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9 marca na Rynku odby³ siê protest przeciwko isla-

mizacji Europy. Grupa ubranych w burki manifestan-

tów zgromadzi³o siê pod banerem z has³em „Wol-

noœæ kobiet - stop islamizacji Europy!”. (s. 7)

MODNA BURKA

7 marca we wspólnej akcji antyaborcyjnej wziêli udzia³ dzia³acze M³odzie¿y Wszechpolskiej, studenci Papieskiego

Wydzia³u Teologicznego we Wroc³awiu i cz³onkowie lokalnej Krucjaty.

Najwiêksze zainteresowanie, tak mediów jak i przechodniów, wzbudzi³, s³ynny ju¿, baner Fundacji Pro, na którym

zestawiono wizerunek Adolfa Hitlera ze zdjêciem zabitego poprzez „przerwanie ci¹¿y” dziecka. (s. 7)

Brzydka plama na mapie

Wroc³awia

(s. 4)

BA ST ION
CEGLARSKI

(s. 6)

INWESTYCJE
WIELKICH SPÓŁEK

WROCŁAW PRZECIW ABORCJI

Szanowni Czytelnicy!

W szóstym numerze „S³owa” dostarczamy Pañstwu kolejn¹ porcjê informacji, publicystyki i bie¿¹cych komentarzy. Pomimo, ¿e wiosna ci¹gle nie mo¿e siê do nas

przebiæ, wraz z topniej¹cym œniegiem ods³aniaj¹ siê niepokoj¹ce zjawiska maj¹ce miejsce w naszym mieœcie. Odpowiadaj¹c na p³yn¹ce do nas apele, w bie¿¹cym

numerze „S³owa” przyjrzeliœmy siê sytuacji w SM „Cichy K¹cik”. Opis problemów jakie napotykaj¹ jej lokatorzy znajdziecie Pañstwo na stronie 2. Chcemy, by „S³owo

Wroc³awian” by³o g³osem tych, którym uniemo¿liwia siê swobodn¹ wypowiedŸ na forum publicznym. Czekamy na Pañstwa g³osy w bulwersuj¹cych Was sprawach

i ¿yczymy przyjemnej lektury.

   Redakcja
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CICHY KANCIK,

Ustawa o Spó³dzielniach Miesz-
kaniowych z 15.12.2000 r.
w art.83 mówi, ¿e „walne zgro-

madzenie spó³dzielni mieszka-

niowej nie mo¿e byæ zast¹pio-

ne przez zebranie przedstawi-

cieli”. Pomimo tego, ¿e w tym
roku obchodziæ bêdziemy 10 le-
cie obowi¹zywania tej ustawy,
niektóre spó³dzielnie jakby nie
przyjmowa³y do wiadomoœci
obowi¹zuj¹cego w prawie pol-
skim stanu rzeczy. Dzieje siê tak
m.in. w „Cichym K¹ciku”.
Zw³aszcza ostatnie trzy lata to
swoisty ewenement, by nie rzec
kuriozum, gdy chodzi o dzia³al-
noœæ tego podmiotu. Wspo-
mnian¹ wy¿ej ustawê stara³y siê
od pocz¹tku storpedowaæ w³a-
dze spó³dzielni mieszkanio-
wych, œrodowiska, które bardzo
czêsto w stanie nienaruszonym
przetrwa³y transformacjê ustro-
jow¹. Nic wiêc dziwnego, ¿e
g³ównym reprezentantem tej
grupy interesu na arenie politycz-
nej sta³o siê SLD. W interesie
spó³dzielczej nomenklatury za-
skar¿ano ustawê do Trybuna³u
Konstytucyjnego. Nie spowol-

ni³o to jednak wdra¿ania jej w ¿y-
cie. W „Cichym K¹ciku” jest jed-
nak jeszcze ciekawiej...

Zgodnie z orzeczeniem Trybuna-
³u Konstytucyjnego z 15 lipca
2009 r., sygn. K 64/07. Trybu-
na³ Konstytucyjny ( art. 190
Konstytucji RP ) w swoim  uza-
sadnieniu uzna³ ¿e „Zarzuty
wniesione do art.83 ust1 u.s.m.,
a w zasadzie do zdania pierw-
szego tego przepisu ( por. wnio-
sek grupy pos³ów), nie zosta³y
odpowiednio uzasadnione przez
wnioskodawcê w kontekœcie
wskazanego petitum wzorca kon-
troli ( art.32 Konstytucji )”. Tym
samym b³êdne jest twierdzenie
czêœci spó³dzielni , ¿e do czasu
takiego rozstrzygniêci przez TK
wykonalnoœæ art.83 u.s.m pozo-
staje w zawieszeniu. Oznacza to,
¿e zmiany w statucie po 30 listo-
pada 2007 roku mog¹ byæ doko-
nywane jedynie przez organ usta-
wowy jakim jest Walne Zgroma-
dzenie wszystkich cz³onków
Spó³dzielni ( art. 38 §1 pkt 10
Pr. Spó³dz.) . Dotyczy to te¿
wszystkich innych spraw pozo-

staj¹cych w wy³¹cznej w³aœci-
woœci ustawowej Walnego Zgro-
madzenia (art. 38 §1 pkt 10 Pr.
Spó³dz.). Tym samym, wszyst-
kie spó³dzielnie powinny,
w miejsce zebrania przedstawi-
cieli, wprowadziæ walne zgroma-
dzenie cz³onków od 30 XI 2007.
Jakie skutki mia³o orzeczenie
Trybuna³u dla wroc³awskiej
spó³dzielni „Cichy K¹cik”? –
¿adne. Wbrew, nie pozostawia-
j¹cej ¿adnych z³udzeñ, wyk³adni
prawnej, zarz¹dzana przez pana
Dymarê spó³dzielnia dwukrot-
nie, 14 VI 2008  i 06 VI 2009,
zwo³a³a zebranie przedstawicie-
li, które dokonywa³o bezpraw-
nie m.in. wyborów nowych
cz³onków Rady Nadzorczej.
Warto zauwa¿yæ przy tym, ¿e
„rozrzut wiekowy” obecnego,
piêcioosobowego tzw. „zarz¹du”
spó³dzielni zawiera siê pomiêdzy
najm³odsz¹ 66 latk¹, a naj-

starszym 76 latkiem. Dlaczego
mog³o dojœæ do zamkniêcia siê
kó³ka? – niezwykle prosto; pra-
cownicy administracji  spó³dziel-
ni, kontroluj¹cy zebranie przed-
stawicieli, nie mogli pozwoliæ so-
bie na dopuszczenie do walnego
zgromadzenia, które mog³o spod
takiej kontroli siê wymkn¹æ.
„Olali” wiêc przepisy prawa
i, id¹c w zaparte, zwo³ywali ze-
brania przedstawicieli, czyli cia-
³a, które w myœl prawa, tj. art. 83

ust. o spó³dz. mieszk. w zwi¹z-
ku z art. 38 §1 pkt 10 Pr. Spó³dz.,
jak równie¿ orzeczenia Trybuna-

³u Konstytucyjnego z 2009 roku,
nie istnia³y od 30 listopada 2007
r. Co najbardziej dziwi, to fakt,
¿e powo³ane w ten sposób orga-
ny zosta³y zatwierdzone wpisem
do Krajowego Rejestru S¹dowe-
go. Na jakiej podstawie? Wyda-
je siê, ¿e po prostu na podstawie
faktów dokonanych...

Na tym jednak nie koniec kurio-
zów; osobnego omówienia wy-
maga ca³a epopeja walki poszcze-
gólnych cz³onków SM „Cichy
K¹cik” o swoje prawa. Na chwilê
obecn¹ warto zasygnalizowaæ
jedn¹, bardzo niebezpieczn¹ ten-
dencjê; gdy rozmawia siê z cz³on-
kami spó³dzielni zaanga¿owany-
mi w naprawê istniej¹cego stanu
rzeczy, czêsto mo¿na us³yszeæ
o biernoœci, jaka panuje wœród
wiêkszoœci lokatorów. Brak ini-
cjatywy i marazm spó³dzielców
(czyli de facto w³aœcicieli spó³-
dzielni) wykorzystuj¹ (nie tylko
zreszt¹ w tym przypadku) ludzie,
którzy tworz¹ sobie na mieniu
wspólnym pó³prywatne folwar-
ki. Osoby z administracji central-
nej spó³dzielni d¹¿¹ zreszt¹ do
pacyfikacji wszelkich „opor-
nych”. Najwiêcej „braku poko-
ry” wykazuje Rada Osiedla Mu-
chobór. Obserwuj¹c kilkugo-
dzinne obrady radnych i miesz-
kañców tego osiedla mog³em
przekonaæ siê o zaanga¿owaniu i
determinacji tych ludzi w walce o
prawa cz³onków spó³dzielni. Ju¿
w trakcie przygotowywania ni-

niejszego artyku³u dowiedzia³em
siê od Przewodnicz¹cego tej Rady
Osiedla, pana Zdzis³awa Tubisa,
o sposobie, jaki administracja zna-
laz³a na „buntowników”.

W „Gazecie Wroc³awskiej”
z 9 marca 2010 ukaza³o siê og³o-
szenie SM „Cichy K¹cik”
o zwo³aniu na 25 marca br. ...
Zebrania Przedstawicieli Cz³on-
ków (!) Podczas owego zebra-
nia ma zostaæ zatwierdzony pro-
jekt nowego statutu spó³dzielni,
statutu, który kr¹¿y po radach
osiedlowych i cz³onkach spó³-
dzielni jako anonim (przez niko-
go nie podpisany, nie wiadomo
czyj to projekt...). Co najistotniej-
sze, administracja spó³dzielni po-
stanowi³a zastosowaæ „ostatecz-
ne rozwi¹zanie” sprawy niepo-
kornej Rady Osiedla Muchobór;
w projekcie statutu cia³o to zo-
sta³o po prostu zlikwidowane zaœ
na pozosta³ych osiedlach wcho-
dz¹cych w sk³ad spó³dzielni „Ci-
chy Kacik” rady takie bêd¹ na-
dal dzia³aæ zgodnie z zasad¹
„bierny, mierny ale wierny”.

Podsumowuj¹c; cz³onkowie SM
„Cichy K¹cik” zostali poinfor-
mowani o tym, ¿e 25 marca 2010
r. zostaje zwo³ane Zebranie
Przedstawicieli, organu, który nie
ma prawa istnieæ od 30 listopada
2007 r. nie wspominaj¹c o ju¿ o
podejmowaniu jakichkolwiek
uchwa³ i decyzji. Ostateczne
w¹tpliwoœci co do tego rozwia³

Trybuna³ Konstytucyjny orze-
czeniem z 15 lipca 2009: „od
30.11.2007 roku Zebrania Przed-
stawicieli Cz³onków nie mog¹
byæ uznane za organ spó³dzielni
uprawniony do podejmowania
uchwa³”. Zebranie zwo³ywane

jest przez  pracowników ad-

ministracji spó³dzielni, któ-

rych celem jest w œwietle wy-

¿ej wymienionych faktów

i ustaw œwiadome wprowa-

dzenie w b³¹d cz³onków Spó³-

dzielni i podjecie przez nich

niezgodnych z prawem

uchwa³.  W zwi¹zku z tym poja-
wia siê szereg pytañ: czy spó³-
dzielcy pozwol¹ na to, by w dal-
szym ci¹gu ich mieniem admini-
strowali  ludzie „wybrani”
wbrew przepisom prawa? Czy
po raz kolejny dojdzie do Zebra-
nia Przedstawicieli zamiast Wal-
nego Zgromadzenia? Wreszcie –
czy S¹d Rejestrowy po raz ko-
lejny potwierdzi fikcjê, zatwier-
dzaj¹c uchwa³y podejmowane
przy ewidentnym z³amaniu pra-
wa? Bêdziemy t¹ sprawê œledziæ,
zw³aszcza, ze podobne proble-
my spotykaj¹ wielu innych spó³-
dzielców. W kolejnym numerze
opiszemy rozwój wypadków
w kontekœcie zwo³anego na 25
marca 2010 r. „Zebrania Przed-
stawicieli”. Poni¿ej znajd¹ Pañ-
stwo artyku³ autorstwa jednego
z cz³onków spó³dzielni „Cichy
K¹cik”.

   Robert Winnicki

C
ichy K¹cik” to nazwa spó³dzielni mieszka-

niowej, dzia³aj¹cej we Wroc³awiu od 1958

roku. D³uga tradycja jest zazwyczaj zobo-

wi¹zaniem do rzetelnej pracy i us³ug œwiad-

czonych na odpowiednim poziomie. W tym

wypadku jednak wieloletnie (by nie rzec kilkudziesiêcio-

letnie) zasz³oœci i przyzwyczajenia wydaj¹ siê nie dzia³aæ

na korzyœæ spó³dzielców. Przede wszystkim nale¿y sobie

zadaæ pytanie – jak funkcjonuje spó³dzielnia – poniewa¿

nie jest to wcale oczywiste…

”

Tak postawione pytanie wy
maga uœciœleñ, a tak¿e dzia-

³añ , które z³¹ sytuacjê uzdrowi¹.
Co siê dzieje w Spó³dzielni
Mieszkaniowej „Cichy K¹cik”?
- najlepiej oddaje to atmosfera
zebrañ œrodowiskowych, orga-
nizowanych corocznie w po-
szczególnych Osiedlach; nie za-
wsze zgodnie z zasadami prawa
spó³dzielczego, ale zawsze zgod-
nie z wytycznymi Pana Prezesa
Ryszarda Dymary. Na  te zebra-
nia przychodz¹ licznie cz³onko-
wie p³atnej Rady Osiedla, pra-
cownicy Administracji Osiedlo-
wej, którzy s³u¿bowo s¹ podle-
gli Panu Prezesowi (i Dyrekto-
rowi  Spó³dzielni w jednej oso-
bie) oraz nieliczna grupa emery-
tek i kilku (dla okrasy) emery-
tów. Wybór i sk³ad poszczegól-
nych Komisji nie jest nieprzy-
padkowy.
Dla zobrazowania powy¿szego
przytoczê przebieg Zebrania
Przedstawicieli Cz³onków Spó³-

dzielni z dnia 14 czerwca 2008
r., zorganizowanego w Oœrodku
Dzia³añ Artystycznych „FIR-
LEJ” przy ul. Grabiszyñskiej 56.
Przed oficjalnym otwarciem ze-
brania ka¿dy przedstawiciel
otrzyma³ do rêki plik karteczek
z imionami i nazwiskami osób
zaproponowanych do Rady
Nadzorczej, Zarz¹du oraz nazwi-
sko kandydata na Prezesa. Jedy-
nym oczywiœcie kandydatem by³
urzêduj¹cy - Pan Ryszard Dy-
mara. Szefow¹ Komisji Skruta-
cyjnej zosta³a Pani A. Wrobel-
Kierowniczka Administracji
Osiedla Staromiejskiego.
Przebieg zebrania by³ do prze-
widzenia,  „jak po sznureczku”.
Wybrano wszystkie wczeœniej
ustalone osoby. Pan Dymara
ukry³ i zatai³ przed przedstawi-
cielami istotne fakty, a mianowi-
cie to, ¿e on i wybrana Zastêpca
Prezesa Zarz¹du, Pani Irena Per-
kowska, s¹ ju¿ na emeryturze.
Kto ich ponownie zatrudni³? Czy

dlatego zostali zatrudnieni, by
sobie dorobili do wysokich eme-
rytur, po kilkanaœcie tysiêcy z³o-
tych miesiêcznie? W zwi¹zku
z tym dalsze ich zatrudnienie
winno byæ poddane pod g³oso-
wanie, przez najwy¿sze cia³o
w strukturze Spó³dzielni , jakim
jest Walne Zgromadzenie Przed-
stawicieli, zgodnie z treœci¹
STATUTU Spó³dzielni.
 Zg³oszono wniosek: dlaczego do
dnia zwo³ania Walnego Zgroma-
dzenia Przedstawicieli Cz³on-
ków Spó³dzielni nie dostosowa-
no Statutu Spó³dzielni zgodnie
z t r e œ c i ¹ U s t a w y z d n i a
14 czerwca 2007 r. o zmianie
ustawy o Spó³dzielniach Miesz-
kaniowych oraz o zmianie nie-
których innych ustaw (Dz. U.
z dnia 13 lipca 2007 r.). Art. 9.1
zobowi¹zuje Spó³dzielnie do do-
konania zmian swojego statu-
tu. „Spó³dzielnie istniej¹ce
w dniu wejœcia w ¿ycie niniejszej
ustawy dokonuj¹ zmian swoich

statutów nie póŸniej ni¿ do dnia
30 listopada 2007 r.” W zwi¹z-
ku z niedotrzymaniem wymogu
Ustawy, Zebranie i podjête przez
nie uchwa³y s¹ niewa¿ne. Od-
powiedŸ Prezesa brzmia³a nastê-
puj¹co: ustawa jest zaskar¿ona
przez SLD do Trybuna³u Kon-
stytucyjnego i czekamy na orze-
czenie. Sk³adane do Komisji
Wnioskowej pisemne wnioski
o redukcjê zatrudnienia w Admi-
nistracji Osiedla nie by³y podda-
ne po glosowanie, Przewodni-
cz¹ca tej Komisji jedynie je od-
czyta³a i stwierdzi³a, ¿e na
wszystkie wnioski wczeœniej
Pan Prezes ju¿ odpowiedzia³ (!).
 Podobny przebieg mia³o Zebra-
nie Grupy Cz³onkowskiej Osie-
dla Staromiejskiego w dniu 21
maja 2009 r. Dyskusja koncen-
trowa³a siê wokó³ spraw ekono-
micznych, rosn¹cych czynszów,
przerostów zatrudnienia w admi-
nistracji Osiedlowej oraz beztro-
skiej rozrzutnoœci wspólnych
spó³dzielczych pieniêdzy. Jesie-
ni¹ 2008r. Pan Prezes Dymara
podj¹³ decyzjê o zorganizowaniu
uroczystego balu w Operze
Wroc³awskiej  z okazji obcho-
dów 50-lecia Spó³dzielni „Cichy

K¹cik”. Impreza kosztowa³a
100 000 z³. Na nagrody, pod-
wy¿ki pensji i premie wydatko-
wa³ dodatkowo oko³o 50 000 z³.
Lekk¹ rêk¹  wydaje Pan Prezes
nasze, nie swoje, pieni¹dze. Pod
koniec 2008 r. oznajmi³ wszyst-
kim cz³onkom Spó³dzielni, ¿e
konieczna jest podwy¿ka kosz-
tów eksploatacyjnych od stycz-
nia 2009 r. Koszty eksploatacyj-
ne to przecie¿ fundusz osobowy
p³ac. W marcu emeryci otrzyma-
li rewaloryzacjê swoich „wyso-

kich” emerytur i tê rewaloryza-
cjê zabra³ im Pan Prezes na pod-
wy¿kê uposa¿enia w³asnego
i podleg³ych mu pracowników.
W okresie ogólnego kryzysu
gospodarczego nale¿y prowa-
dziæ racjonalizacjê zatrudnienia w
administracji, a to ze wzglêdu na
fakt, ¿e Spó³dzielnia nie inwe-
stuje, lecz ju¿ tylko eksploatuje
zasoby. Jest to sposób na obni-
¿enie funduszu osobowego p³ac
zwanego w nomenklaturze spó³-
dzielczej kosztami eksploatacyj-
nymi. Decyzje pana Prezesa id¹
w odwrotnym kierunku. Posta-
nowi³ utworzyæ filiê administra-
cji Osiedla Staromiejskiego przy
ul. Wierzbowej. Tak wiêc zatrud-

nienie w Administracji Osiedla
³¹cznie z fili¹ bêdzie wynosiæ 30
osób. Zwiêkszenie zatrudnienia
jest sprzeczne z zasadami racjo-
nalnoœci i elementarnej gospo-
darnoœci.
Zdecydowana wiêkszoœæ cz³on-
ków  bior¹ca udzia³ w tego ro-
dzaju zebraniach to ludzie zastra-
szeni; boj¹ siê zabraæ g³os w dys-
kusji, aby nie naraziæ siê panu
prezesowi. Wychodz¹ z za³o¿e-
nia, ¿e Prezes ma zawsze racjê,
a ich ¿ycie od niego zale¿y. Taki
przypadek nazywa siê „syndro-
mem kata i ofiary” lub Janosiko-
waniem – przewrotnie pojêtym.
Jest niestety tak, ¿e im Pan Pre-
zes nak³ada wiêksze kontrybu-
cje (czynsze) na liczn¹ grupê
„bogatych emerytów”, tym
bardziej go „szanuj¹” i broni¹,
niczym w carskiej Rosji, im moc-
niej Pan bi³ ch³opa po pysku, tym
wiêkszym cieszy³ siê szacun-
kiem- „ot haroszyj Gaspadin”.
A Panu Prezesowi ci¹gle za
ma³o, choæ pobiera kilkadziesi¹t
tysiêcy z³. miesiêcznej pensji jako
Prezes i Dyrektor.

   Edward Wiczkowski
Cz³onek SM „Cichy K¹cik”

SPÓŁDZIELNIA „CICHY KĄCIK”
CZY FOLWARK PANA PREZESA?

czyli o spółdzielczej stajni Augiasza
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FRYDERYKU CHOPINIE
– MY CIEBIE WE WROCŁAWIU KOCHAMY !

Jak ten czas szybko leci. Fryde-
ryk Chopin, gdyby ¿y³, skoñ-
czy³by w tym roku 200 lat. Ale¿
przecie¿ On jest nieœmiertelny.
Jego muzyka jest tak wspa-

nia³a, ¿e bêdzie grana do koñ-

ca œwiata i ani jeden dzieñ d³u-

¿ej, bo jest darem Pana Boga

dla Polski i Polaków. By³a jak-

by zadoœæuczynieniem Stwór-

cy za mêczeñstwo naszego na-

rodu w okresie rozbiorów i kul-

turow¹ kotwic¹ na jak¿e trud-

ne i czasami tragiczne lata XX

wieku, jest te¿ nadziej¹, ¿e nie

wszystko stracone w kulturze

uniwersalnej i narodowej.

Jako felietonista „S³owa Wroc³a-
wian” reprezentuj¹cy Fundacjê
Polskie Gniazdo pragnê podziê-
kowaæ naszej fundacyjnej Mat-
ce Chrzestnej – Pani Alicji Na-
tusiewicz, która i tym razem
wziê³a sprawy w swoje rêce i na-
mówi³a mnie na ten temat felie-

tonu, pomimo ¿e czeka na pod-
sumowanie nasza styczniowa
konferencja „Dbajmy o polskoœæ
Wroc³awia”. W 2005 roku Pani
Alicja postawi³a naszej fundacji
bardzo powa¿ne zadanie zorga-
nizowania koncertu patriotycz-
nego w Parku Po³udniowym
przy pomniku Fryderyka Cho-
pina w pierwsz¹ niedzielê wrze-
œnia. Jak potem siê okaza³o, by³a
to wigilia pierwszej rocznicy
ods³oniêcia tego wroc³awskiego
pomnika, tj. 4 wrzeœnia 2004 r.
Ten pierwszy koncert w 2005
roku dedykowany Janowi Paw-
³owi II otworzy³a polonezem A-
dur wroc³awska pianistka Kata-
rzyna Kluczewska , nastêpny
w 2006 roku dedykowany Fre-
drze z uwagi na 50-lecie jego po-
mnika we Wroc³awiu i w³aœnie
Chopinowi z racji Jego goœcin-
noœci. Wykonane zosta³y wów-
czas pieœni Chopina œpiewane
przez wroc³awskich œpiewaków
przy akompaniamencie i pod dy-
rekcj¹ profesora Akademii Mu-
zycznej we Wroc³awiu Pana
Miros³awa Gonsieñca. W 2007
roku polonez A-dur tradycyjnie
rozpocz¹³ koncert upamiêtniaj¹-
cy Genera³a W³adys³awa Ander-
sa. Jedynie w 2008 roku nie by³
grany, gdy¿ wyj¹tkowo koncert
poprzedza³a Msza Œw., bowiem
osob¹, której by³ on poœwiêcony,
by³ Kapelan Rodzin Katyñskich

i Pomordowanych na Wschodzie,
Ks. Pra³at Zdzis³aw Jastrzêbiec
Peszkowski. Za to Krzy¿ Golgo-
ty Wschodu zosta³ zawieszony na
drzewie w Parku Po³udniowym,
nieopodal pomnika.
Fryderyk Chopin wola³ widocz-
nie poprzez ciszê oddaæ ho³d
pomordowanym.
W 2009 roku przypada³a 70 rocz-
nica œmierci Romana Dmowskie-
go, dla niego by³ wiêc nasz kon-
cert. Mistrz Fryderyk by³ ju¿ tym
razem obecny w trzech utworach
na fortepian w wykonaniu m³o-
dej zdolnej pianistki z Wroc³a-
wia – Ewy W¹sik. W tym roku na
pewno bêdzie mocny akcent szo-
penowski, bêdzie te¿ upamiêtnie-
nie 600-rocznicy wiktorii
pod Grunwaldem. Pierwsza nie-
dziela to 5 wrzeœnia 2010r., spo-

tkajmy siê o godz. 16.00 w Par-

ku Po³udniowym, wstêp wol-
ny – ZAPRASZAMY.

Wiele by³o ju¿ artyku³ów, pro-
gramów radiowych i telewizyj-
nych zwi¹zanych z 200-rocznic¹
urodzin Chopina. Na szczegól-
ne wyró¿nienie zas³uguje jednak
Radio Maryja, które w niedzielê
28 lutego 2010r. goœci³o na swo-
jej antenie profesora Marka Dy-
¿ewskiego, by³ego rektora wro-
c³awskiej Akademii Muzycznej,
obecnie pracuj¹cego w Warsza-
wie. Wspania³y program i œwiet-

ny prelegent. Gratulujemy i dziê-
kujemy.
Wdziêcznoœæ Wroc³awian nale-
¿y siê równie¿ wroc³awskiemu
oddzia³owi Towarzystwa
im.F.Chopina i jego ówczesne-
mu honorowemu prezesowi, œp.
Wojciechowi hr. Dzieduszyckie-
mu za jego inicjatywê postawie-
nia piêknego pomnika Frydery-
ka Chopina w Parku Po³udnio-
wym we Wroc³awiu, który swo-
im klimatem mo¿e jedynie po-
równywaæ siê z warszawski-
mi £azienkami. Pomnik rzeŸbi³
Jan Kucz, a odlew z br¹zu zosta³
wykonany w Pleszewie. W opar-
ciu fotela na którym siedzi nasz
najwiêkszy kompozytor jest spo-
ro ciekawych dodatkowych sym-
boli, aczkolwiek widocznych
dopiero po dok³adnym przyjrze-
niu siê. S¹ to herb Wroc³awia,

F
ryderyk Franciszek Chopin urodzi³ siê 22 lutego
lub 1 marca 1810r. w ̄ elazowej Woli na Mazow-
szu w ówczesnym Ksiêstwie Warszawskim. Geniusz
 fortepianu. Kompozytor i pianista, który Polskê

w zapisie muzycznym polonezów, mazurków, etiud i pieœni
zaniós³ do Pary¿a, Tokio, Nowego Jorku i praktycznie w ka¿dy
zak¹tek ziemskiego globu, a nawet w przestrzeñ kosmiczn¹.
11 paŸdzierniaka 1830r. gra swój koncert po¿egnalny w Te-
atrze Wielkim w Warszawie, a 2 listopada 1830r. wyje¿d¿a
z Warszawy i nigdy ju¿ do Polski nie wraca. Za nieca³y
miesi¹c wybuchnie w naszej stolicy Powstanie Listopadowe.
W dniu 5 listopada 1830r. jest przejazdem we Wroc³awiu.  Od
1831 roku mieszka ju¿ na sta³e w Pary¿u i koncertuje w ca³ej
Europie. Mamy wiêc niebawem w stolicy Francji dwóch naj-
wiêkszych polskich poetów romantyzmu -  Adama Mickiewi-
cza i poetê fortepianu Fryderyka Chopina. Jest to najbardziej
twórczy okres w ¿yciu naszego jubilata. Mówi¹c o Chopinie
trzeba wymieniæ przynajmniej dwa nazwiska osób, które za-
wa¿y³y na jego ¿yciu – pierwszym nauczycielu gry na pianinie
Józefie Elsnerze oraz jego przyjació³ce, pisarce francuskiej
George Sand. Ostatni koncert Chopina mia³ miejsce w Pary-
¿u, w Salle Pleyel 16 lutego 1848r. Tam te¿ zmar³ 17 paŸdzier-
nika 1849r.  i jest pochowany na cmentarzu Pere Lachaise.

Matka Boska, nazwisko rzeŸbia-
rza, ró¿ne drobne ornamenty.
Dodaj¹ one pomnikowi wiele
uroku i tajemniczoœci. W imie-
niu Fundacji Polskie Gniazdo
pragnê podziêkowaæ naszemu
koledze fundacyjnemu, by³emu
dyrektorowi operetki i opery
w naszym mieœcie, Markowi Ro-
steckiemu, który jest autorem
idei naszych koncertów w tym
miejscu. Fryderyk Chopin otrzy-
muje od Fundacji Polskie Gniaz-
do  kwiaty i koncert na kolejn¹
rocznicê ods³oniêcia swojego
pomnika w polskim Wroc³awiu.

   Jerzy Ziomek

Autor jest Przewodnicz¹cym
Rady Fundacji Polskie Gniazdo
fundacja@polskiegniazdo.pl

Ile potrzeba jeszcze ¿enuj¹cych
wystêpów a’la Janusz Palikot
(obecnie w fazie „uspokojonej”),
by otworzy³y siê oczy rodaków.
Poziom standardów politycznych
zachowañ ustali³ ostatnio mini-
ster spraw zagranicznych Sikor-
ski Rados³aw zwany Radkiem.

Misternie pompowano goœcia
przez d³ugie lata. Dorobiona gêba
wata¿ki, komandosa, niemal „ar-
cymud¿ahedina” czy „taliba ina-
czej”. Amerykañskie i oksfordz-
kie cenzury z najwy¿szej pó³ki.
¯ona znana i wp³ywowa, o naj-
lepszym pochodzeniu. A tu taki
falstart. Nawet nie wszed³ do
ogródka by przywitaæ siê z g¹sk¹
(kaczk¹?). Na nodze stela¿, kon-
sekwencja aktywnego trybu
¿ycia. W odruchach i gestach
udawany luzik i bezpoœrednioœæ
(Radek). A z prostoty serca i g³o-
wy, uk³adane w ciup usteczka
wypowiadaj¹ s³owa, które musz¹
¿enowaæ Polaków, niezale¿nie
od sympatii politycznych.

Ca³a formu³a przedwyborczego
zgromadzenia w Bydgoszczy
pora¿a. Wspólne powtarzanie
mantry, zaklinanie przysz³oœci,
powiewanie spontanicznie roz-
danymi przy wejœciu partyjnymi
szturmówkami, zbiorowe recho-
ty – to obraz partii rz¹dz¹cej, cie-
sz¹cej siê 50-cioprocentowym
poparciem. Podobno jeszcze
wiêkszym cieszy siê sam kan-
dydat na kandydata – towa-
rzysz Radek.

Jak mo¿emy budowaæ to¿sa-
moœæ narodu i pañstwa? Jak za-
s³u¿yæ na godne traktowanie
wœród miêdzynarodowej spo-
³ecznoœci? Jak wreszcie i kim
walczyæ o tzw. narodowy inte-
res? Pusty Radek to emanacja
wspó³czesnej, europejskiej kla-
sy politycznej w wersji nadwi-
œlañskiej. Nie ma³y, nie wielki,
z uszkodzonym kolanem i psy-
chik¹, na miarê naszych mo¿li-
woœci – ale czy potrzeb?

   Bogdan Ludkowski

To kolejny piêkny przyk³ad po-
zytywnego dzia³ania. Kilka
osób, nie zwa¿aj¹c na przeciwne
wiatry, sztormy, burze i lodowe
góry robi swoje. Wydaj¹ ksi¹¿-
ki, nabywaj¹ prawa autorskie
i t³umacz¹ na polski œcie¿ki
dŸwiêkowe filmów, organizuj¹
konferencje i funduj¹ nagrody,
które obrastaj¹ z wolna tradycj¹.
A wszystko to po to, by zmie-
niaæ nasze myœlenie, nape³niaæ na-
szego ducha pragnieniem wol-
noœci, wolnej przedsiêbiorczoœci,
stosowania zasad i Prawa Bo¿e-
go w codziennym ¿yciu.
 Obserwujemy wszyscy jaki jest
poziom polskiej edukacji. Iloœæ
nie przechodzi w jakoœæ. Studen-
tów ca³e tabuny, na mno¿¹cych
siê wydzia³ach i rodzajach stu-
diów uczelni pañstwowych i pry-
watnych. Ju¿ nikt nie pisze, jak
na pocz¹tku lat 90-tych XX w.,
¿e mamy najmniejszy odsetek
w Europie ludzi z wy¿szym wy-
kszta³ceniem. I co z tego? Pew-
nie ze 2 mln najlepszych wyje-

rym realna rzeczywistoœæ nie
mo¿e sprostaæ. Czy ca³a ta rze-
sza ludzi nie mog³aby byæ spe-
cjalistami i fachowcami w ca³ej
masie „deficytowych” a potrzeb-
nych i praktycznych zawodów?
Chocia¿ absolwenci Akademii,
a teraz ju¿ w du¿ej mierze Uni-
wersytetu Ekonomicznego, po-
dobnie jak ich koledzy z Poli-
techniki i innych uniwersytetów,
twierdz¹, ¿e 80% nauczanych
tam przedmiotów nie przydaje
siê póŸniej w ¿yciu zawodowym
i wyk³ada siê je tylko po to, by
daæ zatrudnienie profesorom, s¹
jednak bardzo potrzebni. Dzisiaj
po to, by realizowaæ talmudycz-
ne postanowienia polskiej „Usta-
wy o rachunkowoœci”, „Ustawy
o podatku od wartoœci dodanej
(VAT)” i setek rozporz¹dzeñ,
a w przysz³oœci, by oni w³aœnie
zmieniali i prostowali t¹ zagma-
twan¹ rzeczywistoœæ „mêtnej
wody”. Gdy j¹ zmieni¹, bêd¹
mogli siê spokojnie zaj¹æ fak-
tycznym kreowaniem przedsiê-
biorców, bo tylko to mo¿e pchn¹æ
do przodu nasz¹ umêczon¹ oj-
czyznê i ca³y choruj¹cy œwiat.
Laureaci tegorocznych nagród
„Magister Pafere”, wybrani
przez szacowne jury pod prze-
wodnictwem prof. dr hab. Wi-
tolda Kwaœnickiego z Uniwer-

sytetu Wroc³awskiego, daj¹ tak¹
nadziejê. Przede wszystkim ich
prace magisterskie to nie przepi-
sywane bryki, lecz œwiadectwa
indywidualnej, krytycznej myœli.
Ka¿da z nagrodzonych osób
(I i II nagroda oraz 3 wyró¿nie-
nia) reprezentuj¹cych uczelnie
z ró¿nych zak¹tków Polski, w
10-minutowej prezentacji przed-
stawi³a g³ówne tezy pracy. Dwie
z nich ju¿ doczeka³y siê wydañ
ksi¹¿kowych, co najlepiej œwiad-
czy o ich poziomie (nie tylko
Pawe³ Zyzak tego dokona³).
Wyst¹pienia m³odzie¿y spiête
by³y klamr¹ „œwiadectw” przed-
siêbiorców III RP, zmagaj¹cych
siê realnie ze skrzecz¹c¹ rzeczy-
wistoœci¹, którzy dzielili siê
z m³odzie¿¹ swoimi doœwiadcze-
niami, oraz udzielali „z³otych”
rad na now¹ drogê ¿ycia. Ca³oœæ
wspaniale zwieñczy³ znakomity,
amerykañski film: „The call of
the entrepreneur” (three men one
call) – pean na czeœæ wolnej
przedsiêbiorczoœci. By³ to dzieñ
radoœci i  entuzjazmu dla
wszystkich uczestników, daj¹-
cy si³y do walki z panosz¹cym
siê socjalizmem.

   Bogdan Ludkowski
Wiêcej na stronie
www.pafere.org

OKSFORDCZYK
Pomimo ci¹gn¹cej siê serii powa¿nych wpadek (Sopot,

agent Tomek, hazard) koledzy z Platformy nie trac¹

animuszu. Sonda¿e ani drgn¹, a szczególne poparcie czuj¹

obywatelscy partyjniacy wœród m³odzie¿y. St¹d koncepcja

obni¿enia „na szybko” progu wiekowego obywateli z czyn-

nym prawem wyborczym w wyborach samorz¹dowych.

cha³o za granicê, pewnie drugie
tyle pracuje w Polsce dla miê-
dzynarodowych korporacji.
Gdyby oszacowaæ koszty wy-
kszta³cenia tej masy (œrednio
200  000 na 1 osobê), to war-
toœæ ta równa jest kwocie ak-
tualnego, monstrualnego za-
d³u¿enia Polski.
Na drugim biegunie z kolei s³y-
szê, ¿e polska m³odzie¿ coraz
póŸniej wchodzi na rynek pracy.
Wchodzi póŸniej, bo ustawicz-
nie siê kszta³ci i doszkala na kie-
runkach o dziwnie, a czasami
œmiesznie brzmi¹cych nazwach,
które to specjalnoœci nie daj¹ ab-
solwentowi jakiejkolwiek kon-
kretnej umiejêtnoœci i perspek-
tyw zatrudnienia. Dyplom licen-
cjata czy magistra takiego kierun-
ku , oprócz krótkotrwa³ej satys-
fakcji z mo¿liwoœci zapisania
w rubryce „wykszta³cenie” kwe-
stionariusza osobowego – „wy-
¿sze” – potêguje jeszcze nie-
szczêœcie delikwenta. Pompuje
jego aspiracje i oczekiwania, któ-

PA F E R E
Dwudziestego siódmego lutego po raz kolejny Pol-

sko – Amerykañska Fundacja Edukacji i Rozwo-

ju Ekonomicznego zorganizowa³a doroczn¹ Galê Na-

gród Konkursu „Magister Pafere” na najlepsz¹ pracê

magistersk¹ z dziedziny ekonomii.
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Zawsze bêd¹c w pobli¿u Œlê¿y
zastanawia³em siê, dlaczego nie
dzia³a tam ¿aden wyci¹g narciar-
ski, zwa¿ywszy na to, ¿e „efekt
cieplarniany” powoduje, ¿e zimy
mamy coraz bardziej œnie¿ne
i mroŸne. „Rychu” daleko w Zie-
leñcu karczuje hektary lasów; czy
nie móg³by troszkê przetrzebiæ
jedno ze wzgórz masywu Œlê¿y?

Tydzieñ temu, jad¹c w kierunku
prze³êczy T¹pad³a, oko³o 7 kilo-
metrów od Sobótki, ujrza³em po
lewej stronie za drzewami wy-
karczowane, oœnie¿one zbocze
góry Raduni. Pomyœla³em, ¿e
zobaczê, a nu¿ w przysz³oœci
powstanie tutaj jakiœ wyci¹g dla
Wroc³awian. Ku mojemu zdzi-
wieniu, po przejœciu kilkuset
metrów, ujrza³em przepiêkny
600-metrowy stok, ze spraw-
nym, na pierwszy rzut oka, wy-
ci¹giem narciarskim. Po wejœciu
na stromy szczyt trasy podziwia-
³em przepiêkny widok na Œlê¿ê,
która w ¿adnym innym miejscu
nie prezentuje siê tak majesta-
tycznie. Zacz¹³em marzyæ; jak by
tu by³o cudownie poszusowaæ
sobie na nartach. Z drugiej stro-
ny - zastanawia³em siê, dlaczego
wyci¹g nie dzia³a. S¹dz¹c po
wygl¹dzie, wystarczy³oby doko-
naæ drobnej konserwacji, wykar-
czowaæ przed zim¹ stok ze zbêd-
nych krzaków i mo¿na ruszaæ.
Postanowi³em zainteresowaæ siê
obiektem i sprawdziæ -dlaczego?
Jak siê okaza³o, nasza kochana
Unia Europejska, troszcz¹c siê o
swoich obywateli przez swoje
m¹dre rozporz¹dzenia, zamknê-
³a wyci¹g w roku 2009. Specjal-
na Dyrektywa Unijna mówi, ¿e

po 20 latach dzia³alnoœci wyci¹-
gi musz¹ byæ rozebrane na czê-
œci pierwsze przez firmê specja-
listyczn¹ i ka¿dy element zbada-
ny w laboratorium. Koszty ta-
kiej modernizacji przewy¿szaj¹
budowê nowego obiektu. Rozu-
miem, ¿e wyci¹gi krzese³kowe,
gondolowe i wszelkie inne, gdzie
turysta wisi nad ziemi¹, musz¹
byæ badane drobiazgowo, ale
w przypadku zwyk³ego orczyka
o ile s³upy nie s¹ prze¿arte rdz¹,
nie mo¿e staæ siê nic groŸnego.
JeŸdzi³em w swoim ¿yciu na
du¿o wiêkszych „z³omach” i za
ka¿dym razem wraca³em szczê-
œliwy i uœmiechniêty z ferii.
Jak siê okaza³o, w³aœcicielem
obiektu jest Oœrodek Sportu i Re-
kreacji w Sobótce. Na jego stro-
nie internetowej widnieje nastê-
puj¹cy komunikat:
W tym roku ze wzglêdu na zmia-
nê przepisów, OSiR nie mo¿e
uruchomiæ istniej¹cych wyci¹-
gów. Rekreacja na œniegu mo¿e
siê odbywaæ, ale niestety pod
górê trzeba wejœæ pieszo. Pomi-
mo trudnoœci zachêcamy wszyst-
kich do korzystania z odpoczyn-
ku czynnego na œwie¿ym powie-
trzu. Dotychczasowe stoki nar-
ciarskie mog¹ zamieniæ siê na
tory zjazdowe, na czym kto ma.

Poza sankami i wszelkim sprzê-
tem œlizgaj¹cym oferowanym
przez sklepy, proponujemy prze-
testowaæ najprostsze rozwi¹za-
nia, np. worek plastikowy wype³-
niony œniegiem. Mo¿e nie jest to
ostatni krzyk mody, ale amorty-
zacja powinna byæ zapewniona.
Przy takim rozwi¹zaniu proszê
pamiêtaæ, aby wszystkie przy-
wiezione worki do Sobótki wró-
ci³y do domu lub kub³a.
Nie wiadomo - œmiaæ siê czy p³a-
kaæ? Dziêki Unii na pewno zro-
biliœmy skok do przodu i zamiast
jeŸdziæ na nartach, pozostaje nam
zje¿d¿anie na ekologicznych
workach foliowych. Wiêc bra-
cie weŸ w niedzielê rodzinê, za-
opatrz j¹ w reklamówki z „Bie-
dronki” po wczeœniej zrobionych
zakupach i uderzajcie na stok….
A narciarzom pozostaj¹ marze-
nia, ¿e mo¿e pojawi siê jakiœ
Rycho czy Zbycho i za parê lat
Wroc³awianie bêd¹ mieli w bli-
skim s¹siedztwie stok z praw-
dziwego zdarzenia.

    Piotr Ludkowski

Zród³o
http://www.huzarcom.pl/osir/
?wyciagi-narciarskie-pod-sleza-
zostaly-zamkniete,74

kwidowano fortyfikacje Wroc³a-
wia, z Bastionu Ceglarskiego po-
zosta³y wiêc tylko kazamaty -
w³aœnie te, które strasz¹ do dziœ.
Miejsce sta³o siê wzgórzem wi-
dokowym, funkcjonuj¹cym pod
nazw¹ Hoeltei Hohe (na czeœæ
artysty Karla von Hoeltei), zaœ

BASTION CEGLARSKI
B

astion Ceglarski  to jedna z brzydkich plam,

swoistych sêków na mapie Wroc³awia. Miej-

sce to mog³oby byæ atrakcj¹ turystyczn¹,

a przynajmniej w miarê zadbanym zabytkiem – jest

jednak zaroœniêt¹, rozsypuj¹c¹ siê i przygnêbia-

j¹c¹ ruin¹. Oczywiœcie melancholia ruin te¿ ma swój

niew¹tpliwy urok, gorzej jednak, gdy towarzysz¹

jej sterty odpadków, a nawet… odchodów. A tak

w³aœnie ma siê sprawa z Bastionem.

SKOK CYWILIZACYJNY
Z

amo¿niejsi

W r o c ³ a -

wianie co

roku zim¹

wyruszaj¹ do odle-

g³ych krajów europej-

skich na narty, zosta-

wiaj¹c tam miliony

z³otych. Ci mniej za-

mo¿ni, którzy uwiel-

biaj¹ bia³e szaleñstwo,

mog¹ sobie pojeŸdziæ

w Polsce, w niezbyt

rozbudowanej, lecz

dynamicznie rozwija-

j¹cej siê bazie nar-

ciarskiej. Wroc³awia-

nin do najbli¿szego

wyci¹gu narciarskie-

go ma oko³o 100 kilo-

metrów.

po roku 1945 przemianowano je
na Wzgórze Polskie.
A zatem tu¿ obok Muzeum Na-
rodowego (w czworoboku ulic
Garncarskiej, Purkyniego, Pro-
menady Staromiejskiej i bulwa-
ru Dunikowskiego) trwa swo-
ista rana budowlana, uchybienie
i policzek estetyce miasta „roz-
wojowego” i zadbanego.
W 1996 francusko-polska firma
Ingetech wygra³a przetarg na za-
gospodarowanie tego miejsca,
deklaruj¹c wybudowanie tu im-
ponuj¹cego hotelu. Przedsiew-
ziêcie nie dosz³o jednak do skut-
ku, a Wzgórze Polskie wróci³o
w 2007 roku do zasobu miasta
Wroc³aw. Od tego czasu kilka-

krotnie reperowano p³ot okala-
j¹cy ruiny, co jest iœcie syzyfow¹
prac¹ – poniewa¿ deski s¹ bar-
dzo szybko wy³amywane przez
nawiedzaj¹cych to miejsce goœci.
A miejsce to uchodzi za punkt
zborny mniej wymagaj¹cych ho-
moseksualistów (tzw. „górka pe-
da³a”) oraz w ogólnoœci za melinê
narkomanów, pijaczków i waga-
ruj¹cych ma³olatów. Rzeczywi-
œcie, mo¿na tam czasami spotkaæ
ró¿nych dziwnych ludzi, pozosta-
wiajacych po sobie nieporz¹dek.
Poza tym jednak jest to wci¹¿ cie-
kawy zabytek architektoniczny –
ceglane mury, schody, podzie-
mia skryte w pó³mroku… Wy-
cinek z krajobrazu po bitwie.

Jedni woleliby ujrzeæ go w po-
staci odrestaurowanej, odnowio-
nej, wzorcowej – innym zaœ (np.
mi osobiœcie) pasuje taki, jaki
jest. Co siê z nim stanie w przy-
sz³oœci? W ostatnich czasach
mówi siê o uporz¹dkowaniu tego
terenu, w roku 2009 w du¿ej
mierze oczyszczono go z krza-
ków i drzew, pojawi³ siê tak¿e
plan przeprowadzenia prac arche-
ologicznych w ruinach. Zoba-
czymy, czy rzeczywiœcie coœ z te-
go  wszystkiego wyniknie, czy
te¿ po raz kolejny sprawy utkn¹
w martwym punkcie.

    Adam T. Witczak

tem Wystawy Sztuki Ogrodowej
i Cmentarnej – ale nie znaczy to,
¿e zbudowano go na jej potrze-
by. Powsta³ znacznie wczeœniej
– i zupe³nie gdzie indziej, a mia-
nowicie w Starym KoŸlu, wio-
sce na po³udniu Opolszczyzny,
w pobli¿u Kêdzierzyna-KoŸla
(nawiasem mówi¹c, mego ro-
dzinnego miasta). By³o to gdzieœ
na prze³omie XVI i XVII wie-
ku. Ale ma³o tego: nim trafi³ do
Wroc³awia, zd¹¿y³ jeszcze zaist-
nieæ w Kêdzierzynie, dok¹d prze-
niesiono go w wieku XVIII. Do-
piero w roku 1913, z inicjatywy
architekta Theo Effenbergera
(1882 – 1968), budynek znalaz³

siê we Wroc³awiu. Równie¿
Effenberger nakaza³ ustawiæ
przy nim œredniowieczny krzy¿
pokutny i przeprowadziæ odpo-
wiednie prace rekonstrukcyjne
oraz otoczyæ ca³oœæ drewnianym
p³otem. Effenberger kierowa³
wy¿ej wspomnian¹ Wystaw¹
Sztuki Cmentarnej (która by³a
czeœci¹ Wystawy Stulecia),
a oprócz tego zaprojektowa³ osie-
dle Popowice (lata 1919 – 1928)
oraz dom towarowy Wertheima
w 1928 (jednak ten ostatni pro-
jekt nie zosta³ zrealizowany).
Wracaj¹c do koœcio³a œw. Jana
Nepomucena – dwukrotnie
w swej historii zmienia³ „miej-

sce pobytu”, ale z Parku Szczyt-
nickiego ju¿ chyba nikt go nie
zabierze. I dobrze, bo znakomi-
cie wpasowuje siê w estetykê i
atmosferê parku – skryty poœród
drzew, jakby z dala od rozpêdzo-
nej codziennoœci miasta.
Nie zawsze jest otwarty (podob-
no w soboty i niedziele miêdzy
10, a 14), czasem s¹ w nim wy-
stawy. Nale¿y do PTTK Wro-

Fortyfikacje zbudowano tu w ro-
ku 1585 jako czêœæ murów
i umocnieñ, okalaj¹cych wro-
c³awskie Nowe Miasto. Projek-
tantem by³ architekt Hans Schne-
ider von Lindau. W roku 1807
z rozkazu dowódców zwyciê-
skich wojsk napoleoñskich zli-

c ³ a w - F a -
b r y c z n a ,
w l a t a c h
1957 - 1966
koœció³ek
nale¿a³ do
parafii Mat-
ki Boskiej
Pocieszenia

z ul. Wittiga. Co ciekawe, ukry-
wano w nim przez dwa lata kilka
cennych obrazów, skradzionych
w roku 1957 z Muzeum Naro-
dowego we Wroc³awiu. Ostatni
raz koœció³ by³ remontowany
w roku 1980. W najbli¿szym
czasie planowany jest nastêpny
jego gruntowny remont.

    Adam T. Witczak

KOŚCIÓŁ ŚW. JANA NEPOMUCENA

N
a jednej ze stron

internetowych

(http://wroc-

lawzwyboru.blox.pl/)

porównano tê œwi¹tyniê

do drewnianego koœcio-

³a ze scenografii filmu

„Potop”, tego w którym

odczytano list królewski

og³aszaj¹cy zas³ugi Kmi-

cica dla Rzeczypospolitej.

I rzeczywiœcie – miejsce to

ma specyficzny nastrój,

ale równie¿ zaskakuj¹c¹

historiê.

Koœció³ œw. Jana Nepomucena
stoi w Parku Szczytnickim od
roku 1913. By³ wówczas elemen-

Wroc³aw z pewnoœci¹ jest jed-
nym z najpiêkniejszych miast
Polski. Niestety, obraz ten psuj¹
wroc³awskie ulice, które wœród
polskich kierowców zyska³y nie-
chlubn¹ popularnoœæ, jako jedne
z najbardziej dziurawych. Z pew-
noœci¹ w³adze naszego miasta nie
wziê³y sobie problemu zbyt g³ê-
boko do serca, poniewa¿ efek-
tów nie widaæ. Œwietnym przy-
k³adem drogowego niechlujstwa
jest np. niedawno odremontowa-
ny plac Grunwaldzki, w którym
ju¿ pojawi³y siê niema³e ubytki.
Wierzymy, ¿e zwrócenie uwagi
na problem wp³ynie na jakoœæ
dróg. Dlatego te¿ og³aszamy
konkurs na „najefektywniejsz¹
dziurê”. Najlepsze zdjêcia opu-
blikujemy, a ich autorzy mog¹
liczyæ na nagrody-niespodzian-
ki. Zdjêcia wraz z opisem i tele-
fonem kontaktowym prosimy
przesy³aæ na adres e-mail:
konkurs@slowowroclawian.pl

   EB

KONKURS -
MISS WROCŁAWIA,
KATEGORIA DZIURY
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Godzinne spotkanie z telewidza-
mi i prawie piêciogodzinne z ra-
dios³uchaczami pozwoli³o po-
znaæ szerszemu spektrum na-
szych rodaków tê nietuzinkow¹
postaæ. Same filmy dokumental-
ne, emitowane przewa¿nie w po-
rach uniemo¿liwiaj¹cych lu-
dziom pracuj¹cym ich obejrze-
nie, nie mog¹, si³¹ rzeczy, poka-
zaæ pe³nego obrazu ich twórcy.

Kilkugodzinne, nieskrêpowane
niczym spotkanie z widzami
i s³uchaczami, emitowane na
¿ywo, jak¿e ró¿ni¹ce siê od pro-
gramów publicystycznych
w g³ównych polskich stacjach
radiowych i telewizyjnych, po-
zwala znacznie lepiej poznaæ na-
szego bohatera.
Przede wszystkim bogactwo
Jego zainteresowañ, obejmuj¹-

cych nie tylko film i historiê, ale
daj¹cych siê okreœliæ humani-
stycznym zawo³aniem: „nic co
ludzkie nie jest mu obce”. Szcze-
gólnie nie jest Mu obce umi³o-
wanie prawdy. ̄ arliwe i szcze-
re, czasami prowokuj¹ce, nie
znaj¹ce wyj¹tków – odwa¿ne.
I to nie po to, co dobitnie poka-
za³a ta w³aœnie audycja, by j¹-
trzyæ, siaæ niezgodê i zamêt, lecz
by wyprostowaæ œcie¿ki, ku na-
wróceniu i zbudowaniu jedno-
stek i ca³ego spo³eczeñstwa.

W parze z umi³owaniem prawdy
idzie u naszego Grzesia têsknota
za wolnoœci¹ w ka¿dym wymia-
rze. W s³owie, czynie, myœli
i prawie. Jest przekonany, ¿e

najwiêksze szanse realizacji mog¹
mieæ te marzenia w narodowym
tanim pañstwie, które wróci do
najlepszych tradycji dziedzicznej
monarchii we w³adzy œwieckiej,
silnego prymatu papie¿a w ³aciñ-
skim Koœciele Katolickim i nie-
skrêpowanej wolnoœci w gospo-
darce. Grzegorz z Wroc³awia
mówi³ te¿ za nas: piêkn¹ polsz-
czyzn¹, ze swad¹ erudyty. Nie
przyniós³ nam wstydu, o czym
œwiadczy³y liczne telefony tele-
widzów i radios³uchaczy.

Czym zapracowa³ sobie nasz
bohater na tak¹ mo¿liwoœæ?
Oczywiœcie swoimi „tendencyj-
nymi i jednostronnymi” filmami,
a szczególnie „Towarzyszem

POWÓD DO DUMY
genera³em”, wyemitowanym cu-
downie w pierwszym programie
TVP w czasie najwiêkszej ogl¹-
dalnoœci (widownia 3,5 mln),
a tak¿e fal¹ represji s¹dowych,
które ci¹gn¹ siê nieprzerwanie
pocz¹wszy od lat ju¿ chyba
trzech. Sprawy z TW Bolkiem
za dwa filmy („Plusy dodatnie,
plusy ujemne” i „TW Bolek”),
casus TW Jan (Jan Miodek),
oraz ostatnio z policj¹ pañ-
stwow¹ za „czynn¹ napaœæ na
jej funkcjonariuszy”. Na
d³u¿sz¹ metê kombatanctwo
pop³aca. Módlmy siê tylko, by
kolega Braun wytrwa³ w tych
przeciwnoœciach psychicznie
i materialnie, a na pewno ju-
trzejszy dzieñ bêdzie Jego.

N
ie musimy tylko narzekaæ, s¹ powody do

radoœci. Nasz kolega, Wroc³awianin,

wspó³pracownik S³owa Wroc³awian,

Grzegorz Braun, doczeka³ siê mo¿liwo-

œci prezentacji swoich pogl¹dów na falach Radia

Maryja i TV TRWAM w wieczornych „Rozmowach

Niedokoñczonych” w dniu 3 marca br.

Nie jest to panegiryk, ale prze-
jaw autentycznej radoœci, ¿e jed-
nemu z naszych coœ siê udaje
(wbrew opinii mojej córeczki).
Dziêkujemy Ci Grzesiu za od-
wagê i œwiadectwo. Pamiêtaj jed-
nak: „... u fortuny to snadnie, gdy
kto stoj¹c upadnie...”. Trzymaj
fason, rób swoje, wyr¹buj œcie¿-
ki. Przed nami zadanie, by je
poszerzaæ.

Czy doczekamy siê naszego ra-
dia tego typu we Wroc³awiu?
Cejrowski z Braunem mogli-
by sprawiæ, ¿e byœmy siê nie
nudzili.

   Bogdan Ludkowski

Czemu akurat harmonijka,

a nie inny, bardziej popular-

ny instrument.

Bo dosta³em j¹ za darmo. Od
kolegi.

I tak Ciê wci¹gnê³a?

Tak, dosta³em harmonijkê i us³y-
sza³em: Graj! I tak to siê zaczê³o.
I tak ju¿ trwa, jakieœ 10 lat.

Jesteœ jednym z bardziej uzna-

nych harmonijkarzy w Polsce,

organizujesz  warsztaty, gry-

wasz koncerty. Harmonijka

nie jest powszechne szanowa-

nym instrumentem, jak na

przyk³ad saksofon, gitara. Czê-

sto Harmonijkarze traktowa-

ni s¹ z pob³a¿aniem przez in-

nych muzyków. Z czego wyni-

ka taki obraz harmonijki?

Wydaje mi siê, ¿e przyczyn¹ ta-
kiego stanu rzeczy jest ³atwoœæ
grania prostych melodii. Ludzie
ucz¹c siê graæ na harmonijce nie
myœl¹ o tym jako o pe³nopraw-
nym instrumencie muzycznym,
a jako o zabawce. Mog¹ zagraæ
przy ognisku jak¹œ prost¹ melo-
diê. To jest instrument, który
wymaga wiele pracy aby graæ na
nim jak na „powa¿nym” instru-
mencie. Czêsto ludziom brakuje
po prostu zapa³u, aby w taki spo-
sób potraktowaæ harmonijkê.
I generalnie w³aœnie dlatego ten
obraz jest taki, ¿e harmonijkarz
potrafi zagraæ tylko i wy³¹cznie
bluesa i w dodatku brzmi jak klak-
son. A jeœli ju¿ ktoœ chce poœwiê-
ciæ czas, d³ugie lata na naukê gry
na instrumencie wybiera jakiœ
„powa¿ny” instrument, jak sak-
sofon, gitara. Przewa¿nie harmo-
nijkarze, którzy graj¹ zawodo-
wo, te¿ trafili na ten instrument

przez przypadek i tak im zosta³o.

Ludzie zaczynaj¹c graæ na har-

monijce myœl¹, ¿e w pó³ roku

bêd¹ wirtuozami a okazuje siê,

¿e to nie jest tak prosto.

Oj nie jest, nie jest.. To jest czêsty
problem z, którym siê spotykam
na warsztatach. Przychodz¹ lu-
dzie, którym wydaje siê, ¿e po
dwóch godzinach lekcji wyjd¹ ju¿
jako sprawni muzycy.

 Podobno twoja seria filmów

„edukacyjnych” o harmonijce

pod tytu³em „Harmonijka ca³y

œwiat”, które umieszczasz w In-

ternecie budz¹ kontrowersje

wœród harmonijkowej braci.

S¹ g³osy, ¿e pal¹c papierosy

przez harmonijkê, albo gra-

j¹c na niej odkurzaczem oka-

zujesz brak szacunku dla in-

strumentu.

To dobrze, ¿e nie widzieliœcie
tych niepublikowanych
(Œmiech)
         Uwa¿am, ¿e nale¿y uni-
kaæ bufonady po prostu. Jakoœ
zbyt powa¿nego traktowania
¿ycia w ogóle. Przecie¿ to jest
przedmiot. To nie jest coœ spe-
cjalnego. To jest zwyk³y przed-
miot, który gra dziêki temu, ¿e
ja na tym chcê zagraæ. Mo¿na
robiæ z tym cokolwiek siê chce,
nawet jeœli siê zu¿yje czy zepsu-
je to kupuje siê now¹. Nie wy-
daje mi siêz ¿eby to by³o jakieœ
szarganie godnoœci harmonijki,
to ¿e na przyk³ad dobudowujê
korpus z sera ¿ó³tego. Jeœli
komuœ siê to nie podoba to po
co ogl¹da kolejne odcinki? No
ludzie ogl¹daj¹ a potem „O nie,
co oni tam robi¹!” Nie wiem, z
czego to wynika. Poza tym

kontrowersja to coœ, co lubiê.
Mnie to po prostu œmieszy.
Uwa¿am to za dobry temat do
g³upich dowcipów.

Z tego co zaobserwowa³em

harmonijkarze s¹ raczej zgra-

ni. Nie zauwa¿y³em w tym œro-

dowisku niezdrowej rywaliza-

cji, któr¹ wyraŸnie widaæ u gi-

tarzystów.

Racja. To harmonijkowe œrodo-
wisko jest bardzo przyjazne.
Rzadko spotykam siê z jak¹œ
ostr¹ rywalizacj¹. Ale czasem
zdarzaj¹ siê. A szczególnie taki
typ ucznia. Tu nie chodzi tylko
o harmonijkê, ale ogólnie o ucze-
nie czegokolwiek. Mam do-

œwiadczenie w nauczaniu. Mogê
powiedzieæ, ¿e raz na jakiœ czas
pojawia siê taki typ ucznia, któ-
ry ma ogromne kompleksy i nie
jest w stanie zaakceptowaæ tego,
¿e ktoœ gra lepiej od niego albo,
¿e sam czegoœ nie umie. Stara
siê zawstydziæ innych gadaniem
czy jakimiœ popisami. Traktuje
wszystko, jako wieczn¹ rywali-
zacjê i sport, a to jest najprostsz¹

drog¹ do zrujnowania sobie
mo¿liwoœci dobrego grania. Je-
œli traktuje siê muzykê jak wy-
œcigi to wiadomo, ¿e ma siê o niej
pojêcie zupe³nie bzdurne.
Kiedyœ trafi³ mi siê taki uczeñ,
z którym musia³em siedzieæ na
boku ca³y czas i robiæ to, co ca³a
grupa gra³a, bo zwyczajnie tego
nie ³apa³. Ale jaki on „m¹dry”
by³. Jak „œwietnie” gra³. A póŸ-
niej napisa³ jeszcze na forum, ¿e
warsztaty by³y dla niego niewy-
starczaj¹co zaawansowane
(Œmiech!) Podaje mu tabulatu-
ry. I nastêpuj¹cy dialog
-Masz tabulatury, graj.
-Nie bêdê gra³ z tabulatur.
-Spoko, to graj ze s³uchu. Prze-

cie¿ ja ciê nie zmuszam. Tylko
powtórz to, bo nie mamy czasu
¿eby siedzieæ pó³ godziny, ¿eby
ciê nauczyæ tego tematu. Albo
zagraj z tabulatur, albo zagraj ze
s³uchu. Jak zagrasz ze s³uchu to
super, nie? Bo o to chodzi.
-No to gram ze s³uchu
Wiêc zagra³em raz temat. Powtó-
rzy³ dwa dŸwiêki. Zagra³em jesz-
cze raz. Nic. I znowu

-Graj z tabulatur.
-Nie bêdê gra³ z tabulatur
-No to nie graj wcale.
Masakra.

Wroc³aw jest bia³¹ plam¹ na

mapie polskiego bluesa. Nie

goszcz¹ tu za czêsto ¿adne blu-

esowe zespo³y.

To nie jest kwestia odbiorców,
których jest zawsze mnóstwo,
ani muzyków, którzy zawsze
chêtnie zarobi¹, ale organiza-
torów.  To jest kwestia miejsc,
które chc¹ podj¹æ to wyzwa-
nie. Wiadomo, ¿e mo¿na po-
stawiæ DJ-a, który za dwie stó-
wy i bêdzie gra³ ca³¹ noc,
a w klubie pojawi siê mnóstwo
plastikowych ludzi. Sam nie
wiem, czy bêd¹c w³aœcicielem
lokalu nie pomyœla³bym w ten
sposób o zagospodarowaniu lo-
kalu. Potrzeba ludzi z pasj¹, któ-
rzy zorganizuj¹ tego typu impre-
zy, i którzy tworz¹ miejsca, gdzie
coœ takiego siê dzieje.

A w innych miastach? Lepiej

to wygl¹da?

W Warszawie Bartek £êczycki
organizuje jamy, s¹ œwietnie
zorganizowane i odbywaj¹ siê
regularnie. Ja z „Blue Machine”
organizujemy jam session
w Krakowie. Nie zawsze to jest
blues. Ostatnio by³o w klimacie
Latino. Przychodz¹ ludzie, graj¹,
s³uchaj¹, a my jesteœmy lokalny-
mi celebrytami (Œmiech)

S¹ muzycy na których siê wzo-

rujesz?

Sonny Terry, J.J. Milteau, Steve
Baker. Moje ulubione p³yty to:
Steve Baker&Chris Jones –
Slow Roll, Buddy Guy&Junior

Wells – Alo-
ne&Acoust ic ,
Keith Dunn –
Alone with the
blues

Kontaktujesz

siê z innymi

zwodowymi har-

monijkarzami?

Oczywiœcie, ¿e tak. Jest nas tak
ma³o, ¿e nie sposób siê nie znaæ,
nie sposób nie mieæ ze sob¹ li-
trów wypitej wódki (Œmiech).
Ostatnio widzia³em siê z Bart-
kiem £êczyckim. Œwietny har-
monijkarz, œwietny muzyk, po
prostu fantastyczny cz³owiek. Ze
S³awkiem Wierzcholskim te¿
ostatnio siê widzia³em, graliœmy
razem w Olsztynie. Z Tomkiem
Kamiñskim jesteœmy bliskimi
przyjació³mi. Co prawda Kra-
ków i Bia³ystok s¹ daleko, ale
trzymamy siê razem. Na przy-
k³ad Tomek ostatnio przyjecha³
do nas na pokera. Nudzi³o mu
siê, to przyjecha³ (Œmiech). Jest
super.

Dziêkujê za rozmowê

No, dziêki.

Strona artysty:
www.myspace.com/tastyharp

WYWIAD Z ŁUKASZEM WIŚNIEWSKIM
Ostatniego dnia lutego do Wroc³awskiego klubu „Alive” bluesem w starym stylu uraczy³ s³uchaczy zespó³

„Hard Times”. Tego dnia odby³y siê tam tak¿e warsztaty gry na harmonijce.
Z £ukaszem „Wiœni¹” Wiœniewskim, Jednym z czo³owych polskich harmonijkarzy, uznanym nauczycielem gry. Front-
menem Blues-rockowego zespo³u „Blue Machine”, Akustycznej Kapeli „Hard Times” i solist¹ piosenkowego „Limbo”
rozmawia  Robert Traczyk

20.03.2010 r.  SOBOTA
GODZ, 17.00

PARAFIA
CHRYSTUSA KRÓLA

UL. M£ODYCH
TECHNIKÓW 17

(SALA TEATRALNA)

STANIS£AW

MICHALKIEWICZ
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  Tramwaj plus

Najbardziej interesuj¹ca wydaje
siê sprawa realizacji programu
„Tramwaj Plus”. Historia tej in-
westycji jest niezmiernie d³uga i
zawiera wiele zwrotów akcji,
zmian planów, kosztów realizacji
i sposobów jej finansowania. Po-
cz¹tkowo projekt ten mia³ zostaæ
sfinansowany z bud¿etu miasta.
Na przeszkodzie temu jednak
stan¹³ o 200 000 000 z³ wiêkszy
ni¿ wczeœniej planowany koszt
budowy nowego stadionu. W tej
sytuacji wydatki zwi¹zane z reali-
zacj¹ programu „Tramwaj Plus”
nie mog³y zmieœciæ siê w bud¿e-
cie Wroc³awia. Przypomnijmy, ¿e
zad³u¿enie Wroc³awia zbli¿a siê
do ustawowego maksimum 60 %
rocznych dochodów. Wydatki na
realizacjê programu „Tramwaj
Plus” spowodowa³yby jego prze-
kroczenie. Zdecydowano siê wiêc
na zastosowanie ksiêgowego za-
biegu maj¹cego na celu ominiêcie
ustawowego ograniczenia. To
MPK, a nie miasto ma po¿yczyæ
300 000 000 z³. Og³oszony w
wakacje przetarg nie zosta³ jed-
nak jeszcze rozstrzygniêty. Za te
pieni¹dze ma zostaæ zakupione 39
tramwajów marki Skoda, z czego
31 dwukierunkowych. Poza tym

zakupione ma byæ równie¿ 8
zwyk³ych tramwajów, a tak¿e
wybudowane 4 nowe i zmoder-
nizowane 4 istniej¹ce trafostacje.
Zakup nowych i modernizacja ist-
niej¹cych trafostacji jest o tyle
wa¿na, ¿e obecnie czêstotliwoœæ
kursowania tramwajów nie mo¿e
zostaæ zwiêkszona w³aœnie ze
wzglêdu na zbyt s³abe zasilanie.
W ostatnim czasie Program
„Tramwaj Plus” uleg³ pewnym
modyfikacjom. Linia z Sêpolna do
Leœnicy zosta³a skrócona. Bêdzie
przebiega³a od Stadionu Olimpij-
skiego do Pilczyc. Druga trasa
bêdzie bieg³a z Gaju poprzez Ko-
zanów do nowego stadionu. Poza
tym zosta³a przesuniêta w czasie
budowa wêz³a komunikacyjnego
przy ul. Suchej. Bez zmian pozo-
sta³o to, i¿ „Tramwaj Plus” bê-
dzie mia³ zapewnione zielone
œwiat³o na wszystkich skrzy¿o-
waniach, co z pewnoœci¹ uspraw-
ni komunikacjê miejsk¹.

 Wroc³awska

Oczyszczalnia Œcieków

Jeszcze wiêcej ni¿ MPK po¿y-
czy MPWiK. Na rozbudowê sie-
ci wodoci¹gowej i oczyszczalni
œcieków „Janówek” zosta³a za-
planowana po¿yczka w wysoko-

œci 500 000 000 z³. Jest to druga
pod wzglêdem kosztownoœci in-
westycja we Wroc³awiu. Rozbu-
dowa Wroc³awskiej Oczyszczal-
ni Œcieków poch³onie ponad 337
000 000 z³, z czego niewielk¹
czêœæ bêdzie stanowi³o dofinan-
sowanie ze œrodków pochodz¹-
cych z bud¿etu Unii Europejskiej.
Wiêcej wyniesie jedynie koszt
budowy nowego stadionu. Poza
tym równolegle bêdzie prowa-
dzona modernizacja Nowego
Portu na Kleczkowskiej, która
bêdzie kosztowaæ oko³o 70 000
000 z³. Inwestycja zostanie prze-
prowadzona przez firmê Budi-
mex Dromex oraz hiszpañskie
przedsiêbiorstwo Cadagua S.A.
Modernizacja planowo powinna
siê zakoñczyæ w 2011 roku. W
wyniku rozbudowy Wroc³awska
Oczyszczalnia Œcieków bêdzie
mia³a dwukrotnie wiêksz¹ wy-
dajnoœæ ni¿ obecnie. Pozwoli to
na likwidacjê osobowickich pól
irygacyjnych, bêd¹cych Ÿród³em
nieprzyjemnego zapachu oraz
chmar komarów, a do których
obecnie trafia oko³o 30% wro-
c³awskich œcieków. Ju¿ teraz
opracowywany jest plan zago-
spodarowania przestrzennego
tych ziem. Po rekultywacji wiêk-
szoœæ terenów zostanie najpraw-
dopodobniej sprzedana, a czêœæ
zostanie przeznaczona pod zale-
sienie. Do Wroc³awskiej
Oczyszczali Œcieków bêd¹ tra-
fiaæ równie¿ œcieki z przydomo-
wych szamb, nim zostan¹ one w
2015 roku ostatecznie zlikwido-
wane. Z bardziej zaawansowa-

nych technologii warto wspo-
mnieæ o instalacji do suszenia
osadów powstaj¹cych przy
oczyszczaniu œcieków. Zostan¹
one poddane obróbce termicznej.
W wyniku tej¿e obróbki ich ob-
jêtoœæ zmniejszy siê prawie czte-
ry razy i przyjm¹ postaæ bezpy-
³owego, bezzapachowego i nie-
higroskopijnego granulatu, któ-
rego szkodliwoœæ dla œrodowi-
ska naturalnego bêdzie stosun-
kowo niewielka.

 Nowy terminal lotniczy

Z okazji EURO 2012 do Wro-
c³awia przybêdzie kilkadziesi¹t
tysiêcy zagranicznych goœci.
Du¿a czêœæ z nich przyleci do
Wroc³awia drog¹ lotnicz¹. Miê-
dzy innymi z myœl¹ myœl¹ o nich
planowana jest budowa nowego
terminala lotniczego o znacznie
wiêkszej przepustowoœci ni¿ do-
tychczasowy. Pozwoli on na ob-
s³u¿enie pocz¹tkowo oko³o 3 200
000, a docelowo nawet 7 000 000
podró¿nych rocznie. Jego koszt
jest planowany na oko³o 300 000
000 z³. Inwestycjê przeprowadza
niemiecko-polskie przedsiêbior-
stwo Hochtief. Nad zgodnoœci¹
inwestycji z projektem czuwa fir-
ma JSK Architekci. Wed³ug pla-
nów terminal bêdzie oddany do
u¿ytku w 2011 roku. Projekt
„Port lotniczy Wroc³aw – roz-
budowa i modernizacja infra-
struktury lotniskowej i portowej
sk³ada siê z dwóch czêœci. Pierw-
sza obejmuje budowê nowego
terminala wraz z infrastruktur¹,
a druga budowê i rozbudowê

p³aszczyzn lotniskowych, a tak-
¿e zadania zwi¹zane z bie¿¹cym
utrzymywaniem lotniska tj.
ochrona œrodowiska oraz rozbu-
dowa istniej¹cego terminala. Pro-
jekt znalaz³ siê na liœcie indyka-
tywnej Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Œrodowisko, a
szacunkowa kwota dofinanso-
wania wynosi 128 110 000 z³.

 Imponuj¹ce inwestycje,

imponuj¹ce zad³u¿enie

Plany inwestycyjne wroc³aw-
skich spó³ek s¹ jak mo¿na za-
uwa¿yæ niew¹tpliwe imponuj¹-
ce. Imponuj¹ce s¹ jednak rów-
nie¿ koszty ich realizacji. By-
najmniej nie ze wzglêdu na
nisk¹ cenê. Wroc³awskie spó³-
ki miejskie zad³u¿aj¹ siê w
stopniu niemal astronomicz-
nym. W³adze miasta w ten
sposób próbuj¹ upchn¹æ
wydatki, których ze wzglê-
du na rosn¹ce zad³u¿enie
Wroc³awia nie mog¹ zapisaæ

INWESTYCJE MIEJSKICH SPÓŁEK – HIT CZY KIT ?
N

adszed³ czas, aby zaj¹æ siê opisaniem fi-

nansowego aspektu kolejnych tegorocznych

wroc³awskich inwestycji. Ostatnio poœwiêci-

³em doœæ du¿o miejsca na analizê inwestycji drogo-

wych oraz nowego stadionu. Tym razem zajmê siê

wydatkami inwestycyjnymi wroc³awskich spó³ek miej-

skich. To wa¿ny temat, bo spó³ki te w tym roku zamie-

rzaj¹ przeprowadziæ wiele kosztownych inwestycji.

Przecie¿ obecnie ca³a ludzkoœæ
zaczyna ulegaæ iluzji, ¿e cz³owiek
wszystko mo¿e i ¿e tylko on ma
prawo do regulacji wszystkich
sfer ¿ycia i istnienia na naszej
planecie. To prawda, i¿ technika
rozwija siê w osza³amiaj¹cym
tempie, ale czy jest ona w stanie
skutecznie regulowaæ nasze
¿ycie? Kiedy przychodzi praw-
dziwy kataklizm, my, ludzie, je-
steœmy bezradni i ca³kowicie zda-
ni na œlepy los. Obojêtnie, czy
przysz³o cz³owiekowi ¿yæ w bo-
gatych i nowoczesnych Stanach
Zjednoczonych, czy biedniutkim
Haiti. Jedyna ró¿nica to ta, czy
ze skutkami kataklizmu musi siê
uporaæ kraj bogaty i nowocze-
sny, czy biedny i zacofany.

Ostatnio wielki kataklizm trzê-
sienia ziemi dotkn¹³ Haiti, a Chi-
le spotka³a tragedia, na szczêœcie
o skali i skutkach znacznie mniej-
szych. Tego rodzaju tragedie
musz¹ u ludzi wra¿liwych bu-
dziæ odruch solidarnoœci i pomo-

cy, ale na pewno u ka¿dego nie-
pokój i obawê, czy aby czasem
podobna katastrofa nie dotknie
nas samych i naszych bliskich.
Na wspó³czucie, pomoc, ale i
modlitwê, zas³uguj¹ ofiary kata-
strof na ca³ym œwiecie. Nam, Po-
lakom, szczególnie bliskie powin-
ny byæ te, gdzie tragedia dotyka
ludzi i kraje, z którymi ³¹cz¹ nas
bliskie relacje historyczne i wspól-
na wiara. Dlatego szczególne re-
akcje solidarnoœci winny nam to-
warzyszyæ w³aœnie w przypadku
tragedii na Haiti i w Chile.

Haiti to jedno z najubo¿szych
pañstw na œwiecie, dominuje tam
wiara katolicka, choæ niestety,
swoje wp³ywy ma pogañskie
wu-du. Dla nas, Polaków, po-
winno byæ wa¿ne, ¿e na wyspie
tej mieszkaj¹, zapomniani nieste-
ty przez ojczyznê, potomkowie
polskich legionistów ¿o³nierzy
agresora Napoleona, którzy prze-
szli na stronê walcz¹cych o nie-
podleg³oœæ czarnych haitañczy-

ków. Ich przedstawiciel, jak to
pisz¹ w³oscy podró¿nicy, mia³
okazjê witaæ Ojca Œwiêtego Jana
Paw³a II, kiedy ten wœród licz-
nych pielgrzymek, odwiedzi³ ten
kraj. Jakoœ nie s³ysza³em, by do
tych ludzi, ¿yj¹cych w skrajnej
nêdzy i zapomnieniu, dotar³a
jakaœ pomoc z naszego kraju.
Czy to nie wstyd?

W przeciwieñstwie do Haiti,
Chile to kraj stosunkowo boga-
ty i nowoczesny. Mia³em okazjê
przebywaæ w nim w roku 2003.
Ujmuj¹ca by³a ¿yczliwoœæ zwy-
k³ych ludzi, ich pogoda ducha i
sympatia do Polski i Polaków.
Chilijczycy umiej¹ byæ wdziêcz-
ni; nasz wielki rodak, ojciec geo-
logii tego kraju i za³o¿yciel na-
uki chilijskiej, Ignacy Domeyko,
po dziœ dzieñ jest znany i szano-
wany. Przysz³o mi poznaæ jego
rodzinê i dom, gdzie wtedy kró-
lowa³a jeszcze jego wnuczka,
102letnia Anita. Na ka¿dym kro-
ku w domu Ignacego Domeyki

mo¿na by³o dostrzec polonika,
na czele z pierwszymi wydania-
mi dzie³ Adama Mickiewicza.

Na katolickim uniwersytecie w
Santiago, kadra naukowa i stu-
denci z uznaniem i pietyzmem
odnosz¹ siê do dokonañ nauko-
wych i pracy dydaktycznej i mi-
syjnej, tak bliskiego Wroc³awio-
wi, ks.prof. Micha³a Poradow-
skiego. Polskiej delegacji na
zgromadzenie Unii Miêdzypar-
lamentarnej w Santiago gospo-
darze na ka¿dym kroku dawali
dowody szacunku i sympatii dla
naszego Papie¿a Jana Paw³a II.
Zreszt¹, nawet podczas rozmów
na ulicach Santiago czy Valpa-
raiso zwykli ludzie zawsze s³o-
wo Polonia kojarzyli z polskim
Papie¿em i sukcesami polskiej
pi³ki no¿nej lat siedemdziesi¹tych
ubieg³ego wieku. Z Polakami
³¹czy Chilijczyków wielki kult
Matki Bo¿ej; mo¿na go obser-
wowaæ w ka¿dym koœciele – t³u-
my modl¹cych siê przed Jej ob-

razami i figurami. Najbardziej jest
on widoczny w stolicy Chile,
Santiago. Na wzgórzu Cerro San
Christobal znajduje siê wielki po-
s¹g Matki Bozej z szeroko rozpo-
startymi rêkoma, jakby chc¹cych
otoczyæ opiek¹ wiernych w tym
kraju. To z tego wzgórza, na które
siê mo¿na dostaæ zarówno drog¹
ko³ow¹, jak i bezpoœrednio staro-
¿ytn¹ kolej¹ linow¹, pob³ogos³a-
wi³ miasto podczas swojej piel-
grzymki Jan Pawe³ II.

W odró¿nieniu od innych stolic
pañstw Ameryki Po³udniowej,
Santiago to miasto wyj¹tkowo
europejskie i schludne, o przy-
strzy¿onych trawnikach i szy-
kownych budynkach kolonial-
nych, inspirowanych Rzymem i
Pary¿em. To tendencja ogólno-
chilijska. Dominuj¹ przechodnie
o europejskich rysach twarzy, a te
indiañskie, Mapuczów – Arauka-
nów, maj¹ w sobie coœ z dosto-
jeñstwa ich dalekich, inkaskich
przodków. Podobne, a nawet jesz-
cze lepsze wra¿enie czyni po³o-
¿one nad Pacyfikiem Valparaiso;
to istna pere³ka wœród kolonial-
nych miast Ameryki £aciñskiej,
na której pla¿ach we wspania³ym
s³oñcu mo¿na dostrzec zarówno
pingwiny, jak i foki.

Valparaiso i Santiago s¹ po³o¿o-
ne ok. 300 km od miasta Con-

cepcion, które tak mocno dotknê-
³o trzêsienie ziemi. Zginê³o oko-
³o 1000 ludzi, kolejne tysi¹ce stra-
ci³y dach nad g³ow¹ i dorobek
ca³ego ¿ycia. Polska i Polacy
winni siê szczególnie czuæ zo-
bowi¹zani do pomocy, solidar-
noœci i modlitwy za Chilijczy-
ków. Dziel¹ nas tysi¹ce kilome-
trów, ale ³¹cz¹ wspólna wiara,
mentalnoœæ i sympatia. Miast
wydawaæ miliony na w¹tpliwe
akcje zbrojne w Iraku czy Afga-
nistanie, Polska i Polacy winni
specjalizowaæ siê na arenie miê-
dzynarodowej w dzie³ach pomo-
cy i solidarnoœci tam, gdzie na-
stêpuj¹ tragiczne wydarzenia,
zw³aszcza w takich krajach jak
Haiti i Chile.

Ponadto winniœmy byæ wdziêcz-
ni Opatrznoœci Bo¿ej, ze nasz
kraj nie dotykaj¹ kataklizmy o ta-
kiej skali jak trzêsienie ziemi,
wybuch wulkanu czy tsunami.
Dotykaj¹ Polskê i Polaków po-
wodzie i wicher, ale ich skutki
nie s¹ a¿ tak dramatyczne jak
straszliwych trzêsieñ ziemi.
W obliczu wielkich tragedii war-
to, by ludzkoœæ zastanowi³a siê
dok¹d pod¹¿a i gdzie jest jej miej-
sce. Bo butna chêæ zastêpowa-
nia Pana Boga jest drog¹ do ca³-
kowitego jej unicestwienia.

   Janusz Dobrosz

CZŁOWIEK I KATAKLIZMY
U

czeni w mowie i piœmie, nie zawsze uczciwi, za to czêsto butni i pewni siebie, og³osili, i¿ weszliœmy w erê globalnego

ocieplenia. Na œwiatowej konferencji poœwiêconej owemu ociepleniu w Kopenhadze, jesieni¹ ubieg³ego roku,

zarówno tym, co g³osili nadchodz¹cy kataklizm cieplarniany, jak i tym, którzy nie godzili siê, by ich kosztem

przeciwdzia³aæ obiektywnym zjawiskom klimatycznym, nie uda³o siê dojœæ do porozumienia. W roku 2010 zima, ostre

mrozy, zarówno w Polsce, Europie, jak i USA czy Kanadzie, da³y dowód, i¿ uczeni i ich lobbyœci z sektora energetyki

j¹drowej, dostali po nosie. Czy aby tylko oni?

w bud¿ecie. Mo¿na oczywiœcie
mówiæ za prezydentem Wroc³a-
wia Rafa³em Dutkiewiczem, i¿
grzechem by³oby siê nie zad³u-
¿aæ. Obawiam siê jednak, i¿ kie-
dy ju¿ nied³ugo przyjdzie sp³a-
caæ zad³u¿enie, to mieszkañcy
Wroc³awia bêd¹ mieæ o 180 stop-
ni inne zdanie na ten temat.

    Adam £¹cki

W zwi¹zku z odmow¹ dzier¿awy terenu pod Wroc³awski Pasa¿
Kupiecki przy ulicy Litewskiej w swoim biuletynie „Oko na

miasto” Porozumienie Kupieckie stawia kilka pytañ.
Oto czêœæ z nich:
- Dlaczego Prezydent Dutkiewicz, odpowiedzialny za wykonanie
Uchwa³y Rady Miasta 210/XI/03 w sprawie wspierania Ma³ych
i Œrednich Przedsiêbiorców nie zrobi³ nic w celu jej realizacji, a tyl-
ko asystuje kolejnym likwidacjom skupisk kupieckich?
- Dlaczego szansê na wsparcie we Wroc³awiu maj¹ wy³¹cznie pod-
mioty zewnêtrzne, a lokalni przedsiêbiorcy mog¹ liczyæ tylko na
brak przychylnoœci i z³¹ wolê?

Wiêcej informacji znaleŸæ mo¿na na www.pk.wroclaw.pl,

kontakt: okonamiasto@wp.pl
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Miejscy urzêdnicy pracuj¹ nad przywróceniem
do ¿ycia pomys³u biletu semestralnego. ¯eby
unikn¹æ kolejnych prawnych kontrowersji zde-
cydowali siê przyznaæ ulgê równie¿ studentom
zaocznym. Z tego samego powodu wprowa-
dzono równie¿ mo¿liwoœæ kupna biletu seme-
stralnego (ale w cenie normalnej, nie ulgowej)
tym, którzy lata nauki maj¹ ju¿ za sob¹.
Bilet bêdzie mo¿na kupiæ na cztery b¹dŸ piêæ
miesiêcy, tyle, ¿e okres obowi¹zywania biletu
jest œciœle okreœlony – mo¿na zakupiæ karty
uprawniaj¹ce do jazdy od pocz¹tku wrzeœnia
(lub paŸdziernika) do koñca stycznia oraz od
pocz¹tku lutego do do koñca maja b¹dŸ czerw-
ca. Cena biletu piêciomiesiêcznego wynosiæ
bêdzie 370 z³otych na wszystkie linie (na dwie
– 200), czteromiesiêcznego – odpowiednio 300
i 160. Studenci i uczniowie zap³ac¹ o po³owê
mniej.

***

Wroc³aw chce pomóc w oœwietleniu katolickiej
katedry we Lwowie. Urz¹d miasta zaoferowa³
30 tysiêcy z³otych na stworzenie koncepcji ilu-
minacji. Deklaruje równie¿ swoj¹ pomoc w szu-
kaniu sponsorów dla budowy samego oœwietle-
nia. Potrzebne bêdzie na to oko³o æwieræ miliona
z³otych. Warto przypomnieæ, ¿e Lwów jest mia-
stem partnerskim Wroc³awia, a miasta wspó³pra-
cuj¹ ju¿ na przyk³ad w celu upamiêtnienia wy-
mordowania profesorów Uniwersytetu Jana Ka-
zimierza we Lwowie, w lipcu 1941 roku.

***

Zawi¹zano spó³kê Nowy Szpital Wojewódzki.
Jej celem jest budowa nowego szpitala, miêdzy
ulic¹ Kosmonautów a Je¿owsk¹. Budowa ma
ruszyæ pod koniec roku, a jej zakoñczenie pla-
nowane jest na rok 2013. Po wybudowaniu szpi-

WYDARZENIA
We wtorek, 9 marca na Rynku
odby³ siê protest przeciwko isla-
mizacji Europy. Grupa ubranych
w burki manifestantów zgroma-
dzi³o siê pod banerem z has³em
„Wolnoœæ kobiet - stop islami-
zacji Europy!”.
Rozdane zosta³y ulotki „Modna
Burka”, na których przedstawio-
no postaæ dziennikarki Lili Gho-
bady, opisano na nich te¿ przy-
padki œmierci przez ukamienio-
wanie muzu³manek za przejœcie
na inn¹ religiê.

Mo¿na by³o równie¿ przeczytaæ
takie s³owa: „W ci¹gu 50 lat za-
pewne stanie siê w po³owie mu-
zu³mañska. To fakt. 70 miliono-
wa, ca³kowicie muzu³mañska

Turcja oczekuje na nasz¹ zgodê
na szybkie wejœcie do UE. To
fakt. Wci¹¿ mo¿na coœ zrobiæ!
To fakt.”

   Andrzej Borek

STOP ISLAMIZACJI
tala przenieœæ siê tam ma pogotowie z ulicy Ziê-
bickiej, ambulatorium chirurgiczne z Traugutta
oraz zlikwidowane szpitale – Marciniaka przy
Traugutta oraz Kolejowy przy Wiœniowej.

***

Drogowcy nie pozwalaj¹ kierowcom je¿d¿¹cym
przez plac Bema na chwilê nudy. Tym razem
utrudnienia w ruchu w tym miejscu spowodo-
wane bêd¹ remontem nawierzchni na ulicach
Drobnera i Sienkiewicza. Remont trwaæ ma do
maja, do tego czasu czynny bêdzie tylko jeden
pas jezdni.

***

Wiceprezydent Adamski przedstawi³ pomys³
magistratu na obni¿enie cen wynajmu mieszkañ.
W zamian za przyznanie firmom budowlanym
darmowych gruntów oraz zwolnienie ich z op³at
miasto ¿¹da³oby od deweloperów tego, by nie
sprzedawali wybodowanych mieszkañ, ale wy-
najmowali je chêtnym. Przetargi na grunty wy-
gra³yby firmy, które zaoferowa³yby najni¿szy
czynsz dla przysz³ych lokatorów.
Adamski wyjaœnia, ¿e takie rozwi¹zanie by³oby
bardziej korzystne, ni¿ budowa mieszkañ ko-
munalnych. Po pierwsze – miasto posiada wiele
wolnych gruntów, za to ze wzglêdu na inwesty-
cje zwi¹zane z organizacj¹ Euro brakuje mu pie-
niêdzy. Poza tym – du¿a czêœæ mieszkañców nie
spe³nia warunków stawianych przy przyznawa-
niu mieszkañ komunalnych, dodatkowo du¿o
osób (np. studenci) jest zainteresowana tylko
wynajmem, a nie kupnem lokum. Urzêdnicy
przewiduj¹ te¿, ¿e pojawienie siê oferty tanich
mieszkañ na wynajem spowoduje spadek cen
wynajmu równie¿ w ju¿ istniej¹cych lokalach.

   Jaros³aw Kowalczyk

7 III br. we wspólnej akcji anty-
aborcyjnej wziêli udzia³ dzia³a-
cze M³odzie¿y Wszechpolskiej,
studenci Papieskiego Wydzia³u
Teologicznego we Wroc³awiu
i cz³onkowie lokalnej Krucjaty.
Do boju ruszy³y trzy grupy wo-
lontariuszy, którzy w centrum
miasta rozprowadzili ok. 1000
ulotek informuj¹cych o historii
legalizacji aborcji w Polsce.
Wszystkie grupy uzbrojone by³y
w transparenty z has³ami anty-

aborcyjnymi, jednak najwiêksze
zainteresowanie, tak mediów jak
i przechodniów, wzbudzi³, s³yn-
ny ju¿, baner Fundacji Pro, na
którym zestawiono wizerunek
Adolfa Hitlera ze zdjêciem zabi-
tego poprzez „przerwanie ci¹¿y”
dziecka. Baner budzi³ wiele
¿ywych emocji, co znaczy, ¿e cel
prezentacji zosta³ osi¹gniêty.
Akcja zakoñczy³a siê krótko po
rozpoczêciu tzw. „manify” przez
kolorow¹ paradê z³o¿on¹ z dzia-

³aczy lewicowych partii, homo-
seksualistów, antykleryka³ów,
facetów w spódnicach, kobiet
wygl¹daj¹cych jak faceci i ko-
biet nie wygl¹daj¹cych w ogóle.
Pogoda dopisa³a, a policja pre-
zentowa³a wzorowe maniery
i pogodne oblicze. Wszystkim
uczestnikom akcji dziêkujemy
i ju¿ szykujemy siê do kolejnych.

   Robert Winnicki

„ICH POGLĄDY OD HITLERA,
KAZIA SZCZUKA GRA FUHRERA”

Miss wroc³awskiego AWF-u zo-
sta³a wybrana Marta Wosiñska.
Impreza odby³a siê 10 marca.
Laureatka, która bêdzie reprezen-
towa³a swoj¹ uczelniê na ogól-
nopolskich wyborach miss AWF
(odbêd¹ siê w kwietniu w Bia³ej
Podlaskiej), pochodzi z Ostro-

MISS
AWF

wa Wielkopolskiego, a w na-
szym mieœcie studiuje fizjotera-
piê. Marta zosta³a miss zarówno
w g³osowaniu jurorów, jak i pu-
blicznoœci. Po zakoñczeniu im-
prezy w hali AWF uczestnicy
(a przede wszystkim – uczest-
niczki) przenieœli siê do klubu
Lemoniada.

   Andrzej Borek

(Na zdjêciu, od prawej: Miss
AWF oraz wice-miss Kamila
Owar i Agata Bodziak)

Praca dla studenta

w roli montera
Internetu.

Znajomoœæ
komputerów

i prawo jazdy.
Ksiê¿e Ma³e.

Tel. 71 342-04-56.
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A sta³o siê to zas³ug¹ m³odego
zespo³u siatkarek Gwardii
Wroc³aw.
Gdy w pierwszym meczu we
wroc³awskiej Orbicie Gwar-
dzistki przegra³y z Michank¹
Miñsk 2-3, wydawa³o siê, ¿e

pucharowa przygoda Wroc³a-
wianek zakoñczy siê na tym eta-
pie rozgrywek, tymczasem na-
sze wspania³e dziewczyny,
w obecnoœci trzech tysiêcy wi-
dzów, potrafi³y wygraæ w stoli-
cy Bia³orusi 3-1 i tym samym

awansowa³y do Final Four roz-
grywek Challenge Cup. Sukces
jest tym wiêkszy, ¿e w tych spo-
tkaniach podopieczne trenera
Rafa³a B³aszczyka musia³y radziæ
sobie bez swojej liderki Katarzy-
ny Mroczkowskiej, która prze-
chodzi rehabilitacjê po zabiegu
atroskopi kolana. Turniej fina³o-
wy rozegrany zostanie w dniach
20-21 marca w DreŸnie, a oprócz
naszych siatkarek wyst¹pi¹

w nim Galatasaray Stambu³ (Tur-
cja), Asterix Kieldrecht (Belgia)
i Dresddner SC (Niemcy). W³a-
œnie z gospodyniami swój pierw-
szy mecz rozegraj¹ Gwardzist-
ki. Miejmy nadziejê ¿e ten suk-
ces dziewczyn zwróci uwagê
naszych w³adz na ten zespó³,
który tak wspaniale promuje na-
sze miasto w Europie i mo¿e ktoœ
je za to wynagrodzi, bo swoj¹
postaw¹ na pewno sobie na to
zas³u¿y³y.

   Dariusz Parrosa

Kim s¹ pasjonaci sportu, którzy
wyroœli ponad amatorskie biega-
nie i rowerowe przeja¿d¿ki i siê-
gnêli po, wydaje siê to niemo¿li-
we, po³¹czenie trzech konkuren-
cji: p³ywania, jazdy na rowerze
i biegania?
Triathloniœci, ludzie z ¿elaza,
ironmani, bo tak ich zw¹, zwi¹-
zani z IM 2010 – stowarzysze-
niem obejmuj¹cym ca³y kraj,
budz¹ podziw rówieœników i nie-
dowierzanie s¹siadów.
Ich dzieñ wygl¹da jak napiêty
harmonogramem spotkañ dzieñ
menad¿era lub akwizytora. Za-
planowane godziny dziel¹ na pra-
cê, sen i trening staraj¹c siê przy
tym nie zapomnieæ o rodzinie.
Sami siê œmiej¹ cytuj¹c piêæ s³ów
opisuj¹cych ich ¿ycie: p³ywanie,
rowerowanie, bieganie, jedzenie,
spanie. I choæ to mo¿e wygl¹daæ

przyt³aczaj¹co, to znajduj¹ w tym
wszystkim miejsce na pracê i ro-
dzinê, bo rodzina przy takich
obci¹¿eniach jest bardzo wa¿na,
a praca pozwala sfinansowaæ ich
drogie, sportowe hobby.
Drug¹ rodzin¹ jest grupa trenin-
gowa „IM 2010”.
IM 2010 jest stowarzysze-
niem, które zawi¹za³o siê na
bazie „Projektu IM 2010” ma-
j¹cego za zadanie porwaæ am-
bitnych sportowców-amato-
rów do wyjœcia poza wyœcigi
mtb i bieganie maratonów.
Mia³o za zadanie przenieœæ ich
w œwiat wielkiego sportu, przy-
nieœæ doznania dostêpne tylko
najlepszym na œwiecie, spe³niæ
marzenia, rozwin¹æ pasjê, i do-
konaæ coœ wydaj¹cego siê nie-
mo¿liwym do dokonania. Mia-
³o w innych zaszczepiæ za-

zdroœæ ruchu i nieograniczonej
sprawnoœci.
Wroc³awska grupa IM 2010,
podobnie jak i inne grupy roz-
siane po Polsce, sk³ada siê z pa-
sjonatów sportu, którzy chc¹ za-
s³u¿yæ na miano ironmana. Tego
prawdziwego, licencjonowane-
go, tego pozwalaj¹cego dostaæ
siê na mistrzostwa œwiata na
Hawaje. Do tego wystarczy pod-
czas zawodów eliminacyjnych,
a takich w 2010 roku w Europie
bêdzie ledwie siedem i od roku
ju¿ nie ma wolnych miejsc, prze-
p³yn¹æ 3,8 kilometra, przejechaæ
na rowerze 180 km i na koñcu
przebiec maraton, czyli 42,2 ki-
lometry. Razem 226 kilometrów
w jednym ci¹gu, bez chwili od-
poczynku. Trudne zadanie, ale
nie niemo¿liwe. Ju¿ tego dowie-
dli startuj¹c na podobnych zawo-
dach w Polsce i za granic¹.
W ramach przygotowañ wspól-
nie chodz¹ na basen, je¿d¿¹ na
rowerze, trenuj¹ na si³owni, bie-
gaj¹. Nie zasklepiaj¹ siê w swo-
im gronie i z radoœci¹ powitaj¹
ka¿d¹ now¹ osobê, wspieraj¹c j¹
rad¹ i w³asnym doœwiadczeniem.
Wroc³awsk¹ grupê IM 2010 pro-
wadzi Dariusz Sidor – pomys³o-

dawca Projektu, obecnie prezes
stowarzyszenia, trener lekkiej
atletyki i trener triathlonu, a two-
rzy j¹ kilkunastu niezwykle sym-
patycznych ludzi w ró¿nym wie-
ku. Wspomagaj¹ IM 2010,
w tym trudnym dziele, firmy ta-
kie jak: Natural Power – produ-
cent od¿ywek, Ortoreh – klinika
rehabilitacjna, Inkdividual – wy-
twórca strojów sportowych,Bro-
oks – wytwórca sprzêtu sporto-
wego, a nied³ugo do tej grupy
do³¹cz¹ pozostali sponsorzy ba-
zuj¹c na atrakcyjnoœci wizualnej
tej dyscypliny sportu. Lokalnie
korzystaj¹ ze wsparcia klubu
wioœlarskiego Pegaz, na które-
go przystani mog¹ w ka¿d¹ œrodê
o 18:00 zebraæ siê na si³owni
oraz fitness-studia „Ferio Gaj”
przy ul. Œwieradowskiej.
Wroc³awska grupa IM 2010 za-
prasza ka¿dego pasjonata sportu
myœl¹cego o triathlonie na
wspólne treningi. Szukaj nas
popo³udniu w œrody na przysta-
ni wioœlarskiej „Pegaz” oraz na
ró¿norakich zawodach sporto-
wych (poznasz po charaktery-
stycznych strojach) lub zadzwoñ
do Darka  – 604 435 338.

   Kajetan Sadowski

Ludzie z żelaza
Niewiele przeznaczono dla nich medali i nagród,

niewiele poœwiêca siê im uwagi, a ogromna rzesza

kibiców sportowych nawet nie jest w stanie wymieniæ

wszystkich konkurencji, które wchodz¹ w sk³ad upra-

wianej przez nich dyscypliny.

Gwardzistki w Final Four
Po raz pierwszy od 1981 roku, kiedy to do Final Four roz-

grywek Pucharu Europy dotar³ zespó³ siatkarzy Gwar-

dii, wroc³awska dru¿yna awansowa³a do koñcowego eta-

pu rozgrywek o europejskie puchary.

Dobre wiadomoœci nap³y-
nê³y z dru¿yny pi³ki rêcz-
nej Œl¹ska Wroc³aw. Zespó³
pozyska³ nowego sponsora,
a jest nim Polsat. Dziêki temu
15-krotny mistrz Polski bêdzie
móg³ dalej wystêpowaæ w eks-
traklasie, a wobec zawodników

uregulowane zostan¹ za-
leg³oœci p³acowe. Teraz
pi³karzom rêcznym Œl¹ska
pozostaje tylko skuteczna

walka o pozostanie w najwy¿-
szej klasie rozgrywkowej. Nie-
stety, w a³kiem innej sytuacji
pozostaje kobiecy zespó³ AZS,

wawczym dosz³o do wielu
zmian. Na stanowisku trener-
skim Jerzego Szaliñskiego zast¹-
pi³ duet doskona³ych przed laty
pi³karzy; Zbigniew Mandzieje-
wicz i Waldemar Têsiorowski.
Tak¿e w kadrze zespo³u dosz³o
do przetasowañ. Wybrany przez
kibiców jako najlepszy pi³karz je-

Ślęza wznawia rozgrywki

W œrodê, 17 marca,

meczem z Zawisz¹

Bydgoszcz na stadionie

przy ul. Wróblewskiego

wznawiaj¹ rozgrywki pi³-

karze najstarszego klubu we

Wroc³awiu, Œlêzy Wroc³aw.

Po d³ugich zimowych miesi¹cach
wystartowa³a w koñcu pi³karska
Ekstraklasa. Niestety, pocz¹tek
rundy wiosennej w wykonaniu
pi³karzy wroc³awskiego Œl¹ska
nie by³ udany. O ile bezbramko-
wy remis w Bytomiu z miej-
scow¹ Poloni¹ mo¿na uznaæ za
niez³e osi¹gniêcie, to jednak po-
ra¿ka na Oporowskiej z Jagiel-
loni¹ 1-2 chwa³y zespo³owi tre-

nera Ryszarda Tarasiewicza nie
przynosi. Co ciekawe tymi, któ-
rzy pogr¹¿yli nasz zespó³, byli
niegdysiejsi pi³karze Œl¹ska; Re-
migiusz Jezierski i Jaros³aw Lato.
Honorow¹ bramkê dla gospoda-
rzy zdoby³ Piotr Celeban. Dla
Jagielonii wygrana we Wroc³a-
wiu by³a prze³amaniem fatalnej
passy w meczach wyjazdowych,
dru¿yna z Bia³egostoku przed
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Piłka ręczna – Śląsk z nowym sponsorem

sieni w Œlêzie, Rados³aw Flej-
terski, przeniós³ siê do Zag³êbia
Sosnowiec. Dru¿ynê opuœcili
równie¿ Hubert Adamski, Ka-
rol Bortnik, Daniel Onyekachi
i Bartosz Szepeta. W ich miejsce
wypo¿yczono z wroc³awskiego
Œl¹ska Damiana Szydziaka,
Krzysztofa Kaczmarka i Jana
Duraja. Czy zespó³ po tych zmia-
nach bêdzie w stanie utrzymaæ
drugoligowy byt? Mam nadzie-
jê, ¿e tak. A kibiców zaprasza-
my na Wróblewskiego, aby tej
wiosny w mi³ej, rodzinnej atmos-
ferze wspomagali najstarszy
wroc³awski klub.

   Dariusz Parossa

który opuœci³ trener Marek
Karpiñski, maj¹cy doœæ niepew-
noœci zwi¹zanych z klubem.
Mam nadziejê, ¿e mo¿e i dla
tej dru¿yny pojawi siê ktoœ, kto
wyci¹gnie pomocn¹ d³oñ i ura-
tuje zespó³.

   DP

tym spotkaniem nie potrafi³a bo-
wiem wygraæ a¿ w 32 kolejnych
meczach rozgrywanych na wy-
jazdach.
Miejmy jednak nadziejê ¿e w ko-
lejnym meczu, który zostanie
rozegrany w sobotê 13 marca
o godz. 19.15 na Oporowskiej,
zobaczymy inny, tym razem
zwyciêski Œl¹sk. A bêdzie to
mecz przyjaŸni, bo do Wroc³a-
wia zawita Lechia Gdañsk.

   Dariusz Parossa
Okres zimowy we Wroc³awskim
klubie by³ bardzo niespokojny,
przez d³ugi czas nie wiadomo
by³o, czy zespó³ przyst¹pi do
rozgrywek rundy wiosennej. Na
szczêœcie ten zas³u¿ony dla na-
szego miasta klub nie zniknie ze
sportowej mapy Wroc³awia.
W zespole w okresie przygoto-

Ślęza wznawia rozgrywki


