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Karawan otwarty na oścież, ry-
tuał zabijania grajka, wieczorki 
łączone ze stypami i wiele innych 
obyczajów pogrzebowych na we-
soło, które miały miejsce we 
Wrocławiu po wojnie, a które 

skrzętnie kolekcjonuje w swej 
pamięci najlepszy wrocław-
ski wodzirej wśród felietonistów 
i najlepszy felietonista wśród wo-
dzirejów.        
 czyt. dalej s. 11

Pogrzebowe radości
Wojciech Mach

Kiedyś były dwie. Ta w pobliżu 
pl. Legionów nie przetrwała woj-
ny, a druga zachowała się do 
dzisiaj i stanowi jedyny w swo-
im rodzaju obiekt z największą 
liczbą stoisk z żywnością pod 

zadaszeniem w centrum Wrocła-
wia. Hali nie zaszkodziły liczne 
galerie handlowe ani przekształ-
cenia systemowe pod koniec lat 
80-tych ubiegłego wieku.         
 czyt. dalej s. 8

Hala Targowa
Arleta Ciarczyńska

Wrocław nie należy do miast, 
którego ulice, szczególnie w go-
dzinach porannego i popołudnio-
wego szczytu, są łaskawe dla 
kierowców. Po zimowych fe-
riach na drogi wrócą spodzie-

wane korki, w których po równo 
utkną właściciele wszystkich ro-
dzajów aut. Podpowiadamy, któ-
rych miejsc unikać, by nie tracić 
czasu, nerwów i pieniędzy. 
 czyt. dalej s. 10

Wrocław utknął w korkach
Angelika Wołoszańska

Najbardziej charakterystyczne 
stałe święto marca, czyli Dzień 
Kobiet – jak obchody czczenia 
płci pięknej zmieniały się i na prze-
strzeni lat i w którą stronę zmierza-
ją obecnie. 8 marca ostatnimi czasy 

zostało przejęte przez podchmie-
lonych robotników z czerwonym 
kwiatkiem w ręku przez wojujące 
feministki, a może to jeszcze jedno 
uogólnienie i stereotyp?
 czyt. dalej s. 14

Goździki i równouprawnienie
Katarzyna Wilanowska
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Konkursy
Wygraj Nagrody!

NAJWIĘKSZY

DoDatek turystyczny

na Dolnym Śląsku!

Finanse stolicy Dol

Fasada kamienicy przy Przejściu Garncarskim na 
Rynku diametrialnie różni się od frontu i od tyłu.

Nie szata 
zdobi kamienicę
KULISY WROCŁAWSKICH REMONTÓW
czyt. dalej s. 3
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Sport i wschód

Ponieważ w całym numerze „Słowa Wrocławian” nie została przewidziana ani jedna 
szpalta na temat wydarzeń dochodzących zza wschodniej granicy, miejsce wstępniaka 
jako tego skrawka, od którego wielu zaczyna lekturę gazety, wydaje się rozwiązaniem 
odpowiednim i zadowalającym dla drugiej strony. 

Trudno napisać jeszcze cokolwiek, kiedy wszystkie tytuły prasowe i setki stron interneto-
wych przesiąknięte są doniesieniami z Majdanu. Formuła miesięcznika wymaga jednak, 
by skupić się na ustaleniach faktycznych i spojrzeć na konflikt ukraiński z pewnym 
dystansem tak geograficznym, jak i myślowym.

Wiadomo, że ofiar na zielonej, a raczej czerwonej, bo przesiąkniętej krwią Ukrainie 
jest grubo ponad setka. Ile dokładnie, tego nie wiadomo. Jakiekolwiek przytaczanie 
precyzyjnych danych jest zajęciem bardzo ryzykownym, nie mniej niż przebywanie na 
ulicach Kijowa bez choćby prowizorycznej osłony, która niejednemu demonstrantowi 
uratowała życie i wybawiła z ognia berkutowskich kul. Takie dane mogą się zwyczajnie 
zdezaktualizować.

Nie zmieni się za to kwalifikacja medalowa wygasłych jak znicz olimpijski igrzysk w So-
czi. Choć ta edycja okazała się najdroższa – tak to jest przy organizacji zimowej olimpia-
dy w letnim kurorcie – 6 polskich medali, 33 rosyjskie i przeszło 300 wszystkich wrę-
czonych reprezentantom 26 wyróżnionych w zestawieniu krajów mogą robić wrażenie, 
jednak zostały przykryte wydarzeniami na nieodległej od sportowych zmagań Ukrainie. 

To już nie jest Syria czy Irak, skąd medialny przekaz o dziesiątkach czy setkach ofiar 
poległych w walce bądź zamachu terrorystycznym, nakładał na odbiorców oddalonych 
o tysiące kilometrów pewną błonę nieświadomości. Choć porażały dane zabitych i ran-
nych, rzeczywiste odczucia i empatia ginęła gdzieś na drodze przekazu i podświado-
mej wiedzy, że to przecież tak daleko od domu i okolicy, w której najbardziej niepokojącym 
sygnałem może być co najwyżej samochodowy klakson niecierpliwego sąsiada. 

Wrocław dzieli od Kijowa dystans 1150 kilometrów. Lwów znajduje się jeszcze bliżej, 
a to właśnie na Zachodniej Ukrainie toczą się największe walki społeczeństwa z władzą, 
której symbolem zmian i upadku zarazem są upadające co rusz monumenty Lenina. Aż 
dziw, że tyle jeszcze podobnych pomników uchowało się na terenie pozornie tylko eu-
ropejskiego kraju, który europejski chciałby być, jednak imperialne ambicje Wielkiego 
Sąsiada nie dają o sobie zapomnieć nawet ćwierć wielu po upadku bratniego ZSRR.

Na wschód od Wrocławia znajduje się Kraków. Miasto, którego ambicją jest zorgani-
zowanie zimowej olimpiady w 2022 roku przy współudziale Zakopanego i Słowacji. 
Ta odważna decyzja także pozostaje w cieniu Majdanu. Nic nie jest ważniejsze od ofiar. 
Taką zasadę zdają się wyznawać współczesne media licząc, że żadne dane statystyczne 
nie spowodują znużenia opinii publicznej.

Tam, gdzie słońce wstaje, dzieje się ostatnio więcej. To fakt. Kamera już wycelowana 
i na wszelki wypadek w zapisie. Częściej patrzę się na wschód, chyba tam patrzę od za-
wsze…

Michał Ratajczak
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bardziej potęgujące kontrast 
zaniedbania. 
Życie w kamienicy nie jest łatwe: 
nie ma tutaj wygodnej windy, 
a zimą w mieszkaniu trzeba napa-
lić w piecu kaflowym za pomocą 
przyniesionego z piwnicy wę-
gla. Ogrzanie to spore wyzwa-
nie, wnętrza są często bardzo wy-
sokie, a przy nieszczelnych drew-
nianych oknach i nieocieplonych 
murach straty ciepła są olbrzymie. 
Wodę na kąpiel grzeje się na ku-
chence gazowej lub elektrycznej. 
Gazu też nie ma, trzeba go kupić 
na stacji benzynowej i wnieść 
po wysokich niestabilnych scho-
dach. Dodajmy do tego wspólne 
toalety na każdym piętrze, nie 
zawsze bezpieczne sąsiedztwo 
i odpadające stropy. Codzien-
ność  w kamienicy to prawdziwa 
szkoła przetrwania, szczególnie 
trudna dla osób w podeszłym wie-
ku, niejednokrotnie schorowa-
nych i samotnych. W takich wa-
runkach nie powinien żyć nikt. 
Znane są przypadki wyburzania 
cennych obiektów z powodu 
zaniedbań właścicieli. Przyto-
czyć należy chociażby sprawę 
kamienicy zburzonej przez kurię, 
którą później nakazano władzom 
kościoła odbudować. Można było 
przecież wystarczająco wcześnie 
zaingerować i wyremontować 
budynek, niż wyburzać, a potem 
odbudować od podstaw, pono-
sząc znacznie większe koszty. 

Nie szata zdobi kamienicę

Powojenną historię wrocławskiej 
architektury można określić jed-
nym słowem - rozbiórka. Burzo-
no wtedy na potęgę z powodu 
nienawiści do zaborcy, złego 
stanu technicznego lub zapotrze-
bowania na materiał budowla-
ny w innych rejonach kraju. To, 
co ocalało, niestety nie doczekało 
się należytego szacunku. O ile 
gmachy użyteczności publicznej 
szybko i sprawnie odrestaurowa-
no, o tyle budynki mieszkalne 
zajmowały ostatnie miejsce na 
liście remontowej Urzędu Miasta. 
Najbardziej przerażające jest, że 
pomimo upływu 69 lat w 780 
budynkach na terenie miasta loka-
torzy wciąż korzystają ze wspól-
nych toalet i ogrzewają swoje 
mieszkania piecami kaflowymi. 
Zabawny epizod sąsiedzkich 
kłótni pod takim wychodkiem, 
znany z serialu „Świat według 
Kiepskich”, to faktycznie „kiep-
ski” żart i rzeczywistość wielu 
mieszkańców Wrocławia. Miasto, 

Corocznie na remonty przeznacza się coraz mniejsze sumy, natomiast urzędnicy zamiast 
zareagować i przyznać się do błędu, zmieniają tylko nazwę projektu. By ukryć niepo-
wodzenie, przemianowano projekt ze „100 kamienic” na „Program rewitalizacji wro-
cławskich kamienic”. 

które wkrótce będzie europejską 
stolicą kultury, wykazuje się jej 
brakiem, skazując obywateli na 
życie w warunkach rodem z po-
wieści Bolesława Prusa. 
Pretendując do miana miasta roz-
wojowego, stosuje się tutaj meto-
dy nieaktualne od ponad stulecia. 
Według prawa budowlanego 
z 1908 r. (!) zabrania się budo-
wy wspólnych ubikacji dla więcej 
niż dwóch rodzin. Tymczasem 
kanalizacyjne relikty wciąż są po-
wszechne na klatkach kamienic 
i doprawdy sporadycznie do-
chodzi do ich przebudowy. Nie 
buduje się już wspólnych toalet, 
ale należałoby dostosować wa-
runki bytowe mieszkańców do 
standardów XXI wieku. 
W zamian proponuje się pięknie 
odświeżone elewacje ze styro-
pianową izolacją, poliuretanową 
sztukaterią, plastikowymi okna-
mi w kolorze orzecha, wieńcząc 
dzieło jedną z pstrokatych wersji 
kolorystycznych. Często zupełnie 

zapomina się przy tym o dobrym 
guście, poprawności historycznej 
czy chociażby potrzebach loka-
torów. Ci ostatni w ogóle wydają 
się być niezauważani. Remonty 
trwają bez względu na to, czy 
fundamenty i mury są suche. 
Doprowadza to do tego, że nowe 
gładzie pleśnieją, farba odpada, 
przez nowe okna wieje bardziej 
niż poprzednie, a tynki sypią się 
na głowę. Po wszystkim ekipa 
znika z miejsca remontu. Przez 
jakiś czas budynek cieszy oko, 
aż do pierwszych deszczów lub 
mrozów. Wtedy okazuje się, że 
z dobrych chęci magistratu po-
zostaje tylko zgryzota lokatorów, 
bo urzędnicy umywają ręce lub 
ignorują apele i reklamacje. W ten 
sposób mieszkańcy codziennie 
przenoszą się swoim, już wyre-
montowanym, wehikułem czasu 
do XIX wieku.

8/100
Po przeanalizowaniu pięciu lat za-
inicjowanego w 2007 roku progra-

mu remontu 100 kamienic rocznie 
okazuje się, że przez wszystkie 
lata udało się wyremontować 
127 obiektów, z których w około 
25 skupiono się wyłącznie na 
naprawie dachu i nowej elewa-
cji. Najnowsze dane donoszą, 
że w 2013 roku z przeznaczonych 
z budżetu miasta na ten cel 14 mld 
zł. Przy uśrednionych kosztach 
inwestycji wystarczyło na od-
nowienie zaledwie 8 budynków. 
Porównując wyniki z początków 
programu, gdy w 2009 roku udało 
się zrealizować plany remontu 42 
kamienic z budżetem 74 mld zł, 
ostatnie dokonania Zarządu Zaso-
bów Komunalnych budzą raczej 
oburzenie wymieszane z polito-
waniem, niż planowany zachwyt. 
Trzeba przyznać, że ostatnie re-
monty kilku kamienic przy ul. 
Kazimierza Wielkiego są godne 
podziwu. Zachwyca też stop-
niowa rewitalizacja Nadodrza, 
kamienic na ul. św. Mikołaja lub 
św. Antoniego czy też pasażu 
Pokoyhof. Zwróćmy jednak 
uwagę, że są to w znaczącej 
części prywatne budynki lub 
oddane pod wynajem biurow-
ce, a to nie ma nic wspólnego 

z ZZK i nie poprawia standardów 
mieszkaniowych Wrocławia. 
Z pewnością przyczyną ogra-
niczenia wydatków na remonty 
jest wszędobylski kryzys, ale z re-
lacji mieszkańców wynika, że re-
monty są nie tylko sporadyczne, 
ale i symboliczne. Wielokrotnie, 
jeśli stropy są w dobrym stanie, 
kończy się na położeniu tynków 
na elewacji i wymianie okien lub 
dachu. 

Przypudrowany trup
Za atrakcyjnym frontem, tuż po 
przekroczeniu odrestaurowa-
nych drzwi, kryje się śmierdzą-
ca, brudna, zaniedbana klatka 
schodowa. Panuje tam mrok, 
cuchnie wilgocią i moczem, bo 
nieraz domofon jest tylko atrapą. 
Korzystają z tego bezdomni, 
nocując wewnątrz budynków 
i zanieczyszczając ich przestrzeń. 
Schody grożą zawaleniem, balu-
strady są chwiejne, a ich ozdobne 
tralki szczerbate. Farba olejnej 
lamperii łuszczy się sporymi pła-
tami, błyszcząc w słabym świetle 
pojedynczej nagiej żarówki. Każ-
de piętro przeraża coraz bardziej, 
okna są odrapane z farby, przez 
niekompletne lub brudne szy-
by widać jeszcze bardziej przy-
gnębiające podwórko. Lokatorzy 
starają się na własną rękę oswoić 
te nieprzyjazne wnętrza, stawiając 
co rusz jakiś kwiat w doniczce 
lub wieszając obrazki na ścia-
nach, ale są to zabiegi jeszcze 
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Kulisy wrocławskich remontów
Adam 
Włodarczyk
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Wrocław miastem literatury UNESCO
W środę 19 lutego  Irek Grin, kurator Europejskiej Stolicy 
Kultury odpowiedzialny za literaturę, ogłosił, że Wrocław 
ma zamiar starać się o tytuł Miasta Literatury UNESCO. 
W marcu 2015 zostanie złożona aplikacja, a zwycięzca zosta-
nie ogłoszony jesienią. Od ubiegłego roku Miastem Literatury 
jest już Kraków. Jest to jednak przede wszystkim prestiżowy 
tytuł, ponieważ nie wiążą się z nim żadne korzyści finanso-
we. Pozwala on jednak przygotować strategię rozwoju miasta 
przez literaturę.

Przygotowała: 
Klementyna Sokołowska

Co się działo
WE WROCŁAWIU
 – luty 2014

Wolna sztuka w Muzeum Narodowym
W sobotę 22 lutego w Muzeum Narodowym odbył się 
dzień wolnej sztuki. Nie chodziło tutaj o bezpłatny wstęp do 
muzeum, ale o tempo oglądania. Zaprezentowane zostało pięć 
dzieł. Przed każdym z nich stał wolontariusz, który objaśniał 
i pomagał w interpretacji oraz odpowiadał na pytania zwiedza-
jących. Dzień Wolnej Sztuki ma na celu pomoc w odkrywaniu 
treści i historii, które niesie za sobą poszczególne dzieło.

Obywatelska inicjatywa na Tarnogaju
15 lutego po trwającej osiem dni akcji protestacyjnej rada osie-
dla Tarnogaj złożyła na biurko prezydenta Wrocławia podpisy 
osób sprzeciwiających się postawieniu na tym terenie baraków, 
do których mieliby zostać przesiedleni Romowie. Ostatnio ba-
raki zostały zniszczone przez nieznanych sprawców, jako wyraz 
niezgody wobec decyzji władz.

Nauka pływania
W czasie ferii, a dokładnie 19 lutego,  zorganizowano spe-
cjalną atrakcję dla podopiecznych z placówek opiekuńczych. 
Dzieci mogły za darmo nauczyć się pływać i udoskonalić 
nabyte wcześniej umiejętności pod okiem wykwalifikowanych 
instruktorów.  Na wszystkich uczestników czekała moc atrakcji 
oraz darmowy poczęstunek. 

Dla Ukrainy
23 lutego Wrocławianie zebrali się na wiecu popierającym wal-
czących na Ukrainie. Mieszkańcy przynieśli ze sobą świece 
i znicze, by uczcić pamięć zmarłych podczas zamieszek. 
W ten weekend zorganizowano również modlitwy, a 25 lutego 
odbył się koncert zespołów Haydamaky i Nadija w ramach 
EuroMaidan Tour 2014 – „Nie zapominajcie o Ukrainie!” 

Debata starszych
12 lutego w kinie Nowe Horyzonty odbyło się spotkanie 
nowego sezonu Społecznej Akademii Kultury pod tytułem 
„Miasto 60+”. Podczas debaty zadawane były pytania o po-
trzeby i oczekiwania kulturalne osób starszych oraz omawiana 
była jakość i dostępność oferty kulturalnej skierowanej do 
seniorów. Spotkanie odbyło się także w kontekście Wrocław 
Europejska Stolica Kultury 2016 i roli, jaką seniorzy mieliby 
odegrać w tym projekcie.  

Dwa lata Centrum Poznawczego
16 lutego Centrum Poznaw-
cze w Hali Stulecia obcho-
dziło swoje drugie urodzi-
ny. Z tej okazji zwiedzający 
mogli skorzystać z nowej 
atrakcji, jaką była wyciecz-
ka po zamkniętych na co 
dzień pomieszczeniach 
i podziemiach Hali. W cią-
gu dwóch lat istnienia Cen-
trum odwiedziło ok. 100 
tysięcy osób. 

Odznaczenie dla Wałęsy
3 lutego w siedzibie Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we 
Wrocławiu odbyła się uroczystość, podczas której odzna-
czono w imieniu prezydenta RP działaczy Solidarności oraz 
opozycję antykomunistyczną Krzyżem Wolności i Solidarno-
ści. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Jerzy Dereń, Wiesław 
Modzelewski, Zbigniew Rupnicki i Zygmunt Wałęsa

Festiwal E(x)plory 2014
7 lutego we Wrocławskim Parku Technologicznym odbył się 
Regionalny Festiwal E(x)plory 2014. Jest to jednodniowe wy-
darzenie w ramach Międzynarodowego Festiwalu E(x)plory 
odbywające się dla wszystkich pasjonatów nauki i nowocze-
snych technologii w pięciu polskich miastach: Wrocławiu, 
Gdyni, Kielcach, Warszawie i Poznaniu. We Wrocławiu podczas 
imprezy odbyły się warszaty i pokazy naukowe dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych, a także specjalne szkolenia i wykłady 
dla nauczycieli i dziennikarzy.

Międzynarodowe Targi Turystyczne
W dniach 7-9 lutego w Hali Stulecia we Wrocławiu odbyła 
się 6. edycja Międzynarodowych Targów Turystycznych. 
Hasło tegorocznej edycji brzmiało: „Podróże z dziećmi i fo-
tografia podróżnicza”. Wśród zaproszonych gości znaleźli się 
m.in. współpracujący z National Geografic, Jacek Bonecki oraz 
najpopularniejsza rodzina podróżników, Kobusowie. Targom 
towarzyszył także Festiwal Podróżników, Festiwal Kulinarny 
zachęcający do zdrowego odżywiania oraz Festiwal Tańca 
promujący różne style taneczne z różnych stron świata. 

Prawie maraton
W niedzielę 23 lutego odbył się bieg „Wrocławska trzydziestka”. 
Na zmodyfikowanej z powodu remontu wałów trasie „Między 
mostami” odbył się bieg o dystansie 30 km. Zawodnicy mieli do 
pokonania 6 pętli o długości 5 km. Na trasie znajdował sie punkt 
nawadniania, odżywiania i odświeżania, a na mecie dla wszyst-
kich uczestników czekała gorąca herbata. Celem imprezy była 
popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu wśród 
mieszkańców Wrocławia oraz promocja zdrowego trybu życia 
i rekreacyjnych walorów gminy.

Z Wrocławia do Berlina
Od 7 lutego PolskiBus uruchomił połączenie z Berlinem w ra-
mach linii P16, która połączy 6 miast: Berlin, Wrocław, Opole, 
Katowice, Kraków oraz Zakopane. Katowice, Kraków oraz Za-
kopane. Kursy pomiędzy Berlinem a Zakopanem będą realizo-
wane dwa razy dziennie, natomiast na odcinku Wrocław-Berlin 
znajdą aż trzy połączenia dziennie. Linia P16 obsługiwana jest 
przez nowoczesne autokary wyposażone w uchylne, skórzane 
fotele, bezpłatne Wi-Fi, klimatyzację i toaletę. 

Umowa na rowery podpisana
W piątek 4 lutego po dwóch latach starań miasto podpisało 
umowę z niemiecką firmą Next Bike na budowę sieci Wrocław-
skiego Roweru Miejskiego. Firma zbuduje 17 stacji rowerowych 
i dostarczy miastu 140 jednośladów. Pierwsze 20 minut jazdy 
będzie darmowe, co powinno wystarczyć na przejechanie 
z jednej stacji do drugiej. Koszt wypożyczenia będzie wzrastał 
z każdym kolejnym kwadransem jazdy.
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Z pomocą dla Ukrainy
Polacy od listopada z uwagą śledzą wydarzenia na Ukrainie 
i aktywnie włączają się w działania mające wspierać drogę 
do wolności Ukraińców i pokazywać naszą solidarność 
z sąsiadami walczącymi o demokrację. W związku z tragicz-
nymi wydarzeniami na Majdanie wojsko polskie  rozpoczęło 
organizację misji ewakuacyjnych, w wyniku których ofiary 
starć w stolicy Kijowa są transportowani na leczenie do 
szpitali nad Wisłą. Do tej pory w szpitalach na terenie całej 
Polski leczonych jest 36 obywateli Ukrainy rannych w za-
mieszkach.

Polska dla Polaków
Z sondażu przeprowadzonego na zlecenie Puls Bizne-
su wynika, że Polacy nie czują się zagrożeni konkurencją 
ze strony imigrantów. Sytuacja ta związana jest z faktem, 
że w Polsce mieszka najmniejszy odsetek obcokra-
jowców w całej Unii Europejskiej. Obce obywatelstwo 
posiada zaledwie 0,1 proc. mieszkańców Polski. W Unii 
natomiast średni wynik to 4,1 proc.

Co się działo
W GOSPODARCE
 – luty 2014

Wyjątkowa olimpiada 
Igrzyska Olimpijskie na długo zapiszą się w pamięci polskich 
kibiców. Nasza reprezentacja wróciła z Soczi z najlepszym do-
robkiem w historii. Dwanaście medalowych szans przekształciło 
się w sześć olimpijskich krążków, w tym aż w cztery złote. Olimpij-
skie zmagania wykreowały prawdziwych bohaterów: Kamila Stocha, 
zdobywcy dwóch złotych medali czy Justynę Kowalczyk sięgającą 
po złoto ze złamaną kością lewej stopy. Kolejne krążki zdobywali 
polscy łyżwiarze szybcy. Złoto wywalczył Zbigniew Bródka, srebro 
– drużyna panczenistek, a brąz – panczeniści.

Mieszkanie dla młodych
W l i s topa d z ie  we -
szła w życie ustawa, któ-
ra ma pomóc młodym 
ludz iom w za kupie 
mieszkania. Program 
„mieszkanie dla mło-
dych” ruszy w styczniu 
2014 roku. Dopłatą 10 
lub 15% w zależności 
od stanu cywilnego ob-
jęte zostaną mieszkania 
do 50 metrów kwadra-
towych oraz domy do 
100 metrów. Wsparcie 
państwa dla osób budujących dom miałoby polegać natomiast 
na możliwości odzyskania części podatku VAT za materiały 
użyte do budowy.

Aukcja w LOT
15 lutego w siedzibie PLL LOT odbyła się aukcja bagaży-
-niespodzianek. Licytacji podlegały pakunki wraz z za-
wartością, które pozostawili bądź zagubili pasażerowie 
linii lotniczych.  Najdroższą z nich zlicytowano za 600 
złotych. Było to pierwsze takie przedsięwzięcie w Polsce, 
dzięki któremu LOT opróżnił swoje magazyny. 

Afrykański pomór świń
W Polsce wykryto dwa przypadki wirusa choroby posocznicowej 
zwanej afrykańskim pomorem świń. Zachorowania odnotowa-
no wśród dzików przy granicy z Białorusią, gdzie występują ogni-
ska choroby. Wcześniej również dwa przypadki odnotowano na 
Litwie, w skutek czego Rosja nałożyła embargo na import wieprzo-
winy z całej Unii Europejskiej. W Polsce zaraza ma katastrofalne 
skutki dla rolników – cena polskiej wieprzowiny spadła o połowę.

Wrocław przyciąga!
W lutym zespół analityczny fDi Intelligence opublikował wy-
niki rankingu dotyczące  miast przyszłości. Wynika z niego, że 
Wrocław i Katowice są w czołówce miast europejskich, do których 
trafiło najwięcej projektów. Wrocław znalazł się także w grupie 
miast europejskich „przyjaznych dla biznesu”. 
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powodują wzrostu szans na 
to, że kupimy produkt, któ-
ry reklamują? Istnieją, gra-
niczące z pewnością, obawy, 
iż tak właśnie się stanie. Tak 
łatwo nas omamić. 

Na ratunek
Co więc robić, kiedy z wszyst-
kich stron jesteśmy bombardo-
wani coraz to nowszymi tech-
nikami, mającymi na celu wy-
jęcie z naszych kieszeni jak 
największej ilości gotówki? 
Lekarstwem na wszystko jest 
zachowanie zgodne ze zdro-
wym rozsądkiem. Nie dajmy 
się złapać na lep promocji, 
gratisów i porażających obni-
żek cen. Zawsze powinniśmy 
do tego typu „atrakcji” pod-
chodzić z dużą dozą spokoju 
i świadomości, iż to wszystko 
tylko tak pięknie wygląda. 
Warto także, po przejrzeniu 
gazetki, skonfrontować rzeko-
mo promocyjne ceny z tymi, 
które obowiązują aktualnie. 
Oczywiście, iż w sklepach 
można spotkać się z obniż-
kami. Nie przeceniajmy jed-
nak ich wartości. Im bardziej 
czujemy, że zakup danego 
produktu to dla nas świetna 
okazja, tym bardziej czerwona 
lampka powinna nam się zapa-
lać. Czasem lepiej w ogóle nie 
czytać gazet… 

PRODUKT Auchan Real Biedronka  Lidl Kaufland Tesco Carrefour Leclerc

Najtańszy chleb w przeliczeniu na 1 kg 2,50 3,21 3,18 3,19 3,89 3,33 3,45 3,58

1 kg mąki pszennej 1,65 1,59 1,39 1,45 1,39 1,39 1,53 1,39

Piwo Żywiec 0,5 l 2,85 2,99 2,72 2,72 2,79 2,85 3,09 2,85

Najtańsze piwo 0,5 l 1,59 1,79 1,49 1,39 1,84 1,55 1,39 1,55

Czekolada mleczna Wedel 100 g 2,47 2,55 2,59 2,79 2,99 2,99 2,99 2,89

Najtańsza czekolada 100 g 1,39 1,39 1,39 1,49 1,49 1,65 1,39 1,39

Masło 82% 200 g 3,77 3,99 3,94 3,69 3,99 4,39 4,05 3,59

10 jaj najtańszych 3,13 4,19 3,79 3,89 3,79 3,69 3,98 3,99

Karton mleka 1,5% (1 l) 2,15 2,29 2,19 2,09 2,19 2,19 2,29 2,19

Najtańsza woda niegazowana 1,5 l 0,63 0,63 0,65 0,65 0,69 0,65 0,67 0,65

Cukier biały kryształ 1 kg 2,47 3,09 2,49 3,29 2,38 2,69 2,99 2,49

1 kg kurczaka  6,78 5,49 7,19 7,19 5,15 6,99 7,19 7,89

1 kg najtańszych jabłek 1,25 1,29 1,99 2,00 2,89 2,38 2,00 2,79

1 kg najtańszych ziemniaków 1,09 1,49 1,66 1,59 1,49 1,49 1,59 1,60

8 rolek najtańszego papieru toaletowego 1,22 1,89 1,99 1,69 4,89 1,99 2,89 1,99

Herbata Saga 100 torebek 4,50 4,99 5,07 5,09 4,69 4,75 5,89 5,04

SUMA: 39,44 42,86 43,68 44,33 45,76 44,96 47,38 45,60

Prasa specjalna

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 27 stycznia oraz 24 lutego 2014

Rachunek, oferta kredytowa, 
ulotka z pobliskiej pizzerii 
i w końcu jest! Gazetka rekla-
mująca asortyment marketu. 
O! Jest i  druga, trzecia… 
Prawdziwy zalew informacji. 
Gazetki reklamowe częstokroć 
bywają jedną z niewielu form 
prasowych, po które sięgamy. 
Na pewno są one zdecydo-

wanie najbardziej użytkowe 
od pozostałych. Dzięki nim 
jesteśmy w stanie rozeznać 
się w promocjach, poznać 
nowości czy, co dla sklepów 
najistotniejsze, obudzić w so-
bie potrzebę posiadania cze-
goś, co być może w ogóle nie 
będzie nam przydatne. Gazet-
ki reklamowe stają się coraz 

nie zwracając uwagi na datę 
obowiązywania, idziemy do 
sklepu i, mając w pamięci, iż 
dany produkt ma być w pro-
mocji, wkładamy go do ko-
szyka bez przyjrzenia się cenie 
aktualnej. 
Podobnie działa promocja 
„do wyczerpania zapasów”. 
Najczęściej wspomniane zapa-
sy to wyłącznie symboliczne 
ilości, które, w momencie kie-
dy przychodzimy na zakupy, 
są już oczywiście wysprzeda-
ne. W ich miejscu naturalnie 
znajdziemy towar, jednak 
nie będzie on już podlegał 
promocji. Niestety zagrywka 
psychologiczna, jaka została 
zastosowana w gazetce pro-
mocyjnej na tyle silnie zapi-
sała się w naszej pamięci, że 
bezwiednie pakujemy produkt 
do koszyka. Niewykluczone, 
iż weźmiemy go więcej, niż 

Wracasz do domu po ciężkim dniu pracy. Wysiadka 
z tramwaju/samochodu/autobusu i jeszcze tylko kilka 
kroków, by przez kolejne kilka godzin myśleć wyłącz-
nie o relaksie. Jednak przed wejściem do mieszkania, 
postanawiasz zajrzeć do skrytki pocztowej. 

Ewa 
Tomaszewska

RE
KL

A
M

A

potrzebujemy, bo przecież 
mamy w głowie nieco naciąga-
ną informację o obniżce ceny.  
Zdecydowanie najwięcej sa-
mozaparcia wymagają oferty 
tygodniowe, gdzie w każdym 
dniu tygodnia możemy skorzy-
stać z promocji konkretnego 
produktu. I tak: w poniedzia-
łek mamy 20% obniżki na 
cukier, we wtorek kilogram 
łopatki w cenie pół kilograma, 
a w środę dwa jogurty w cenie 
jednego. Czy znaczy to jed-
nak, że powinniśmy każdego 
dnia stawiać się w sklepie, by 
skorzystać z promocji? Pewnie 
nie, choć trudno zaprzeczyć, 
iż są ludzie, którzy tego typu 
praktyki całkiem chętnie usku-
teczniają. 

Jak z obrazka
Zastanawialiście się kiedyś, 
dlaczego w gazetkach rekla-
mowych produkty prezentowa-
ne są przez szczęśliwe, szczu-
płe kobiety, równie szczęśli-
wych i dobrze zbudowanych 
mężczyzn oraz uśmiechnięte, 
pełne życia dzieci? Odpo-
wiedź jest oczywista – to naj-
zwyklejszy w świecie chwyt 
marketingowy. Czy oglądając 
takie twarze, nie chcielibyśmy, 
aby należały one do nas? Czy 
tak wykreowane postaci nie 
budzą naszej sympatii i nie 

bardziej obszerne. Co więcej, 
część sklepów nie ogranicza 
się do jednej fiszki, drukując 
ich co najmniej kilka i dzieląc 
na branże: żywność, odzież, 
narzędzia, środki czystości itp. 

Pułapki
Każdorazowo, przegląda-
jąc wydrukowaną ofertę rekla-
mową, powinniśmy wykazać 
się szczególną ostrożnością. 
Jak powszechnie wiadomo, 
prezentowane w niej produk-
ty w promocji faktycznie są, 
jednak zazwyczaj wyłącznie 
przez tydzień. Tymczasem 
gazetkę otrzymujemy nawet 
na tydzień przed rozpoczęciem 
jej obowiązywania. Z jednej 
strony niby nic dziwnego 
– markety dają nam możli-
wość zapoznania się z asor-
tymentem na tyle szybko, by 
móc skorzystać z promocji, 
jednak często bywa tak, że, 
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Katastrofa budowlana a odśnieżanie dachów

Warto przypomnieć w tym 
miejscu największą katastro-
fę budowlaną w powojennych 
dziejach Polski, która wyda-
rzyła się całkiem niedawno, 
bo 28 stycznia 2008 roku 
na terenie Międzynarodo-
wych Targów w Katowicach. 
W wyniku  te j  ka tas t rofy 
zginęło 65 osób, a kilka-
set innych zostało rannych. 
Zawalił się wówczas dach 
hali wystawienniczej, która 
została wzniesiona zaled-
wie 6 lat wcześniej. Podob-
nych rozmiarów katastro-
fa  wydarzyła s ię  w ubie-
głym roku w stolicy Estonii, 
gdzie w wyniku zawalenia się 
dachu marketu życie straciło 
ponad 50 osób.  Budynek 
ten został oddany do użytku 
przed dwoma laty, a jego 
twórcy zosta l i  nagrodze -
ni w konkursie architekto-

Zimy jak na lekarstwo, ale temat wydaje się wciąż ak-
tualny, ponieważ odpowiedniej konserwacji obiektów 
budowlanych, brak ich odśnieżania czy też lekceważenie 
symptomów związanych z wadami tych obiektów może 
doprowadzić do katastrofy budowlanej. 

nicznym. Obydwie katastrofy 
zarówno w skutkach,  jak 
i przyczynach nie różniły się 
znacząco od siebie.
Wydaje się, że obu katastro-
fom można było zapobiec, 
gdyby tylko respektowane 
były  pods tawowe zasady 
związane z obowiązkiem dba-
nia o obiekt budowlany, który 
to obowiązek wynika z art. 61 
Prawa Budowlanego. Przepis 
ten, dość niepozorny, nakła-
da na właścicieli i zarząd-
ców obiektów budowlanych 
szereg obowiązków, w tym 
obowiązek odśnieżania da-
chów,  a  w szczególności 
dachów wielkopowierzch-
niowych (galerie handlowe, 
hale wystawiennicze, maga-
zyny, itp.).
Skutki  prawne zaniedbań 
są dotkliwe. Organy nadzoru 
budowlanego mogą w dro-

dze decyzj i  nakazać usu-
nięcie stwierdzonych nie-
prawidłowości  określając 
termin ich wykonania. Jed-
nak w sytuacjach nie cierpią-
cych zwłoki (a taką może być 
zawalony lodem i śniegiem 
dach)  nadzór  budowlany 
może zakazać użytkowania 
obiektu do czasu usunię-
cia stwierdzonych nieprawi-
dłowości. Co więcej, takiej 
decyzji można nadać rygor 
natychmiastowej wykonal-
ności (złożenie odwołania 
nie wstrzymuje jej wykona-
nia), a nadto można ją ogłosić 
ustnie.
Osoby poszkodowane w wy-
niku katastrofy budowlanej 
mogą skierować roszcze -
nia do właściciela budynku 
bez względu na to, czy wła-
ściciel ponosi winę za za-
walenie się nieruchomości, 
czy też jej nie ponosi. Nale-
ży również pamiętać, że oso-
ba poszkodowana w katastro-
fie budowlanej może żądać 
naprawienia szkód również 
od osoby, która ponosi winę 

za zawalenie się nierucho-
mości (np. dzierżawca bu-
dynku). Z powyższego pły-
nie jeden spójny wniosek 
– poszkodowani w wyniku 
katastrofy budowlanej mogą 
dochodzić naprawienia szkód 
od właśc ic ie la  n ierucho -
mości  (odpowiedzialność 
na zasadzie  ryzyka)  oraz 
od winnego zawalenia się 
nieruchomości, np. jej użyt-
kownika (odpowiedzialność 
na zasadzie winy). Jednak 
oba w/w podmioty odpowia-
dają przed sądem na innych 
podstawach prawnych.
Czasami warto zwrócić uwa-
gę na to, co dzieje się na 
dachach  supermarke tów, 
k tó re  odwiedzamy,  j e ś l i 
oczywiście mamy taką moż-
l iwość.  W przypadku na-
dejścia gwałtownego frontu 
z opadami śniegu nie sposób 
odśnieżyć dachu dostatecznie 
skutecznie,  by zalegająca 
na nim warstwa śniegu nie 
zagraża ła  uży tkownikom 
obiektu przykrytego takim 
dachem. Wówczas właściciel 
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Damian 
Buniak 

OK

(zarządca) galerii  handlo-
wej lub innego wielkopo-
wierzchniowego obiektu ma 
obowiązek go zamknąć, by 
nie narażać życia lub zdro-
wia osób w niej się znaj-
dujących. Nie jest w takiej 

sytuacji potrzebna decyzja 
organów nadzoru budowla-
nego o zamknięciu budynku 
– potrzebny jest rozsądek 
i odpowiedzialność.
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Terapia wstrząsowa

Dziewiętnastowieczne miasta 
były przeludnione, stąd ogrom-
nym wyzwaniem dla ich władz 
stawało się zagadnienie zaopa-
trzenia w żywność. Rozwój nauk 
biologicznych, wiedzy o higienie 
i bakteriologii spowodował, że 
administracje miast interesowały 
się coraz bardziej warunkami 
handlu. 
Do 1908 r. we Wrocławiu istnia-
ły duże targowiska na Rynku, pl. 
Solnym (Blücherplatz) i Nowym 
Targu (Neumarkt); na przedmie-
ściach zaś funkcjonowały place 
przy Wróblewskiego (Mauritiu-
splatz), Kościuszki (Tauentzien-
platz), Legionów (Sonnenplatz), 
Solidarności (Wachtplatz) i Jed-
ności Narodowej (Matthiasstras-
se). Już w 1881 r. rada miejska 
zdecydowała się na budowę 
hali przy młynach w pobliżu 
Mostu Uniwersyteckiego. Ko-
lejne projekty przewidywały 
usytuowanie jej na placu przed 
bramą Mikołajską (Nikolaitor). 
Ostatecznie żadna z tych opcji 
nie została zatwierdzona. Następ-
nie w 1890 r. architekt miejski 
Richard Plüddemann zapropo-
nował rozmieszczenie kilku hal 
na przedmieściach w odległości 
10 minut od centrum: pl. Nan-
kiera (Ritterplatz), ul. Teatralnej 
(Zwingerstrasse), Piłsudskiego 
12 (Gartenstrasse), Sikorskiego, 
Sokolniczej, Podwale i Pomor-
skiej. Łącznie w halach miało 
działać co najmniej 900 sto-

Hala Targowa
Arleta 
Ciarczyńska

Zamknięcie handlu żywnością w budynkach pozwalało na zapew-
nienie dostępu do chłodni, bieżącej wody, kanalizacji, oświetlenia 
i wentylacji, a także kontrolę przez policję sanitarną. Zachętą do 
korzystania z hal targowych było umiejscowienie ich w centrach 
miast oraz tworzenie dogodnych możliwości dotarcia do nich.

isk. Dopiero jednak w 1900 r. 
na wniosek nadburmistrza Geor-
ga Bendera rada miejska wybrała 
ze swojego grona członków Ko-
misji Budowy Hal Targowych. 
Komisja zdecydowała ostatecz-
nie o budowie dwóch hal, w tym 
pierwszej przy pl. Nankiera. Na 
działce tej do XVIII w. znajdo-
wał się arsenał miejski, Piaskowy 
(Zeughaus am Sandtor). Przy 
pracach znaleziono zresztą 16 
kul armatnich z granitu, któ-
re wraz z kartuszami wbudowano 
m.in. w wieżę Hali.
Prace budowlane rozpoczę-
to w czerwcu 1906 r. od wyko-
nania wykopu i żelbetowej płyty 
fundamentowej. Utrudnienie 
stanowiła napływająca woda, 
którą trzeba było usuwać przy 
użyciu pomp elektrycznych 
i ręcznych. Teren przy pl. Nan-
kiera był co prawda umocniony 
drewnianymi palami, ale badania 
gruntu wykazały, że dawniej 
płynęła w tym miejscu rzeka. 
Konstrukcja, którą zdecydowano 
się nadać hali, przypominała roz-
wiązania przyjęte w Lipsku i Hali 
Centralnej w Berlinie. Jeden 
z projektantów odbył wcześniej 
kilka podróży studialnych, m.in. 
do tych dwóch miast. W trakcie 
prac budowlanych zmieniono 
także materiał, z którego hala 
miała powstać. Początkowo pla-
nowano wykorzystać konstruk-
cje żelazne, jednak te wymagały 
malowania przynajmniej co 5 

lat i rdzewiały, co niekorzyst-
nie wpływało na ich nośność.  
To wszystko zwiększało kosz-
ty utrzymania. Zdecydowano 
się więc na zastosowanie żelbetu, 
który był tańszy, odporny na 
ogień, nie wymagał konserwacji, 
a także wpływał na skrócenie 
czasu prac budowlanych. Beton 
zbrojny zastosowano ostatecznie 
przy budowie szkieletu hali (6 
łuków o wysokości ponad 17 
metrów), schodów, stropu i za-
daszenia. Elewacje wykonano 
z czerwonej cegły i piaskow-
ca, w niewielkim zakresie wy-
korzystano jasne wątki tynko-
wane. Wieże, w tym zegarowa, 
nawiązują najprawdopodobniej 
do istniejącego tu wcześniej 
arsenału i murów obronnych. 
Do dziś na elewacji można 
zauważyć dekoracje rzeźbiar-
skie - portret przekupki pod 
parasolem, w grubym płaszczu, 
sprzedającej warzywa, ale także 
przedstawiające produkty sprze-
dawane w hali. Na szczytach zna-
lazły się herby Wrocławia (przy 
czym umieszczano je na wszyst-
kich budynkach finansowanych 
przez miasto na przełomie XIX/
XX wieku). Na południowej 
ścianie namalowano obraz, któ-
ry miał przypominać, że wraz 
z powstaniem Hali z miasta 
znikają targowiska. Przedstawiał 
od Nowy Targ w czasie śnieżycy, 
co pokazywało wyższość hal nad 
otwartymi placami. 

Ciekawy Wrocław

Stoiska różniły się wyposaże-
niem w zależności od tego, co 
miało być na nich sprzedawane. 
Stoiska mięsne rozmieszczone 
przy zewnętrznych ścianach 
były zamknięte z każdej strony, 
aby chronić produkty przed ko-
tami. Ściany boczne zbudowano 
z blach w żelaznych ramach, co 
ułatwiało utrzymanie czystości. 
Do dzisiaj oryginalnie wyposa-
żone stanowiska mięsne znajdują 
się w części północnej i zachod-
niej. Na galeriach sprzedawano 
z kolei ptaki, obok znajdowało 
się pomieszczenie, w którym 
je zabijano i skubano. Stoiska 
do sprzedaży ryb wyposażo-
no w specjalne koryta przykryte 
drucianą siatką w celu zabez-
pieczenia przed kradzieżami 
oraz wyskakiwaniem ryb. Wraz 
z przeniesieniem handlu do 
Hali, wprowadzono też sprzedaż 
na wagę - klienci za opłatą mogli 
sprawdzać ciężar zakupionych 
towarów.
Decyzję o budowie dwóch hal 
podjęto ostatecznie w lutym 
1901 r. Bliźniaczy obiekt miał 
powstać przy ul. marsz. Piłsud-
skiego 27-29 (wówczas ul. Ko-
lejowa 43-45 - Friedrichstrasse). 
Teren ten określano mianem 
Wygonu Świdnickiego (Schwe-
idnitzer Anger). Po zburzeniu 
fortyfikacji miejskich, znajdo-
wały się tam ogródki działkowe.
Prace przy obu halach rozpo-
częto w tym samym czasie 
i prowadzono tym samym sys-
temem, tzn. jednocześnie wy-
konywano kilka faz budowy. 
Również w przypadku hali 
przy ul. Kolejowej duży pro-
blem sprawiała napływająca 
do wykopów woda, co praw-
dopodobnie wynikało z tego, 
że wcześniej w tym miejscu 
istniał staw. Konstrukcja opierała 
się na sześciu łukach o wyso-
kości 17 m. Jedyna wieżyczka, 
jaką zamieszczono była raczej 
skromna, z cebulastym dachem, 
ale generalnie szczytowa część 
elewacji nie różniła się niczym 
od wejścia do Hali Targowej I. 
Na portalu umieszczono rzeź-
bę przedstawiającą handlarkę 
z dwoma mężczyznami nio-

W tekście wykorzystano 
zdjęcia z książki A. Gry-
glewskiej „Wrocławskie 
hale targowe 1908-2008”
Autorka prowadzi blog
www.spacerempowroclawiu.pl 

sącymi towary. Przy wejściu 
głównym znajdował się też napis 
„Markthalle” w otoczeniu roślin, 
z rzeźbami biegnących gęsi i ko-
guta, jednak elementy te skuto 
po wojnie. 
Przed budynkiem hali wybu-
dowano zawodową szkołę uzu-
pełniającą, obecnie Urząd Skar-
bowy Wrocław-Śródmieście. 
W hali znajdowało się w sumie 
sześć klatek schodowych (w 
tym dwie prowadzące do piw-
nic) i dwie windy. Od strony 
ul. Kolejowej powstał budynek 
z gospodą, sklepem, biurami 
zarządu hali, stanowiskiem opłat 
celnych i mieszkaniami dla 
urzędników. W obu halach znaj-
dowały się stacje opatrunkowe 
i pomieszczenie wagi. Ponadto 
przygotowano pokoje socjalne 
dla pracowników hali, sanita-
riaty i budki telefoniczne. Roz-
mieszczenie stoisk było bardzo 
podobne w obu budynkach. Wa-
runki oświetleniowe w drugiej 
hali oceniano jako nieco gorsze 
niż w obiekcie przy ul. Piasko-
wej, co wynikało z usytuowania 
jej między istniejącą zabudową. 
W związku z tym podwyższono 
okna ponad linię okapu dachu. 
Do górnych okien prowadziły 
pomosty z żelaza.
Zimą 1945 r. hala przy ul. 

Kolejowej uległa znacznym 
zniszczeniom w wyniku pro-
wadzonych działań wojen-
nych. Najbardziej uszkodzone 
były: jedna z poprzecznych 
naw i duża powierzchnia żel-
betowej płyty stropów piwni-
cy. W takim stanie budynek 
utrzymano przez prawie 30 lat, 
aż 31 marca 1973 r. żołnierze 
Wyższej Szkoły Oficerskiej 
Wojsk Inżynieryjnych im. gen. 
Jakuba Jasińskiego wyburzyli 
ją. Jedynym obiektem z zespołu 
hali targowej, który przetrwał 
do dzisiaj, jest gmach obecnego 
Urzędu Skarbowego (od 1966 r. 
- Zespół Szkół Elektrycznych, 
później Elektronicznych).
Hala Targowa przy ul. Piasko-
wej nie ucierpiała mocno w cza-
sie wojny. Zachowały się w niej 
m.in. oryginalne posadzki, sto-
iska, urządzenia chłodnicze 
i windy. Remont przeprowadzo-
no dopiero na początku lat 80. 
XX wieku.

najtańszy sklepOK
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dawano jednakowy szacunek, 
o czym dobitnie świadczy 
pogrzeb Richthofena. Ową 
ceremonię, z wszelkimi woj-
skowymi honorami, zorga-
nizował 3. dywizjon austra-
l i jskich sił  powietrznych. 
Uczestniczyło w niej wielu 
brytyjskich i francuskich pilo-
tów, przedkładających podziw 
dla człowieka nad nienawiść 
do wroga.

Historia Czerwonego Barona

M a n f r e d  u r o d z i ł 
się w 1892 r. w kamienicy przy 
Kaiser-Wilhelm-Strasse 92-94 
(róg Powstańców Śląskich 
i Wielkiej). Tutaj też spędził 
pierwsze dziewięć lat swojego 
życia. Dorastał w pięknej, re-
prezentacyjnej dzielnicy Wro-
cławia, poprzecinanej wie-
żami wystawnie zdobionych 
pierzei. W 1901 r. wraz z ro-
dziną przeniósł się do Świdni-
cy, tam też został posłany do 
szkoły wojskowej. Dziesięć lat 
później służył już w armii pru-
skiej. Początek oficerskiej ka-
riery młodego barona przypadł 
na czasy I wojny światowej. 
Jako kawalerzysta stacjonował 
na terenie dzisiejszej Polski, 
z dala od linii frontu. Am-
bitny i żądny sukcesów, nie 
mógł znieść braku konfrontacji 
z nieprzyjacielem. W 1915 r. 
poprosił o przeniesienie do lot-
nictwa. Od tej pory rozpoczęła 
się jego ogromna fascynacja 

Wrocławska ziemia wydała na świat bezapelacyjnie najlepszego lotnika I 
wojny światowej, przed którym drżeli piloci całej Europy. Mowa oczywiście 
o Manfredzie von Richthofenie, nazwanym Czerwonym Baronem.

awiacją. Wbrew niemieckiej 
propagandzie – nie był wzo-
rowym uczniem. Co więcej, 
oblał  swój kurs pi lotażu, 
gdy w pierwszym samodziel-
nym locie uszkodził podwozie 
aeroplanu. 
Sława czerwonego samolotu
Punktem zwrotnym w karierze 
Manfreda von Richthofena 
okazało się zaprzyjaźnienie 
z asem lotnictwa, Oswaldem 
Boelcke. Po długich staraniach 
otrzymał upragnioną licencję 
pilota, Boelcke zaś zapropono-
wał mu szkolenie bojowe i do-
łączenie do nowo utworzonej 
eskadry myśliwskiej Jagdstaf-
fel 2. Od tej pory losy młodego 
lotnika potoczyły się zupełnie 
nieoczekiwanym torem. Przez 
trzy kolejne lata zdołał zestrze-
lić 80 maszyn wroga, zosta-
wiając w tyle swego mistrza. 
Charakterystycznym, czerwo-
nym samolotem siał postrach 
na wszystkich frontach. Otrzy-

mał najwyższe pruskie odzna-
czenia, błyskawicznie stał się 
też narodowym bohaterem. 
21 kwietnia 1918 r., u szczytu 
swojej chwały, ruszył po 81. 
zwycięstwo. Podczas pościgu 
za brytyjskim samolotem do-
sięgły go wrogie pociski arty-
leryjskie. Jeden z nich przeszył 
ciało barona, uszkadzając 
jego płuca, wątrobę i serce. 
Czerwony trójpłatowiec spadł 
bezwiednie, przynosząc śmierć 
swojemu pilotowi.

Bohater dla każdego
Co sprawiło, że o Czerwo-
nym Baronie do dziś  po-
wstają książki, gry i filmy? 
Z pewnością  swój  udział 
mają tu niezliczone opowieści 
o rycerskości von Richtho-
fena, który potrafił wylądo-
wać w pobliżu zestrzelone-
go samolotu i uścisnąć rękę 
swojemu przec iwnikowi . 
Pomimo tych szlachetnych 
gestów musimy pamiętać, że 

stanowił przede wszystkim 
szalenie skuteczną maszynę 
do zabijania. Niektóre mo-
nografie wspominają wręcz 
o bezwzględności, z którą za-
dawał obrażenia wrogim pilo-
tom. Kult Czerwonego Baro-
na w Republice Weimarskiej 
osiągał nieraz absurdalne roz-
miary. Na terenie dzisiejszego 
Wrocławia znajdywały się aż 
trzy ulice i dwa place nazwane 
jego imieniem (ul. Pękalskie-
go, Górnicza, Unruga oraz pl. 
Wiślany i plac w okolicach ul. 
Kosmicznej). Postać asa pod-
chwyciła również nazistow-
ska propaganda, za wstawien-
nictwem Hermanna Goeringa 
(który przejął dowództwo 
na jednostką barona po jego 
śmierci, w czasach III Rze-
szy chciał prawdopodobnie 
uszczknąć dla siebie część 
jego chwały). Wydawało się, 
że okrucieństwa hitlerowców 
zachwieją globalną pamięć w w w . r e g o r . p l

Wrocław 
ul. Daszyńskiego 28 

tel. (71)322-86-44 lub 601-743-311

OK

Grzegorz 
Pietrzak

o dawnych niemieckich bo-
haterach, tak się jednak nie 
stało. Wręcz przeciwnie – do 
dziś Richthofena wspominają 
miłośnicy lotnictwa na całym 
świecie. 
Czy Polakom wypada czcić 
pamięć pruskiego pi lota? 
I wojna światowa była ostat-
nim konf l ik tem,  podczas 
którego żołnierzy wszyst-
kich narodowości chowano 
na wspólnych cmentarzach. 
Wrogom i przyjaciołom od-

RE
KL

A
M

A

Filozofia herbaty we wrocławskiej Czajowni

Tak o herbacie pisał w „Księdze 
Herbaty“ japoński uczony Kaku-
zo Okakura (1862-1913). Reguła 
ta do dziś przyświeca ludziom 
herbaty zgromadzonym wokół 
praskiego Towarzystwa Miło-
śników Herbaty. Na początku 
lat 90-tych postawili oni sobie 
za cel wypracowanie kanałów 
dostaw najlepszej i zawsze świe-
żej herbaty bezpośrednio z ob-
szarów produkcji do Czajowni 
Matki zlokalizowanej na Placu 
Wacława w Pradze. Jeszcze wte-
dy nie wiedzieli, że za 20 lat będą 
przewodnikami na herbacia-
nej ścieżce dla kilkudziesięciu 
stowarzyszonych herbaciar-
ni w wielu krajach. Dziś herbatę 
bezpośrednio od Towarzystwa, 
można dostać w Czechach, 
Polsce, na Słowacji i Węgrzech 

Filozofia herbaty to nie tylko estetyka w potocznym znaczeniu tego słowa, 
ponieważ w połączeniu z etyką i religią wyraża nasz ogólny pogląd wobec 
człowieka i przyrody. Jest nauką o zdrowiu, ponieważ wymaga czystości. 
Jest oszczędnością, ponieważ cieszy się raczej z rzeczy prostych aniżeli 
skomplikowanych i drogich. Jest geometrią moralną do tego stopnia, do 
jakiego określa nasze powiązania poszczególności z całością. Przedstawia 
prawdziwego ducha wschodniej demokracji, ponieważ czyni ze swych 
miłośników arystokratów smaku.

oraz w Stanach Zjednoczonych. 
Uwielbienie herbaty i fascynacja 
jej kulturą od początku działal-
ności pchało Miłośników bezpo-
średnio na plantacje herbaty. Na-
wiązywanie i podtrzymywanie 
osobistych i przyjacielskich re-
alacji z plantatorami pozwala na 
utrzymanie najlepszej jakości 
i świeżości oferowanych herbat. 
Historia Czajowni we Wrocła-
wiu zaczyna się w roku 2010, 
kiedy młodzi ludzie zainspirowa-
ni Dobrą Czajownią w Czeskim 
Cieszynie, postanawiają wejść na 
ścieżkę herbaty wytyczoną przez 
Miłośników Herbaty i dołączyć 
do ich Towarzystwa. Szybko 
jednak okazuje się, że ścieżkę 
herbaty należy wyznaczać same-
mu, gdyż świat herbaty jest tak 
obszerny, że im szersza ścieżka, 

tym trudniej znaleźć właściwą 
drogę. 
Podobnie, jak autor wstępu, 
Kakuzo Okakura, wymienia 
najróżniejsze aspekty dotyczące 
filozofii picia herbaty, winno być 
powiedziane, że w herbaciarni 
spotyka się kilka podobnych 
płaszczyzn. Ważne, by uświado-
mić sobie, że dochodzi tu do spo-
tkań zupełnie różnych wpływów 
artystycznych, kulturalnych, spo-
łecznych, religijnych i innych. 
W czarce herbaty odzwiercie-
dlają się ślady tradycji kultu-
ralnych narodów Chin, Japonii 
czy subkontynentu Indyjskiego. 
Na powierzchni herbaty odbija 
się kolorowy dywan obyczajów 
świata arabskiego, tradycji starej 
Europy i młodej Ameryki. Kto 
umie słuchać, może w dźwiękach 

bulgoczącej wody rozpoznać 
śpiew indyjskich guru zmieszany 
z dźwiękiem japońskiego fletu 
Shakuhatchi bądź śpiewem gar-
dłowym tybetańskich lamów. 
W środowisku herbaciarni jest 
absolutnie niezbędnym, by wy-
zbyć się czarno-białego sposobu 
postrzegania świata. Miejsce, 
które przez samotną egzystencję 
jest przeznaczone, by spotykały 
się w nim najróżniejsze wpły-
wy, staje się pewnego rodzaju 
centrum. Dla niektórych jest 
herbaciarnia „czymś“ pomię-
dzy kościołem a knajpą. Inni 
postrzegają herbaciarnię jako 
miejsce, w którym można się 
zrelaksować. Można by powie-
dzieć, że herbaciarnia jest środ-
kiem. Jednak wyrażenie środek 
nie oznacza pyszałkowatego 
„pępka“, raczej ma znaczenie 
przestrzeni, w której poszuku-
je się harmonii. Jest to miej-
sce, w którym nieustannie docho-
dzi do wyrównywania wpływów 
zewnętrznych (kulturowych, 
społecznych, socjalnych, religij-
nych, narodowościowych, itd.) 
i wewnętrznych (indywiduali-
zmu jednostek, ich duchowych 
założeń czy nastrojów). Nie ma 

na świecie żadnej religii, która 
powinna być w herbaciarni  
uprzywilejowana. Wręcz od-
wrotnie, herbaciarnia  powinna 
być miejscem, które bije swo-
ją religijną niezależnością i to-
lerancją. Herbaciarnia jest miej-
scem, w którym są respektowane 
absolutne i najwyższe wartości 
duchowe. Przez to jednak nie 
jest powiedziane, że świat her-
baciarni powinien się zamykać 
przed ewentualnymi wpływami 
światowych religii. Przeciwnie, 
dlaczego zabraniać wstępu mu-
zułmańskiemu oddaniu, chrze-
ścijańskiej pokorze, buddystycz-
nej tolerancji, hinduistycznemu 
zapałowi czy żydowskiemu 
poczuciu ładu i tradycji?
Filozofia herbaty opiera się 
jednak na samej herbacie, czyli 
spraparownych listkach Herbaty 

chińskiej (łac. Camelia sinensis). 
W naszej kulturze, herbatą nazy-
wa się także wszelkiego rodzaju 
napary z innych roślin, co jednak 
nie jest do końca precyzyjne. 
Misją Czajowni jest szerzenie 
kultury herbacianej oraz wie-
dzy w zakresie herbat. Chcemy, 
aby jak najwięcej osób odnajdy-
wało fascynację w poznawaniu 
tej wspaniałej rośliny. Uświada-
miamy naszym gościom, że na-
par z listków Camelii, w zależno-
ści od miejsca uprawy, sposobu 
i pory zbiorów, a przede wszyst-
kim metody przetworzenia, 
to tak naprawdę ogromna paleta 
smaków i aromatów. 
W kolejnych odcinkach cyklu 
„Rzecz o herbacie“ podzielimy 
się z Czytelnikami naszą herba-
cianą wiedzą.

Rzecz o herbacie
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pogłębiła budowa Autostrado-
wej Obwodnicy Wrocławia. 
Jej powstanie uwolniło co 
prawda miasto od tranzytu, 
ale równocześnie zachęciło 
mieszkańców do skorzysta-
nia z wolnej przestrzeni na 
drogach. W tym czasie prio-
rytetem powinno być uspraw-
nienie komunikacji miejskiej 
i pokazanie wrocławianom, 
że dojazd do pracy tramwa-
jem czy autobusem może być 
skuteczną alternatywą. W tej 
chwili mała ilość ścieżek ro-
werowych, autobusy kursują-
ce co 20 minut czy spóźnia-
jące się tramwaje zniechęcają 
do porzucenia samochodu. 
Chybionym pomysłem na 
odblokowanie miasta oka-
zała s ię  inicjatywa „park 
and ride”, wdrożona podczas 
Euro 2012. Idea zakładała, 
że wrocławianie pozosta-
wią swoje samochody na 
oznaczonych, oddalonych 
od centrum, parkingach, a do 
miasta dostaną się za pomocą 
tramwajów i autobusów. Po-
mysł nie przyniósł oczekiwa-
nych rezultatów. 
Władze Wrocławia nie za-
przestają jednak starań w tej 
kwes t i i .  Jak i ś  czas  t emu 
udostępniono mieszkańcom 
możliwość poruszania się 
z biletem czasowym MPK 
p o c i ą g a m i ,  k u r s u j ą c y m i 
między wrocławskimi sta-
c j ami .  Mag i s t r a t  r ozwa -
ża również pomysł wpro-
wadzenia tramwajów dwu-
systemowych, które mogą 
jeździć także po torach ko-
lejowych. Ale to na razie 
tylko pomysł.

OK

Wrocław utknął w korkach

Wrocław liderem! To zdanie powinno napawać mieszkańców mia-
sta dumą i zachwytem. Ale nie w tym przypadku, bo według badań 
natężenia ruchu Wrocław zajął niechlubne pierwsze miejsce na liście 
najwolniejszych miast Polski. 

P r z e m i e s z c z a n i e  s i ę  p o 
Wrocławiu nigdy nie  na-
leżało do łatwych, jednak 
najnowsze wyniki serwisu 
korkowo.pl pokazują, że sytu-
acja w mieście jest wręcz dra-
matyczna. Średnia prędkość 
poruszania się samochodów 
po wrocławskich ulicach wy-
nosi obecnie tylko 32,5 km/h 
i daje tym samym pierwsze 
miejsce na liście najwolniej-
szych miast Polski. 
Najbardziej  zakorkowane 
ulice znajdują się w promie-
niu 2 kilometrów od Rynku. 
Chodzi  tu głównie o Ka-
zimierza Wielkiego i ulicę 
Grodzką oraz Plac Domini-
kański. Samochody jadą wol-
niej również na Piłsudskiego 
i Podwalu, gdzie w godzinach 
szczytu prędkościomierze 

pokazują średnio 29 km/h. Za-
tory drogowe można spotkać 
także w okolicach Ronda Re-
gana i Wyszyńskiego, co spo-
wodowane jest przede wszyst-
kim remontem ulicy Marii 
Skłodowskiej-Curie. Im dalej 
od centrum, tym sytuacja na 
drogach staje się lepsza. Nie 
chroni to jednak kierowców 
od zatorów drogowych na uli-
cach: Legnickiej, Powstańców 
Śląskich, Hallera, Traugutta, 
Sienkiewicza czy Borowskiej. 
Najlepsze warunki do jazdy 
mają kierowcy poruszający się 
po ulicach oddalonych 10-15 
kilometrów od centrum. Tam 
średnia prędkość oscyluje wo-
kół 56 km/h. Niestety, rów-
nież na obrzeżach miasta 
można utknąć na ulicy Opol-
skiej, Strachocińskiej oraz na 

Angelika 
Wołoszańska

Bielanach Wrocławskich.
Aktualna sytuacja na dro-
gach przedstawia się gorzej 
niż wiosną 2013 roku, kiedy 
to Wrocław zajmował drugie 
miejsce ex aequo z Krako-
wem i Olsztynem. Co jest 
przyczyną takiego stanu? 
Biorąc pod uwagę fakt, że 
poprzednie badania prze-
prowadzone były w porze 
letniej, można przypuszczać, 
że wpływ na płynność poru-
szania się po wrocławskich 
drogach ma klimat. Słoneczna 
pogoda polepsza widoczność 
i usprawnia jazdę samocho-
dem, a dodatkowo sprzyja ro-
dzinnym wypadom za miasto, 
co jednocześnie odciąża ulice. 
Źródła zaistniałego problemu 
należy jednak szukać gdzie in-
dziej. Problem paradoksalnie 
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pomniane zwyczaje ludowe. Było 
zabijanie grajka – w zasadzie na 
niby i oznaczało całkowite koń-
czenie wszelakich zabaw i uciech. 
Polegało na wywiezieniu go tuż 
przed północą na taczkach na roz-
stajne drogi i bicie garnkiem pełnym 
popiołu. Czasem grajek był palony 
na stosie – stawiano go wśród tlących 
się grochowin i wypuszczano kota. 
Uciekający futerkowiec symboli-
zował znikającą duszę muzykanta. 
A gdyby tak dzisiaj, współcześnie, 
niejednego zwącego się disc-jocke-
jem porwać i z mini dyskiem wypu-
ścić na skrzyżowaniu...? 
      Natomiast radosny pogrzeb żuru 
i śledzia symbolizował zakończenie 
Wielkiego Postu, w którym wów-
czas rygorystycznie przestrzegano 
przykazań i umartwiającego menu. 
Ale równocześnie była to także zdro-
wa dieta. W dzisiejszych czasach na 
schudnięcie zaleca się  pływanie  – 
lecz popatrzmy jak wyglądają stale 
pływające wieloryby... 

OK

Pogrzebowe radości

Przy tym szczegółowo wyjaśnia, 
kto kim był. Uważa, iż skoro dla 
niej jest to bliskie sercu, to i nam 
się spodoba. Efekt jest porażający, 
aczkolwiek sama jest bardzo miła 
i gościnna. Na szczęście jej dzieci 
oraz ładna, młoda siostrzenica Ania 
są inne i konkretne: w międzyczasie 
potrafią dać nam coś innego... 
W swym żywocie rozrywkowego 
człowieka niezbyt poczciwego by-
wałem świadkiem tragikomicznych 
sytuacji wywołujących mimowolny 
huragan śmiechu. Bo jak utrzymać 
śmiertelną powagę na cmenta-
rzu, gdy ktoś z najbliższej rodziny 
zmarłego podchodzi do dołu, aby 
na spuszczoną trumnę wrzucić 
symboliczną grudkę ziemi, potyka 
się i wpada do tego grobu...
25 lat temu, w listopadzie, po 22.30, 
zdarzył się głośny wypadek, w któ-
rym obok Hali Ludowej zginęły trzy 
osoby. Ich fiat zderzył z rozpędzo-
nym tramwajem jadącym z Mostu 
Zwierzynieckiego. Cała trójka sta-

Wojciech 
Mach

Jedna z moich znajomych, p. Irena, ma nietuzinkowy zwy-
czaj narzucania swym gościom odpowiedniego nastroju. 
Idąc do kuchni, aby przygotować poczęstunek, zostawia 
im do przeglądania gruby album z rodzinnymi zdjęciami z 
pogrzebów trzech pokoleń – od prawie 100 lat! 

nowiła skład naszej orkiestry. Tak 
się złożyło, że popołudniu na Krzy-
kach wygłaszałem parapsycholo-
giczną prelekcję o życiu pozagrobo-
wym  i zaraz jechałem do restauracji 
Saska przy Olszewskiego prowadzić 
Bal Samotnych z dochodem na cel 
charytatywny. W czasie  imprezy 
moi muzycy byli wyjątkowo bardzo 
niespokojni i nieswoi. Na  pogrzebie, 
po wygłoszeniu kilku słów jako szef 
grupy, podszedłem do grobu złożyć 
kurczowo trzymany wieniec. Cały 
czas czułem, że coś dużego wisi 
i plącze mi się między nogami lecz 
dopiero po położeniu wieńca zo-
baczyłem, iż trzymałem tylko jego 
oderwaną rączkę. Ponoć wyglądało 
to zabawnie! 
Bywały przypadki, że rodzina sama 
załatwiała wszystkie formalności – 
poszli do grabarza omówić wykopa-
nie grobu i potem, w przedstypowej 
atmosferze, zapomnieli o uzgodnie-
niu przywiezienia ciała na określoną 
godzinę i dzień...    

Opowiadał  Pan Jarosław – dziś 
nobliwy, znany przedsiębiorca – jak 
to ongiś babcia stale go zamęczała 
prośbami o pochowanie jej w Alei 
Zasłużonych gdy już umrze. – Ale 
przecież niczym na to nie zasłuży-
łaś – tłumaczył cierpliwie wnuk. 
Nie przekonywało to staruszki. Aż  
kiedyś wrócił późno, wstawiony 
alkoholowo i na pytanie babci o po-
wód tak późnego powrotu wyjaśnił: 
 - Załatwiałem dla ciebie sprawę, 
najpierw z proboszczem, a potem 
z grabarzem – jutro masz być gotowa 
na godzinę 13. 
Och, co to się wtedy działo!  Ale za to 
Jarek miał już spokój…    
Po wojnie częste były przypadki 
nocowania w starych, zdewasto-
wanych grobach, grania w piłkę 
nożną wyciągniętymi z nich ponie-
mieckimi czaszkami – aż powietrze 
furczało… m.in. na cmentarzu 
przy ul. Bujwida. Popularne było 
nocne układanie szkieletów na 
przystankach tramwajowych oraz 
straszenia przechodniów rzucanymi 
zza winkla kośćmi ludzkimi. Zapew-
ne wynikało to z przekonania, że to, 
co poniemieckie, nie zasługuje na 
żaden szacunek. Natomiast jeszcze 
teraz telewizja pokazuje przypadki 
bezdomnych z wyboru, wege-
tujących w starych grobowcach 
i wykorzystujących płyty nagrobne 
jako stół…  
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Do powojennych anegdot przeszedł 
przypadek uroczystej ekshumacji 
ciał, gdy wysoki rangą urzędnik 
z partyjnego nadania – nie z wy-
kształcenia – po przemówieniach 
zakomenderował” – A teraz przy-
stąpmy do konsumpcji.  
A całkiem niedawno nad grobem 
zmarłej komunistycznej działaczki 
o imieniu Róża jej ideowy towarzysz 
kombatant przejęzyczył się i poże-
gnał Różę Luksemburg...
Jeszcze w latach 60. na ulicach 
Wrocławia można było natknąć się 
na otwarty karawan za którym szli 
żałobnicy – teraz taką formę po-
grzebu uznalibyśmy za makabreskę. 
A co stałoby się, gdyby do tram-
waju wsiadł ktoś z małą, dziecięca 
trumienką pod pachą? Mało tego, 
niektórzy trzymają w mieszkaniach 
urny z częścią skremowanych pro-
chów najbliższych, tworząc z pokoju 
mini sanktuarium. Brr!         
W jednej z restauracji od godziny 18 
prowadziłem stałe wieczorki tanecz-

ne. I zdarzyło się, że popołudniowa 
stypa rozpoczęła się z opóźnieniem 
i długo się przeciągnęła. Gdy tłum-
nie zaczęli przychodzić moi balowi 
goście, część żałobników mocnymi 
trunkami nadal intensywnie czciła 
pamięć zmarłego. W efekcie w czę-
ści lokalu zataczali się stypowicze, 
a dla   zabawowiczów rozpoczy-
nałem tańce. Po chwili pogrzebowi 
goście dziarsko dołączyli do tanecz-
nego korowodu krzycząc „a gdzie 
jest nieboszczyk Staszek? Nie ma 
– to jego strata!”   
Organizując dla firmy imprezę 
okolicznościową musiałem zare-
zerwować lokal. Wypytywałem 
kierowniczkę restauracji, czy aby 
na pewno ma wolny termin za trzy 
tygodnie, bo przecież ktoś mógł go 
zarezerwować na stypę. Długo nijak 
nie mogłem pojąć, że miejsca na sty-
pę nie zamawia się z dokładną datą,  
z miesięcznym wyprzedzeniem...
Zimowy karnawał już się koń-
czy więc przypomnę dawne, za-

Edukacja od wczesnych lat
Tempo współczesnego życia powoduje, że 
coraz młodsi ludzie potrafią coraz więcej. Tak 
jak nikogo już nie zaskakuje wymóg przynaj-
mniej podstawowej znajomości języka angiel-
skiego, tak dzieciom już na etapie przedszkola 
towarzyszą zajęcia fakultatywne. 

- Stawiamy nie tylko na wy-
chowanie, ale też na edu-
kację naszych podopiecz-
nych, mając świadomość, że 
dzieci najbardziej rozwijają 
się w przedziale 3 do 5 roku 
życia – mówi Wiesława Ma-
kuszewska, dyrektor przed-
szkola  z  grupą ż łobkową 
Tęczowa Akademia.
Język angielski jest już stan-
dardem nie tylko w szkołach, 
ale i w wielu placówkach 
przedszkolnych.  Poprzez 
zabawę już w wieku 3 lat 
dzieci mogą przyswajać obce 
słówka, bo o wypowiedzi 
pełnozdaniowe byłoby oczy-
wiście trudno. Te lekcje bar-
dziej przypominają zabawę 
niż rzeczywistą naukę znaną 
ze szkolnych ław.
Kontrowersyjna wciąż refor-
ma szkolnictwa zakładająca 
obowiązek szkolny już dla 

sześciolatków nie pozostaje 
bez wpływu na przedszkola. 
Jak przyznaje nasza rozmów-
czyni, w Tęczowej Akademii 
do grupy przedszkolnej mogą 
uczęszczać już 2,5-latki. Jed-
nak odpowiednio przeszkolo-
ne i zaangażowane opiekunki 
potraf ią  szybko zniwelo -
wać rozłąkę malucha z do-
mem, która jest szczególnie 
silna i emocjonalna w pierw-
szych dniach od posłania 
pociechy do takiej placówki.
Najmłodsi nie spędzają czasu 
bezczynnie ze względu na 
szeroką ofertę nauczania, 
które polega w głównej mie-
rze na beztroskiej zabawie.
- Codziennie mamy tzw. za-
jęcia ekstra. Mam tu na my-
śli różnego rodzaju specjali-
stów – logopedów, są zajęcia 
z plastyki, muzyki, rytmiki 
i tańca, jogę. Są także za-

jęcie z tenisa, a od wiosny 
przymierzamy się do urucho-
mienia regularnych spotkań 
z trenerem piłki nożnej dla 
dziec., także tych z zewnątrz, 
które chciałyby w takich zaję-
ciach uczestniczyć – wylicza 
Wiesława Makuszewska.
Przedszkole powinno być 
takim miejscem, w którym 
dzieci mogą w pełni prze-
żywać swoje radosne dzie-
ciństwo i każdego dnia od-
krywać swój nieskończony 
potencjał twórczy. Dlatego 
tak ważny jest dobór odpo-
wiedniej kadry, ale i progra-
mu zajęć.
- Co ważne każda grupa wie-
kowa dzieci posiada ten sam 
program zajęć dodatkowych, 
tyle że odpowiednio dopaso-
wany do rozwoju i umiejęt-
ności – podkreśla dyrektor 
Tęczowej Akademii.
- Następnie te dzieci idą do 
zerówek czy to szkół i więk-
szość rzeczy, z którymi tam się 
spotykają, jest im już znana, co 
pozwala uniknąć pierwszego 
stresu – dodaje.
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Hobby czy inwestycja?

Jeśli mamy do czynienia z mo-
netą kolekcjonerską, to jed-
nym z warunków jest wybity 
na niej nominał, czyli będzie 
ona pełnoprawnym środkiem 
płatniczym w jakimś kraju. 
Przykładowo współczesne 
monety kolekcjonerskie, które 
jednocześnie są oficjalnymi 
środkami płatniczymi w Pol-
sce bije Narodowy Bank Pol-
ski. Zasadniczo dzielą się one 
na monety złote o nominałach 
100 i 200 złotowych, monety 
srebrne o nominałach 10 i 20 
złotych oraz monety z Nordic 
Gold, zwykle dwuzłotowe. 
Dość łatwo dostępne są rów-
nież monety z innych kra-
jów, w tym tak egzotycznych 
jak Wyspy Cooka, Tuvalu 
czy Palau. Należy jednak do-
kładnie sprawdzać oferty, 
które często otrzymujemy 
pocztą lub telefonicznie, bo 

Podstawową umiejętnością dla kolekcjonera, nawet początkującego, 
powinno być rozpoznanie, czy faktycznie ma do czynienia z monetą. 
Na rynku pojawia się wiele medali i numizmatów, które wyglądają jak 
monety, ale ocena ich wartości kolekcjonerskiej jest bardzo trudna.

Tomasz 
Augustyniak

te mogą być zaledwie pokryte 
srebrem lub śladową ilością 
złota i niewarte nawet swojej 
promocyjnej ceny. 
Inwestuj albo kolekcjonuj
W przypadku monet kolek-
cjonerskich o cenie w pierw-
szej kolejności decydują ro-
dzaj stopu, próba i nakład. 
W dłuższej perspektywie wy-
mienione czynniki decydują 
też o wartości kolekcjoner-
skiej ,  do której  dochodzi 
jeszcze wiek monety. Choć 
są przypadki gdzie moneta 
srebrna z 2004 roku osiągnie 
gorszą cenę niż moneta z po-
dobnej serii i o podobnym 
nakładzie np. z roku 2006. 
W takiej sytuacji decydująca 
może być próba stopu. Istotna 
jest również rzadkość kolek-
cji. W przypadku monet emi-
towanych przez NBP niektóre 
kolekcje cieszą się większym 

powodzeniem wśród kolek-
cjonerów. W takiej sytuacji 
nawet monety z Nordic Gold 
o nominałach 2 zł mogą po 
kilku latach osiągnąć cenę 
kilkuset złotych.
- Jeśli  chcemy rozpocząć 
inwestowanie w monety ko-
lekcjonerskie lub po prostu 
zacząć przygodę z numizma-
tyką, trzeba być na bieżąco 
z planami emisyjnymi NBP, 
orientować się w najbardziej 
popularnych kolekcjach pol-
skich i zagranicznych – radzi 
Wojciech Kaźmierczak, pre-
zes Mennicy Wrocławskiej. 
- Dzięki temu łatwiej będzie 
dobrze ulokować swoje pie-
niądze i przewidzieć możliwe 
zmiany cen. Warto intereso-
wać się światowym rynkiem 
numizmatycznym, gdyż emi-
sje z takich krajów jak Nowa 
Zelandia są często dostęp-

ne również w Polsce – dodaje.
Przykładem może być se-
ria poczty nowozelandzkiej, 
która prowadzi dystrybucję 
niezwykłych monet. Chodzi 
o oficjalny środek płatniczy 
z krainy znanej fanom prozy 
Tolkiena i filmów z cyklu 
„Władca Pierścienia”. W ten 
sposób złote monety z Śród-
ziemia pojawiły się w naszym 
świecie. 
Zostać bulionerem
O d  m o n e t  k o l e k c j o n e r -
skich wyraźnie należy odróż-
nić monety bulionowe, czyli 
monety lokacyjne. Obecnie 
są bite właśnie w celach in-
westycyjnych. W ten sposób 
zamiast np. zwykłej uncji zło-
ta lub srebra możemy zakupić 
jedną z monet lokacyjnych. 
Zamiast nominału na takich 
monetach widnieje zwykle 
zawartość kruszcu (np. jedna 

uncja). Może to być złoto, 
srebro lub platyna.
Najstarszą bitą do dziś monetą 
bulionową jest południowo-
afrykański Krugerrand, który 
emitowany jest od 3 lipca 
1967 roku. Na jego przykła-
dzie najłatwiej prześledzić 
historię monet bulionowych. 
Do roku 1980 Krugerrandy 
były bite jedynie w wersji 
z zawartością jednej uncji tro-
jańskiej (aptekarskiej), czyli 
31,1035 gramów czystego 
złota. Następnie mennica RPA 
zaczęła emitować również 
monety z zawartością 1/2, 
1/4 i 1/10 uncji złota. Kruger-
randy jak każda pełnoprawna 
moneta mają wybitą nominal-
ną wartość, choć oczywiście 
odbiega ona od wartości rze-
czywistej. W związku z tym 
używanie tej monety jako 
środka płatniczego w oparciu 

o nominał byłoby skrajnie nie-
opłacalne. Obecnie Kruger-
randy są jednymi z najbardziej 
popularnych monet lokacyj-
nych na świecie, choć przez 
pewien czas w wielu krajach 
były zabronione z uwagi na 
politykę apartheidu stosowa-
ną w RPA.
Dlaczego rozpoznawalność 
monety jest tak ważna? De-
cydująca jest tutaj zbywalność 
monety. Najłatwiej sprze-
dać monety lokacyjne, które 
są rozpoznawalne, a mennice, 
które je emitują, cieszą się 
zaufaniem. To właśnie jeden 
z najczęściej podkreślanych 
atutów monet bulionowych. 
-  Rozpoznawalna moneta 
to praktycznie gwarancja 
sprzedaży po odpowiedniej 
cenie i w dodatku pewna war-
tość kolekcjonerska, której 
złoto w sztabkach jest ograni-
czone. W ten sposób możemy 
pogodzić chęć posiadania ład-
nych przedmiotów, charakte-
rystyczną dla kolekcjonerów, 
z chęcią inwestycji w złoto 
lub srebro – kończy Wojciech 
Kaźmierczak z Mennicy Wro-
cławskiej.

Artykuł powstał we współ-
pracy z Mennicą Wrocławską
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Oszczędna inwestycja

Popyt na nowoczesne po-
wierzchnie biurowe w Polsce 
nieprzerwanie rośnie. Obecnie 
podaż nieruchomości o tym 
charakterze znacząco prze-
kracza 6 mln m kw. W ogól-
nym zestawieniu kosztów 
funkcjonowania podobnych 
obiektów znaczącą część sta-
nowią opłaty z tytułu zużycia 
energii. W celu ich obniżenia 
deweloperzy coraz częściej 
decydują się na nowocze-
sne rozwiązania. 
Fundament optymalizacji
Z technicznego punktu wi-
dzenia zastosowanie energo-
oszczędnych koncepcji jest 
dużo prostsze w nowych in-
westycjach.  W tym przy-
padku rozwiązania mające 
na celu obniżenie kosztów 
związanych ze zużyciem ener-
gii elektrycznej mogą zo-
stać wdrożone już na etapie 
projektu. – Jedną z metod sto-
sowanych przez deweloperów 

jest wykorzystanie koncepcji 
trigeneracji – mówi Dorota 
Czech z firmy Phoenix Con-
tact, oferującej system EM-
wise. – Polega ona na łącznej 
produkcji prądu oraz ciepła 
bezpośrednio w obiekcie, 
co znacząco niweluje straty 
podczas przesyłu – wyjaśnia. 
Wspomniana metoda pozwala 
obniżyć zużycie energii nawet 
o 50 proc. Redukcja kosztów 
związanych z utrzymaniem 
obiektu może zostać osiągnię-
ta również poprzez zastoso-
wanie wyjątkowo szczelnej 
elewacji.  Niska przepusz-
czalność cieplna ścian oraz 
przeszkleń może przyczynić 
się do zminimalizowania wy-
datków m.in. na klimatyzację 
czy ogrzewanie budynku. 
Rosnącą popularnością cie-
szą się również tzw. budynki 
pasywne. Obiekty o tym cha-
rakterze cechuje minimalne 
zapotrzebowanie na energię. 

Do jej pozyskiwania wyko-
rzystywane są zaawansowane 
technologie bazujące np. na 
kolektorach słonecznych, 
fotoogniwach czy systemach 
sond geotermalnych. - Dzię-
ki wykorzystaniu nowocze-
snych technologii  grzew-
czych, takich jak: pompy 
ciepła, gruntowe wymienniki 
cieplne czy wentylacja mecha-
niczna z rekuperacją, można 
projektować obiekty, które do 
prawidłowego funkcjonowa-
nia zużywają zdecydowanie 
mniej energii – szacuje Adam 
Mańczak, właściciel Mańczak 
Studio. - Średnie roczne zuży-
cie energii przy zastosowaniu 
tradycyjnej technologii waha 
s ie  pomiędzy  180 -  120 
kWh. Wykorzystanie wspo-
mnianych rozwiązań pozwala 
uzyskać wyniki wielokrotnie 
niższe - do 40 kWh, a nawet 
15 kWh – dodaje. 
Ekologiczna architektura

W d r o ż e n i e  p o d s t a w o -
wych rozwiązań energoosz-
czędnych w nowopowsta-
jących obiektach z reguły 
n ie  jes t  problematyczne . 
Zupełnie inna sytuacja ma 
miejsce w przypadku zre-
alizowanych już projektów. 
W poszukiwaniu oszczędno-
ści zarządcy biurowców mogą 
zdecydować się na kosztowne 
prace remontowe, które osta-
tecznie nie zawsze okazują się 
opłacalne. W niektórych przy-
padkach wystarczającym roz-
wiązaniem może okazać się 
np. wymiana opraw świetlów-

kowych na systemy wyposa-
żone w stateczniki elektro-
niczne. Dzięki temu możliwe 
jest osiągnięcie porówny-
walnej jakości oświetlenia 
przy dużo mniejszym zużyciu 
energii. Bardzo często bezpo-
średnią przyczyną wysokich 
kosztów jest niezachowanie 
odpowiedniego poziomu na-
pięcia zasi lającego.  Taka 
sytuacja nie tylko wpływa na 
zwiększenie opłat za energię 
elektryczną, ale również zna-
cząco przyspiesza zużycie 
poszczególnych urządzeń. Nie 
bez znaczenia w kontekście 

Średnie miesięczne zużycie energii elektrycznej w biurowcach wynosi 
nawet 700 MWh. Dolna granica kosztów związanych z funkcjonowaniem 
podobnego obiektu to koszt rzędu 140 000 zł. Wykorzystanie nowocze-
snych technologii umożliwia jednak obniżenie wydatków nawet o 50 proc.

energooszczędności budynku 
jest również stały monitoring 
pracy wszystkich podzespo-
łów. Przeznaczone do tego 
systemy, takie jak EMwise, 
pozwalają na bieżąco kontro-
lować, czy innowacje wpro-
wadzone w obiekcie faktycz-
nie przynoszą oszczędności. 
Znajdują one zastosowanie 
także w nowoczesnych biu-
rowcach,  gdzie opłacalna 
może się okazać weryfikacja 
zastosowanych strategii ener-
gooszczędnych. 

Działania zmierzające do 
obniżenia kosztów związa-
nych ze zużyciem energii 
to odpowiedź na trend opty-
malizacji kosztów. Nie bez 
znaczenia jest tu również fakt, 
że tego rodzaju aktywność 
jest wyrazem troski o stan 
środowiska naturalnego. Oba 
te czynniki  sprawiają,  że 
prawdopodobnie coraz więk-
sza liczba obiektów będzie 
bazowała na podobnych roz-
wiązaniach.

Więcej informacji na 
temat systemu EMwise 

dostępnych jest na: 
www.phoenixcontact.pl/emwise  

Tomasz 
Kwieciński
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Goździki i równouprawnienie

Kiedy myślimy o Dniu Kobiet, 
kojarzymy go automatycznie 
ze świętem Polski Ludowej, ale 
tak naprawdę ta tradycja została 
zapoczątkowana znacznie wcze-
śniej. W roku 1910 była to co-
roczna uroczystość oddająca hołd 
ofiarom walki o równouprawnie-
nie kobiet w Polsce. Jednak na 
szeroką skalę był on obchodzony 
od roku 1993. Dziś nikt już nie 
kojarzy 8 marca z walką kobiet 
o równouprawnienie.
Za pierwowzór Dnia Kobiet 
można uznać Matronalia, święto 
macierzyństwa i płodności, ob-
chodzone w starożytnym Rzy-
mie. W Polsce Dzień Kobiet jest 
kojarzony głównie z PRL-em, 
kiedy była to kolejna okazja 
do przypomnienia obywatelom 
o przywiązaniu do Państwa Lu-
dowego, gdzie królowała idea mi-
łości i socjalizmu. 8 Marca każda 
obywatelka była obdarowywana 
masą goździków oraz rajstop, 
jak i innych produktów takich 
jak kawa, mydło czy ręczniki. 
Jak mawiał Władysław Go-
mułka „nie ma dziś w Polsce 
dziedziny, w której kobiety nie 
odegrałyby ważnej roli.”
Dzień Kobiet to święto między-
narodowe wywodzące się z ru-
chów robotniczych w Ameryce 

Wiosna zbliża się wielkimi krokami, wraz z 
początkiem marca zbliża się również Dzień Ko-
biet. Okazja znana każdemu, kojarzona głównie 
z czasami PRL-u, kiedy kobiety obdarowywane 
były goździkami i rajstopami.

Północnej i Europie. Jedna z wer-
sji mówi, że dzień 8 marca stał się 
dniem upamiętniającym strajk 
nowojorskich pracownic prze-
mysłu odzieżowego przeciwko 
złym warunkom pracy i śmierci 
126 uczestniczek tego strajku. 
Ta wersja nie jest jednak po-
twierdzona w żadnych źródłach. 
Istnieje możliwość, że nastąpiła 
pomyłka gdyż w 1908 roku 8 
marca w Nowym Jorku fatycz-
nie odbył się marsz pracownic 
przemysłu odzieżowego. Był 
on zorganizowany po to, aby zmu-
sić rządzących i pracodawców do 
zwrócenia uwagi na problemy 
kobiet. Walczyły ona o swoje 
prawa polityczne i ekonomiczne. 
Przypomnijmy, że w Polsce ko-
biety uzyskały prawa wyborcze 
dopiero w 1918 roku, za sprawą 
dzielnie o siebie walczących 
sufrażystek. Na przełomie 1909 
i 1910 pracownice przemysłu 
nowojorskiego przemysłu odzie-
żowego, głównie imigrantki, 
zorganizowały 3-miesięczny 
strajk przeciwko wyzyskują-
cym je właścicielom fabryk. 
Z kolei w 1911 doszło do poża-
ru w jednej z fabryk, gdzie zginęło 
146 osób, większości ofiar sta-
nowiły imigrantki żydowskiego 
i włoskiego pochodzenia. Liczba 

ofiar była tak duża, ponieważ wła-
ściciel fabryki zlecił zamknię-
cie większości wyjść z budynku. 
Była to powszechnie stosowana 
praktyka mająca na celu unie-
możliwienie dostania się na teren 
zakładu osobom niepowołanym. 
Miało to zapobiegać włamaniom 
i kradzieżom. Po tym wydarze-
niu powstało wiele komitetów 
i stowarzyszeń zajmujących się 
poprawą bezpieczeństwa w za-
kładach pracy.
W 1910 roku Międzynarodówka 
Socjalistyczna w Kopenhadze 
ustanowiła obchodzony na całym 
świecie Międzynarodowy Dzień 
Kobiet, który miał krzewić idee 
praw kobiet.
Dziś Międzynarodowy Dzień 
Kobiet jest świętem kultywo-
wanym w wielu krajach, takich 
jak Algieria, Białoruś, Kuba, 
Macedonia, Mołdawia, Chiny, 
Włochy, Rosja. W Rumunii jak 
i w paru innych krajach Dzień 
Kobiet jest równoważny z Dniem 
Matki, tak, więc tam dzieci w tym 
dniu obdarowują kwiatami swoje 
mamy i babcie. W Armenii po 
upadku Związku Radzieckiego 
zrezygnowano z obchodzenia 
Dnia Kobiet na rzecz Dnia Piękna 
i Macierzyństwa. Nowe święto 
stało się szczególnie popular-

ne wśród Ormian, jednak wielu 
nadal obchodzi tradycyjny Dzień 
Kobiet. Z powodu dwóch odręb-
nych świąt poświęconych kobie-
tom w kraju rozgorzała debata 
pod znakiem aż dwóch dni kobiet. 
Ostatecznie problem został roz-
wiązany dzięki stworzeniu Mie-
siąca Kobiet, który rozpoczyna 
się 8 marca i kończy 7 kwietnia. 
W Polsce w ramach Dnia Kobiet, 
co roku odbywają się tzw. manify 
organizowane przez feministki, 
demonstracje połączone z hep-
peninigami na rzecz równego 
traktowania kobiet i mężczyzn. 
To jedna strona medalu, gdyż 
nadal najpopularniejszą formą 
obchodzenia tego dnia jest wrę-
czanie kwiatów bądź drobnych 
upominków kobietom.
Mimo tak znakomitej historii 
tego święta dziś mało kto o niej 
pamięta czy nawet wie. Tak czy 
inaczej historia a samo święto 
to zupełnie co innego. Dzień 
Kobiet jest po prostu bardzo 
przyjemną okazją żeby przypo-
mnieć sobie o ważnych kobie-
tach w naszym życiu: mamach, 
babciach, partnerkach i wszyst-
kich innych, które kiedykolwiek 
gościły w naszym życiu i choć 
na chwilę sprawiły, że było ono 
barwniejsze i jaśniejsze.

Katarzyna
Wilanowska
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Król życia czy zwykły pozer? 

Wyprzedza modę o krok. Często też porusza 
się rowerem. Jest domniemanym artystą, bo 
właściwie nie wiadomo, czym się zajmuje. Żaden 
z nich nie przyzna się do bycia hipsterem.

   To człowiek w wieku 15-35 
lat wyróżniający się oryginalno-
ścią i specyficznym podejściem 
do świata. Charakterystyczna jest 
krytyka wszystkiego, co popular-
ne, czyli „mainstreamu”. Próby 
scharakteryzowania grupy lu-
dzi, którą każdy z nas intuicyjnie 
określa mianem hipsterów nigdy 
nie będą do końca trafne. Nie jest 
to łatwe zadanie, ponieważ nie 
są do końca jednoznaczni. W końcu 
nie każdy posiadacz brody i przy-
ciasnych rurek, to rasowy hipster 
o wyszukanym smaku. Za początek 
kultury hipsterów uznaje się lata 
czterdzieste XX wieku. Wielki 
powrót nastąpił w ostatnim czasie 
na przestrzeni 5 ostatnich lat. 
   Zawsze sprawia wrażenie zanie-
dbanego, jak gdyby nie zależało mu 
na modzie, choć elementy ubrania 
to dokładnie przemyślana kompo-
zycja – mieszanina stylów z nutą 
vintage. Hipsterzy chętnie przygar-

nęli okulary „zerówki” w grubych 
oprawkach, zdefasonowane t-shirty 
z motywami wywodzącymi się 
z animowanych filmów dla dzieci, 
szare bluzy z kapturem i koszu-
le w szkocką kratę, berety i kapelu-
sze na głowę oraz trampki na nogi. 
   Łatwiej rozpoznać go na ulicy 
cieplejszą porą. Z kolei zimą wiele 
z opisanych wyżej znaków szcze-
gólnych jest niewidocznych pod 
kurtką. Daje się jednak zauwa-
żyć w tej grupie pewną ignoran-
cję wobec pór roku, np. w zbyt 
lekkim ubiorze, noszeniu szali-
ka w taki sposób, by nie zakrywał 
szyi czy letniego obuwia i stopek 
na nogach.
 Ubrania to nie wszystko. Prawdzi-
wy hipster prowadzi określony styl 
życia, przede wszystkim przeby-
wa w awangardowych klubach i ka-
wiarniach o profilu artystycznym. 
W Warszawie hipsterzy gromadzą 
się w lokalach na Placu Zbawiciela. 

We Wrocławiu można ich spo-
tkać w Przejściu Garncarskim, przy 
ulicy Włodkowica albo Igielnej. 
Przedstawiciele tego nurtu two-
rzą własną przestrzeń, wybiera-
ją wolne zawody, są przeciwni ko-
mercji i korporacjom. Zwykle więc 
ich podstawowym źródłem utrzy-
mania jest „kieszonkowe” od ro-
dziców. Nieustanna krytyka kultury 
masowej i fascynacja sztuką określa 
ich byt. Spora część sama coś 
tworzy, bądź aktywnie uczestni-
czy w życiu artystycznym, choć 
głównie są to nieudolne starania. 
Wybierają niezależne magazyny 
i mało znaną muzykę. Jednak, co 
paradoksalne, codzienne życie 
dokumentują na zdjęciach, które 
później wrzucają na popularne 
portale społecznościowe. Także bez 
facebooka mało kto miałby szansę 
dowiedzieć się o ich istnieniu. 

Katarzyna 
Gielec
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KONKURS DLA 
CZYTELNIKóW

Książki ze „Słowem Wrocławian”

Wystarczy wypełnić, wyciąć i wysłać poniższy kupon na adres 
naszej redakcji. Na zgłoszenia czekamy do 20.03.2014 – wte-
dy wylosujemy zwycięzców. Szczęśliwcy zostaną obdarowani 
książkami wydawnictwa Via Nova. 

IMIĘ I NAZWISKO: .............................................................................

TELEFON KONTAKTOWY: ...............................................................

E-MAIL: ...............................................................................................

Katedra bez tajemnic

Wojciech Chądzyński, wrocławski 
dziennikarz, skoncentrował całą 
swoją uwagę na malowniczym 
zakątku miasta, czego efektem jest 
książka „Tajemnice wrocławskiej 
katedry i Ostrowa Tumskiego”, 
której nawet pobieżna lektura po-
woduje znaczne „odtajemnicze-
nie” opisywanych zabytków, ludzi 
i zwyczajów.
Autor jak wytrawny przewodnik 
najpierw oprowadza czytelnika po 
katedrze. To zarazem pierwsza część 
książki i opowieści. Druga dotyczy 
tytułowych faktów i legend, o któ-
rych będzie jeszcze czas wspomnieć. 
Wędrówka rozpoczyna się w dość 
niesprzyjających warunkach, kiedy 
trzeba jeszcze uważać na nogi i na 
głowę. Posadzkę katedry zakrywa 
sterta gruzu z zawalonych sklepień. 
Te, które przetrwały wojnę, kruszą 
się nadal i zagrażają życiu przeby-
wających na terenie świątyni. Ale 
to tylko fotografia z 1945 roku, 
na której wygląd katedry niewiele 
przypomina stan obecny.

Na zewnątrz katedra to labirynt 
scenek wykutych w kamieniu, 
epitafiów, rzygaczy i niewielkich 
figurek świętych. W środku podróż 
zaczyna się od spojrzenia w oczy 
kamiennemu lwu bez grzywy, 
który pilnuje wejścia do katedry. 
Ponieważ wszystkiego od razu nie 
sposób ogarnąć wzrokiem i pozna-
niem, Chądzyński robi przystanki 
na nawie głównej, nawie północnej 
i południowej. Jest też ambit. Co 
to takiego? Obejście, w architektu-
rze kościelnej, przejście powstałe 
z przedłużenia naw bocznych i po-
prowadzenia ich wokół prezbiterium 
za ołtarzem głównym – to oraz wiele 
innych pojęć o podłożu sakral-
nym wyjaśnia dołączony Słowni-
czek Pomocniczek. 
Napisać o katedrze w oderwaniu 
od Ostrowa Tumskiego i okolicy 
byłoby grzechem. Przewodnik 
kończyłby się na stronie 130 i był 
lekturą pozostawiającą w czytel-
niku przykre odczucie niedosytu. 
A tak pierwsza część, nazwijmy ją 

Lista Nagrodzonych

w konkursie książkowym ATUT i HA!ART:
Małgorzata Wajchert, Mirosław Szymański, Stanisław 
Klimza, Paweł Tomaszewski, Adam Buła, Krzysztof Dą-
browski, Kamila Sroczyńska - Dębiec, Katarzyna Bolec

Konkurs we współpracy z:

Michał 
Ratajczak
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„Prezydentki” to opowieść 
o utraconych nadziejach, mi-
nionych dobrych latach i pustce 
okraszonych życiem w oparach 
przytłaczającej rzeczywistości 
mieszającej się z sennymi 
marzeniami. Do tego świata 
zabierają nas trzy bohaterki: 
prostolinijna i niekiedy wul-
garna Greta, bogobojna Erna 
i  zapomniana i  pomijana 
przez wszystkich Mariedl. 
Zabierają nas do świata ludzi 
zepchniętych na margines spo-
łeczeństwa. Należą do warstwy 
społecznej, której większo-
ści ludzi woli unikać. Ob-
serwujemy te trzy kobiety 
zamknięte w klatce, zbudo-
wanej ze wspomnień, marzeń 

Reżyser znany z oryginalnego spojrzenia na 
rzeczywistość i teatr tym razem zabrał się za 
sztukę „ojca dzisiejszych brutalistów” Wernera 
Schwaba. Na podstawie jego tekstu stworzył 
ekstrawaganckie w swojej formie przedstawie-
nie. Historię równie ciekawą, jak i poruszającą.

i duszącej rutyny. To wszytko 
okraszone dewocją i jednocze-
śnie okrucieństwem. Bezna-
dzieja i przytłaczająca rzeczy-
wistość doprowadzają kobiety 
do zbrodni, której powodem 
jest niemoc i utracona kontrola.
Sztuka ciekawa w swojej le-
niwie rozwijającej się formie, 
gdzie z minuty na minutę za-
czyna dziać się coraz więcej. 
Świetnie zarysowany kontrast 
między zdewociałą i zamknię-
tą w drobnomieszczańską ruty-
nę Erną - w tę rolę wcieliła się 
Barbara Baranowska a wulgar-
ną, pozbawioną złudzeń Gretą, 
świetnie zagraną przez Halinę 
Rasiakównę. Również Ewa 
Skibińska doskonale wcieliła 

się w postać zagubionej, stłam-
szonej przez społeczeństwo 
Mariedl. Trzy panie świetnie 
uzupełniają się na scenie, co 
nadaje ich grze naturalności 
i realizmu. Pomimo poważnej 
tematyki, dzięki elementom 
groteski, szczególnie uwypu-
klających się w monologach 
bohaterek, historia budzi lek-
ki uśmiech zaważywszy na 
smutny wydźwięk opowieści 
snutych przez trzy kobiety.
„Prezydentki” to zdecydowa-
nie bardzo dobry i przejmu-
jący w swojej dosłowności 
obraz relacji społecznych. Jest 
to szansa na wgląd w życie 
ludzi, o których istnieniu nie 
chcemy pamiętać.
Nie jest to sztuka dla każdego. 
Przez swój realizm, a momen-
tami wręcz naturalizm może 
budzić mieszane odczucia. 
U jednych powoduje konsterna-
cję ze względu na pojawiającą 
się w niej wulgarność i dosłow-
ność, u innych wzbudza poru-
szenie brawurowo uchwyconą 
patologią, jaka rodzi się, kiedy 
człowiek odczuwa niemoc 
i spychany jest na margines 
społeczny.

Katarzyna
Wilanowska

Najbardziej wyniosła budowla na Ostrowie Tumskim 
doczekała się w końcu rzetelnej publikacji. Jednak 
świątynia jest tylko jednym z elementów tej wie-
lobarwnej części Wrocławia, choć górującym nad 
zabytkowym ostrowem, czyli niegdysiejsza wyspą.

„historyczną”, współgra z drugą, 
„sensacyjną”.
Niektórzy bohaterowie opisanych 
legend znajdują się w katedrze. 
Tak jest w przypadku Barbary 
Prauser, której ozdobne epitafium 
mogą podziwiać wszyscy odwie-
dzający świątynię. Kobieta została 
podstępnie otruta przez swoją sio-
strę, kiedy zacny rycerz Henryk 
Prauser wybrał ją za żonę. Wy-
niosła i zawistna młodsza z sióstr, 
Anna, nie mogła podarować sobie 
tego wyboru świadoma własnej 
przewagi urody i erudycji nad Bar-
barą. Chociaż rycerz przyjął śmierć 
niedoszłej małżonki za zrządzenie 
losu i nie chcąc wracać w stanie 
kawalerskim, oświadczył się Annie, 
tę i tak dosięgła sprawiedliwość. Tuż 
przed ślubem w katedrze Barbara 
przemówiła z zachowanego do 
dziś epitafium i rzuciła na siostrę-
-morderczynię klątwę, po której 
zachmurzone dotąd niebo rozwarło 
się uwalniając błyskawicę, która 
uśmierciła na miejscu pannę młodą.
To tylko jedna z legend, ale część 
„sensacyjna” zawiera również fakty. 
Niewielu wie, że słynne, oświetla-
jące po zmierzchu Ostrów Tumski 
latarnie gazowe mogły bezpowrot-

nie zostać zastąpione elektrycznymi.
Można powiedzieć, że Wrocław 
ostatnie latarnie gazowe zawdzię-
cza… samemu autorowi „Tajem-
nic wrocławskiej katedry”, który 
na początku lat 80. wybrał się do 
Warszawy na spotkanie z ówcze-
snym ministrem.
Dziś w mieście o ponad stu mostach 
stoi ponad sto latarni gazowych 
zapalanych latem o godzinie dwu-
dziestej pierwszej, a gaszonych 
około trzeciej. Ten rytuał wczesną 
zimą rozpoczyna się o szesnastej 
i powtarza o siódmej rano. I tak 
codziennie przez półtorej godziny 
dwóch latarników w tradycyjnych 
strojach przemyka na zmianę po 
brukowych uliczkach Ostrowa.
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Dodatek specjalny do Słowa Wrocławian marzec 2014.
Wypocznij i baw się razem z nami w całej Polsce!

Wstępniak ten może się szyb-
ko zdezaktualizować za spra-
wą nagłego opadu, który jed-
nak w 3 dekadzie lutego ani 
nad niziny, ani w góry nie nad-
chodzi. W Karpaczu i Szklar-
skiej Porębie panuje właściwie 
już wiosenny klimat, a najwyż-
szy szczyt Sudetów pokrywa 
zdawkowa i wyślizgana przez 
zapalczywych turystów warstwa 
śniegu. Jeszcze przed dwoma 
laty na Śnieżce temperatura spa-
dała grubo poniżej trzydziestej 
kreski – obecnie oscyluje wokół 
zera i tylko porywisty wiatr 
utrzymuje na górze warunki 
prawdziwie zimowe. Narciarze, 
nawet ci zjeżdżający, mają pod 
górkę ze względu na sztucznie 
naśnieżane stoki. W górskich 
miejscowościach są to naj-
częściej jedyne białe punkty, 
a naturalny śnieg pojawia się 

na wysokości dopiero powyżej 
1000 m n.p.m.
Mogłoby się wydawać, że fe-
rie zimowe dla dolnośląskich 
uczniów przypadające na drugą 
połowę lutego z zahaczeniem 
o marzec jako ostatni możli-
wy termin będą strzałem nie 
tyle w dziesiątkę, co w ciem-
no, bo od lat i od dekad luty 
był miesiącem skutym lodem 
i śniegiem (sama nazwa ozna-
cza przecież ‘srogi’). Jednak 
przy uważnych obserwacjach 
pogody widać wyraźnie sukce-
sywne ocieplanie się klimatu. 
Nie oznacza to wcale, jak wielu 
mylnie sądzi, upalnego lata tylko 
podnoszenie średniej rocznej 
temperatury. Efektem ocieple-
nia jest zacieranie się różnic 
między porami roku. Niegdy-
siejsze przedwiośnie przypa-
dające w wielkim uogólnieniu 

na marzec występuje już teraz 
(pierwsze bazie we Wrocławiu), 
ale równie dobrze może pojawić 
się w kwietniu. 
Tak samo możliwe, że sezon 
narciarski zostanie wydłużony 
do połowy maja, kiedy w góry 
zjadą nieusatysfakcjonowa-
ni narciarze, a miejscowości 
od Świeradowa-Zdroju po Wo-
łosate utoną w białej poście-
li, gdy zima nagle przypomni 
o sobie na zielonej polanie przy 
piknikowym koszu i nakryciu 
majówkowym. To już jednak 
zmartwienie na później.
Pewnym symbolem obecnej 
pory roku jest rosyjski kurort 
Soczi, gdzie odbywały się ostat-
nio „zimowe” igrzyska olim-
pijskie. Cudzysłów w poprzed-
nim zdaniu nie został użyty 
przypadkowo, bo miasto nad 
Morzem Czarnym kojarzona 

Brak śniegu to jeszcze nie powód, by zostawać w domu. Tak góry, jak i morze 
oferują wiele atrakcji, a łagodniejsza zima pozwala na odkrywanie wielu zakątków 
położonych w głębi kraju. Żadnym zaskoczeniem nie będzie podejmowanie 
mniejszych wypraw na rowerze.

W poszukiwaniu śniegu Michał 
Ratajczak

jest bardziej z letnią miejsco-
wością wypoczynkową, ale nie 
od dziś wiadomo, że tam, gdzie 
sport na najwyższym poziomie, 
tam i polityka. Podobną kon-
sternację mogłaby wzbudzić nie 
tylko kandydatura Wrocławia 
(łącznie z karkonoskimi sateli-
tami) na organizatora igrzysk 
zimą, ale także przyznanie tego 
zaszczytu jednemu z najcieplej-
szych polskich miast. 
Tymczasem w wyścigu o IO 
2022 ubiega się Kraków (i doce-
lowo Zakopane). Być może wło-
darze miasta i wszyscy sympa-
tyzujący z pomysłem chcą w ten 
sposób zrekompensować sobie 
nieobecność grodu Kraka na 
piłkarskiej mapie Polski pod-
czas niedawnego Euro 2012. 
Problem, i to nie jedyny, w tym, 
że także Kraków cierpi na brak 
białego puchu, a i na Podhalu 

nie jest go tyle, co zwykle. 
Innym kłopotem są finanse, 
którym Polacy, bo ewentualna 
olimpiada nad Wisłą będzie 
składką wszystkich podatni-
ków, mogą nie podołać. Koszt 
organizacji olimpijskich zawo-
dów w Krakowie szacuje się na 
6,5 mld zł, z tego tylko jedną 
czwartą pokryłby MKOl. Przy 
tym wiele obiektów należałoby 
praktycznie postawić od nowa 
lub gruntownie wyremontować, 
nie zapominając o nowych połą-
czeniach drogowych ze słynną 
Zakopianką na czele. Znamien-
ne, że z organizacji zimowych  
igrzysk w 2022 r. zrezygnowało 
najbogatsze miasto Europy – 
Monachium, a także Sztokholm. 
Na koniec wyobraźmy sobie 
taki scenariusz: za osiem lat 
Kraków gorączkowo szykuje 
się do olimpiady. Od ceremonii 

otwarcia dzielą nas tygodnie, 
a wciąż w powijakach znajduje 
się tor bobslejowy i hala lodo-
wiskowa. Kierowcy ratraków 
i obsługujący armatki śnież-
ne uwijają się jak w ukropie. 
Liczy się praktycznie każda 
godzina. Organizatorzy bła-
galnie spoglądają to w niebo, 
to w wykresy pogodowe. Sztab 
meteorologów analizuje nie-
pokojące dane, podczas gdy 
górale już od dawna wiedzą, że 
z zimy nici. Pojawiają się głosy 
o przełożeniu imprezy o mie-
siąc później, co pozwoliłoby 
dokończyć kładzenie asfaltu 
przy drogach wylotowych do 
Nowej Huty. Zamówione wozy 
transmisyjne nie mogą jednak 
czekać. Lud chce igrzysk.
C o  z a t e m  z r o b i  K r a k ó w 
zimą roku 2022 – Dośnieżane 
Igrzyska Olimpijskie?
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Zakopiańskie krokusy
Gdy zaczyna się wiosna i ze stroków zaczyna 
znikać śnieg, amatorzy białego szaleństwa opusz-
czają Zakopane, ale na ich miejsce przybywają 
wówczas inni turyści. Wiosną spod śniegu wyłania 
się prawdziwe piękno tatrzańskiej przyrody.
Na wiosnę w Zakopanem amatorzy 
fotografii mogą uchwycić fanta-
styczne ujęcia budzącej się do życia 
przyrody. Wiosna w Zakopanem 
to początek sezonu dla wielbicieli 
pieszych górskich wędrówek. Nie-
które trudniejsze szlaki turystyczne 
dostępne są jedynie w sezonie 
letnim i tylko wówczas możemy 
przemierzając je podziwiać piękno 
tutejszej przyrody.
Wędrując po zakopiańskich łąkach 
i okolicznych dolinach możemy 
często natchnąć się na mieszkańców 
tychże terenów. Spotkać możemy 
przede wszystkim zające, sarny, 
a nawet jelenie. Natomiast w wyż-
szych partiach gór chętnie po-
jawiają się świstak, ryś, a nawet 
niedźwiedź. Budząca się do życia 
zakopiańska przyroda rozpościera 
przed oczami turystów wspania-
łe widoki kwitnących łąk pełnych 
kolorowych kwiatów. To w wio-

Bartosz 
Ozimiec 
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sennym sezonie przy sprzyjającej 
pogodzie podziwiać można naj-
wyższe tatrzańskie wzniesienia, 
których szczyty pokryte są jeszcze 
śnieżnym puchem.
Poza zapierającymi dech w pier-
siach widokami Zakopane oferuje 
jeszcze odwiedzającym je turystom 
szereg innych atrakcji. Wiosną 
można podziwiać w całej okaza-
łości charakterystyczną zakopiań-
ską architekturę. Wille wzniesio-
ne w charkterystycznym stylu 
zakopiańskim, którego twórcą był 
Stanisław Witkiewicz, wyglądają 
uroczo podczas „kąpieli” w wio-
sennym słońcu.
Spacer spacer ulicami Zakopa-
nego przy wiosennym powietrzu 
to prawdziwa przyjemność. Można 
nie tylko podziwiać stare, stylo-
we wille, ale również odwiedzić 
liczne tutejsze muzea i galerie. Tym 
bardziej, że niektóre z zakopiań-

skich galerii mają ogródkowy cha-
rakter i otwarte są jedynie w ciepłe 
słoneczne dni, ponieważ dzieła wy-
stawiane są na zewnątrz.
Wszyscy przyjeżdżający wiosną do 
Zakopanego chętnie spacerują naj-
słynniejszym deptakiem w Polsce, 
czyli wzdłuż ulicy Krupówki. Mogą 

przy okazji odwiedzić znajdujące 
się nieopodal Muzeum Tatrzańskie, 
by wzbogacić swą wiedzę na temat 
historii regionu. Dodatkową atrak-
cją są liczne restauracje znajdujące 
się przy Krupówkach, które umilą 
czas góralską muzyką i regionalny-
mi daniami.
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Dobrze być na Podhalu
Podhale, czyli kraina geograficzna leżąca w południowej Polsce, to nie tyl-
ko główne ośrodki w postaci Nowego Targu czy Zakopanego. Tradycja i 
charakterystyka skupia się tu na wsiach i w małych miejscowościach, gdzie 
szczególnie łatwo można poczuć i zobaczyć piękno lokalnego folkloru. 

Paweł 
Miziura

W Białki Tatrzańskiej śpiewa się 
i to nie mało. Jedna z góralskich 
przyśpiewek brzmi: Pamiętojcie 
ludzie Wielcy no i mali, ze tym 
Morskim Okiem Białcanie wło-
dali. Przyśpiewka nawiązuje 
do czasów kiedy rzeczywiście 
z nadania króla Władysława IV 
przed wiekami terytorium Białki 
obejmowało odległe o kilka-
dziesiąt kilometrów jezioro 
u podnóża Rysów. Na większą 
skalę śpiewają w sąsiedniej 
Bukowinie Tatrzańskiej. W tam-
tejszym Domu Ludowym orga-
nizowany jest  Ogólnopolski 
Konkurs Gawędziarzy, Instru-
mentalistów, Śpiewaków, Pyta-
cy i Mowy Starosty Weselnego. 
Historia imprezy sięga roku 
1967, choć górale ze śpiewem, 
tańcem, muzyka i gawędziar-
stwem związani są od zawsze. 
Nazwa sierpniowego konkursu 
nawiązuje do najsławniejsze-
go bajarza na Podhalu – Jana 
Krzeptowskiego zwanego Sa-
bałą. W Rabce-Zdrój śpiew 
górali jakby nieco cichnie. Może 
dlatego, że tamtejsze powietrze 
nie skłania raczej do brania głę-
bokich wdechów. Na obrzeżach 
Parku Zdrojowego, przy Alei 
Jordana znajduje się kompleks 
Pijalni Wód Mineralnych i Tęż-
ni Solankowej. Są to drewniane 
pawilony, w kształcie rotund. 
W jednym z nich mieści się 

sala, w której dostępny jest 
szeroki wybór wód leczniczych. 
W drugim funkcjonuje ogólno-
dostępna tężnia – inhalatorium 
na wolnym powietrzu obudo-
wane drewnianym rusztem, 
który wypełniony został gałąz-
kami tarniny. Z znajdującego 
się w pobliżu odwiertu „Helena” 
solanka transportowana jest na 
szczyt kolumny tężni, a opada-
jąc rozpryskuje się na gałęziach 
i tworzy wokół tężni solankowy 
mikroklimat. Korzystanie z tęż-
ni polega na spacerowaniu wo-
kół kolumny i wdychaniu solan-
kowego aerozolu. Przenikające 
przez błony śluzowe dróg odde-
chowych i skórę mikroelementy 
korzystnie wpływają na układ 
odpornościowy.
Wzorcowa wieś Podhala to, 
która zyskuje coraz większa po-
pularność wśród turystów szu-
kających odpoczynku od miasta 
i gwaru. Zlokalizowana jest na 
skraju Tatrzańskiego Parku Na-
rodowego, na dwóch grzbietach: 
Za Sichłą i Budzowym Wierchu. 
Dużym walorem miejscowości 
jest jej położenie oraz bliskie 
sąsiedztwo z największymi 
ośrodkami turystycznymi w Za-
kopanem, Białce i Bukowinie 
Tatrzańskiej. Pozwala to na 
dowolne korzystanie z atrakcji 
tych miejscowości, przy jedno-
czesnym oderwaniu się od ich 

przepełnienia i przeludnienia. 
Orientalnie brzmiąca nazwa 
– Murzasichle to zestawienie 
nazw dwóch dawnych osad – 
Mur i Zasichle, które połączyły 
się i stworzyły miejscowość 
z jednym z najpiękniejszych wi-
doków na Tatry. Murzasichle 
oferuje świetne warunki dla 
narciarzy, mogących skorzystać 
z sześciu oświetlonych wycią-
gów, a także dla pasjonatów re-
gionalnej kultury i architektury.
Czorsztyn, położony na wschod-
nim skraju Kotliny Orawsko-No-
wotarskiej, przyciąga widokami 
pogranicza Pienin i Gorców. 
Wielbiciele górskich wędrówek 
mogą tu podziwiać urzekające 
kolorami Pieniny, na terenie 
których znajdują się, m.in. Pie-
niński Park Narodowy i masyw 
Trzech Koron. Istotny wpływ na 
powstanie i historię Czorsztyna 
miały trakt wiodący na Węgry 
oraz tutejszy zamek obronny. 
Najstarsze części zamku po-
chodzą z XIII wieku, kiedy 
to właścicielem obiektu był 
Piotr Wydżga. Atrakcyjne poło-
żenie zamku sprawiło, że przez 
lata był on odwiedzany przez 
takie osobistości, jak Kazimierz 
Wielki, królowa Jadwiga, Wła-
dysław Jagiełło oraz Władysław 
Warneńczyk. Zamek spłonął 
od uderzenia pioruna pod koniec 
XVIII wieku i od tego momentu 

zaczął podupadać. Ostatnim 
składnikiem, mającym wpływ 
na atrakcyjność i historię miej-
scowości jest Jezioro Czorsztyń-
skie. Nie jest to jednak naturalny 
zalew, lecz sztucznie stworzony 
zbiornik, którego głównym 
celem miały być ochrona prze-
ciwpowodziowa i produkcja 
energii elektrycznej. Jezioro 
powstało  poprzez zalanie histo-

rycznych zabudowań wsi znaj-
dujących się u podnóża zamku, 
co wpłynęło na dzisiejszy wy-
gląd i położenie miejscowości 
stanowiącej dawny Czorsztyn 
Nadzamcze. Jezioro zyskało 
obecnie jeszcze jedną waż-
ną funkcję. Stanowi bowiem 
atrakcyjne miejsce nadwod-
nego wypoczynku. Czorsztyn 
to miejscowość w wojewódz-

twie małopolskim, na której 
piękno składają się głównie trzy 
składniki: zachwycające górskie 
krajobrazy, historyczne ruiny 
zamku i relaksujący pobyt nad 
jeziorem. Jest to więc miejsce, 
które doskonale łączy różne for-
my wypoczynku, dzięki czemu 
pobyt w Czorsztynie zadowoli 
każdego pasjonata gór, historii 
czy pływania. 
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Marzymy o zimowym wypoczynku na stokach w Lichtensteinie albo 
w Baden. Jednak, by poczuć się jak w Bawarii, nie trzeba planować 
zagranicznej wycieczki. Na pograniczu Polski i Czech rozciągają 
się Sudety Wschodnie, które tak jak Alpy zachwycają zróżnicowa-
nym ukształtowaniem terenu, bogatą, unikatową fauną i florą oraz 
świetnym zapleczem turystycznym. 

Sudeckie Mount Blanc

Per łą  w polskie j  koronie 
tego masywu jest najwyższy 
szczyt - Śnieżnik. Miejscowy 
klimat jest łagodny, a wido-
ki zapierają dech w piersi. 
Warto odwiedzić te okolice, 
skorzystać ze specyficznego 
mikroklimatu i poznać niesa-
mowite historie regionu. 
Granica ponad lasem 
Masyw Śnieżnika usytuowa-
ny na południowy wschód 
od Kłodzka stanowi najwyż-
sze pasmo górskie w polskiej 
częśc i  Sudetów Wschod -
nich.  Przeważająca cześć 
spiętrzenia znajduje się po 
stronie czeskiej i to właśnie 
tam możemy obserwować 
najbardziej „widowiskowe” 
formacje skalne. Nie ozna-

cza to, że szczyty znajdu-
jące się w granicach nasze-
go kraju nie są atrakcyjne. 
Monumentalny wierzchołek 
Śnieżnika jako jedyny po-
śród okolicznych skał wzno-
si się ponad górną granicę 
lasu.  Na samym szczycie 
znajduje się unikatowy słup 
graniczny oznaczony sygna-
turą V/69/10.  Wytyczono 
nim granicę polsko-czeską, 
pokrywającą się z europej-
skim działem wodnym mórz 
Czarnego i Bałtyckiego. Tym 
samym potoki po polskiej 
stronie spływają do Bałty-
ku, a po czeskiej do Morza 
Czarnego. Swoje źródła ma 
tam też wiele rzek, w tym 
jedna z większych - czeska 

Morawa. 
Góra jest tak naprawdę zwor-
nikiem sześciu grzbietów. 
Z  po łudnia  schodzą  dwa 
pasma w tym jedno kom-
pletnie po stronie granicy 
czeskiej, od północy pasmo 
połączone z Czarną Górą, 
Żmijowcem i Rudką. Nato-
miast od wschodu graniczy 
ona z Przełęczą Płoszczyna. 
Zachodnie pasmo łączy się 
z górą Średniak. Na stokach 
można spotkać rumowiska 
skalne, a wśród nich soczewy 
marmurów, łupki kwarcowe, 
grafitowe, jak również cen-
ne pokłady półszlachetnych 
grana tów,  se rpen tyn i tów 
i eklogitów wykorzystywa-
nych w jubilerstwie.

Adam 
Włodarczyk

Skarby wśród łąk
Wyraźnie zaznaczony pię-
trowy układ roślinności oraz 
źródła licznych rzek spra-
wiają,  że Śnieżnik i  jego 
o toczenie  charakteryzuje 
się niespotykaną różnorod-
nością  wyjątkowej  fauny 
i  f lory.  Krzyżują s ię  tam 
granice występowania gatun-
ków sudeckich, karpackich, 
alpejskich a nawet śródziem-
nomorskich. W zależności 
od wysokości nad poziomem 
morza można odnaleźć tam 
muflony, cietrzewie, głusz-
ce,  wśród płazów owianą 
tajemnicą salamandrę plami-
stą. Gady reprezentuje jedyny 
jadowity wąż na obszarze 
Polski – żmija zygzakowata 

oraz mniej groźny zaskro-
niec. Na uwagę zasługują 
zwłaszcza endemiczne ga-
tunki chrząszczy, błonkówek 
i pajęczaków. 
Flora to ciekawe rodzaje mie-
dzy innymi buków, wierzb, 
modrzewi i kosodrzewiny. 
W celu ochrony tak bez -
cennego ekosystemu posta-
nowiono już w 1938 roku 
utworzyć w Śnieżniku rezer-
wat przyrody, obejmujący 
obszar  192 ha ,  położony 
powyżej 1150 m n.p.m. Do-
datkowo cały Masyw stanowi 
od 1981 roku Śnieżnicki Park 
Narodowy i wchodzi w skład 
projektowanego Specjalnego 
Obszaru Ochrony Siedlisk 
(SOO) sieci Natura 2000.

Wieża i księżniczka
Mocno podupadła w cza-
sach powojennych turysty-
ka, ostatnimi czasy przeży-
wa w Sudetach swój rene-
sans. Znaczna wysokość 1425 
m n.p.m. oraz atrakcyjne 
usytuowanie stwarza z niego 
doskonały punkt widokowy, 
z którego możemy dostrzec 
Karkonosze z ich najoka-
zalszymi szczytami Śnieżką 
i  Ślężą.  Widoczne są  też 
Czarna Góra, Zieleniec, Góry 
Bystrzyckie, Mały Śnieżnik, 
Stronie Śląskie, a nawet je-
ziora Otmuchowskie i Ny-
skie. 
Niezwykłe walory widoko-
we zostały docenione już 
przed wielu laty.  Jak po-
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dają źródła już pod koniec 
XVIII wieku Śnieżnik był 
znany turystom, lecz naj-
wyższą popularność osią-
gnął w czasach panowania 
na tych ziemiach nietuzin-
kowej niderlandzkiej księż-
niczki Marianny Orańskiej. 
Już od 1838 roku góra stała 
się modnym celem wędró-
wek. Staraniem księżnicz-
ki wzniesiono w 1871 r schro-
nisko w którym dama i jej 
goście oglądali wschody i za-
chody słońca. Szczęśliwie 
budynek is tn ie je  po dziś 
dzień jako schronisko „Na 
Śnieżniku” i nadal można 
z powodzeniem kontynuować 
tam tradycję zapoczątkowaną 
przez Orańską i jej przyjaciół. 
Popularność miejsca spra-
wiła, że na szczycie wznie-
siono w 1899 r wieżę wi-
dokową w stylu popularne-
go w XIX wieku romantyzmu 
niemieckiego. Budowla wy-
soka na 33,55 m składała się 
z dwóch cylindrycznych wież. 
Na dachach usytuowano ta-
rasy widokowe, a w wyż-
szej wieży znajdowała się 
sa la  poświęcona pamięci 
Cesarza Wilhelma I. Na par-
terze zbudowano dodatkowo 
niewielkie drewniane schro-

nisko z werandą i miejscami 
noclegowymi na poddaszu. 
Niestety, w związku ze zmia-
nami geopoli tycznymi po 
1945 r. obiekt powoli popa-
dał w ruinę, remontowany 
tylko doraźnie, aż w roku 
1973 zapadła decyzja o wy-
burzeniu z powodu zagro-
żenia zawaleniem. Zaledwie 
kilka lat po tych wydarze-
niach zdano sobie sprawę, 
jak fatalna była  to  decy-
zja. Wieża stanowiła istotną 
atrakcję turystyczną, a po jej 
zburzeniu ruch turystyczny 
zmalał. Do dziś pojawiają się 
koncepcje odbudowy, lecz 
poważnym problemem jest 
fakt iż miejsce to posiada 
status rezerwatu przyrody. 
W związku z tym absolut-
nie wykluczone jest użycie 
przy budowie jakichkolwiek 
ciężkich maszyn, a materiały 
trzeba dostarczyć na szczyt 
śmigłowcem, przez co koszty 
inwestycji są bardzo wysokie 
i trudno znaleźć inwestorów 
zainteresowanych realizacją. 
W 2013 roku wytypowano 
nowy projekt  i  uzyskano 
pozwolenie na odbudowę. 
Sprawa czeka na real iza-
cję. Dla Czechów symbolem 
Śnieżnika jest kamienna rzeź-

ba słonia, postawiona przy 
nieistniejącym dziś schro-
nisku Księcia Lichtenste-
ina. Inicjatorami osobliwej 
instalacji byli członkowie 
grupy artystycznej Jescher, 
którzy w 1932 r. w porozu-
mieniu z ówczesnym dzier-
żawcą budynku, Oskarem 
Gutwińskim,  postanowil i 
uczcić swój pobyt stawiając 
symboliczny monument, jako 
że nazwa ich stowarzyszenia 
miała pochodzić bezpośred-
nio, w przekładzie na język 
niemiecki, od odgłosu, któ-
ry wydaje kichający słoń. 
Śnieżnik do dziś pozosta-
je  niezwykle popularnym 
i najczęściej odwiedzanym 
szczytem ziemi kłodzkiej. 
Turystów przyciąga tam pięk-
no przyrody, rezerwat, a tak-
że atrakcje turystyczne jak 
liczne szlaki turystyczne. Po 
stronie polskiej zielony, cią-
gnący się do schroniska „Na 
Śnieżniku” aż do Bielic, a u 
południowych sąsiadów żółty 
prowadzący ze szczytu do wsi 
Velka Morava oraz czerwony 
z Kralików do Ramzovej. 
U podnóża masywu znajduje 
się doskonale zaopatrzona 
baza turystyczna rozmiesz-
czona w wielu miejscowo-
ściach, jak Stronie Śląskie, 
Bolesławów, Czarna Góra, 
Międzygórze i inne. Może-
my tam znaleźć wspaniale 
ośrodki wypoczynkowe, wy-
ciągi narciarskie, restauracje 
i hotele. Bogata oferta tych 
ośrodków oraz zachwycające 
otoczenie z pewnością po-
mogą spędzić miło czas nie 
gorzej niż w zagranicznych 
kurortach. 
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Tak by można strawestować popularne zdanie o górach. Jedyne 
na terenie Polski tak rozległe pasmo górskie ciągnie się także 
przez Czechy, Słowację i Ukrainę. Beskidy dzielą się na kilka-
naście mniejszych regionów, z których najwięcej znajduje się na 
terytorium Polski. 

W Beskidach jest 
wszystko, co kocham

W poprzednich numerach 
„Słowa Wrocławian” Beski-
dy pojawiały się już niejed-
nokrotnie, jednak tak rozle-
głego pasma górskiego nie 
sposób opisać w jednym czy 
dwóch artykułach. Była już 
mowa o Krynicy, Tyliczu 
i Rytrze, a więc Beskidzie 
Sądeckim. Na łamach mie-
sięcznika pojawiła się też 
połemkowska wioska Ka-
mianna w Beskidzie Niskim, 
leżąca przy drodze z Nowego 
Sącza do Krynicy. Miejsco-
wość słynie z Domu Pszcze-
larza i możliwości smakowa-
nia kilku różnych rodzajów 
miodu i jego przetworów na 
miejscu.

Piękne pogranicze
W tym numerze odwiedzamy 
Beskid Zachodni i Szczaw-
n i cę ,  k tó r a  j e s t  po łożo -
na w pięknej dolinie Grajcar-
ka. Dolina ta rozdziela Małe 
Pieniny od Beskidu Sądec-
kiego. To górskie uzdrowisko 
leży na wysokości ok. 500 m 
n.p.m. Wyjątkowe położenie 

doliny powoduje, że panuje 
tutaj łagodny, a zarazem wy-
jątkowy mikroklimat. De-
cydujący wpływ na to mają 
między innymi porastające 
zbocza dolin lasy i stosun-
kowo duże nasłonecznienie. 
Oprócz wspaniałego mikro-
kl imatu,  Szczawnica  jes t 
umiejscowiona w malow-
niczym krajobrazie, który 
miasto zawdzięcza bliskości 
Pienińskiego Parku Narodo-
wego i przełomowi Dunajca. 
Od północy miasto otacza 
masyw pasma Radziejowej 
(984 m) zaś  od południa 
Małe Pieniny ze szczytami: 
Rabsztyn (847 m) i Wysoka 
(1052 m) oraz dalej u ujścia 
doliny Pieninami z Sokolicą 
(747 m) i Trzema Koronami 
(982 m). Wszystko to spra-
wia, że Szczawnica zaliczana 
jest do najatrakcyjniejszych 
mie j s cowośc i  t u rys tycz -
nych w Polsce.
Szczawnica słynie ze spły-
wów Dunajcem na flisackiej 
tratwie. Atrakcja ta umoż-
liwia niezwykłe spotkanie 

z dziką, niezmienioną od ty-
siącleci przyrodą. To także 
jeden z najlepszych sposo-
bów na zwiedzanie Pieniń-
skiego Parku Narodowego. 
T r a d y c j a  s p ł y w u  s i ę g a 
XIX wieku. W swoim biegu 
Dunajec wyżłobił w wapien-
nych turniach Pienin  ro -
mantyczny wąwóz, zwany 
Przełom Dunajca. Drewnianą 
tratwą zbudowaną z połączo-
nych ze sobą wąskich łódek, 
płynie się głębokim i krętym 
kanionem. Dunajec wije się 
i kluczy pomiędzy stromymi 
skałami. Widoki zmieniają 
się w bardzo szybkim tem-
pie współgrając z równie 
barwnymi opowieściami fli-
saków o Pieninach i legendy 
związane z Janosikiem.
Sezon na spływy trwa od maja 
do października, chyba że 
sprzyjająca pogoda pozwoli 
na wcześniejsze rozpoczę-
cie. Początek trasy spływu 
to przystań w Sromowcach – 
Kątach. Koniec w Szczawni-
cy Niżnej. Tratwami flisacki-
mi pokonuje się 7 pętli w cza-

Kamil 
Mec

sie zależnym od stanu wody 
- od 2 do 3 godzin. Jedna 
tratwa zabiera maksymal-
nie 12 osób dorosłych oraz 
dwóch flisaków.
Oprócz drewnianych tratw 
turyści mają do wyboru także 
pontony. Spływ nimi odby-
wa się na trasie Sromowce 
Wyżne – Szczawnica i prze-
znaczony jest zarówno dla 
zaawansowanych, jak i po-
czątkujących uczestników. 
Mogą w niej uczestniczyć 
także dzieci.
Okolica Szczawnicy nadaje 
s ię  też  na kajak.  Spływy 
kajakowe po górskich rze-
kach w dwuosobowych łód-
kach pod opieką instruk-
tora nie wymagają dużych 
umiejętności technicznych, 
dając za to dużą satysfakcję 
z pokonania rzeki. Pneuma-
tyczne kanadyjki pozwolą 
na bezproblemowe pływanie 
nawet początkującym kaja-
karzom. Nad grupą czuwa 
instruktor w kajaku jedno-
osobowym,  k tó ry  pomo -
że  w krytycznej  sy tuac j i 
lub wskaże właściwą drogę 
na wodzie.
Ale zanim rozpocznie się 
sezon rzeczny, trwa jeszcze 
zima. W Szczawnicy funk-
cjonuje wiele wyciągów nar-
ciarskich, np. w Jaworkach, 
krzesełkowa kolej linowa na 
Palenicę o długości 783 m 
z różnicą wzniesień wynoszą-
cą 260 m oraz stok o tej samej 
nazwie, stok Szafranówka 
- dwa równoległe wyciągi 
orczykowe o długości 350 
m i  ha l fp ipe  –  pe łnowy -
miarowa rynna śnieżna do 
snowboardu z wyciągiem or-

czykowym na południowym 
stoku Palenicy.
Położona w pięknej dolinie 
Grajcarka Szczawnica jest 
idealnym miejscem zarówno 
na letnie wakacje, jak i ferie 
zimowe. Ze swoją 200-letnią 
historią uzdrowiskową (znaj-
dziemy tu aż 12 źródeł wód 
mineralnych) doskonale wpi-
suje się w szlak dla miłośni-
ków wód mineralnych.

Śląsk i jego Beskid
U z d r o w i s k o w ą  t r a d y c j ę 
i również 200-letnią posiada 
Ustroń w Beskidzie Śląskim. 
Tradycje uzdrowiskowe się-
gają połowy XVII w. gdy 
przyjeżdżano do Ustronia 
ze względu na łagodny kli-
mat, uroki gór i tzw. kuracje 
serwatkowe, którymi leczono 
choroby przewodu pokarmo-
wego i anemię. Miasteczko 
oferuje rehabilitację i lecze-
nie chorób układu ruchu, 
krążenia, dróg oddechowych 
i obwodowego układu ner-
wowego. 
Ustroń należy do najbardziej 
malowniczych miejscowo-
ści w Beskidzie Śląskim, po-
łożonej w dolinie rzeki Wisły 
pomiędzy Czantorią Wielką ( 
995 m n.p.m.) i Równicą (884 
m n.p.m.). Dojechać tu moż-
na t rasą szybkiego ruchu 
z Katowic, Krakowa, Wro-
cławia, Warszawy i Łodzi. 
Stąd blisko do sąsiednich 
miejscowości Beskidzkiej 5: 
Brennej, Istebnej, Szczyrku 
i Wisły.    
Pięknem krajobrazu można 
się zachłysnąć zarówno na 
szlakach turystycznych, jak 
i rowerowych. Warto wybrać 

się nowoczesną 4-osobową 
„kanapą” na Czantorię lub 
skorzystać z letniego toru sa-
neczkowego. Niezapomnia-
ne wrażenia dostarcza widok 
z wieży na górze Czantoria. 
Pod szczytem Równicy, do 
k tórego  prowadzi  p ieszy 
czerwony szlak, do dyspo-
zycji turystów znajduje się 
park linowy oraz Extreme 
Park, w którym między in-
nymi funkcjonuje całoroczny 
tor saneczkowy. 
W Leśnym Parku Niespo-
dzianek uważny obserwator 
dostrzeże bez problemu żu-
bry, jelenie, sarny, muflony, 
daniele oraz ptaki drapież-
ne, w tym sowy.
Od wiosny do jesieni najpo-
pularniejsze są imprezy ro-
werowe i biegowe jak: Ro-
dzinny Rajd Rowerowy, Bike 
Maraton, Indywidualna jazda 
na czas na Równicę, Marszo-
biegi na Równicę i Czantorię, 
Bieg Romantyczny Parami, 
Bieg Legionów i wszelkie 
turnieje.
Okres letni obfituje w liczne 
imprezy plenerowe w par-
kowym amfiteatrze lub na 
ustrońskim Rynku, natomiast 
od jesieni do wiosny w Miej-
skim Domu Kultury „Praża-
kówka”. Wśród wielu cieka-
wych imprez są: Ustrońskie 
Spotkania Teatralne - USTA, 
Ustrońska Jesień Muzyczna, 
Koncert Charytatywny Ada-
ma Makowicza,  Otwarcie 
Sezonu Uzdrowiskowego, 
Festiwal Folk & Country oraz 
Ustrońskie Dożynki.
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do podziwiania beskidzkich 
krajobrazów oraz przysłuchi-
waniu się ciekawym komen-
tarzom flisaków.

Co po Łemkach?
Wędrując pasmem Jaworzy-
ny Krynickiej  mniej  wię-
ce j  w połowie  drogi  po -
między Rytrem a Krynicą 
znajduje się Hala Łabow-
ska wyposażona w schroni-
sko zbudowane w 1953 roku. 
To jeden z wielu dawnych 
terenów wypasowych użyt-
kowanych przez Łemków 
zamieszkujących północne 
stoki pasma. Obecnie uległ 
częśc iowemu za les ien iu , 
ale wciąż roztaczają się stąd 
przepiękne widoki.
Na Hali do czasów II woj-
ny światowej  s ta ł  domek 
myśliwski hrabiego Adama 
S t adn i ck i ego  z  Nawojo -
wej, ostatniego właściciela 
tute jszych lasów. Domek 
został spalony przez party-
zantów, kiedy zaczęli ko-
rzystać z niego niemieccy 
żołnierze.  Na zgliszczach 
domku powstało wspomnia-
ne schronisko. Okolice Hali 
związane są mocno z dzia-
łalnością partyzancką pod-
czas II  wojny światowej . 
Znajdowały się tu kryjówki 
jednego z najbardziej zna-
nych w Beskidzie Sądeckim 
oddz ia łów dowodzonego 
przez majora Juliana Zubka 
„Tatara”. Wojenną historię 
tych terenów upamiętniają 
2 pomniki stojące nieopodal 
schroniska.
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Za Nowym Sączem
Zbliżająca się wiosna to wymarzona pora na wędrowanie po górach. 
Przepis na udany wypoczynek jest niezwykle prosty – wystarczy spa-
kować plecak, zabrać mapę, ciepłe rzeczy i ruszyć w Beskidy. Pasjonaci 
górskich wycieczek na pewno nie będą rozczarowani.

Paweł 
Miziura

Dla  doc i ek l iwych  wa r to 
sprecyzować, o jakim pasmie 
Besk idów będz i e  mowa , 
choć sam tytuł podpowiada 
już aż nadto. Beskid Sądecki, 
bo o nim oczywiście mowa 
to pasmo górskie położo-
ne w Karpatach należące do 
Beskidów Zachodnich. Poło-
żone tuż przy Słowacji tere-
ny bogate są w malownicze 
krajobrazy, liczne uzdrowi-
ska oraz w kulturę regionu, 
co nadaje całości charakte-
rystyczny i niepowtarzalny 
klimat. Najczęściej odwie-
dzanym miejscem jest Kryni-
ca-Zdrój, skąd tylko chwila, 
by wspiąć się na Jaworzynę, 
urokliwą Muszyna i Żegie-
stów.

Byle rzeką
Beskid Sądecki dzieli się na 
dwa główne pasma – Pasmo 
Radziejowej na zachodzie 
i Pasmo Jaworzyny Krynic-
kiej na wschodzie. Na drugi 
z tych szczytów z Czarnego 
Potoku można wjechać kole-
ją gondolową.
L i c z ą c a  1 1 1 4  m  n . p . m . 
Jaworzyna Krynicka jest , 
oprócz doskonałego punk-
t u  w idokowego ,  j ednym 
z największych ośrodków 
narciarskich regionu. Oprócz 
gondol i  dz ia ła ją  tu  l i cz -
ne  wyciąg i  k rzese łkowe, 

które pozwalają na szybkie 
dos tanie  s ię  na  początek 
trasy. Jaworzyna może sta-
nowić także dobry punkt 
początkowy wędrówek po 
Beskidzie Sądeckim. Pod 
szczytem, przy schronisku 
PTTK, działa także niewiel-
kie  Muzeum Centralnego 
Ośrodka Turystyki Górskiej, 
gromadzące eksponaty zwią-
zane z Beskidem Sądeckim 
oraz wyprawami wysoko-
górskimi.
Trasa kolei gondolowej na 
Jaworzynę Krynicką liczy 
ponad 2 kilometry. Wygodne 
sześcioosobowe wagoniki 
docierają na szczyt w około 
7 minut, pokonując dodat-
kowo prawie 500 metrów 
przewyższen ia .  Zarówno 
z okien gondoli, jak i z sa-
mej Jaworzyny podziwiać 

można wspaniałe widoki na 
Beskid Sądecki, jak również 
Beskid Niski.
Na Popradzie  z  Piwnicz -
nej do Rytra organizowane 
są regularne spływy tratwami 
sterowanymi przez flisaków. 
Tradycje sięgają dawnych 
czasów, gdy miejscowi gó-
rale rzeką spławiali drew-
no. Trasę o długości około 
10  k i lomet rów pokonuje 
się w około 2 godziny. Szlak 
przejażdżki nowoczesnymi 
tratwami wiedzie pięknym, 
prze łomowym odcinkiem 
Popradu, który wdziera się 
tu ta j  między wznies ienia 
pasma Radzie jowej  i  Ja -
worzyny Krynickiej. Z po-
ziomu rzeki prezentują się 
one  wy ją tkowo  okaza l e . 
Sp ływ –  od  kwie tn ia  do 
października – jest okazją 
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Prędkość, jaką rozwija ten ro-
dzaj pojazdu jest tak niepraw-
dopodobna, że łatwo wylądo-
wać w najbliższych choinkach 
albo w zaspie śnieżnej. Hamo-
wanie na takim sprzęcie jest 
możliwe tylko dzięki specjalnie 
podkutym butom.
W Karkonoszach pojawiły się 
po raz pierwszy wiele wieków 
temu, tyle że po stronie czeskiej. 
Tam w 16. stuleciu przybyły 
z Alp za sprawą holzknechtów. 
Byli to drwale zwerbowani do 
pracy w lasach. Ówczesne sa-
nie były zrobione z miękkiego 
drewna brzozy (platforma), 
twardszego drewna klonu (pło-
zy) i bardzo wytrzymałego 
drewna jesionu (krótkie słupki 
między płozami a platformą 
nośną). Naturalne wygięcie 
sprawiało, że sanie były bar-
dziej odporne na obciążenia niż 
że wyprofilowanie sztucznie.
Najbliższe pierwowzoru można 
obecnie spotkać na terenie Au-
strii i Szwajcarii. Sanie te z cza-
sem stały się powszechnym 
środkiem transportu zimą do 
zwożenia drewna z wyżej po-
łożonych obszarów górskich, 
a latem siana i produktów pa-
sterskich z bud. Porą ciepłą 
dokręcano do konstrukcji koła.
Pierwszy turystyczny zjazd ro-
gatymi saniami odbył się z ko-

Na początku marca 2001 roku z Przełęczy Okraj do Jeleniej Strugi 
na Pogórzu w dzielnicy Kowar odbył się pierwszy zjazd rogatymi 
saniami. Od tego czasu uczestnicy zjazdów organizują się prężnie w 
ramach Międzynarodowego Zjazdu Rogatymi Saniami.

nieczności. Była noc z 20 na 
21 stycznia 1737 roku. Jedna 
z ekspedycji naukowych udała 
się nad Mały Staw, gdzie urwała 
się lawina. Dr Linder, lekarz 
miejski z Jeleniej Góry, badacz 
Karkonoszy, 2 tygodnie później 
przybył na miejsce katastrofy, 
by zebrać materiał do publikacji. 
Naukowiec wybrał się w góry ra-
zem z piątką towarzyszy. Cho-
ciaż dotarli na miejsce, to nie 
mogli wrócić ze względu na 
śnieżycę. Cała szóstka prze-
nocowała w Strzesze Akade-
mickiej (wtedy to schronisko 
nosiło nazwę Samuelbaude), 
a ponieważ śnieg zasypał szlaki, 
następnego dnia również nie 
mogli udać się w drogę powrot-
ną. Inicjatywa zjazdu sanami do 
przewożenia towarów wyszła 
od gospodarza obiektu i w ten 
sposób rozpoczęła się karko-
noska turystyka z użyciem ro-
gatych sań.
Wkrótce stały się one tak po-
pularne, że zaczęto dziwić się, 
że wcześniej nikt nie wpadł na 
ten pomysł. Prawdziwa moda 
nastała dopiero około roku 1817. 
Sanie z pasażerami wciągały ko-
nie na Okraj, gdzie w drzwiach 
schroniska przybyłych witał 
gospodarz, który oferował im 
gorący posiłek i równie rozgrze-
wające trunki, w tym węgierki 

Kamil 
Mec

tokaj, a nieraz zabawę przy 
akompaniamencie ludowych 
muzyków. Powrót do Kowar 
był szalony. U stóp pasażera 
siadał wtedy przewodnik, który 
kierował saniami trzymając się 
obydwoma rękoma za ich rogi 
i hamując podkutymi buta-
mi. Jazda trwała do 20 minut, 
choć wjazd za pomocą koni 
aż 2 godziny, a kończyła się 
najczęściej przy dawnym hotelu 
„Pruski dwór” w Kowarach. 
W samym tylko roku 1886 od-
notowano przeszło tysiąc takich 
zjazdów.
Usługa nie należała do tanich. 
Chętny musiał się wykosztować 
na 5 marek, czyli równowartość 
trzech noclegów w schronisku. 
Każdy, kto ją oferował musiał 
mieć licencję – nazwisko jej 
posiadacza umieszczano na sie-
dzeniu dla gościa, a dodatkowo 
przewodnicy po śląskiej stronie 
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z nazwiskiem na czapce. Do 
głównych przewoźników nale-
żeli właściciele wysoko poło-
żonych schronisk, dla których 
powożenie saniami było sporym 
zyskiem w sezonie zimowym.
W połowie XIX w. rogate sa-
nie stały się popularne na taką 
skalę, że poruszanie się nimi na 
trasach stawało się czynnością 
niebezpieczną, dlatego wkrótce 
podjęto decyzję o budowaniu 
tras dwutorowych. W szczycie 
uruchamiano nawet specjalny 
pociąg z Wrocławia do Sobie-
szowa dla chętnych na jedno-
dniową przygodę w górach. 
Obsługa tego środka transportu 
stała się domena biedniejszych 
mieszkańców Karkonoszy, dla 
których było ciężko o zwykłą 
pracę i przetrwanie kolejnej 
zimy.
Kres rogatych sań nastą-
pił w XX w., gdy karkonoskie 
stoki zaroiły się od lekkich sa-
nek sportowych i nart pod wsze-
laką postacią.
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Korzys ta łem z  ks iąż -
ki Marka Perzyńskiego
„Dolny Śląsk dla dociekli-
wych. Miejsca niezwykłe”
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Dodatek specjalny do Słowa Wrocławian marzec 2014. 
Żyj i mieszkaj pięknie!

W ostatnich dniach coraz śmielszymi krokami wchodzimy w wiosnę. Pogoda 
sprzyja spacerom, a nawet jeździe na rowerze. Nasza odzież staje się coraz 
lżejsza i bardziej kolorowa. Spod ziemi nieśmiało wyglądają rośliny świadczą-
ce o nadejściu nowej pory. Tak jest, drodzy Państwo, wita się z nami marzec. 

Budujący marzec Barbara Lasota

Przyznać trzeba, że tegoroczny 
marzec zaatakuje nas, potocz-
nie mówiąc, z rozpędu. W cią-
gu nadchodzących trzydziestu 
jeden dni odbędą się aż dwie 
duże imprezy targowe związa-
ne z branżą mieszkaniowo-bu-
dowlaną. Pierwszy weekend 
marca zarezerwowały dla sie-
bie, wszystkim dobrze znane, 
Targi Mieszkań i Domów No-
wyAdres.pl, ostatni – równie 
popularne – Międzynarodowe 
Targi Budownictwa Tarbud. 
Jak zwykle będzie to doskona-
ła okazja do skonfrontowania 
naszych wyobrażeń i marzeń 
z rzeczywistością. Dlatego 
też serdecznie polecamy za-
rezerwowanie sobie dwóch 
skrajnych weekendów marca, 

by móc uczestniczyć we wspo-
mnianych imprezach. 
Skoro już jesteśmy przy tema-
tyce wiosennej, zadajmy sobie 
pytanie o to, co możemy czy 
też wręcz powinniśmy zrobić 
z naszym domem/mieszka-
niem i jego otoczeniem, kiedy 
nadejdzie kalendarzowa wio-
sna.  
Tym, o co powinniśmy za-
cząć się troszczyć już dziś, 
z całą pewnością jest nasz 
ogród. Dotyczy to zarówno 
szczęśliwych posiadaczy do-
mów z ogromnymi terenami 
zielonymi, jak i zarządców 
spółdzielni, którzy odpowia-
dają za przyblokowe rabaty. 
Na początku powinniśmy za-
dbać o to, co najniżej, czyli 

o trawnik. Porządne grabienie, 
nawożenie oraz uzupełnienie 
braków w powierzchni, po-
winny dać nam pewność, że 
kiedy przyjdzie lato, będziemy 
mogli pochwalić się pięknym 
i zdrowym dywanem, na któ-
rym miło będzie się wypoczy-
wało i który nie przysporzy 
nam większego problemu, 
jeśli chodzi o późniejszą pie-
lęgnację. 
Kolejną ważną sprawą jest 
zadbanie o ewentualnie po-
wstałe podczas zimowej pory 
braki w ogrodzeniu. Dotyczy 
to zarówno odmalowania, jak 
i uzupełniania dziur. Taka 
dbałość pozwoli nam na brak 
strachu o nasze pociechy, które 
latem mogą poczuć pokusę 

zajrzenia w taką wyrwę. Pa-
miętajmy jednak, że zanim zaj-
miemy się konserwacją ogro-
dzenia, powinnyśmy je oczy-
ścić z wszelkich zabrudzeń, 
które mogą negatywnie wpły-
wać na późniejszy wygląd.
Skoro jesteśmy już przy ogro-
dzie, warto wspomnieć o tym, 
iż część roślin należy zasadzić 
już teraz, by móc cieszyć się 
pięknym ogrodem do późnej 
jesieni. Wiosna jest doskona-
łym czasem na rozmnażanie 
letnich i jesiennych bylin. Jest 
to także czas, w którym dobrze 
jest uformować korony drzew, 
poobcinać chore i zagrażające 
gałęzie, a także wstępnie wy-
znaczyć rabaty kwiatowe i wa-
rzywne. W związku z tym, 

ze pogodę mamy naprawdę 
piękną, nic nie stoi na prze-
szkodzie, by wszystkie te pra-
ce rozpocząć już teraz. Poży-
tek będziemy mieli zarówno 
my, bo przecież przebywanie 
na świeżym powietrzu jeszcze 
nikomu nie zaszkodziło, jak 
i nasz ogród, który w mgnieniu 
oka zyska na uroku. 
P r z e j d ź m y  n a  m o m e n t 
do wnętrz. Wiosna jest dosko-
nałym czasem na poczynienie 
planów względem naszego lo-
kum. Jak powszechnie wiado-
mo, część remontów po prostu 
nie może odbyć się jesienią czy 
zimą w sposób, który nie rzu-
towałby chociażby na nasz 
komfort i bezpieczeństwo. 
Wśród nich znajdują się m.in. 

kładzenie nowej dachów-
ki, wymiana okien czy kalory-
ferów. Dlatego też już teraz ro-
zejrzyjmy się za odpowiednim 
zespołem fachowców, którzy 
mogliby dla nas pracować. 
Sporządźmy listę produktów, 
które będą nam niezbędne do 
przeprowadzenia remontu. 
Najzwyczajniej w świecie 
zaplanujmy sobie wszystko 
tak, by, kiedy już dojdzie do 
prac, uniknąć niepotrzebnych 
stresów i wyczerpującej bie-
ganiny. Tak niewiele, a ile 
komfortu na przyszłość.
Drodzy Państwo, nie ma wąt-
pliwości, idzie nowe. Przy-
gotujmy się dobrze. Chyba 
nikomu nie brakuje do tego 
zapału i chęci. 
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wiedzi o zakontraktowaniu 
600 mln dopłat w 2014 r. 
Obecna sytuacja na rynku nie-
ruchomości mieszkaniowych 
przedstawia się w ten spo-
sób, że nawet przy sprzeda-
ży wszystkich lokali kwali-
fikujących się do programu 
MdM, udałoby się wykorzy-
stać nie więcej niż 200-300 
mln zł – zauważa Krzysztof 
Ziajka. 
Powodem tej sytuacji są nie 
tylko zaniżone limity cen 
za mkw., które obowiązu-
ją w ramach MdM w nie-
których województwach, ale 
także konieczność oddania 
m i e s z k a ń  d o  u ż y t k o w a -
nia w 2014 r. Zagrożeniem 
dla wykonania całego planu 
programu na br. jest także 
niebezpieczeństwo związane 
z wszelkiego rodzaju opóź-
nieniami w budowie. Dopłata 
przepada bowiem w sytuacji, 
kiedy przekazanie klientowi 
mieszkania nastąpi w kolej-
nym roku niż było to zapisa-
ne w umowie. W takiej sytu-
acji kupujący ma możliwość 
dochodzenia swoich roszczeń 
na drodze sądowej.

Wprowadzenie regulacji sek-
tora finansowego dotyczą-
cych konieczności wniesie-
nia wkładu własnego pod-
czas kredytowania zakupu 
nieruchomości spowodowa-
ło, że wiele osób nie będą-
cych w stanie zorganizować 
odpowiedniej i lości środ-
ków, zostało pozbawionych 
możliwości nabycia lokalu 
na własność. Aby zapobiec 
znaczącemu obniżeniu popytu 
na mieszkania wśród osób do 
35 roku życia, powstał rzą-
dowy program Mieszkanie 
dla Młodych (MdM), który 
dofinansowuje wkład własny. 
Poza kryteriami dotyczącymi 
m.in. wieku oraz stanu mająt-

Wykorzystanie środków na MdM
Karol 
Kłosiewicz

kowego, które należy spełnić, 
aby skorzystać z oferowa-
nych rozwiązań, istotne jest 
także zapoznanie się ze szcze-
gółami dotyczącymi puli środ-
ków do wykorzystania w da-
nym okresie. W 2014 r. do 
dyspozycji oddane zostanie 
600 mln zł., a do 2018 r. może 
to być nawet 3,55 mld zł. Za-
sady funkcjonowania MdM 
mogą jednak spowodować, 
że nie uda się zakontrakto-
wać wszystkich funduszy, 
szczególnie, że niewykorzy-
stane środki nie przechodzą 
na następny okres rozlicze-
niowy – w tym przypadku 
kolejny rok.

Zasady i pule środków
Zgodnie z zasadami programu, 
dopłata dla nabywcy wypłaca-
na jest po zawarciu umowy 
o ustanowieniu bądź przenie-
sieniu własności mieszkania, 
a w przypadku transakcji 
zakupu opartej o umowę de-
weloperską w dniu dokonania 
ostatniej płatności. Zgodnie 
z tymi regulacjami to data wy-
płaty decyduje, z której puli 
środków przeznaczonych na 
dany rok będzie ona księgo-
wana.
 – W 2014 roku Bank Go-
spodarstwa Krajowego, który 
jest głównym dysponentem 
środków przeznaczonych 
na potrzeby realizacji ce-

lów programu MdM, ma do 
dyspozycj i  nie  tylko 600 
mln zł zapewnionych na ten 
okres, ale może również wy-
korzystać do 50 proc. kwot 
dostępnych we wszystkich 
kolejnych latach. W rezultacie 
daje to ponad 2 mld zł – mówi 
Krzysztof Ziajka, prezes In-
kom S.A.
W kolejnych latach BGK 
jes t  uprawniony do kon -
t raktowania dopłat ,  które 
będą realizowane w tym sa-
mym roku, w którym jest skła-
dany wniosek, aż do wyko-
rzystania limitu, jakim BGK 
będzie dysponował od 1 stycz-
nia. Jak dodaje Krzysztof 
Ziajka, możliwe będzie rów-
nież kontraktowanie dopłat, 
które zostaną zrealizowa-
ne w kolejnych latach, w sto-
sunku do roku, w którym jest 
składany wniosek, aż do wy-
korzystania łącznie 50 proc. 
całości pozostałych środków.
 
Tylko kwoty maksymalne
Ustawa regulująca działania 
programu MdM przewidu-
je maksymalne kwoty jakie 

mogą być wydatkowane na 
jego cele, nie wskazując jed-
nak kwot minimalnych.
– Realna staje się zatem sy-
tuacja, w której w kolejnych 
latach łączna kwota środków 
budżetowych przeznaczonych 
na program może być mniej-
sza niż kwoty pierwotnie 
planowane. W skrajnie nie-
korzystnym rozwoju sytuacji 
może się okazać, że w na-
stępnych budżetach znajdą 
się środki tylko na pokrycie 
zaciągniętych już wcześniej 
przez BGK zobowiązań w wy-
sokości 50 proc. planowanych 
kwot, a nie zostaną zapewnio-
ne kwoty na kontraktowanie 
dopłat do transakcji zawiera-
nych w roku bieżącym – pod-
kreśla Krzysztof Ziajka. 
Dodatkowym niebezpieczeń-
stwem dla stabilności dzia-
łania programu MdM jest 
pochodzenie środków finan-
sowych z rezerwy celowej 
tworzonej w budżecie pań-
stwa. Z uwagi na takie rozwią-
zanie niewykorzystana kwo-
ta rezerwy ulega rozwiązaniu 
z końcem roku i nie podlega 
przesunięciu na kolejne lata. 
– Z dużym dystansem nale-
ży również traktować zapo-

Program rządowych dopłat do kredytów dla osób kupujących 
mieszkania działa już drugi miesiąc. Z biegiem czasu zauważalne 
są jednak szczegóły, które mogą wpłynąć na jego powodzenie. 
Na cały program przeznaczono ponad 3,5 mld zł., ale sposób 
kontraktowania dopłat może sprawić, że środki te nie zostaną 
w całości wykorzystane.
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Wsparcie może przyjść nie 
tylko z Unii Europejskiej. 
Projekty o tym charakte-
rze finansowane są również 
przez  rodzime podmioty. 
Unia Europejska od lat wspie-
ra inicjatywy mające na celu 
obniżenie kosztów związa-
nych ze zużyciem energii. Na 
przestrzeni ostatnich kilkuna-
stu miesięcy Wspólnota prze-
kazała na dofinansowanie 
samych systemów solarnych 
ponad 200 mln zł. Dotacje 
unijne to jednak tylko jedna 
z wielu możliwości wsparcia 
dla gmin w tym zakresie. 

Aplikacja idealna
Ubiegając  s ię  o  dof inan -
sowanie na modernizację 
infrastruktury oświetlenio-
wej warto pamiętać o realiza-
cji szczegółowego planu roz-

Energopomocni
Tomasz 
Kwieciński

Wdrożenie energooszczędnej infrastruktury oświetleniowej 
to inwestycja, która najczęściej wykracza poza możliwości 
polskich gmin. Nie oznacza to jednak, że ośrodki dysponujące 
mniejszym budżetem zmuszone są zrezygnować z podobnych 
rozwiązań. 

woju. Każda aplikacja powin-
na zawierać m.in. informacje 
o korzyściach, jakie docelo-
wo mają nieść za sobą wpro-
wadzone zmiany. Ubiegający 
się o fundusze na realizację 
systemu oświetlenia przed-
stawiciele gmin, w zależności 
od  pot rzeb  f inansowych, 

mają kilka możliwości. 
- Jeżeli całkowity koszt pro-
jektu nie przekracza kilku 
milionów złotych wsparcie 
można uzyskać m.in. z Regio-
nalnego Programu Operacyj-
nego czy z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wod-
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gminach  co  roku  rośn ie . 
Istotną rolę w tym procesie 
odgrywa Unia Europejska, 
która nie tylko wspiera po-
dobne inicjatywy, ale ponie-
kąd wymaga ich wprowa-
dzania. Ochrona środowiska 
oraz racjonalne zarządzanie 
energią nabierają więc dla ro-
dzimych podmiotów szcze-
gólnego znaczenia.

nej  – mówi Andrzej Nowak 
z firmy Luxan oferującej  m. 
in. systemy inteligentnego 
zarządzania oświetleniem 
miejskim. 
–  W przypadku  ba rdz ie j 
kosztownych przedsięwzięć, 
źródłem finansowania jest 
najczęściej unijny Program 
Operacyjny Infrastruktura 
i Środowisko – dodaje. 
Wspomniane rozwiązania de-
dykowane są przede wszyst-
kim większym jednostkom. 
Gminy realizujące projek-
ty w miejscowościach, któ-
rych całkowita liczba miesz-
kańców nie przekracza 5 tys. 
mogą starać się o dofinanso-
wanie z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, reali-

zowanego przez Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Kluczowe ustalenia 
Bez względu na to, czy pro-
jekt dofinansowywany jest 
bezpośrednio  przez  Unię 
Europejską czy rodzime or-
gany, jego wdrożenie musi 
zos tać  poprzedzone kon -
sultacjami. Powinni w nich 
uczestniczyć m.in. przedsta-
wiciele biznesu, organizacje 
społeczne czy liderzy opinii. 
Warto również pamiętać, że 
modernizacja infrastruktury 
oświe t leniowej  n ie  może 
odbyć się bez wcześniejsze-
go wpisania jej w miejsco-
wy plan rozwoju lokalnego 
lub w strategię rozwojową. 
Niezbędna będzie również 
gruntowna analiza potrzeb 
oraz tego, jakie planowana 
inwestycja może przynieść 
oszczędności. 
Organy ubiegające się o do-
finansowanie muszą również 
przygotować Feasibility Stu-
dy, czyli studium wykonalno-
ści, tj. dokument zawierający 
szczegółowe informacje na 
temat inwestycji. Ubieganie 
się o dotację bardzo czę-
sto niesie za sobą koszty. 
Wszystko za sprawą obo-
wiązku  przeprowadzen ia 
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anal iz  i  eksper tyz ,  doty -
czących efektu planowanej 
inwestycj i .  Warto jednak 
pamiętać, że w tym zakresie, 
każda gmina może starać się 
o kredyt preferencyjny przy-
znawany m. in. przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego. Po 
przygotowaniu kompletnej 
dokumentacji pozostaje już 
tylko złożenie wniosku.
Popularność energooszczęd-
nych rozwiązań w polskich 
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Ostatnie nasze spotka-
nie w połowie stycznia 
zakończyłem pytaniem, 
co w przypadku, gdy zima, 
która nie chce nadejść, przy-
pomni o sobie w kwietniu?

Odpowiedziałem chyba, że mam nadzieję, że sobie nie przypomni.
No właśnie. Teraz mamy sam koniec lutego, a zimy jak nie 
było, tak nie ma. Nawet więcej – temperatura czasami oscy-
luje wokół 10 stopni na plusie. I co z tą zimą w kwietniu, choć 
nie ma jeszcze nawet marca?
Powiem szczerze i kolokwialnie, że każdy boi się wychylić nosa 
i pomyśleć, co się stanie gdy po równie ciepłym marcu, kiedy 
zakwitnie już wiele roślin, nagle przyjdzie śnieg i mróz. 
A tymczasem niektóre wrocławskie krzewy wypuściły już 
nie tyle pąki, co liście, a wiele trawników pokryły pierwsze 
krokusy.
Nasz klimat jest ostatnio bardzo nieprzewidywalny. Prze-
cież w ubiegłym roku na Wielkanoc mieliśmy śnieg, a kroku-
sy w ogóle nie wzeszły spalone silnym słońcem i wysokimi 
temperaturami, które przyszły zaraz po ostatnim nawrocie zimy. 
Anomalie?
Zwyczajowo śnieg powinien spaść w grudniu, a mróz puszczać już 
od początku lutego. Tak powinno być, ale tak nie jest. 
Co grozi roślinom już teraz kiełkującym?
Według mnie najgorszym scenariuszem dla nich byłoby nadejście 
kilkudniowego mrozu do -15 stopni. Temperatury łagodniejsze, 
a również minusowe nie powinny aż tak zaburzyć okresu wege-
tacyjnego.
Załóżmy ten pesymistyczny scenariusz. Co wtedy?
Wszystkie drzewa owocowe wymarzają. W konsekwencji w okre-

Czekam na wiosnę z umiarkowanym optymizmem
Z właścicielem sklepu nasienno-chemicznego „Ogród” 
Romanem Berkowskim rozmawia Michał Ratajczak

sie zbiorów brakuje owoców. Cena obecnych na rynku automatycz-
nie idzie w górę tak jak to było przed kilkoma laty w przypadku 
jabłek. Dlatego jeszcze nie cieszę się z podrygów wiosny i czekam 
na nią z umiarkowanym optymizmem, bo nieraz pogoda pokazała 
nam swoje oblicze.
Jaki towar cieszy się obecnie szczególnym wzięciem wśród 
klientów?
To zdecydowanie nawozy ekologiczne – bydlęce, kurze oraz 
końskie. Zawierają one dużą dawkę azotu i potasu, a obecnie 
są w formie granulatu, poddawane  obróbce termicznej, dzięki 
czemu nie rozprzestrzeniają się  choroby odzwierzęce jak choro-
ba wściekłych krów czy ostatni przypadek pomoru świń. Może 
nieco różnią się od stosowanego kiedyś obornika, ale przynajmniej 
są bezpieczne. Wydajność też jest lepsza.
O ile nawozy sztuczne cieszą się większą popularnością u rolni-
ków, wrocławscy działkowicze i właściciele ogródków stawiają 
na ekologię. To jest dziś główny priorytet.
Przełom lutego i marca to dobry czas na posianie których 
nasion?
Przede wszystkim pomidory oraz seler i por. W tym roku jednak 
prym wiodą zioła, np. szczypiorek czosnkowy czy bazylia grecka. 
Wynika to z faktu, że obecnie wiele osób, w tym naszych klien-
tów, wyjeżdża w rejon Morza Śródziemnego, tam podpatruje 
te smaki i chce je hodować w swoim domu.
A nie lepiej kupić gotowe, wykiełkowane zioła?
Tyle tylko, że te zioła nadają się do jednorazowego ścięcia i póź-
niej już nie odrastają. Te wysiane samemu odrastają, można je 
później przesadzić do ziemi na działce lub odwrotnie z działki do 
pomieszczenia.
Wspomniał Pan o pomidorach. To bardzo szeroki temat. Które 
z nich cieszą się największym powodzeniem?

Zdecydowanie malinowe, ale nie słabnie też popularność pomi-
dorów nieco droższych, które jednak są bardziej odporne na róż-
nego rodzaju choroby.
Skąd się biorą pomidory malinowe zimą?
Z hodowli szklarniowej, ale na pewno nie w Polsce. Nawet w Siech-
nicach, skąd pochodzi nawet jedna z odmian, pierwsze pomidory 
pojawiają się dopiero w połowie marca. Krajem importu pomido-
rów jest głównie Hiszpania. Naszego smaku to one jednak nie mają.
Co jeszcze możemy sadzić o tej porze roku?
Marchewkę, pietruszkę i cebulę dymkę. Na ogórki i fasolę trzeba 
poczekać aż zagrzeje się nieco gleba.
A co z ogrodem?
Powinniśmy skończyć już pierwsze opryski brzoskwini, a zastoso-
wać oprysk na parcha jabłoni, ochronić śliwę przed torbielem i po-
myśleć już o gruszy. W przypadku tej ostatniej brak działań wcze-
sną wiosną może spowodować powstawanie ciemnych plamek na 
liściach (tzw. jeżyk) w sierpniu i mniejszym urodzajem owoców. 
Rdza gruszy to choroba dębu przenoszona przez świerki, które to na 
zarazę są uodpornione. Gruszę można uratować w pierwszym roku 
od wykrycia choroby. Jeśli tego nie zrobimy, po 4-5 latach drzewo 
nadaje się już tylko do wycięcia.
Łagodna zima to więcej pasożytów i szkodników, których silny 
mróz nie wytępił. To prawda czy fałsz?
W każdej plotce jest źdźbło prawdy. Ale nie oszukujmy się – nawet 
przy -20 stopniach część larw przeżyje. A to dlatego, że zwierzę-
ta te chowają się w pomieszczeniach, zimując np. w piwnicach 
lub w glebie, ale nie na głębokości 15 tylko 50 cm, gdzie tempe-
ratura jest cały czas ta sama. Komary także nie zginą.
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   Święta babć i dziadków 
zmuszają nas do zastano-
wienia się nad rolą starsze-
go pokolenia w dzisiejszym 
Trudno się z tymi słowami 
nie zgodzić,  kiedy na co 
dzień mamy do czynienia 
z seniorami, którzy chęt-
nie podejmują aktywność 
fizyczną, są pełni sił i chęci 
do życia. Lata spędzone na 
emeryturze traktują raczej 
j ako  szansę  na  odżyc ie , 
korzystanie pełnymi gar-
śc iami  i  z robien ie  tego , 
na co do tej pory nie mia-
ło  s ię  czasu.  Trudno s ię 
temu dziwić. Dzisiejsze re-
alia wszystkich nas zmusza-
ją do życia w nieustającym 
pędzie oraz ciągle genero-
wanym stresie. Kiedy więc 
przychodzi czas zasłużone-
go odpoczynku, pojawia się 
silne pragnienie zrealizo-
wania marzeń, których do 
tej pory nie miało się nawet 
odwagi wypowiedzieć. 
Jak wygląda sytuacja se-
niorów w stolicy Dolnego 
Śląska? Na terenie Wro-
cławia działa Wrocławskie 
Cen t rum Sen io r a ,  k tó r e 

o d  l a t  o r g a n i z u j e  ż y c i e 
społeczno-kulturalne star-
szego pokolenia. Pracow-
nicy WCS we współpracy 
z najrozmaitszymi miejski-
mi instytucjami zajmują się 
poszukiwaniem interesują-
cych tematów, które można 
byłoby poruszyć podczas 
którejś z prelekcji. Ponad-
to w kręgu ich zadań leży 
np. organizowanie warsz-
tatów tematycznych, badań 
profi laktycznych,  wycie-
czek  czy  wyk ładów po -
rusza jących in te resu jące 
seniorów tematy. 
Od kilku lat Wrocławskie 
Centrum Seniora jest odpo-
wiedzialne za organizację 
Targów Senioralnych w ra-
mach Dni Seniora. Impreza 
ta cieszy się coraz więk-
szym za in te resowaniem; 
i to nie tylko wśród ludzi 
s t a r szych .  Ogromny po -
t enc ja ł  sen iorów zaczę l i 
dostrzegać nawet ci, którzy 
począ tkowo do  pomys łu 
podchodzili z brakiem wiary 
i z dużą dozą sceptycyzmu. 
Z niecierpliwością czekamy 
na tegoroczną odsłonę Dni 

Seniora, które z całą pew-
nością zapewnią wszystkim 
moc niezapomnianych wra-
żeń. Dzięki działaniu Cen-
trum Wrocław jest jednym 
z naj lepiej  zorganizowa-
nych miast w Polsce jeśli 
chodzi organizowanie życia 
seniorów. I niech tak pozo-
stanie. 
Wrocław faktycznie wyróż-
nia się na tle innych miast 
na szego  k r a ju .  N ie s t e ty 
życie seniorów ma także 
swoje ciemniejsze barwy. 
26 lutego wrocławscy eme-
ryci po raz kolejni wyszli 
na ulice miasta, by zwrócić 
uwagę  na  swoje  p rob le -
my. Emeryci postanowili 
zablokować okolice ulicy 
Piłsudskiego, aby zaprote-
stować przeciwko zbyt ni-
skiej waloryzacji świadczeń 
e m e r y t a l n o - r e n t o w y c h . 
W tym roku ma ona wy-
nieść 1,34%. Aż chciałoby 
się powiedzieć, że jeśli sami 
sobie nie pomożemy, nie 
pomoże nam nikt.   

Dodatek specjalny do Słowa Wrocławian luty 2014.
Życie zaczyna się po pięćdziesiątce

Zwykło się mawiać, że późne lata to tzw. jesień życia. Jak jednak wierzyć w 
te słowa, kiedy za oknem coraz częściej możemy zobaczyć śmiało świecące 
słońce, z którego chętnie korzystają tak dzieci, jak i ci znacznie starsi. Dla 
naszych potrzeb przyjmijmy więc, że seniorzy przeżywają wiosnę życia. 

Wiosna seniora Barbara Lasota
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Wrocławska Karta Seniora
Wrocławska Karta Seniora stanowi 
innowacyjny projekt CIRS - Wrocław-
skiego Centrum Seniora, który zapew-
nia: wyjątkowe promocje i oferty dla 
wrocławskich Seniorów 60+, darmowe 
lub zniżkowe wejścia na wydarzenia 
kulturalne, zniżki na zajęcia sportowe i 
rekreacyjne, promocja instytucji i orga-
nizacji posiadających ofertę dla Seniorów.

Do programu może przystąpić każdy 
mieszkaniec Wrocławia, mający 60 lat i więcej.

WAŻNE
Aby przystąpić do programu Wrocławska Karta Seniora należy zgłosić się 

osobiście wraz z dokumentem tożsamości do siedziby Wrocławskiego 
Centrum Seniora, mieszczącej się przy placu Dominikańskim 6 we Wro-

cławiu, do pok. 14. Karty Seniora wyrabiamy od poniedziałku do piątku w 
godz. 9:00- 15:00.

Rejestracja uczestników programu następuje poprzez wypełnienie formula-
rza zgłoszeniowego. Po zarejestrowaniu otrzymują Państwo imienną Wro-
cławską Kartę Seniora. Karta ta upoważnia do korzystania z promocyjnych 

ofert przygotowanych przez partnerów programu. Oferty partnerów są 
aktualizowane na stronie internetowej, oraz dostępne do wglądu w siedzi-

bie Wrocławskiego Centrum Seniora.
Wrocławska Karta Seniora jest całkowicie bezpłatna. 

Na stronie www.kartaseniora.wroclaw.pl znajduje się Regulamin Programu 
oraz lista miejsc honorujących Wrocławską Kartę Seniora, która wciąż się 

poszerza.
Partnerem programu Wrocławska Karta Seniora może zostać firma/instytu-

cja/organizacja, która posiada oferty skierowane do Seniorów. 
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umożliwia aktywne spędzanie 
czasu sprzyjające dłuższemu 
zachowaniu sprawności.
 Zamieszkanie na takim osie-
dlu jest uwarunkowane kil-
koma wytycznymi. Należy 
skończyć 55 lat i dysponować 
odpowiednimi funduszami, 
które umożliwią wykupienie 
mieszkania. Część tych, którzy 
już zdecydowali się na przepro-
wadzkę sprzedało wcześniej 
swoje dotychczasowe lokum. 
Może niepokoić zbytnia izo-
lacja starszych osób od reszty 
społeczeństwa zarówno na wy-
dzielonych osiedlach, jak i Do-
mach Seniora, jednak najczę-
ściej bywa tak, że emeryt zo-
staje w pustym mieszkaniu 
sam, a zapracowana rodzina 
nie ma czasu na odwiedziny. 
Wtedy raźniej przechodzić ten 
etap życia w gronie pokolenio-
wych rówieśników.

Drugi dom

Coraz więcej ośrodków w Polsce świadczy usługi 
związane z zaspokojeniem potrzeb starszych 
pensjonariuszy. Mowa o prywatnych Domach Se-
niora, które nie tylko występują jako pojedyncze 
obiekty, ale przekształcają się w strukturę osiedli.

Dom Seniora to miejsce za-
pewniające osobom w pode-
szłym wieku miejsce zamiesz-
kania, wyżywienie, udziela-
nie pomocy w podstawowych 
czynnościach życiowych, opie-
kę, pielęgnację, podnoszenie 
sprawności, aktywizowanie 
mieszkańców domu, zaspo-
kojenie potrzeb religijnych 
i kulturowych. Przyszły miesz-
kaniec Domu Seniora spotyka 
się na co dzień z kadrą wykfa-
lifikowanych specjalistów – 
zespołem opiekuńczym z leka-
rzem, pielęgniarkami, opiekun-
kami, terapeutą, opcjonalnie 
także z animatorem kultury czy 
księdzem.
Pokoje pensjonariuszy róż-
nią się standardem, ale łączy 
je wyposażenie w urządzenia 
przywoławcze oraz telefon, 
a także komputer z dostępem do 
internetu czy telewizor. 
Główną ideą takich placówek 
jest zrozumienie potrzeb osób 
starszych i stworzenie im wa-
runków, w których mogłyby 
poczuć się bezpiecznie, miały-
by całodobową specjalistyczną 
opiekę i nie byłyby samotne. 
Decyzja o wyborze domu se-
niora może być łatwiejsza 

jeśli wiadomo o nim więcej 
z rekomendacji. Jeśli taki 
sposób weryfikacji nie jest 
możliwy, pomocne będzie 
albo wyszukiwarka interne-
towa z wynikami najlepiej 
ocenianych ośrodków, albo 
Program Certyfikowanych 
Domów Seniora skierowany 
jest do najlepszych placówek 
tego typu w Polsce, a także 
tych aspirujących do znalezie-
nia się w gronie najlepszych, 
bezpiecznych i wiarygodnych.

Kwestia formalności
Zamieszkanie w domu opieki 
to wyjście dla osób, które 
z różnych względów nie mają 
zapewnionej pomocy rodziny 
lub trudno im samodzielnie 
funkcjonować na co dzień. Jed-
nak załatwienie pobytu w domu 
pomocy społecznej wyma-
ga wypełnienia kilku procedur.
Czym różni się państwowy 
dom opieki od prywatnego? 
Przede wszystkim oferowa-
nym komfortem, a co za tym 
idzie opłatami. Niestety na 
miejsce w państwowym domu 
opieki trzeba czekać, a ten 
okres wydłuża się nawet do 
kilku lat. Przy czym najtrud-

niej jest o miejsce w placówce 
oferującej opiekę nad osobami 
z zaburzeniami psychicznymi.
By znaleźć się w państwo-
wym ośrodku, trzeba poko-
nać biurokratyczny tor prze-
szkód. Pierwszym krokiem 
jest złożenie pisemnego wnio-
sku w najbliższym ośrodku 
pomocy społecznej z prośbą 
o umieszczenie w Domu Pomo-
cy Społecznej. Z takim wnio-
skiem występuje senior lub 
jego opiekun prawny (w przy-
padku ubezwłasnowolnienia). 
Rolą pracownika socjalny jest 
pomoc w skompletowaniu po-
trzebnych dokumentów i prze-
prowadzenie wywiadu środo-
wiskowego. To niezbędne do 
potwierdzenia, że opieka nad 
osobą starszą jest niemożli-
wa w miejscu jej zamieszkania. 
Po dopełnieniu tych wszystkich 
formalności pracownik socjal-
ny składa wniosek o skierowa-
nie do domu opieki.
Na tym formalności jednak 
się nie kończą. Należy przed-
łożyć jeszcze opinię o stopniu 
sprawności osoby, która się 
o nie ubiega oraz zaświadczenie 
o dochodach (na przykład ostat-
ni odcinek emerytury bądź ren-
ty) i zgodę na potrącanie z nich 

Natalia 
Lisicka
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opłaty za pobyt w domu opieki. 
Następnie dokumenty te są 
przekazywane do odpowied-
nich instytucji (np. MOPS-ów), 
które wydają decyzję o skiero-
waniu do odpowiedniego domu 
opieki. Z reguły są to placówki 
blisko miejsca zamieszkania. 
W przypadku, gdy chodzi 
o zamieszkanie w placówce 
poza rejonem, należy zazna-
czyć to we wniosku i odpo-
wiednio umotywować. 
Kiedy osoba starsza chce za-
mieszkać w prywatnej pla-
cówce ,  wtedy  wszys tk ie 
formalności trzeba omawiać 
bezpośrednio z dyrekcją wy-
branego ośrodka. Pobyt w pry-
watnych domach opieki wiąże 
się z nieco wyższym kosztem 
niż w przypadku ośrodków pu-
blicznych, ale pozwala zaosz-
czędzić wiele czasu i nerwów. 
Ile to kosztuje? Pensjonariusze 
państwowych domów opieki 
oddają im 70% swojej emery-
tury, resztę dopłaca rodzina lub 
Państwo. Natomiast miesiąc 
pobytu w prywatnej placówce 
to koszt około 2 tys. złotych.

Pomysły z Zachodu
Za oceanem, ale i w Niemczech 
czy Francji od wielu lat zjawi-

skiem powszechnym są osiedla 
dla seniorów przypominające 
swym układem studenckie 
kampusy, tyle że zamiast wy-
działów naukowych obecne 
są specjalizacje rehabilitacyjne 
czy kulturalne. W zamierzeniu 
osiedla dla emerytów mają być 
miejscem, gdzie starsze osoby 
będą się czuły swobodnie, ale 
czy tak jest rzeczywiście, oka-
zuje się sporne.
W Polsce takie rozwiązania po-
wstały już w Radkowie w Ko-
tlinie Kłodzkiej i w Stargardzie 
Szczecińskim. Są to w pełni 
przystosowane do potrzeb ludzi 
starszych budynki, wyposa-
żone w windę oraz gabinet 
lekarski. Wokół tych osiedli 
jest tworzona cała infrastruk-
tura ze sklepami i specjali-
stycznymi przychodniami. 
Zagospodarowano też tereny 
zielone, tworząc trasy space-
rowe, ścieżki rowerowe, co 
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Wystrzegaj się astmy
O tym, że astma jest poważną chorobą chyba 
nie trzeba nikogo przekonywać. Jej leczenie 
sprawia, że staje się ona cichym towarzyszem 
astmatyka. Zaprzestanie kuracji, odstawienie 
leków i zaniedbanie może doprowadzić do 
znamiennych w skutkach konsekwencji. Naj-
poważniejszą z nich jest oczywiście realne 
zagrożenie życia. 

Właściwie leczona astma 
nie wiąże się z wieloma wy-
rzeczeniami. Regularne przyj-
mowanie leków sprawi, że nie 
będzie ona powodowała ogra-
niczenia naszej aktywności fi-
zycznej. W okresie zimowym 
chorujący na astmę powinni 
zatem zadbać o swoje zdrowie 
i zapobiegać wszelkim infek-
cjom, na które wszyscy jeste-
śmy w tym czasie szczególnie 
narażeni. Nie ma w tym wy-
padku mowy o tym, by które-
goś z astmatyków ten problem 
nie dotyczył. Na zaostrzenia 
objawów narażeni są wszy-
scy astmatycy, bez względu 
na wiek i płeć. Jednakże częst-
sze przypadki wystąpienia 
astmy, czy też jej zaostrzenia, 
notuje się u kobiet. To zróżni-
cowanie wynika z odmiennej 
gospodarki hormonalnej.
Zaostrzenie astmy – co dalej?

Zaostrzenia astmy mogą mieć 
charakter bardzo zróżnicowa-
ny. Zaczynając od tych naj-
łagodniejszych, a kończąc 
na tych wymagających ho-
spitalizacji i długiej, stałej 
opieki medycznej. Niemal 
każde z zaostrzeń prowadzi 
do zmniejszenia wydajności 
pracy organizmu, co jak wia-
domo, wpływa na jakość wy-
konywanej pracy, możliwości 
psychofizyczne.
W przypadku wystąpienia 
mniej poważnego zaostrzenia, 
pacjent ma szansę unormo-
wania stanu swojego zdrowia 
poprzez zażywanie zwiększo-
nych dawek leków wziew-
nych. Jeśli zaostrzenie ma 
charakter znacznie bardziej 
uciążliwy, należy niezwłocz-
nie skonsultować się z leka-
rzem. Możliwe, że niezbęd-
na będzie wówczas również 

hospitalizacja i wzmożona 
opieka medyczna.
     
Coś Cię niepokoi – skonsultuj 
się z lekarzem!
Najważniejsze w tym całym 
zagadnieniu jest regularne 
leczenie. Nie chodzi przecież 
o to, by przyjmować lekar-
stwa wyłącznie wówczas, gdy 
stan choroby ulega pogorsze-
niu. Istotny jest częsty kontakt 
chorego na astmę z lekarzem 
i alarmowanie go o wszelkich 
niepokojących objawach. 
Dzięki właściwemu leczeniu 
i okresowej kontroli (badanie 
spirometryczne) możliwa jest 
stabilizacja choroby. Współ-
praca z lekarzem i zrozumie-
nie problemu przez chorego 
to już połowa sukcesu.
Centrum Medyczne Syne-
xus we Wrocławiu, zaprasza 
dorosłych pacjentów z astmą 
na bezpłatne konsultacje le-
karskie oraz badania spirome-
tryczne zlecane wg wskazań 
lekarza.

Centrum Medyczne 
SYNEXUS WROCŁAW

ul. Swobodna 8a
tel.: 71 722 44 70
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Umiejętność pracy w środowisku 
osób starszych to nie lada wyzwanie

Pani Doktor, z okazji uroczystości zakończenia I edy-
cji Szkoły Liderów, która właśnie dobiegła końca, 
chciałam Panią zapytać o okoliczności powstania 
tego projektu, powołanego do życia z Pani inicjatywy.
Powodów było wiele, a narastały one wraz z rozwojem 
mojej pracy z seniorami, obserwacji i refleksji płynących 
z mojej działalności. Może wymienię w tym miejscu 
trzy najważniejsze obszary. Spotykając się  z liderami, 
podczas  cyklicznych dyżurów w siedzibie Wrocław-
skiego Centrum Seniora, miałam okazję poznać rze-
czywiste problemy z jakimi borykają się na co dzień 
liderzy placówek senioralnych. Drugą okolicznością 
było Wrocławskie Forum Klubów Seniora, na którym 
co roku prezentowana jest działalność klubów seniora, 
ich dokonania, ale także trudności, z którymi przychodzi 
im obcować. Okazuje się, że często te deficyty wynikają 
z niewłaściwej postawy lub braku odpowiednio przy-
gotowanego lidera, prawdziwego zorganizowanego 
i świadomego przywódcy. I w końcu trzecia przesłan-
ka, to własne obserwacje z moich wizyt w klubach 
seniora, które to często ujawniały brak podstawowych 
umiejętności aktywnego i zorganizowanego działania, 
angażowania wszystkich członków do wspólnych 
inicjatyw. Wyciągnięte na tej podstawie wnioski prze-
mawiają za tym, aby w sposób systemowy wzmacniać 
merytorycznie liderów, pomagać im w rozwiązywaniu 
problemów i zająć się nimi, pomóc odnaleźć się liderom, 
stąd Szkoła Liderów.
Jakie problemy seniora-lidera uważa Pani za naj-

rozmowa z dr Walentyną Wnuk bardziej pilne do rozwiązania?
Chciałabym, aby kluby seniora rozwijały się, budo-
wały programy działania, które jeszcze w większym 
stopniu będą zaspakajały oczekiwania Klubowiczów. 
Kluby stanowią ważne ogniwa pomocy i wsparcie 
seniorów w miejscu zamieszkania. Lider placówki senio-
ralnej nie tylko musi mieć świadomość swojej misji, ale 
przede wszystkim doskonalić wciąż swe umiejętności.
Przejdźmy może do ewaluacji programu. Co Panią 
najbardziej zaskoczyło w dokonanej przez uczestni-
ków ocenie szkoły?
Posiadana przez uczestników świadomość doświadcza-
nych problemów i potrzeba zdobywania wiedzy oraz 
dzielenia się doświadczeniem, chęć do samorozwoju. 
To ważne, bo starość jest najbardziej zindywidualizo-
wanym etapem życia. Umiejętność pracy w środowisku 
osób starszych to nie lada wyzwanie!
Jakie są zatem Pani wnioski po zakończeniu I edycji 
Szkoły Liderów?
Pilna potrzeba doskonalenia liderów przez Wrocławskie 
Centrum Seniora, w ramach Akademii Rozwoju Seniora, 
budowanie nowych ofert edukacyjnych. Bardzo ważna 
jest kontynuacja kształcenia absolwentów Szkoły Lide-
rów, na drugim wyższym poziomie, która może przy-
jąć różne formy, między innymi poprzez indywidualne 
konsultacje, zajęcia warsztatowe itp. Konieczny jest roz-
wój kompetencji nabytych podczas uczestnictwa w Szkole 
Liderów. Przewiduję kontynuację formuły pierwszego 
stopnia tej szkoły dla nowej grupy liderów i kandydatów 
na liderów odczuwających potrzebę zdobywania kompe-
tencji niezbędnych w pracy z ludźmi starszymi. 

4. urodziny Klubu Aktywnego Seniora

Spotkanie prowadził Marcin Spi-
talniak – Wiceprezes Zarządu 
Stowarzyszenia, po czym poprosił 
o zabranie głosu Walentynę Wnuk – 
Doradcę UM Wrocławia ds. Senio-
rów. DrWnuk pogratulowała klubo-
wiczom ich aktywnej działalności 
życząc im dalszych sukcesów oraz 
zachęcając do korzystania z licz-
nych inicjatyw prosenioralnych, 
jakie są podejmowane i prowa-
dzone w tym roku we Wrocławiu. 
Nawiązała też do kanonizacji Jana 
Pawła II, która będzie miała miejsce 
pod koniec kwietnia. Wręczyła  
solenizantom prezent, w którym 
obok słodkiego wypieku – serdu-
szek przygotowanych wspólnie 
z wnukiem, znalazła się także jedna 
ze złotych myśli Jana Pawła II: „Bez 
zniechęcenia kontynuujcie waszą 
drogę i niech radość będzie w ser-
cach waszych”.
Cenne uzupełnienie do składa-
nych solenizantom gratulacji sta-
nowił wiersz o Aktywnym Klubie 
Seniora, którego recytacji podjęła 
się jedna z jego członkiń – pani 
Nina, która tego dnia przedstawiła 

Joanna Ryłko, WCS

jeszcze drugą odsłonę poezji, hu-
morystyczną twórczość własnego 
autorstwa. Prezentację dotychcza-
sowej działalności FAN dokonał 
prowadzący galę – Marcin Spital-
niak. Wśród ubiegłorocznych do-
konań wymienił nagrodę dla FAN 
przyznaną w plebiscycie  „zDolne 
NGO” w ramach aktywności osób 
starszych oraz dotację na projekt 
„Aktywne życie zaczyna się pod 
60-ce”. Przestawił również statystyki 
uczestnictwa seniorów w działa-
niach Stowarzyszenia, z czego wy-
nikało, że udział mężczyzn  wynosi 
jedynie 17%, stąd rodzi się pytanie 
„Gdzie Ci mężczyźni” i jak ich 
zaktywizować? Ciekawostkę sta-
nowił również wniosek płynący 
z organizowanej, we współpracy 
z Wrocławskim Centrum Seniora, 
„Memoriady” i konkursów pamięci 
oraz zajęć, na które, jak przytoczył 
pan Spitalniak „…ostatniego roku 
zapisało się 40 osób, a obecnych 
było 20, bo drugie 20  zapomniało 
o tym…”. 
Uroczystość przebiegała w żywioło-
wej atmosferze, którą uprzyjemniały 

liczne taneczne występy seniorów 
oraz tancerzy ze Szkoły Tańca AL-
-MARA wplecione w pozostałe 
punkty urodzinowego programu. 
Dzięki nim była okazja nacieszyć 
oko mistrzowskim wykonaniem 
„Tańca brzucha” oraz artystycznym 
dokonaniom seniorów – uczniów 
szkoły, w kilku odsłonach tanecz-
nych, między innymi w postaci 
tanga, salsy, seksualnej bachaty, 
zmysłowego walca, a także ogni-
stego paso doble.  Nadszedł również 
czas na nagrody od sponsorów 
i partnerów Stowarzyszenia, któ-
re rozlosowano wśród uczestników 
spotkania, a rolę przysłowiowej „sie-
rotki Marysi” dokonującej losowa-
nia pełniła doktor Walentyna Wnuk. 
W gronie nagrodzonych znalazły się 
między innymi osoby w wieku 80+, 
75+ oraz 65+. 
Przełomową część wydarzenia 
stanowiła muzyczna niespodzian-
ka, którą kilkoro członków FAN 
uraczyło wszystkich zebranych. 
Swym wykonaniem utworu, do 
melodii „Szła dzieweczka do la-
seczka”, ale z własnym tekstem 
o zabarwieniu humorystycznym 
i wymownym tytule „Zbuntowana 
babcia”, pozytywnie zaskoczyli 
i zachęcili do zabawy całą salę. 
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24 lutego w siedzibie Wrocławskiego Centrum 
Tańca przy pl. Solidarności 1/3/5, świętowało Sto-
warzyszenie Promocji Sportu FAN, w skład którego 
wchodzi sekcja Klubu Aktywnego Seniora.
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Nowocześnie minimalnie
Asceza i prostota, ale i uderzenia mocne, przesycone. Przeglądając 
katalogi czy strony internetowe pełne nowoczesnych rozwiązań 
stosowanych we wnętrzach, od nadmiaru pomysłów może rozboleć 
głowa. Najlepiej kierować się poczuciem smaku.

Nowoczesność, która jest poję-
ciem bardzo pojemnym, prze-
jawia się w różnych modach, 
stylach i materiałach. Towa-
rzyszy każdemu okresowi pa-
nującemu także w architektu-
rze i wyposażeniu wnętrz. Dziś 
jednym z ważniejszych akcen-
tów jest zastosowanie materia-
łów ekologicznych i mieszanie 
surowców, które wcześniej 

uznawano za zbyt ekstrawa-
ganckie. Z tych ostatnich jed-
nym z dominujących wyróż-
ników okazuje się szkło, które 
znalazło zastosowanie w in-
nych elementach wnętrza.
Zwolenników nowoczesności 
charakteryzuje jednak pewien 
umiar, który ujawnia się w mo-
mencie ostatecznej decyzji.
- Wśród klientów przeważa 

postawa zachowawcza. Wielu 
z nich, nawet 90%, chętnie 
spogląda na światowy design, 
ale niekoniecznie chce prze-
szczepić go do własnej prze-
strzeni – potwierdza architekt 
Artur Arciszewski z Biura 
Projektowego ARC Artur Ar-
ciszewski. 
Nowoczesność wnętrz prze-
jawia się także w doborze ko-
lorów. Dobry smak wyklucza 
mieszanie ze sobą zbyt wie-
lu różnych barw podstawo-
wych. Dopuszczalne są za to od-
cienie pokrewne.
- Patrząc na kierunki w Euro-
pie, panuje tendencja do du-
żego minimalizmu szczegól-
nie w pomieszczeniach biuro-
wych. Modny jest powrót do 
czerni i bieli, choć w Polsce 
nadal dominują ciepłe, sto-
nowane wnętrza, choć ja sam 
odchodzę od beżów i brązów 
– mówi architekt.
Według  eksper ta  do  po -

mieszczeń wraca prosta linia, 
kiedyś w modzie był okrąg 
i stylizowanie pomieszczeń 
na tę właśnie figurę geome-
tryczną. Pomysł i funkcja 
pokrywają się ze sobą i do-
pełniają. Funkcja, w ocenie 
Artura Arciszewskiego, musi 
być postawiona na pierwszym 
miejscu. 
- Lubię też, kiedy klient ma 
sprecyzowane oczekiwania 
i myśl przewodnią. A później 
te wszystkie szczegóły do-
pracowuje się w toku ustaleń 
– dodaje.
Zastosowanie modernistycz-
nych rozwiązań jest praktycz-
nie nieograniczone. Wdzięcz-
nymi tematami są mieszka-
nia w bloku oraz te z pod-
wyższonym stropem, czyli 
kamienice i zdobywające co-
raz większą popularność wśród 
Polaków i wśród wrocławian 
lofty. Obecnie jedynym ogra-
niczeniem mogą być finanse 
zamawiającego. Chociaż, jak 
przyznaje Artur Arciszewski, 
nadmiar pieniędzy może prze-
szkadzać w zachowaniu spój-
ności, bo wnętrze nowoczesne 
musi być nie tylko efektywne, 
ale i właśnie spójne.

RE
KL

A
M

ARE
KL

A
M

A
RE

KL
A

M
A



Słowo Wrocławian   Gazeta lokalna

str 36Twój DomTwój Dom

Słowo Wrocławian   Gazeta lokalna marzec 2014

Zalet tego typu rozwiązania 
jest wiele. Przede wszystkim 
słońce jest niewyczerpalnym  
źródłem  energii, które nale-
ży jednocześnie do jednych 
z  na j t ańszych  sposobów 
pozyskiwania prądu. Poza 
tym przetwarzanie promieni 
słonecznych nie wiąże się 
z emitowaniem hałasu czy 
zanieczyszczeń do atmos-
fery.
Jednym ze sposobów pozy-
skiwania energii słonecznej 
jest fotowoltaika. Energia 
elektryczna otrzymywana 
jest poprzez zastosowanie 
pane l i  fo towol ta icznych, 
które składają się między 
innymi z krzemu w postaci 
krystalicznej. W momencie 
po jawien ia  s i ę  p romien i 
słonecznych w ogniwie fo-
towol ta icznym wytwarza 

Kosmiczne rozwiązanie dla domu

Rozwój technologii oraz zmieniające się przepisy 
wymuszają poszukanie nowych rozwiązań do-
tyczących pozyskiwania energii. Coraz większą 
popularność zdobywają więc odnawialne źródła, 
do których należy także energia słoneczna. 

się napięcie. W efekcie za-
chodzącej reakcji fizycznej 
powstaje prąd stały, który 
dzięki zastosowaniu falow-
nika przemieniany jest na 
prąd o właściwym napięciu, 
ponieważ taki wykorzystu-
je większość urządzeń elek-
trycznych.

Fotowoltaika wykorzysty-
wana była przede wszyst-
kim w technice kosmicznej, 
ponieważ główną zaletą pa-

neli jest ich długa żywot-
ność. Z czasem rozwiązanie 
to przeniosło się do życia 
codziennego. Duże dotacje 
i dopłaty stosowane w nie-
których państwach Unii Eu-
ropejskiej powodowały szyb-
ki wzrost produkcji energii 
elektrycznej z promieniowa-
nia słonecznego. Powstawały 

farmy solarne, gdzie panele 
ustawiane są do dziś na po-
lach, ale także coraz liczniej 
zakładane są panele na da-
chach domów mieszkalnych. 
S y s t e m y  f o t o w o l t a i c z -
ne montowane są zazwy-
czaj w miejscach oddalonych 
od linii energetycznych oraz 
tam, gdzie wymóg ekologii 
jest ważniejszy od opłacal-
ności finansowej. Stanowią 
źródło  energi i  d la  samo -
dzielnych urządzeń jak boje 

sygnalizacyjne, światła dro-
gowe itp. Ponieważ maga-
zynowanie prądu w akumu-
latorach jest dość kosztowne 
to zwykle produkowany prąd 
zużywany jest na miejscu, 
a jego nadmiar jest odprowa-
dzany, czyli sprzedawany do 
sieci energetycznej. 
W Polsce system dopłat nie 

gwarantuje jeszcze pełnej 
opłacalności produkcji elek-
trycznej z energii świetlnej. 
Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i  Gospodarki 
Wodnej dofinansowuje  za-
kup oraz montaż zestawów 
solarnych osobom fizycznym 
oraz wspólnotom mieszka-
niowym. Dopłata pokrywa 
45% całości kosztów.
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Kamyk do ogródka

Kamienie w ogrodzie są cenione 
przede wszystkim za ich niepo-
wtarzalność – bogactwo form oraz 
barw. Obecnie na rynku można 
znaleźć niemały wybór materiału. 
Kamień polny wcale nie musi pre-
zentować się gorzej od wyszukanej 
łupki. Liczy się umiar w zasto-
sowaniu i odpowiedni dobór do 
otoczenia, dlatego warto powie-
rzyć urządzenie skalnego ogrodu 
fachowcom lub przynajmniej być 
otwartym na ich podstawowe rady.
Sztuką jest zbudowanie ładnego, 
naturalnego skalniaka. Budując go 
trzeba jednak pamiętać, że musi 
pasować do stylu ogrodu. W prze-
ciwnym razie będzie go tylko 
szpecił. Należy starannie dobrać 
kamienie, tak aby harmonizowały 
z kolorytem ogrodu - nawierzch-
niami, murkami oporowymi, barwą 
elewacji czy ogrodzenia. Najlepiej 
usytuować go na naturalnej skarpie 
lub wzniesieniu. Na płaskiej działce 
sprawa jest nieco bardziej skom-

Odprężający widok z tarasu na kilka czy kilkanaście metrów kwadra-
towych zieleni jest w mieście wielkości Wrocławia dobrem szczególnie 
pożądanym. Efekt estetyczny ogrodu podniosą odpowiednio wkom-
ponowane kamienie zarówno na ścieżkach, jak i w formie skalniaka, 
oczka wodnego czy murku z przeznaczeniem na kwiaty.

plikowana – wysokość skalniaka 
trzeba dostosować do wielkości 
ogrodu. 
Do tego typu budowli najle-
piej wykorzystywać kamienie 
łamane, o ostrych krawędziach, 
które naturalnie występują w gó-
rach. Dopuszczalne jest też użycie 
innych materiałów: kamiennych 
bloków, otoczaków, łomów beto-
nowych, a nawet gruzu, choć ten 
ostatni naprawdę w wyjątkowych 
okolicznościach. Należy pamiętać, 
że skalniaki z innych kamieni zde-
cydowanie gorzej sprawdzają się 
jako środowisko dla roślin. Trud-
niej w nich utrzymać odpowiednie 
pH gleby czy jej przepuszczalność. 
Kamień doskonale sprawdza 
się w połączeniu z wodą, dlatego 
od postawienia w miarę wysokiego 
i stromego skalniaka do uruchomie-
nia własnego potoku górskiego już 
niedaleka droga. Jego wzmocnione 
głazami brzegi będą doskonałym 
stanowiskiem dla lubiących wilgoć 

Joanna 
Lipska

paproci czy pierwiosnków. Woda 
nie powinna wypłukiwać z kamieni 
substancji zmieniających odczyn 
podłoża. Koryto strumienia czy 
kaskady należy budować ze skał 
o odczynie obojętnym lub kwa-
śnym, np. łupków, granitu lub pia-
skowca. Nie nadają się do tego wa-
pienie, jako że wypłukiwane z nich 
związki wapnia podnoszą wartość 
pH wody i przyczyniają się do roz-
woju glonów.
Innym ciekawym rozwiąza-
niem w ogrodzie z udziałem ka-
mienia są skarpy i murki oporowe 
pokryte kwitnącymi roślinami, któ-
re stanowią niezwykle malowniczą 
ozdobę. Obecność murków jest po-
żądana w stromych ogrodach, nato-
miast zastosowanie znajdują też na 
terenie płaskim. Wtedy, jako rodzaj 
nasypu ziemnego, są urozmaice-
niem monotonnego krajobrazu. 
Mogą one zasłaniać ruchliwą ulicę 
lub brzydki widok, czy też chronić 
przed uciążliwym sąsiedztwem. 

Niskie skarpy o nachyleniu po-
wyżej 30 stopni i wysokości nie-
przekraczającej pół metra można 
zabezpieczać suchymi murkami 
z układanych jeden na drugim 
płaskich kamieni. Charakteryzuje 
je brak zastosowania cementu nie 
tylko do wylewki na fundamenty, 
ale i jako spoiwa między płaskimi 
powierzchniami. Kamienie na taki 
murek powinny mieć przynajmniej 
jedną możliwie równą płaszczyznę, 
stąd zastosowanie łupków będzie 
po prostu konieczne.
Murek kwiatowy najlepiej prezen-
tuje się, gdy wtopi się w ogród i jego 
otoczenie. Dlatego między kamie-
niami umieszcza się rośliny odpo-
wiednie do ogródków skalnych lub 
niskie (do 30 cm) byliny rabatowe. 
Stopień nasłonecznienia także ma 
znaczenie. Po stronie południowej 
lub południowo-wschodniej lepiej 
jest nasadzić wyłącznie byliny 
skalne, a po stronie północnej i pół-
nocno-zachodniej te z roślin, które 
lubią cień.
Kamień można łączyć z wielo-
ma materiałami. Ważne jest jed-
nak umiejętne jego zastosowanie 
i zestawienie z innymi elementami 
ogrodu, zwłaszcza z elewacją bu-
dynku. Często łączy się ze sobą róż-
ne faktury kamienia, co urozmaica 
płaszczyznę nawierzchni. Do dys-

pozycji pozostaje żwir, kostki i lite 
płyty z piaskowca, granitu oraz ba-
zaltu. Najmniej trwały piaskowiec 
i wapień nie nadają się jednak na 
podjazdy i parkingi. 
Ścieżki i tarasy można wykładać 
kamieniami w postaci płyt, płytek 
i kostek. Ich powierzchnia może 
być szlifowana (śliska), piaskowa-
na (szorstka, ale równa) lub łamana 
(szorstka i nie równa). Na rynku 

dostępne są najróżniejsze kamie-
nie, które można dopasować do 
ogrodu w każdym stylu - np. w no-
woczesnym dobrze będą wyglądać 
duże tafle o prostych kształtach 
(jak wielkoformatowe płyty). Efek-
towne jest łączenie surowego 
betonu lub zwykłych płyt chodni-
kowych ze szlachetnym kamieniem 
lub kolorowym kruszywem. 
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Rozwiązania technologiczne 
stosowane przez producen-
tów to jedno. Dla inwestora 
– jednostkowego czy maso-
wego – liczy się świadectwo 
badań całego okna określają-
ce jego rzeczywiste parame-
try i gwarantujące, że płaci 
on za taki wyrób, jakiego 
naprawdę potrzebuje.
Przy kupowaniu okien klient 
zupełnie niepotrzebnie sku-
pia całą uwagę na szcze-
gółach  kons t rukcy jnych , 
z a l e t a c h  i c h  e l e m e n t ó w 
składowych czy perfekcyj-
nym dopracowaniu detali. 
W ten sposób pozwala się 
złapać w marketingową pu-
łapkę, wybierając nie ten 
produkt, na którym mu zale-
ży, ale ten zachwalany przez 
sprzedawcę. Dobry wybór 
polega na kupieniu takiego 
okna ,  k tó re  w  pe łn i  od -
powiada  i ndywidua lnym 

Wybór okna 

Zakup prawidłowych, czyli dopasowanych do potrzeb klienta, okien nie 
jest rzeczą łatwą. Błąd popełniony w momencie transakcji i montażu 
w dłuższej perspektywie może kosztować nabywcę dużo pieniędzy 
i zachodu.

potrzebom i ma na to odpo-
wiednie certyfikaty. Chodzi 
np. o okno ciepłe, a nie z cie-
płym pakietem szybowym 
i bezpieczne, a nie takiego, 
które  ma ki lka zaczepów 
antywłamaniowych. W koń-
cu okno, które w praktyce 
będzie szczelne i łatwe w ob-
słudze, a nie takie, które teo-
retycznie ma szansę chronić 
przed włamaniem, bo tak 
twierdzi sprzedawca. 
Okno sk łada  s ię  z  wie lu 
małych i  dużych elemen-
tów, od fabryki do osadze-
n ia  w  murze  p rzechodz i 
d ługą  d rogę .  J ego  świa -
dectwa badań dają nabyw-
cy  gwaranc ję ,  że  kupuje 
produkt o deklarowanych 
parametrach. Wówczas tech-
nologia wykonania nie ma 
żadnego znaczenia, liczy się 
tylko końcowy efekt, czyli 
całe okno.

Analizowanie profilów, szyb 
i innych składników okien 
jest stratą czasu. Kupuje się 
przecież cały produkt, a nie 
jego e lementy  sk ładowe. 
Kl ien t  mus i  za tem jasno 
sprecyzować swoje oczeki-
wania wobec planowanych 
okien, określić,  z jakiego 
materiału mają być wyko-
nane i jakie mają mieć wła-
ściwości, a sprzedawca na 
podstawie takiego zamówie-

Tomasz 
Augustyniak to połowa sukcesu
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nia jest zobowiązany przygo-
tować konkretną ofertę. 
Niestety, często niepewne 
podejśc ie  inwestora  czę -
sto wynika z faktu, że nie ma 
on wsparcia w projektancie 
czy inspektorze nadzoru. 
Pozostaje sam ze swoimi wy-
borami. Tymczasem proces 
zakupu i wstawienia okien 
podlega takim samym pra-
wom jak każda inna inwe-
stycja. 
N a j p i e r w  p r o d u c e n t 
b a d a  w ł a ś c i w o ś c i  o k n a , 
p o d a j e  j e g o  c e c h y ,  k l a -
sy  i  war tośc i  odpowied -
nich współczynników. Na-
stępnie projektant określa, 
jakie właściwości powinny 
mieć okna, a inwestor, wie-
dząc od projektanta, jakie 
klasy i cechy okien w bu-
dynku są mu potrzebne, wła-
śnie  takie  okna wybiera . 
Sprzedawca przygotowuje 
ofertę według kryteriów na-
rzuconych przez inwestora. 
Nad prawidłowym montażem 
czuwają kierownik budowy 
i inspektor nadzoru. Dzię-
ki takiej współpracy okno 
przechodzące długą drogę 
z fabryki do rąk inwestora 
z  pewnośc ią  spe łn i  j ego 
oczekiwania.

Wspomniane już dyskusje 
ze sprzedawcą mają jeszcze 
jedną wadę – łatwo dać się 
namówić  na  produkt  po -
zornie lepszy, a przy tym 
droższy .  Tymczasem n ie 
ma sensu zamawiać okien 
o najwyższych klasach i naj-
lepszych parametrach,  bo 
najczęściej wystarczą tylko 
niektórych z nich. Zamiast 
inwestować w okno o zwięk-
szonej izolacyjności aku -
stycznej w środku lasu albo 
o podwyższonej odporności 
na włamanie na wysokiej 
ścianie szczytowej, lepiej 
zainstalować w lepszy sys-
tem alarmowy czy ładniejsze 
parapety. Oczywiście niż-
sza cena stolarki nie może 
być najważniejszym kry -
terium wyboru, ale nie ma 
sensu przepłacać za coś, co 
jest  klientowi zwyczajnie 
niepotrzebne.
Określone wymagania zmu-
szą sprzedawcę do przygo-
towania konkretnej oferty, 
a kupującemu pozwolą wy-
brać tę  najkorzystnie jszą 
cenowo.
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Turystyka

Karnawał u sąsiadów

W karnawale na stołach nie bra-
kuje pączków, faworków, kieł-
bas, gorzałki i wina, a w cze-
skich wioskach organizowane 
są tradycyjne świniobicia.
Tradycje karnawałowe w posta-
ci korowodów przetrwały w re-
gionie Hlinecko leżącym nie-
daleko Pardubic. Barwne in-
scenizacje zostały wpisane na 
Listę Światowego Dziedzictwa 
Niematerialnego UNESCO. 
Głównymi postaciami bio-
rącymi udział w pochodzie 
przebierańców są: Turcy, 
żonka, słomiane kukły, ra-
karz, kominiarze i niedźwiedź. 
Każdego roku w lutym koro-
wód wędruje po wioskach Vor-
tova, Studnice, Hamry i Blatno  

Mięsopust, karnawał, zapusty  – to określenia kojarzące się ze wspaniałą 
zabawą, inspirowaną karnawałem weneckim oraz z tradycjami ludowymi. 
Dawniej ważnym elementem karnawału było ucztowanie – należało się 
porządnie najeść przed czterdziestodniowym okresem postu. 

(www.hlinsko.cz). W skansenie 
na Wesołym Wzgórzu (czes. 
Vesely Kopec) możemy obej-
rzeć stałą ekspozycję hlineckich 
masek karnawałowych (www.
vesely-kopec.eu). 
Pochód przebierańców zoba-
czymy także w Lednicy na 
południu Moraw. Spróbuje-
my  wyrobów z tradycyjnego 
świniobicia, kołaczy moraw-
skich, śliwowicy i miejscowe-
go wina. 
Wielobarwne korowody masek 
przemierzają średniowieczne 
uliczki pięknego miasta Czeski 
Krumlov. Na gości czekają 
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przedstawienia teatrów ulicz-
nych, kuglarze i muzykanci, nie 
brakuje również zabawy tanecz-
nej i uczty (www.ckrumlov.cz).
Praski festiwal Carnevale na-
wiązuje do tradycji sięgającej 
czasów średniowiecza. Impreza 
odbywa się w muzeach, pała-
cach, galeriach, teatrach, szko-
łach, restauracjach i sklepach, 
a także na praskich ulicach. Jest 
festiwalem talentów i kreatyw-
ności, radości i barwnych ma-
skarad. W tym roku na festiwal 
zapraszamy od 20 lutego do 4 
marca (www.carnevale.cz)

Strona współredagowana z organizacją Czechtourism
Więcej informacji: www.czechtourism.com

Historia piwa 
od średniowiecza do współczesności

Pilzno jest miastem, w któ-
rym atmosfera średniowiecza 
i  dzieje  piwa są  wszech -
obecne. Bez względu na to, 
czy w planie wyprawy jest 
Browar Pilsner Urquell, Mu-
zeum Browarnictwa, czy też 
pilzneńskie gospody, wszę-
dzie można poczuć tchnienie 
żywej historii sięgającej aż 
XIII wieku.
P i l z n e ń s c y  m i e s z c z a n i e 
otrzymali prawo browarnicze 
już w roku 1295 z rąk króla 
Wacława II. Jakość warzone-
go trunku bywała jednak róż-
na, rajcy miejscy nakazali 
nawet wylanie 36 beczek 
kiepskiego piwa. Stało się 
to impulsem do założenia 
nowego Browaru  Miesz -
czańskiego. Pierwszą war-
kę w nowym browarze uwa-
rzył w XIX wieku genialny 
bawarski mistrz piwowar-
ski Josef Groll z Vilshofen. 
Kombinacja chmielu z Zatca, 
miękkiej pilzneńskiej wody 
i jaśniejszego słodu zakoń-
czyła się olbrzymim sukce-
sem i stała się przyczynkiem 
do legendarnej  produkcji 
pilzneńskiego piwa.
Wycieczka po Browarze Pil-
sner Urquell obejmuje zwie-
dzanie  autentycznej  l in i i 
produkcyjnej  znanego na 

Mięsopust, karnawał, zapusty  – to określenia kojarzące się ze wspaniałą 
zabawą, inspirowaną karnawałem weneckim oraz z tradycjami ludowymi. 
Dawniej ważnym elementem karnawału było ucztowanie – należało się 
porządnie najeść przed czterdziestodniowym okresem postu. 

całym świecie napoju. Można 
zobaczyć ekspozycję poświę-
coną stosowanym surowcom, 
a także zabytkowe i współ-
czesne warzelnie i rozlewnie. 
Prawdziwą atrakcję stanowi 
degustacja niefiltrowanego 
piwa nalewanego bezpośred-
nio z dębowych beczek. Pil-
zneński browar z pewnością 
na długo zapisze się w pamię-
ci każdego miłośnika złotego 
trunku.
Udostępniony do zwiedza-
nia jest także drugi z pil-

zneńskich browarów, Gam-
brinus.  Odrobiny rozryw-
ki dostarczy tutejsza arena 
interaktywna.  Każdy,  kto 
chcia łby zos tać  prawdzi -
wym ekspertem w dziedzi-
nie piwa, może skorzystać 
z zajęć szkoły piwa. Miłym 
zakończen iem wyc ieczk i 
będzie posiłek w tradycyjnej 
czeskiej restauracji Na Spilce 
znajdującej się w pomiesz-
czeniach dawnej  piwnicy 
fermentacyjnej.

Strona współredagowana z organizacją Czechtourism
Więcej informacji: www.czechtourism.com
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Już nie Rudawy Janowickie, ale jeszcze nie Karkonosze. Tuż nad 
malowniczą Przełęczą Okraj i jednocześnie dawnym przejściem 
granicznym między Polską a Czechami, leżą Kowary. Miasteczko 
uzupełnia ofertę turystyczną Karpacza i Szklarskiej Poręby u pod-
nóża Śnieżki.

Trzeci kurort

Blisko stąd zarówno na Skal-
nik w Rudawach, jak i na wspo-
mniany najwyższy szczyt Su-
detów. Kowary stanowią dość 
specyficzną miejscowość, po-
zbawioną jeszcze masowego 
napływu turystów, choć peł-
ną w liczne atrakcje.
Historia Kowar sięga wielu wie-
ków wstecz, aż do XII stulecia. 
Zaczynem powstania osady było 
odkrycie tu rud żelaza, miedzi, 
srebra i ołowiu. Przy wydobyciu 
kruszców pracowali głównie 
Walończycy – górnicy przyby-
li wcześniej z terenów dzisiej-
szej Belgii, którzy trwale wpisali 
się w dzieje regionu, m.in. także 
Szklarskiej Poręby.
Dwa wieki później górnic-
two w okolicy stało już na bar-
dzo wysokim poziomie, co po-
twierdzają oficjalne dokumenty. 
Kowary znalazły się we wła-
daniu bogatego rodu rodziny 
Schaffgotschów. Kowarzanie, 
poziomem wyrabianego przez 
siebie rzemiosła i stopniem roz-
woju handlu, skutecznie konku-
rowali z mieszczanami Jeleniej 
Góry. Trwało to do czasu aż ci 
poskarżyli się samemu królowi 
Wacławowi, co poskutkowa-
ło nie tylko zakazem handlu 
suknem, piwem i solą przez 

kowarzan, ale i koniecznością 
zaopatrywania się w podstawo-
we produkty właśnie w Jeleniej 
Górze.
Taki stan rzeczy był w dłuższej 
perspektywie nie do zaakcep-
towania, zważywszy na fakt, 
że w osadzie pracowało wielu 
górników, dla których regu-
larne dostarczanie towarów 
było rzeczą podstawową. Uciąż-
liwość wędrówek handlowych 
do Jeleniej Góry spowodowała, 
że wkrótce zaczęto myśleć 
o suwerenności, czyli nabyciu 
praw miejskich. Doszło to do 
skutku w roku 1513 za sprawą 
króla Czech i Węgier Władysła-
wa Jagiellończyka. Głównym 
praktycznym aspektem nadane-
go prawa były liczne przywileje, 
takie jak możliwość organizo-
wania targów i jarmarków, wła-
snego wypieku chleba, warzenia 
piwa oraz posiadania własnych 
organizacji cechowych.
Wiek XVI to złote czasy dla 
Kowar, nie ze względu na zło-
to, a żelazo i prężny rozwój 
miejscowego hutnictwa w tym 
czasie. Znacznie gorzej miesz-
kańcom wiodło się w wieku 
kolejnym, gdy nastała wojna 
trzydziestoletnia. W związku 
z wydarzeniami część kowarzan 

była zmuszona do skrycia się 
z dobytkiem wysoko w górach. 
Tak doszło do powstania osady 
Budniki, o której będzie jeszcze 
mowa.
Następujące po sobie decy-
zje kolejnych królów, zmia-
ny granic, pruskie panowanie 
czy wielki pożar w centrum 
miasta w 1792r., doprowa-
dzały do powolnego upadku 
kowarskiego górnictwa. Miasto 
zaczęło stawiać na przemysł 
płócienniczy, który nie był tak 
perspektywiczny i dochodowy 
jak wydobywanie kruszcu. 
Malownicze położenie Kowar 
nad rzeką Jedlicą, płynącą po-
między gęstą zabudową domów, 
niesie specyficzny chłód i nie-
zapomniany widok mostów, 
mostków i kładek. Przerzucanie 
ich co chwila nad jej korytem 
okazało się dla miejscowości 
zgubne. W 1810 r. wody Jedli-
cy wystąpiły z brzegów i zala-
ły większą część kowarskich 
ulic. Niedługo po powodzi, gdy 
miasto wciąż było doprowadza-
ne do dawnego porządku, swój 
żywot zapoczątkowały sanie ro-
gate, którymi przemierzano od-
cinek od Kowar do Przełęczy 
Okraj i z powrotem. Tradycja 
ta jest kultywowana do dzisiaj, 

a odnowiona kowarska starówka 
doczekała się nawet pomnika 
przedstawiającego ten właśnie 
specyficzny dla regionu środek 
transportu.

Siła dywanu i uranu
Na przełomie wieków XIX i XX 
Kowary słynęły z produkcji… 
dywanów. Było to możliwe 
dzięki świetnie prosperującej 
fabryce: najpierw pod nazwą 
Vereinigte Smyrna Teppich 
Fabriken, a następnie Fabryka 
Dywanów Kowary aż do lat 80. 
ubiegłego stulecia. W 1905r., 
gdy wprowadzono w życie 
nowoczesną technikę produkcji 
dywanów, umożliwiającą kon-
kurowanie z podobnymi wyro-
bami na skalę światową, otwarto 
linię kolejową z Jeleniej Góry 
do Kamiennej Góry przez My-
słakowice i Kowary. Kolej, jako 
atrakcja turystyczna, sama w so-
bie nie utrzymała się do cza-
sów współczesnych, mimo że 
zachował się zabytkowy, pod-
niszczony dworzec i malowni-
czo położone torowisko.
Nie przetrwała też do dziś ko-
palnia uranu – ostatni suro-
wiec wydobywany jeszcze po 
II wojnie światowej w kowar-

skich sztolniach. Uzyskiwano 
go pod ścisłą kontrolą i na zapo-
trzebowanie Rosjan. Ta sytuacja 
spowodowała pewną izolację 
miejscowości, przede wszyst-
kim turystyczną, aż do końca 
lat 50. XX wieku.
Kowarska kopalnia uranu była 
jednym z najpilniej strzeżo-
nych miejsc w PRL-u. Długość 
dostępnych obecnie wyrobisk 
można szacować na około 3 
km, choć trasa przeznaczona 
dla zwiedzających liczy nieco 
ponad połowę tego dystansu.
Na początku lat 70. ubiegłe-
go wieku bogate w radon wy-
robiska uranowe wykorzysty-
wano jako podziemny ośrodek 
inhalacji radonowych. Terapie 
tego typu, z racji łatwego wchła-
niania radonu przez organizm 
i jego leczniczym właściwo-
ściom, pomagały przy scho-
rzeniach układu krążenia czy 
układu oddechowego. W sztolni 
nr 19a przygotowano: dwie 
komory inhalacyjne, pomiesz-
czenia dla personelu, toalety 
i wyjście ewakuacyjne przez 
sąsiednią sztolnię. Znajdowały 
się tam również sale techniczne, 
gdzie wydzielający się ze skał 
i wody radon był odpowiednio 

przygotowywany, mieszany 
ze świeżym powietrzem, a na-
stępnie wtłaczany do komór in-
halacyjnych. Do pomieszczeń 
zabiegowych, znajdujących się 
na końcu sztolni, kuracjusze byli 
dowożeni kolejką elektryczną.
Kowarskie inhalatorium rado-
nowe było jedynym tego typu 
obiektem w Polsce i tylko jed-
nym z pięciu na świecie. Nieste-
ty już pod koniec lat 80. ubie-
głego wieku zaczęło brakować 
pieniędzy na jego utrzymanie. 
W niedługim czasie, w wyniku 
braku konserwacji, zarwaniu 
uległ wylot szybu między pozio-
mowego „nr 2”, skąd czerpano 
dużą cześć radonu. W tym mo-
mencie inhalatorium zamknię-
to i zaczęła się jego powolna 
degradacja.

Do zobaczenia
Atrakcji na miejscu nie brakuje. 
Przygoda zaczyna się już na 
przedmieściach Kowar, gdzie 
znajduje się niecodzienny obiekt 
– Dom Kata z bogatą ekspozycją 
narzędzi i urządzeń, pokazu-
jącą średniowieczny sposób 
egzekwowania przestrzegania 
prawa. W budynku rzeczywiście 
mieszkał ostatni kat miejski Wy-
stawa do dziś u jednych budzi 
strach i obrzydzenie, a u innych 
fascynację i zaciekawienie.
Wizyta w Kowarach to okazja 
do wcielenia się w rolę olbrzy-
ma. Wszystko za sprawą Parku 
Miniatur Zabytków Dolnego 
Śląska na terenie bezpośrednio 
przylegającym do dawnej fa-
bryki dywanów. Odwiedzający 
Park mają możliwość zobaczyć 
obiekty, reprezentujące bo-
gactwo architektury Dolnego 
Śląska, odwzorowane w skali 
1:25. Modele pałaców, klaszto-

Michał 
Ratajczak
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tracyjny, obóz pracy lub do-
świadczywszy głodu w cza-
sie wojny, mieli w górskich 
lasach poprawić kondycję 
zdrowotną.
Warunki bytowe były spar-
t a ń s k i e .  P r z y b y w a j ą c y 
na rekonwalescencję przy-
woził ze sobą własny koc 
i prześcieradło. Na miejscu 
otrzymywał jedynie siano, na 
którym należało przygotować 
sobie posłanie. Łazienek też 
oczywiście nie było i wszelkie 
zabiegi higieniczne, łącznie 
z kąpielą, trzeba było czy-
nić w niezwykle zimnych wo-
dach tutejszego strumienia. 
W domach nie było żadnego 
oświetlenia. Tak więc trzeba 
było kłaść się spać wraz z na-
staniem mroku, za to pobudka 
zawsze była o świcie.

budynkach. Istniała tu nawet 
szkoła ewangelicka dla zaledwie 
kilkoro uczniów. Latem budy-
nek pełnił funkcję schroniska 
dla turystów.
Turyści, którzy coraz częściej 
przechodzili przez Budni-
ki w drodze z Kowar na Śnież-
kę, sprawili, iż w miejscowości 
powstały dwie niewielkie go-
spody. Serwowano w nich nie 
tylko miejscowe wyroby mięsne 
i mleczne, ale także piwo i prze-
kąski sprowadzane z Kowar lub 
Karpacza.
Budniki słynęły z warun-
ków przyrodniczych. Do za-
budowań położonych tuż 
przy stromych stokach, któ-
re osłaniały je od wschodu 
i południa, w zimie promie-
nie słoneczne praktycznie 
n ie  dociera ły .  Przez  113 
dni w roku wszystkie budyn-
ki w Budnikach pogrążone 
były w nieustannym cieniu 
okolicznych gór. Miejscowa 
ludność tak uzależniona była 
od promieni słonecznych, 
że uroczyście obchodziła 
pożegnanie (26 listopada) 
i powitanie (19 marca) gorącej 
planety.
Po wojnie schronienia szukały 
tu bandy żołnierzy i rozpro-
szone oddziały niemieckiego 
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rów, kościołów i starówek miast 
dolnośląskich zostały wyekspo-
nowane w naturalnym otocze-
niu, wśród kwiatów i zieleni.
Zaskakujący swoimi rozmiara-
mi jest budynek szpitala z licz-
nymi werandami i wieżyczkami. 
Elewację oraz wnętrza tej sece-
syjnej bryły ozdobiono, zgodnie 
ze stylem, motywami roślinnymi 
i zwierzęcymi. Szpital „Wysoka 
Łąka” powstał w latach 1900-
1902 według projektu wro-
cławskiego architekta Karla 
Grossera. Tworząc go, wzoro-
wał się na wysokogórskim sana-
torium w szwajcarskim Davos. 
Z tarasu przed głównym wej-
ściem do szpitala roztacza się 
malowniczy widok na wschod-
nią część Karkonoszy.

Atrakcję przyrodniczą stanowi, 
oddalona od Kowar kilkanaście 
kilometrów na wysokości 1046 
m n.p.m., Przełęcz Okraj, która 
oddziela Kowarski Grzbiet 
od Grzbietu Lasockiego. Jesz-
cze kilka lat temu przebiegało 
przez nią najwyżej położo-
ne w naszym kraju drogowe 
przejście graniczne. Dziś został 
tylko zapierający dech w pier-
siach widok. Udać się można 
stąd w polskie i czeskie Kar-
konosze, albo zatrzymać się na 
dłużej w pobliskim schronisku.
 

Zapomniane piękno
Tuż za Przełęczą Okraj odna-
leźć można miejscowość Malá 
Úpa z typowymi chałupami 
karkonoskimi malowniczo roz-

rzuconymi po zboczach. Po 
polskiej stronie, niedaleko Ko-
war, niegdyś podobne budynki 
znajdowały się we wspomnianej 
osadzie Budniki.
Ta nieistniejąca już miejsco-
wość słynęła ze specyficz-
nych warunków klimatycznych 
-  słońce nie zaglądało tam przez 
113 dni w roku. Choć dziś rosną 
tu tylko trawy i drzewa, jeszcze 
50 lat temu znajdowała się tam 
tętniąca życiem osada.
Powstanie tej górskiej osa-
dy wiąże się z wojną trzydzie-
stoletnią (1618-1648). Szukają-
ca schronienia w górach ludność 
Kotliny Jeleniogórskiej, znajdo-
wała je w karkonoskich lasach. 
Działania zbrojnie przeciągały 
się na okres kilku pokoleń, więc 
pogodzeni z rzeczywistością 
mieszkańcy zaczęli urządzać 
trwalsze schrony. Pierwotna 
ludność Budnik pochodziła 
z Kowar i okolic.
Budniki położone były w do-
brach hrabiów Schaffgtschów 
z Cieplic. Administracyjnie 
należały do gminy górskiej 
z siedzibą w Brückenberg, czyli 
dzisiejszym Karpaczu Górnym. 
Na samym początku XX w. 
mieszkały tu 42 osoby. Najwię-
cej mieszkańców – 64 – w roku 
1910 przebywało w kilkunastu 
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Wehrwolfu. Następnie poja-
wili się w górach szabrow-
nicy, a na końcu osadnicy. 
Jednymi z pierwszych miesz-
kańców byli drwale. 
Dziś po osadzie zostały zale-
dwie fundamenty i tabliczki 
informacyjne zdradzające 
obecność ustalonych lokali-
zacji budynków.

Studencka osada
Większość obiektów należała 
do studenckiej organizacji 
„Bratnia Pomoc”. Od 1946r. 
administrowali nimi pracow-
nicy Uniwersytetu i Politech-
niki  Wrocławskiej .  Ośro-
dek czynny był praktycznie 
przez cały rok, przyjmując 
studentów na turnusach let-
nich i zimowych. Kierowano 
tu głównie uczniów, którzy 
przeżywszy obóz koncen-
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Sto osiemdziesiąt pięć kilometrów naturalnych, 
piaszczystych plaż. Najszersze na całym wybrze-
żu. Piękne klify i wydmy. Duże zalesienie terenów 
nadmorskich, spowodowane wysoką wilgotnością 
powietrza oraz lecznicze właściwości klimatu i liczne 
uzdrowiska, które przyciągają nie tylko rzesze tury-
stów z Polski, ale również sąsiadów zagranicznych. 

Pomorze Zachodnie dla wszystkich

Tutaj morska bryza jest szczegól-
nie nasycona jodem. Lecznicze 
borowiny i solanki, tak istotne przy 
leczeniu kataru, pomagają w stanach 
zapalnych, alergicznych czy astmie. 
Według badań największy odczyn 
składników mineralnych znajduje 
się właśnie w północno-zachodniej 
Polsce. 
Władze pomorza zachodniego per-
fekcyjnie wykorzystują potencjał 
naturalny, znajdujący się na tym 
obszarze. Obecnie w nadmorskich 
kurortach funkcjonuje szesnaście 
ośrodków sanatoryjnych, mających 
dobrze rozwinięte profile lecznicze. 
Propozycja nie jest skierowana do 
osób chcących jedynie poprawić 
stan zdrowia. Dodatkowo od kilku 
lat przy Bałtyku powstaje hote-
larstwo Spa i Wellness, oferujące 
kompleksowe zabiegi kosmetyczne, 
orzeźwiając pogodę ducha i ciała.  
Spacer przez atrakcje
Miasto o aromacie magnolii, czy-
li Szczecin. Stąd można wyru-
szyć w podróż, zaglądając w zakątki 
morskich miast i wsi, które skrywa-
ją wiele wspaniałych budowli, wspo-
mnień i fotografii. 
Zaczynając od Świnoujścia, poło-
żonego nad cieśniną Świną, a koń-
cząc w bogatym w sosnowe lasy 
Jarosławcu. Już na starcie zatrzymu-
jemy się w rodzinnej miejscowości 
Michała Ruciaka, znanego reprezen-

tanta Polski w siatkówce. Najwyższa 
latarnia na starym kontynencie, 
mierząca sześćdziesiąt pięć me-
trów jest jedną z głównych tutej-
szych atrakcji. Do wejścia na sam 
szczyt wystarczy pokonać trzysta 
schodów. Nie wypada zapomnieć 
o wizycie w Muzeum Rybołówstwa 
Morskiego, uzupełniając wiedzę 
z historii. Udając się w kolejne miej-
sca, warto zahaczyć o Międzyzdroje 
– nowoczesny kurort dla rodzin. 
Rezerwat Żubrów czy sąsiedni Wo-
liński Park Narodowy zachęcają do 
długich, wyczerpujących spacerów. 
Dla miłośników wieczornych wo-
jaży organizowane są muzyczne 
festiwale, a z artystami możemy 
spotkać się w Alei Gwiazd. 
Pierwsza solanka i windsurfing
Kamień Pomorski jako jedno z naj-
starszych miast na Pomorzu Zachod-
nim przypisał wielkie zasługi dla 
chorych. Rok 1876. Właśnie wtedy 
odkryto źródła wód leczniczych 
– solanek. Dla szukających uspo-
kojenia od morskich fal poleca 
się kąpiel w zalewie kamieńskim. 
Zostając tu na noc warto rozłożyć 
namiot i spróbować sił w wędkar-
stwie. Stąd ponad osiemnaście kilo-
metrów do centrum windsurfingu. 
Do surfowania deską po wodzie 
najlepsze warunki znajdziemy w po-
bliskim Pobierowie. Historia wsi 
pokazuje, że odpoczynek nad mo-

rzem nie jest obcy, nawet naszym 
pradziadkom. Najlepiej wybrać się 
spacerem przez plażę do Rewala, 
miejscowości położonej nad brze-
giem klifowym, a kolejny nocleg 
zarezerwować w Niechorzu. Po 
porannym zwiedzaniu latarni mor-
skiej, położonej na klifie o wyso-
kości dwudziestu dwóch metrów, 
czas odwiedzić Kołobrzeg. Port 
morski i baza rybołówstwa w ponad 
tysiącletniej historii miasta stano-
wią główne punkty odniesienia 
przed dalszą wycieczką. Udając się 
na wizytę po kołobrzeskich zakąt-
kach konieczna jest przechadzka 
na wybiegające w głąb morza molo. 
Zażywając promieni słonecznych 
oraz degustując się świeżo złowio-
ną rybą z Bałtyku, warto sięgnąć po 
folder informacyjny. Znalezienie 
adresu Muzeum Oręża Polskiego 
jest obowiązkowe. Wizyta okaże 
się najatrakcyjniejszą częścią dnia, 
która dostarczy łez wzruszenia 
i pozwoli poznać m.in. uzbrojenie 
i umundurowanie żołnierzy w czasie 
II wojny światowej. Przed snem po 
chwilach wzruszeń warto pojechać 
do północnej części miasta i udać 
się na przejażdżkę rowerową piękną 
aleją parkową, zażywając jodu.
Cisza i spokój, a na koniec zabawa
Ustronie Morskie. Ponad sto sześć-
dziesiąt lat temu powstało tutaj pierw-
sze sanatorium. Od tego wszystko się 
zaczęło. Niewielka, malownicza 

miejscowość jest popularnym ku-
rortem odwiedzanym przez polskie 
społeczeństwo. Cisza i spokój od-
poczywających gości powoduje, 
że z niecierpliwością oczekują ko-
lejnych wakacji. Zregenerowany 
organizm potrzebuje dostarczyć 
adrenaliny. Odpowiednim miejscem 
będzie Mielno. Najbardziej pożą-
dane przez młodzież letnisko. Sieć 
dyskotek, liczne puby i restauracje 
każdego lata sprowadzają grupy 
zorganizowane, kolonie i wycieczki. 
Chcąc przeżyć pierwszą przygodę 
poza domem, bawiąc się w gronie 
przyjaciół i uprawiając sporty wodne 
będzie to idealne miejsce. 
Konie w Dąbkach, most w Darłowie
Przejażdżki konne na Pomorzu 
Zachodnim są bardzo popularne. 
W wielu miejscowościach stwo-
rzone są specjalne kluby sportowe, 
a w letnie weekendy odbywają się 
cykliczne zawody w jeździectwie. 
Umożliwiają to właśnie Dąbki. Zor-
ganizowane szkoły nauki jazdy kon-
nej z wyspecjalizowanymi instrukto-
rami sprawią, że kontakt ze zwierzę-
tami będzie jeszcze przyjemniejszy. 
Podobnie jak w Ustroniu Morskim, 
Dąbki dają poczucie zapomnienia 
o miejskim zgiełku, ulicznych kor-
kach czy tłumie ludzi w tramwaju. 
Atutem jest niewielka odległość 
od znanego turystom Darłowa. 
Zdecydowanie poleca się wizytę 
urlopowiczom, szukającym atrakcji 
i mocnych wrażeń. 
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Mateusz 
Macyszyn
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do największych barokowych 
ołtarzy Pomorza Gdańskiego. 
Południowy kompleks leśny 
parku graniczy z jedną z naj-
ciekawszych ulic w Oliwie. 
Spacer wzdłuż ulicy Polanki 
od strony Starego Rynku w Oli-
wie stwarza okazję do zapo-
znania się z pozostałościami 
zabudowy patrycjuszowskiej. 
Nazwa ulicy „Polanki” po-
chodzi od wsi Polana, poło-
żonej niegdyś u podnóża oliw-
skich wzniesień. Od XVI wieku 
patrycjusze gdańscy wznosili tu-
taj liczne dwory, niektóre wręcz 
z królewskim przepychem. Spo-
śród siedmiu takich dworów do 
naszych czasów przetrwało pięć. 
Zniszczeniu uległy w znacz-
nej części otaczające je parki. 
Pozostałości interesujących 
założeń parkowych nawet teraz 
zwracają uwagę współczesnego 
przechodnia.
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Trójmiejski Park Krajobrazowy został utworzo-
ny w 1979 roku. To prawie 20 000 hektarów 
powierzchni, na której kilometrami ciągną się 
rowerowe ścieżki i pomniki przyrody tak cha-
rakterystyczne dla nadmorskiego krajobrazu.

Płuca Trójmiasta

Park krajobrazowy ustano-
wiono przed laty dla ochro-
ny i popularyzacji przyrody, 
historii i kultury. Na całość 
TPK składają się dwa rozległe 
kompleksy leśne na obsza-
rze wysoczyzny morenowej 
Pojezierza Kaszubskiego i jej 
strefy krawędziowej, rozdzielo-
ne przez miejskie tereny Wiel-
kiego Kacka, Małego Kacka 
i Dąbrowy – dzielnic Gdyni. 
Kompleks północny obejmuje 
część terenów Gdyni, Rumi, 
Szemudu i Wejherowa, zaś 
dwukrotnie mniejszy kompleks 
południowy - fragmenty tere-
nów Gdyni, Sopotu i Gdańska.
    Do najcenniejszych walorów 
przyrodniczych parku należy 
unikatowa polodowcowa rzeź-
ba terenu, uformowana przez 
procesy związane ze zlodowa-
ceniem bałtyckim - od 15 do 
13 tysięcy lat temu, od której 
zaczęło się ostateczne, jak 
dotąd, wycofywanie lądolodu 
z naszych ziem. 
Łatwo można spotkać tu tor-
fowiska oraz kilkanaście nie-
dużych jezior, np. Wyspowo, 
Borowo, Pałsznik, Wygoda, 
Bieszkowickie, Zawiat, Oku-
niewko, Długie. Cechy polo-
dowcowe krajobrazu podkreśla 
też obecność licznych głazów 
narzutowych. Dnem wielu dolin 
płyną potoki, których więk-
szość ma swoje źródła na te-
renie parku, np. Cedron, Ci-
sówka, Marszewska Struga, 
Swelinia, Świemirowski Potok, 
Rynarzewski Potok, Prochowy 
Potok, Zajączkowski Potok. 
Dzięki chłodnym północnym 
zboczom, głębokim dolinom 
z potokami o charakterze pod-
górskim, a także torfowiskom 
i czystym jeziorom umiejsco-
wionym pośrodku lasu zacho-
wała się interesująca fauna 
i flora.
Pierwsze ślady cywilizacji
Najstarsze ślady osadnictwa 
na obszarze Trójmiejskiego 
Parku Krajobrazowego sięgają 
neolitu, czyli okresu od 5500 r. 
p.n.e. do 1800 r p.n.e. Na ob-
szarze parku i jego otuliny zlo-
kalizowano również szereg 

cmentarzysk ludności kultury 
grobów skrzynkowych (nazwa 
tej kultury archeologicznej po-
chodzi od charakterystycznych 
grobów w kształcie dużych 
skrzyń budowanych z płyt 
kamiennych) pochodzących 
z epoki żelaza. 
Rozwój wielu miejscowości 
zlokalizowanych u wschodnie-
go i północnego podnóża kra-
wędzi Wysoczyzny Gdańskiej 
związany był z przebiegającym 
tędy ważnym średniowiecz-
nym szlakiem handlowym Via 
Mercatorum zwanym Drogą 
Kupiecką. 
Obszar parku i jego otuliny 
zamieszkiwała i częściowo 
nadal zamieszkuje ludność 
kaszubska. Na południowym 
obszarach parku tradycyjna za-
budowa kaszubska praktycznie 
całkowicie zanikła, co związane 
jest z faktem, że tereny te zna-
lazły się w okresie międzywo-
jennym w granicach Wolnego 
Miasta Gdańska. 
Pierwotne osady budowano 
głównie z drewna i gliny. Bu-
dynki charakteryzowały się 
konstrukcją szkieletową ry-
glową. Jest to konstrukcja no-
śna ściany w postaci szkieletu 
ze słupów drewnianych, po-
łączonych na różnych wyso-
kościach poziomymi belkami, 
zwanymi ryglami. Przestrzenie 
pomiędzy elementami drew-
nianymi wypełniano gliną lub 
suszoną cegłą (tzw. pacą). 
Od końca XIX wieku zaczę-
to wznosić budynki z wypalanej 
cegły. Zabudowania te kryte 
były dachem dwuspadowym 
pokrytym strzechą.
Warto zobaczyć
Nieocenionym zabytkiem na 
obszarze parku jest tzw. Ka-
szubska Jerozolima, czyli Kal-
waria Wejherowska – najstar-
sze, obok Kalwarii Zebrzydow-
skiej i Pakoskiej sanktuarium 
Męki Pańskiej w Polsce. Składa 
się ona z 25 kaplic, z których 
część jest wyposażona w cenne 
dzieła sztuki. Według niepo-
twierdzonej informacji, pewien 
geometra z zakonu Cyster-
sów, który wyznaczał w le-

sie przebieg dróżek Kalwarii, 
udał się wpierw do Jerozoli-
my w celu odmierzenia w tere-
nie odległości pomiędzy kapli-
cami i wykonaniu ich szkicu. 
Szczególnym zabytkiem archi-
tektury znajdującym się blisko 
granicy Trójmiejskiego Parku 
Krajobrazowego jest położo-
ny nad Potokiem Oliwskim 
zespół dawnego klasztoru oo. 
Cystersów w Oliwie. Świątynia 
została wybudowana według 
założeń architektonicznych cha-
rakterystycznych dla wszyst-
kich kościołów cysterskich na 
świecie. Jest budowlą orien-
towaną to znaczy zbudowaną 
na linii wschód (od tej strony 
znajduje się prezbiterium) – 
zachód (wejście do kościoła), 
na planie krzyża łacińskiego. 
Ołtarz główny został ufun-
dowany przez opata Michała 
Hackiego w 1688 roku i należy 

Kamil 
Mec
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NOCLEGI NAD MORZEM

Willa Dwie Mewy

Władysławowo,
Droga Swarzewska 30

www.dwiemewy.pl
tel. 503 154 570

Wyjątkowe usytuowanie Helu na cyplu Półwyspu Hel-
skiego jest wyjątkowe. Wody Bałtyku otaczają go z trzech 
stron, dając tym samym niesamowite wrażenie. 

Wiosna na krańcu Polski

Hel to popularny kurort nadbałtycki 
położony na samej północy Pol-
ski, w województwie pomorskim, 
na malowniczej i zadziwiającej 
Mierzei Helskiej, w pobliżu słynnej 
Juraty. W pobliżu Helu uformował 
się zespół malowniczych wydm 
białych i szarych objętych ochro-
ną w granicach Nadmorskiego 
Parku Krajobrazowego. Zresztą cała 
Mierzeja Helska jest niezmiernie cie-
kawa pod względem przyrodniczym 
i krajobrazowym. W przeszłości Hel 
miał też duże znaczenie strategiczne, 
stanowił bazę morską floty wojen-
nej, z rozbudowanym systemem 
stanowisk obrony artyleryjskiej. 
Do dzisiaj zachowały się fragmenty 
Rejonu Umocnionego Hel, a na 
nadbrzeżu stoi najstarszy zachowany 
polski okręt - słynny „Batory”.
Tutejszą największą atrakcją jest 
fokarium, prowadzone przez Stację 
Morską Instytutu Oceanografii Uni-
wersytetu Gdańskiego. Składa się 
ono z kilku basenów hodowlanych, 
celem placówki jest odtworzenie ko-
lonii fok szarych i pogłębienie nauki 
nad nimi. Ośrodek udostępniony jest 
dla zwiedzających, a turyści bardzo 
chętnie go odwiedzają, by zobaczyć 
te piękne zwierzęta. Z położo-
nej w pobliżu fokarium przystani 
odpływają statki wycieczkowe, 
oferujące rejsy po zatoce.
Fokarium to nie jedyna atrakcja 
Helu, turystów przyciągają tu rów-
nież liczne zabytki militarne ze skan-
senem broni morskiej oraz Muzeum 
Obrony Wybrzeża. Warto odwiedzić 

Muzeum Rybołówstwa, umiesz-
czone w dawnym, XV-wiecznym 
kościele. Drewniana wieża budynku 
jest doskonałym punktem widoko-
wym. Innym miejscem, pozwalają-
cym podziwiać okolicę jest położona 
na cyplu latarnia morska, w lecie 
udostępniana wszystkim chętnym.
W samym centrum Helu znajduje się 
piękny deptak, przy którym znajduje 
się ratusz, zlokalizowana w zabyt-
kowym budynku znana restauracja 
Maszoperia oraz liczne kawiarnie, 
najstarsze zabudowania pochodzą 
z pierwszej połowy XIX wieku. 
W Helu usytuowany jest też pre-
zydencki ośrodek wypoczynkowy. 
Lokalizacja ta nie powinna dziwić 
– tutejsza plaża należy do najpięk-
niejszych w Polsce.
Fortyfikacje Półwyspu Helskiego 
to jeden z ciekawszych zespołów 
umocnień w Polsce, ciągnący się 
od Kuźnic aż po Cypel. Muzeum 
ma siedzibę w dwóch największych 
obiektach: wieży kierowania ogniem 
i w stanowisku artyleryjskim po-
tężnej baterii Schleswig-Holstein. 
Historia tego obiektu zaczyna się 
od daty 9 maja 1945 roku, czyli tuż 
po zakończeniu  głównych walk 
II wojny światowej.
Hel poddał się i teren dawnego 
Rejonu Umocnionego Hel zajęło 
Wojsko Polskie. Zastano tam wielką 
mnogość obiektów militarnych bu-
dowanych od lat dwudziestych, aż 
do końca wojny. Największe z tych 
budowli to 6 obiektów pozostałych 
po zdemontowanej mamuciej baterii 

niemieckiej 406 mm Schleswig 
Holstein – łącznie dwa magazyny, 
trzy stanowiska artyleryjskie i wieża 
kierowania ogniem. Wojsko przez 
lata ze zmiennym powodzeniem usi-
łowało zagospodarować te obiekty. 
W miarę jak wojsko od kilkunastu lat 
zaczęło redukować swoją liczebność 
na terenie Helu tereny te przestały 
być pilnowane i rozpoczęła się ra-
bunkowa dewastacja wszystkiego, 
co dało się sprzedać na złom. Najbar-
dziej ucierpiała wieża i porzucone, 
otwarte stanowisko „Bruno” - wy-
cięto niemal wszystkie elementy 
metalowe, wyrwano instalacje, 
zanieczyszczono pomieszczenia 
i korytarze. Powstał istny tor prze-
szkód dla pojawiających się coraz 
liczniej prawdziwych miłośników 
militariów, a nie złodziei żyjących 
z ich sprzedaży. 
Nadszedł jednak rok 2006 i dzię-
ki wcześniejszemu wejściu Polski 
do Unii oraz odważnemu pomy-
słowi Burmistrza Helu, Mirosława 

Wądołowskiego, udało się wprowa-
dzić w życie nierealny, zdawałoby 
się, plan Sekcji Militarnej - opraco-
wano projekt renowacji stanowiska 
„Bruno” i wieży kierowania ogniem, 
a także udało się zdobyć na ten cel 
pieniądze z Unii Europejskiej. 
Atrakcje przyrodnicze, historyczne 
i kulturowe, którymi wypełniony 
jest Półwysep Helski pozwoliły 
na rozwój tego skrawka polskiego 
lądu jako jednego z najciekawszych 
miejsc naszego kraju, które bez-
względnie warto odwiedzić, choćby 
podczas weekendowych podróży 
po bałtyckim wybrzeżu. Półwysep 
Helski o każdej porze roku urzeka 
przede wszystkim swoim położe-
niem, gdyż jest otoczony wodą aż 
z trzech stron. Nie brakuje tu piasz-
czystych plaż i miejsc do zażywania 
morskich kąpieli. Ci, którzy znudzą 
się jednak ożywczymi spacerami na 
plażach, mogą się wybrać w fascy-
nującą wycieczkę po Helu, odkrywa-
jąc rybackie korzenie miasteczka. 

Katarzyna 
Gielec
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Leśne geny

W Miłkowie u podnóża Karkono-
szy 13 grudnia 1995 r. rozpoczął 
działalność Leśny Bank Genów 
Kostrzyca, który dla przyszłych 
pokoleń chroni najcenniejszy za-
sób genowy lasów naszego kraju. 
- Zasób genowy w postaci nasion 
lub innych części roślin pochodzi 
z terenu Lasów Państwowych 
i parków narodowych. Po prze-
kazaniu materiału nasiennego 
do Leśnego Banku Genów Ko-
strzyca nasiona przygotowywane 
są do długotrwałego przechowy-
wania. Wyłuszcza się je z szyszek 
lub wydobywa z owocni, separuje, 
doczyszcza, poddaje suszeniu, 
a także ocenie – mówi  Joanna 
Borowy, Starszy Specjalista ds. 
Edukacji Ekologicznej.
Przechowywanie nasion przebiega 
pod ścisłą kontrolą i obserwacją. 
W zależności            od gatunku 
okres przechowania może wynosić 
5, 10, 20, 30 lub nawet kilkaset 

Odpowiedź na pytanie „Jak powstaje las?” 
wydaje się pozornie łatwa. Jednak niewiele 
osób wie, że proces rozmnażania tak dużych 
skupisk drzew rządzi się podobnymi prawami 
jak w przypadku zwierząt i człowieka.

lat w przypadku metody krio-
konserwacji. Nasiona są spako-
wane w szczelnie zamkniętych 
pojemnikach w odpowiednio 
przygotowanych komorach 
chłodniczych, w temp. - 10 ºC, 
lub w zbiornikach kriogenicz-
nych wypełnionych ciekłym azo-
tem w temp.- 196º C.
Nasiona i inne części roślin gatun-
ków drzewiastych ze szczególnym 
uwzględnieniem ginących i za-
grożonych są przechowane dłu-
goterminowo za pomocą metody 
kriokonserwacji – wyjaśnia Joanna 
Borowy. 
W Pracowni Analizy DNA wyko-
rzystuje się metody identyfikacji 
genetycznej zasobów genowych 
przechowywanych w LBG Ko-
strzyca. Laboratorium realizuje 
m.in. ogólnopolski projekt ba-
dawczy związany z badaniem 
fragmentów DNA odpowiedzial-
nych za odporność na chorobę 

grzybową powodowaną przez 
Chalara fraxinea dziesiątkującą 
drzewostany jesionowe w Euro-
pie, w tym w Polsce.
W ramach działalności produkcyj-
nej Bank produkuje szczepionkę 
na bazie grzyba włośnianka rosi-
sta. Szczepionka ma zastosowanie 
przede wszystkim w produkcji ma-
teriału sadzeniowego z zakrytym 
systemem korzeniowym w szkół-
kach leśnych, co poprawia wzrost 
sadzonek młodych drzew na 
gruntach o niskiej jakości, poklę-
skowych, na ugorach porolnych 
bądź glebach zdegradowanych.  
- Przechowujemy również krótko-
okresowo depozyty na potrzeby 
nadleśnictw                  regionalnej 
dyrekcji Lasów Państwowych we 
Wrocławiu, a także prowadzimy 
zajęcia             z zakresu edukacji 
przyrodniczo – leśnej przypomina 
Joanna Borowy z Leśnego Banku 
Genów Kostrzyca.
Leśny Bank Genów Kostrzyca 
pod Jelenią Górą - jest nowocze-
snym i innowacyjnym łącznikiem 
między nauką, a praktyką leśną. 
Współpracuje z jednostkami na-
ukowymi w kraju, jak i za granicą, 
aby w wyniku tej współpracy 
podnosić standardy metod i tech-
nik związanych z ochroną leśnych 
zasobów genowych.

Międzynarodowe Targi Turystyczne za nami

Wśród wystawców nie za-
brakło przedstawicieli nawet 
najodleglejszych zakątków 
Polski. Dolny Śląsk jako wo-
jewództwo i gospodarz im-
prezy prezentował się szcze-
g ó l n i e  o k a z a l e .  N a g r o d y 
za najlepsze stoiska dosta-
l i  w tym roku: Wojewódz-
two Dolnośląskie, Lubelskie 
i Śląskie. To ostatnie szcze-
gólnie zapisało się w pamięci 
odwiedzających za sprawą 
mini-występów zespołu Pie-
śni i Tańca „Śląsk”. 

Festiwal od kuchni
W y s t a w c ó w  z a g r a n i c z -
nych reprezentowały podmio-
ty z Czech, Słowacji, Węgier, 
Niemiec, Bułgarii ,  Maroka 
czy egzotycznej Indonezji. 
Swoją ofertę prezentowały 
licznie biura podróży, ośrod-

6. edycja wrocławskiej imprezy promującej 
branżę turystyczną i ezoteryczną. Ta ostatnia 
za sprawą towarzyszącym targom Wrocławskim 
Spotkaniom Niezwykłości. Oba wydarzenia w 
dniach 7-9 lutego zgromadziły w Hali Stulecia 
blisko 200 wystawców i partnerów.

ki wypoczynkowe i lokalne 
stowarzyszenia.
O d w i e d z a j ą c y c h ,  w e d ł u g 
danych organizatorów, było 
blisko 10 tys. Przy okazji wi-
zyty na stoiskach krajowych 
i  z ag r an i cznych  wys t aw -
ców, wzięli oni udział w licz-
nych atrakcjach, które trady-
cyjnie towarzyszyły targom. 
Mowa o Festiwalu Kulinar-
n y m ,  M i ę d z y n a r o d o w y m 
Fes t iwalu  Tańca  oraz  Fe -
st iwalu Podróżników. Ten 
ostatni  w formie interesu -
jących prelekcji i pokazów 
inspirował zgromadzonych 
do wypraw po Polsce i świe-
cie przez cały rok. Swoimi 
przeżyciami i  doświadcze-
niami dzielili się wytrawni 
podróżnicy, którzy podpo-
w i a d a l i  u c z e s t n i k o m  j a k 
najlepiej wyszukiwać tanie 

noclegi czy kosztować w re-
gionalnych potrawach. 
Dla najmłodszych gości do-
stępna była Strefa Małego 
Podróżnika. To właśnie po-
dróże z dziećmi były jednym 
z tematów przewodnich te-
gorocznych targów, a spora 
c z ę ś ć  w y k ł a d ó w  w  t r a k -
cie wspomnianego Festiwalu 
Podróżników dotyczyła po-
dróżowania z małymi dzieć-
mi, które nierzadko, w opi-
nii rodziców, stanowią prze-
szkodę dla przemieszczania 
się. Innego zdania byli Anna 
i Krzysztof Kobusowie. Para 
p rzez  os ta tn ich  os iem la t 
zwiedziła większość krajów 
na świecie razem z dwójką 
małych dzieci.

In vino veritas
Swoją obecność zaznaczyli 
dolnośląscy winiarze i znaw-
cy tego trunku (tzw. somme-
lierzy) zrzeszeni w ramach 
In ic ja tywy Wroc ławsk ich 
Sommel ie rów.  Przez  ca ły 
czas trwania targów zajmo-
wali się promowaniem sze-
roko rozumianej kultury wina 
oraz ludzi, którzy zajmują się 

tym tematem na co dzień. 
W Hal i  S tu lec ia  po jawi l i 
się winiarze z regionu Dol-
nego Śląska m.in. z Winnicy 
Adoria,  Winnicy Świdnic-
kiej, Winnicy Wzgórz Trzeb-
nickich oraz przedstawiciele 
z Miękini (Winnica Jaworek) 
oraz  Sokołowca (Winnica 
Agat).
W sobotę, drugi dzień tar-
gów, przeprowadzony został 
finał pierwszych lokalnych 
zawodów sommelierskich. 
Sommelierskie Grand Prix 
Wrocław 2014 zdobył Piotr 
Waryas z OkWineBar. De-
cyzją publiczności wyróż-
n i e n i e  t r a f i ł o  d o  K a m i l a 
Śladewskiego z Wines&O-
l ives.  Zgromadzeni  na fe-
stiwalu wina mogli zgroma-
dzić wiele  cennych infor-
macji  na temat  degustacj i 
i  sposob ie  podan ia  wina , 
czytaniu etykiet, miejscach 
zakupu wina i warunków do 
jego przechowywania.
Winiarze to tylko część ku-
l inarnej części targów. Na 
t o w a r z y s z ą c y m  i m p r e z i e 
Festiwalu Kulinarnym można 
było zobaczyć pokazy goto-

wania dań z różnych stron 
świata.
-  Chcemy, aby coraz wię-
cej osób patrzyło na tury -
stykę nie tylko przez pry -
zmat miejsc i hoteli, ale by 
zwracało uwagę na walory 
kulinarne odwiedzanych re-

gionów. Na całym świecie 
to nowy trend, a w Polsce 
dopiero zaczynamy doceniać 
produkty lokalne - podsumo-
wała koordynatorka Festiwa-
lu Kulinarnego Agnieszka 
Hajbura-Michałowska.
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Niektórym pasmo górskie w okolicach tzw. 
dolnośląskiego trójmiasta, czyli Dzierżoniowa, 
Bielawy i Pieszyc kojarzy się głównie z fortami w 
Srebrnej Górze i z wieżą widokową na Wielkiej 
Sowie. Ale to nie wszystko, co Góry Sowie mają 
do zaoferowania.

Wokół Wielkiej Sowy

Góry Sowie to najstarsza część 
Sudetów. Wiek gnejsów, z któ-
rych są zbudowane ocenia się 
na około 2,5 miliona lat. Pa-
smo ma długość ok. 25 km 
i ulokowane jest między gó-
rami wałbrzyskimi a bardzki-
mi. Są to góry zróżnicowane 
pod względem wysokości . 
Najwyższy szczyt to Wielka 
Sowa (1015 m n.p.m.), a po-
zostałe szczyty liczą od 600 do 
980 m n.p.m. 
Takie ukształtowanie terenu 
sprawia, że usatysfakcjono-
wani będą zarówno miłośnicy 
górskich wędrówek, jak i po-
czątkujący turyści, którzy cenią 
sobie czyste powietrze, rozległe 
trasy spacerowe i górskie kra-
jobrazy. Wśród wielu szlaków 
każdy może wybrać dla siebie 
odpowiedni pod względem 

trudności. Na obszarze Gór 
Sowich znajdują się cztery 
główne szlaki turystyczne: czer-
wony, żółty, niebieski i zielony. 
Dodatkową atrakcją jest także 
czarny szlak, zwany Czarnym 
Szlakiem Martyrologii, który 
biegnie od Jugowic przez Wa-
lim i Kolce do Głuszycy Górnej. 
Szlak ten został wyznaczony 
dla upamiętnienia pomordo-
wanych więźniów filii obozu 
koncentracyjnego Gross-Rosen 
zatrudnionych przy budowie 
obiektów w ramach projektu 
„Riese”.
Oprócz pieszych wycieczek 
także entuzjaści rowerów znaj-
dą w Górach Sowich coś dla 
siebie. Rejon ten szczególnie 
polecany jest dla kolarstwa 
górskiego. Doskonale nadaje 
się do tego występująca na tym 

terenie gęsta sieć dróg i ścieżek 
leśnych. Natomiast płaskie 
tereny Gór Sowich to idealne 
miejsce dla rodzinnych wypa-
dów rowerowych.
J e d n a k  G ó r y  S o w i e 
to nie tylko piesze oraz rowe-
rowe wycieczki. Oferta rekre-
acyjna tego rejonu jest znacznie 
bogatsza. W okolicy znajdują 
się szkółki jeździeckie, które 
nie tylko organizują lekcje 
jazdy konnej ale także prze-
jażdżki bryczką czy w okresie 
zimowym-saniami. Natomiast 
na miłośników sportów wod-
nych czekają kąpieliska i akwe-
ny wodne, gdzie można upra-
wiać  żeglarstwo, pływanie 
czy windsurfing. 
Zimą Góry Sowie przyciągają 
także miłośników sportów zi-
mowych. Popularne są zarówno 
zjazdy na stokach, jak i trasy 
biegowe. Dobrze utrzymane 
trasy, liczne wyciągi oraz długo 
zalegająca pokrywa śnież-
na stwarzają idealne warunki 
dla aktywnego wypoczynku. 
Głównymi ośrodkami sportu 
zimowego są Rzeczka, Sokolec 
i Potoczek.
Rejon ten  jes t  n iezwykle 
interesujący i wartościowy 
pod względem historycznym. 
Piętno odcisnęła na nim II woj-
na światowa, a wiele miejsc 
otacza aura tajemnicy. Jednym 
z takich miejsc jest „Riesen”. 

Do dzisiaj nie ma jednoznacznej 
opinii, do czego miał służyć 
ten obiekt i wciąż pojawiają 
się nowe hipotezy. Było to na 
pewno jedno z największych 
przedsięwzięć budowlano-gór-
niczych II Wojny Światowej. 
W pofałdowanych, zalesio-
nych terenach Gór Sowich 
zaczęły powstawać potężne 
podziemne, odporne na bom-
bardowania pomieszczenia 
dla Hitlera i jego współpra-
cowników. Miało tu podobno 
znaleźć schronienie 20 tys. 
ludzi. Według innych danych 
ta ogromna przestrzeń miała 
być wykorzystana jako fabryka 
broni. Jako siłę roboczą wyko-
rzystywano więźniów obozu 
koncentracyjnego Gross-Rosen. 
Prace przerwało wkroczenie 
na te tereny Armii Czerwonej. 
Rozpoczął się wywóz mate-
riałów i maszyn do Związku 
Radzieckiego, a teren budowy 
został zamknięty. Dlatego bada-
cze nie są w stanie określić co 
i gdzie Niemcy zdołali wybudo-
wać ani co zostało zniszczone, 
ukryte lub zamaskowane przez 
samych Niemców, a co przez 
Rosjan i polskie służby bezpie-
czeństwa. 
Choć duża część podziem-
nych sztolni jest zamknięta 
ze względów bezpieczeństwa, 
zachowane zabudowania moż-
na zwiedzać. Jest to nie lada 

Klementyna 
Sokołowska

gratka dla amatorów obiek-
tów wojskowych. W 1995 roku 
otwarto trasę w kompleksie 
„Rzeczka”, przekształconą 
później w Muzeum Sztolni Wa-
limskich. Oprócz tego dostępne 
do zwiedzania są kompleksy 
„Osówka” i „Włodarz”.
Dodatkową atrakcją Gór So-
wich to szereg cyklicznych 
imprez kulturalnych, turystycz-
nych i rekreacyjno-wypoczyn-
kowych, które organizowane 

są przez samych mieszkańców 
tych terenów. Mają one charak-
ter nie tylko lokalny, ale także 
ogólnopolski i międzynarodo-
wy. Do najbardziej znanych na-
leżą Międzynarodowy Festiwal 
Muzyki Reggae „Reglowisko” 
oraz „Sudeckie Lato”. Dużą 
popularnością cieszą się także 
takie imprezy jak rajdy samo-
chodowe, Street Fighter Festi-
wal czy turnieje streetballa.
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ABC narciarzy

Mniejszość wybiera wypra-
wy w góry lub te trasy narciarskie, 
które położone są nieco wyżej. 
Przed wyruszeniem na narty czy 
górską wycieczkę należy zapo-
znać się z prognozą pogody na 
najbliższy dzień. Nie zważając 
na aktualne warunki pogodowe 
można oprzeć się na statystykach, 
z których wynika, że najchłodniej-
szym miesiącem jest styczeń (śred-
nia temperatura na Kasprowym 
Wierchu wynosi minus 9 stopni, 
a w Zakopanem minus 5,8 stopni). 
Nocą temperatura często spada 
poniżej 20 stopni. Powinni o tym 
pamiętać szczególnie ci miłośnicy 
gór, którzy preferują nocne wy-
cieczki szlakami lub przebywają 
na stokach na długo po zmroku 
– coraz więcej z nich wyposażona 

Zimą podgórskie miejscowości przeżywają 
najazd turystów, z których zdecydowana więk-
szość kieruje swe pierwsze kroki niemal od 
razu na stok narciarski. Ważne jest poznanie 
lub uzupełnienie wiedzy o kilka wytycznych.

jest w sztuczne oświetlenie.  
Nie mniejszym zagrożeniem jest 
silny wiatr, który w górach bardzo 
często wieje i powoduje szybką 
zmianę warunków klimatycznych, 
nawiewając chmury śniegowe. 
Ciekawym zjawiskiem pogodo-
wym w Tatrach jest tzw. inwersja 
temperatury. W chwili napływu 
suchego, kontynentalnego powie-
trza w Zakopanem jest zimniej niż 
na Kasprowym Wierchu, a różnica 
temperatury może sięgać nawet 10 
stopni. W okresie inwersji w Ta-
trach jest słonecznie, natomiast 
Zakopane pogrążone jest we mgle. 
Równie dokuczliwe są wiatry hal-
ne, które wieją z dużą prędkością, 
powodując znikanie pokrywy 
śnieżnej. Utrzymują się one przez 
kilka dni, a powietrze jest wtedy 

ciepłe i suche. Dodatkowo halny 
powoduje złe samopoczucie i za-
burzenia funkcjonowania układu 
krążenia. 
Każdej zimy ratownicy TOPR 
udzielają pomocy kontuzjowanym 
narciarzom. Wśród przyczyn wy-
padków kilka się powtarza. Część 
zapaleńców rusza na stok prosto 
z pociągu czy z samochodu, zo-
stawiając tylko w pokoju nie-
potrzebne podczas zjazdów rze-
czy. To częsty błąd, który może 
zakończyć się ciężką kontuzją. 
Brak rozgrzewki, regularności 
uprawiania sportów zimą i związa-
ny z tym brak kondycji są równie 
niebezpieczne, co niewłaściwy 
sprzęt ze słabymi wiązaniami czy 
brawura na stoku. 

Jak się ubrać?
Zimą w górach chodzi o to, by nie 
przegrzać i nie wyziębić organi-
zmu. By wizyta na wyciągu nar-
ciarskim nie miała finału w szpita-
lu, należy się dobrze przygotować. 
Przy wyborze ocieplacza dobrze 
jest kierować się względami prak-
tycznymi. Ocieplacz powinien 
być wygodny, nie krępujący ru-

chów. Przy zakupie dwuczęścio-
wego ocieplacza, kurtka winna 
mieć ściągacz przy nadgarstkach 
oraz na linii bioder, natomiast 
spodnie powinny się kończyć już 
na wysokości kostek tak, by ściśle 
przylegały do narciarskiego buta. 
Zapobiega to niepożądanemu 
dostaniu się śniegu pod kurtkę 
i spodnie.
Równie ważna jest osłona głowy 
i rąk przed zimnem. W ostatnich 
latach najpopularniejsze są czapki 
i opaski z goretexu lub polaru, lecz 
nie materiał jest najważniejszy, 
a funkcjonalność.
W przypadku rękawic wybór 
odnosi się do liczby palców. Rę-
kawice jednopalcowe są mniej wy-
godne, ale za to cieplejsze. Z ko-
lei rękawice pięciopalcowe zapew-
niają większą swobodę ruchów.
Niekonieczny, ale bezcenny jest 
kask, który chroni głowę przy 
upadkach i pozwala zminimali-
zować ryzyko kontuzji, gdy inny 
uczestnik stoku spowoduje zagro-
żenie. Bezpieczeństwo podnoszą 
też gogle. Dzięki nim nie trzeba 
mrużyć oczu przed ostrym słoń-
cem czy nalatującym śniegiem. 
Na rynku są w sprzedaży mode-
le okularów - gogli, w których 
zastosowano wielowarstwowy 
system „anti-gog” zapobiegający 
parowaniu szkieł oraz filtry UV 
przeciwko szkodliwemu promie-

niowaniu ultrafioletowemu.
Zagrożenie lawiną

Uprawianie narciarstwa w wyż-
szych partiach gór niesie za sobą 
zagrożenie w postaci lawiny. 
Ta, nawet gdy zejdzie, nie musi 
od razu oznaczać najgorszego. 
Analiza wielu akcji ratunko-
wych przeprowadzonych przez 
TOPR wskazuje, że szansą na 
przeżycie jest jak najszybsze od-
kopanie. Narciarze i turyści, którzy 
uniknęli przykrycia śniegiem, 
powinni od razu próbować dostać 
się do tych zasypanych.
Jaka to szansa? Kluczowy jest 
pierwszy kwadrans od zejścia 
pokrywy śnieżnej. W tym czasie 
prawdopodobieństwo przeży-
cia wynosi 90%, a po kolejnym 
już tylko 30%. Później uratować 
się mogą tylko ci, którym w lawi-
nie przypadkowo wytworzył się 
kanał wentylacyjny. Oczywiście 
należy powiadomić TOPR o zej-
ściu lawiny i oznaczyć miejsce, 
gdzie ostatnio widziano zasypa-
nego, ale nie należy od razu biec 
po pomoc, tylko samemu zacząć 
poszukiwania w śniegu.
Największe zagrożenie lawino-
we, np. w Tatrach, występuje na 
przełomie lutego i marca. Nagro-
madzone przez całą zimę masy 
śniegowe stanowią dla narciarzy 
i turystów śmiertelne niebezpie-
czeństwo, do którego spowodowa-

nia wystarczy naprawdę niewiele 
- echo głosu, wiatr czy nieuważny 
manewr narciarza. 

Kulturalny stok
Bezpieczeństwo warto też zacho-
wać na stokach położonych niżej. 
Wszędzie priorytetem jest roz-
ważna i kulturalna jazda. Na po-
czątku przygody z nartami lepiej 
jest wybierać stoki mniej strome, 
a przynajmniej te zakwalifikowa-
ne jako przeznaczone dla mniej 
doświadczonych uczestników. Po-
zwoli to uniknąć niepotrzebnych 
kontuzji oraz kontaktu z szybciej 
i sprawniej poruszającymi się 
narciarzami.
Na stoku, podobnie jak na base-
nie, należy poruszać się swoim 
torem, nie przecinając drogi innym 
korzystającym z nartostrady. Wy-
magane jest zachowanie większej 
ostrożności w miejscach, gdzie 
kilka tras łączy się w jedną albo 
pośrodku zjazdu znajduje się słup 
energetyczny czy kępa drzew.
Zjazd może męczyć, więc w przy-
padku chęci odsapnięcia lepiej 
to zrobić na boku trasy. Podobnie 
należy postąpić z odpinaniem nart 
przy wyciągu. 
Kultura zachowania się na stoku 
dotyczy nie tylko własnej osoby, 
ale i pomocy innym. Wsparcie 
narciarza jadącego obok będzie 
zawsze szybsze niż wezwanych ra-
towników.

Natalia 
Lisicka
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Średzki Park Wodny
ul.Winogronowa 34, Środa Śląska

Tylko 20 km na zachód od Wrocławia!

Dzieci uwielbiają wiosnę. Pogoda jest piękna, 
można dużo czasu spędzać na świeżym powie-
trzu, chodzić po górach oraz robić wiele innych 
ciekawych rzeczy. Ale zanim ona nastąpi dobrze 
jest przestawić ciało na zmianę – szczególnie w 
przypadku najmłodszych.

Po większą 
odporność

Sporym zainteresowaniem 
przez cała zimę cieszą się 
baseny miejskie ,  na  któ -
re  wyprawa z  dz ieck iem 
będz ie  wie lką  przygodą . 
Wiek pociechy nie ma tu wła-
ściwie żadnego znaczenia.  
Nie liczą się też wcześniej 
nabyte umiejętności .  Nie 
trzeba od razu umieć pływać 
– od tego są opiekujący się 
na basenie rodzice czy wy-
najęci instruktorzy, bo już 
sama możliwość pluskania 
się w ciepłej wodzie powo-
duje, że dziecko nie może 
się doczekać kolejnego takie-
go wypadu.
W przypadku bardzo małe-
go dziecka lepiej zabierać 
ze sobą na pływalnie specjal-

ne specjalne pieluchy (majt-
ki) do pływania, które bez 
problemu można kupić w każ-
dym supermarkecie. Nie cho-
dzi przecież o to, by przery-
wać zabawę w momencie gdy 
małemu członkowi rodziny 
zachce się skorzystać z ła-
zienki. Wiadomo doskonale 
o moczopędnych właściwo-
ściach wody, w której zanu-
rzony jest człowiek.
Na takie majteczki obowiąz-
kowo należy założyć strój do 
pływania, a na głowę czepek, 
który ma na celu raczej za-
bezpieczenie innych pływa-
jących przed ewentualnymi 
długimi włosami dziecka. 
Nieodzownym a t rybutem 
powinny być też okularki do 

pływania.
O czym trzeba pamiętać, 
jadąc z małym dzieckiem na 
basen? Na pewno o tym, że 
nie powinno spędzać w nim 
całego czasu przewidzianego 
do przebywania w wodzie 
dla dorosłych. Woda jest 
ciepła, ale nie na tyle, żeby 
maluchowi po około pół go-
dzinie nie zaczęło być zimno. 
Zresztą, dziecko nie potrafi 
pływać w sposób profesjo-
nalny i z zachowaniem peł-
nej kontroli ruchowej, więc 
nie rozgrzeje swojego orga-
nizmu tak jak dorosły.
Poza tym, trzeba założyć, że 
przygotowania do wyjścia 

będą trwały dwa, a może 
n a w e t  t r z y  r a z y  d ł u ż e j , 
niż w przypadku, gdy ro-
dzic wybiera się na pływalnie 
samemu lub w towarzystwie 
osoby dorosłej. Uwaga ta do-
tyczy zwłaszcza dziewczy-
nek, które mają przeważnie 
długie włosy głowie. Mimo 
używania czepku, włosy po-
zostają co najmniej wilgotne.
Po wyjściu z basenu trze-
ba w miarę szybko ubrać 
małego zziębniętego pływa-
ka, który będąc w basenie na 
pewno twierdził, że nie jest 
mu zimno, choć po ustach wi-
dać ewidentnie, że jest ina-
czej. Potem suszenie włosów, 

Barbara 
Lasota

które przy żywym dziecku 
i różnej jakości sprzęcie do 
suszenia trwa sporo czasu. 
Nieraz lepiej jest zabrać wła-
sną suszarkę, jeśli istnieje 
taka możliwość.

O sobie opiekun czy rodzic 
powinien pomyśleć na sa-
mym końcu. Dziecko zawsze 
powinno być przygotowane 
do wyjścia pierwsze, żeby 
mogło  ochłonąć  i  t rochę 
się zagrzać. Po ubraniu się 
i wysuszeniu włosów oraz 
odczekaniu jeszcze przysło-
wiowego kwadransa moż-
na wychodzić.
Przed wyjściem z budynku 
obowiązkowo trzeba zało-
żyć dziecku czapkę, szalik 
oraz  rękawiczki… nawet 
jeśli wiosna wydaje się tuż, 
tuż. Przedwiośniem i wcze-
sną wiosną powietrze bywa 
zdradliwe i łatwo o prze-
ziębienie.  W końcu jazda 
na  basen  ma  być  f ra jdą , 
a nie kojarzyć się dziecku 
z kolejną chorobą i wizytą 
u lekarza.
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tom rożne metody pozbycia 
się niechcianego owłosienia. 
Na pewno godna polecenia jest 
międzynarodowa sieć Depil-
Concept, kładąca duży nacisk 
na profesjonalne wykonanie 
zabiegów, jakość obsługi klienta 
oraz korzystanie z wysokiej klasy 
sprzętu.

Gładka skóra na co dzień
Dr n. med.  Katarzyna 
Broszko-Dziedzic

Sama świadomość o pozbyciu się 
niechcianego owłosienia na kilka 
tygodni już nie wystarcza. Atrak-
cyjne ciało, to gładkie ciało – nie-
zależnie od płci. Przekonuje się 
o tym coraz więcej mężczyzn. Ci 
coraz chętniej korzystają z metod 
przetestowanych już wcześniej 
przez kobiety. Idealnie gładki 
męski tors nikogo już nie dziwi. 
Depilują oni niemal wszystkie 
strefy ciała – okolice intym-
ne, ręce, a nawet nogi.  Chwalą 
sobie aspekty higieniczne zwią-
zane z depilacją. Faktem jest, 
że zarówno w przypadku okolic 
intymnych, jak i pach, zdecy-
dowanie łatwiej dbać o higienę 
pozbywając się tego, co zbędne.
Najpopularniejszą i zarazem 
najbardziej uciążliwą metodą 
depilacji jest golenie. Dostępność 
„przyborów” i łatwość użycia 

sprawia, że wciąż cieszą się one 
sporym powodzeniem. Jednak 
dla osób, którym włoski odrastają 
szybko, idealnie gładka skóra po-
zostaje wspomnieniem już po kil-
ku godzinach. Czas, który trzeba 
poświęcić na golenie, oraz koszty 
związane z wymianą maszynek 
i innych akcesoriów, nie wspo-
minając o podrażnieniach i braku 
trwałego efektu, to główne wady 
tego sposobu depilacji.
Do wyboru pozostają jeszcze 
kremy. Gdyby nie fakt, że często 
uczulają i podrażniają, byłaby 
to jedna z wygodniejszych metod 
usuwania zbędnego owłosienia. 
Niestety, kremy nie sprawdzą się 
u każdej kobiety. Wiele pań skar-
ży się, że nie usuwa on wszyst-
kich włosków, a powtarzanie 
aplikacji przyczynia się do licz-
nych podrażnień skóry.

Sklepy ze sprzętem RTV i AGD 
oferują bogatą paletę depilatorów 
elektrycznych. Decyduje się na 
nie wciąż wiele kobiet, ponie-
waż włosy wyrwane z cebulka-
mi odrastają dopiero po kilku 
tygodniach. Jednorazowy zakup 
depilatora wystarcza na kilka, 
a czasami kilkanaście lat, a jego 
jednorazowe użycie zapewnia 
długotrwały efekt. Niestety, na 
ten nierzadko bolesny zabieg 
trzeba poświęcić więcej czasu 
niż w przypadku zwykłych ma-
szynek. Wspomniany ból jest 
kłopotliwy dla wrażliwszych 
osób, które powinny liczyć się 
także z wrastającymi włoska-
mi i stanami zapalnymi miesz-
ków włosowych.
Wosk albo pasta cukrowa pozwa-
lają pozbyć się włosków wraz 
z cebulką, co oznacza, że od-
rastanie wydłuży się do kilku 
tygodni, jednak ból, podrażnienia 
i czas trwania zabiegu to od-
rębny problem. U kosmetyczki 
można wykonać profesjonalny 
zabieg depilacji woskiem, który 
przeprowadzony sprawnie jest 
całkiem znośny. Większy ból 
powoduje używanie depilatora 
elektrycznego. Osoby z wyjąt-
kowo wrażliwą skórą mogą sko-
rzystać z depilacji pastą cukrową, 

Kremy, depilatory, lasery – techniki depilacji na 
przestrzeni ostatnich kilkunastu lat zmieniają 
się w dość szybkim tempie. Współczesny tryb 
życia oraz wiążąca się z nim higiena wymusza 
na ludziach dążenie do ideału, a jest nim m. in. 
pozbycie się zbędnych włosków raz na zawsze. 

która ze względu na specyficzną 
technikę wykonania zabiegu 
jest niemal bezbolesna i lepiej 
sprawdza się w przypadku skó-
ry wrażliwej i naczynkowej. 
Efekt znacznie bardziej trwały 
przyniesie laser i związana z nim 
nowoczesna technologia depila-
cji laserowej oraz IPL. Ostatnia 
z metod usuwa włoski na dłużej, 
leczy skórę z wieloletnich po-
drażnień, dzięki czemu zyskuje 
się komfort i efekt gładkiej skóry. 
Depilacja laserowa i IPL jest ofe-
rowana przez salony kosmetycz-
ne. Czym różnią się te metody? 
Skuteczność jest podobna, ale 
IPL gwarantuje niższe koszty 
zabiegu i efektywność w przy-
padku różnych rodzajów wło-
sków i karnacji skóry. Poza tym, 
komfort zabiegu jest bardzo wy-
soki, a sam zabieg bezbolesny. 
Skóra wrażliwa jest dodatkowo 
chroniona a zasada działania jest 
bardzo prosta: dzięki raz wy-
konanej serii zabiegów osiąga 
się trwałą redukcję owłosienia. 
Nowoczesne metody fotodepi-
lacji IPL to oszczędność czasu, 
pieniędzy i przede wszystkim 
upragnione wyraźnie widoczne 
efekty. Dodatkowo pozbywamy 
się problemów z zapaleniem 
mieszków włosowych, wrasta-

niem włosków i nieestetycznych 
czarnych kropek. Ważne jest 
jednak aby zabiegi wykonywane 
były w salonach, które kładą 
duży nacisk na higienę i regular-
ną wymianę lamp emitujących 
światło- wtedy efekty zabiegu 
są najlepsze. 
Wiele wrocławskich salonów 
kosmetycznych oferuje klien-
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Galerie czy... Christaller?

Marek 
Natusiewicz

Odpowiedź na nie należy jed-
nak poprzedzić jeszcze innym 
pytaniem: czym jest miasto? 
Otóż wg definicji  miasto, 
to historycznie ukształtowana 
jednostka osadnicza charak-
teryzująca się dużą intensyw-
nością zabudowy, małą ilością 
terenów rolniczych, ludnością 
pracującą poza rolnictwem (w 
przemyśle lub w usługach) 
prowadzącą specyficzny miej-
ski styl życia (za wikipedia.
org). 
Zatem mieszczan odróżnia 
od innych współobywateli 

miejski styl życia. Zasad-
nym zatem jest kolejne py-
tanie: na czym ów miejski 
styl życia polega? Otóż po-
lega on przede wszystkim na 
nie wykonywaniu pracy rolni-
ka bądź też wykonywaniu pra-
cy pozarolniczej. Inaczej rzecz 
przedstawiając: głównym po-
wodem powstania miast było 
skupienie pewnej liczby ludzi 
celem wytworzenia przestrze-
ni wymiany pracy pozarolni-
czej lub towarów i usług wy-
twarzanych lub świadczonych 
przez mieszczan. 

I dopiero po takim wstępie 
można spróbować przeana-
l izować okoliczności ,  ja-
kie wywołują sytuację istnie-
nia pustych lokali handlowych 
i usługowych przy głównych 
bądź  reprezentacyjnych uli-
cach Wrocławia. Te okolicz-
ności to: zwielokrotniona 
mobilność mieszkańców, pod 
którym to pojęciem nale-
ży rozumieć stan, w którym 
to zamiast ok. 50 sam/1000 
mk w latach „średniego PRL”, 
obecni mieszkańcy posiadają 
ich 500 oraz możliwość zaku-
pów hurtowych.
Handel motorem napędowym
Można zatem postawić tezę, że 
pierwszym powodem upadku 
ulic handlowych jest trudność 
dowozu hurtowych ilości to-
warów oraz dotarcia do nich 
kupujących w ilościach rów-
nież hurtowych. Oczywiście, 
że taką sytuację można było 
przewidzieć i można było się 
do niej odpowiednio przy-
gotować. Przykład Galerii 
Dominikańskiej dowodzi, że 
nawet w obszarze ścisłego 
centrum takie przedsięwzięcia 
logistyczne można realizować. 
W przypadku ulic handlowych 
podobne działanie polegać 
musiałoby na wykreowaniu 
czegoś, co nazywano kie-
dyś pasażami handlowymi. 
Pierwszą tego typu inwe-
stycją w Polsce był Pasaż 
Śródmiejski na warszawskiej 
Ścianie Wschodniej .  Idea 
przewodnia tej koncepcji po-
lega na stworzeniu dwóch 
ulic: w poziomie terenu prze-
znaczonej dla ludzi i  pod 
ziemią, przeznaczonej dla 
dowozu towarów. Pierwo-
wzorem tutaj była realizacja 

Mieszkańcy Wrocławia ze zdziwieniem, a czasem 
i z zasmuceniem, spoglądając na brudne bądź 
powybijane witryny niegdysiejszych lokali han-
dlowych lub usługowych, zadają sobie pytanie: 
czy tak musiało się stać i czy tak nadal musi być? 

Ilustracja 1: Lijnbaan - ulica handlowa w Rotterdamie (1953)
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z 1953 roku pod nazwą Lijn-
baan w Rotterdamie.
ILUSTRACION – wzorcowa 
ulica handlowa w jednym 
z największych miast Holandii
Ta „podziemna” ulica może 
być realizowana jedynie na 
obszarach,  w których nie 
będą występować kol iz je 
z uzbrojeniem podziemnym. 
We wrocławskich warunkach 
takie rozwiązania są bardzo 
kosztowne, aczkolwiek za na-
miastkę tego typu myślenia 
można uznać pasaż handlowy 
przy ul. Sokolniczej, obudo-
wany pawilonami handlo-
wymi. 
ILUSTRACION – Fragment 
teoretycznego w zamierze-
niach pasażu handlowego 
obok pl. Jana Pawła II
W naszych realiach
Sytuację we Wrocławiu mo-
głaby zmienić m. in. polityka 
podatkowa. Wyobraźmy so-
bie, gdy – zgodnie z uchwałą 
Rady Miasta – parterowe 
pomieszczenia w obiektach 
przy pl. Uniwersyteckim pła-
cą zróżnicowane podatki, np. 
za lokal gastronomiczny wła-
ściciel obiektu uiszcza 10-cio 
krotnie niższą stawkę podat-
kową niż za lokal biurowy. 
Bez przetargu możemy prze-
widywać, że Uniwersytet na 
pewno swoje biura przeniesie 
gdzieś na poddasze.
Innymi działaniami, tym ra-
zem bardziej kosztownymi, 
jest stworzenie całego sys-
temu podziemnych ciągów 
zaopatrzeniowych umożli-
wiających dotarcie do klu-
czowych miejsc. System taki 
powinien równocześnie roz-
wiązywać dwa inne proble-
my: wywozu odpadów komu-

nalnych i parkowania. „Parce-
lacja” własności komunalnej 
prowadzona od lat we Wro-
cławiu ruchami konika sza-
chowego w praktyce utrudnić 
może, a czasami wręcz takie 
działania uniemożliwić.
O sukcesie gospodarczym 
miasta, w rozumieniu teorii 
Christallera decyduje zdolność 
do przyciągnięcia i utrzymania 
jak największej ilości działal-
ności centralnych, szczególnie 
tych o wysokiej randze (w 
skali regionalnej, krajowej 
i międzynarodowej (za wiki-
pedia.org). I to właśnie one 
stają się czynnikami napędza-
jącymi proces formowania się 
centrum zwanego City, a które 
bez ulic handlowych nie może 
istnieć.
Wrocławskie galerie handlo-
we, jako obiekty realizowa-
ne według jednej wizji, w kon-
kretnym czasie, będą wygry-
wać z ulicami handlowymi 
tak długo, jak długo będzie 
„uprawiana” obecna wojna 

z kupcami, której wyrazem 
są m.in. jarmarki w Rynku 
i na ul. Świdnickiej. Miast 
kreować byty o dłuższej „ży-
wotności” niż te, kreowane 
pod kątem szaleństw zakupów 
przedświątecznych, włodarze 
miasta ze spokojem przyglą-
dają się powolnej agonii tych 
nielicznych, którzy jeszcze 
próbują walczyć, a którzy 
bez wsparcia tzw. magistratu, 
skazani są na porażkę. 
Być może, co zabrzmi nieco 
paradoksalnie, małe sklepy 
sieciowe mogą tę sytuację 
gruntownie zmienić. Poprzez 
generowanie zainteresowania, 
być może spowodują one, 
że w ich najbliższe sąsiedztwie 
pojawią się nie świadczone 
przez nie usługi, które z kolei 
przyciągną inne branże han-
dlowe.
I to właśnie w odtworzeniu 
opisywanego mechanizmu 
należy upatrywać szansy na 
ożywienie martwych obecnie 
ulic handlowych.       

Wrocławski odpowiednik ulicy Lijnbaan
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Wiosenna zmiana czasu i nawyków

W tym roku zmiana czasu 
z zimowego na letni nastąpi 
z soboty 29 na niedzielę 30 
marca. W tym dniu wska-
zówki naszych zegarów po-
wędrują o jedną godzinę do 
przodu. W Unii Europejskiej 
zmiana czasu następuje za-
wsze w ostatnią niedzielę 
marca o 1:00 w nocy. Tak 
naprawdę zmiana czasu nie 
ma realnego wpływu na nasze 
nawyki i rytm dnia. Letnia 
zmiana czasu jest stosowana 
głównie po to, aby umożliwić 
bardziej efektywne wykorzy-
stywanie światła słonecznego, 
gdyż dzięki niej zachód słońca 
następuje o godzinę później. 
A zatem przygotowujmy nasze 
zegary na zmianę i do dzieła.
Skoro mowa o zegarowych 
zmianach może warto również 

Wraz ze zmianą czasu z zimowego na letni 
można również zmienić swoje nawyki. Wiosna 
to czas zmian i tak jak w naturze wszystko bu-
dzi się do życia, my też wprowadzamy drobne 
zmiany do naszej codziennej rutyny.

oprócz czasu zmienić też część 
swoich zimowych nawyków. 
Kiedy dni się wydłużają a o 
poranku wita nas blask słońca, 
od razu łatwiej jest wygrzebać 
się z ciepłej pościeli. Wiele 
osób bez problemu wiosną 
zaczyna wcześniej się budzić, 
co jest świetnym sposobem 
na złapanie chwili wytchnie-
nia w towarzystwie porannego 
słońca. Sam fakt, że wresz-
cie można pozostawić cie-
płe płaszcze, czapki i szaliki 
na dnie szafy sprawia, że 
mamy zdecydowanie wię-
cej werwy. Część osób za-
czyna przygotowywać się na 
przyjście wiosny wcześniej 
powoli wymieniając ubrania 
zimowe takie jak grube swetry 
i wełniane skarpety na lżejsze 
bluzki, koszuli czy sukienki. 

Co prawda nasza pogoda staje 
się w ostatnich latach coraz 
bardziej kapryśna i płata nam 
figle. Oznacza to, że nawet na 
koniec marca możemy zostać 
zaskoczeni powrotem zimy. 
Dlatego lepiej nie ukrywać 
cieplejszych ubrań od razu 
na dnie szafy, dobrze, aby ten 
proces przebiegał stopniowo. 

Katarzyna
Wilanowska

diety. Możemy zrezygno-
wać z gotowych zestawów 
mrożonych warzyw. Zupa 
z nowalijek będzie znacznie 
smaczniejsza niż zimowa wer-
sja z ‘jarzynką’ z torebki. 
Wreszcie nasze posiłki stają 
się lżejsze i bardziej koloro-
we dzięki świeżym sałatkom 
i sokom. Czas zrezygnować 
z tłustych zimowych potraw. 
Sprzyja temu wzrastająca 
temperatura za oknem. Nie 
odczuwamy już potrzeby roz-
grzewania się słuszną porcją 
ciężkich obiadów dobrych na 
mroźne zimowe dni.
Coraz dłuższe słoneczne dni 
zachęcają też do spędzania 
czasu na świeżym powietrzu. 
Każdy z nas zna to przyjemne 
uczucie, kiedy zarzucamy na 
siebie tylko lekką kurtkę, wsu-
wamy wiosenne obuwie i wy-
biegamy z domu cieszyć się 
pięknym dniem. Jeśli nie prze-
padamy za spacerowaniem, 
możemy wybrać inny sposób 
spędzania czasu na świeżym 
powietrzu. Może być to wcze-
snowiosenny piknik, który 
przy obecnych anomaliach 
pogodowych wcale nie musi 
być czymś niemożliwym. 

Poza tym jedzenie świetnie 
lepiej smakuje na łonie natury, 
może wycieczka rowerowa 
czy bieganie. Jest wiele moż-
liwości na wykorzystanie wol-
nego czasu. Możemy nawet 
usiąść w parku z dobrą książ-
ką, taka chwila wytchnienia 
potrafi naprawdę odprężyć. 
Posiadacze czworonożnych 
kompanów na pewno skorzy-
stają z dłużnych i cieplejszych 
dni, wychodząc na długie 
spacery z psem. 
Większość z nas spędza zna-
czą część dnia w pracy, nie 
oznacza to jednak, że musi-
my rezygnować z aktywności 
fizycznej. Jeśli jeździmy do 
pracy autem, autobusem czy 
tramwajem warto pomyśleć 
o zmianie środka transportu. 
Rower też świetnie sprawdzi 

się w tej roli. Przy okazji jest 
szansa, że dzięki porannej 
przejażdżce rowerowej nasz 
nastój może się polepszyć 
i dzień w pracy minie nam 
znacznie przyjemniej niż by-
śmy się tego spodziewali.
Wiosna  może  też  sprzy -
jać większym zmianom w na-
szym życiu. Jest to dobry czas, 
aby podejmować decyzje 
dotyczące naszych planów 
i marzeń. Kiedy próbować re-
alizować coś nowego jak nie 
na wiosnę, kiedy wszystko 
budzi się z zimowego snu. 
Mamy więcej energii, dzięki 
słońcu i dłuższym dniom mamy 
lepsze samopoczucie, co na 
pewno będzie dużym udogod-
nienie w czasie podejmowania 
prób realizacji różnego rodzaju 
przedsięwzięć.

Tak, jak wymieniamy zawar-
tość naszej garderoby z zi-
mowej na wiosenno- letnią, 
możemy również zmienić 
nasze nawyki żywieniowe. 
Wiosna to czas, kiedy pojawia 
się wiele młodych warzyw 
i owoców. Idąc do sklepu do-
brze pozwolić sobie na kupno 
świeżych warzyw i owoców, 
co pozwoli na urozmaicenie 
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Już niedługo we Wrocławiu nie lada wydarzenie dla wszyst-
kich fanów karate.
15 marca zapraszamy na siódmą już edycję turnieju „Wratislavia 
Cup” w Hali AWF-u.
Kulisy tego pomysłu?
Podobnych turniejów nie było zbyt wiele, szczególnie dla młod-
szych zawodników. Wprowadzanie dzieci w system zawodów 
nie tylko krajowych, ale i międzynarodowych pozwala lepiej roz-
wijać im się pod względem sportowym. Pamiętam własne starty 
jako juniora i stres związany z samym uczestnictwem. Ci, którzy 
od wczesnych lat zasmakują rywalizacji turnieju, lepiej poradzą 
sobie np. z presją psychiczną. Mistrzostwa Świata czy Europy 
bez względu na wiek zawodnika są zawsze wielkim wydarze-
niem dla niego. Poprzez ten turniej chodzi nam też o lepsze 
przygotowanie najmłodszych do przyszłych startów w imprezach 
o wyższej randze i wyższym poziomie.
Jaki jest zakres wiekowy zawodników?
Zaczynamy od kategorii siedmiolatków, natomiast najstarsi 
zawodnicy liczą 20 lat. Dodatkowo każda grupa wiekowa jest 
podzielona na stopnie zaawansowania i konkurencje.
Turniej ma rangę międzynarodowego.
Tak, w tym roku spodziewamy się obecności około 400 zawod-
ników również z Czech, Litwy i Ukrainy. Przeważają zawodnicy 
krajowi, ale ci zagraniczni stanowią ponad 10% ogółu.
Nie będzie problemu z frekwencją ze strony Ukrainy w kon-
tekście ostatnich wydarzeń?
Liczymy na przyjazd pełnej zadeklarowanej grupy. Młodzi 
Ukraińcy są u nas szczególnie mile widziani. Pamiętam ich 
zaskoczenie, gdy przyjechali po raz pierwszy w 2008 roku na 
pierwszy turniej. Byli pełni podziwu wyglądem Polski i Wro-
cławia, bo to w końcu także okazja do promocji miasta. Jeden 
z  zawodników na tyle jest zafascynowany Polską, że  postanowił 
podjąć studia. Postaramy się mu pomóc w sprawach związanych 
z uczelnią i programem treningów w Dolnośląskiej Akademii 
Karate. Ta współpraca rozwija się na wielu płaszczyznach .
Dlaczego akurat Ukraina, Czechy i Litwa?
Ponieważ miasto Wrocław jest głównym sponsorem turnieju, 
osoby odpowiedzialne za ten projekt widziały potrzebę promocji 
Wrocławia akurat w wymienionych krajach – naszych sąsiadach 
i potencjalnych partnerach nie tylko sportowych.
Oni też zdobywają medale?
Tak, najwięcej wyróżnień spośród zawodników zagranicznych 
trafia na konto Ukrainy. Szczególnie mam tu na myśli starszą gru-

Sportowe szczęście też jest ważne
Z Prezesem Zarządu Dolnośląskiej Akademii Karate 
i posiadaczem 3 stopnia DAN Pawłem Kasperkiewiczem rozmawia Michał Ratajczak

pę wiekową, gdzie dominacja Polaków już nie jest tak oczywista.
Są rewizyty?
Często zapraszają nas na swoje turnieje Czesi. Centrum tamtejsze-
go karate znajduje się w miejscowości Vsetin. Stamtąd pochodzi 
prezes Czeskiego Związku Karate. 
Jakie możliwości daje zwycięstwo na turnieju Wratislavia 
Cup?
Oprócz zysku punktowego w różnego rodzajach rankingach we-
wnętrznych to oczywiście prestiż i szansa pokazania się na Mi-
strzostwach Europy, a później Świata w swojej kategorii wie-
kowej, a wcześniej zakwalifikowanie się do kadry narodowej.
Do czego potrzebne są wspomniane punkty?
Żeby wyłonić najlepszych zawodników i na tej podstawie two-
rzyć sportowe zaplecze kadry narodowej. Liczą się nie tylko 
punkty, ale też frekwencja i aktywność na różnego rodzaju 
zawodach w kraju. 
40 konkurencji jednego dnia to dużo.
Zawody charakteryzują się sprawnym tempem rozgrywa-
nych walk, ponieważ do dyspozycji zawodników są trzy maty, na 
których zawsze dużo się dzieje, a obecność sędziów czy rodziców 
na trybunach dodatkowo podnosi ciśnienie i zwiększa emocje.
Jak w skrócie wygląda rozkład turnieju?
Rano rozpoczynamy od najmłodszych grup wiekowych, tak 
by rezultaty były znane do godziny 14. Jest to przedział dzieci 
od 7 do 15 lat. Następnie wszystkich przybyłych do hali AWF-u 
czeka miła niespodzianka w postaci Polskiej Ligi Karate, gdzie 
16 najlepszych zawodników i zawodniczek z całego kraju walczą 
o prawo startu w Pucharze Europy. Od godziny 16 czeka nas ry-
walizacji w grupach starszych.
Jak wyglądają ostatnie szlify przed turniejem?
Zawodnicy i sędziowie z zagranicy przyjeżdżają dzień wcześniej, 
czyli w piątek. Są kwaterowani na miejscu i mają jeszcze trochę 
czasu na zwiedzanie miasta, przygotowanie i aklimatyzację po 
długiej podróży. 
Co z pulą nagród? 
Finaliści otrzymują wspaniałe medale wykonane w jednej z pra-
cowni artystycznych. W każdym roku jest to inny wzór. Są też 
puchary ufundowane przez Marszałka Województwa Dolnoślą-
skiego, ale naszym największym sponsorem jest Miasto Wrocław, 
dzięki któremu   turniej odbywa się od 2008 roku.
Dlaczego turniej odbywa się akurat w połowie marca?
Wynika to z kalendarza. Wtedy rozpoczyna się sezon turniejowy. 
Po „Wratislavia Cup” zawodnicy mają szansę uczestniczyć w za-

wodach rangi okręgowej na Górnym Śląsku, w  Krakowie czy 
Lublinie. Niebawem, bo późną wiosną, rozpoczynają się Mistrzo-
stwa Polski karate dzieci.
Wybiera się Pan właśnie na obóz przygotowawczy z pod-
opiecznymi.
Jedziemy z kadrą Dolnośląskiej Akademii Karate na tydzień do 
Gierałtowa, by przygotować się do turnieju, wykorzystując przy 
okazji ferie zimowe w naszym województwie. Chodzi o poprawę 
kilku elementów technicznych.
Ile osób liczy kadra DAK?
Ścisła kadra to 10 osób. 
Jaki jest plan minimum?
Zdobyć przynajmniej tyle medali, co przed rokiem. Szczególnie 
liczymy na zawodników z grupy wiekowej 13-15 lat. Mamy tam 
swoich faworytów zarówno wśród chłopców, jak i dziewcząt.
Od czego zależy sukces?
Poza ciężką, systematyczną pracą na treningach to również ele-
ment szczęścia sportowego np. w losowaniu. Ponieważ turniej 
odbywa się metodą pucharową, to porażka na samym początku 
przekreśla szanse kandydata na dobry wynik. Sportowe szczęście 
to też element wyniku sportowego.
Przed chwilą zakończyły się, co prawda zimowe, igrzyska 
olimpijskie. Jak wyglądają starania o obecność karate na 
olimpiadzie jako jednej z dyscyplin?
Cały czas prowadzone są rozmowy z Międzynarodowym Komite-
tem Olimpijskim. Warunkiem wejścia karate do programu igrzysk 
jest jednak wypracowanie wspólnego  systemu organizacyjnego 
jednoczącego style karate WUKO i Karate Tradycyjnego. Stąd na 
przestrzeni ostatnich dekad prowadzone są rozmowy dotyczące 
łączenia się ze sobą różnych pokrewnych organizacji karate.
Za ile lat zobaczymy karate na olimpiadzie?
Chciałbym, żeby to było podczas kolejnej edycji, oczywiście 
nie tej za 2 lata w Brazylii, ale może w 2020 roku w Tokio. 
Zobaczymy, a na razie zapraszamy w sobotę 15 marca na turniej 
„Wratislavia Cup 2014”.
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K U P O N
Przy jdź ,  spróbu j 

i  poczu j  MOC
Z tym kuponem wejście na próbny trening GRATIS

Wejście do siłowni znajduje się w CH Renoma na poziomie -1
 

Smakuj życie, kochaj ruch

Jeśli nie mamy miłości do ciała pożeramy w po-
śpiechu. Byle jak. Byle gdzie. Byle z kim. Byle w 
czym. Byle czym. Szybko, średnio przyjemnie, w 
poczuciu, że „coś nam”, „jakoś tam” głód zapchało. 
Na jak długo? Na to pytanie odpowiadać nie lubimy 
coraz częściej. Nie szanujemy swojego ciała. Miłość 
do ciała gwarantuje nam przecież szacunek do sie-
bie samych, do ruchu i odżywiania. Chirpaz mówił 
wprost- „Ty to Twoje ciało”. Nie ma ciała, które stoi 
obok nas. Podobnie jak nie ma jedzenia, które bez 
znaczenia dla naszego ciała przez nie „przechodzi”. 
Twoje ciało to wszystko, co w nim miłe i niemiłe, 
dobre i złe. Nie można wyciąć z niego czegoś 
nie zaznaczając jednocześnie braku. Po każdej 
operacji zostaje ślad. Po każdym odchudzaniu lęk 
przed powrotem do wyższej wagi. Po nałożeniu 
makijażu ryzyko rozmazania. Z ciałem nie można 
być na byle jak. Tracąc przyjemność czynienia ciału 
dobrze, bez względu na to czy to jedzenie, seks, 
czy bieganie, zamieniamy siebie i swoje myślenie 
na byle myślenie o sobie. A to jest najbliższe braku 
myślenia o sobie w ogóle. 
Ciało jest do kochania. Chcący jeść mniej mają 
prosty pomysł. Pójdę do trenera personalnego, na 
zajęcia fitness, do lekarza, dietetyka, coacha, albo 
psychoterapeuty i oddam MU Mój Problem, a on 
niech coś z nim zrobi.
Oczywiście są to ludzie, którzy uczestniczą za-
wodowo w problemie, ale żaden z nich nie weź-
mie naszego jedzenia na siebie. Żaden z nich nie 

Coraz częstszym problemem w życiu ludzi zachodu jest myślenie 
o zdrowiu i pięknie. Zdarza nam się stwierdzać, że wyglądamy nie 
wystarczająco dobrze, że zjedliśmy za dużo, że żyjemy niezdrowo, że 
pokusa czeka na każdej sklepowej półce. No czeka, i co?
Mamy wybór, to my podejmujemy decyzje i my działamy tak, jak nasze 
ciało chce zadziałać. Zdrowie zawsze jest piękne, dlatego też żyjmy 
zdrowo i piękniejmy zaczynając od jedzenia z miłością. 

przestanie za nas jeść, podobnie jak żaden z nich 
nie wypełni naszego ciała przyjaźnią, bliskością, 
miłością, okrągłym stołem pełnym uśmiechniętych 
relacji z innymi ludźmi. 
Nikt za nas nie pobiega, nie pójdzie na jogę, nie 
usiądzie na rower, a nawet nie wyjdzie na spacer. 

To, co bezwzględnie pomaga w zdrowieniu to 
uważność. To jedzenie, bieganie, jogowanie- tu 

i teraz. Z ludźmi, z którymi jestem, takim jakim 
jestem, z takimi jacy oni są. To smakowanie każ-
dym zmysłem, to dotykanie podczas biegu każdym 
kawałkiem stopy, słuchanie z  uwagą dźwięku przy 
gryzieniu czekolady, i zatrzymaniu na podniebieniu 
kawałka migdała czy figi. Uważność to stawanie się 
biegiem podczas biegu, to stawanie się jogą podczas 
praktyki na macie, ale to też przemyślany wybór 
produktu, który towarzyszy nam i naszym bliskim 
przy stole.
Smakujcie słuchając dźwięku jedzenia, oglądając 
je z każdej strony, dotykając (nie zaznał szczęścia 
smakowania ten, kto nie jadł palcami). Zatrzymujcie 
smak w ustach, i w sercu spoglądając zawsze w oczy 
tych, z którymi chcecie podczas spożywania być. 
Jedzenie, które daje tyle radości zawsze warto 
łączyć z ruchem, który radości daje jeszcze więcej. 
I nie jest to tylko kwestia wzrastania w endorfiny, 
ale także istota budowania swojej własnej wartości, 
nowych celów i pewności siebie. Ruch jest magią, 
która inspiruje pisarzy, jest poezją dla oddechu, 
jest jedynym motorem do życia w pięknie, bo w 
zdrowiu. 
Kobiety aktywne fizycznie mają wyższy poziom 
poczucia sensu, są zaradniejsze i bardziej zaangażo-
wane w procesy, w których biorą udział. Ponadto 
lepiej oceniają swoje poczucie dobrostanu. 
Smakujcie życie, smakujcie życie z Jatomi. 
Zdecydowanie w ruchu, z grafikiem na nadcho-
dzącą wiosnę. 

Joga w Jatomi Fitness to smakowanie w ruchu. 
Zapraszamy na wiosenne zajęcia z Ewą. Fot.J. Ziemniak
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uchodzi Pan za współtwórcę 
tego magicznego miejsca. 
O czym marzy Pan przy tak 
poważnym jubileuszu?
Więcej grać na zewnątrz. Brać 
udział w różnych festiwalach. 
Nie chcemy być traktowani 
jako teatr  niepełnospraw-
ny. Chcemy, by traktowano 
„Arkę” jako formę teatralną, 
pewien nurt, nie jako hybry-
dę. Oczekujemy akceptacji 
ze strony urzędników. Polska 
jest pięknym krajem, Polacy 
to piękni ludzie. Muszą tylko 
mniej rozmyślać o bolesnej 
historii. Nie wolno im o niej 
zapomnieć,  a le  nie  mogą 
pozwolić ,  by ich czyni ła 
nieszczęśliwymi. 

Alexandre Marquezy - ro-
dowity Francuz; aktor i sce-
nograf w innowacyjnym Te-
atrze „Arka” we Wrocławiu; 
absolwent Studium Aktor-
skiego Cours Florent oraz 
Studium Projektowania Ko-
stiumów w Paryżu. 

Polska to piękny kraj

Wydawało się, że Pana ka-
riera aktorska będzie roz-
wijała się w słodkiej Fran-
cji. Świadczyły o tym pierw-
sze sukcesy. Skąd decyzja 
o przyjeździe do Polski?
Uświadomi łem sobie ,  że 
muszę podjąć jakąś decyzję: 
albo akceptuję teatr, który mi 
się proponuje, zakładam ro-
dzinę i dążę do stabilizacji, 
albo wyruszam w poszuki-
waniu nowych wyzwań. Żona 
dyrektora Teatru w Lasson we 
Francji w latach sześćdziesią-
tych XX wieku była w Pol-
sce. Zrobiła u Grotowskiego 
spektakl. To właśnie od niej 
usłyszałem o Grotowskim. 
Swoimi opowieściami zachę-
ciła mnie do obrania nowej 
drogi. Postawiłem przed sobą 
dwie możliwości: Włochy 
i commedia dell’arte albo 
bardzo  o twar ty  Wschód. 
Ze względów osobistych wy-
grał Wschód. Mój dziadek 
był Rosjaninem. Nie znałem 
go osobiście, jedynie z pięk-
nych opowieści mojej babci. 
We Francj i  mia łem duże 
mieszkanie. W pewnym mo-
mencie zamieszkali u mnie 
Polacy, pracujący przy zbio-

Z Alexandrem Marquezy’em, aktorem Teatru „Arka” we Wrocławiu 
rozmawia Grzegorz Ćwiertniewicz
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rze winogron. Żyliśmy tak 
trochę na sposób hipisowski. 
Cieszyłem się, że mogłem 
im pomóc. Wyjechali, ale 
za rok przyjechali ponownie. 
We wrześniu, kiedy ich praca 
sezonowa dobiegła końca 
i szykowali się do powrotu do 
Polski, oznajmiłem im: „Jadę 
z wami!”. I wyruszyliśmy au-
tostopem. Żyłem z nimi przez 
kilka miesięcy w Warsza-
wie, w Łodzi. Nie znałem ję-
zyka polskiego. Przyjechałam 
tutaj na kilka miesięcy, żeby 
zorientować się w sytuacji. 
Ten czas wykorzystywałem 
na poznawanie repertuarów 
polskich teatrów. Bariera 
językowa była dosyć mocna. 
Pozostawał język angielski, 
który u prawdziwego Fran-
cuza nie jest wystarczająco 
płynny. Zależało mi, by jak 
najszybciej opanować język 
polski. W Łodzi udało mi się 
zdobyć pieniądze z Alliance 
Francaise na wykonanie wła-
snej wystawy fotograficznej, 
ukazującej to miasto z mojej 
perspektywy.  Nic  więce j 
zrobić nie mogłem. Później 
był Wrocław. 
W 1996 roku traf i ł  Pan 

do wrocławskiego Teatru 
„Arka”. Jak doszło do spo-
tkania z jego założycielką, 
Renatą Jasińską?
To jest bardzo zabawna sy-
tuacja. Przyznaję się, że nie 
do końca wiedziałem, jak 
funkcjonują teatry w Polsce. 
Znalazłem czarno-białą ga-
zetę, zawierającą repertuary 
polskich teatrów z różnych 
miast. Skupiłem się w końcu 
na instytucjach wrocław-
skich. Zacząłem od wiel-
kich teatrów. Odwiedziłem 
Teatr Polski i Wrocławski 
Teatr Współczesny. Złoży-
łem dokumenty. Miałem też 
szczęście porozmawiać z ów-
czesnym dyrektorem Teatru 
Polskiego, panem Jackiem 
Wekslerem, który obiecał, 
że skontaktuje się ze mną. 
Do dzisiaj czekam na jego 
telefon (śmiech). W obecnej 
sytuacji cieszę się, że wła-
śnie tak wyszło. Pukałem do 
drzwi wielu teatrów. Spo-
tkałem wiele interesujących 
osób,  na przykład Marka 
Tybura z Teatru Kalong i pa-
nią Renatę Jasińską z Teatru 
„Arka”. Jasińska była naj-
bardziej otwarta. Zaprosiła 
mnie na casting. W zasadzie 
miałem pokazać krótką im-
prowizację. Wybrałem dla 
siebie rolę, oszczędną w sło-
wach. Zagrałem człowieka, 
k tóry  wygra ł  w Toto lo t -
ka i który miał przy sobie 
zwycięski  kupon,  ale nie 
pamiętał, gdzie dokładnie go 
schował. 
Postawił Pan wszystko na 
jedną kartę i nigdy nie my-
ślał o powrocie w rodzinne 
strony, bogatszy o nowe 
doświadczenia?
O powrocie nie myślałem, ale 
przyznaję, że regularnie od-
wiedzam Francję. Mam oka-
zję obserwować, co się tam 
dzieje. Podróże do Francji 

stały się łatwiejsze od chwili, 
gdy Polska wstąpiła do Unii 
Europejskiej.
Czy Molier również współ-
cześnie króluje na francu-
skich scenach teatralnych? 
Wydaje mi się, że tak. Odkąd 
mieszkam w Polsce, prze-
stałem się tym specjalnie 
interesować. O francuskim 
życiu kulturalnym staram 
się dowiadywać z różnych 
mediów. Jednakże nie śledzę 
tych informacji na bieżąco. 
Ariane Mnouchkine, fran-
cuska reżyserka teatralna 
i filmowa oraz scenarzystka, 
dziś już starsza pani, w dal-
szym ciągu zajmuje się Mo-
lierem. W jej przekonaniu 
święta komedia francuska jest 
dumą całego kraju. Francuzi 
są bardzo dumnym narodem. 
Stąd kogut stanowi symbol 
Francji. Prawdą jest, że cza-
sami ta francuska duma bywa 
irytująca dla innych narodów. 
Czy Renata Jasińska, dy-
rektorka Teatru „Arka” 
powiedziała Panu na po-
czątku współpracy, czego 
oczekuje? 
Renacie Jasińskiej spodo-
bało się moje szaleństwo. 
To, że wszystko jest u mnie 
możliwe. Zostawiłem swoje 
sprawy we Francji i przyje-
chałam do Polski pełen ener-
gii. Wierzyłem też, że uda mi 
się zrealizować moją misję.
Jakie założenia jednego 
z najważniejszych refor-
matorów teatru XX wieku, 
Jerzego Grotowskiego, sta-
ra się Pan realizować w Te-
atrze „Arka”?
Staram się być sobą. Teatr 
prywatny jest  formą wol-
ności. Nie uciekniemy jed-
nak w pełni od odgórnych 
oczekiwań i wymagań. Przy-
pomniała mi się w tym mo-
mencie piękna fabuła bajki 
Jeana de la Fontaine „Pies 
i wilk”. My tracimy część 
naszej  wolności .  Musimy 
jednak jako teatr wywiązy-
wać się z przyjętej misji , 

a nie ograniczać się do zale-
ceń władzy. Inność, otwar-
tość  –  o to  najważnie jsze 
aspekty.
Teatr „Arka” ma już dwu-
dziestoletnią historię. Czy 
klimat teatru, jego otwar-
tość, inność, sprzyja rozwo-
jowi aktorskiemu? 
Tak. Dodaje pewności siebie. 
Pozwala odkrywać siebie, 
pracować nad sobą, Pozwa-
la  na pogłębianie wiedzy 
z zakresu historii, kontek-
s tów spo łecznych ,  k tó ra 
jest niezbędna do realizacji 
przedstawień. Chodzi o po-
większenie własnej walizy, 
o nauczenie się współpracy 
z aktorami niepełnospraw-
nymi, którzy nie stanowią 
dla nas bariery. Mobilizują 
nas do działania. Uczymy się 
cierpliwości. Teatr „Arka” 
to wielka lekcja pokory dla 
aktorów pełnosprawnych, 
to równoległość dwóch płasz-
czyzn, przenikanie się dwóch 
światów, źródło inspiracji 
i szansa na zdobywanie no-
wych doświadczeń.
Nie należy zapominać, że 



Słowo Wrocławian   Gazeta lokalna

EdukacjaEdukacja
str 57

marzec 2014

Dołącz do nas!  Zadzwoń 513 509 429!

RE
KL

A
M

A

Już 18 marca od godziny 9:00 do 16:00 na 
Hali Stulecia odbędą się Dni Kariery, które są 
znakomitą okazją do rozmowy z potencjalnym 
pracodawcą. Na targach studenci ze wszystkich 
wrocławskich uczelni będą mogli wprost zapytać 
o poszukiwany ideał pracownika. 

Studia to nie wszystko

Taka forma autoprezentacji 
zapewne nikomu nie zaszko-
dzi, a pomoże tym, którzy 
chcą dobrze przygotować się 
do wejścia na rynek pracy. 
Nikogo już nie dziwi fakt ni-
skiej wartości samego dyplomu 
ukończenia szkoły wyższej dla 
potencjonalnego pracodawcy. 
W dzisiejszym, trudnym dla 
młodych świecie, na satysfak-
cjonujące i jednocześnie dobrze 
płatne zajęcie trzeba wykazać 
się nie tylko cierpliwością, ale 
i sporą determinacją. Cały ha-
czyk tkwi w tym, aby stać się 
atrakcyjnym dla pracodawcy 
i wyróżnić się spośród tłumu.
Bezrobocie wśród młodych lu-
dzi po studiach w Polsce sięga 
już 25%. Hiszpańskie bezrobo-

cie to już ponad 50%. Co jednak 
zrobić, aby nie zakwalifikować 
się do grona wykształconych 
bez pracy?
Najważniejsze to mieć marze-
nia. Bez nich nawet największy 
trud nie ma sensu. To jednak 
nie wszystko. Sukces mierzony 
jest motywacją, konsekwencją 
działań, mobilizacją, kreatyw-
nością i wieloma innymi czyn-
nikami. Skąd czerpać energię? 
Z książek, z podróży, z dobrego 
jedzenia. 
Uczelnie mają w swojej ofer-
cie również programy wymian 
studenckich, a organizacje zrze-
szające studentów oferują stu-
dentom szeroki wybór progra-
mów stypendialnych. AIESEC 
ma na przykład w swojej ofercie 

Olga 
Hanisz

Global Citizen - międzynarodo-
wy program wymiany dla osób 
zainteresowanych rozwojem 
osobistym, odkrywaniem i dzie-
leniem się swoją kulturą czy 
Global Talents – jako program 
praktyk.
Aktywność studencka w dzisiej-
szych czasach jest nie tylko po-
trzebna i mile widziana, ale wy-
magana. Wysoka konkurencja 
na rynku pracy zmusza mło-
dych do poszukiwań sposobów 
na wzmocnienie swojej pozycji. 
Obecnie najpewniej inwesto-
wać w szeroko rozumianą wie-
dzę, a dokładniej mówiąc w sa-
mego siebie. Uczelnie dają dużo 
możliwości do samorozwoju. 
Powstają koła naukowe, dla 
osób chcących poszerzać swo-
ją wiedzę z danego tematu. 
Co, jeśli student, pomimo paru 
semestrów spędzonych w bu-
dynkach uniwersytetu, nadal 
nie jest świadomy swojej po-
zycji w świecie? Tu pomocne 
mogą być przyuczelniane orga-
nizacje zrzeszające przeróżne 
osobowości. Przynależność do 
takiej jednostki bardzo często 
zmienia człowieka, wypraco-
wuje w nim wartości, których 
nigdy nie był świadomy, mo-
bilizuje do twórczych działań, 
a przede wszystkim pozwala 
poszukiwać własnych dróg 
i pomaga się w tych kierun-
kach rozwijać. 

Już po raz 20 tradycyjnie w Centrum Kongre-
sowym Politechniki Wrocławskiej odbędą się 
Wrocławskie Targi Książki Naukowej. Impreza 
pod patronatem m.in. Marszałka Województwa 
Dolnośląskiego i Rektora Politechniki Wrocław-
skiej od 19 do 21 marca.

Jubileuszowe Targi 

Oprócz książek naukowych 
odwiedzający znajdą boga-
ty wybór albumów, słowni-
ków, poradników oraz wy-
dawnictw multimedialnych.
Jak zapewniają organizato-
rzy, również w tym roku do 
Wrocławia zawitają najlep-
si wydawcy z całej Polski, 
a przede wszystkim oficy-
ny uczelniane, co wynika 
ze specyfiki Targów Książki 
Naukowej. Nie zabraknie też 
zasłużonych firm wydaw-
niczych mających w swym 
dorobku wielonakładowe hity 
księgarskie.
Trzydniowa impreza połą-
czona z kiermaszem to także 
okazja do wzięcia udzia-
łu w interesujących spotka-
niach z autorami i dyskusjach. 
W tym roku budynek D-20 
przy ul  Janiszewskiego 8 
swoją obecnością zaszczycą 
profesor Jan Miodek, który 

przedstawi wykład pt. „Język 
- elastyczna stabilność”.
Podczas Targów odbędą się 

cztery konkursy. Jury, w skład 
którego weszli specjaliści 
z różnych dziedzin nauki, wy-
typuje publikacje wyróżnia-
jące się najtrafniejszą szatą 
edytorską oraz najciekawsze 
książki promujące region Dol-
nego Śląska. Czytelnicy wy-
biorą najlepszą, ich zdaniem 
książkę, 
a specjalnie powołana komi-
sja wytypuje najatrakcyjniej-
sze stoisko. Organizatorzy 
przewidują również niespo-
dzianki dla odwiedzających 
– pod hasłem „Książka na 
każda kieszeń”.
Wstęp na każdy dzień Targów 
jest bezpłatny. W środę impre-
za potrwa w godzinach 12-17, 
czwartek 9-17, a piątek 9-16.
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Rehabilitacja najmłodszych pacjentów

Rehabilitacja dziecięca z wła-
snym oddziałem to zjawisko 
dość rzadkie w skali kraju.
Rzeczywiście, od roku mamy 
to szczęście posiadać we Wrocła-
wiu oddział stacjonarny przezna-
czony wyłącznie dla dzieci od 0 
do 18 lat, które wymagają rehabi-
litacji i długiego pobytu w szpitalu. 
Podobnych obiektów w Polsce 
jest zaledwie kilka – m.in. Cen-
trum Zdrowia Dziecka w Warsza-
wie, w Lublinie, w Bydgoszczy 
i pod Poznaniem. W większości 
przypadków brakuje leczenia sta-
cjonarnego dla małych dzieci. Nie 
mogą one pozostawać z rodzicami, 
dlatego w takich przypadkach 
stosuje się leczenie ambulatoryj-
ne. Tak mała liczba oddziałów 
powoduje, że trafiają do nas dzieci 
np. ze Szczecina czy z Górnego 
Śląska. Dla pacjentów z małych 
miejscowości, gdzie często braku-
je wysokospecjalistycznej rehabili-
tacji dla dzieci, może to być jedyna 
możliwość rehabilitacji.

Skąd ta dysproporcja między 
liczbą ośrodków rehabilitacyj-
nych dla dzieci i dla dorosłych?

Wszystko rozbija się o finanse. Od-
działy dziecięce wymagają więk-
szych nakładów. Tam rehabilitant 
nie może zajmować się jednocze-
śnie dwojgiem chorych dzieci, 
a więc potrzebny jest liczniejszy 
personel i w związku z tym więcej 
etatów. Rehabilitacja dzieci wy-
maga indywidualnego podejścia 
i kosztownych metod terapii. Mu-
simy mieć też czas dla Rodzica, 
który jest najważniejszym part-
nerem w rehabilitacji dziecka. 
Przebywa on z dzieckiem bez-
płatnie, gdyż dzieci z orzeczeniem 
o niepełnsprawności mają prawo 
do bezpłatnego pobytu opiekuna. 
To także zwiększa koszty utrzyma-
nia Oddziału.

Ile trwa pobyt małego pacjenta 
na tutejszym oddziale?
Taki pobyt w zależności od stanu 
zdrowia dziecka i możliwości ro-
dzica to okres zazwyczaj od 3 do 
6 tygodni.

Jakie metody rehabilitacyjne wy-
korzystywane są na co dzień?
Stosujemy m.in. metodę Bobath 
czy Vojty, są to metody neu-

rofizjologiczne stosowane już 
od urodzenia. Pracujemy także 
metodą PNF, McKenzie, terapią 
czaszkowo-krzyżową, manualną, 
mamy świetne zaplecze fizykote-
rapii, masaże wodne. W zespole 
jest także neurologopeda i tera-
peuci zajęciowi, mamy możliwość 
konsultacji psychologicznych. 
Mam szczęście pracować z dosko-
nale wyszkolonymi ludźmi, dla 
których jakość rehabilitacji jest 
priorytetem.

Z jakimi przypadkami trafiają 
na oddział pacjenci?
Coraz więcej z nich ma proble-
my okołoporodowe. Przyjmu-
jemy dużo wcześniaków, które 
przyszły na świat znacznie przed 
czasem, z licznymi powikłania-
mi, wylewami do ośrodkowego 
układu nerwowego. Jeśli w porę 
nie nastąpi reakcja i działanie, dzieci 
te mogą w przyszłości zmagać się 
z nieodwracalnymi skutkami mó-
zgowego porażenia dziecięcego. 
Wczesna rehabilitacja pozwala 
budować  prawidłowe wzorce, uru-
chamia mechanizmy plastyczności 
mózgu. Są też dzieci, które trafiają 
do nas w wyniku wypadków 
komunikacyjnych, z choroba-
mi genetycznymi, metaboliczny-

Z Agatą Trafalską, kierownikiem Oddziału Rehabilitacji 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Ko-
szarowej we Wrocławiu, rozmawia Michał Ratajczak

mi, reumatoidalnymi czy z wadami 
postawy. Zdecydowana większość  
pacjentów to dzieci z chorobami 
neurologicznymi, często z padacz-
ką, która utrudnia terapię w warun-
kach ambulatoryjnych.

A szczególne przypadki?
Czekamy na młodą dziewczynę 
po próbie samobójczej. Nastolatka 
skoczyła ze sporej wysokości i do-
znała urazu wielonarządowego. 
Rehabilitacja tej osoby będzie wy-
magała współpracy z Oddziałem 
Psychiatrii. Sporą grupę stanowią 
dzieci po leczeniu onkologicznym, 
zwłaszcza guzów mózgu, z liczny-
mi powikłaniami po chemioterapii 
i radioterapii.

Jak pogodzić pobyt dzieci z ich 
nieobecnością w szkole? 
Na Oddziale dysponujemy szko-
łą, w określonych godzinach przy-
chodzą do nas nauczyciele większości 
przedmiotów i indywidualnie pracują 
z dziećmi. Nauczaniem są objęte dzieci 
już od 5 roku życia, czyli zerówki, aż 
do poziomu liceum. Prawo edukacyj-
ne wyraźnie mówi, że dziecko, które 
z powodów zdrowotnych nie może 
uczestniczyć w lekcjach, musi mieć 
zapewnioną edukację z zewnątrz. 
Rehabilitacja, którą zapewniamy 
dwa razy dziennie, jest zgrywana 
z nauką. To oczywiście substytut szko-
ły, ale program języka polskiego, 
matematyki czy chemii jest realizo-

wany. Wszystkie tutaj uzyskane oceny 
trafiają następnie do szkoły, do której 
normalnie uczęszcza nasz pacjent.

Chciałbym jeszcze zapytać o sprzęt, 
którym dysponuje oddział.
Mamy duże zaplecze do kinezyterapii 
i fizykoterapii oraz masaży wirowych. 
Część sprzętu trafiła do nas po przenie-
sieniu szpitala z ul. Kasprowicza, część 
dostaliśmy z projektów unijnych rok 
temu w momencie powstawania 
Oddziału. Dodatkowy sprzęt mamy 
dzięki Fundacji dla Zdrowia Dzieci. 
Bardzo przydatny jest sprzęt drobny 
jak maty, piłki czy wałki – przed-
mioty te szybko się zużywają przy 
małych pacjentach. Liczę, że wkrótce 
uda nam się pozyskać niezwykle 
pożyteczne urządzenie do analizy 
i nauki chodu, ponieważ większość 
naszych dzieci ma uszkodzenia układu 
nerwowego i u wielu z nich dałoby 
się ten prawidłowy chód czy postawę 
poprawić poprzez stymulację. W szpi-
talu jest możliwość podania dzieciom 
z mózgowym porażeniem dziecięcym 
toksyny botulinowej, wtedy jest dobry 
moment na prowadzenie nauki czy re-
edukacji chodu.

Jest na oddziale wypożyczalnia 
sprzętu dla dzieci?
Nie, ponieważ przedział wieku na-
szych pacjentów od 0 do 18 roku 
życia powodowałaby konieczność 
posiadania bardzo wielu rozmiarów, 
co nie jest takim problemem w przy-

padku rehabilitacji u dorosłych. U dzie-
ci natomiast ten sprzęt musi być indy-
widualnie dopasowany. Wypisujemy 
dzieciom wnioski do NFZ-u o do-
finansowanie potrzebnego sprzętu, 
pacjenci mają także subkonta w fun-
dacjach, gdzie mogą pozyskiwać do-
datkowe środki. Nie da się ukryć, że 
tego sprzętu ciągle brakuje i chciałoby 
się mieć go więcej.

Czy personel jest w jakiś spo-
sób wspierany kadrowo z ze-
wnątrz?
Przez nasz oddział przewijają się wo-
lontariusze z Fundacji Dr Clown. Mło-
dzi ludzie z Fundacji Zaczytani przy-
chodzą czytać pacjentom książki. 
Są to czasem jednorazowe akcje, ale 
pojawiają się regularnie także studenci 
Akademii Medycznej czy odbywa-
jący praktyki studenci z wydziałów 
fizjoterapeutycznych z AWF-u. Naj-
pierw są tu niejako z obowiązku, 
a następnie wracają, chcąc doskona-
lić własne umiejętności, zafascyno-
wani efektami rehabilitacji i niesieniem 
pomocy dzieciom.
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Na ryby

Zdecydowanie najcenniejszym 
pod względem biologicznym i sen-
sorycznym składnikiem rybiego 
mięsa są białka. Te pochodzące 
z ryb jest dla ludzkiego organizmu 
łatwostrawne i przyswajalne ( 97%). 
Nie należy się bać tłuszczu rybne-
go, w odróżnieniu od innych pokar-
mów mięsnych. Ryby im tłustsze, 
tym zdrowsze. Są bezcenne, obniża-
ją ciśnienie krwi, zapobiegają udaro-
wi mózgu, chorobie niedokrwiennej 
serca, oraz obniżają poziom złego 
cholesterolu. Mięso ryb ma też 
działanie przeciwzapalne, łagodzi 
objawy reumatoidalnego zapalenia 
stawów. Z tego powodu zaleca się 
by podawać ryby osobom chorym 
i w podeszłym wieku, a także dzie-
ciom nawet od 8 miesiąca życia, 
bo wpływają na rozwój umysłowy 
niemowląt i dzieci, poprawiają pa-
mięć, koncentrację, działają korzyst-
nie na układ nerwowy  oraz rozwój 
siatkówki oka. Włączając do nasze-
go jadłospisu ryby, dzięki zawarto-
ści witamin i minerałów  możemy 
miedzy innymi w znacznym stopniu 
opóźnić procesy starzenia komó-
rek w naszym organizmie, podnieść 
poziom zdrowego cholesterolu, 
a w przypadku ryb słodkowod-
nych zwiększyć poziom serotoniny 
(hormon szczęścia) co ma działanie 

Ryby stanowiły niegdyś jeden z głównych trzo-
nów tradycyjnej polskiej kuchni, były smaczne, 
łatwo dostępne, a przede wszystko dużo tańsze 
od innych mięs, a przy tym bardzo odżywcze. 
Nasi przodkowie jadali je zwłaszcza w trakcie 
postów i w piątki, ale także na co dzień, przy-
rządzone w najrozmaitszy sposób. 

antydepresyjne. 
Witamina A poprawia kondycję 
skóry, D wzmacnia kości i zęby, 
E usuwa z organizmu szkodli-
we wolne rodniki, a B wspomaga 
pracę układu nerwowego.  Nie bez 
znaczenia jest też kaloryczność ryb, 
a właściwie stosunkowo niski jej po-
ziom. 100 g ryb morskich dostarcza 
od 70 do 115 kcal,  słodkowodne 
tylko 25-70 kcal, to nawet ośmio-
krotnie mniej niż ta sama porcja 
szynki wieprzowej. 
Równocześnie dostarczamy or-
ganizmowi dzienną dawkę jodu, 
który przyspiesza przemianę materii. 
Zawarte w rybach oleje i tłuszcze 
są zbawienne dla osób walczą-
cych ze zbędnymi kilogramami, 
bo hamują apetyt wspomagając 
odchudzanie i pomagają usunąć 
nadmiar wody z organizmu. 
Lokalne czy egzotyczne?
Ryby są zdrowe, to wiadomo, ale 
czy ryba rybie równa? Niestety nie, 
niektóre gatunki mają znikomą war-
tość odżywczą i mineralną, przy 
czym zawierają masę szkodliwych 
związków chemicznych i pierwiast-
ków metali ciężkich. Ryby hodowa-
ne sztucznie, w skandalicznych wa-
runkach lub odławiane z naturalnych 
lecz zanieczyszczonych zbiorników 
nafaszerowane są zanieczyszcze-

niami, które później spożywamy na 
talerzu. W masowej hodowli, poza 
Unią Europejską, zwłaszcza w Azji 
stosuje się niebezpiecznie i nie-
kontrolowane antybiotyki i środki 
sterydowe, by podnieść wydaj-
ność zakładu przetwórczego. Ryby 
podczas wzrostu wchłaniają też 
zanieczyszczenia zawarte w wo-
dzie, dlatego te z naturalnych, ale 
zanieczyszczonych akwenów będą 
bardziej narażone na zawartość 
toksyn rozpuszczonych w wodzie. 
Ogólnie ryby oceaniczne i morskie 
są tłuste, bo wody w których pływają 
mają niższa temperaturę, tym sa-
mym gatunki rzeczne charakteryzują 
się mniejszą zawartością tłuszczu. 
Zawsze wybierajmy ryby krajowe, 
jak śledź, flądra, makrela, karp, 
dorsz. Będziemy mieli pewność że 
są świeże, a dodatkowo wspieramy 
krajowy przemysł. Nie dajmy skusić 
się niskimi cenami ryb oferowa-
nych w marketach. Zdecydowanie 
należy wystrzegać się popularnej 
pangi i tilapii. To gatunki słod-
kowodne, chude, o małej zawar-
tości białka i kwasów omega-3 
oraz wszystkich wyżej wymienio-
nych witamin. To oznacza, że nie 
posiadają właściwie żadnych war-
tości odżywczych. Ich zapach jest 
neutralny, więc często wybierają je 
osoby nie przepadające za specyficz-
nym zapachem ryb.
Znacznie lepiej jest wybrać inne ga-
tunki. Zaledwie za 2-4 zł/kg więcej 
możemy kupić pełnowartościo-
wą rybę ze sprawdzonych hodow-
li, która z pewnością dostarczy 
nam całego bogactwa witamin, 
minerałów i tłuszczy morskiej fau-
ny. Powszechny i niedrogi śledź 
, makrela, mintaj, szprot lub karp 
będą doskonałym wyborem na 
codzienny obiad. Makrela jest bo-

Adam 
Włodarczyk

gata w kwasy tłuszczowe, witaminę 
D i selenu, śledź dostarczy nam jesz-
cze więcej kwasów omega-3, po-
nadto witaminy E, D (10 razy więcej 
niż mleko) i B, fosfor, potas, wapń 
selen i żelazo, karp natomiast bę-
dzie źródłem witamin z grupy B 
(B6,B1,B12) odpowiedzialnych 
za prawidłowe działanie układu 
krwionośnego i nerwowego a także 
magnezu, fosforu potasu i wapnia. 
Bardziej szlachetne gatunki jak ło-
soś, pstrąg czy tuńczyk poza walora-
mi smakowymi dostarczą nam biał-
ka, witaminy A,B12,E, D z powodu 
dużej zawartości tkanki tłuszczowej. 
Na naszym rynku dominuje łosoś 
norweski, hodowany sztucznie. 
Zawiera on więcej szkodliwych 
związków niż jego dziko żyjący 
odpowiednik. Jeśli chodzi o pstrągi 
to jako ryba słodkowodna posiada 
chudsze mięso, lecz pośród tej grupy 
ma ono największa zawartość wie-
lonienasyconych kwasów. 
Bądźmy ostrożni wobec egzo-
tycznych ryb, bywają często szko-
dliwe dla zdrowia, ich spożycie 
może wywołać skutki uboczne. 
Niezwykle popularne ostatnio sushi 
niesie ze sobą zagrożenie zarażenia 
pasożytami mieszkającymi w su-
rowym mięsie, ryba maślana, choć 
bogata w różne witaminy, może wy-
wołać u nas bóle brzucha, wymioty 
i biegunkę, ich jelita wyścieła bo-
wiem nieprzyswajalny tłuszcz oraz 
kwas oleinowy i estry woskowe. 
Nie poleca się też okonia nilowego, 
bo zawiera dużo kwasów nasyco-
nych w tym palmitynowego, któ-
ry wpływa na produkcję przez wą-
trobę złego cholesterolu. 
Złowić samemu
Jeśli wybieramy się na zakupy 
i chcemy mieć pewność ze kupiona 
przez nas ryba będzie smaczna, 

świeża i zdrowa, należy zwró-
cić uwagę na kilka cech. Na po-
czątku wybierzmy sklep rybny, 
tam w odróżnieniu o sklepów sie-
ciowych, asortyment zawsze jest 
bogaty a prawdopodobieństwo 
świeżości naprawdę wysokie.
Można także poczuć się jak praw-
dziwy rybak za sprawą organi-
zowanych wyjazdów tematycz-
nych. Ponieważ Wrocław znajduje 
się w znacznej odległości od morza, 
takie intensywne spędzenie weeken-
du na kutrze będzie niemałą atrakcją 
na coraz bardziej żądnych wrażeń 
mieszczuchów. 
Wyjazd rozpoczyna się przykła-
dowo w piątek wieczorem tak, 
by już od bladego świtu w sobotę 
być na stanowisku. O wędkę, pod-
bierak i inne akcesoria nie trzeba 
się martwić, ale warto wcześniej 
powiadomić o tym fakcie organi-

zatora. Jedyne, co trzeba ze sobą 
zabrać to odzież na zmianę, płaszcz 
przeciwdeszczowy, kalosze i suchy 
prowiant, bo apetyt na wodzie do-
pisuje szczególnie. Już za kilkaset 
złotych można przeżyć prawdziwa 
morską przygodę, a przy tym przy-
wieźć do domu czyste, ofiletowane 
mięso ryby. Szczególnie popularne 
są eskapady na dorsza.
Połów, jeśli chodzi o Bałtyk, trwa 
zazwyczaj do 10 godzin. Do portu 
kuter zawija z powrotem wczesnym 
popołudniem. Przewidywaną ilość 
złowionych ryb trudno oszacować. 
Dużo zależy od pogody i umiejętno-
ści samego uczestnika takiej wypra-
wy, jednak bez względu na rezultat 
będzie to niezapomniana męska 
przygoda z dziką przyrodą w tle.
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Marzec 2014
Co się będzie działo we Wrocławiu?

Opracowała: 
Angelika Wołoszańska

4.03. g. 19, Klub Firlej, ul. Grabiszyńska 56, bilety: 25-35 zł
Już po raz trzeci we Wrocławiu odbędzie się koncert cha-
rytatywny „Panny z dobrych domów na rzecz bezdomnych 
zwierząt”. Na koncert składają się nie tylko występy mu-
zyczne, ale również aukcja dzieł plastycznych. Jak co rok, 
cały dochód ze sprzedaży biletów, dzieł sztuki i koszulek 
zostanie przekazany organizacjom, które zajmują się ochro-
ną, szkoleniem i opieką nad porzuconymi zwierzętami.

7.03. g. 20 Hala Stulecia, ul. Wystawowa 1, bilety: 60-120 zł
Tego dnia Wrocławianie będą mieli 
okazję usłyszeć nieśmiertelne piosenki 
zespołu Perfect, który w tym roku ob-
chodzi 33 rocznicę powstania. Na scenie 
zabrzmią takie przeboje jak: „Nie płacz 
Ewka”, „Chcemy być sobą” czy „Nie-
wiele Ci mogę dać”. Wiele z utworów 
artyści zaprezentują w nowej aranżacji. 

15.03. g. 20. Łykend Klub Muzyczny, bilety: 25 zł
Zespół Klezmafor zaprezentuje materiał ze swojej najnow-
szej płyty pt. „W górę”. Na słuchaczy czeka niezapomniane 
połączenie żywiołowej muzyki bałkańskiej oraz muzyki 
klezmerskiej, 
która według 
artystów jest 
c i ąg le  ży -
wym nurtem 
poprzednich 
epok. 

21.03, g. 19. Hala Stulecia, bilety: 85-125 zł
Hey Unplugged! Kolejny raz zespół Hey pokaże, że do 
zagrania dobrego koncertu nie potrzeba kilometrów kabli 
i ton sprzętu. Swoje przeboje, również w nowych aranża-
cjach, zespół zaprezentuje w wersji akustycznej. Reper-
tuar z poprzedniej trasy unplugged zostanie wzbogacony 
o najpopularniejsze utwory z dwóch ostatnich albumów 
„Miłość!, Uwaga!, Ratunku!, Pomocy!” oraz „Do Rycerzy, 
do Szlachty, do Mieszczan”.

17.03 g.15. Filharmonia Wrocławska, bilety: 120 zł
Po raz kolejny wrocławianie będą mieli okazję posłuchać 
Chóru Armii Aleksandra Pustovalova.  Zespół uznawany 
jest za jeden z najlepszych chórów męskich na całym świe-
cie. W jego repertuarze jest ponad 2 tysiące utworów. Są 
to pieśni narodowych kompozytorów, pieśni ludowe, mu-
zyka sakralna, klasyczne utwory rosyjskich i zagranicznych 
kompozytorów oraz arcydzieła światowej muzyki popularnej

8.03. g. 19. Firlej, ul. Grabiszyńska 56, bilety: 25 zł
Mizia i Mizia Blues Band po raz kolejny zaprezentują swo-
im fanom kompozycje przesycone bluesem i stylem boogi. 
Tym razem koncert poświęcony jest Tadeuszowi Nalepie 
oraz zmarłemu rok temu Alvinowi Lee- legendarnemu lide-
rowi zespołu Ten Years After. Dodatkową atrakcją koncertu 
będzie występ Luby Moroz, która zaśpiewa niezapomniane 
utwory Miry Kubasińskiej.

28.03. g. 18. Aula Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego, 
bilety: 50-100 zł
„Anna German jakiej nie 
znacie…” to wspomnienie 
legendarnej piosenkarki 
Anny German.  Repertuar 
artystki zaprezentują Na-
talia Kovalenko- wybitna 
sopranistka  oraz Andrzej 
Płoczyński, wieloletni współpracownik German,  który 
niejednokrotnie towarzyszył piosenkarce podczas tourne po 
Polsce i byłym Związku Radzieckim. Duet wykona legen-
darne utwory zarówno w języku polskim, jak i rosyjskim.  
Organizatorem koncertu jest Fundacja Polskie Gniazdo. 
Serdecznie zapraszamy!
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4.03. g. 19.  Teatr Muzyczny Capitol, bilety: 90-150 zł. 
Verdi Gala to międzynarodowy projekt poświęcony 
twórczości Giuseppe Verdiego. Spektakl łączy w sobie 
fragmenty z oper: La Traviata, Aida czy Nabucco, które na 
scenie wykona tego dnia 90 osobowy zespół. Na widzów 
czeka niezwykła scenografia, ukazująca historię różnych 
epok oraz barwne kostiumy i oryginalna choreografia. 

22.03. g. 17, Teatr Muzyczny Capitol, bilety: 30-50 zł
„Och- Teatr: Czas nas uczy pogody” zaprezentowany zosta-
nie w ramach 35. Przeglądu Piosenki Aktorskiej. Widzowie 
zobaczą na scenie energiczny spektakl muzyczny, w którym 
usłyszą między innymi tytułowy utwór „Czas nas uczy 
pogody” czy też słynną piosenkę „Pamiętasz, była jesień”. 
Widowisko, stworzone głównie przez osoby starsze,  ma 
na celu pokazanie, że wbrew istniejącym stereotypom 
osoby w średnim wieku są pełne wigoru i radości życia. 

19.03. g. 12. Politechnika Wrocławska,
Tego dnia nastąpi uroczyste otwarcie XX jubileuszowych 
Wrocławskich Targów
Książki Naukowej. W czasie targów, trwających do 21 
marca, zaprezentują się
największe wydawnictwa naukowe, a także przeprowadzo-
ne zostaną konkursy, m.in.
na najlepszą publikację dotyczącą Dolnego Śląska. 

29.03. Wydział farmacji WUM, ul. Borowska 211
Festiwal  Zdrowia powstał z myślą o ludziach pragnących 
zadbać o swoją fizyczność .Organizatorzy oferują możli-
wość skorzystania z bezpłatnych badań morfologicznych 
oraz konsultacji z lekarzami. Uczestnicy będą mieli także 
okazje uczestniczyć w  warsztatach, m. in. na temat medy-
tacji Osho czy Ajurwedyjskiego masażu głowy i ramion.

15.03. Hala Sportowa AWF,  wstęp wolny
„WRATISLAVIA CUP 2014” to już siódme międzyna-
rodowe spotkanie klubów karate z Europy Środkowo-
-Wschodniej, którego celem jest popularyzacja karate jako 
sztuki życia i walki. W tym roku czterdzieści klubów karate 
z całej Polski oraz kluby z Czech, Ukrainy i Litwy (łącznie 
400 zawodników) będzie prezentować sprawność fizycz-
ną w 36 konkurencjach. Sponsorem głównym imprezy jest 
Miasto Wrocław.

11.03. g. 15:30. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, wstęp wolny 
„Książę astronomii-ikonografia związana z Janem Heweliuszem” 
to wykład przedstawiający historię i dokonania gdańskiego astro-
noma- Heweliusza. Tego dnia zaprezentowane zostaną historyczne 
starodruki i numizmaty ze zbiorów Ossolineum, które ukazują życie 
i prace tego popularnego badacza nocnego nieba. 

5.03 g. 19:30 Impart, ul . Mazowiecka 17, bilety: 30-70 zł.
„Flamenco namiętne” to spektakl muzyczny, opowia-
dający w prosty sposób o uczuciach i wielkich ludzkich 
namiętnościach. Polskie piosenki przeplatane są z hisz-
pańskimi rytmami i melodiami, co wprowadza widza do 
pełnego pasji świata flamenco, gdzie taniec, śpiew, rytm 
i dźwięki gitary opowiadają o najgłębszych ludzkich emo-
cjach. Spektakl wyreżyserowała Krystyna Janda. 
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13.03. g. 17. DCF Domek Romański, pl. bpa Nankiera 8
Wystawa, i inaugurujący ją wernisaż,  „Między niebem 
a ziemią” upamiętniają Macieja Berbekę- himalaistę, który 
zginął w ubiegłym roku podczas zejścia z Broad Peak. Na 
ekspozycji zaprezentowane zostaną fotografie wykonane 
przez Berbekę oraz listy i kartki pocztowe wysyłane z licz-
nych górskich wypraw. 

19.03. g. 12. Politechnika Wrocławska, wstęp wolny
Tego dnia nastąpi uroczyste otwarcie  XX jubileuszowych 
Wrocławskich Targów Książki Naukowej. W czasie targów, 
trwających do 21 marca, zaprezentują się największe wy-
dawnictwa naukowe, a także przeprowadzone zostaną kon-
kursy, mi.in. na 
najlepszą pu-
blikację doty-
czącą Dolnego 
Śląska. 
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Rusza sezon

Powoli milkną echa olimpijskie, 
a po wielkim zniczu w Soczi nie ma 
już śladu. Czas powrócić na wła-
sne podwórko, gdzie kalendarz 
aż roi się od napiętych terminów 
sportowych. Największy szum 
tradycyjnie będzie towarzyszył pił-
karzom nożnym, bo ostatnie wyniki 
Śląska powodują, że lampionowy 
stadion przy Alei Śląska ani sama 
drużyna wcale nie robią na rywa-
lach większego wrażenia i wro-
cławianie, którzy mieli walczyć 
o czołową ósemkę, za chwilę mogą 
bronić się przed spadkiem. Stadion 
Miejski byłby najpiękniejszym 
1-ligowym obiektem.
Być może dojdzie do odrodzenia 
się piłkarzy ręcznych w naszym 
mieście. Wszystko za sprawą 
szczypiornistów Śląska Wrocław, 
którzy pukają do pierwszoligowych 
nieba bram. Wystarczy po prostu 
nie zagrać gorzej niż w rundzie 

jesiennej. Awans do krajowej 
czołówki byłby jasnym znakiem, 
że Mistrzostwa Europy w Hand-
balu, których Wrocław za 2 lata 
będzie współgospodarzem, nie 
trafiły do miasta przypadkowego, 
bez piłkarskich tradycji. 

Dwa oblicza
W jakże odmiennych nastrojach 
znajdują się obecnie dwa najbar-
dziej liczące się we Wrocławiu 
drużyny piłkarskie. Niedawny 
mistrz i wicemistrz Polski Śląsk 
Wrocław rozegrał już pierw-
sze wiosenne spotkania, ale sposób 
gdy i końcowy wynik pozwa-
lają mówić raczej o falstarcie. 
Klub z Alei Śląska miał (i ciągle 
ma) walczyć o awans do grupy mi-
strzowskiej, jednak ostatnie porażki 
z Lechem w Poznaniu i z Ruchem 
u siebie przybliżają wrocławian do 
bezpośredniego spadku. Rywale 
z dołu tabeli niemrawo, ale gonią. 

Na wrocławskich boiskach i parkietach zgodnie z ogólnopolskim 
harmonogramem rozpoczęła się lub lada chwila rozpocznie spor-
towa wiosna, czyli runda rewanżowa. Co drużyna, to inna historia 
i odmienne cele, którym jest awans lub przetrwanie.

Po 23 kolejkach 3 punkty przewagi 
WKS-u nad Zagłębiem i Podbeski-
dziem (drużyna z Bielska-Białej jest 
już w strefie spadkowej) nie jest 
praktycznie żadną przewagą. Na-
tomiast już 6 punktów dzieli Śląsk 
od 8. w tabeli Jagiellonii, która za-
myka tabelę „mistrzowską”. Nawet 
gdyby ekipie Stanislava Levy’ego  
udało się przebić do czołówki, 
z obecnym dorobkiem punktowym 
trudno będzie cokolwiek wskórać.
Zupełnie odmienne cele stoją przed 
zawodnikami 3-ligowej Ślęzy Wro-
cław, która prawie całą jesień utrzy-
mywała się na pozycji lidera bez 
ani jednej porażki. Wpadka przy-
darzyła się dopiero 9 listopada, ale 
o poważniejszym kryzysie nie ma 
mowy zważywszy na to, że w czole 
grupy dolnośląsko-lubuskiej panuje 
dość spory ścisk. Oprócz Ślęzy 
do awansu kandydują rezerwy 
Zagłębia Lubin i zespół KS Stilon 

Gorzów Wielkopolski, a różnica 
między tymi drużynami wynosi 
zaledwie 2 punkty, przy czym 
Stilon ma jedno zaległe spotkanie 
do rozegrania. Ślęza zaczyna wio-
snę 15 marca od wyjazdu do Żar.

Na wyciągnięcie ręki
Przed wielką szansą stoją wro-
cławscy szczypiorniści, którzy po 
kilku latach przerwy mogą wrócić 
na sportowe salony. Jednobramko-
wa wiktoria w najstarszym polskim 
mieście nad drużyną MKS-u Kalisz 
niewątpliwie przybliżyła wrocła-
wian do awansu do Superligi. Nie 
tylko sportowo, ale i psychicz-
nie, bo od początku rozgrywek 
2013/2014 była to pierwsza poraż-
ka kaliszan na własnym parkiecie. 
Po raz czwarty w sezonie przegrał 
zespół Viret CMC Zawiercie, przez 
co traci do Śląska już 7 punktów. 
Dorobek tego ostatniego to 17 zwy-
cięstw i 1 remis (na 18 meczów). 

Wydaje się, że tylko prawdziwa ka-
tastrofa pozbawi wrocławian fotelu 
lidera w 1 lidze grupy B, choć trze-
ba pamiętać, do końca rozgrywek 
zostało jeszcze 8 kolejek. Drużynę 
premiowaną awansem do Superligi 
poznamy 3 maja. Tego dnia po 
meczu Śląsk Wrocław – Viret Za-
wiercie będzie już wszystko jasne.

Dorzucić do szóstki
W dolnej części tabeli Tauron 
Basket Ligi zajmujący 8 miejsce 
na 12 drużyn Śląsk Wrocław 
będzie walczyć o 6 lokatę, która 
jest premiowana bezpośrednim 
udziałem w późniejszych play-
-offach. Przypomnijmy - sześć 
zespołów z miejsc 1-6 rozgrywa 
mecze w systemie każdy z każ-
dym mecz i rewanż, z zalicze-
niem wszystkich meczów i punk-
tów z Etapu I. Wszystkie zespoły 
tej grupy wchodzą do ćwierćfinału 
play-off. Rozgrywki w grupie 

zespołów, które zajęły pozycje 
7-12 wyglądają tak samo. Zespoły 
z miejsc 7-8 wchodzą do ćwierć-
finału play-off, a zespoły z miejsc 
9-12 kończą udział w rywalizacji.
Śląsk okazał się słabszy od ostatnie-
go mistrza Polski, Stelmetu Zielona 
Góra (69:81), o ile takie wytłuma-
czenie może być pocieszeniem dla 
porażki. Z kolei w listopadowym 
spotkaniu obu drużyn lepsi okazali 
się koszykarze ze stolicy Dolnego 
Śląska.

Sparta więcej warta
Rozgrywki wyścigów żużlo-
wych rozpoczynają się we Wro-
cławiu 13 kwietnia. Miejscowa 
Betard Sparta podejmować będzie 
na Stadionie Olimpijskim drużynę 
Stali Gorzów Wlkp. W przeci-
wieństwie do wielu dyscyplin nie 
będzie to runda rewanżowa, ale 1 
kolejka nowego sezonu, który trwa 
od kwietnia do września. W tym 
czasie 10 najlepszych zespołów 
Ekstraligi dwukrotnie spotyka się 
ze sobą na „meczach”. 
Sparta Wrocław w ostatnim sezonie 
zajęła bezpieczną 7 lokatę, ratując 
się przed spadkiem do niższej ligi 
kosztem PGE Marmy Rzeszów, 
która zdobyła zaledwie jeden punkt 
mniej. Żużlowcy z Wrocławia 
7 meczów wygrali, 10 przegrali 
i zanotowali 1 remis, który w tej 
dyscyplinie sportu jest bardzo rzad-
ko odnotowywany.

Kacper 
Bławicki
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wybierz termin odbioru i formę płatności

odbierz swoje zakupy w okienku LECLERC drive

TEL. 71 797 17 40, 71 797 17 96
MAIL: POCZTA@LECLERC24.PL DRIVE

OSZCZĘDZAJ Z NAMI
CZAS I PIENIĄDZE!

lub wybierz dogodny termin dostawy

zrób zakupy na www.leclerc24.pl
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