odbędzie	się	wykład	dr	Sławomira	
Węgrzynowicza		pt.	„Odrodzenie	moralne	Polaków	u	progu	
Powstania	Styczniowego”.	IX	spotkanie	z	cyklu	warszta-
tów	historyczno	 -	politycznych	 	„Od	cara	Mikołaja	 I	do	
Władimira	 Putina”.	Wykład	 okolicznościowy	 z	 okazji	
150.	rocznicy	wybuchu	Powstania	Styczniowego.	
Dr	Sławomir	 	Węgrzynowicz	to	badacz	 	polskich	 	 i	 	 ro-
syjskich		archiwów	w		latach		2005-2010		i		stażysta		Ar-
chiwum	 	 	 Polityki	 	 	 Zagranicznej	 	 	 Federacji	 	 	 Rosyj-
skiej			w		Moskwie.	

	 21.02.	we	wrocławskim	Hotelu	Orbis	 odbędzie	
się	 konferencja	 poświęcona	Kompleksowym	Systemom	
Informatycznym.	Planowane	 są	 trzy	 główne	 tematy	 sesji:	
Systemy	klasy	ERP,	Systemy	klasy	Business	 Intelligence	
oraz	 Inne	 zintegrowane	 systemy	 zarządzania	 organizacją.	
Udział	w	konferencji	jest	bezpłatny	pod	warunkiem	wcze-
śniejszej	rejestracji.	

W	lutym	z	inicjatywy	Stowarzyszenia	Aktywizacji	Zawo-
dowej	„Złote	Rączki”	odbędzie	się	kurs,	podczas	którego	
seniorzy	 zostaną	wtajemniczeni	w	 arkana	obsługi	 kom-
putera	oraz	korzystania	z	Internetu.	Zajęcia	odbywać	się	
będą	w	sali	komputerowej	Sektora	3	przy	ul.	Legnickiej	65.	
Kurs	jest	płatny	(250	zł),		a	zapisy	trwają	do	końca	stycznia.

23.02.	Podyplomowa	Szkoła	Polskiego	Towarzystwa	Pe-
diatrycznego	organizuje	konferencję	naukową	w	Scandic	
Hotel.	Wśród	tematów	wiodących	mają	się	znaleźć	m.in:	
zakażenia	układu	oddechowego,	interakcje	leków	w	pedia-
trii,	standardy	postępowania	terapeutycznego	w	gorączce	
i	 bólu	 u	 dzieci	 ze	 szczególnym	uwzględnieniem	bólów	
głowy	 i	 inne.	Udział	w	konferencji	 jest	 bezpłatny,	 jed-
nak	wymaga	wcześniejszej	rejestracji.

 Od 17 stycznia do 15 lutego	będzie	trwać	wysta-
wa	Stanisława	Soboty	„United	Colors”.	Będzie	to	prezenta-
cja	barwnego	szkła,	materii	(być	może	–	wbrew	pozorom)	
niezwykle	trudnej	do	oswojenia.	To	piękne	artefakty,	w	któ-
rych	doszukać	można	 się	 rozmaitych	obrazów,	przywo-
dzących	na	myśl	m.in.	zatopione	statki	i	głębię	mórz,	jak	
zapewniają	 organizatorzy.	Miejsce:	BWA	Galeria	Szkła	
i	Ceramiki,	pl.	Kościuszki	9/10.

  Od 1 do 3 lutego	w	Hali	Stulecia	we	Wrocławiu,	
przy	ul.	Wystawowej	1,	odbędzie	się	mecz	tenisowy	Polska	
–	Słowenia.	Będzie	to	Davis	Cup	by	BNP	Paribas.	1	lutego	
o	16:00	dwa	mecze	singlowe,	2	lutego	o	14:00	jeden	mecz	
deblowy,	3	lutego	o	12:00	dwa	mecze	singlowe.

 31 stycznia w	ramach	cyklu	odczytów	poświęco-
nego	sztuce	amerykańskiej	mgr	Natalia	Bursiewicz	wygłosi	
prelekcję	pt.	„Klasycy	amerykańskiego	designu”.	Wykład	
zacznie	się	tradycyjnie	o	18:00	w	Instytucie	Historii	Sztuki	
UniWr.

 15 i 16 lutego we	Wrocławiu	 odbędzie	 się	
konferencja	pt.	„Jak	mogę	pomóc	osobie	z	autyzmem?”.	
Omówione	będą	przyczyny	autyzmu,	rozmaite	jego	odmia-
ny	i	podobne	choroby,	sposoby	terapii	i	ich	skuteczność,	
społeczne	 postrzeganie	 autyzmu.	Abstrakty	 oraz	 teksty	
należy	przysyłać	na	adres:	autyzm.wroclaw@gmail.com.	
Ostateczny	 termin	nadsyłania	 abstraktów	 to	15.01.2012,	
natomiast	tekstów	zasadniczych	30.02.2012	r.

 21 lutego Muzeum	Współczesne	we	Wrocławiu	
organizuje	konferencję	naukową	pt.	„Myśląc	o	PERMA-
FO	–	wokół	wrocławskiego	konceptualizmu”.	Będzie	ona	
poświęcona	sztuce	i	artystom	skupionym	wokół	założycieli	
galerii	 PERMAFO	 (1970-1981)	 –	Natalii	LL,	Andrzeja	
Lachowicza,	Zbigniewa	Dłubaka	oraz	krytyka	Antoniego	
Dzieduszyckiego.	

 21 lutego	p.	 Jan	Kapała	wygłosi	w	Panoramie	
Racławickiej	(ul.	Jana	Ewangelisty	Purkyniego	11)	prelek-
cję	pt.	„Widzenie	świata	dawniej,	dziś	i	za	500	lat”.	Będzie	
to	część	cyklu	wykładów	„Z	Panoramą	śladami	światowego	
dziedzictwa	kulturowego”.

 24 i 25 stycznia we	Wrocławskim	 Teatrze	
Współczesnym	im.	E.	Wiercińskiego	przy	Rzeźniczej	12	
odbywać	będzie	się	„Table	Around	Cage”	-	audio-perfor-
mance	inspirowany	twórczością	i	spuścizną	Johna	Cage’a.	
Muzycy	z	grupy	Karbido	wykorzystają	nietypowy	instru-
ment	–	drewniany	stół	elektroakustyczny.	Będą	wykonywać	
cztery	utwory	odwołujące	 się	do	 twórczości	Cage’a	oraz	
jedną	z	jego	partytur.	Start	codziennie	o	19:15.

 26 i 27 stycznia we	Wrocławskim	Teatrze	Współ-
czesnym	im.	E.	Wiercińskiego	przy	Rzeźniczej	12	prezento-
wany	będzie	spektakl	„Życie	jest	snem”	w	reżyserii	Lecha	
Raczaka.	 Jest	 on	oparty	 o	 tekst	 żyjącego	w	XVII	wieku	
Pedro	Calderona	de	la	Barcy.	Sam	reżyser	opisuje	przedsta-
wienie	następująco:	„Jest	jeszcze	drugi	wątek,	który	także	
znajdujemy	nie	tylko	Calderona.	Jak	w	„Królu	Ubu”:	rzecz	
dzieje	się	w	Polsce	–	czyli	nigdzie.	Jesteśmy	na	tę	Polskę	
tak	wyczuleni,	że	czego	byśmy	nie	pomyśleli	pod	hasłem	
POLSKA	 –	 fantazyjna,	 nierzeczywista,	 egzotyczna	 –	
to	wszystko	będziemy	interpretować	przez	pryzmat	naszej	
dzisiejszej	rzeczywistości.	Na	dodatek	u	Calderona	wszyst-
ko	 rozgrywa	 się	w	 okolicznościach	 polsko-rosyjskiego	
konfliktu”.

  Od 14 do 17 lutego	 trwać	 będą	we	Wrocła-
wiu	XXI	Mistrzostwa	Polski	w	 snookera.	 Jest	 to	 jedna	
z	popularniejszych	gier	bilardowych,	w	Polsce	obecna	od	 
20	lat.	Wstęp	jest	wolny	dla	kibiców,	otwarcie	mistrzostw	
odbędzie	 się	w	holu	Galerii	 Sky	Tower	 przy	 stole	 dnia	 
14	 lutego	 o	 godzinie	 9.00.	Mecze	 będą	 rozgrywane	 
w	systemie	ciągłym	wg	oficjalnego	schematu	turniejowego.

 Od 28 lutego do 3 marca	we	Wrocławiu	odby-
wać	będą	 się	Spotkania	 z	Piosenką	Żeglarską	 i	Muzyką	
Folk	„Szanty	we	Wrocławiu”.	W	tym	roku	koncerty	główne	
festiwalu	odbędą	się	w	Centrum	Sztuki	Impart	przy	ul.	Ma-
zowieckiej	17,	a	tawerną	festiwalowa	będzie,	jak	zawsze,	
klub	muzyczny	Łykend	przy	Podwalu	37.	W	programie	
festiwalu	znajdą	się	dwa	jubileusze:	XXX-	lecie	Ryczących	
Dwudziestek	i	X-lecie	wrocławskiej	grupy	Za	Horyzontem,	
koncert	szanty	klasycznej,	sobotni	koncert	nocny,	koncert	
dla	 najmłodszych	 –	 „Szanty	 dla	Dzieci”	 oraz	wieczór	
z	bardami	kubryku.
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Na Nowy Rok

Niedawno powitaliśmy nowy 2013 rok. Jaki bę-
dzie on dla wrocławskiego sportu? Czy będzie 
lepszy od swoich poprzedników? Czy po 
chudych latach coś wreszcie drgnie w sporcie 
naszego miasta?  

Dariusz 
Parossa
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	 Na	początek	oczywi-
ście	piłka	nożna	i	zespół	mistrza	
Polski:	Śląsk	Wrocław.	Zamierze-
niem	tej	drużyny	i	jej	władz	jest	
zdobycie	miejsca	uprawniającego	
do	występów	w	 europejskich	
pucharach.	Żeby	 tak	 się	 stało,	
potrzebny	jest	jeden,	bardzo	waż-
ny	warunek	do	spełnienia.	Chodzi	
o	sposób	finansowania,	bo	wciąż	
nie	wiadomo	kto	na	mistrzowski	
team	będzie	łożył	swoje	pieniąż-
ki.	Większościowy		udziałowiec	
Zygmunt	Solorz	bawi	się	z	wro-
cławianami	w	kotka	 i	myszkę.	
Jednego	 dnia	mówi,	 że	 Śląsk	
go	już	nie	interesuje,	a	drugiego	
zmienia	 zdanie	 i	 ogłasza,	 że	
ma	 sposób	na	 funkcjonowanie	
klubu,	 ale	 kasy	 jak	nie	 dawał,	
tak	i	nie	daje.	Mówi	się	też	o	no-

wych	współwłaścicielach	WKS-
-u,	 niemniej	 żadnych	 konkre-
tów	 jeszcze	nie	przedstawiono.	
Pozostaje	 jeszcze	miasto,	 czyli	
my	wszyscy,	 którzy	 solidarnie	
łożymy	na	klub	z	Oporowskiej.	
Pytanie	 –	 jak	 długo	 jeszcze?	
Sytuacja	 jest	 patowa	 i	 wciąż	
nie	widać	 światełka	w	 tunelu,	
a	runda	wiosenna	się	zbliża.	
	 Pod	 względem	 ka-
drowym	w	zespole	na	razie	bez	
zmian,	 żadnych	 transferów,	ale	
i	 żadnych	 strat,	 choć	 swoim	
odejściem	groził	Sebastian	Mila.	
Gdy	 się	 jednak	 przekonał,	 że	
nikt	go	nie	chce	 lub	nie	da	mu	
takich	pieniędzy,	o	jakich	marzył,	
spokorniał	i	postanowił	dalej	re-
prezentować	wrocławski	klub.
		 Druga	siła	futbolu	w	na-

szym	mieście	 -	Ślęza	–	ma	 się	
całkiem	nieźle.	Jako	beniaminek	
III	ligi	po	jesieni	zajmuje	drugie	
miejsce	i	choć	strata	punktowa	do	
lidera	jest	dosyć	spora,	to	jednak	
drużyna	 trenera	Grzegorza	Ko-
walskiego	nie	zamierza	 składać	
broni	w	walce	o	awans.	Jeśli	się	
nie	uda	teraz,	to	na	pewno	uda	się	
za	rok	-	z	takiego	założenia	wy-
chodzą	działacze	i	sponsorzy	klu-
bu.
		 Kilka	 słów	 należy	
się	 też	 kobiecemu	 zespołowi	
AZS-u.	Drużyna	wielokrotne-
go	mistrza	Polski	 od	 kilku	 lat	
jest	w	dołku.	Powód	jest	ten	sam	
co	zwykle,	czyli	pieniądze.	Inne	
bogatsze	kluby	podebrały	najlep-
sze	wrocławskie	piłkarki.	Efek-
tem	tego	wrocławski	zespół	stał	
się	 typowym	 ligowym	średnia-
kiem,	któremu	ani	miejsce	w	czu-
bie	tabeli,	ani	spadek	nie	grożą.	 
	 Teraz	o	koszykówce,	
która	 choć	nie	ma	przedstawi-
ciela	w	najwyżej	klasie	rozgryw-
kowej,	 to	 rokuje	 coraz	 lepiej	
i	pozwala	snuć	nadzieję	na	dużo	
lepszą	przyszłość.	Śląsk	idzie	jak	
burza	w	rozgrywkach	I	ligi	i	chy-
ba	tylko	kataklizm	może	odebrać	
mu	awans.	Buduje	się	też	WKK	
i	 to	dosłownie,	bo	oprócz	coraz	
lepszego	zespołu	w	II	lidze,	z	dnia	
na	 dzień	 rośnie	 przy	 ul.	Kwi-
dzyńskiej	 ośrodek	koszykarski	
z	prawdziwego	zdarzenia	w	któ-

rym	swoje	miejsce	będzie	miał	
klub	 pana	Koelnera.	Całkiem	
nieźle	 zaczyna	wglądać	 żeński	
zespół	Ślęzy,	grający	w	I	 lidze.	
Umiejętnie	tworzona	drużyna	już	
niedługo	powinna	nam	przyspo-
rzyć	wiele	radosnych	chwil.	
	 Siatkarki	Impela	zano-
towały	ligowy	falstart.	Drużyna,	
która	miała	 bić	 się	 o	 czołowe	
miejsca	w	lidze,	błąka	się	w	ogo-
nie	tabeli.	Wydaje	się	jednak,	że	
najgorsze	już	za	nią	i	teraz	nie	po-
zostaje	nic	innego,	jak	pokazanie,	
że	nie	wszystko	jeszcze	stracone	
i	 sezon	można	uratować.	Tym-
czasem	słynna	przed	laty	męska	
drużyna	Gwardii	po	amatorsku	
podbija	sobie	piłkę	w	II	lidze	bez	
żadnych	perspektyw	na	poprawę	
swego	losu.	
	 Męska	 piłka	 ręczna	
za	sprawą	Śląska	powoli	się	odbu-
dowuje,	choć	zapowiadany	awans	
do	ekstraklasy	nie	wydaje	się	być	
tak	pewny	 jak	przed	 sezonem.	
A	jeżeli	chodzi	o	kobiecą	odmianę	
tego	popularnego	 sportu,	 to	 jej	
po	prostu	we	Wrocławiu	nie	ma,	
po	 tym	 jak	pozwolono	umrzeć	
zespołowi	AZS-u.
		 Spa r t a 	 Wroc ław,	
dawna	wizytówka	Wrocławia,	
to	klub	w	stanie	agonii.	Czy	uda	
mu	 się	przetrwać	kolejny	 rok?	
Oby	i	temu	klubowi	ktoś	pomógł.	
Na	 razie	nowy	sezon	nie	 rysu-
je	 się	w	kolorowych	barwach.	

Gdy	 inne	 ekipy	kompletowały	
składy	we	Wrocławiu,	czekano.	
Czekano	 na	 tych,	 których	 nie	
chcieli	inni.	I	z	takich	„żużlowych	
odpadów”	 trener	 Piotr	 Baron	
zmuszony	został	 zbudować	ze-
spół,	 z	którym	 (jeżeli	 zachowa	
miejsce	 w	 lidze)	 zasługiwać	
będzie	na	tytuł	trenera	roku.
		 O	 innych	 dyscypli-
nach	 trudno	 wspominać,	 bo	
takich	dyscyplin,	 jakie	przyno-
siły	chlubę	naszemu	miastu,	jak	
boks,	 kolarstwo	 czy	 hokej	 na	
trawie,	 już	nie	ma.	Lekkoatleci	
muszą	 trenować	na	 jedynej	we	

Wrocławiu	 bieżni	 tartanowej	
na	 stadionie	olimpijskim,	które	
pod	wpływem	deszczu	puchnie,	
a	w	 innych	 dyscyplinach	 led-
wo	wiąże	się	koniec	z	końcem.	 
	 Czy	rok	2013	coś	w	tym	
temacie	 zmieni	 ?	Oby,	 bo	my	
–	wrocławianie	-	chcemy	w	na-
szym	mieście	 sportu	 pisanego	
przez	duże	S.

Szanowni Państwo, 

jestem przedstawicielem halowego toru kartingowego we Wrocławiu który mieści się przy ulicy Buforowej 2. Nasz tor 
został otwarty 19 maja ubiegłego roku. Przez ten okres wzbogaciliśmy ofertę o wiele produktów (m.in. o gokarty dla 
niepełnosprawnych, gokart dla dzieci w wieku od 4 lat, 2 gokarty dwuosobowe i inne). Oczywiście mamy też 15 gokartów 
dla wszystkich powyżej 130 cm wzrostu.
 Nasza oferta dotyczy wszystkich – bez względu na wiek i płeć. Jesteśmy organizatorem wielu przedsięwzięć, które 
mają na celu poprawę kultury jazdy: (szkółka dla dzieci, RW TROPHY – Wrocławsłka liga kartingowa, MiniRace, babskie 
ściganie raz w miesiącu, puchary, inne duże imprezy). 
 Na nasze imprezy staramy się zapraszać znanych ludzi ze świata motorsportu i nie tylko (gościliśmy m.in. Macieja Ber-
nacika – zdobywcę pucharu Świata w 2007 roku w kartingu, Michała Słomiana – aktualnego kierowcę rezerwowego Verva 
Racing).
 Uczymy takich odruchów, jak refleks, koordynacja, ale przede wszystkim uczymy przewidywania sytuacji krytycznych 
oraz zapobiegania im. Jest to niezwykle ważne, gdyż ludzie, którzy takie odruchy ćwiczą, stają się lepszymi kierowcami, a co 
za tym idzie – poprawia się kultura jazdy (mamy do czynienia z mniejszą liczbą wypadków).
 Jako pierwszy tor tego typu w Polsce dajemy możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu osobom niepełnospraw-
nym (niedowład nóg). Osoba niepełnosprawna może rywalizować z ludźmi sprawnymi, ponieważ wózki przystosowane dla 
tych osób, jeśli chodzi o osiągi, są identyczne z wózkami dla ludzi sprawnych. 
 Karting to nie tylko dobra zabawa i forma aktywnego spędzania wolnego czasu, ale też edukacja i nauka, które są po-
trzebne wszystkim . Każdy z nas, obojętnie czy jest kierowcą, czy pieszym lub rowerzystą, jest uczestnikiem ruchu.
 Mam 30 lat. Z tym sportem związany jestem od dwóch lat, czynnie biorę udział w mistrzostwach Polski w kartingu. 
Jestem prawdziwym przykładem na to, że na karting nigdy nie jest za późno. W pierwszym roku startów zdobyłem dru-
gie wicemistrzostwo serii Rotax w Polsce, 4 miejsce Rok Cup Poland. Smutne jest to, że nasz region, mając bogatą 
historię jeśli chodzi o tę dyscyplinę sportu, pozwoliło jej umrzeć wraz z XX wiekiem. Na zawodach kartingo-
wych, w których biorę udział, można usłyszeć o jednym zawodniku, który reprezentuje Wrocław. Karting to ko-
lebka sportów motorowych. Każdy, kto odnosi w motorsporcie sukcesy, zaczynał od kartingu. Prawdziwym przykładem jest 
Tomasz Kuchar, który w swoim garażu ma wózek kartingowy i wolnych chwilach trenuje gokartem. Mimo że jest rajdow-
cem, w swoich wypowiedziach podkreśla, że jest to ważne i pomaga w jego dyscyplinie.

Sławomir Murański
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