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Wiosna nasza
Pierwszy kwartał roku upływa, jak się wydaje, w atmosferze wyczekiwania na kolejne informacje 
ze świata ekonomii, w większej części dość przygnębiające. „Czynniki oficjalne” w osobie ministra 
Rostowskiego czy prezesa Belki (a także włodarzy „zagramanicznych” i unijnych) z upodobaniem 
posługują się pewnymi sloganami, takimi jak obietnice poprawy w „drugiej połowie roku”, która 
miałaby nastąpić po ciężkim okresie zimowo-wiosennym. W takim ujęciu owa „druga połowa roku” 
urasta niemal do rangi epoki mitycznej, złotego wieku zmęczonych i przegranych, którzy muszą 
zdobyć się jeszcze na ten jeden, kilkumiesięczny wysiłek – a potem odetchną.

Cóż, niewykluczone, że przynajmniej części obywateli – szczególnie tych młodych i zdrowych – 
humory poprawi po prostu lato, słońce, błękitne niebo i zielona trawa. Zresztą, jest w tym pewna 
logika. Bądź co bądź, nie samą mamoną człowiek żyje, a już tym bardziej nie samymi doniesieniami 
medialnymi, statystykami gospodarczymi czy podatkami. Niestety, nie żyjemy w San Francisco, 
gdzie cały rok jest ciepło, lekko się więc żyje tym dzielnym hipisom, którzy bez mała pół wieku 
temu, zauroczeni słynną piosenką Scotta McKenzie, przybyli na Zachodnie Wybrzeże bez grosza 
przy duszy – i tak już zostali. U nas, z uwagi na klimat, nie można sobie pozwolić na taką beztroskę. 
Z drugiej strony, zachowując odpowiednie proporcje pomiędzy sprawami portfela, a porywem du-
cha wędrownego ptaka, warto pomyśleć o miejscach, które warto odwiedzić. W tym numerze piszemy 
o Jeleniej Górze – i prawdą jest, że jej okolice z powodzeniem mogą wzbudzić zainteresowanie 
turystów mających upodobanie w turystyce górskiej tudzież średniej wielkości miejscowościach 
z zabytkami, ale przecież wszystkie polskie góry to piękne krainy. Mało tego, czasami wystar-
czy wyrwać się raptem kilka kilometrów za miasto, bywa, że i na przedmieścia, względnie do lasu.

Wszędzie tam znaleźć można małe krainy, kwitnące wiosną i latem – pola, parki, bory, bagna. 
Wpadłem w ckliwy ton, być może, ale w takiej naiwnej prostocie kryje się właśnie urok życia, 
a przynajmniej jeden z jego aspektów. W kieracie codzienności, w monotonii pracy niektórym z nas 
zdarza się, że całe ich życie sprowadza się w pewnym momencie tylko do kursowania pomiędzy 
miejscem zatrudnienia, a mieszkaniem, w którym się je i śpi. A, zapomniałbym, niektórzy preferują 
jeszcze upojne noce w knajpkach wokół rynku (albo w spelunkach kryjących się w głębi osiedli). 
Ba, nawet i bezrobotni popadają w marazm – a może zwłaszcza oni.

Skoro zatem zbliża się wiosna, to, doprawdy, zalecam spojrzenie na życie inaczej, przynajmniej 
chwilami. Co to oznacza? Przede wszystkim wewnętrzne podejście, niczym w „Awanturniczym 
Sercu” Jungera, gdzie zauważa się ukryte kształty i znaki życia, skrawki piękna poza codzienną 
szarówką. W praktyce może chodzić właśnie o spacery, o zwiedzanie, o chwilę zadumy pod drze-
wem w parku – gdziekolwiek. O chwilę spoczynku, zatrzymania się – w sobie, przede wszystkim. 
W samotności, ostatecznie w towarzystwie jednej, dwóch wybranych osób. Pójść gdzieś i bez 
nadmiaru słów wędrować, spacerować, oglądać, odczuwać – stare kamienice z czerwonej cegły, 
opuszczone parcele na przedmieściach, łąki i lasy, a może nawet górskie trasy. Niech wszystko to, 
co ściąga nas ku nerwowej codzienności, pozostanie gdzieś obok, za nami.

Za nami pozostanie najjaśniejszy premier i dzielnie sekundujący mu najjaśniejszy (już) wicepremiera, 
za nami pozostaną choćby przez chwilę kramarskie starania o każdy grosik i pełne lęku spogląda-
nie w przyszłość, w oczekiwaniu, czy „druga połowa roku” pozwoli odetchnąć gospodarce czy nie. 
Nie chodzi o to, by się oszukiwać czy zachowywać biernie, a jedynie o to, by przywrócić pewne 
proporcje i spokój. „A poem of Lord Byron and some tunes from The Clash – such a calm before 
the next Wall Street Crash”... Co za spokój, wielki spokój. Zaczyna się wiosna.

Pełny spis firm Wrocławskich Dobrych Miejsc na przedostatniej stronie Słowa Wrocławian

JAK Janusz Koczański Usługi Rentgenowskie
Tel. 602 248 835
Bierutowska 63

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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Jeszcze pokolenie dzisiejszych 
50-, 60-latków – ludzi, którzy 
karierę zawodową zaczyna-
li w epoce PRL – wiązało na 
ogół swoje życie z jednym 
zakładem pracy. No dobrze, 
mogło się zdarzyć, że ktoś na sa-
mym początku dorosłości przez 
dwa, trzy lata „rozglądał się” (na 
ile to było możliwe), próbował 
tego i owego, ale zasadniczo 
naturalne było to, że człowiek 
osadzał się, powiedzmy przez 
30-tką, w jednym, konkret-
nym miejscu – i tam już doży-
wał emerytury. Miliony ludzi 
z pokolenia naszych rodziców 
i dziadków (założmy, że piszę 
z perspektywy dzisiejszych 
20-, 30-latków) spędziło 20, 30 
lat, a czasami pół wieku w tej 
samej fabryce, firmie, szkole 
czy urzędzie. Przemierzali co-
dziennie tę samą trasę, było dla 
nich naturalne to, że stopniowo 
awansowali (albo i nie) – i po 
latach przechodzili na emery-
turę. Mogli śmiało powiedzieć 

Kwestia obyczajów czy konieczność ekonomiczna?

o sobie: „Pracowałem w Mosto-
stalu”, „Pracowałem w drugim 
liceum” etc. Często określało 
to bardzo precyzyjnie ich toż-
samość jako pracowników – nie 
otarli się o ów Mostostal czy 
liceum, nie mieli z nimi epizodu, 
ale związali się na dobre i na złe, 
siłą rzeczy.

Dziś to się zmienia, a może już 
zmieniło. Młodzi ludzie coraz 
częściej są częścią zjawiska, 
które polega na częstej zmianie 
– zmianie pracy, miejsca za-
mieszkania, trybu życia. Zdarza 
się, że CV 30-latka jest zaska-
kująco obszerne: tu asystent, 
tam praktykant, gdzie indziej 
stażysta, następnie menedżer, 
analityk, projektant, w jednej 
firmie, w drugiej, trzeciej. Albo 
– w mniej optymistycznym wy-
daniu – tu kelner, tam kucharz, 
gazeciarz, telemarketer itd. 
Częste zmiany, prace niekiedy 
chwilowe, na luźnych umowach 
(co jest wadą i zaletą). Dziś 

jestem tu, jutro tam.

Z czego to wynika? Na pewno 
jakieś znaczenie mają ogól-
ne uwarunkowania ekono-
miczne, a nawet konkretna 
sytuacja w ostatnich latach. Co 
tu dużo mówić: jeśli brakuje 
pracy, zwłaszcza dla młodych, 
to nic dziwnego, że chwytają 
się każdej, jaka tylko się pojawi. 
Jeśli firmom jest ciężko, to nic 
dziwnego, że zwalniają – i trze-
ba szukać nowego zajęcia. 

Ale rzecz nie kończy się na tym, 
że „mamy kryzys, jest ciężko”. 
W gruncie rzeczy podobne zja-
wisko występować może nawet 
i w lepszych czasach – i zresz-
tą występuje. „Mobilność”, 
„nomadyzm”, „szybkość przy-
stosowywania się” – to przecież 
hasła naszych czasów. Chłop 
pańszczyźniany był całe ży-
cie w jednym miejscu, ba, jego 
szlachetny pan również na ogół 
siedział w swoim dworku – 
i jego syn-dziedzic także. Tym 
sposobem obie strony miały ten 
sam „zawód” czy też pozycję 
społeczną, obie też egzystowa-
ły w odwiecznej okolicy.

Adam 
Tomasz Witczak

Dziś tego nie ma. Młody czło-
wiek jest dzieckiem rodziców, 
którzy np. przybyli na Ziemie 
Odzyskane z różnych stron 
Polski (albo też przybyli tam 
dziadkowie). Kształci się w ma-
łym mieście na etapie podsta-
wowym, ewentualnie średnim. 
Studiuje w innym mieście, 
bywa, że w dwóch (licencjat 
i magisterium). Pracuje jeszcze 
gdzieś indziej. Mieszka w wy-
najmowanych mieszkaniach. 
Nie jest w gruncie rzeczy Ślą-
zakiem, Kaszubem czy Mało-
polaninem. Tożsamości zani-
kają, rozmywają się. Tak samo 
jest z pracą – system oparty na 
mobilności i zmianie przeżuwa 
pracowników, rozrzuca ich po 
całym terenie, wykorzystuje 
i szuka nowych. Mało tego, oni 
sami często sobie tego życzą, 
o ile ich na to stać, o ile akurat 
mogą zaryzykować porzuce-
niem jednej posady i szukaniem 
innej. 

A zatem mamy zmiany w oby-
czajach i zmiany w ekonomii 
– ale trzeba przyznać, że jed-
ne wiążą się z drugim, a związek 
ten często idzie bardzo daleko. 
Ludzie dostosowują się do prze-

mian gospodarczych i ulegają 
im na tyle, że zmieniają swoje 
obyczaje. Zauważmy też, że 
pole chłopa istniało – cały 
czas, zawsze, o ile nie nadeszła 
niespodziewana katastrofa. Fa-
bryka w PRL była monolitem, 
nie funkcjonowała w opar-
ciu o system rynkowy, ceny 
i konkurencję. Mogła sobie 
pozwolić na utrzymywanie 
kogokolwiek przez długie lata. 
Tymczasem w gospodarce ryn-
kowej (nie tylko tak kalekiej, 
jak nasza, ale w autentycznej 
– być może „zwłaszcza w au-
tentycznej”) przedsiębiorstwa, 
pomijając wielkie kolosy, rodzą 
się i umierają. Ktoś inwestu-
je, rozkręca biznes, zatrudnia 
ludzi – i plajtuje. Bywa. Bywa, 
że nie plajtuje, ale ktoś inny 
oferuje lepszą pensję. W innym 
mieście, kraju? To nie problem, 
mamy szybką i stosunkowo 
tanią komunikację, transport.

Kiedyś rodzice mogli doradzać 
swoim dzieciom: znajdź sobie 
„konkretny” zawód, pomyśl 
o tej fabryce za rzeką, złóż 
podanie do tego czy owego 
biura, a potem wszystko się 
zacznie układać. Co mają im 

doradzić współcześnie? Chyba 
tylko: świat się zmienia, zatra-
cił formę, podlega impulsom, 
a ty sam możesz każdego dnia 
być kimś innym, zdobywać 
nowe tzw. „kwalifikacje”, koń-
czyć szkolenia, zmieniać pra-
codawcę. 

Tłumy ludzi szukają w tym 
świecie bez form swojego miej-
sca, swojego kąta. Oczywiście, 
coś zapewne zyskali. Mogą 
mówić o nowych horyzontach, 
pewnym poczuciu luzu etc. 
A jednak nie da się zaprzeczyć, 
że stracili pewne poczucie stabi-
lizacji, zakorzenienia, pewność 
jutra – choćby i szarego. Cóż, 
każdy sam musi zdecydować, 
czy w tej sytuacji cieszyć się, 
czy opłakiwać społeczeństwo 
statyczne, nie pogrążone aż tak 
bardzo w szalonym ruchu. 
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Przygotowały: Monika Marzec i Ewa Tomaszewska 

Co się działo
We WRoCŁAWiU
 – Luty 2013

Tragiczny upadek
25 lutego doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Z rusz-
towania z budynku przy ulicy Racławickiej spadł młody męż-
czyzna. Dwudziestoczterolatek spadł z wysokości dziewiątego 
piętra. Pomimo reanimacji, nie udało się go uratować. Sprawą 
zajmuje się aktualnie Państwowa Inspekcja Pracy, która ustali 
czy pracodawca zachował wszelkie normy jeśli chodzi o bezpie-
czeństwo w miejscu pracy. 

Alarm na Dworcu Głównym

4 lutego w godzinach porannych zostały wstrzymany ruch po-
ciągów. Ewakuowano osoby znajdujące się w obiekcie. Okazało 
się, iż sprawcą zamieszania był trzydziestoletni mężczyzna, któ-
ry wszczął alarm bombowy. Alarm 
na szczęście okazał się fałszywy. 
Trzydziestoletni sprawca okazał się 
bezdomnym, który bardzo ucieszył 
się z zatrzymania przez policję, gdyż 
jak wspomniał – w noclegowniach 
są złe warunki... W areszcie zapewne 
będzie mu wygodniej. 

Lataj z Wrocławia
Wrocławskie lotnisko w styczniu tego roku obsłużyło prawie 113 
tysięcy pasażerów. Odnotowano wzrost zainteresowania o 0,7 
% względem tego samego okresu w roku ubiegłym. Wzrost zainte-
resowania cieszy tym bardziej, że początek roku obfitował w nie-
sprzyjające niespodzianki, z którymi borykały się duże europej-
skie lotniska m.in. w Mo-
nachium czy w Londynie 
Wrocławskie lotnisko roz-
wija się stabilnie, a siatka 
lotów umożliwia pasażerom 
dogodne zaplanowanie po-
dróży.

Politechnika najlepsza
Politechnika Wrocławska zajmuje 412 miejsce w rankingu naj-
lepszych uczelni świata, 156 miejsce w Europie, 12 w Europie 
Środkowo-Wschodniej i 4 w Polsce. Ranking przygotowany 
został przez największa hiszpańską organizację przeprowadzające 
tego typu badania, mianowicie przez Consejo Superior de Inve-
stigaciones Científicas (CSIC). Przeprowadzony w tym roku ran-
king objął ponad 21 tysięcy instytucji związanych ze szkolnic-
twem wyższym. 450 jednostek pochodziło z Polski.

Przechowaj rower i przemieszczaj się 
komunikacją
Na Psim Polu powstały pierwsze boksy do przechowywa-
nia rowerów. Można z nich już skorzystać. 8 lutego ruszyła 
faza testowa. Póki co, wszystko 
jest bezpłatne. Jeśli mieszkańcy 
będą mocno zainteresowani, 
korzystanie będzie odpłatne 
za pomocą Urbancard. Bok-
sy, w których można zostawić 
swój rower to duży atut dla ludzi 
przemieszczających się różnymi 
środkami komunikacji. Agresor w natarciu 

W ostatnim miesiącu przynajmniej kilkakrotnie słyszeliśmy 
o dziwnych zrachowaniach kontrolerów wrocławskiego MPK. 
Z relacji świadków i samych poszkodowanych wynika, iż mie-
liby oni używać przemocy fizycznej wobec pasażerów, którzy 
jechali bez biletów (nawet, jeśli ci nie stawiali oporu i wyrażali 
chęć współpracy). Być może trudno w to uwierzyć i najchęt-
niej włożylibyśmy sprawę między bajki, gdyby nie fakt, iż jeden 
ze świadków dysponuje nagraniem sytuacji, w której kontrolerzy 
faktycznie sprawiają wrażenie nadużywających swoich praw. 

Zniknięcie iluminacji
4 lutego z ulic Wrocławia zniknęły wszystkie założone przez 
miasto ozdoby świąteczne, które mogliśmy podziwiać już 
od listopada. W tym roku miasto zaoszczędziło aż 350 tysięcy 
złotych względem kosztów poniesionych w roku ubiegłym. 

Sposób na korki 
Wiceprezydent Wrocławia – Maciej Bluj zaplanował, jak zorgani-
zować komunikację i jak zapobiec powstawaniu korków. Wiemy, 
że wielkim potencjałem w ruchu ulicznym są piesi, zaś zaraz po 
nich rowerzyści, dbamy o swoje zdrowie, więc starajmy się do 
pracy, szkoły zmienić np. samochód na inny środek komunikacji. 
Miasto stawia duży nacisk na deptaki czy ścieżki rowerowe. Bę-
dzie ono dążyło do powiększenia tej skali dla rowerzystów, gdyż 
jak wiemy rowerzysta to taki sam uczestnik ruchu jak kierowca 
samochodu. System ITS ma pomóc w tym przedsięwzięciu. 
Kamery będą rejestrowały otoczenie ruchu i będą podawać naj-
lepsze rozwiązania dla wszystkich uczestników ulicznego ruchu.

Przyjedzie gwiazda 
Prezydent Wrocławia – Rafał Dutkiewicz – podczas Sylwestrowej 
nocy 2012/2013 zapowiedział, że na wrocławskim stadionie wy-
stąpi niebawem gwiazda wielkiego formatu. Tajemnica, kto 
to taki, miała się wyjaśnić na początku lutego, jednak musieliśmy 
odczekać jeszcze kilka dni. Okazało się, iż w pierwszych dniach 
czerwca na Stadionie Miejskim Wrocławia wystąpi nie kto inny, 
jak Eksbeatles Paul McCartey. Do podpisania umowy z artystą 
ma dojść na początku marca.   

Upiększają wszystko
Towarzystwo Upiększania Miasta złożyło wnioski do planu 
miejscowego dla zajezdni Dąbie. Członkowie TUMW twierdzą, 
że zajezdnia powinna dalej działać. Jeśli jednak jej likwidacje 
okaże się nieunikniona, w halach powinny znaleźć się insty-
tucje kultury, muzeum lub reprezentatywny targ. Mieszkańcy 
najbliższej okolicy woleliby jednak, aby w miejscu zajezdni 
stanął kolejny market. 

Wrocławskie TGV
25 lutego doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Z rusz-
towania z budynku przy ulicy Racławickiej spadł młody męż-
czyzna. Dwudziestoczterolatek spadł z wysokości dziewiątego 
piętra. Pomimo reanimacji, nie udało się go uratować. Sprawą 
zajmuje się aktualnie Państwowa Inspekcja Pracy, która ustali 
czy pracodawca zachował wszelkie normy jeśli chodzi o bez-
pieczeństwo w miejscu pracy. 

Budujące ruiny
Wrocławscy archeolodzy odkryli zabytkowe mury z XII 
i XIII wieku , które są pozostałością po Zamku Piastowskim. 
Będzie je można podziwiać za darmo w odnowionym domu 
klasztornym zgromadzenia sióstr de Notre Dame na Ostrowie 
Tumskim przy ul. św. Marcina 12. Najstarsze mury zamku 
zakopane są pod domem zakonnym Kiedy zepsuło się centralne 
ogrzewanie, zakonnice postanowiły coś z tym zrobić – budynek 
był w złym stanie. Prace rozpoczęły się we wrześniu 2011r. Bu-
dynek został gruntownie odremontowany. Kosztowało to 10mln 
zł, z czego 70% pokryła Unia Europejska. Teren może stać się 
nowym punktem na turystycznej mapie Wrocławia, którego 
zwiedzanie będzie obowiązkowym celem wszystkich wycieczek.
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Niższa opłata za karty
Do niedawna wszyscy właściciele punktów handlowych narzeka-
li, że wysokie opłaty za płatności dokonywane kartami, wymagają 
od nich podnoszenia cen oferowanych przez siebie produktów. Na 
początku roku wprowadzono więc obniżki dla wszystkich rodza-
jów kart kredytowych i debetowych. Planowano, by kosztu spadły 
o 0,5% (z 1,6% na 1,1%). Według danych Związku Banków Pol-
skich opłaty spadły średnio o 15%. Do końca 2016 roku planuje 
się osiągnąć opłatę w wysokości średniej w Unii Europejskiej.   

Kryzys sięga nieba
Polskie Linie Lotnicze LOT mogą być zmu-
szone do zwolnienia nawet 700 pracowników. 
Powodem jest oczywiście wszechobecny 
kryzys. W roku ubiegłym firma przyniosła star-
ty w wysokości 157 milionów złotych. Trwają 
przygotowania do prywatyzacji.

Czy będziemy jeść niemiec-
kie mięso? 
W roku 2011 produkcję wieprzowiny zmniejszona  o 17%, zaś 
2012 roku była jeszcze mniejsza. Polska musi zwiększyć im-
port wieprzowiny z Niemiec, Danii i Holandii. Dalsza redukcja 
liczebności świń w Polsce będzie jeszcze większa. Dlaczego 
spada? Hodowla nie opłaca się ze względu na drogą paszę i roz-
drobnienie gospodarstw. Producenci ostrzegają, iż taka sytuacja 
doprowadzi do tego, że ceny 
dyktować będą zagraniczni pro-
ducenci, a w sklepach ciężko 
będzie dostać wieprzowinę po-
chodzącą z Polski. Statystycz-
nie do niedawna Polak zjadał 
43 kg mięsa tego typu rocznie; 
teraz ok. 40 kg. 

Co się działo
W PoLSCe
 – Luty 2013

Boni bierze 
się za książki 
Minister administracji i cyfry-
zacji – Michał Boni, który do 
niedawna twierdził, iż czytanie 
kształtuje ludzkie charaktery 
i opinie, w przygotowanym 
przez siebie projekcie założeń 
do ustawy o poprawie jakości 
świadczenia usług przez samo-
rządy umieścił zapis: „Stwo-
rzenie możliwości wykonywa-
nia zadań biblioteki szkolnej 
przez bibliotekę publiczną”. 
Oznacza to ni mniej, ni więcej 
niż próbę zlikwidowania szkol-
nych bibliotek. Na protesty 
ze strony różnych środowisk 
nie trzeba było długo czekać. 
Większość opowiedziała się 
przeciwko realizacji tego typu 
projektów. 

Permanentny brak pracy
Już 2,3 mln Polaków jest bez pracy. Tylko w styczniu 160 tysięcy osób straciło pracę. Rząd robi 
niewiele albo nic. Bezrobocie jest największe od sześciu lat. Liczbę osób, które nie są zarejestrowane 
i zrezygnowały z poszukiwania pracy, szacuje się na pół miliona. Kryzys na rynku pracy dopiero 
się rozwija , zostały już zapowiedziane gigantyczne zwolnienia. Donald Tusk na drugim expose, mó-
wiąc o bezrobociu i kryzysie stwierdził, że trzeba robić wszystko, by miejsc pracy przybywało, a nie 
ubywało. Urzędy pracy stały się miejscem rejestracji bezrobotnych i wydawania zasiłków. Nikt z po-
ważnie poszukujących, nie wierzy że znajdzie tam pracę. Wiele osób poszukuje pracy na własną rękę. 
Rząd podkreśla, iż wydaje wiele pieniędzy na różnego rodzaju szkolenia i próby przebranżowienia 
bezrobotnych. Efekt jest niestety mizerny.

Co się działo
W GoSPoDARCe
 – Luty 2013

Skoki Stocha 
Ostatni dzień lutego zapisze się złotymi zgłoskami w historii polskich skoków 
narciarskich. Po Adamie Małyszu na wyżyny wspiął się Kamil Stoch, który 
został mistrzem świata w skokach narciarskich na dużej skoczni. Turniej 
odbył się we włoskim Predazzo. Mistrz oddał dwa imponujące skoki, dzięki 
który konkurencja została daleko w tyle. Po Małyszomanii czeka nas chyba Stochomania. 
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Co przemawia za rynkiem pierwotnym ?
(względem rynku wtórnego)

Podejmując decyzję o zakupie mieszkania 
możemy stanąć przed dylematem – rynek 
pierwotny czy wtórny? Na który wariant się 
zdecydować?  Jaka decyzja jest dla nas bardziej 
opłacalna? 

W pierwszej kolejności rozważ-
my lokalizację planowanego 
„m”. W tym przypadku  sytuacja 
na rynku może się równoważyć, 
gdyż w dzielnicach, które cieszą 
się największym zainteresowaniem 
Klientów, jak na przykład Krzyki, 
powstaje stosunkowo dużo nowych 
inwestycji. Jeśli więc hipotetycz-
nie wybierzemy nowe mieszkanie 
na Krzykach mamy do wyboru 
pełen wachlarz ofert. Możemy wy-
brać mieszkanie z balkonem albo 
z ogródkiem, trzypokojowe albo 
kawalerkę – musimy tylko określić 
swoje preferencje oraz możliwości 
finansowe. 
Nowe mieszkania z reguły nie 
są dostępne od ręki, ale w tym czasie 
możemy zgromadzić środki na wy-
kończenie i wyposażenie mieszka-
nia, zaplanować jego aranżację. 
Nowe mieszkanie daje nam szer-
sze pole manewru jeśli chodzi 

Zespół 
DewelopART

o rozkład. Przed wybudowaniem 
budynku, możemy ustalić z dewe-
loperem: rozmieszczenie ścianek 
działowych czy też instalacji. 
Takiej możliwości nie będziemy 
mieli kupując mieszkanie na ryn-
ku wtórnym, szczególnie w starych 
blokach. Nie znajdziemy tam cie-
kawych rozwiązań architektonicz-
nych, funkcjonalnych rozkładów 
pomieszczeń. Możemy spróbo-
wać przerobić takie mieszkanie, 
ale często na przeszkodzie stoi 
brak stosownej dokumentacji, 
konstrukcja bloku, czy też odmo-
wa administracji czy wspólnoty 
mieszkaniowej. Często na prze-
szkodzie stoją po prostu wysokie 
koszty takiej operacji.  Wybierając 
mieszkanie od dewelopera mamy 
lepszy standard budowy i wy-
kończenia – stosowane są nowo-
czesne, lepsze rozwiązania. Jeśli 
dodatkowo deweloper buduje 

systemem gospodarczym mamy 
pewność, że użyto dobrych mate-
riałów budowlanych, zatrudniono 
najlepszych fachowców. Mamy 
pewność, że Deweloper nadzo-
rował każdy etap budowy dbając 
o wysoką jakość. 
Utrzymanie mieszkania w budyn-
ku nowym będzie zdecydowanie 
tańsze niż mieszkania w budynku 
trzydziestoletnim, którego stan 
z reguły odzwierciedla jego wiek. 
Opłata remontowa jest znacz-
nie większa niż w przypadku 
nowego mieszkania. 
Zakup nowego mieszkania w sta-
nie deweloperskim  niesie za sobą 
koszt jego wykończenia: trzeba 
położyć podłogi, pomalować ścia-
ny, ipt. Jednakże można trafić na 
interesujące promocje, chociażby 
kompleksowe wyposażenie kuch-

ni w sprzęt AGD. W takiej sytuacji  
mamy jeden z większych wydatków 
sfinansowany przez dewelopera, 
a mieszkanie wykończone zgodnie 
z naszym gustem i upodobaniami. 
Mieszkanie w takim standardzie 
na rynku wtórnym byłoby droższe. 
Kupując mieszkanie u dewelopera 
możemy liczyć na jego pomoc przy 
załatwianiu formalności związa-
nych z kredytowaniem mieszkania, 
sprzedaży posiadanego obecnie czy 
też wykończenia nowo nabywane-
go. Ułatwi nam to proces zakupu 
mieszkania i jest to niewątpliwą prze-
wagą nad zakupem na rynku wtór-
nym, gdzie jesteśmy zdani sami na 
siebie lub kosztowną współpracę 
z pośrednikami.

REKLAMA

Wolna 
Reklama
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W zdrowym ciele… 

Od dłuższego czasu w naszym codziennym 
życiu słyszymy o celebrowaniu swojego ciała, 
nacisku na to, by być fit! Zdrowy tryb życia 
jest bardzo ważny zarówno dla naszego orga-
nizmu, jak i samopoczucia. Nie można jednak 
popadać w skrajność i katować się, odmawiać 
sobie jedzenia, aby za wszelką cenę doprowa-
dzić nasze ciało do perfekcji. Przede wszyst-
kim trzeba zachować umiar i zdrowy rozsą-
dek; we wszystkim. 

Nie od dziś dbamy o sylwetkę. 
Zapewne wielokrotnie spo-
tkaliśmy się z przypadkami, 
kiedy osiągnięcie efektu nie 
jest czymś natychmiastowym, 
jak chcielibyśmy. Katowanie 
się różnego rodzaju dietami 
czy głodowaniem częstokroć 
prowadzi do efektu odwrotnego 
od tego, który sobie zamierzy-
liśmy. Okazuje się, że nie jemy 
i w ogóle nie chudniemy. Takim 
podejściem możemy doprowa-
dzić organizm do wyczerpa-
nia, anemii czy innych bardzo 

Monika 
Marzec

groźnych chorób. Pamiętajmy, 
że zdrowy tryb życia to nie 
tylko ruch i ćwiczenia, ale także 
odpowiednie odżywianie. 
 Na dzisiejszym rynku 
mamy wiele produktów, dzięki 
którym możemy doskonale za-
dbać o naszą sylwetkę. Niestety 
dostępne są również duże ilości 
produktów, które paradoksalnie 
mogą doprowadzić nas do zgu-
by, czyli otyłości czy nadwagi. 
Nie wystarczy jeść, trzeba się 
odżywiać. „Cierpliwość” or-
ganizmu ma swoje granice. 

To, co robimy z własnym cia-
łem, to wyłącznie nasz interes, 
nasza inwestycja we własną 
przyszłość i własne zdrowie. 
Powinniśmy dostarczać orga-
nizmowi potrzebnych witamin 
głównie w postaci  naturalnej 
(warzywa czy owoce). Powodu-
ją one lepszą przemianę materii, 
zwiększają  naszą wydajność, 
chęć do życia i działania. Jeste-
śmy żywsi, mniej chorujemy, 
czujemy się o wiele lepiej. 
 Warto także zna-
leźć dla siebie jakiś odpo-
wiedni sport, gdyż w dużej 
mierze wpłynie on pozytywnie 
na nasza samopoczucie i na 
naszą sylwetkę. Sport poma-
ga również w zwalczaniu stresu. 
Wybierając sport dla siebie, 
uwzględnijmy, aby był on wy-
konywalny na powietrzu, gdyż 
dopływ tlenu poprawia pracę 
mózgu i krążenie. Zimą więcej 
osób korzysta z siłowni – zrozu-
miałe. Pora jednak z nich wyjść 
i odetchnąć pełną piersią.
 Jak wcześniej wspo-
mniałam, miejmy świadomość 
tego, co jemy, trzymajmy 
się tego, aby jeść zdrowo i z 

umiarem, nie wpychając w sie-
bie wszystkiego, co znajduje 
się w obrębie naszego wzroku. 
Zważajmy na to, co jemy, jedz-
my mądrze. Każdy organizm ma 
swoje indywidualne potrzeby 
i daje nam sygnał, czego, ile i o 
jakiej porze potrzebuje. Staraj-
my się jeść o stałych godzinach. 
Nie stawiajmy oporu jeśli or-
ganizm domaga się pokarmu. 
Musimy wiedzieć, co jemy. 
Osobiście nie jem mięsa, więc 
nie widzę w tym nic złego, 
ale wiem, że  niektórzy mogliby 
uczynić z tego zarzut. Oczy-
wiście nie samą zieleniną żyje 
człowiek, więc pamiętajmy (ci, 
którzy lubią) o mięsach, rybach. 
Co zmienia się w nas gdy żyje-
my zdrowo?! Nasza kondycja 
zmienia się w okamgnieniu nie 
czujemy się zmęczeni, ciało 
pracuje właściwie, jest zdrowsze 
odporniejsze i młodsze! Oczy-
wiście rezultaty widać wtedy, 
kiedy stosujemy się do powyż-
szych porad regularnie.    

marzec 2013
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Szybkie e (jedzenie)

W dzisiejszym świecie masowa produkcja pro-
duktów spożywczych bez substancji dodatko-
wych (tzw. „E”) nie jest możliwa. Mowa tutaj 
o stabilizatorach, emulgatorach i konserwan-
tach, barwnikach oraz polepszaczach smaku, 
które spożywamy codziennie nawet nie wie-
dząc o tym, w jaki sposób wpływają zdrowie 
nasze i naszych dzieci.

Coraz częściej się o nich mówi, 
dla wielu osób to temat bardzo 
emocjonalny. Przyjrzyjmy 
się więc teraz temu, do czego 
tak naprawdę te substancje słu-
żą. Na pewno poprawiają smak 
i powodują, że produkty, które 
spożywamy stają się bardziej 
atrakcyjne i dłużej zachowują 
świeżość. Głównym celem 
tzw. „polepszaczy” jest przy-
ciąganie jak największej ilości 
klientów zarówno poprzez 
lepszy wygląd żywności, jak 
i jej przyjemny zapach.
 Dzisiejsze wyroby 
garmażeryjne, sery i wędliny 

Matylda Toczyńska 
Robert Dowmund

są produkowane jak najtań-
szym kosztem, więc popra-
wienie smaku, wyglądu oraz 
przedłużenie czasami  ich 
żywotności o tygodnie a nawet 
miesiące, to główny cel maso-
wych produkcji spożywczych. 
Tylko czy na pewno jest nam 
to do szczęścia potrzebne? 
Czy wędliny lub inne produk-
ty rzeczywiście potrzebują 
takich długich dat przydatno-
ści i poprawy smaku  lub wy-
glądu? Jeśli nie, to wszystkie 
„E”, w nadmiarze z pewnością 
szkodzące lub uczulające, by-
łyby kompletnie niepotrzebne.

 Niestety, jest tak, 
ale tylko do pewnego stopnia. 
Niektóre „E” rzeczywiście 
głównie wzmacniają smak 
lub poprawiają barwę ser-
ków, lodów, jogurtów, etc – 
i te „E” należałoby piętnować 
– ale większość jest stosowana 
po to, by produkt w ogóle 
mógł zaistnieć w formie, jaką 
znamy i do jakiej jesteśmy 
przyzwyczajeni. Bez wielu 
chemicznych dodatków pro-
dukcja żywności na masową 
skalę najczęściej nie byłaby 
możliwa, a to ona jest pod-
stawą wyżywienia milionów 
ludzi na całym świecie.
 Współczesne społe-
czeństwo, choć paradoksalnie 
posiadające ogromne możli-
wości komponowania posił-
ków we własnym zakresie, 
przy użyciu często najnow-
szych sprzętów kuchennych 
i przy wykorzystaniu produk-
tów nie będących owocem 
masowego przemysłu, po-
święca tym przedsięwzięciom 
coraz mniej czasu. Kupujemy 
gotowe, okraszone konserwan-
tami i polepszaczami posiłki 

pakowane próżniowo, tzw. in-
stant (np. „zupki” w proszku), 
mrożone lub jadamy „lunch na 
mieście” (w gastronomii rów-
nież stosuje się „ulepszacze”!).
 Spożywanie  che -
micznie „doprawionej” żyw-
ności wpływa destrukcyjnie na 
nasze obecne życie. Nie wia-
domo natomiast dokładnie, jak 
daleko idące skutki zdrowotne 
może mieć w dłuższej per-
spektywie masowe stosowanie 
i przyjmowanie rozmaitych 
konserwantów i ulepszaczy. 
Nie wiadomo też, jak wpły-
nie na zdrowie przyszłych 
pokoleń. Mutacje genetyczne 
często potrzebują „po-
żywki”, czyli jakiegoś 
bodźca, który je uru-
chomi, a najczę-
ściej nie wiemy, 
jaki dokładnie 
jest to czynnik. 
Prawdą jest po-
wiedzenie, iż 
„jesteśmy tym, 
co jemy”. Dla-
tego też obecna 
„moda” na żyw-
ność ekologiczną, 

produkowaną lokalnie, w ma-
łych zakładach i niewielkich 
ilościach, według tradycyj-
nych przepisów, a więc z mi-
nimalną ilością substancji do-
datkowych lub w ogóle bez 
nich wcale nie jest przypad-
kowa. 
W trosce o zdrowie swoje 
i przyszłych pokoleń powin-
niśmy hołdować hasłom:
Szukajmy żywności ekolo-
gicznej, tradycyjnej. 
Ż y w m y  s i ę  w  o p a r c i u 
o produkty lokalne, wytwa-
rzane w małych, często rodzin-
nych przetwórniach. 
Nauczmy się czytać i anali-

zować etykiety – odrzucajmy 
te, w których od ilości che-
micznych dodatków dostajemy 
„zawrotu głowy”.
Poświęćmy trochę czasu na 
przygotowanie posiłków dla 
siebie i swojej rodziny – to się 
nam zwróci w dwójnasób!

marzec 2013
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Staż dla bezrobotnych – wybrane zagadnienia 

Jedną z form aktywizacji zawodowej skiero-
wanej do osób bezrobotnych jest staż w wy-
niku którego bezrobotny nazywa umiejętności 
praktyczne do wykonywania pracy. W ramach 
stażu wykonuje on zadania służbowe w miej-
scu pracy bez nawiązywania jednak stosunku 
pracy z organizatorem stażu. Warto zatem 
wiedzieć jakie są wzajemne prawa i obowiązki 
bezrobotnego odbywającego staż oraz praco-
dawcy który jest jego organizatorem. 

Sebastian Kryczka
Prawnik

Podstawy prawne stażu
P o d s t a w o w e  z a g a d n i e n i a 
związane ze stażem uregu-
lowane są w ustawie z dnia 
20.04.2004 r. o promocji za-
trudnienia i instytucjach rynku 
pracy ((Dz.U. z 2008 r. Nr 
69, poz. 415 ze zm.). Nie re-
guluje ona jednak wszystkich 
zagadnień związanych ze sta-
żem w sposób kompleksowy, 
odsyłając do rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Spo-
łecznej z dnia 20.08.2009 r., 
(Dz.U. Nr 142, poz. 1160). 

Prawo do stażu
Do odbycia stażu mogą zo-
stać skierowane osoby które 

są w tzw. szczególnej sytuacji 
na rynku pracy. Minimalny czas 
jego trwania wynosi 3 miesiące, 
bezrobotni wskazani w art 49 
ustawy o promocji zatrudnienia 
mogą jednak zostać skierowanie 
na staż trwający do pół roku. 
W przypadku bezrobotnych do 
25 roku życia oraz bezrobot-
nych którzy nie ukończyli 27 lat 
do upływu dwunastu miesięcy 
od dnia wskazanego dyplo-
mie lub innym dokumencie 
poświadczającym ukończenie 
szkoły wyższej - na okres do 
12 miesięcy. 

Bezpieczne warunki pracy
Zarówno obowiązki praco-

dawcy, jak i uprawnienia sta-
żysty w okresie odbywania 
stażu z zakresu bhp są bardzo 
zbliżone do tych, które wystę-
pują w relacjach pracodawca 
pracownik. Pracodawca bę-
dący organizatorem stażu ma 
zatem obowiązek zagwaranto-
wać właściwe warunki pracy 
osobie bezrobotnej odbywają-
cej staż na równym poziomie 
jak w stosunku do pracowników 
(szkolenie z zakresu hbp, za-
pewnienie środków ochrony 
indywidualnej, odzieży oraz 
obuwia roboczego, a także na-
leżnych pracownikom posiłków 
oraz napoi profilaktycznych).  

Stypendium
Bezrobotny odbywający staż 
nie ma prawa do wynagrodze-
nia. Ma natomiast prawo do 
stypendium w wysokości 120 
% kwoty zasiłku dla bezro-
botnych. Wypłacane jest ono 
nie przez pracodawcę, a przez 
urząd pracy. Warto wiedzieć 
że stażysta zachowa prawo do 
stypendium również w okresie 
udokumentowanej niezdolności 
do pracy np. z powodu choroby.

Dni wolne
Stażysta nie ma prawa do urlopu 
na takich zasadach jak pra-

cownicy. Ma jednak prawo 
do dni wolnych, w wymiarze 
dwóch dni za każde 30 dni 
kalendarzowych odbywania 
stażu. Zatem w okresie odby-
wania staży 6 miesięcznego 
bezrobotny będzie miał prawo 
do 12 dni wolnych, odpowied-
nio gdy staż twa 12 miesięcy 
stażysta będzie miał prawo 
do dwudziestu czterech wol-
nych dni. Organizator stażu 
dni wolnych udziela na wnio-
sek stażysty – jeżeli bezrobotny 
nie wystąpi z takim wnioskiem, 
pracodawca nie ma obowiązki 
z własnej woli udzielania cza-
su wolnego. 

Czas pracy stażysty
Czas pracy osoby bezrobotnej 

Sebastian Kryczka, 
prawnik specjalizujący  

się w problematyce 
prawa pracy

oraz prawa cywilnego
s.kryczka@wp.pl

skierowanej na staż nie może 
przekraczać 8 godzin na dobę 
oraz 40 godzin tygodniowo. 
Szczególnym uprawnieniem 
stażysty, jest zakaz zatrud-
niania go w niedziele świę-
ta oraz w porze nocnej, jak 
i w pracy zmianowej. Powyższe 
zakazy mogą być jednak uchy-
lone przez starostę jeżeli jest 
to niezbędne z uwagi na cha-
rakter pracy w danym zawodzie. 
W żadnym jednak przypadku, 
pracodawca nie powinien do-
puścić do pracy stażysty w go-
dzinach nadliczbowych. Nie 
można tego uczynić - nawet 
gdy stażysta wyrazi na to zgodę. 

Możliwość przerwania stażu
Co do zasady, długość odby-

REKLAMA

Wraz z przystąpieniem  Polski 
do UE stawka VAT na część 
materiałów budowlanych wzrosła 
z 7 do 23%. Aby złagodzić szok 
cenowy Polacy mogą ubiegać się 
o zwrot różnicy w podatku. Wnio-
sek o zwrot za zakup materiałów 
budowlanych może złożyć KAŻ-
DY, kto prowadził budowę domu 
czy też remontował mieszkanie po 
30 kwietnia 2004 roku.
Biuro rachunkowe ABAK TAX 
świadczy usługi i doradztwo w tej 
materii. Pracownicy chętnie wy-
jaśnią, jakie dokumenty należy 
przedstawić, by móc skorzystać 
z ulgi. Pomogą także w dokona-
niu rozliczenia.
Rokrocznie przychodzi taki czas, 
kiedy większość z nas musi na 
moment zamienić się w małego 
księgowego. Oczywiście mowa 
tutaj o okresie rozliczeń rocznych, 
który przypada głównie na pierw-
szy kwartał roku. Znaczącej części 
z nas na samą myśl o konieczno-
ści zajrzenia w głąb przepisów, 
zapisów i odpisów, cierpnie skó-
ra. Strach pomyśleć, co dzieje 
się w sercach i głowach wła-
ścicieli np. spółek. Cóż, krótko 
mówiąc: kancelaria podatkowa 
coraz częściej staje się miejscem, 

odzyskać VAT za budowę lub remont. 
ostatnia szansa odzyskać VAT! 

które powinniśmy polubić. 
 Wrocławski rynek, jeśli 
chodzi o ilość biur księgowych 
czy kancelarii podatkowych, 
jest dość mocno nasycony. Jeśli 
jednak szukamy miejsca, które 
znajdować się będzie w ścisłym 
centrum miasta, i w którym spo-
tkamy się z prawdziwymi profe-
sjonalistami w dziedzinie, śmiało 
możemy zajrzeć do biura księgo-
wego ABAK TAX s.c. 
 Przy ulicy Podwale 
37-38 świadczone są usługi m.in. 
z zakresu obsługi kadrowo-pła-
cowej czy księgowości w formie 
outsourcingu. O ile pierwsze 
pojęcie nie rodzi wątpliwości, 
o tyle outsourcing może już za-
stanawiać. Co kryje się pod tym 
terminem? Outsourcing polega 
na powierzaniu wykwalifikowa-
nym wykonawcom z zewnątrz 
części wewnętrznych decyzji 
i działań firmy. W perspekty-
wie zatrudnienia pracownika lub 
powierzenia jego obowiązków 
kancelarii, druga instytucja wy-
pada znacznie lepiej, gdyż pra-
codawca nie boryka się z pro-
blemami, które często wiążą się 
z pracownikiem (np. chorobowe, 
mała elastyczność, urlopy itd.). 

Kancelaria prowadzi również do-
radztwo podatkowe na rzecz firm 
i osób fizycznych, można więc za-
tem, w razie wątpliwości, skorzy-
stać z porad i opinii fachowców. 
 Z usług kancelarii po-
datkowej ABAK TAX korzy-
sta wiele firm z Wrocławia i nie 
tylko. Najwyższa pora, byś sko-
rzystał i Ty. 

Celem zapoznania się z całą ofertą 
biura ABAK TAX zapraszamy do 
odwiedzenia strony 
www.abaktax.pl

ABAK TAX Kancelaria 
Podatkowa

Danuta Bącler, Marta Bącler, 
Grzegorz Bącler s.c.

ul. Podwale 37-38, pok. 73-74
50-040 Wrocław
Tel. 71 371 82 60

kancelaria@abaktax.pl

wania stażu powinna wynikać 
z umowy. Mogą się jednak 
zdarzyć sytuacje, które będą 
uzasadniały zakończenie sta-
żu przed terminem. Staro-
sta w trakcie stażu ma prawo, 
na wniosek stażysty - jak rów-
nież z urzędu rozwiązać z or-
ganizatorem stażu umowę, gdy 
nie jest ona przez organizatora 
stażu realizowana zgodnie 
z prawem. Również organizator 
stażu w pewnych wypadkach 
ma prawo złożyć wniosek 
dotyczący rozwiązania stażu 
przez terminem. Może to na-
stąpić w następujących przy-
padkach: nieusprawiedliwionej 
nieobecności stażysty trwającej 
dłużej niż 2 dni, naruszenie 
przez stażystę podstawowych 
obowiązków wynikających 
z regulaminu pracy oraz w sy-
tuacji usprawiedliwionej nie-
obecności w pracy uniemoż-
liwiającej realizację programu 
stażu. 
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Prawne aspekty wydziedziczenia

Kwestie dotyczące wydziedziczenia nie należą 
do najprostszych z prawnego punktu widzenia. 
Aby skutecznie pozbawić spadkobiercę prawa 
do zachowku muszą istnieć ku temu material-
ne podstawy, szczegółowo sprecyzowane w 
kodeksie cywilnym.
Wydziedziczenie sensu stricto, 
uregulowane w art. 1008 kodeksu 
cywilnego (dalej jako: k.c.), jest 
instrumentem prawnym, który 
umożliwia testatorowi pozbawienie 
jego potencjalnych spadkobierców 
prawa do zachowku. Zachowek 
jest instytucją o tyle relewantną, 
iż znacznie ogranicza swobodę te-
stowania na gruncie polskich prze-
pisów. Nawet bowiem wówczas, 
gdy wolą testatora było przekazanie 
całego majątku testamentem, a więc 
alternatywnie do dziedziczenia 
ustawowego, tylko jednemu spad-
kobiercy to na mocy art. 991 § 1 
k.c. prawo do uzyskania części 
udziału spadkowego, przysługują-
cego w przypadku dziedziczenia 
ustawowego, przysługuje: zstęp-

nym, małżonkowi a także rodzicom 
spadkodawcy.
 Wydziedziczenie w wą-
skim znaczeniu należy odróżnić 
od tzw. testamentu negatywne-
go, w którym spadkobierca może 
być wyłączony od dziedziczenia 
ustawowego, jednakże nie od za-
chowku. Natomiast skuteczne wy-
dziedziczenie, zgodnie z literalnym 
brzmieniem, pozbawia poten-
cjalnego spadkobiercę wszelkich 
praw. Zgodnie z dyspozycją art. 
1008 k.c., aby wydziedziczenie 
było skuteczne musi się ziścić co 
najmniej jedna z poniższych prze-
słanek, a więc uprawniony do za-
chowku: wbrew woli spadkodawcy 
postępuje uporczywie w sposób 
sprzeczny z zasadami współży-

Patrycja 
Ryś

cia społecznego (albo) dopuścił 
się względem spadkodawcy albo 
jednej z najbliższych mu osób 
umyślnego przestępstwa przeciw-
ko życiu, zdrowiu lub wolności 
albo rażącej obrazy czci, (albo) 
uporczywie nie dopełnia względem 
spadkodawcy obowiązków rodzin-
nych. Przyczyny te kodeks cywil-
ny wymienia enumeratywnie, co 
oznacza, iż wydziedziczenie na 
podstawie innych przesłanek nie 
jest możliwe. Ustawodawca nie 
nakłada na testatora obowiązku, by 
ten sporządzając testament i chcąc 
kogoś wydziedziczyć posługiwał 
się terminologią expressis verbis 
zawartą w art. 1008 k.c., jednakże 
przyczyna wydziedziczenia musi 
być wskazana przez testatora i po 
dokonaniu jej wykładni musi na-
stąpić subsumcja pod jeden z przed-
miotowych warunków. A contrario, 
jeżeli przyczyna wydziedziczenia 
nie została wskazana w testamen-
cie albo wskazana została w taki 
sposób, iż niemożliwym jest zasto-
sowanie którejkolwiek z przesłanek 
z art. 1008 k.c. to takie wydziedzi-
czenie nie jest skuteczne.
Odnosząc się do materialnej stro-
ny przesłanek wydziedziczenia 
podkreślić należy, iż samo na-
ganne postępowanie spadkobier-

cy wbrew woli spadkodawcy 
nie wystarczy. Musi to być za-
chowanie uporczywe, a więc nie 
incydentalne, jednorazowe, lecz 
takie, które trwa od dłuższego 
czasu i charakteryzuje się pew-
ną trwałością. Jeżeli potencjalny 
spadkobierca prowadzi naganny 
tryb życia np. czerpie dochody 
z nielegalnego źródła, jest narkoma-
nem lub alkoholikiem, lecz testator 
akceptuje taki stan rzeczy – wy-
dziedziczenie w takim przypadku 
nie wywołuje skutków. Dla spełnie-
nia drugiej z przesłanek wydziedzi-
czenia niezbędnym jest, aby osoba 
potencjalnie dziedzicząca była 
osobą bliską dla testatora i popełniła 
przestępstwo umyślnie przeciwko 
niemu. O ile definicja osoby bliskiej 
jest dość szeroka i zależy od oko-
liczności konkretnej sprawy, to już 
strona podmiotowa musi być stricte 
interpretowana jako umyślność. 
Spowodowanie zatem wypadku 
drogowego jest co do zasady prze-
stępstwem nieumyślnym i wydzie-
dziczenie na tej podstawie nie jest 
możliwe. Spadkobierca musiałby 
bowiem działać w tym przypadku 
z pełnym rozeznaniem, tzn. chciał 
popełnić określone przestępstwo 
albo nie przestrzegając obowią-
zujących reguł – godził się na 

ewentualne powstanie skutków 
przestępstwa. W doktrynie i orzecz-
nictwie przyjmuje się, iż do tej kate-
gorii zalicza się głównie popełnienie 
przestępstw, których dolna granica 
zagrożenia karą wynosi co najmniej 
3 lata, a więc zbrodnie. Ostatnia 
z przesłanek wydziedziczenia z art. 
1008 k.c. dotyczy uporczywego 
niedopełniania obowiązków rodzin-
nych. Fakt, iż osoba uprawniona do 
zachowku ma ograniczone kontakty 
ze spadkodawcą albo pozostaje 
z nim w konflikcie są dla sądu 
niewystarczające i jako takie nie 
mogą uzasadniać wydziedziczenia.
Inną możliwością pozwalającą na 
podważenie wydziedziczenia jest 
przebaczenie przez spadkodawcę 
uprawnionemu do zachowku, 
a w przypadku braku zdolności 
do czynności prawnych w chwili 
przebaczenia – wystarczające jest, 
aby testator działał z należytym ro-
zeznaniem (art. 1010 k.c.). Okolicz-
ność ta według znacznej większości 
głosów doktryny i judykatury 
odnosi się do sytuacji powstałej 
przed wydziedziczeniem. A zatem 

mimo, iż spadkodawca ma świa-
domość zaistnienia jednej z przy-
czyn wydziedziczenia – przebacza 
spadkobiercy. Jeżeli jednak mimo 
aktu przebaczenia wydziedziczenie 
nastąpiło – nie wywołuje ono żad-
nych skutków prawnych. Problemy 
interpretacyjne pojawiają się w sy-
tuacji, gdy przebaczenie następuje 
już po sporządzeniu testamentu. 
Wówczas przyjmuje się, iż zniwe-
czenie skutków wywołanych wy-
dziedziczeniem może być doko-
nane w tej samej formie, w jakiej 
ono nastąpiło – a zatem powinno 
nastąpić w nowym testamencie.
Istnieje również stricte formalna 
przyczyna podważenia legalno-
ści wydziedziczenia – jeżeli testa-
ment, w którym wydziedziczono 
uprawnionego do zachowku jest 
nieważny – wówczas zgodnie 
z wnioskowaniem a maiori ad 
minus – pociąga on również nie-
ważność wydziedziczenia.
 Instytucja wydziedzicze-
nia, której przesłanki są ściśle spre-
cyzowane w kodeksie cywilnym, 
jest instrumentem, który pozwala 
spadkodawcy na realne pozbawie-
nie potencjalnych spadkobierców 
jakiegokolwiek majątku, nie wyłą-
czając prawa do zachowku.

Porządek w papierach
Jak wszystkim prowadzącym małe domowe 
budżety wiadomo, porządek musi być. Do-
brze, jeśli wydatki nie przewyższają miesięcz-
nych dochodów i można coś odłożyć na czar-
ną godzinę. Domowy budżet ma to do siebie, 
że może wykazać pewną tolerancję. Możemy 
przymknąć oko na to, że gdzieś nam umknęło 
20 zł czy gdzieś indziej mamy lekki naddatek. 
Takiej tolerancji nie mają Urzędy Skarbowe. 
Tutaj nawet grosz może okazać się kluczowy. 

Aby więc uniknąć rozgardiaszu 
i móc spać spokojnie, powinny-
śmy (zarówno osoby fizyczne, jak 
i prawne) skorzystać z pomocy 
fachowców. Jednym z biur ra-
chunkowych, które można w tej 
kwestii polecić, jest prowadzone 
przez Panią mgr Ewę Litwin biu-
ro rachunkowe Calculo. Pani Ewa 
na swoich współpracowników wy-
biera osoby zarówno młode, jak i te, 
które mają już spore doświadczenie 
zawodowe. Tym, co łączy pracow-
ników, jest profesjonalne podejście 
do klienta i wysoki poziom wiedzy 
oraz świadczonych usług. 
 Biuro Calculo świad-
czy zarówno usługi księgowe 
(m.in. księgi rachunkowe, podat-
kowe Księgi Przychodów i Rozcho-

dów, rejestry VAT i inne), jak i ka-
drowo-płacowe; oferuje również 
pełną obsługę w przypadku kontroli 
Państwowej Inspekcji Pracy czy 
ZUS. Prowadzi także outsourcing 
księgowości i kadr, który polega 
na wykorzystywaniu zasobów 
zewnętrznych, zlecaniu wyspecja-
lizowanym podmiotom zewnętrz-
nym procesów niezbędnych dla 

funkcjonowania własnego przed-
siębiorstwa.
 Biuro rachunkowe Cal-
culo posiada bardzo przejrzystą, 
przyjaźnie skomponowaną i mery-
toryczną stronę internetową. Wła-
ścicielka zadbała, by klienci mogli 
z niej korzystać tak, aby mieć jak 
największe korzyści. Strona po pro-
stu jest funkcjonalna. Zmieszczono 
na niej ważne linki, a także artykuły, 
dzięki którym można dowiedzieć 
się o zmianach w zasadach rozli-
czeń. 
 Klienci, którzy korzy-
stają z usług biura Calculo jedno-
znacznie określają je jako biuro 
o doskonałej renomie, chwalą 
profesjonalizm pracowników oraz 
ich gotowość do pomocy. Usługi 
świadczone przez to biuro są pole-
cane kolejnym klientom. Nie można 
się więc dziwić, że i my, z czystym 
sumieniem, owe usługi rekomendu-
jemy. 

marzec 2013
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Biuro Rachunkowe
Calculo  sp. z o.o. sp. k

Jana Długosza 19 B/19, 51-162 Wrocław
e-mail:  biuro@calculo.com.pl

tel.: +48 71 325 21 78;
tel./fax 71 78 72 131

tel. kom. +48 515 163 911 lub 912
www.calculo.com.pl

Patrycja Ryś 
prys@kancelariaprawnicza.com.pl

Prawnik w Kancelarii R. Olszewski J. Tokarski 
i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza siedzibą w Warszawie.
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PRODUKT Real Auchan Lidl Kaufland Biedronka Tesco Leclerc Carrefour

Najtańszy chleb w przeliczeniu na kg 2,98 3,14 2,90 3,97 2,90 3,33 2,98 4,29
1 kg mąki pszennej 1,89 1.44 1,49 1,49 1,49 1,49 1,45 2,05

Piwo Żywiec 0,5 l 3,19 2,58 2,92 2,99 2,99 2,89 2,58 3,19

Najtańsze piwo 0,5 l 1,39 1,43 1,79 1,60 1,45 1,29 1,39 1,35

Czekolada mleczna Wedel 100 g 2,55 2,59 2,49 3,29 2,55 2,99 2,85 3,29

Najtańsza czekolada 100 g 1,39 1,19 1,38 0,99 1,38 1,39 1,29 1,65

Masło 82% 200 g 3,39 3,38 3,49 4,39 3,55 3,69 4,91 4,49

10 jaj najtańszych 3,99 4,78 4,29 4,29 4,29 4,19 3,99 5,59

Karton mleka 1,5% (1 l) 2,59 1,88 1,95 1,95 1,95 2,19 2,35 2,05

Najtańsza woda niegazowana 1,5 l 0,65 0,69 0,99 0,69 0,65 0,67 0,69 0,60
Cukier biały kryształ 1 kg 3,45 3,69 3,45 3,45 3,49 3,49 3,50 3,65

1 kg kurczaka  6,39 7,69 7,19 4,79 7,19 7,19 8,59 7,99

1 kg najtańszych jabłek 1,39 1,43 1,88 2,29 1,99 2,25 2,49 1,69

1 kg najtańszych ziemniaków 1,10 0,96 0,99 0,99 1,50 1,20 1,19 1,29

8 rolek najtańszego papieru toaletowego 1,79 1,74 1,99 2,25 2,25 1,69 1,85 2,25

Herbata Saga 100 torebek 5,36 5,55 5,09 5,04 5,07 5,40 5,70 5,69

SUMA: 43,49 44,06 44,28 44,46 44,69 45,33 47,81 51,11

Typ na zakupach

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, Aleja Generała Józefa Hallera 52, 
- Sklep Kaufland, ul. Legnicka 62A, 
- Lidl: Bierutowska 4-6, 
Sprawdzanie cen miało miejsce 25 lutego 2013

To już drugi miesiąc roku 2013. Jak wspo-
minaliśmy w ostatnim numerze, w Nowym 
Roku każdy czeka na zmiany i oczywiście „na 
lepsze”, ale jak to bywa po styczniowym mara-
zmie i przy „wypompowanych” po wyprze-
dażach portfelach, konsumenci są świadomi 
podwyżek cen na różnego rodzaju produkty. 
Zapominają o dotychczasowych przyjemno-
ściach i zaczynają zajmować się życiem co-
dziennym... To najwyższa pora, by zastanowić 
się, jak ekonomicznie i z tak zwaną głową, 
ogarniać wir zakupowy. 

Ferie już za nami, sezon zimowy 
powoli kończymy i powracamy 
do trybu szkolno-pracownicze-
go. Po raz kolejny wybraliśmy 

się na łowy do wrocławskich 
supermarketów i porównaliśmy 
ceny produktów w ośmiu naj-
większych sieciach sprzedażo-

wych. Na schemacie obok mo-
żemy zauważyć, że robiąc zaku-
py w poszczególnych sklepach, 
najmniej zapłacimy w Realu. 
Pogoda z dnia na dzień zaczyna 
coraz bardziej sprzyjać, więc 
z punktu widzenia nas – kon-
sumentów możemy wybrać się 
znacznie dalej na zakupy, a nie 
podążać po linii najmniejszego 
oporu i wygodnie maszerować 
do najbliższego sklepu osiedlo-
wego, by przepłacać za podsta-
wowe produkty. Wszyscy wie-
my, że ceny w takich sklepikach 
potrafią być skandaliczne. Je-
steśmy już tak blisko wiosny. 
Zróbmy więc coś dla siebie, 
swojego zdrowia, a także (może 
przede wszystkim) dla portfela. 

Być może tabela znajdująca 
się obok artykułu zainspiruje 
państwa do zmiany codziennych 
nawyków i przyzwyczajeń; 
odmieni nieco czas, który za-
zwyczaj przeznaczamy na wie-
logodzinne zakupy. 
 Zwróćmy na mo-
ment uwagę na, zamieszczoną 
poniżej, tabelę rankingową. 
Produkty, które mają najmniej 
zróżnicowane (na przestrzeni 
poszczególnych marketów) 
ceny to, jak łatwo zauwa-
żyć: woda niegazowana – 1,5 
litra we wszystkich marketach 
cena waha się od najtańszej 
za 0,60 zł do najdroższej za 0,99 
zł. W tej samej kategorii mieści 
się kilogramowe opakowanie 
cukru (od 3,45 zł do 3,65 zł). 
Patrząc na informacje w tabeli 
możemy zauważyć, że kupując 
te same produkty w wyznaczo-
nych punktach w większości 
zapłacimy mniej niż 50 zł, 
jedynie w Carrefour zapłaci-
my więcej, bo 51,11 zł. 
 Często spotyka nas 

Monika 
Marzec

takiego typu akcja marketingo-
wa, jak np. promocja XXL czy 
drugi produkt za 1gr. To rów-
nież jest chwyt producenta, 
ale pamiętajmy, żeby wybrać 
mniejsze zło, czyli to, co jest 
nam w danej chwili naprawdę 
potrzebne. Nie utwierdzajmy 
się w przeświadczeniu, że może 
kiedyś przyda się nam więk-

sza ilość jakiegoś produktu, 
nie kupujmy na zapas. Korzy-
stajmy z promocji czy innych 
atrakcyjnych ofert, kontrolując 
to i mając pewność, że to, co 
chcemy kupić naprawdę w da-
nej promocji jest. Często się 
zdarza, że kupujemy coś tylko 
dlatego, iż z daleka widzimy 
kolorowy napis PROMOCJA. 
Niestety ostatecznie okazuje 
się, że ta promocja albo wy-
niosła 3 grosze, albo, zupełnie 
odwrotnie, zapłaciliśmy za pro-
dukt więcej niż kosztował jesz-
cze dzień wcześniej. Ile razy, 
idąc na zakupy mieliśmy kupić 
przykładowo cztery rzeczy, 
a wracamy z siedmioma?
 Badania prowadzo-
ne w związku ze Światowym 
Dniem Konsumenta wykazują, 
że mężczyźni częściej rozwa-
żają czy coś kupić, zaś kobiety 
dokonują wyboru pod wpływem 
impulsu. Każdy z nas ma w so-
bie jeden typ klienta: modny 
zakupomaniak, powściągliwy 
pragmatyk, snobistyczny kone-
ser, a także alternatywny łowca 
okazji. Pora zastanowić się, któ-
ry typ rządzi naszymi wyjściami 
na zakupy. Kobiece wyprawy 
do sklepów porównywane są do 
polowań afrykańskiego guźca – 
kobiety nawzajem się motywują 
do zakupów, czujnie rozglądają 
się za okazjami. Mężczyźni zaś 
uwielbiają, jak gepard, wybrać 
się na zakupy w pojedynkę, by 
jak najszybciej je zakończyć. 
Każdy z nas jest inny, niektórzy 
są odporni na wszelkiego typu 
kampanie, inni wchłaniają je 
jak gąbka. Z reklamą spoty-
kamy się wszędzie: zarówno 
przemieszczając się na co dzień 
środkami komunikacji, jak i słu-
chając radia czy oglądając TV. 
Grunt, żeby korzystać z niej 
świadomie i wybierać tylko 
te produkty, które są nam nie-
zbędne.
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W czasach PRL rozbawie-
nie w naszym kraju budził „wę-
gierski płyn na porost włosów”, 
który zresztą stał się później 
jedną z legend epoki „realnego 
socjalizmu”. Tymczasem te-
mat włosów to poważna sprawa, 
o czym wie każdy, kto zmaga się 
z łupieżem lub próbuje wstydli-
we maskować rosnące zakola. 
W przypadku postępującej łysiny 
można ostatecznie pójść na ca-
łość, czyniąc uderzenie wyprze-
dzające w postaci samodzielnego 
golenia głowy, ale przecież nie 
każdy ma na to ochotę. Nie każ-
dy chce też biernie obserwować 
postępy choroby (bo przecież 
łysienie jest w gruncie rzeczy ro-
dzajem choroby, nawet jeśli bez-
bolesnej). W latach 90-tych temat 
próbowała oswoić świadomie 
kabaretowa Polska Partia Łysych 
(działało w niej nawet Zakole 
Młodych), ale nie każdemu jest 
do śmiechu. Choroby włosów 
szczególnie przykre są dla pań, 
które chciałyby przecież wyglą-
dać urokliwie.
Wypadanie włosów, swędzenie 

Zdrowa głowa

skóry głowy, rozmaite formy 
łysienia, tłusta skóra, łupież 
i łojotok – to wszystko może 
grozić naszym biednym głowom,  
tym wszystkim zajmuje się też 
trychologia. To dział medycyny 
dedykowany wspomnianym 
zagadnieniom. Opiera się na 
przekonaniu (udokumentowa-
nym, rzecz jasna), iż większość 
problemów z włosami i skórą 
głowy ma swoje źródło w bra-
kach witamin, niewłaściwym od-
żywianiu, zakażeniach czy braku 
higieny. Skóra może wymagać 
leczenia, nasycenia substancja-
mi odżywczymi, swego rodzaju 
„ożywienia”. W przeciwnym ra-
zie mieszki włosowe będą się 
osłabiać, włosy wypadać, na 
skórze pojawią się uszko-
dzenia.

I deą  t r ycho log i i 
jest  więc grun-
towne przeba-
danie pacjenta 
i znalezienie 
na podstawie 
t a k i e j  i n -

spekcji odpowiednich lekarstw. 
Preferowane są substancje na-
turalne (preparaty na takowych 
oparte), celem ograniczenia 
możliwych podrażenień. Cho-
dzi o to, by pacjent, u którego 
poprawnie określono przyczyny 
łupieżu, łuszczycy czy łysienia, 
mógł zacząć korzystać z od-
powiedniego rodzaju szampo-
nów, odżywek, maści i kremów. 
W grę wchodzą także kosmetyki, 
które mogą zarówno częściowo 
maskować pewne objawy, jak 
i mieć też rzeczywiste działanie.
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Wszystko to w trosce o na-
sze włosy – po to, by nie musieć 
sięgać po nieco przestarzały 
przedmiot, jakim jest peruka; 
po to, by nie godzić się na ły-
sienie, nie martwić się łupieżem 
i swędzeniem. Niestety, taka 
to już jest nasza cielesność, 
że trzeba o nią w ten czy inny 
sposób dbać.
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 Coraz większymi 
krokami zbliża się upragniona 
przez wszystkich wiosna. Wpraw-
dzie w powietrzu czuć jeszcze ra-
czej chłód i mroźne powietrze, 
ale pokrywająca świat warstwa 
śniegu zdążyła już stopnieć; miej-
my nadzieję, że na dobre. Wiosna 
to idealny czas dla tych, którzy 
cierpią w przenikliwym zimnie, 
ale źle znoszą także lipcowe 
ukropy. Wiosna to idealny czas 
na wycieczki, wyjazdy i zwie-
dzanie. Wiosną wszystko wraca 
do życia, nawet dinozaury… 
 Jako fani Dolnego 
Śląska, tym razem zapraszamy 
Państwa do Szklarskiej Poręby. 
Miasteczko to urokliwe, prze-
pięknie położone, zachęcające 
swoimi walorami naturalnymi 
oraz tymi wytworzonymi przez 
człowieka na potrzeby turystycz-
ne. Z uwagi na ukształtowanie 
terenu, Szklarska Poręba jest 
miejscowością ukochaną głownie 
przez fanów białego szaleństwa. 
Nie da się jednak zaprzeczyć, 
iż także ci, którzy z nartami czy 
deską są na bakier, będą mie-
li w Szklarskiej co robić. 
 Jedną z większych 
atrakcji Szklarskiej Poręby 

jest Dinopark. Bardzo cieka-
wy punkt wspomnianego parku 
dinozaurów stanowi ścieżka 
edukacyjna z rekonstrukcjami kil-
kudziesięciu dinozaurów natural-
nej wielkości. Eksponaty otoczo-
ne są pięknym lasem pełnym sta-
rych drzew, naturalnymi blokami 
skalnymi oraz bujną roślinnością. 
Wchodząc w gąszcz roślinności 
można odnieść wrażenie, że cof-
nęliśmy się przynajmniej o kilka 
milionów lat (tylko te dżinsy i pu-
chowa kurtka jakoś mało klima-
tyczne). W głębi parku ulokowa-
no miasteczko Flinstonów, gdzie 
można nabyć jedyne w swoim ro-
dzaju kamienne pieniążki. Potem, 
bogaci w historyczne środki 
płatności, wsiadamy w wóz Freda 
i pędzimy dalej. A dalej atrakcje 
nie mniejsze niż do tej pory. Na 
najmłodszych gości Dinoparku 
czeka wielopoziomowy plac 
zabaw, w którym znajdziemy 
m.in. ogromnych rozmiarów pia-
skownicę ze szkieletem dinozaura 
do własnoręcznego odkrycia i od-
kopania, kolejkę, która zabierze 
najmłodszych na niezapomnianą 
przejażdżkę i wiele innych.
Park dinozaurów w Szklarskiej 
Porębie doskonale łączy zabawę 

z nauką. Dowodem na to jest cho-
ciażby możliwość samodzielnego 
płukania złota połączona z histo-
rią prób wydobycia go w Polsce 
czy warsztaty paleontologiczne, 
podczas których najmłodsi za po-
mocą dłutka i pędzelka preparują 
z bloku gipsowego szkielet dino-
zaura. Mali odkrywcy poznają 
tajniki pracy paleontologa nie 
tylko dzięki własnoręcznym wy-
kopaliskom, ale także dzięki cie-
kawostkom, które przekazuje im 
opiekun warsztatów. 
Na terenie Dinoparku znajduje 
się również Małpi Gaj. Jest to park 
linowy o długości ok. 80 metrów. 
Korzystać z niego mogą dzieci 
powyżej 3 lat. Na trasie znajdu-
je się 14 platform z domkami 
zamontowanymi na drzewach, 
pomiędzy nimi, na stalowych 
linach, rozpięte są różne prze-
szkody. Korzystanie z Małpiego 
Gaju jest całkowicie bezpieczne 
zarówno z uwagi na doskona-
le wykwalifikowaną obsługę, jak 
i mnóstwo zabezpieczeń unie-
możliwiających uszkodzenie się.
Część Dinoparku została zaanek-
towana na wioskę indiańską. 
Można w niej zobaczyć orygi-
nalne namioty Tipi, konstrukcje 
nawiązujące do życia codzienne-
go Indian i wystawy rękodzieła 
codziennego użytku np.: wier-
ne repliki strojów indiańskich, 

torby z surowej skóry, amule-
ty. Można też poczuć się jak 
prawdziwy Indianin, a to dzięki 
atrakcji, jaką jest strzelanie z łuku 
czy rzucaniu tomahawkiem. Na 
tym jednak atrakcje Dinoparku 
się nie kończą. Kiedy, zmęczony 
mnóstwem wrażeń, eksplorator 
zapragnie na moment odetchnąć, 
swoje podwoje otworzy przed 
nim niezwykłe kino; niezwykłe, 
bo to kino 6D. Do klasycznych 
elementów kina 3D dołącza-
ją takie efekty jak: ruszające 
się i wibrujące fotele, tryskają-
ca woda, wiejący wiatr, padający 
śnieg itp. Wrażenie bycia w sa-
mym środku akcji filmu jest więc 
jeszcze bardziej spotęgowane. 
Każdy z nas, po tak obfitują-
cym we wrażenia dniu, marzyłby 
jedynie o smacznym i pożyw-
nym posiłku. Jak można się 
spodziewać, Dinopark nikogo 
nie wypuści z burczącym brzu-
chem. Kiszki marsza grają, ale 
niezawodną radę na to ma nie kto 
inny, jak Gruby Fred. W jego re-
stauracji zjemy smacznie, syto 
i niedrogo. Na koniec już tyl-
ko wizyta w Dinoshopie, gdzie 
kupimy sobie pamiątkę z parku 
i śmiało, z głową pełną wrażeń 
i cudownych wspomnień  można 
zmierzać do wyjścia. 

oko w oko z dinozaurem
Ewa
Tomaszewska
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Jelenia Góra

Tym, którzy słabo znają geografię 
naszej ojczyzny, Góry czasami 
się mylą. Jest Zielona Góra, Jasna 
Góra... i oczywiście Jelenia Góra. 
Ta ostatnia przez dobrych kilka wie-
ków znajdowała się poza Polską, 
podobnie zresztą, jak i większa 
część Dolnego Śląska. Po dru-
giej wojnie światowej ziemie te zo-
stały, jak to wówczas mówiono, 
na powrót wcielone do macierzy. 
Nie pozostaje więc innego, jak wy-
gospodarować sobie wolny dzień 
(a najlepiej – kilka dni) i podążyć 
do Kotliny Jeleniogórskiej. W niej 
bowiem znajduje się miasto, o któ-
rym mowa.

Jelenia Góra liczy sobie więcej niż 
80 tysięcy mieszkańców, a to cał-
kiem sporo – zatem nawet miesz-
czuchy, którym niezbędne do życia 
są liczne sklepy, galerie handlowe 
hotele i inne atrakcje, odnajdą się 
tu nieźle. Przykładowo, w mieście 
funkcjonują trzy duże galerie: 
Karkonoska, Pasaż Grodzki i Dom 
Handlowy.

Z kolei ci, którzy woleliby wy-
brać się  czym prędzej w góry, 
uciekając przed zgiełkiem mia-
sta i jego rozrywkami, nie będą 
z tym mieli większego problemu. 
Jako że miejscowość leży w kotli-
nie, to z każdej strony otaczają ją 
mniej lub bardziej trudne do przej-
ścia pasma. Tak oto od południa 
mamy Karkonosze, od północy 
Góry Kaczawskie, od zachodu 
zaś Izerskie. Wreszcie na wschód 
od miasta wznoszą się Rudawy 
Janowickie.

Miasto liczy sobie około dziewięć-
set lat i wywodzi się ze słowiań-
skiego grodu, nic więc dziwnego, 

Adam 
Tomasz Witczak

że można tu znaleźć sporo za-
bytków. Ba, Narodowy Instytut 
Dziedzictwa właściwie całą Jelenią 
Górę traktuje jako zabytek. Poza 
tym oglądać można kościół pw. 
św. Erazma i Pankracego (wy-

budowany w roku 1552), kilka 
innych kościołów, mury obron-
ne, bramę Wojanowską i basztę 
Wojanowską (również elementy 
fortyfikacji), osiemnastowiecz-
ny ratusz czy wreszcie słynny za-
mek Chojnik. Ten ostatni wznosi się 
dumnie na szczycie góry Chojnik, 
a teren wokół niego to rezerwat 
przyrody – część Karkonoskiego 
Parku Narodowego.

Niektórzy wolą oczywiście space-
rować spokojnie w miejskim parku, 
mogliby więc spytać, czy w Jeleniej 
Górze znajdują się takie przybyt-
ki. No cóż, nie ma z tym żadne-
go problemu, vide choćby parki 
„Zdrojowy” czy „Norweski”. Inni 
z kolei mogą nacieszyć się urokami 
leczniczych kąpieli w Uzdrowisku 
Cieplice albo nawet skorzystać 
z oferty miejscowego Aeroklubu.

Przez Jelenią Górę biegnie kilka 
znaczących dróg, którymi łatwo się 
do niej dostać, są to choćby drogi 
krajowe nr 3 i 30, a także trasa euro-
pejska nr 65. Nie jest też problemem 
dotarcie tu pociągiem, choć akurat 

REKLAMA

czasy świetności miejscowej kolei 
to już przeszłość.

Szczegółowe wymienianie wszyst-
kiego, co można znaleźć w Jeleniej 
Górze, zabrałoby nam zbyt dużo 
czasu. Dość powiedzieć, że są tu 
i festiwale muzyczne („Silesia So-
nans”), i muzea, teatry (np. Teatr 
im. C. K. Norwida). To prawda, że 
prawdopodobnie nie uświadczymy 
tu „egzotyki” (dalekowschodniej, 
południowoamerykańskiej – czy 
jeszcze innej), że nie rozgościmy się 
na śródziemnomorskim wybrzeżu 
czy pod karaibskimi palmami. 
Ale jest też inna prawda: taka 
mianowicie, że wiele polskich 
miast, w tym również i Jelenia Góra, 
skrywa w sobie autentyczne skarby 
przyrody, kultury i architektury. 
Często „swego nie znamy”, roz-
myślając o dalekich wojażach, gdy 
tymczasem najpierw lepiej byłoby 
poznać to, co swojskie, bliskie 
nam klimatem. Tak jak właśnie 
góry otaczające Jelenią Górę, jak 
jej ulice i uliczki, kościoły, a nawet 
po prostu kamienice. Nie byliście? 
Przyjedźcie i sprawdźcie.
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A w Szklarskiej się dzieje

Szklarska Poręba – miasto i gmina w woje-
wództwie dolnośląskim, w powiecie jelenio-
górskim. Posiada około 7 000 mieszkańców. 
Prawa miejskie otrzymało 31 grudnia 1959 
roku. Tyle suchych faktów, bo szkoda na nie 
miejsca i czasu. Szkoda, bo Szklarska Poręba 
to naprawdę perła w koronie dolnośląskich 
miejscowości turystycznych.

Miasto położone jest w doli-
nie rzeki Kamiennej. Otaczają 
je górzyste tereny Karkono-
szy i Gór Izerskich. Szklar-
ska Poręba cieszy się dużym 
zainteresowaniem zarówno 
zimą, kiedy to okazuje się do-
skonałą bazą wypadową na 
górskie wyprawy, jak i latem 
– wówczas chętniej pojawiają 
się turyści zakochani w rowerach 
i pieszych wycieczkach w góry. 
Szklarska Poręba jest także 
miejscowością, w której posta-
nowiono łączyć walory przyrod-
nicze ze zmysłem artystycznym. 
Mam tutaj na myśli m.in. prze-
prowadzony w lutym bieżące-
go roku Konkurs Fotograficz-
ny – Puchar Radiowej Trójki. 
W konkursie chodziło o to, by 
przyjść na stok Puchatek i naj-
zwyczajniej w świecie zrobić 
zdjęcie narciarzom zjazdowym. 
Być może już w przyszłym roku 
dzisiejsi fotografowie postano-
wią podjąć wyzwanie i sami 
staną na stoku w kombinezonie 
i z nartami u stóp. 

Ewa
Tomaszewska

 Na tym, jednak luto-
wych atrakcji w Szklarskiej nie 
koniec. Drugiego dnia tego mie-
siąca na nartostradzie Puchatek 
można było spotkać prawdzi-
wych narciarzy retro. Hasło 
przewodnie głosiło: „precz 
z plastikiem”, więc uczestnicy 
zjeżdżali i skakali na nartach 
dosłownie z innej epoki. W za-
bawie retro udział wzięło łącz-
nie 27 zawodników z Polski 
i Czech; wszyscy przyodzia-
ni w stroje, o których dziś 
powiedzielibyśmy, iż są démo-
dé. Zabawa była przednia 
i chyba wszyscy biorący w niej 
udział oraz obserwujący zma-
gania, zatęsknili za tym, co mi-
nione. Jeśli komuś ciągle mało 
zabawy na świeżym powietrzu, 
dodamy tylko, iż dosłownie kil-
ka tygodni temu w Szklarskiej 
Porębie odbyły się Mistrzostwa 
Polski w Rzeźbie ze Śniegu. 
Zasady były niezmiernie proste. 
Do konkursu zakwalifikowano 
cztery amatorskie drużyny, 
które w określonym czasie  

ze śnieżnych sześcianów o wy-
miarach 1,5m x 1,5m x 1,5m 
miały wykonać rzeźby zgodnie 
z przedstawionym wcześniej 
projektem. Efekty ich pracy 
można podziwiać na oficjalnej 
stronie miasta www.szklarska-
poreba.pl 
 Luty w Szklarskiej Po-
rębie obfitował również w wy-
darzenia sportowe, które przy-
niosły dumę całemu regionowi. 
4.02. podczas kolejnego biegu 
z cyklu Salomon Nordic Sunday 
na starcie stawiło się aż 254 
zawodniczek i zawodników 
z trzech krajów. Stanowiło 
to absolutny rekord w tym roku, 
jeśli chodzi o ilość zawodników. 
I chociaż zapewne wśród startu-
jących nie było drugiej Justyny 
Kowalczyk, niezwykle cieszy 
hart ducha w społeczeństwie, 
które okazuje się nie być wcale 
tak zgnuśniałe, jak się wydawa-
ło.  
 Rozkrocznie w Szklar-
skiej Porębie odbywają się tak-
że wyścigi psich zaprzęgów. 
Miasto ma wręcz doskonałe wa-
runki do uprawiania tego sportu. 
Zimowa aura, która w Górach 
Izerskich panuje w zasadzie 
do późnej wiosny, sprawia, 
że wyścigi odbywać się mogą 

naprawdę długo. W marcu roku 
2003 w Szklarskiej po raz pierw-
szy odbyły się zawody w spor-
tach zaprzęgowych w randze 
Mistrzostw Europy WSA. Jak 
nietrudno się domyślić, sport ten 
jest niezwykle widowiskowy, 
dzięki czemu przyciąga rzesze 
turystów z okolicznych miej-
scowości. Atmosfera dopingu 
i ciągle wzrastającej adrenali-
ny (nie tylko wśród uczestni-
ków wyścigów) sprawiają, że 
nikt nie narzeka na zimno czy 
niesprzyjającą pogodę. 
 C y k l i c z n i e ,  b o 
co roku, w okolicach lute-
go w Szklarskiej Porębie poja-
wiają się także ci, którzy przy-
ciągają swoich fanów. Mowa 
o gwiazdach: sportu, radia, 
telewizji itd. Zjeżdżają się one 
na tzw. cykl Gwiazdy na Śniegu. 
Znani i lubiani podejmują rywa-
lizację w Slalomie Gwiazd na 
Szrenicy. Wśród gości Szklar-
skiej wymienić można chociaż-
by Urszulę Dudziak, Grażynę 
Wolszczak, Piotr Gąsowski czy 
Michała Fajbusiewicza. Czy 
ktoś jeszcze się zastanawia nad 
tym, czy warto wybrać się do 
Szklarskiej Poręby? Jeśli tak, 
powinien po prostu pojechać 
i swoje wątpliwości rozwiać na 
cztery strony świata. 

REKLAMA
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Polowanie na okazje

– Wielu nabywców może wstrzy-
mywać się z zakupem, czekając 
na wprowadzenie nowego rządo-
wego programu dopłat do kredytów 
hipotecznych „Mieszkanie dla mło-
dych”. Niestety już dziś wiemy, że 
program ten na pewno nie zacznie 
funkcjonować w 2013 r. Nie wia-
domo, czy w ogóle wejdzie w życie, 
gdyż jego wprowadzenie w propo-
nowanym kształcie mogłoby być 
zbyt dużym obciążeniem dla finan-
sów publicznych. Kupno mieszka-
nia wiosną tego roku jest dobrym 
pomysłem nie tylko z powodu ak-
ceptowalnego poziomu cen - jeszcze 
nigdy oferta rynkowa nie była tak 
bogata – mówi Andrzej Łuczyszyn, 
dyrektor zarządzający firmy Nowy 

Adres S.A., organizatora targów. 
Już 2. i 3. marca w Hali Stulecia przy 
ul. Wystawowej 1 w jednym miejscu 
i czasie będzie można zapoznać się 
z pełną ofertą rynku mieszkań i do-
mów Wrocławia i okolic. 
 W imprezie weźmie 
udział ponad 120 wystawców, wśród 
nich deweloperzy, którzy w ramach 
akcji „Wiosenne Promocje Targo-
we” przygotowali unikalne oferty, 
dostępne tylko dla uczestników 
imprezy. Promocje przygotowały 
m. in. Archicom Holding Sp. z o.o., 
BNM Development Sp. z o.o.,  
Format Deweloper Sp. z o.o., Dom-
-Invest Sp. z o.o., I2 Development 
Sp. z o.o., Wrobud Sp. z o.o., RED 
Real Estate Development Sp. z o.o. 

i wielu innych. Jak zwykle będzie 
można zapoznać się z ofertą naj-
większych wrocławskich dewelo-
perów - stałych bywalców Targów 
Mieszkań i Domów, w tym Lokum 
Deweloper S.A., Mój Dom S.A., 
Dom Development, LC Corp, Atal, 
Geo Mieszkanie i wielu innych. 
Wielu spośród wystawców w swojej 

Organizator
Targów Nowy Adres

Czy ceny mieszkań będą dalej spadać? To pytanie z 
pewnością zadają sobie wszyscy ci, który w ciągu 
najbliższych miesięcy planują mieszkaniowe zakupy. 
Według wielu ekspertów i analityków rynku spad-
ki cen w 2013 r. nie będą już znaczne i nie będą 
dotyczyły wszystkich segmentów rynku. Jeśli więc 
ktoś planuje tej wiosny mieszkaniowe zakupy, po-
szukiwania może rozpocząć na pierwszej w sezonie 
edycji Targów Mieszkań i Domów nowyadres.pl

REKLAMA

ofercie posiada domy i właśnie tego 
typu nieruchomości będzie prezen-
tować na targach. 
 Zapraszamy również do 
zakupów na rynku wtórnym – swoje 
stoiska na targach mają takie agencje 
nieruchomości, jak Home Broker, 
Metrohouse&Partnerzy, JOT-BE 
Nieruchomości. 

Na stoiskach banków i pośredni-
ków finansowych zwiedzający 
targi dowiedzą się, jak sfinansować 
planowany zakup nieruchomości. 
Wszelkie zawiłości prawne i pro-
blemy dotyczące transakcji mieszka-
niowych pomogą rozwikłać podczas 
bezpłatnych prelekcji specjaliści 
lokalnego rynku nieruchomości. 

REKLAMA

 Z myślą o najmłodszych 
uczestnikach targów organiza-
tor wraz z firmą Urodziny z Anima-
cjami przygotował kolorowy plac 
zabaw. Z kolei rodzice po trudach 
poszukiwań będą mogli znaleźć 
chwilę wytchnienia nad gorącą 
kawą w eleganckiej kawiarence tar-
gowej.
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Zadziwiające

Tymczasem ślub mężczyzny 
i kobiety w każdej tradycyjnej 
kulturze był wydarzeniem nie-
zwykłym, z którym wiązały się 
liczne obyczaje, wierzenia i prak-
tyki. Dotyczyło to chrześcijan, 
żydów, muzułmanów i pogan, 
społeczności monogamicznych 
i poligamicznych, dopuszcza-
jących rozwód i stawiających 
na nierozerwalność, społeczno-
ści, w których podstawą małżeń-
stwa była miłość małżonków i ich 
zgoda – oraz takich, w których 

Źle o naszych czasach świadczy fakt, że ślub coraz 
częściej traktowany jest po macoszemu, jako pe-
wien przeżytek dawnych epok, coś zniewalającego, 
a co najmniej podejrzanego. Nie tak dawno miałem 
okazję czytać wywiad z pewną sportsmenką, którą 
z pewnych przyczyn przedstawiono jako „konser-
watywną”, co zresztą wzbudziło nawet pewne kon-
trowersje na niektórych portalach internetowych. 
Znamienne jednak, że nawet ta „konserwatywna” 
pani pozwoliła sobie pod koniec na refleksję, iż (cy-
tuję z pamięci) „jej właściwie ślub nie jest potrzeb-
ny, ale jeśli dla mężczyzny to ważne...”. Ano cóż, 
znak czasów, najwidoczniej.

Adam 
Tomasz Witczak

ślub był raczej kontraktem, którym 
sterowali rodzice obu stron. W każ-
dym przypadku była to wielka 
ceremonia, o czym świadczy fakt, 
jak wielką wagę przywiązywali 
do niej nasi, słowiańscy przod-
kowie. Jak czytamy w książce 
„Obyczaje w Polsce” pod red. An-
drzeja Chwalby: „Średniowieczny 
obrzęd weselny rozpoznawany 
źródłowo – swadźba – rozpoczy-
nał się od zmówin (...). Przybyły 
do rodziców wybranki dziewo-
słęb w imieniu młodego – junochy 

– pytał ich o zgodę na małżeństwo. 
Gdy odpowiedź była twierdząca, 
z podobnym pytaniem dziewosłęb 
zwracała się do młodych. Ci odpo-
wiedzi udzielali stojąc, po czym na 
znak zawartej umowy podawali so-
bie ręce i wymieniali się wieńcami, 
które w trakcie ceremonii zmówin 
nosili na głowach.”

Później darowano sobie podarki, 
opijano umowę piwem, wszy-
scy się radowali – a jeśli coś się 
zmieniło, to umowę można było 
zerwać („przez podanie wieńca 
z grochowin”). Później, po zmó-
winach, odbywały się tzw. zda-
winy, tj. wesele („huczne i sute”). 
Wiązały się z tym liczne zwyczaje, 
m.in. rozpleciny i postrzyżyny 
panny w wieczór przed wese-
lem. Rytualny charakter miały 
także wywodziny panny z domu, 
pojawiały się także inne zwyczaje 
– m.in. udawanie porwania panny 
młodej przez stronę młodzieńca, co 
było nawiązaniem do zwyczajów 
pogańskich. Młodych obsypywano 
owsem i innym zbożem, co miało 
symbolizować życie w dostatku.

Każdy kraj wytworzył swoje wła-
sne rytuały ślubne. Dopiero nasza 
epoka sprowadziła to wszystko 
do rzeczywiście odstręczającego 

banału, zwłaszcza gdy chodzi 
o tzw. „śluby cywilne”. Stąd 
też wielu młodych ludzi jest prze-
konanych, że małżeństwo to kator-
ga, a ślub to jedynie „papierek” (to 
słowo często przewija się w rozma-
itych tekstach i wypowiedziach). 
Tymczasem to znacznie więcej 
– i wbrew pozorom, nie chodzi 
tu tylko o wymiar religijny, ale 
też społeczny i rytualny. Tak 
było w dawnych czasach i wów-
czas oczywiste było, że ślub musi 
być wydarzeniem znaczącym. 
To nie oznaczało szalonego prze-
pychu, a przynajmniej nie musiało 
go oznaczać – ale na pewno ozna-
czało określone stroje, ozdoby, 
ubiory, pieśni, tańce, muzykę, 
zwyczaje, obrzędy czy potrawy. 
Byłoby czymś nader krzepią-
cym, gdyby to podejście zaczęło 
powracać. Świat powinien być 
barwny i ciekawy, bo – jak trafnie 
pisze Tom Hodgkinson – „nuda 
to forma kontroli społecznej”, 
a „równocześnie z pojawieniem 
się nudy pod koniec XIX wieku 
zaatakowana została koncepcja 
plebejskiej zabawy”. I cóż, świat 
poszarzał, zasypany urzędowymi 
„papierkami”...

REKLAMA
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17 lutego odbyły się Wrocławskie 
Targi Nieruchomości. Zbadali-
śmy, więc rynek pod względem 
zapotrzebowania na dany metraż. 
W tym roku zauważamy zmianę 
trendu w zakupie mieszkań. 
 Najbardziej poszukiwa-
ne są mieszkania to te od 34 do 52 
mkw. Coraz więcej osób poszuku-
je mieszkań tzw. kompaktowych, 
zaprojektowanych tak, aby na 
małym metrażu zmieścić wszyst-
ko, co jest niezbędne do wy-
godnego życia. Mieszkań takich 
poszukują zarówno ludzie młodzi, 
których fundusze nie pozwalają 
za zakup większego apartamen-
tu, jak również osoby starsze, 
które uciekają z dużych miesz-
kań, gdyż nie stać ich na opłaca-
nie wysokiego czynszu. Nieza-
leżnie jednak od wieku, wszyscy, 
z którymi rozmawialiśmy szukają 
mieszkań w pełni rozkładowych, 
posiadających osobne dwa pokoje, 
kuchnię, łazienkę z WC. Dużym 
atutem staje się balkon, taras, 
komórka lokatorska. Przy małej 
powierzchni mieszkania każda do-
datkowa przestrzeń jest potrzebna. 
Coraz większym zainteresowa-
niem cieszą się dzielnice położone 

Popularne metraże
Dorota 
Dymyt-Holko

dalej od centrum, które dzięki temu 
są tańsze. Osoby starsze szukają 
mieszkań w budynkach z winda-
mi lub położonych na pierwszej 
kondygnacji.
 Warunkiem koniecz-
nym jest dla nich dobry układ 
mieszkania. Zauważamy trend 
powrotu do mieszkań 3 poko-
jowych w metrażu do 52 mkw. 
Takich mieszkań poszukują ludzie 
młodzi, którzy biorą pod uwagę 
pokoik dla dziecka, jak również 
studenci, którzy kupując na kredyt, 
mogą wynajmować pozostałe dwa 
pokoje. Rynek pierwotny bardzo 
dobrze reaguje na potrzeby klien-
tów, dostosowując projekty pod 
zapotrzebowanie na małe mieszka-
nia. Rynek wtórny posiada bogatą 
ofertę mieszkań „kompaktowych”, 
budowanych w PRL. Przez ostat-
nie 8 lat obserwowaliśmy odwrót 
od projektów z tamtych czasów, 
kryzys finansowy zmusza jednak 
firmy do powrotu do przeszłości. 
W wielkiej płycie bez problemu 
znajdziemy mieszkania 3 poko-
jowe w pełnym rozkładzie do 52 

mkw i przeważnie z balkonem. 
Biorąc pod uwagę rosnące koszty 
utrzymania dużych mieszkań (np. 
podniesienie kosztu wywozu śmie-
ci liczone od mkw), w najbliższym 
czasie chęć zakupu małych miesz-
kań będzie wzrastać. 
 Reasumując, najbardziej 
popularne są małe mieszkania 2-3 
pokojowe, rozkładowe z balko-
nem, których metraż nie przekra-
cza 52 mkw. Na takie mieszkania 
zawsze będą chętni nie zależnie 
od kryzysu finansowego. 

Według prognoz Głównego Urzę-
du Statystycznego, w ciągu 20 
lat większość polskich miast bę-
dzie się wyludniać. Nie tylko we 
Wrocławiu, ale również w innych 
polskich aglomeracjach zauważyć 
można tendencję do zamiany 
mieszkań w bloku na domy jed-
norodzinne. Tym, co skłania do 
podjęcia takiej decyzji są m.in. 
konkurencyjne ceny takich nieru-
chomości. Już teraz niewielki dom 
na obrzeżach można kupić w cenie 
mieszkania położonego w ścisłym 
centrum miasta. Oczywiście nie 
jest to jedyny powód.

Domy jednorodzinne znajdują się 
na ogół poza ścisłym centrum, 
co wiąże się z brakiem wielko-
miejskiego hałasu oraz ruchli-
wych ulic. Jest więc to bardzo 
dobra propozycja dla wszystkich 
osób szukających ciszy i spokoju. 
Argumentem bardzo przema-
wiającym do wyobraźni jest na 
pewno przydomowy ogródek 
i własny kawałek trawnika. Za-
mknięta, ogrodzona przestrzeń do 
zabawy bardzo ułatwia codzienną 
opiekę nad dziećmi i daje dodat-

Plusy i minusy 
mieszkania w domku jednorodzinnym 

Krzysztof 
Ziajka

kowe możliwości spędzania cza-
su wolnego. We własnym domu 
mamy też znacznie więcej miejsca 
na rowery, wózki i zawsze czeka 
na nas wolne miejsce postojowe 
lub pusty garaż. Co równie istotne, 
mieszkańcy domów jednorodzin-
nych tworzą małe społeczności, 
dzięki czemu lepiej się znają. 
Nie są tak anonimowi jak cho-
ciażby właściciele mieszkań na 
dużych osiedlach z wielkiej płyty, 
a to pozytywnie wpływa na po-
czucie własnego bezpieczeństwa.
Zakup domu jednorodzinnego 
to jednak nie tylko większy kom-
fort, ale także szereg nowych 
obowiązków. We własnym za-
kresie musimy dbać o stan bu-
dynku i otaczającą go działkę. Ma 
to także swoje dobre strony - sami 
planujemy kolejność remontów, 
nie jesteśmy więc zależni od de-
cyzji wspólnoty mieszkaniowej 
czy spółdzielni. Poza tym może-
my w każdej chwili, bez żadnych 
uzgodnień lub pozwoleń zamonto-
wać antenę na dachu, klimatyzator 

na balkonie czy zmienić kolor 
elewacji.
Dyskusja na temat tego, czy lepiej 
mieszkać we własnym domu, czy 
może w budynku wielorodzin-
nym będzie toczyła się bez końca 
i nigdy nie uda nam się wskazać 
zwycięskiej strony. Tak jak mnie 
nikt nigdy nie namówi do tego, 
bym wyprowadził się z własnego 
domu, tak i ja nie będę prze-
konywał za wszelką cenę, że 
mieszkanie w bloku nie może być 
komfortowe i przyjemne. To kwe-
stia indywidualnych preferencji 
i upodobań każdego z nas.

odpowiedzi udzielił Krzysztof Ziajka, 
Prezes Zarządu inkom S.A.

Materiał przygotowała Dorota Dymyt-Holko
z firmy A-Z Budownictwo

REKLAMA
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grywkowej, najstarszy klub we 
Wrocławiu, odradzająca się 
Ślęza. IV liga to znów wakat, 
dopiero w okręgówce możemy 
zobaczyć Polonię, Odrę i Piasta 
Żerniki. Reszta zespołów wy-
stępuje w A i B klasie. W imie-
niu wrocławskich zespołów 
zapraszamy kibiców na ich 
spotkania. Możecie być mile 
zaskoczeni. 

Szlachetnym ideałem byłoby za-
pewne pomaganie konkretnym, 
pojedynczym osobom – czy 
to poprzez udzielanie im datków 
„z ręki do ręki”, czy to opiekę 
nad nimi, dożywianie ich, po-
moc w rozmaitych sprawach, 
z którymi sobie nie radzą. Część 
z nas tak właśnie postępuje, 
ale wiążą się z tym niemałe pro-
blemy. Z jednej strony trudno 
nam rozpoznać, który z ludzi 
napotkanych na ulicy naprawdę 
jest w potrzebie, nie wiemy też, 
czy przekazane przez nas środki 
godziwie wykorzysta. Z drugiej 
strony, jakkolwiek przykre by 
to nie było, większość z nas nie 
ma dość czasu i sił, by np. re-
gularnie zajmować się wolon-
tariatem. 

Właśnie dlatego istnieją roz-
liczne fundacje i stowarzysze-
nia, których celem jest pomoc 
podwójnie rozumiana: pomoc 
potrzebującym, ale i tym, którzy 
chcą komuś pomóc, lecz nie 
do końca wiedzą, jak to zrobić. 
Faktem jest, że wybór inicjatywy, 
którą chcielibyśmy wspierać, 
to też nie jest do końca banalne 
zadanie, należy bowiem przej-
rzeć wachlarz możliwości, za-
poznać się z krążącymi opiniami 
i działalnością danej fundacji. 
Nie jest to jednak szczególnie 
bolesne zadanie, stąd też warto 
się go podjąć, choćby z uwagi 
na sumienie. Mamy mało, tak 
nam się zdaje, wszyscy zawsze 

Pomoc w pomocy

mamy mało – bo kryzys, bo 
„przyjazne” państwo ze swoimi 
podatkami i składkami – i tak 
dalej. To wszystko prawda, ale 
jednak zdarza się, że posiada-
my nadmiarowe fundusze, że 
z czegoś możemy zrezygnować, 
by ktoś inny dzięki temu mógł 
otrzymać to, co dlań zupełnie 
podstawowe. Stąd też warto się 
niekiedy zatrzymać nad tym 
tematem. Fundacji do wyboru 
jest naprawdę dużo – obejmu-
ją wszelkiego rodzaju aspekty 
życia, zajmują się historią, nauką, 
zdrowiem, dobroczynnością. Je-
śli tylko mamy pewność, że w da-
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nym stowarzyszeniu 
pieniądze idą na szczyt-
ne cele, wówczas warto się 
do tego podłączyć. Pamiętajmy 
też, że – wbrew pozorom! - dla 
autentycznie uczciwej fundacji 
najważniejsze nie są przypadko-
we, jednorazowe, choćby i duże 
datki – ale regularna pomoc, 
nawet niewielka. Ta bowiem 
pozwala lepiej planować wydatki 
i – co za tym idzie – sprawniej 
prowadzić działalność, w sposób 
stabilny i regularny.

Adam 
Tomasz Witczak
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Ciżemka nie tylko żółta
Mówi się, że bliska ciału koszula. 
Parafrazując to hasło, można by 
napisać, iż bliskie stopom buty. 
Nie będzie w tym nic z przesady. 
Wszak obuwie jest czymś, co 
towarzyszy nam właściwie przez 
cały dzień. Dobrze więc, gdyby 
było nie tylko modne, estetyczne 
i dobrze wykonane, ale także wy-
godne i nienarażające naszych stóp 
na trwałe uszkodzenia czy otarcia. 
Czy we Wrocławiu istnieje taki 
sklep obuwniczy, w którym, nie 
zostawiając fortuny, możemy 
nabyć naprawdę dobrej jakości 
obuwie? Oczywiście, że tak. Ci-
żemka Polskie Sklepy Obuwni-
cze oferuje swoim klientom buty 
produkowane tylko w Polsce. 
Dla części z kupujących polski 
produkt jest wyznacznikiem wy-
sokiej jakości wykonania. Prze-
świadczenie to jest jak najbardziej 

słuszne. W Ciżemce można nabyć 
obuwie wykonane z prawdziwej 
skóry czy też z bawełny. Do wy-
boru mamy najróżniejsze modele 
na wszystkie okazje: od kapci dzie-
cięcych z certyfikatem Zdrowej 
Stopy, przez najmodniejsze wio-
senne balerinki, czeszki, półbuty, 
czółenka, mokasyny i sandały, na 
obuwiu militarnym skończywszy. 
Poza butami, które właściwie 
są najbardziej naturalnym asorty-
mentem każdego sklepu obuwni-
czego, Ciżemka oferuje także pełen 
asortyment środków do pielęgnacji 
najlepszych polskich i światowych 
firm: Coccine, Palc, Tarrago, Sa-
phir, Bama, (pasty, impregnaty, re-
nowatory koloru) oraz produktów 
będących niejako na wyposażeniu 
buta (sznurówki, zapiętki, wkładki,  
szczotki i czyściki), wybór napraw-
dę imponujący.

 Ciżemka Polskie Sklepy 
Obuwnicze posiada we Wro-
cławiu trzy sklepy stacjonarne 
znajdujące się w najróżniejszych 
częściach miasta. Jeden z nich 
mieści się w Biedronce przy ulicy 
Szybkiej, a więc w bezpośrednim 
sąsiedztwie ulicy Traugutta, drugi 
znajdziemy w Hali Tęcza przy Ba-
jana, a trzeci przy ulicy Krynickiej 
(także w Biedronce naprzeciwko 
marketu Kaufland). Poza tym 
Ciżemka odpowiada na zapotrze-
bowanie rynku i posiada także swój 
sklep w sieci (http://www.cizemka.
sklep.pl), w którym wprawdzie 
nie można butów przymierzyć, ale 
naoglądać i nawybierać się można 
do woli. Potem już tylko wystarczy 
złożyć zamówienie lub, gdy nie 
jesteśmy przekonani co do roz-
miaru, pomaszerować do jednego 
z punktów stacjonarnych, gdzie 
ceny są takie same jak w sklepie 
internetowym.

UWAGA PROMOCJA!
Przyjdź do jednego ze sklepów Ci-
żemka, z załączonym KUPONEM 
a przy zakupie BUTÓW dostaniesz 
pastę do pielęgnacji obuwia gratis.
Dodatkowo, Ci którzy dokonają 
zakupu obuwia powyżej 150 zł, 
dostaną rabat w wysokości 10%!

Joanna 
Lipska

Buty nie tylko na luty

Jak zapewnić stopom optymalne warunki zimą? Co 
robić, by jak najdłużej zachować właściwości ter-
moizolacyjne buta? W jaki sposób chronić wodo-
odporność obuwia? To kilka pytań, na które warto 
sobie odpowiedzieć, zwłaszcza gdy temperatura 
spada poniżej zera. 

Suszenie, czyszczenie i impre-
gnacja. Te trzy czynności to pod-
stawa pielęgnacji obuwia. Nie 
mniej ważne jest też odpowiednie 
przechowywanie. Warto o to za-
dbać szczególnie zimą, kiedy buty 
narażone są na częsty kontakt 
ze śniegiem, solą i mrozem. Od-
powiednia pielęgnacja sprawi, że 
swoje właściwości termoizolacyjne 
i wodoodporne zachowają przez 
długi czas. Warto więc poświęcić 
chwilę na zadbanie o ulubione pary 
botków, trzewików czy kozaków.

Lico na medal

Sól, którą są posypywane chod-
niki, a także duża wilgoć i mróz, 

to najwięksi wrogowie skórzanych 
powierzchni. Aby z nimi wy-
grać, warto stosować się do kilku 
podstawowych zasad pielęgnacji 
obuwia. Zabrudzenia dobrze usu-
nąć przy użyciu wilgotnej gąbki. 
Jeśli na butach widoczne są zacieki 
z soli, warto dodać do wody octu 
lub detergentu. Pastę do butów 
należy dostosować do koloru 
i rodzaju skóry. Przed jej zastoso-
waniem dobrze będzie upewnić się, 
że buty są suche. Środek ten war-
to wetrzeć przy pomocy szmatki, 
gąbki lub miękkiej szczotki. Po 
dwudziestu minutach od nałożenia 
można przystąpić do polerowania 
butów. Warto wykorzystać w tym 
celu miękki, bawełniany materiał. 

– Aby uchronić skórę przed prze-
makaniem i pękaniem, dobrze ją 
zaimpregnować. Warto użyć w tym 
celu dedykowanych produktów, 
dostępnych w salonach obuwni-
czych – mówi Marta Rondoś, repre-
zentująca markę obuwniczą Lesta. 
Szczególnie w przypadku obuwia 
posiadającego membrany, takiego 
jak np. buty trekkingowe, należy 
używać specjalnie  do tego prze-
znaczonych preparatów. 

Długa młodość zamszu

Wyjątkowo starannej pielęgna-
cji wymagają buty wykonane z za-
mszu, nubuku i weluru. Przed przy-
stąpieniem do czyszczenia warto je 
najpierw osuszyć. Następnie dobrze 
będzie usunąć z nich zabrudzenia. – 
W przypadku skóry zamszowej lub 
nubukowej najlepiej sprawdzą się 
szczotki z żyłki. Do weluru, który 
ma dłuższe włosie, odpowiednia 
będzie nieco ostrzejsza szczotka 
miedziana. Można też użyć specja-
listycznych kostek do czyszczenia 
obuwia lub pianki z nanocząstecz-
kami, przeznaczonej do usuwania 
brudu z zamszu – radzi Marta 
Rondoś.  Sprawdzić się też mogą 
domowe sposoby, takie jak roztwór 

szklanki mleka z sodą oczyszczo-
ną. Należy nanieść substancję na 
czysty, suchy kawałek materiału, 
a następnie dokładnie usunąć zanie-
czyszczenia z powierzchni butów. 
Po tym zabiegu dobrze będzie 
przetrzeć je lekko wilgotną gąbką. 
Do obuwia z zamszu i weluru, 
które mokrą zimę raczej powinno 
przeczekać w szafie, należy też 
używać specjalistycznych środków 
impregnujących. Buty wykonane 
z nubuku, odpowiednio zabezpie-
czone, mogą  służyć bez względu 
na warunki atmosferyczne.  

Na każdy but

Pielęgnacja obuwia zimowego 
to nie tylko czyszczenie, pastowa-
nie i impregnacja. Bardzo ważny 
jest też sposób przechowywania. 
Najlepiej jest chować buty do 
specjalnej szafki. Można też do 
środka włożyć prawidła, które wy-
prostują zgięcia na skórze i pomogą 
zapobiec odkształceniu. Niezwykle 
istotnym zagadnieniem jest też 
suszenie obuwia. Bezwzględnie  
powinno ono odbywać się w tem-
peraturze pokojowej. – Buty należy 
osuszać z dala od źródeł ciepła, 
takich jak kaloryfer. Punktowe 
nagrzanie powierzchni może spra-
wić, że skóra się zdeformuje. 

Warto wypełnić wnętrze obuwia 
szarym papierem i wymieniać 
go co jakiś czas, co przyspieszy 
proces suszenia – informuje Marta 
Rondoś. Dobrze jest też pamiętać 
o odstawieniu butów na 24 godziny 
po każdym użyciu, aby przeschły. 
Najlepiej będzie wyjąć z nich 
także wkładki. Dodatkowo można 
sięgnąć po specjalne spray’e de-
zynfekujące, które przeciwdziała-
ją rozwojowi bakterii czy grzybów. 

Zimowe buty są przeznaczone 
do użytkowania w wymagają-
cych warunkach pogodowych, dla-
tego o preparatach do  ich zabezpie-
czenia warto pomyśleć już podczas 
zakupu. Nie oznacza to jednak, że 
takie obuwie zniesie wszystko. 
Dlatego, a także dla własnej wy-
gody, warto w szkole czy w pracy 
zmieniać je na lżejsze modele. 
Dzięki temu botki, trzewiki czy ko-
zaki nie stracą swoich właściwości 
i będą służyć wiele sezonów. 
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 Na wstępie chcieliby-
śmy przeprosić naszych czytel-
ników oraz Panią Marię Wol-
niewicz za to, że w poprzednim 
numerze przy artykule na temat 
Centrum Naturoterapii „Maria” 
nie pojawiła się stopka z danymi 
kontaktowymi. Zdajemy sobie 
sprawę, że zostało przez to bardzo 
utrudnione skontaktowanie się 
osób zainteresowanych z Panią 
Marią. Oczywiście, tym razem 
naprawiamy ten błąd i zaprasza-
my bardzo serdecznie do pisania 
listów oraz odwiedzania strony in-
ternetowej www.parapsycholog.
pl na której znajdą Państwo wiele 
ciekawych informacji na temat 
naturoterapii, parapsychologii 
oraz dobroczynnej działalności 
Centrum. Pani Maria bardzo chęt-
nie odpowie na wszystkie Państwa 
pytania.
 W kolejnych numerach 
„Słowa Wrocławian” we współ-
pracy z Panią Marią poruszy-
my wiele ciekawych tematów. 
Jak rozumieć siebie i swoje ciało? 
Jak wzmocnić swój osłabiony po 
zimie organizm? Jaka dieta jest 
najlepsza na wiosnę? To niektóre 
z pytań, jakie stawia sobie wielu 
z nas. Posiadająca niezwykłą in-

Wróżbitą trzeba się urodzić
tuicję i dar rozumienia ludzi Pani 
Maria podzieli się na łamach na-
szej gazety swoją wiedzą i pomo-
że nam rozwiać wiele wątpliwości 
na temat ludzkiej natury.   
 W dobie kryzysu, kiedy 
coraz więcej osób poszukuje po-
mocy w radzeniu sobie z własnym 
życiem, emocjami i uczuciami, 
coraz większą popularnością 
cieszy się różnego rodzaju wróż-
biarstwo. Pani Maria, mimo że 
sama od wielu lat działa w tej ma-
terii, przestrzega, że trzeba bardzo 
uważać szukając pomocy u jasno-
widza czy wróżki. Niestety, wiele 
takich gabinetów jest prowadzo-
nych przez zwyczajnych oszu-
stów, chcących jedynie wykorzy-
stać nas finansowo. Jak mówi Pani 
Maria, wróżbitą trzeba się urodzić. 
To nie jest zawód, którego można 
się wyuczyć, to specjalny dar, 
który powinien być wykorzy-
stany do pomagania ludziom. 
Jak jednak rozpoznać fałszywe-
go wróżbitę? Przede wszystkim 
czerwone światło powinno nam 
się zapalić już w momencie, gdy 
słyszymy, że otacza nas zła aura. 
Jeśli jasnowidz mówi nam, że źle 
się będzie działo w naszym życiu, 
a za jego sprawą możemy to zmie-

nić, oznacza to tylko tyle, że taka 
osoba zamierza nas wykorzystać.
 Pani Maria ostrze-
ga również przed niezwykłą siłą 
złych wiadomości. Jak sama 
mówi: „Myśl jest siłą spraw-
czą!”. Pierwsza myśl jest zawsze 
najważniejsza. Ponieważ, jak 
powszechnie wiadomo, podo-
bieństwa się przyciągają, zła myśl 
tworzy negatywy, natomiast dobra 
pozytywy. Pamiętajmy również, 
że: „Rozwój duchowy polega na 
świadomości, na jej rozwijaniu. 
Świadomość natomiast to zrozu-
mienie siebie i świata, który nas 
otacza”. Jak podkreśla wrocław-
ska psychoterapeutka to podsta-
wa, by funkcjonować w harmonii 
i szczęściu.
 Więcej na temat samo-
rozwoju można dowiedzieć się 
na warsztatach organizowanych 
co dwa miesiące przez Panią 
Marię Wolniewicz.

Centrum Naturoterapii 
„MARiA”

ul. Szewska 68/2, 50-139 
Wrocław

tel. 71 322 31 31, 
605 327 076

www.parapsycholog.pl
maria@parapsycholog.pl

 W codziennym na-
tłoku zajęć, przy ciągle wzra-
stającym tempie życia, nie za-
stanawiamy się nad tym w jaki 
sposób spędzamy większość 
czasu w pracy, w samocho-
dzie, domu przed kompu-
terem czy telewizorem. Jak 
obciążamy i maltretujemy 
swój kręgosłup. Niestety czę-
sto jest tak, że przypominamy 
sobie o tym, gdy ten organ 
decydujący o wielu funkcjach 
życiowych woła już boleśnie 
POMOCY!!!
 Bywa, że na bez-
inwazyjną pomoc jest już 
za późno.
MASZ PROBLEM Z BÓ-
LEM KRĘGOSŁUPA? CZU-
JESZ BÓL W PLECACH 
– MIĘŚNIOWY CZY STA-
WU? NIE POMAGAJĄ LEKI 
PRZECIWBÓLOWE? CZU-
JESZ BÓL W PLECACH 
PRZY PRACY, STOJĄC, 

CHODZĄC CZY JAK SIE-
DZISZ W SAMOCHODZIE ?
 J e ż e l i  n a  k t ó r e ś 
z  powyższych  pytań  od -
powiedziałeś  twierdząco, 
skontaktuj  s ię  z  Gabine -
tem Medycyny Naturalnej 
znajdującym się w siedzibie 
Fundacji „Spokojna Jesień” 
 – ul. Hercena 13.
 W naszym gabinecie 
prowadzimy różne techniki 
i rodzaje masażu: terapię ma-
nualną kręgosłupa, masaż krę-
gosłupa, masaż leczniczy, ma-
saż izometryczny (sportowy), 
masaż antycelulitowy, od-
chudzający, masaż gorącymi 
kamieniami, masaż relaksa-
cyjny, kinesilogy taping (tech-
nika klejenia plastrów wspo-
magających terapię) itd. Pro-
wadzone są one przez wy-
szkolonych, doświadczonych 
specjalistów, posiadających 
dyplomy uczelni i świadec-
twa specjalistycznych kur-
sów. Masaże wykonywane 
są w przyjemnej  sceneri i 
ciepło urządzonych wnętrz 
naszego gabinetu.  Zale tą 
jest jego położenie w cen-
trum miasta,  z dogodnym 
dojazdem.  Ceny naszych 

Fundacja ,,Spokojna Jesień ‘’
Wrocław ul. Hercena 13
 Tel. 71 78 67 068
Kom. 668 669 700
www.spokojnajesien.org

usług dostosowane są do  
warunków rynkowych, przez 
co są przystępne dla wielu 
osób. W przypadku większej 
i lości  zabiegów możliwe 
są indywidualne rabaty. 
Serdecznie zapraszamy.
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I wbrew pozorom sprawa 
nie wydaje się tak do końca 
niepoważna. III RP dogorywa, 
IV – umarła na etapie prenatal-
nym, więc nie pozostaje nam nic 
innego jak poważnie podyskuto-
wać o trwałych fundamentach V 
RP. Takim trwałym fundamen-
tem od zawsze jest konstytucja. 
Przykład Węgier dowodzi, że 
trzeba ją pisać od nowa, abstra-
hując od „dorobku intelektual-
nego” obecnej... 
Każda z konstytucja, w jednym 
z artykułów zawsze przywo-
łuje miasto stołeczne z nazwy. 
Wydaje się, że nowoPolacy, 
zafascynowani skutecznością 
naszego zachodniego sąsiada, 
nie wiedzą, że niemiecki Fede-
ralny Trybunał Konstytucyjny 
ma swoją siedzibę w Karlsruhe, 
zaś siedziba Niemieckiego Ban-

W poszukiwaniu pragmatycznego realizmu...

Dowiadujemy się z mediów, że Ministerstwo 
Transportu uznało Kolej Dużych Prędkości, 
skracającą jazdę z Wrocławia do stolicy z 
obecnych 5,5 godzin do 1,5 godziny, za zbędny 
wydatek.
Po raz kolejny nam, polskim Łużyczanom z 
„odzysku”, nie dano szansy na to, żeby uważać 
Warszawę za stolicę RP. Po raz nie wiadomo 
który „warszawka” raczyła nie zauważyć, że 
po drodze między Wrocławiem a Warszawą 
leży Łódź. Dlatego też do Warszawy będziemy 
podróżować przez Opole i Częstochowę! 
Chyba najwyższy już czas przejść do kontrofen-
sywy i począć rozważać konieczność przenie-
sienia stolicy bliżej Wrocławia.

Marek 
Natusiewicz

ku Federalnego mieści się we 
Frankfurcie nad Menem – oby 
jak najdalej od „smugi cie-
nia” rządzących. Ponieważ wie-
lu nowoPolaków szczególnie 
ten kraj „pokochało”,więc za-
pewne oczywistym będzie dla 
nich, że również pokochają 
Poznań jak siedzibę Trybunału 
Konstytucyjnego, zaś Łódź 
jako siedzibę Banku Central-
nego. W ramach destolicy-
zacji Warszawy w Krakowie 
na wzgórzu wawelskim winien 
zamieszkać Prezydent. Alter-
natywnie można byłoby roz-
ważyć celowość odbudowania 
zamku Krzyż - Topór w Ujeź-
dzie nieopodal Sandomierza... 
W sam raz na potrzeby... A poza 
tym polskość w 100%. Sejmowi 
byłoby do czego nawiązywać, 
gdyby jego siedziba znajdowała 

się w Piotrkowie Trybunal-
skim, zaś rząd winien znaleźć 
swoją siedzibę w niewielkiej 
odległości od środka Polski, tj. 
między Piątkiem a Strykowem, 
na północ od Łodzi... (por. il. 
nr 1).

Tutaj pozwolę sobie na pewną 
dygresję. Użyłem w tekście 
określenia nowoPolacy, ponie-
waż dość trudno o większości 
mieszkańców między Bugiem, 
Odrą i Nysą mówić, że są Pola-
kami. Problem w tym, że, we-
dług Konstytucji z 2 kwietnia 
1997 roku, Ojczyzna nasza co 
prawda zamieszkana jest przez 
Naród Polski (dużą literą w pre-
ambule), to Polakami są jedynie 
ci, którzy zamieszkują poza 
jego granicami (art. 6). Wyrazy 
Polak i Polacy nie występu-
ją w żadnym innym artykule!

Opisana political fiction, 
polegająca na destolicyza-
cji kraju, wcale nie jest tak 
do końca fikcyjna. Aby być 
trendy pozwolę sobie teraz na 
SWOTowanie, tj. S (Streng-
ths) – mocne strony: wszystko 
to co stanowi atut, przewagę, 
zaletę analizowanego obiek-
tu, W (Weaknesses) – słabe 
strony: wszystko to co stanowi 
słabość, barierę, wadę anali-
zowanego obiektu, O (Oppor-
tunities) – szanse: wszystko 
to co stwarza dla analizowane-
go obiektu szansę korzystnej 
zmiany, T (Threats) – zagro-
żenia: wszystko to co stwarza 
dla analizowanego obiektu 
niebezpieczeństwo zmiany 
niekorzystnej (za wikipedią).
Do mocnych stron zapewne 
należą:
niskie koszty eksploatacji będą-
ce wynikiem nowoczesnej re-

alizacji,
łatwość zapewnienia bezpie-
czeństwa ze względu na „trans-
parentność przestrzeni”,
centralne położenie,
unormalnienie życia w War-
szawie,
„tanie państwo”
Do słabych stron zapewne na-
leżą:
koszty realizacji „na surowym 
kamieniu”,
konieczność zapewnienia 
mieszkań dla części dotychcza-
sowej kadry,
Szansy na korzystną zmianę 
należy upatrywać:
w zerwaniu dotychczasowych 
powiązań personalnych i towa-
rzyskich,
utrudnienie zakulisowych dzia-
łań lobbingowych w wyniku 
łatwiejszej „transparentności 
przestrzeni”,
Zagrożeń należy upatrywać:
w oporze wszelkich grup wpły-
wów i interesów, rezydentur ob-
cych wywiadów lękających się 
„transparentności przestrzeni”,
„przywiązaniu” do tradycyjnej 
stołeczności Warszawy (nawet 
jako „Priwiśliańskiego Kraju”).

Tak zarysowana nowa prze-
strzeń polityczna Polski wpisuje 
się historyczny model Korony 
Polskiej, w której kluczową rolę 
odgrywała dzielnica senioral-
na, a której środek znajdował 
się w trójkącie: Sieradz- Łęczy-
ca-Piotrków... (por il. nr 2).
Do pełni szczęścia V RP, a być 
może już wówczas tylko Pol-
sce, brakować jedynie nowego 
międzynarodowego portu lot-
niczego – gdzieś między Łodzią 
a Warszawą - oraz Kolei Dużych 
Prędkości (KDS), z przystan-
kiem w Łodzi Centralnej tj., 
dawnej Łodzi Fabrycznej...

Ilustracje pochodzą z książki prof. Andrzeja Piskozuba pt. „Dzie-
dzictwo polskiej przestrzeni. Geograficzno-historyczne podstawy 
struktur przestrzennych ziem polskich.”, Wyd. Ossolineum, 
Wrocław 1987.

Ilustracja 2: Historyczne powiązania międzydzielnicowe (autor 
prof. Andrzej Piskozub)

Ilustracja 1: Polskie powiązania przestrzenne (autor prof. Andrzej 
Piskozub).



PublicystykaPublicystyka

Słowo Wrocławian   Gazeta lokalna

str 27

marzec 2013

REKLAMA

REKLAMA

Kobieta pracująca chce chorować

Czas mija, jakby spokojniej. Szef 
chory, więc nas nie odwiedza. 
Niepokój i nerwowa atmosfera 
zaczynają powolutku nas omijać 
z powodu zbliżających się Świąt 
Wielkanocnych. Która z nas zo-
stanie „zesłana na roboty” tym ra-
zem? Ruda oczywiście wyraziła 
swój kategoryczny sprzeciw. 
Zresztą jak my wszyscy. Okazuje 
się, że tylko ona może choro-
wać... Kiedy wyraziłam chęć 
skorzystania z L4, usłyszałam: 
„Nie możesz?” Aha. Nie poszłam 
na zwolnienie tylko dlatego, że 
Ruda wskoczyłaby na pierwszą 
zmianę. Od nowego roku wzrosła 
stawka „najniższej krajowej”. 
Podwyżka? Napaliliśmy się 
z dziewczynami jak szczerbaty 
na suchary i wydelegowaliśmy 
Kierowniczkę do szefa. 
- Ja mam kredyty i ważniej-
sze wydatki. To jest dla mnie 
kluczowy rok! A w ogóle to prze-
stań się zajmować pierdołami!...
Tej „Pierdole” również przestaje 
poświęcać czas. Szkoda na nie-
go moich literek. Chwile za to 

poświecę moim „ukochanym” 
żulom.
- Zobacz co Ci fajnego przynio-
słem. Dasz 2 piwa i Twoje. – 
mówi radośnie Dziadek i wręcza 
mi plastikowy zegarek ścienny 
„made in Tajwan”. Pomylił mo-
nopolowy z lombardem chyba. Po 
minie widzę, że on tak jednak na 
serio. Wściekłam się i powiedzia-
łam, co o tym sądzę, dodając ze ni-
gdy więcej nie dostaną ode mnie 
nic więcej „na kreskę”. Za karę 
straciłam szacunek „ludzi ulicy”. 
Jestem zdruzgotana... Jak mówią, 

czas leczy rany, wiec 5 minut 
później mi przechodzi. Humor na 
dobre poprawia klient, który na 
uporczywe pytania pewnej pani 
o mleko zwykle, nie posiadające 
tak długiej daty przydatności jak 
to w kartonach, które mamy, radzi 
jej zakup krowy. Dla takich chwil 
tu wracam...

Malkom
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Marzec 2013
– Co się będzie działo we Wrocławiu?

Opracował:
Adam Tomasz Witczak

1 marca o 19:00 w Centrum Kultury Impart pojawią się 
na scenie wykonawcy szantowi 
- Ryczące Dwudziestki, Banana 
Boat, Andrzej Korycki, Domi-
nika Żukowska, Mirek Koval 
Kowalewski, Marek Szuraw-
ski, Prawdziwe Perły, Drake. 
Koncert będzie częścią XXIV 
Spotkań z Piosenką Żeglarską 
i Muzyką Folk „Szanty we 
Wrocławiu 2013”.

1 marca w Klubie Łykend wystąpi Drake – zespół folko-
wo-szantowy z Częstochowy, inspirujący się m.in. muzyką 
country. Grupa powstała w roku 2004, wydała płyty „Tali-
zman” i „Legenda”. Koncert zacznie się bardzo późno, bo 
dopiero o północy. Rzecz dla wytrwałych!

1 marca w klubie Alive wystąpi Kefir Band – grupa 
z Obornik Śląskich wykonująca muzykę reggae z wpływa-
mi rockowymi. Koncert rozpocznie się o godzinie 21:00. 

2 marca w klubie Łykend legendarna grupa Armia bę-
dzie poprzez koncert promować swój album „Podróż 
na wschód”. Armia to legenda punka z uduchowionymi, 
mistycznymi tekstami. Korzenie zespołu sięgają lat 80-tych, 
a do legendy prze-
szedł jego album za-
tytułowany, nomen 
omen, „Legenda”. 

3 marca w klubie Eter zagra Lao Che, zespół rockowy 
znany m.in. z takich albumów jak 
„Gusła”, „Powstanie Warszawskie” 
czy „Prąd Stały / Prąd Zmienny”. 
Muzyka grupy jest wypadkową wielu 
nurtów, takich jak punk rock, hard-
core, reggae, folk czy metal. Koncert 
zacznie się o godzinie 19:00.

6 marca w klubie Puzzle (w Przejściu Garcnarskim) zagra 
George Dorn Screams. Grupa promować będzie swój trzeci 
album, zatytułowany „Go Cry On Somebody Else’s Sho-
ulder”. Koncert zacznie się o godzinie 21:00.

7 marca w klubie Łykend wystąpi zespół Beltaine – 
przedstawiciel muzyki folkowej w wersji celtyckiej. Start 
o godzinie 19:00.

8 marca w Centrum Kultury Wrocław-Zachód wystąpi 
Edyta Geppert – legenda polskiej piosenki. Jej znane pły-
ty to m.in. „Och życie, kocham cię nad życie”, „Historie 
prawdziwe”, „Pytania do Księżyca”, „Wierzę piosence” 
czy „Śpiewam życie”. Występ Edyty Geppert zacznie się 
o 19:00.

8 marca w Hali Stulecia ABBA THE SHOW, czyli kom-
pozycje jednego z najsłynniejszych szwedzkich zespołów 
pop. W zespole występuje dwóch muzyków, którzy 
uczestniczyli w trasach koncertowych Abby w latach 70.: 
perkusista Roger Palm oraz saksofonista Ulf Andersson. 
Towarzyszą im dwie fenomenalne szwedzkie wokalist-
ki: Katja oraz Camilla - prawdopodobnie najwierniejsze 
fanki Abby (Camilla wystąpiła nawet w teledysku Thank 
you for the music). Gościem 
specjalnym w ramach 
produkcji jest Narodowa 
Orkiestra Symfoniczna  
z Londynu pod batutą re-
welacyjnego Matthew Fre-
emana. Występ rozpocznie 
się o 20:30.

REKLAMA

17 marca Natalia Przybysz, wokalistka grupy Sistars, wystą-
pi w klubie muzycznym Eter. Zaprezentuje repertuar pod na-
zwą „Kozmic Blues”, w ramach którego wykona utwory Ja-
nis Joplin (w związku z 50 rocznicą debiutu tej piosenkarki). 
Natalii towarzyszyć będzie zespół (sekcja dęta, klawisze, bas, 
perkusja, 
gitara).

14 marca w klubie Alibi wystąpi o 20:00 Gabriela (Gaba) 
Kulka, znana piosenkarka, córka słynnego muzyka Kon-
stantego Andrzeja Kulki. 
Gaba Kulka łączy w swojej 
twórczości rock, poezję 
śpiewaną, pop i muzykę 
musicalową. Sama gra na 
fortepianie i śpiewa. Współ-
pracowała z wieloma muzy-
kami, a pierwszą płytę wy-
dała w roku 2001.

22 marca w klubie muzycznym Alive wystąpi grupa 
muzyczna RedRoom, wykonująca melodyjną muzykę roc-
kową. Zespół powstał w 2009 roku z inicjatywy Pawła 
Jędrusika i Cezarego Ratyńskiego. Ich debiutancka płyta, 
którą właśnie promują, nosi tytuł „Kamienice i neony”. 
Koncert we Wrocławiu zacznie się o 19:30.

23 marca we wrocławskim klubie Alive zagrają: Major 
Kong, Dopelord oraz 71TONMAN. Już dziś w promo-
cyjnej cenie można zakupić bilety na to wydarzenie. 
Wejściówki na Desert Carnival vol. III w przedsprzedaży 
(dostępne w klubie Alive i na stronie www.desertcarnival.
pl) kosztują 10 zł. Na ich nabywców czeka kilka promocji 
(między innymi darmowe bilety) oraz unikatowe suweniry, 
które obowiązują tylko do czasu zamknięcia internetowego 
portalu biletowego (21 marca)
Więcej na: www.desertcarnival.pl

25 marca we Wrocławiu wystąpi słynny skrzypek Nigel 
Kennedy. Zaprezentuje program pt. „Skrzypce – z histo-
rii w przyszłość”. Koncert zacznie się o godzinie 19:30. 
Kennedy urodził się w roku 1956, jest wirtuozem skrzy-
piec, wykonuje znane utwory klasyczne, ale jego styl bycia 
przywodzi raczej na myśl estetykę postpunkową, z czego 
zresztą jest bardzo znany.

7 marca w Hali Stulecia w Parku Szczytnickim odbędzie się 
koncert piosenek ze znanych musicali – The Best of Musi-
cals. W repertuarze zaprezentowane zostaną utwory z takich 
dzieł jak Thriller, Mamma Mia, Tarzan, Mary Poppins, 
Dirty Dancing, Upiór w operze, We will rock you, Król 
Lew. Wydarzenie rozpocznie się o 19:00.

30 marca w klubie muzycznym  Madness przy ulicy Hub-
skiej 6 wystąpią: Crimson Valley oraz były wokalista zespo-
łu Iron Maiden  BLAZE 
BAYLEY. Brzmienia 
tego koncertu poleca 
się zwłaszcza amato-
rom muzyki cięższej 
i głośniejszej.
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Od 28 lutego do 1 marca na deskach Teatru na Wagę (ul. Pil-
czycka 45) prezentowana będzie sztuka Jakuba Skrzywanka 
„Śmierć starcom!”. Traktuje ona o współczesnych młodych 
Polakach – w dobie Facebooka, demokracji i kryzysu gospo-
darczego. Codziennie o 19:00.

3 marca w Operze Wrocławskiej wykonanie słynnej opery 
„Carmen” Georgesa Bizeta. Spektakl w oryginalnej wersji 
językowej z polskimi napisami. Jest to jedna z najsłynniejszych 
światowych oper. Jej premiera nastąpiła w roku 1875 w Paryżu. 
Przedstawienie zacznie się o 17:00.

Od 5 do 7 marca w Teatrze Polskim przy ulicy Zapolskiej wy-
stawiana będzie „Szatnia” - przedstawienie pantomimiczne w re-
żyserii Zbigniewa Szymczyka, zamykające jubileusz 55-lecia 
Wrocławskiego Teatru Pantomimy. Codziennie o 19:00.

10 marca we Wrocławskim Teatrze Współczesnym premiera 
„Kotliny” w reżyserii Agnieszki Olsten na podstawie powieści 
Olgi Tokarczuk „Prowadź swój pług przez kości umarłych”. 
Rok z dziejów mieszkańców małej miejscowości w Kotlinie 
Kłodzkiej. Spektakl zacznie się o 17:15.

1 marca rozpoczyna się Krótki Przegląd Filmów Fran-
cuskich. Zacznie się on seansem słynnych „400 batów” 
François Truffaut w Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci 
i Młodzieży na Kołłątaja. Poza tym obejrzymy jeszcze m.in. 
„Miasto zaginionych dzieci” (15 marca) Jeuneta/Caro oraz 
„Kobieta jest Kobietą” (8 marca) Jeana-Luca Godarda. 
Komedia „Jeszcze dalej niż północ” będzie prezentowana 
5 kwietnia. 

Od 4 do 25 marca trwać będzie cykl Dyskusyjny Klub 
Filmowy. Pokazywane będą filmy „Moskwa nie wierzy 
łzom” (4 marca), „Zwierciadło” (11 marca), „Biały ptak 
z czarnym znamieniem” (18 marca) i „Pokuta” (25 marca).

2 marca w ramach wrocławskich obchodów Narodowego Dnia 
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” serdecznie zapraszamy na maraton 
filmowo-dyskusyjny „Pamiętajmy o Niezłomnych”. W programie 
pokazy filmów, spotkania z kombatantami, kawa, herbata i ciastka. 
Zaczynamy o godz. 10:30, kończymy najwcześniej o północy. Sala 
konferencyjna stowarzyszenia „Civtias Christiania”, ul. Kuźnicza 
11/13 (I piętro) we Wrocławiu.

9 marca we Wrocławiu w Auli im. Jana Pawła II przy ulicy Borow-
skiej 213 odbędzie się II Ogólnopolska Konferencja „Mężczyzna 
kontra Rak”. Będzie ona skierowana do studentów, naukowców 
i wszystkich zainteresowanych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę 
na temat nowotworów typowych dla mężczyzn - raka płuca, raka 
jelita grubego oraz raka gruczołu krokowego. 

7 marca o 18:00 mgr Agata Gabiś przedstawi prelekcję pt. „So 
long, Frank Lloyd Wright”, czyli pustynia i popkultura. Będzie 
to kolejny wykład w cyklu „Zima i wiosna ze sztuką Stanów Zjed-
noczonych”. Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, 
ul. Szewska 36, sala 309, Wrocław.

4 marca o godz. 18:30, w sali 204D Wydziału Prawa, Administracji 
i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (ul. Uniwersytecka 7-10, 
budynek D) odbędzie się drugie w nowym semestrze akademickim 
spotkanie Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii oraz Koła Nauko-
wego Ogólnej Teorii Ekonomii im. Ludwiga von Misesa. Wstęp 
do dyskusji Ekonomiczne paradoksy i mity II RP przedstawi pan 
Piotr Gibowski, psycholog ekonomiczny i autor książki „Asymetria. 
Rosyjska ruletka”. Z wydarzeniem wiąże się konkurs, o którym 
można przeczytać na portalu legitymizm.org i na facebookowym 
profilu poświęconym książce.

Od 16 do 23 marca będzie można w ośmiu punktach wy-
stawienniczych zapoznawać się z tym, co przygotowano 
na Ręki Dzieła Fest – festiwal rzemiosła i rękodzieła. 
W programie pokazy i warsztaty, mnóstwo ciekawych 
przedmiotów: torebki, biżuteria, figurki, koszyki etc. 
Wszystko w Kinie Nowe Horyzonty.

12 marca w Centrum Inicjatyw Artystycznych odbędzie się 
spektakl „Niedoskonałe” - inspirowany cyklem powieściowym 
Krystyny Nepomuckiej '’Miłość niedoskonała”. Spektakl odbę-
dzie się już w nowej siedzibie Centrum Inicjatyw Artystycznych 
: na ul. Tęczowej 79/81. Start o 20:00.

Od 22 do 28 marca trwać będzie szósta edycja festiwalu fil-
mowego „Sputnik nad Polską”, prezentującego szeroko ro-
zumiane kino rosyjskie. Fundacja WSPIERAM we współ-
pracy z Europejską Agencją Reklamową oraz firmą 
dystrybucyjną 35 mm od lat zajmuje się propagowaniem 
kultury rosyjskiej w Polsce. 

15 i 16 marca w Teatrze Lalek prezentowana będzie (przezna-
czona dla widzów dorosłych) sztuka „Z PIASKU” na podsta-
wie „Dziecka z piasku” Tahara Ben Jellouna. Reżyseria: Pia 
Partum. Przedstawienie rozpoczynać będzie się każdego dnia 
o godzinie 19:00.

20 marca w Operze Wrocławskiej „Otello” Giuseppe Verdiego, 
jedna z najbardziej znanych oper w dziejach muzyki. Przed-
stawienie potrwa trzy godziny, a zacznie się o godzinie 19:00. 
Prapremiera odbyła się w Mediolanie w 1887 roku.

Od 21 do 24 marca w Teatrze Pieśni Kozła wystawiane 
będą „Pieśni Leara”, inspirowane dramatem Szekspira. Brak 
tu linearnej fabuły, jest za to próba wyrazu emocji rządzących 
dramatem wielkiego autora. Międzynarodowa premiera Pieśni 
Leara odbyła się na Fringe Festival w Edynburgu w sierpniu 
2012 roku. We Wrocławiu spektakl wystawiany będzie co-
dziennie o 19:00.

26 marca w Operze Wrocławskiej legendarny „Czarodziejski 
Flet” Wolfganga Amadeusza 
Mozarta – bajkowa historia 
z piękną muzyką. Przedsta-
wienie zacznie się o godzinie 
11:00.

9 marca w hotelu im. Jana Pawła II na ul. Św. Idziego 2 we 
Wrocławiu odbędzie się 
Dolnośląskie Spotkanie 
Pediatrów – konferencja 
naukowo-szkoleniowa, 
organizowana przez Pol-
skie Towarzystwo Pedia-
tryczne.

21 marca mgr Agata Chmielowska przedstawi architekturę amery-
kańskich centrów handlowych – w ramach cyklu spotkań „Zima 
i wiosna ze sztuką Stanów Zjednoczonych”. Prelekcja odbędzie się 
o 18:00 w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego 
przy Szewskiej.

14 marca dr Anita Wincencjusz-Patyna opowie o „Osobliwych 
gościach w amerykańskiej ilustracji książkowej”. Będzie to wy-
kład w cyklu „Zima i wiosna ze sztuką Stanów Zjednoczonych”. 
Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Szewska 
36, sala 309, Wrocław. Start o godzinie 18:00.

23 marca o godzinie 18:00 w Auli Papieskiego Wydziału 
Teologicznego, przy placu Katedralnym 1 odbędzie się spo-
tkanie z redaktorem Cezary Gmyzem. Tematyką spotkania 
będą afery polityczno-gospodarcze ujawnione w trakcie 
śledztw dziennikarskich Cezarego Gmyza, sytuacja w pol-
skich mediach, temat katastrofy smoleńskiej i trotylu zna-
lezionego we wraku samolotu TU-154.
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Dariusz 
Parossa

Koszykarska Ślęza

Nie tylko koszykarski Śląsk Wrocław zamie-
rza powrócić do dawnej świetności. Podob-
ne cele ma również żeńska drużyna Ślęzy 
Wrocław.
Po latach pobytu w II lidze w bie-
żącym sezonie koszykarki Ślęzy 
Wrocław występują w lidze 
I. Obecnie grają o utrzyma-
nie w tej klasie rozgrywkowej. 
Taki stan nie zadowala jed-
nak sponsorów wrocławskiego 
klubu, którzy postawili przed 
zawodniczkami jasno określone 
cele: teraz się utrzymać, a w na-
stępnym sezonie awansować 
do ekstraklasy. Temu między 
innymi służyć ma zatrudnienie 
nowego trenera, znakomitego 
przed laty koszykarza Rado-
sława Czerniaka, którego syl-
wetkę przedstawiamy naszym 
czytelnikom.
 
Radosław Czerniak urodził się 
31 maja 1969 roku w Kłodz-
ku. Największe swoje suk-
cesy w karierze zawodniczej 

odniósł w Śląsku Wrocław, 
zdobywając z tym klubem czte-
ry tytuły Mistrza Polski (1991, 
1992, 1993, 1994) a także Pu-
char Polski (1992). Kolejnymi 
drużynami, w których wystę-
pował, były Wybrzeże Gdańsk, 
Noteć Inowrocław, Trefl Sopot 
i Turów Zgorzelec. W tym ostat-
nim klubie zakończył karierę za-
wodniczą i zadebiutował w roli 
szkoleniowca, wprowadzając 
go w 2004r. do ekstraklasy. Suk-
ces ten powtórzył w roku 2007 
z drużyną Górnika Wałbrzych. 
W roku 2008 Radosław Czer-
niak został asystentem trene-
ra reprezentacji Polski, Muliego 
Katzurina. Ostatnim klubem, 
który prowadził był ŁKS Łódź. 

Tuż po objęciu funkcji tre-
nera  Ślęzy Wrocław Ra -

dos ł aw  Cze rn i ak  udz i e -
lił nam krótkiego wywiadu 
 
DP: W Wikipedii czytamy, 
że Radosław Czerniak w roku 
2010 rozstaje się z koszykówką 
i zajmuje własnym biznesem. 
Jednak, jak widać, ciągnęło wil-
ka do lasu ?
 
R C :  W i l k  p r z e z  c a ł y 
czas w tym lesie był, nato-
miast w pewnym momen-
cie wygrał zdrowy rozsądek 
i chęć powrotu do rodzinnego 
miasta. Szczerze mówiąc, 
miałem już dosyć tułaczki po 
Polsce, a gdy zrodziła się szan-
sa zafunkcjonowania w trochę 
innej roli, czyli właśnie w biz-
nesie – to z niej skorzystałem. 
Do tej pory w nim jestem, 
jest więc chyba dobrze.

 
DP: Do tej pory prowadził Pan 
tylko zespoły męskie, teraz 
obejmuje Pan drużynę kobiecą. 
Jest to chyba pewnego rodza-
ju wyzwanie ?
 
RC: I to dosyć duże - zwłaszcza, 
że przestrzegano mnie, iż jest 
to zupełnie inna dyscyplina. 
Istotnie, na bazie pierwszych 
obserwacji mogę powiedzieć, 
że nie wszystko z męskiej ko-
szykówki da się przełożyć na 
żeńską. Aczkolwiek wiele roz-
wiązań będzie podobnych. 

DP: Dlaczego właśnie Ślęza ?

RC: Bo Wrocław.
 
DP: Widział Pan już trochę me-
czów swojej nowej drużyny, jak 
Pan ją ocenia ?

RC: Widziałem tu we Wrocła-
wiu kilka meczów na żywo, wi-
działem parę spotkań na DVD 
i myślę, że jest to fajny zespół 
do pracy. Młode dziewczyny, 
bardzo mobilne. Być może 
paroma rzeczami uda nam się 
zaskoczyć zespoły rywalizują-
ce z nami w lidze.
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DP: Cele wyznaczone przez 
zarząd klubu wydają się być wy-
sokie ?
 
RC: Cel jest bardzo prosty 
i zarazem skomplikowany. 
Prosty dlatego, że został bar-
dzo prosto sformułowany; 
skomplikowany, bowiem 
musimy wygrać wszystkie 
mecze do końca rozgrywek. 
 
DP: Jaka będzie Ślęza trenera 
Radosława Czerniaka ?

 
RC: Grająca szybko, grająca 
bardzo kombinowaną obroną 
i do tego dołożymy jeszcze tro-
chę elementów zaskoczenia.

DP: Dzięki za rozmowę.
 
RC: Ja również dziękuję i za-
praszam wszystkich kibiców 
na mecze Ślęzy Wrocław!  
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W dobie pogoni za sukce-
sem, w obliczu braku czasu na 
utrzymanie się w formie na wyso-
kim poziomie, pojawia się pytanie, 
jak wygospodarować chociaż 
chwilkę na jakiekolwiek ćwicze-
nia oraz jak odnaleźć motywację 
i energię do efektywnego działania. 
Okazuje się, że w dzisiejszych 
czasach jest sposób na wszystko. 
 Aby dodać sobie energii 
oraz ponieść ogólną sprawność 
i wydolność wystarczy krótki 20 
minutowy trening na urządzeniu 
Power Plate. Jest to bezwysiłkowy 
trening dla każdego, a bezpie-
czeństwo gwarantuje technolo-
gia wykorzystywana do produkcji 
urządzeń Power Plate, chroniona 
surowymi normami dla sprzętu 
medycznego klasy II a oraz normą 
ISO 13485. 
 Power Plate to także 
pomoc w profilaktyce kręgosłu-
pa. Trening każdej partii ciała 
uaktywnia pracę mięśni przykrę-
gosłupowych. Mało który rodzaj 
aktywności ruchowej dociera do 
tych mięśni. Efektem ćwiczeń 
z Power Plate jest wzmocnie-
nie mięśni, usunięcie blokad, 
poprawa postawy, pozbycie się 
przykrego bólu pleców. Osobom 

Power Plate – to działa
starszym pomocny będzie w pro-
filaktyce osteoporozy (trening po-
woduje wzrost gęstości kości) 
oraz w profilaktyce reumatyzmu.
 Najważniejszą zale-
tą, szczególnie pewnie dla pań 
dbających o wygląd, będzie to, 
że ćwicząc i niewiele się przy 
tym wysilając, chudniemy!. Ćwi-
czenia na Power Plate dedykowane 
są również dla Panów, którzy chcą 
zachować dobrą formę i wygląd. 
O wyjątkowości i skuteczności 
działania urządzenia Power Plate 
mogą świadczyć rekomendacje 
osób na co dzień z niego korzysta-
jących. A są między nimi są takie 
gwiazdy, jak: Claudia Schiffer, 
Joanna Krupa, Hilary Swank, Co-
urtney Cox oraz Clint Eastwood.
 Urządzenie, o którym 
mowa, posiada w swojej ofercie 
STUDIO 6 znajdujące się przy ul. 
Kamila Stefki 6, na wrocławskim 
Oporowie. „Przychodząc do Nas 
otoczymy Cię opieką wykwalifi-

kowanego trenera personalnego, 
dietetyka oraz konsultanta, który 
dobierze odpowiedni program 
suplementów. Schorzenia kręgo-
słupa, nadwaga, brak aktywno-
ści ruchowej są plagą współcze-
snego świata. Jeśli zdecydujesz 
się poświęcić 15 – 30 minut, 2 
do 3 razy w tygodniu, pomożemy 
Ci podnieść jakość Twojego ży-
cia, bez bólu, bez wykonywania 
ciężkich ćwiczeń, bez obciążania 
stawów i kręgosłupa.” – piszą na 
swojej stronie internetowej.
 Jeśli powyższe słowa 
jeszcze Cię nie przekonały, możesz 
skorzystać z zaproszenia Studia 6 
na bezpłatny trening pokazowy. 
Podjęty wysiłek fizyczny może 
podnieść Naszą wydajność i efek-
tywność do stawienia czoła no-
wym wyzwaniom.

STUDio 6
ul. Kamila Stefki 6
52-428  Wrocław
TeL: 504 724 936

www.powerplate-studio.pl
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 W ostatni czwartek 
stycznia (31.01.2013) w klubie 
Alive przy ulicy Kolejowej od-
była się II edycja Desert Carnival. 
Podczas imprezy zaprezento-
wały się cztery ciężkobrzmiące 
(słowo to bynajmniej nie jest 
negatywne) kapele: Blank Faces, 
Entropia, PurpleHaze Ensemble, 
Flesh World. Z minuty na mi-
nutę atmosfera stawała się coraz 
bardziej ognista, a grane dźwięki 
z coraz większą siłą poruszały 
zgromadzoną publikę. Koncerty 
trwały do późnych godzin noc-
nych, a ilość amatorów ostrych 
brzmień zachęciła organizatorów 
do tego, by już 23.03. odbyła się 
kolejna edycja DC.
 A jak wydarzenie na-
leżałoby ocenić pod kątem arty-
stycznym? Po wysłuchaniu kapel 
na usta ciśnie się kilka wniosków. 
Młodzi wykonawcy są wyjątko-
wo świadomi tego, o czym w swo-
ich utworach mówią. Mają wprost 
niebywały szacunek dla słucha-
cza, czego dowodem jest to, że 
ani przez moment nie można 

był odnieść wrażenia, że koncert 
jest dla nich nudną powszech-
nością. Świadomość widać było 
także w tym, iż poszczególne 
zespoły doskonale zdawały sobie 
sprawę z tego, który punkt jest 
najjaśniejszym punktem całości. 
Zazwyczaj to właśnie jego partie 
muzyczne były na pierwszym 
planie. Po wysłuchaniu koncer-
tów mam jeszcze jeden wniosek, 
który bardzo mnie cieszy. O ile 
zaprezentowane podczas kon-
certów partie wokalne czasem 
pozostawiały nieco do życzenia, 
o tyle instrumentalnie koncert był 
dla mnie majstersztykiem. I na-
prawdę dziwię się, że muzykom 
zespołu Fleshworld nie zapaliły 
się struny. Kto był, wie o czym 
piszę. Kto nie był, powinien być 
następnym razem.

Wióry leciały 
Ewa
Tomaszewska

Dla naszych czytelników 
mamy dwie pojedyncze 
wejściówki na koncert. 
Co trzeba zrobić? Zadanie 
jest proste: Podaj dokład-
ną datę koncertu Desert 
Carnival IV. Na prawidłowe 
odpowiedzi, które należy 
wysłać pod adres ewa.
tomaszewska@slowow-
roclawian.pl, czekamy do 
15.03.2013, do godziny 
12:00. Ci, którym nie uda 
się wygrać wejściówek, 
polecamy stronę www.
desertcarnival.pl. Za jej 
pośrednictwem można 
nabyć bilety na wszystkie 
imprezy. Są one dostępne 
także w klubie Alive.

Start koncertu: 19.05
Miejsce: po raz kolejny 
klub Alive
Wystąpią: Major Kong, 
Dopelord, 71TONMAN
Bilety: 10 zł w przedsprze-
daży/15 zł w dniu koncertu

Konkurs

marzec 2013

Rzadko można gdziekolwiek 
obejrzeć nakręcony w 1958 r. 
film „Zobaczymy się w niedzie-
lę” o przygodach żołnierzy na 
przepustce wędrujących po 
Wrocławiu. Kibice zachwycają 
się scenami z wieczornych za-
wodów żużlowych na Stadionie 
Olimpijskim, inni wypadami 
taksówką za jedyne  100 zł na 
cały dzień do Zagórza Śląskie-
go nad czysty wówczas zalew, 
jazdą archaicznymi tramwajami 
z otwartymi platformami i auto-
matami telefonicznymi ze sprę-
żynującym otworem do wkłada-
nia ówczesnych 50-groszówek. 

Takie filmy oraz unikalne ma-
teriały fotograficzne będą do-
stępne w Ośrodku INFO przy 
Łokietka 5, który serdecznie 
zaprasza wszystkich chętnych 
do wspomnień i mających 
pamiątki sprzed lat, szcze-
gólnie o osiedlu Nadodrze. 

Także w Pubie „WARKA” 
przy Świdnickiej 28 w czasie 
zaczynających się wieczor-
ków usłyszymy, prześpiewamy 
i przetańczymy aż 30 piosenek 
o Wrocławiu, skomponowanych 
po 1945 r. oraz spotkamy się 
z ciekawymi ludźmi.

Na wrocławskiej pergoli od lat 

Było, minęło?

Dla dzisiejszych nastolatków nawet lata 90. 
ubiegłego wieku są już historią. Życie w 
mieście sprzed 20 lat to dla nich coś niereal-
nego, odległego – bez nowoczesnego sprzę-
tu, gadżetów, bez licznych pubów, klubów i 
artystycznych propozycji.

Wojciech 
Mach

50. do 80. można było popływać 
kajakiem i podziwiać dwu-
krotnie instalowaną na środku 
akwenu wieżę – latarnię morską. 
Najpierw była to dekoracja do 
kręconego tam filmu, a po-
tem rozbudowaną ją jako atrakcję. 

Tuż przy pergoli, vis a vis Hali 
Ludowej, przy przejściu do 
Parku Szczytnickiego w kierun-
ku zabytkowego drewnianego 
kościółka, istniał urokliwy mini 
amfiteatr kamienny. Do lat 70. 
odbywały się w nim małe oka-
zjonalne imprezy – spotkania. 
Przy remoncie otoczenia Hali 
bezmyślnie go zniszczono. 
Jeszcze kilka lat temu wyraźnie 
można było zobaczyć stopnie 
z białych kamieni i półkole bę-
dące niegdyś sceną i widownią. 

Od czasu do czasu przy oka-
zjonalnych imprezach kul-
turalnych, wykorzystywany 
jest współczesny amfiteatr na 
Placu Polskim, między gma-
chem Akademii Sztuk Pięknych 
a nadbrzeżem Odry. Mały, 
trawiasty wzgórek – miej-
sce dla najmłodszej publicz-
ności oraz miłośników po-
ezji również ma swój wielki czar. 

Na szczycie Wzgórza Polskiego 
przez wiele lat stała duża estrada 

z dachem, którą zawiadywał 
Dzielnicowy Dom Kultury 
„Starówka”. Zaledwie kilka razy 
poprowadziłem tam festyny 
przed długim, do dziś nie skoń-
czonym remontem Wzgórza. 
Ustawiano też scenę przed tym-
że Wzgórzem z jeszcze zasy-
panym Bastionem Ceglarskim, 
odsłoniętym w czerwcu ub.r. 

1 lutego w trakcie uroczy-
stej IV Gali Sił Powietrznych 
jeden z wrocławskich pilo-
tów wspominał jak kilka-
naście lat temu, w pogodny 
dzień, lecąc 20 km nad Łodzią, 
z jednej strony dostrzegał Bał-
tyk, z drugiej szczyty Tatr, 
a pośrodku Wrocław i parce-
lę pod wybudowany dopiero  
niedawno luksusowy hotel 
Haston, w którym Gala się 
odbywała. Nota bene warto 
do tego hotelu przy Żmigrodz-
kiej, obok obwodnicy, wstąpić, 
gdyż w holu, dostępnym dla 
każdego, jest stała wystawa za-
bytkowych samochodów. Nie-
które mają oryginalną przedwo-
jenną rejestrację naszego grodu! 

Trudno nieraz uwierzyć, iż 
na wycieczki jeździło się od-
krytą platformą samochodową 
(podobnie jak na autostopie…). 
Codziennym był widok ciężaró-
wek Star z plandeką i ławecz-
kami wokół, z dużym napisem: 
Przewóz pracowników. Podob-
nie w latach 60. w PKP istniała 
3 klasa – wagony towarowe 
z drewnianymi ławeczkami. 
Aż szkoda, iż w tamtych mi-
nionych czasach nie mogłem 
(nie zdążyłem, bo byłem 
za młody) w takich miejscach 
i takich warunkach występować 
jako dzisiejszy wodzirej…

Zd jęcia autorstwa Wojc iecha Kochanowicza
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