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Donald Tusk wyjeżdża do Bruk-
seli i kończy się pewna epo-
ka w polskiej polityce. Jarosław 
Kaczyński zaciera ręce, ale doj-
ście PiSu do władzy wcale nie 
jest przesądzone. Nowym pre-

mierem będzie (jest) marszałek 
Ewa Kopacz. Kolejne otwarcie 
czy „syndyk masy upadłościo-
wej?

             czyt. dalej s. 9

Nowe rozdanie
Mikołaj Kamiński

Mimo politycznych kryzysów 
– a może dzięki nim – wyraź-
nie wzrosła rola podsłuchów. Naj-
bardziej zadowoleni są zawodowi 
kabareciarze; w końcu nie muszą
wymyślać tematów do żartów. 

Mają je w zasięgu czułego mi-
krofonu…

czyt. dalej s. 53

Tam-Tamy i podsłuchy
Wojciech Mach
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na Dolnym Śląsku!

TERAZ 64 STRON

Konkurs
Wygraj Nagrody!

Akcja jak z miałkiego, prowincjonalnego i grafomańskiego „po-
litical-fiction”. W końcu sierpnia pojawiają się bardzo wyraźnie 
sygnały, że były bliski współpracownik Rafała Dutkiewicza bę-
dzie kandydatem na prezydenta miasta – i ogłosi to na dniach. 
Właściwie w przeddzień oficjalnej prezentacji… zarzuty stawia 
mu niezależna prokuratura. Kto na tym zyskał?

czyt. dalej s. 3
ISSN 2082-6761    
INDEKS 275611

Piwne spotkania ze znajomymi 
stały się jedną z najpopularniej-
szych form relaksu. W ostatnim 
czasie zmienił się jednak charakter 
spotkań i samo piwo. W wielu 
przypadkach nie liczy się już tylko 
zawartość promili uderzających 

do głowy. Obecnie społeczeństwo 
pragnie kulturalnej posiadówki 
i rozkoszowania się w niezna-
nych wcześniej smakach tego 
trunku. Trwa piwna rewolucja! 
             czyt. dalej s. 57

Piwny relaks
Angelika Wołoszańska

DODATEK 
SPECJALNY
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Ku jesieni
Sierpień minął bezpowrotnie, wrzesień też już w praktyce za nami – i nawet ci 
szczęśliwcy, którzy mogli zakosztować letniego wypoczynku od zawodowych 
obowiązków, najpewniej powrócili już do pracy. Cóż – jesień! Ponoć polska 
i złota, acz dla wielu nieco depresyjna. Choć naturalny cykl pór roku jest jednak 
zdecydowanie nieubłagany, a na widok spadających liści i obniżającej się tem-
peratury smutek ogarnia serca i umysły, to mamy nadzieję, iż kontakt z nowym 
numerem Słowa Wrocławian umili Państwu te trudne dni – chociażby na chwilę.

Cóż w naszym pięknym mieście i kraju? Polska zadrżała – jedna jej część 
ze strachu (ale i podniecania, radości, dumy), druga zaś z poczucia rychłego 
nadejścia z dawna wyczekiwanego triumfu. Państwo już pewnie domyślają się 
o jaki wątek bieżącej polityki może tutaj chodzić; Donald Tusk obejmie stanowi-
sko samego „prezydenta Unii Europejskiej”. Medialna szopka wytworzona wokół 
tego wydarzenia może budzić zachwyt nieobytych z polityczną tematyką, ale 
brukselsko-bizantyjski ceremoniał jest w tym przypadku, jak się zdaje, jedynie 
„szopkowatą” otoczką dla odejścia na polityczną emeryturę.
W każdym razie szykują się nam gruntowne zmiany na ogólnopolskiej scenie 
politycznej, które w dalszej części miesięcznika przedstawia Państwu szerzej 
jeden z naszych publicystów.

Jeśli chodzi zaś o nasz ukochany gród nad Odrą – także dzieje się sporo. Już 
niedługo wybory samorządowe, a mnogość różnorakich opcji, które długo 
krystalizowały się przed „samorządówką” zawstydziłaby bohaterów amerykań-
skiego serialu „House of Cards”. Dutkiewicz nie tak już pewny siebie, jak przy 
okazji ostatniej kadencji, związał się koalicją wyborczą z lokalną Platformą, 
którą zawiaduje obecnie Protasiewicz – skonfliktowany rzecz jasna ze Schetyną. 
Ludzie tego ostatniego zostali „wycięci” z dolnośląskiej listy. Kontekst ogólno-
polski będzie miał tu w przyszłości duże znaczenie, bowiem w jakiejś kategorii 
czasu w Platformie musi dojść do pewnej przemiany stosunków w związku 
z wyjazdem dotychczasowego premiera.

Mimo zbliżającej się jesieni energii nie brakuje lokalnej prokuraturze – o dwóch 
sprawach wspominamy w dalszej części naszego pisma. Pierwsza z nich znalazła 
nawet swoje miejsce w temacie numeru, a dotyczy afery związanej z byłym wi-
ceprezydentem Janickim, który chciał zostać prezydentem… ale już nie zostanie. 
Drugi strzał „Temidy” to Roman Zieliński, słynny sympatyk Śląska Wrocław, 
którego oskarża się (jak się wydaje niesłusznie) o rasizm i ksenofobie. Trzeba 
przyznać, że władza sądownicza idzie tutaj bardzo mocno „po linii” wrocław-
skiego prezydenta.

Przed nami ciekawy okres, więc jesienna depresja nie grozi nam na pewno – je-
żeli tylko jesteśmy w stanie podejść do lokalnej rzeczywistości z odpowiednim, 
humorystycznym dystansem. Nie zawsze jest łatwo, ale do niektórych kwe-
stii w ciągu minionych lat zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Najbliższe wybory 
nie wróżą nam wybitnych zmian, choć wydaje się, że dutkiewiczowska hegemo-
nia nieco skruszała… a przynajmniej jej utrzymanie wymaga kompromisów. 
Więcej w dalszej części najnowszego numeru naszego Słowa, do którego lektury 
serdecznie Państwa zachęcam!

Mikołaj 
Kamiński
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nastąpi oficjalne ogłoszenie Ja-
nickiego kandydatem na prezy-
denta Wrocławia. I nagle, jak 
grom z jasnego nieba, 28 sierpnia 
dochodzi do postawienia byłe-
mu wiceprezydentowi zarzutów 
korupcyjnych! Zaprawdę, pro-
kuratura nie mogła trafić w mniej 
„szczęśliwy” politycznie moment. 
Delikatnie rzecz ujmując – oczy-
wiście. W rezultacie Janicki oczy-
wiście ogłosił swoją rezygnację 
z aspiracji do prezydenckiego 
fotela, czemu trudno się dziwić, 
bo z takim odium tylko ktoś 
całkowicie nieobyty w politycz-
nej rzeczywistości mógłby liczyć 
na walkę z kilkukadencyjnym już 
hegemonem nad Odrą. Sprawa 
przypomina nieco – ale jednak – 
aferę z słynną książką autorstwa 
Romana Zielińskiego pt. „Jak 
pokochałem Adolfa Hitlera?”, 
co do której zastrzeżenia jedna 
z urzędniczek magistratu zgłosiła 
po kilku latach, w toku walki 
Dutkiewicza z szalejącym po-
dobno w mieście nacjonalizmem. 
Układ wrocławski ma się dobrze. 
Niestety najprawdopodobniej – 
bezalternatywnie.

mi w egzotyczne rejony świata. 
Pojawiły się wątpliwości, czy nie 
były one opłacane przez zewnętrz-
ną firmę prowadzącą działal-
ność w związkach z magistratem, 
co mogłoby być traktowane jako 
forma korupcji. Zagraniczne wy-
cieczki miały miejsce odpowied-
nio trzy i cztery lata temu. W jakiś 
czas po zwolnieniu Janickiego 
z urzędu wiceprezydenta sprawą 
zainteresowało się CBA, jed-
nak były urzędnik wskazuje, że 
już wielokrotnie składał w tej 
sprawie wyjaśnienia jeszcze rok 
czy dwa lata temu, przedstawia-
jąc stosowne dokumenty, które 
potwierdzają, iż osobiście opłacał 
swoje wakacyjne wyjazdy. Fak-
tem jest, że potrzeba badania tego 
typu spraw u styku administracji 
publicznej i biznesu nie podlega 
jakiejkolwiek dyskusji – zabawne 
jednak, że „skuteczność” wymia-
ru sprawiedliwości obawia się 
dopiero wtedy, kiedy znajduje się 
„polityczna okoliczność”. 

Temida pamiętliwa?
I tutaj dochodzimy do sedna całej 
sprawy. O możliwej kandydaturze 
Janickiego robi się coraz gło-
śniej w drugiej połowie sierpnia. 
26. dnia tego miesiąca zapowie-
dziane zostaje, że w bieżącym 
tygodniu najprawdopodobniej 

Dajcie człowieka – paragraf się znajdzie! 

Zaraz potem sprawa potoczyła 
się już jak w Trzecim Świecie. 
Dwa dni po mocnym sygnale 
medialnym, że w ten sposób wła-
śnie rozwinie się sytuacja… pro-
kuratura postawiła niedoszłemu 
kandydatowi zarzuty korupcyjne. 
„Przypadek? Nie sądzę” – jak 
to zwykło się pisywać w takich 
sytuacjach w świecie portali spo-
łecznościowych.

Prawa ręka
Nie mam najmniejszych powo-
dów, aby specjalnie przepadać 
za Michałem Janickim - byłym wi-
ceprezydentem Wrocławia, nie-
gdyś bliskim współpracownikiem 
Dutkiewicza, bo właśnie jego 
dotyczy powyższy wstęp. Trudno 
jednak uznać sytuację w której się 
znalazł za całkowicie normalny 
i akceptowalny przejaw funkcjo-
nowania nowoczesnego państwa. 
Swoje wysokie stanowisko w ma-

Akcja jak z miałkiego, prowincjonalnego i grafo-
mańskiego „political fiction”. W końcu sierpnia 
pojawiają się bardzo wyraźnie sygnały, że były, 
bardzo bliski współpracownik Rafała Dutkiewicza, 
będzie kandydatem na prezydenta miasta – i ogłosi 
to na dniach.

gistracie uzyskał w październiku 
2011, kiedy opuścił je Jarosław 
Obremski, wygrywając ówcze-
sne wybory do senatu. Mówiło się, 
że swój sukces zawdzięcza urzęd-
niczej solidności, choć jako mło-
demu i zdolnemu, ale mającemu 
opinię bardzo kompromisowego, 
już wtedy niektórzy wróżyli mu 
karierę większego kalibru, nawet 
jako następcy Dutkiewicza na 
stanowisku prezydenta – przypo-
mnijmy, obecny włodarz Wrocła-
wia zapowiadał wtedy, że trzecia 
kadencja będzie jego ostatnią. 
Lokalne media rozpisywały się 
swojego czasu o Janickim – na 
tyle, na ile rozpisywać się można 
o miejskim urzędniku; ale fak-
tem jest, że nazwisko to zaczęło 
„krążyć” w miejskiej przestrzeni 
publicznej. 
Początki Janickiego to karie-
ra w Unii Wolności, a kiedy 

ta ciążąca nad polską polity-
ką w latach 90’ formacja odeszła 
już do lamusa, od początku wziął 
się za tworzenie Platformy Oby-
watelskiej. W pewnym momen-
cie został wicedyrektorem wy-
działu kultury we wrocławskim 
Urzędzie Miasta. Rzutki, po stu-
diach w USA, nastawiony na roz-
wój, bardzo aktywny, słowem – 
człowiek sukcesu. Później Janicki 
został szefem wrocławskiego snu 
(ziszczonego zresztą – pytanie czy 
to dobrze?) o współorganizacji 
Euro 2012. Co by jednak nie mó-
wić, świadczy to od dużym zaufa-
niu w środowiskach magistratu. 
Kariera Janickiego jako wice-
prezydenta nie trwała jednak 
długo. Już w październiku roku 
2012 został odwołany, a oficjal-
nym powodem były nieprawidło-
wości w kwestiach związanych 
ze Stadionem Miejskim – do-
tyczyły przede wszystkim nie-
jasności w kontekście koncertu 
zespołu Queen oraz turnieju Polish 
Masters. 

Obywatelski Wrocław
W całej historii bardzo istotny jest 
oczywiście kontekst ogólnowro-
cławski – a nawet ogólnopolski. 
Ostatnia kadencja Dutkiewicza nie 
należała przecież do najbardziej 
udanych. Padający miejski budżet, 

liczne afery i oczywiście słynna 
„kolizja”, która stała się tematem 
naszego poprzedniego numeru. 
Faktem jest, że usiłując ratować 
swoją pozycję polityczną, prezy-
dent Wrocławia postanowił pójść 
na – jak się wydaje – obopólnie 
korzystny „deal” polityczny z Plat-
formą Obywatelską. Szczególnie, 
że w tej drugiej nastąpiły wiadome 
zmiany, bo „wycięciu” Schetyny 
i jego zakulisowej walce z Prota-
siewiczem. Smaczku sytuacji do-
daje oczywiście odejście Donalda 
Tuska na „z góry upatrzone pozy-
cje” w Brukseli, która w dającej się 
przewidzieć przyszłości doprowa-
dzi najprawdopodobniej do głębo-
kiej dekompozycji na polskiej sce-
nie politycznej – a przynajmniej 
na jej części „centroprawicowej”, 
sprawującej hegemonię w kraju 
gdzieś od czasów afery Rywina. 
Dutkiewicz wiążąc się z Platformą 
musiał dokonać swoistego poli-
tycznego wyboru, w wyniku której 
zerwał więzi łączące go ze sporą 
częścią jego naturalnego, dotych-
czasowego zaplecza w mieście – 
Obywatelskiego Dolnego Śląska.

Barbados i Zanzibar
Skąd w ogóle zarzuty dla by-
łego wiceprezydenta? Sprawa 
dotyczy kwestii związanych 
z jego wyjazdami wakacyjny-
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Co za cyrk!
W dniach 22-24.08 na wrocławskim Rynku odbył się Busker-
Bus 2014, czyli Międzynarodowy Festiwal Sztuki Ulicznej. 
Przez weekend, w wyznaczonych godzinach,  mieszkańcy i tu-
ryści mogli podziwiać występy artystyczne muzyków, klaunów, 
żonglerów i cyrkowców z całego świata, a wieczorem spotkać 
ich w jednym z lokali na ulicy Włodkowica. Dodatkowo, wokół 
festiwalu prezentowało swoje umiejętności bardzo wielu roz-
maitych ulicznych grajków, co tworzyło doskonałą atmosferę, 
z której można było czerpać całym szeregiem zmysłów. Festiwal 
znany jest właściwie na całym świecie i przynosi radość w wielu 
miastach różnych krajów.

Przygotowała:
Angelika Wołoszańska

Co się działo
WE WROCŁAWIU
 – sierpień/wrzesień 2014

Bombowy czwartek
11 września (nomen omen) był iście bombowym dniem dla 
Wrocławian. Najpierw rzekomy ładunek podłożono w budynku 
Banku Zachodniego WBK na Rynku, a kilka godzin później 
zamieszanie wywołało zgłoszenie dotyczące CH Renoma. 
W każdym z tych miejsc przeprowadzono ewakuację pracowni-
ków oraz klientów, jednak w obu przypadkach nie odnaleziono 
żadnego ładunku wybuchowego. Specyficzna forma dowcipu, 
która z pewnością nie kosztowała tanio – przestój w pracy, 
akcja wiadomych służb… Pozostaje mieć nadzieje, że koszta 
publiczne, które zostały poniesione – żeby być szczerym – z na-
szej wspólnej kasy, zwrócone zostaną chociażby w formie kary 
jaka dotknie tych, którzy wywołali zamieszanie. 

Reprezentacja bez tablic
Pierwszego dnia września okradziono autobus siatkarskiej re-
prezentacji Polski. Łupem złodzieja, zapewne fana piłki siat-
kowej, padły tablice rejestracyjne. Do zdarzenia doszło praw-
dopodobnie na Placu Dominikańskim, gdzie drużyna miała 
swój hotel. Na szczęście nie poniosło  to za sobą większych 
konsekwencji, ani nie przeszkodziło w rewelacyjnej grze Po-
laków. Ciekawe jedynie, czy łup ma charakter kolekcjonerski 
(„Zobacz Halinka! Nasi wygrywają, a ja mam ich tablice!”), 
czy też zarobkowy? Z pewnością jednak, w obu tych przy-
padkach, drobny złodziejaszek cieszy się teraz zwycięstwami 
polskiej kadry. W końcu z każdym sukcesem wzrasta także 
cena rynkowa „gadżetu”!

Festiwal Wozów
Na wrocławskim Placu Solnym odbył się Festiwal Wozów 
Ratha Yatra - hinduskie święto, które promuje kulturę, muzykę 
i kuchnie Indii. Festiwal rozpoczął się przejazdem wielkiego, 
kolorowego wozu wokół wrocławskiego Rynku. Następnie 
impreza przeniosła się właśnie na Solny, gdzie uczestnicy mogli 
skosztować hinduskich dań oraz wyrobów rękodzielniczych. 
Wrocławianie z ciekawością przyglądali się dość przecież eg-
zotycznym występom, chętnie próbując przysmaki z dalekiej 
Azji. Było to wydarzenie niecodzienne, ale z pewnością mocno 
urozmaicające życie miejskiego centrum.

Stadion Olimpijski do remontu
Wrocławskie Inwestycje podpisały umowę z wykonawcą 
prac renowacyjnych na Stadionie Olimpijskim-Inter-System. 
Mają one objąć zarówno wnętrze stadionu, czyli trybuny czy 
szatnie, jak i otoczenie obiektu, który w 2017 roku ma stać się 
areną World Games, czyli igrzysk sportów nieolimpijskich 
Koszt całego przedsięwzięcia ma sięgnąć 124 mln zł, a prace 
powinny zakończyć się od koniec 2015 roku. Renowacja, która 
ma być wynikiem podpisanej umowy, zapowiadana była już 
od dawien dawna – i miejmy nadzieję, że zakończy się w termi-
nie, z sukcesem. Chodź nie ukrywajmy, że wokół World Games 
narastają coraz większe kontrowersje – przede wszystkim, jeżeli 
chodzi o koszta jakie poniesie Wrocław z tego tytułu.

Maratonowy paraliż
W połowie września na ulicach Wrocławia odbył się 32. Wro-
cław Maraton. Po raz kolejny wywołał on skrajne emocje wśród 
społeczeństwa. Zadowoleni z organizacji imprezy byli 
przede wszystkim jej uczestnicy. Mieszkańcy już decydowanie 
mniej, ponieważ w tym dniu miasto było w wielu miejscach 
totalnie sparaliżowane przez opóźnione tramwaje, zmienione 
trasy autobusów, korki na drogach. Faktem jest jednak, że 
staje się on coraz bardziej prestiżową i popularną imprezą. 
W tym roku bieg zdecydowanie zdominowali reprezentanci 
Kenii. Może to właśnie iście kenijska kondycja jest sposobem na 
przezwyciężenie problemu korków? Wrocławianie! Wygodne 
buty na nogi – i do roboty!

Siatkówka we Wrocławiu
Od 31.08 do 07.09 we Wrocławiu rozgrywano mecze Mistrzostw 
Świata w Siatkówce Mężczyzn 2014. Kibice dopingowali bia-
ło-czerwonych w Hali Stulecia, w przybocznej strefie kibica 
oraz w niemal każdym lokalu w mieście. Ostatniego dnia roz-
grywek we Wrocławiu reprezentacja sprawiła miłą niespo-
dziankę kibicom pojawiając się w strefie kibica po wygranym 
meczu z Argentyną. Z pewnością była to nie lada gratka dla 
fanów tego sportu oraz naszych zwycięskich siatkarzy. I jak 
to zwykle bywa – skoro sportowcy wygrywają, nikt nie pyta już 
o niedoszłą rozbudowę hali stulecia czy sposób w jaki dokonał 
się wybór Wrocławia, jako miejsca gry polskiej reprezentacji.

Niewybuch na Popowicach
Odpowiednie służby 
na przełomie sierpnia 
i  w r z eśn ia  mus ia ł y 
przeprowadzić ewa-
kuację dwóch bloków 
na ulicy Popowickiej. 
Sprawcą ca łego za -
mieszania była półto-
nowa bomba lotnicza, 
na którą podczas prac 
ziemnych natrafili robotnicy. Niewypał pochodził z czasów 
II wojny światowej i znajdował się na głębokości 3 metrów. 
Po sprawnie przeprowadzonej akcji i usunięciu bomby, 
mieszkańcy wrócili do mieszkań. Na czas akcji „przetrzy-
mywani” byli w specjalnie podstawionych autobusach MPK. 
Chodź druga wojna światowa już kilkadziesiąt lat za nami, 
to jak widać we Wrocławiu nadal mamy do czynienia z licz-
nymi dowodami historycznych wydarzeń.

Cały Wrocław czyta Sienkiewicza
W początku września we Wro-
cławiu, podobnie jak i w innych 
miastach Polski, miało miejsce 
Narodowe Czytanie Trylogii 
Henryka Sienkiewicza. W na-
szym mieście dzieła Sienkie-
wicza czytano w Ogrodzie Bo-
tanicznym oraz tramwajach, 
gdzie spotkać można było ludzi 
przebranych w stroje z epoki. 
Popularność całej akcji dowo-
dzi, że dzieła wybitnego pol-
skiego literata nadal są bardzo 
popularne i potrafią rozpalić 
ludzką wyobraźnie. Dodatkowo była to bardzo pożyteczna 
akcja w kontekście dzieci i młodzieży, ponieważ Sienkiewicz 
jak nikt inny potrafi zainteresować Polską historią – swoimi 
barwnymi opisami i fantastyczną kreacją rzeczywistości cza-
sów minionych. Nie czytasz? „Kończ Waść, wstydu oszczędź!”.

Kolory na Świebodzkim
Na Dworcu Świebodzkim odbył się tzw. Festiwal Kolorów. 
Impreza, podczas której uczestnicy obsypują się kolorowymi 
proszkami Holi, cieszyła się ogromnym zainteresowaniem - na 
dworzec przybyło kilka tysięcy młodych ludzi. Impreza zor-
ganizowano w ramach inicjatywy Świebodzki Targ Kultury, 
która ma na celu ożywienie i ukulturalnienie dworca. W całym 
mieście można było napotkać bardzo wielu, przede wszystkim 
młodych ludzi, gruntownie upstrzonych różnokolorowymi 
barwami. Warto dodać naszemu życiu trochę koloru!
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Wyeksportowali Tuska
Donald Tusk został wybrany na nowego przewodni-
czącego Rady Europejskiej. Urząd obejmie 1 grudnia 
i będzie „rządził” przez dwa i pół roku. To, jak wielu 
twierdzi, bezprecedensowe dla Polski wydarzenie 
poniosło za sobą również zmiany w polskim rządzie. 
Nowym Prezesem Rady Ministrów została Ewa Kopacz, 
a premier odszedł ze stanowiska po 7 latach pełnienia 
urzędu. Złośliwi twierdzą, że to swoista ucieczka na 
emeryturę, kiedy widać już w oddali, że statek niedługo 
zatonie. Trudno jednak nie stwierdzić – chcielibyście 
takiej emerytury! Jarosław Kaczyński już ostrzy sobie 
zęby na przyszłe wybory… podobnie zresztą jak wielu 
konkurentów Kopacz w samej Platformie.

Co się działo
W GOSPODARCE
 – sierpień/wrzesień 2014

Zagubieni Amerykanie
Na początku września, z  powodu złych warunków atmosferycznych, 
amerykańskie śmigłowce były zmuszone lądować na polskiej ziemi. 
W ciągu kilkunastu godzin potężne maszyny siadały kolejno w Nowej 
Wsi, Rodowie i Grutach. Mimo ogromnego zaskoczenia, mieszkańcy 
serdecznie przyjęli żołnierzy z 12. Brygady Lotnictwa Bojowego US 
Army. Amerykanie chętnie pozowali do zdjęć i oprowadzali Polaków 
po wnętrzach śmigłowców. A gdzie wojenna czujność miejscowej 
ludności? Ach! Tyleż lat po wojnie i wszyscy przyzwyczaili się, że 
„ci dobrzy”, „nasi” to Amerykanie. Tak to jest, kiedy filmy takie 
jak „Rambo” są u nas fundamentem kinematografii edukacyjnej.

Gospodarka w spadku
Jak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycz-
nego, produkcja przemysłowa w sierpniu zanotowała spadek o 1,9 
proc. do roku poprzedniego. Oznacza to, że w minionym miesiącu 
polskie firmy zmniejszyły produkcję z powodu niskiego popytu. 
Wpływ na to może mieć wojna na Ukrainie oraz ogólny kontekst 
polityki międzynarodowej, który powoduje, że europejskie rynki 
(w tym i nasz) są dużo mniej stabilne i łatwiej ulegają rozmaitym 
presjom. Eksperci przestrzegają, że jest to bardzo niepokojący 
trend, natomiast nie powinien on ciągnąć się długo i w kategorii 
kilku miesięcy winno dojść do poprawy sytuacji w tym względzie.

PZU rośnie w siłę
Powszechny Zakład Ubezpieczeń podpisał umowę, dzięki 
której stał się właścicielem akcji czterech europejskich 
f i rm ubezpieczeniowych. Transakcje przejęcia udziałów, 
zapoczątkowane w kwietniu tego roku, dotyczyły l itew-
skiej f i rmy Lietuvos Draudimas, łotewskiej AAS Balta, 
estońskiej Codan Forskir ing oraz polskiego oddział bry-
tyjskiego Link4. Dzięki takiemu posunięciu PZU stanie się 
l iderem na rynku l itewskim i łotewskim, a także jednym 
z największych ubezpieczycieli w Europie. Taka sytuacja 
musi cieszyć, ponieważ jest to jeden z nie tak znowu wielu 
przykładów na ambitne rozszerzanie się wpływów polskiej 
spółki poza granicami naszego państwa, a jest to przecież 
tak często akcentowany kierunek, w którym chcielibyśmy 
zmierzać. Jest to przecież także jedna z form konkuren-
cji w tej części Europy, w czym powinniśmy mieć ambicje 
uczestniczyć.

Znowu niżej
W miesiącu sierpniu po raz kolejny mieliśmy do czynienia 
ze spadkiem bezrobocia w naszym kraju. Wskaźnik z lipca 
to 11,9%, natomiast w sierpniu już 11,7%. Spoglądając na 
kwestię w liczbach bezwzględnych, Polaków nieposiadają-
cych zatrudnienia jest o 24 tys. mniej niż w okresie wcześniej-
szym. Co ciekawe, największy spadek odnotowano w wo-
jewództwie Lubuskim. Najmniejsze bezrobocie w dalszym 
ciągu jest udziałem województwa Wielkopolskiego (jedynie 
8,1%). Taka tendencja ma utrzymać się także w kolejnych 
miesiącach, co rodzi szansę na realną poprawę bytu wielu 
polskich rodzin, a wiąże się to z polepszeniem sytuacji 
na rynkach międzynarodowych.

Zastrzeżenia do Rainbow Tours 
Biuro podróży Rainbow Tours zostało wpisane na listę 
ostrzeżeń publicznych przez Komisje Nadzoru Finansowe-
go. Zastrzeżenia nie dotyczą jednak podstawowej działal-
ności biura, tj. turystyki i organizowania wyjazdów, a je-
dynie wykonywania czynności ubezpieczeniowych przez 
spółkę bez zgody Komisji. Sprawa podobno ma wyjaśnić się 
już niebawem, natomiast kierownictwo spółki mocno oba-
wia się, że będzie to miało duży wpływ na funkcjonowanie 
firmy i będzie ciągnęło się przez długi czas, uniemożliwia-
jąc rozwój. KNF jest jednak nieubłagana w tym względzie.

Płonęły samochody
W nocy z 4 na 5 września w Gdańsku spłonęło 19 
samochodów. Akcja gaszenia trwała około 5 godzin, 
ponieważ wielu z aut nie udało się ugasić standardową 
gaśnicą. Jeszcze tego samego dnia złapano podpalacza, 
którym okazał się 33-letnim mieszkaniec Gdańska. Nie 
do końca wiadomo z jakiego względu mężczyzna dopuścił 
się tak zaskakującego czynu, ale najprawdopodobniej 
ma to związek z psychicznym schorzeniem zwanym 
piromanią. Podpalaczem zajmą się odpowiednie, pań-
stwowe organy.
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Ochrona dłużników w toku egzekucji

Warto  pamię tać ,  że  t ak -
że  w toku  pos tępowania 
egzekucyjnego dłużnik ma 
do dyspozycji instrumenty 
prawne, pozwalające bro-
nić się przed niesłuszną czy 
też prowadzoną niezgodnie 
z prawem egzekucją. Podsta-
wowymi są powództwo prze-
ciwegzekucyjne oraz skarga 
na czynności komornika.
Aby zapewnić sobie prawi-
dłowy przebieg egzekucji 
i bronić się przed niewłaści-
wymi czynnościami podej-

Kiedy wierzyciel dysponuje już prawomoc-
nym orzeczeniem sądu, egzekucją zasądzo-
nych należności zajmuje się już komornik 
– właśnie na wniosek wierzyciela. Nie 
oznacza to jednak, że w takiej sytuacji  jest 
się całkowicie bezbronnym.

mowanymi przez komornika, 
dłużnikowi (lecz nie tylko) 
służy skarga na czynności 
komornika. Można ją wnieść 
jednak także  w przypad -
ku zaniechania czynności 
przez organ egzekucyjny, 
gdy istnieje prawny obowią-
zek jej podjęcia. Zgodnie 
z art. 767 k.p.c. skargę wno-
si się do sądu rejonowego, 
przy którym działa komor-
nik, w terminie tygodniowym 
liczonym od dnia dokonania 
danej czynności, jeśli osoba 

skarząca była przy czynno-
ści obecna lub była o niej 
zawiadomiona, bądź od dnia 
zawiadomienia o dokonaniu 
czynności. Jeśli o czynności 
nie powiadomiono, termin 
liczy się od dnia dowiedzenia 
się przez skarżącego od doko-
naniu czynności.
W skardze należy wskazać 
zaskarżoną czynność  lub 
czynność, której zaniechano 
mimo obowiązku dokonania, 
a także wniosek o zmianę, 
uchylen ie  lub  dokonanie 
czynności przez komornika. 
Omawiana skarga podlega 
stałej opłacie w kwocie 100 
zł. Co do zasady jej wniesie-
nie nie wstrzymuje postępo-
wania egzekucyjnego, jednak 
sąd zdecydować o jego za-
wieszeniu lub wstrzymaniu 
zaskarżonej czynności.
Trzeba pamiętać, że skarga na 
czynności komornika nie jest 

instrumentem służącym do 
kwestionowania zasadności 
samego wszczęcia egzekucji 
oraz is tnienia  obowiązku 
przewidzianego w prawo-
mocnym wyroku. Meryto-
ryczną kontrolę w tym za-
kresie zapewnia dłużnikowi 
powództwo przeciwegzeku-
cyjne, z którego wyróżnić 
możemy powództwo opozy-
cyjne oraz eskscydencyjne.
Powództwo opozycyjne, ure-
gulowane w art. 840 k.p.c. 
polega na żądaniu pozba-
wienia tytułu wykonawcze-
go wykonalności w całości 
lub części w kilku sytuacjach:
1) Gdy dłużnik przeczy zda-
rzeniom, na których opar-
to wydanie klauzuli wyko-
nalności, w szczególności 
gdy kwestionuje istnienie 
o b o w i ą z k ó w  s t w i e r d z o -
nych w tytule egzekucyjnym 
niebędącym orzeczeniem 

sądu, bądź też jeśli kwestio-
nuje przejście obowiązku 
mimo istnienia formalnego 
dokumentu stwierdzającego 
to przejście;
2)  Gdy po powstaniu ty -
tułu egzekucyjnego zaszło 
zdarzenie powodujące wy-
gaśnięcie zobowiązania lub 
niemożność jego egzekwo-
wania – chociażby w postaci 
spełnienia świadczenia przez 
dłużnika;
3) Gdy małżonek, przeciwko 
któremu nadano klauzulę wy-
konalności na podstawie art., 
787 k.p.c. wykaże, że egze-
kwowane świadczenie wie-
rzycielowi nie należy się.
Powództwo opozycyjne moż-
na wytoczyć przed wszczę-
ciem egzekucji oraz w jej 
trakcie. W razie uwzględ-
nienia przez sąd powództwa, 
zajdzie podstawa do umorze-
nia egzekucji na wniosek – 

zgodnie z art. 825 pkt 2 k.p.c.
Drugi  rodza j  powództwa 
przeciwegzekucyjnego, zwa-
ne ekscydencyjnym lub in-
terwencyjnym, służy osobie 
trzeciej,  która żąda zwol-
nienia zajętego przedmiotu 
od egzekucji,  gdy skiero-
wanie do niego egzekucji 
narusza prawa tej osoby (art. 
841 k.p.c.). Legitymowanym 
czynnie jest zatem osoba trze-
cia, której prawa zostały na-
ruszone poprzez zajęcie kon-
kretnego przedmiotu w toku 
egzekucji .  W przeciwień-
stwie więc od opozycyjnego, 
powództwo interwencyjne 
może być wytoczone dopiero 
po wszczęciu postępowa-
nia egzekucyjnego, a nawet 
po dokonaniu konkretnych 
czynności w postaci zajęcia 
naruszającego prawa osoby 
trzeciej.

Michał 
Burtny

W praktyce wierzyciel dyspo-
nujący takim oświadczeniem 
dłużnika nie musi przepro-
wadzać długiego i kosztow-
nego postępowania sądo-
wego aby uzyskać wyrok 
lub nakaz, a jedynie złożyć 
do sądu wniosek o nadanie 
klauzuli  wykonalności na 
zgodę dłużnika. Oczywiście 
należy pamiętać, że oświad-
czenie takie (zgoda) musi 
być sporządzone w formie 
aktu notarialnego pod rygo-
rem nieważności oraz speł-
niać wymogi formalne ure-
gulowane w ar t .  777 § 1 
pkt 4-6 KPC. Poszczególne 
przesłanki zostały określo-
ne w przepisach w zależno-
ści od rodzaju świadczenia, 

Dobrowolne poddanie się 
Agnieszka 
Trzaska

Instytucja dobrowolnego poddania się egze-
kucji jest często stosowanym instrumentem 
prawnym pozwalającym na przyspieszenie 
uzyskania tytułu wykonawczego przeciwko 
dłużnikowi i szybkiego skierowania sprawy 
na drogę postępowania egzekucyjnego. 

którego wykonanie chcemy 
zabezpieczyć.
Wobec powyższego dopusz-
czalne są następujące moż-
liwości, w których dłużnik 
poddaje się notarialnie eg-
zekucji:
- akt notarialny, w którym 
dłużnik poddaje się egzeku-
cji co do obowiązku zapłaty 
określonej kwoty pieniężnej, 
do wydania rzeczy określo-
nej rodzajowo, gdy akt wska-
zuje ilość danej rzeczy albo 
też do wydania rzeczy ozna-
czonej indywidualnie, nie-
ruchomości, lokalu lub stat-
ku wpisanego do rejestru, 
gdy w akcie określono ilość 
tych rzeczy - w terminie za-
płaty lub uiszczenia lub wy-

dania wskazanym w tymże 
akcie notarialnym (art. 777 
§1 pkt 4 k.p.c.). W niniej-
szym przypadku obowiązku 
zapłaty nie można uzależniać 
od zdarzenia przyszłego i nie-
pewnego, ale można okre-
ślić termin spełnienia tego 
świadczenia. Ponadto, należy 
dokładnie określić przedmiot 
świadczenia  np.  wskazać 
konkretną kwotę długu.
- akt notarialny, w którym 
dłużnik poddaje się egzeku-
cji co do obowiązku zapłaty 
sumy pieniężnej do wysoko-
ści wprost określonej w akcie 
albo oznaczonej za pomo-
cą klauzuli waloryzacyjnej 
(art. 777 §1 pkt 5 k.p.c.). 
W tym przypadku konieczne 

będzie wskazanie w treści 
aktu notarialnego maksymal-
nej wysokości długu wraz 
z warunkami uprawniający-
mi wierzyciela do prowa-
dzenia przeciwko dłużnikowi 
egzekucji wraz ze wskaza-
niem nieprzekracza lnego 
terminu, w którym wierzy-
ciel może wystąpić do sądu 
o nadanie klauzuli wykonal-
ności.
- w art. 777 §1 pkt 6 k.p.c. 
p r z e w i d z i a n o  n a t o m i a s t 
możliwość złożenia oświad-
czenia o poddaniu się eg-
zekucji  przez właściciela 
nieruchomości albo wierzy-
ciela wierzytelności obcią-
żonych hipoteką oraz właści-
ciela ruchomości lub prawa 

obciążonych zastawem lub 
zastawem rejestrowym.
Wskazać przy tym  nale-
ży, że przedmiotem ustaleń 
sądu w późniejszym postępo-
waniu klauzulowym jest wła-
śnie m.in. stwierdzenie czy 
akt notarialny spełnia wymo-
gi formalne określone w prze-
pisach,  czy minął  termin 
spełnienia świadczenia, czy 
ziścił się warunek uprawnia-
jący wierzyciela do wszczę-
cia egzekucji, czy nie minął 
termin przed upływem które-
go wierzyciel może wystąpić 
do sądu o nadanie klauzu-
li wykonalności.
Podsumowując, dobrowolne 
poddanie się egzekucji znacz-
nie skraca i upraszcza drogę 

do uzyskania tytułu wyko-
nawczego umożliwiające -
go wszczęcie postępowania 
egzekucyjnego przeciwko 
dłużnikowi,  jednakże ni-
gdy  n ie  gwaran tu je  pe ł -
nej wypłacalności dłużnika. 
Warto o tym pamiętać, gdyż 
świadomość statusu prawne-
go w tym kontekście pozwoli 
nam uniknąć ewentualnych 
nieprzyjemności. Być przy-
gotowanym  na każdą ewen-
tualność  to pierwszy krok  
do adekwatnego i rozsądnego 
poruszania się w rzeczywi-
stości prawnej.  Nie dajmy 
się zaskoczyć - a będziemy 
mogli spać spokojnie i nie 
martwi  s ię  ewentualnymi 
konsekwencjami.
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Pomimo wprowadzenia dłuż-
szych terminów dochodze-
nia roszczeń z tytułu rękojmi 
za  wady f izyczne  rzeczy 
sprzedanej, będą one obo-
wiązywały tylko dla umów 
zawieranych po dniu 25 grud-
nia 2014 r.  (odpowiednio 
będą to dwa lata dla rucho-
mości, a gdy chodzi o wady 
nieruchomości  –  pięć  la t 
od dnia wydania rzeczy ku-
pującemu).
Dlatego nadal obowiązują do-
tychczasowe przepisy docho-

Zgodnie z ogólną regulacją kodeksową sprzedaw-
ca jest odpowiedzialny względem kupującego, 
jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą 
jej wartość lub użyteczność ze względu na cel 
w umowie oznaczony albo wynikający z oko-
liczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz 
nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił 
kupującego, albo jeżeli rzecz została kupującemu 
wydana w stanie niezupełnym (rękojmia za wady 
fizyczne – art. 556  1 Kodeksu cywilnego).

Maciej 
Broniecki

dzenia uprawnień z tytułu rę-
kojmi za wady fizyczne, któ-
re wygasają po upływie roku, 
a gdy chodzi o wady budynku 
- po upływie lat trzech, licząc 
od dnia, kiedy rzecz została 
kupującemu wydana (tak art. 
568 § 1 Kodeksu cywilnego).
P r z y  c z y m  u s t a w o d a w -
ca wprowadza furtkę do wy-
konywania uprawnień z ty-
tułu rękojmi po upływie po-
wyższych terminów, jeżeli 
sprzedawca wadę podstępnie 
zataił (tak art. 568 § 1 Kodek-

su cywilnego).
Przepisy nie wprowadzają 
jednak normatywnej definicji 
podstępnego zatajenia wady.
Z  p o m o c ą  p r z y c h o d z i 
orzecznictwo, które wska-
zuje, iż „podstępne zataje-
nie wady w rozumieniu art. 
568 § 2 Kodeksu cywilnego 
to takie umyślne działanie 
sprzedawcy, które ma na celu 
utrudnienie wykrycia wady 
przez kupującego. Będzie 
to zatem np. ukrycie lub za-
maskowanie wadliwości, a co 
najmniej sytuacja, w której 
sprzedawca, wiedząc o ist-
nieniu wady, nie poinformo-
wał o niej kupującego.” (tak 
Sąd Najwyższy w wyroku 
z 1 kwietnia 2003 r., sygn. 
II CKN 1382/00, Legalis). 
Przede wszystkim z  taką 
sytuacją mamy do czynie-
nia w przypadku umyślne-
go ukrycia wady (por wy-
rok Sądu Najwyższego z 21 
czerwca 2002 r. ,  sygn. V 
CKN 1070/00, OSN 2003, Nr 
6, poz. 88).
Przy czym „do przyjęcia 

oraz podano ich wynik. Rów-
nież wydanie nabywcy karty 
gwarancyjnej  jest  równo-
znaczne z dokonanym przez 
sprzedawcę zapewnieniem 
o dobre j  jakośc i  towaru . 
O zapewnieniu kupującego 
o braku wad fizycznych moż-
na mówić także wtedy, gdy 
sprzedawca nie miał świado-
mości ich istnienia. Złożenie 
takiego zapewnienia zwalnia 
kupującego od zachowania 
aktów staranności z art. 563 § 
2 Kodeksu cywilnego. Może 
on realizować uprawnienia 
z tytułu rękojmi niezależ-
nie od tego, w jakim czasie 
zbadał rzecz i zawiadomił 
sprzedawcę o wadzie, a na-
wet niezależnie od tego, czy 
takie zbadanie i zawiadomie-
nia w ogóle nastąpiło. O pod-
stępnym zatajeniu wady fi-
zycznej przez sprzedawcę 
można mówić wtedy, gdy 
sprzedawca celem utrudnie-
nia wykrycia wady przez 
kupującego umyślnie tę wadę 
ukrył bądź też wiedząc o ist-
nieniu wady, nie poinformo-

wał o niej kupującego. Pod-
stępne zatajenie nie musi 
polegać na konkretnym dzia-
łaniu sprzedawcy (tj. nie musi 
przybrać postaci czynności 
zmierzających do zamasko-
wania wady), ale może spro-
wadzać się do zaniechania, 
tj. przemilczenia przez sprze-
dawcę,  że  wada i s tn ie je . 
Warunkiem zatajenia wady 
zawsze  jednak  pozos ta je 
pozytywna wiedza sprze-
dawcy o wadzie przedmiotu 
sprzedaży.” (tak w wyroku 
Sądu Apelacyjnego w Łodzi 
- I Wydział Cywilny, z dnia 6 
listopada 2013 r., sygn. I ACa 
593/13, Legalis).

Powyższe wyjaśnienia nie 
są oczywiście wyczerpujące, 
nie odpowiadają na wiele py-
tań związanych z dochodze-
niem roszczeń z tytułu rękojmi, 
ale stanowią pewną wskazów-
kę dla poszkodowanych, któ-
ra może stanowić podstawę 
dla właściwego sformułowania 
żądania procesowego względem 
nieuczciwego sprzedawcy.

podstępnego zatajenia wady 
nie wystarcza wiedza sprze-
dawcy o wadzie i niepoinfor-
mowanie o tym kupującego. 
Podstępne zatajenie wymaga 
umyślności, działania sprze-
dawcy, które może przeja-
wiać się w maskowaniu wady 
lub udzielaniu kupującemu 
zapewnienia  (por .  wyrok 
Sądu Najwyższego z dnia 
5 stycznia 2005 r.,  II CK 
330/04, OSNC 2005, nr 12, 
poz. 215, tak też wyrok Sądu 
Najwyższego - Izba Cywilna, 
z dnia 7 listopada 2013 r., 
sygn. V CSK 579/12, Le-
galis).
Jak wyjaśnia orzecznictwo 
„zapewnienie o nieistnie-
niu wad może przybrać róż-
noraką postać. Może to być 
nieformalne oświadczenie 
sprzedawcy,  a le  również 
oświadczenie mające sfor-
malizowaną postać znaku ja-
kości, atestu, czy certyfikatu 
jakościowego, w szczególno-
ści wówczas gdy stwierdzo-
no w nim fakt przeprowa-
dzenia prób i badań towaru 

Podstępne zatajenie wady fizycznej przez sprzedawcę
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Zanim jednak strony przystą-
pią do sporu sądowego, powin-
ny sprawdzić, czy roszczenie, 
z którym występują może być 
skutecznie dochodzone. Nawet 
jeżeli żądanie strony jest oczy-
wiście zasadne, to przeciwnik 
procesowy może podnieść 
zarzuty związane upływem 
czasu, które skutecznie zniwe-
czą próby dochodzenia praw 
na drodze sądowej.
Ustawodawca wprowadza bo-
wiem zasadę, z której wynika, 
że „Z zastrzeżeniem wyjąt-
ków w ustawie przewidzia-
nych, roszczenia majątkowe 
ulegają przedawnieniu. Po 

Wdając się w spór sądowy strony oczekują, 
że ich sprawa zostanie rozpatrzona w sposób 
sprawiedliwy i jawny bez nieuzasadnionej 
zwłoki. Jest to fundamentalna zasada pań-
stwa prawa, gwarantowana formalnie przez 
Konstytucję.

Maciej 
Broniecki

upływie terminu przedaw-
nienia ten, przeciwko komu 
przysługuje roszczenie, może 
uchylić się od jego zaspo-
kojenia, chyba że zrzeka się 
korzystania z zarzutu przedaw-
nienia.” (tak art. 117 Ko-
deksu cywilnego). Powyższa 
zasada uszczegółowiona jest 
poprzez wskazanie, że „Jeżeli 
przepis szczególny nie stano-
wi inaczej, termin przedaw-
nienia wynosi lat dziesięć, 
a dla roszczeń o świadczenia 
okresowe oraz roszczeń zwią-
zanych z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej - trzy 
lata.” (tak art. 118 Kodeksu 

cywilnego).
Kierując więc sprawę na drogę 
sądową warto więc najpierw 
sprawdzić, czy nasze roszcze-
nie nie uległo już przedaw-
nieniu. Zarzut przedawnie-
nia skutecznie zamyka drogę 
do skutecznego dochodze-
nia roszczenia.
Samo wniesienie sprawy do 
sądu nie powoduje, że można 
spocząć na laurach i oczekiwać 
na wynik sprawy. Ustawa 
dopinguje obie strony i sąd 
do rozstrzygnięcia sprawy już 
na pierwszym posiedzeniu, 
jeżeli jest to możliwe bez szko-
dy dla wyjaśnienia sprawy. 
Kodeks wprost wskazuje, iż 
„strony i uczestnicy postępo-
wania obowiązani są przyta-
czać wszystkie okoliczności 
faktyczne i dowody bez zwło-
ki, aby postępowanie mogło 
być przeprowadzone sprawnie 
i szybko” (tak art.6 Kodeksu 
postępowania cywilnego).
Co to oznacza w praktyce? 
Z jednej strony powód powi-
nien w pozwie dokładnie okre-

woływać się od tego orze-
czenia jeżeli wniesie środek 
zaskarżenia w terminie dwu-
tygodniowym od doręcze-
nia stronie skarżącej wyroku 
z uzasadnieniem. Jeżeli nieza-
dowolona z orzeczenia strona 
nie zawnioskuje w terminie 
uzasadnienie orzeczenia sądu 
pierwszej instancji, termin 
do wniesienia apelacji biegnie 
od dnia, w którym upłynął ter-
min do żądania uzasadnienia 
(tak art.369 Kodeksu postępo-
wania cywilnego).
Skutki nie zastosowania się 
do powyższych terminów 

są opłakane – sąd odrzuci śro-
dek zaskarżenia wniesiony po 
upływie przepisanego terminu, 
co skutecznie zamknie drogę 
do dochodzenia roszczenia 
(art.370 Kodeksu postępowa-
nia cywilnego).
Powyższe zasady to jedynie 
garść podstawowych przepi-
sów, które stawia na drodze 
procesujących się stron usta-
wodawca. Strony postępowa-
nia powinny jednak pamiętać, 
iż choć sprawiedliwość jest 
ślepa, to czas jaki im daje 
na rozstrzygnięcie sprawy nie 
jest nieograniczony.

ślić żądanie oraz przytoczyć 
okoliczności faktyczne uzasad-
niające to żądanie (tak art.187 
§ 1 Kodeksu postępowania 
cywilnego). Z drugiej, strona 
pozwana ma prawo wnieść od-
powiedź na pozew w terminie 
nie krótszym niż dwa tygo-
dnie, wskazując na wszystkie 
znane jej w związku z treścią 
pozwu twierdzenia i dowody, 
pod rygorem ich pominięcia 
(art. 207 § 1, § 2 i  § 6 w zw. 
z art. 217 § 2 Kodeksu postę-
powania cywilnego). Strony 
mogą składać nowe pisma 
przygotowawcze w toku spra-
wy tylko wtedy, kiedy sąd tak 
postanowi, chyba że pismo 
obejmuje wyłącznie wniosek 
o przeprowadzenie dowodu 
(art. 207 § 3 zd. drugie Kodek-
su postępowania cywilnego).
To nie jedyne zasady proce-
su, w których czas gra rolę 
dla skutecznego dochodzenia 
sprawiedliwości.
Strona, która jest niezadowo-
lona z rozstrzygnięcia sądu 
pierwszej instancji może od-

Czas na sprawiedliwość

Dział Prawo został przygotowany we współpracy z:
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W temacie numeru autor od-
niósł się do niejasności zwią-
zanych z zarzutami, jakie 
postawiono byłem wiceprezy-
dentowi Janickiemu, w kon-
tekście ewentualnej korupcji 
- ale także mających się w nie-
długim czasie odbyć wyborów 
samorządowych, w których 
były urzędnik magistratu 
miał zamiar wziąć udział jako 
kandydat na prezydenta. Nic 
z tego nie wyszło, ponieważ 
prokuratura zadziałała, jak 
się wydaje, „w samą porę”. 
Janicki to postać, która może 
budzić wątpliwości – i nie da 
się wcale z całą mocą stwier-
dzić, iż stawiane mu zarzuty 

są z całą pewnością nietrafio-
ne. Zaskakująca jest jednak 
sama koincydencja.
Przyglądając się jednak ostat-
nim tygodniom, znajdziemy 
jeszcze bardziej wyrazisty 
przykład twórczej „współpracy 
instytucjonalnej” między ma-
gistratem a prokuraturą. Mowa 
tutaj oczywiście o sprawie 
Romana Zielińskiego, jednej 
z ważniejszych postaci ruchu 
kibicowskiego przy Śląsku 
Wrocław, publicysty i redakto-
ra naczelnego poczytnej strony 
internetowej fanslask.com. 
Swego czasu (2006 rok) Zie-
liński napisał i wydał książkę 
o kontrowersyjnym tytule „Jak 

pokochałem Adolfa Hitlera?”. 
Mimo rzeczywiście mocne-
go i budzącego wątpliwości 
frontu publikacji, nie jest ona 
tym, czym wydaje się być na 
pierwszy rzut oka – co musi 
orzec właściwie każdy, kto 
tylko głębiej się z nią zetknie. 
Skoro więc tak, trudno uznać, 
że poza tym, że jest wyrazem 
pewnej publicystycznej pro-
wokacji, niesie z sobą także 
treści niegodne. Innego zda-
nia jest prokuratura – ale nie 
uprzedzajmy faktów…
Jak już wspomniałem, inkry-
minowana książka wydana 
została ok. 8 lat temu. Swego 
czasu narobiła w Polsce tro-

chę hałasu – chociaż szczerze 
mówiąc i tak nie nazbyt wiel-
kiego. Faktem jest jednak 
że zainteresowanie urzędni-
ków wrocławskiego magistra-
tu wzbudziła dopiero teraz. 
Złośliwi chcieliby twierdzić 
(najpewniej kłamliwie), że 
stało się to w związku z ubie-
głorocznym zaangażowaniem 
autora publikacji w protest 
przeciwko prof.  Zygmun-
towi Baumanowi (byłemu 
funkcjonariuszowi aparatu 
bezpieczeństwa w latach czter-
dziestych i pięćdziesiątych) 
oraz w liczne akcje patriotycz-
ne (nacjonalistyczne) niewąt-
pliwie częstokroć skierowane 
przeciwko władzy prezydenta 
Dutkiewicza w stolicy Dolne-
go Śląska. 
Książkę „postanowiła” zaku-
pić jedna z urzędniczek w ma-
gistracie (co ciekawe, jak nie-
sie wieść, miało to prawdopo-
dobnie miejsce w godzinach 
jej pracy) – chodziło o to, by 

zdobyć paragon, a więc dowód 
na rozpowszechnianie publika-
cji. Tenże „materiał dowodo-
wy” został dostarczony do pro-
kuratury, która wszczęła swe 
postępowanie. Już na wstępie 
odrzuciła jednak możliwość 
popełnienia przestępstwa ro-
zumianego jako propagowanie 
ustroju totalitarnego, wzię-
ła jednak pod uwagę fakt 
możliwości obrazy pewnych 
grup etnicznych (rasizmu). 
W związku z tym nadała spra-
wie bieg, a rozprawa ma odbyć 
się już w przyszłym roku.
Ciekawym aspektem całej 
kwestii jest fakt, że urzędnicz-
ka, która została przysłana po 
„Jak pokochałem…” poprosiła 
sąd o zatajenie jej danych 

z uwagi na bezpieczeństwo, 
do czego ten… nie przychylił 
się! Nie będę tutaj, na łamach 
„Słowa”, przekazywał tych 
danych pocztą pantoflową – 
nie o to przecież chodzi – ale 
trudno nie zwrócić uwagi na 
fakt, że pewnie owej urzęd-
niczce obiecywano właśnie 
anonimowość, kiedy w ramach 
swych zawodowych obowiąz-
ków miała zakupić tak nieco-
dzienną lekturę. Jak widać nie 
udało się – i najpewniej ową 
panią może spotkać sporo nie-
przyjemności. Ale gdzie Rafał 
Dutkiewicz wojuje z kibolami 
i nacjonalistami, tam musza 
być i ofiary!

Aktywne sądownictwo w akcji

Wrocław to piękne miasto, z wielkimi tradycjami, wspaniałymi zabytkami 
i intrygującą, specyficzną historią. To jednak nie wszystkie właściwości 
grodu nad Odrą, bowiem w ostatnim czasie dokonują się tu prawdziwe 
reinterpretacje monteskiuszowskiej doktryny trójpodziału władzy.

Artur 
Piasecki

Nadchodzące miesiące to dla większości dzieci 
i rodziców pora powrotów do pracy i szkoły. 
Co roku trzeba zmierzyć się z problemem, 
co zrobić z młodszym dzieckiem, gdy starsze 
rodzeństwo musi wrócić do szkoły, a rodzice 
do pracy. 

Rozrywki jesiennego czasu 

Do południa możemy sko-
rzystać z pomocy przedszko-
la, w którym maluch - w zależ-
ności od wieku - będzie miał 
zorganizowany czas w spo-
sób miły i pożyteczny. Dzisiaj 
przedszkola prześcigają się 
dosłownie w swoich ofertach 
dużą ilością godzin, zdrowymi 
posiłkami i atrakcyjnymi za-
jęciami.
A l e  c o  z r o b i ć  z  d z i e c -
kiem w dni wolne, gdy przed-
szkole jest nieczynne, a my 
nie mamy pomysłu czym zająć 
naszą pociechę? W ostatnich 
czasach szereg zajęć popołu-
dniowych i weekendowych 
oferują miejskie domy kultury, 
pływalnie czy szkoły muzyczne. 
W swojej ofercie atrakcji dzie-
cięcych coraz częściej oferują 
one współpracę w ramach insty-
tucji kulturalnych tj. teatry lalek, 
kina małego widza. Zabierając 

dziecko na spektakl do teatru 
czy na bajkę do kina, uwrażli-
wiamy je na sztukę, która bardzo 
pozytywnie wpływa na rozwój 
dziecka. 
Jeśli pozwoli na to pogoda, mo-
żemy też zabrać nasze dziecko 
do mieszczącego się w okolicy 
ogrodu zoologicznego, gdzie 
będą mogły zobaczyć nie tylko 
pochodzące z różnych zakątków 
świata zwierzęta, ale pobawić 
się w mieszczącym się na terenie 
ogrodu placu zabaw. 
W ostatnim czasie powstało 
dużo różnego rodzaju „sali 
zabaw” w których dzieci mogą 
pobawić się piłeczkami, czy 
pograć w różnego rodzaju gry 
zespołowe. Tego typu zabawy 
uczą wielu pożytecznych zasad 
prawidłowej rywalizacji, które 
przydają się w dorosłym życiu. 
Parki zabaw są dobrym roz-
wiązaniem dla dzieci w każ-

Maria 
Stachera

dym wieku. Jesień to odpowied-
nia pora na spacery z dzieckiem 
po malowniczych w tym okresie 
parkach. Wycieczka do par-
ku w którym dzieci mogą się 
pobawić w poszukiwanie żołę-
dzi, szyszek i kasztanów będzie 
dla nich niezwykła przygodą 
– wystarczy trochę wyobraźni. 
Można też pobawić się w ułoże-
nia najpiękniejszego jesiennego 
bukietu, a z przyniesionych 
z parku kasztanów dziecko 
chętnie zrobi w domu cudowne 
zabawki.
Jesienny spacer rozwija u dzie-
ci wyobraźnie. Powietrze po-
może starszym dzieciom na 
poprawienie koncentracji, tak 
niezbędnej w szkole, a te dzie-
ci, które lubią rysować, mogą 
narysować jesień, jaka im się 
podoba. Jeżeli nasze dziec-
ko lubi aktywność fizyczną, 
możemy zapisać je na karate, 
basen lub zabrać na lodowisko. 
Jednym z miejsc, jakie dzieci 
lubią odwiedzać, są wesołe pla-
ce zabaw. Nawet te osiedlowe 
mogą być dla dziecka niezwy-
kle fascynujące, choć w tym 
przypadku o tym czy nasze 
dziecko będzie zadowolone czy 
nie, zależy od wielu czynników 
– w tym od towarzystwa jakie 
tam napotka . Zabawa na takim 

placu bardzo dobrze wpływa 
na rozwój dziecka, które uczy 
się integracji z rówieśnikami 
i wspólnej zabawy. 
Starsze dzieci mogą wybrać się 
np. do skateparku, w którym 
można swobodnie pojeździć 
na deskorolce, rolkach, rowe-
rze czy wrotkach, co rozwinie 
ich zdolności i umiejętności 
psychomotoryczne. To, w jaki 
sposób nasze dziecko od naj-
młodszych lat spędza wolny 
czas, wpływa nie tylko na ich 
fundament intelektualny, ale 
przede wszystkim na spo-
sób, w jaki będą one potrafiły 
budować w przyszłości rela-
cje społeczne. Maluchy, które 
często bawiły się na zasadzie 
gier grupowych, mają mniejsze 
problemy w relacjach w pracy. 
Inaczej zaś dzieci spędzające 
czas w otoczeniu dorosłych 
- te często mają problemy i blo-
kady psychiczne przed budowa-
niem relacji w grupach zespoło-
wych. Nie zaniedbajmy więc tej 
sprawy i postarajmy się zapew-
nić naszym ukochanym pocie-
chom to, co dla nich najlepsze. 
Jesień nie jest gorsza, niż inne 
pory roku – a może właśnie, 
jako początek roku szkolnego 
– jest najbardziej trafionym 
momentem. Zaczynamy!
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Platforma-SLD-PSL, którego sama 
możliwość zaistnienia przeraża pra-
wicowych publicystów. Abstrahu-
jąc już od ogólnie rozumianej sceny 
politycznej w Polsce, intrygujące 
będą także przyszłe rozgrywki, 
jakich świadkiem z pewnością 
stanie się przestrzeń partyjna w sa-
mej PO. Trudno jednak dokładnie 
orzekać jak mogłyby rozłożyć się 
ośrodki wpływu w ramach tego 
„stronnictwa”, gdyż wszelkie po-
ważniejsze osobistości były konse-
kwentnie „wycinane” przez same-
go Tuska na przestrzeni kolejnych 
lat. Można spodziewać się pewnie 
uaktywnienia Grzegorza Schetyny, 
który z pewnością pała rządzą 
zemsty na byłym (już właściwie) 
premierze (raczej nieosiągalnej), 
ale także na Protasiewiczu, jeżeli 
chodzi o lokalne, dolnośląskie po-
letko. Ważną figurą może okazać 
się prezydent, który jak się wydaje 
swoje środowisk oparł na figurach 
znanych z dawnej Unii Wolności. 
Póki co jednak premierem ma zo-
stać (a najprawdopodobniej, kiedy 
Państwo dokonują lektury tego ar-
tykułu – już została) Ewa Kopacz. 
Trudno uznać ją za realnie wybit-
nego kandydata, chyba że za miarę 
„wybitności” uznamy dyspozycyj-
ność i służalczość wobec Tuska. 
W każdym razie następne miesiące 
niewątpliwie przyniosą wiele cie-
kawych momentów – warto mieć 
oczy i uszy szeroko otwarte.

Nowe rozdanie

Niektórzy wieszczyli taki roz-
wój wydarzeń od dawien dawna, 
choć w istocie chyba nikt tak 
naprawdę to nie wierzył. Cała 
sytuacja nie znajduje preceden-
su w kontekście najnowszej historii 
politycznej państwa polskiego. 
Wszelkie poprzednie „epoki” 
polityczne w III RP (abstrahując 
już od samego faktu, że zawsze 
miały one charakter jednokaden-
cyjny, a czasem nawet krótszy) 
kończyły się absolutnymi klę-
skami tymczasowego „hegemo-
na” – tak było m.in. z AWS, 
SLD czy PiSem. Zdobycie przez 
Tuska władzy w roku 2007, po 
samorozwiązaniu sejmu jakie 
dokonało się z inicjatywy Jaro-
sława Kaczyńskiego, odmieniło 
polskie życie polityczne i na siedem 
lat wprowadziło stan pewnego nie-
zmiennego status quo – Platforma 
u władzy, Prawo i Sprawiedliwość 

Po siedmiu latach rządów, paśmie nieprzegra-
nych wyborów, ciągle na szczycie, z pełnym 
pakietem kontrolnym nad triumfującą i rządzącą 
Platformą, Donald Tusk podał się do dymisji jako 
premier polskiego rządu.

jako główna partia opozycyjna. 
Bruksela jako azyl

Jedno w polityce demokratycznej 
jest pewne – każdy sukces, wy-
borcza gloria, popularność i sława 
mają charakter mniej lub bardziej 
efemeryczny, ponieważ łaska ludu, 
czyli… „pana” na pstrym koniu 
jeździ. Donaldowi Tuskowi wielu 
komentatorów politycznych wiesz-
czyło już klęskę – i to przez wszyst-
kie lata jego premierostwa – ale do 
tej ciągle i ciągle (na złość!) nie 
chciało wcale dojść. Ostatnie mie-
siące przyniosły jednak Platformie 
zdecydowany spadek w sondażach 
(o ironio poprawiony „sukce-
sem międzynarodowym” Tu-
ska), szczególnie po tzw. aferze 
podsłuchowej, w ramach której, 
jak wszyscy pamiętamy, wyciekły 
nagrania z udziałem najwyższych 
ludzi naszego państwa zawiera-
jące różnorakie, kompromitujące 

treści. Od dłuższego czasu Donald 
Tusk wyglądał generalnie na zmę-
czonego polską polityką, czemu 
trudno się właściwie dziwić – co 
miał do zdobycia w krajowej po-
lityce, to zdobył; najwyższa wła-
dza w państwie, prezydent z jego 
partii, którą właściwie pozbawił 
znaczących liderów „wycinając” 
swoich konkurentów. To musi two-
rzyć wrażenie przesytu. Ucieczka 
do Brukseli wydaje się być opcją 
nader interesującą.

Co po Aleksandrze?
No i dochodzimy do najważ-
niejszego punktu rozważań. Co 
teraz? Jarosław Kaczyński, prosto 
z Rybnika, gdzie PiS właśnie 
pokonał oponentów (podobnie 
jak wszędzie indziej) w wyborach 
uzupełniających do Senatu, gorąco 
pogratulował Tuskowi wyboru na 
„prezydenta Europy”. Gratulacje 
gratulacjami, ale najmniej na-
wet wnikliwy obserwator sceny po-
litycznej z miejsca zauważy, że ich 
szczerość jest dokładnie odwrotnie 
proporcjonalna do nadziei związa-
nych z poważnymi politycznymi 
zmianami w Polsce, których bene-
ficjentem miałoby być oczywiście 
Prawo i Sprawiedliwość. PiSowski 
aparat już ostrzy sobie zęby, choć 
generalnie nie jest do końca pew-
ne, czy przyszła koalicja rządząca 
będzie budowana akurat na partii 
Kaczyńskiego. Wielu obserwato-
rów przewiduje możliwość układu 

Mikołaj
Kamiński

RE
KL

A
M

A

RE
KL

A
M

A



Gdzie najtaniej str 10Gdzie najtaniej

Słowo Wrocławian   Gazeta lokalna wrzesień 2014

tego typu jest fakt, że w Pol-
sce niestety mamy do czy-
nienia z – jak się wydaje 
– nadmierną chciwością wła-
ścicieli powierzchni, szcze-
gólnie w miastach. I dotyczy 
to w dużej mierze samych 
magistratów! Nie jest prze-
cież jakąś szczególną nie-
spodzianką spostrzec u nas 
sytuację w której bilboar-
dy wpycha się dosłownie 
„gdzie się  da”.  Wszędzie 
tam, gdzie najmniejszy na-
wet skwerek czy kawałek 
zieleni. Jest to element braku 
kultury szacunku wobec pu-
blicznej przestrzeni miasta – 
i ja osobiście traktuję to jako 
zwyczajne zaśmiecanie. Re-
klama? Oczywiście  –  a le 
z rozsądkiem.

PRODUKT Auchan Real Biedronka  Lidl Kaufland Tesco Carrefour Leclerc

Najtańszy chleb w przeliczeniu na 1 kg 2,50 2,48 3,18 1,49 2,98 3,65 2,79 3,64

1 kg mąki pszennej 1,34 0,99 1,27 1,39 1,39 1,29 1,19 1,39

Piwo Żywiec 0,5 l 2,85 2,74 2,68 1,69 2,49 2,99 3,05 2,79

Najtańsze piwo 0,5 l 1,59 1,78 1,49 1,39 2,22 1,39 169 1,49

Czekolada mleczna Wedel 100 g 2,49 2,29 1,45 2,79 2,89 2,99 2,39 3,21

Najtańsza czekolada 100 g 1,15 0,96 1,49 1,99 1,39 1,19 1,79 1,39

Masło 82% 200 g 3,76 3,19 3,65 3,59 3,10 3,69 5,49 4,35

10 jaj najtańszych 1,25 3,49 3,39 3,49 2,70 3,49 3,49 5,99

Karton mleka 1,5% (1 l) 2,15 2,40 1,97 1,89 2,29 1,89 2,29 2,75

Najtańsza woda niegazowana 1,5 l 0,67 1,20 0,58 0,69 0,89 0,89 0,89 0,69

Cukier biały kryształ 1 kg 2,16 2,05 1,89 1,89 1,85 1,89 1,89 1,85

1 kg kurczaka  6,78 6,49 6,99 6,99 8,49 6,99 8,99 7,89

1 kg najtańszych jabłek 1,29 1,40 1,13 1,69 0,95 1,69 1,00 1,45

1 kg najtańszych ziemniaków 1,00 0,76 0,79 0,79 0,37 0,76 0,60 0,69

8 rolek najtańszego papieru toaletowego 1,22 1,96 1,95 1,99 2,00 1,99 2,07 1,99

Herbata Saga 100 torebek 3,98 3,03 4,92 3,98 3,98 4,99 3,03 4,75

SUMA: 36,10 37,21 37,36 37,64 39,98 41,77 43,64 46,31

Czar billboardów?

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: Gubińska 4, 
Sprawdzanie cen miało miejsce w okresie 18-19 września 2014

No i co robić w takim wy-
padku? Wszystkiego przecież 
mieć nie można (podobno), 
choćbyśmy nawet  bardzo 
chcieli, acz przecież reklamy 
znajdujące się dziś dosłow-
nie wszędzie kuszą nas całą 
feerią barw i haseł – mniej 
lub bardziej zachęcających, 
czasem zabawnych, czasem 
poważnych (a czasem żało-
snych). Większość z nas ge-

neralnie z dużą dozą dystansu 
podchodzi do tego typu re-
klam, pozując na „świado-
mych konsumentów”, którzy 
są w stanie dokonywać racjo-
nalnych „zakupowych” wy-
borów, trzeba jednak wziąć 
pod uwagę, że nie zawsze 
nasze chęci są tutaj tożsame 
z rzeczywistością.
Dlaczego tak jest? Każdy 
z nas słyszał z pewnością 

runku raz takich, raz innych 
produktów? Wizja jest nieco 
fatalistyczna, ale niestety nie 
całkowicie fantastyczna.
Ostatnimi czas, podróżując 
PKSem w okolicach Zakopa-
nego miałem okazję na wid-
nokręgu ujrzeć bilboard na 
którym zamieszczony był 
dużej wielkości plakat jed-
nego z kandydatów, pocho-
dzący z czasów jeszcze chyba 
przedpotopowych. Normalna 
to rzecz w naszym kraju, na-
tomiast rozbawienie budziła 
sama konwencja – bowiem 
na twarzy kandydata przy-
klejona była niemała kartka, 
która wieszczyła, posiłku-
jąc się wykrzyknikami: „Na 
sprzedaż!”. Nie będę zdradzał 
jakiej opcji był wymieniony 
kandydat, bo jest to jeden 
z bardziej rozpoznawalnych 
polityków w kraju, natomiast 

Przechadzając się ulicami polskich miast - a nie 
inaczej jest przecież w dolnośląskiej stolicy - ze 
wszystkich stron epatowani jesteśmy różnorakimi 
sugestiami odnośnie naszych konsumpcyjnych 
wyborów. 

Tomasz 
Drozd

z pewnością nie wzbudziłoby 
jego radości, gdyby dowie-
dział się w asyście jakiego 
hasła (wyborczego?) wystę-
puje.
Kilka lat temu głośno było 
także o różnorakich akcjach 
„obywatelskiego sprzeci -
wu” wobec bilboardowej pro-
pagandy. Niezależne grupy 
podejmowały akcje zamazy-
wania wielkopowierzchnio-
wych reklam żartobliwymi 
hasłami, które miały zmie-
niać ich znaczenie i całkowi-
cie stępiać ostrze marketingo-
we. To ciekawa forma pewnej 
ekspresji uliczno-artystycz-
nej, natomiast wszyscy wie-
my, że niestety agresywne 
kampanie marketingowe mają 
charakter systemowy – i fali 
konsumpcjonizmu raczej nic 
nie powstrzyma.
Inną kwestią odnośnie reklam 

o działaniach podprogowych. 
W marketingu czyni się takie 
podejścia niezwykle często, 
natomiast nie wszystkie pró-
by są pod tym względem sku-
teczne. Prawdziwie działanie 
na podświadomość wymaga 
bowiem niemałego kunsztu. 
Pamiętać jednak trzeba, że 
choćbyśmy przechodząc uli-
cami nie przyglądali się na-
wet specjalnie reklamą wokół 
nas, są one zapamiętywane 
i przechowywane w naszej 
świadomości – i niewątpliwie 
mają wpływ na nasze konsu-
menckie wybory, zacierając 
najpewniej „racjonalność” 
d o k o n y w a n i a  w y b o r ó w . 
Może więc w istocie rzeczy 
– bo nie jest to przecież jedy-
ny czynnik „zaciemniający” 
– skazani jesteśmy na bycie 
pionkami w grze rozmaitych 
sił, które rzucają nas w kie-
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niu przelewu do USA samochód 
przewożony jest do najbliższego 
portu w USA, zapakowywany do 
kontenera, następnie drogą morską 
przetransportowywany jest do 
Portu w Gdyni lub Bremerha-
ven w Niemczech.
Obowiązkiem pośrednika jest 
odbiór pojazdu w porcie i przetrans-
portowanie do najbliższego urzędu 
Celnego, a następnie pod wskazany 
adres zamawiającego.

Z Ameryki do garażu

Przede wszystkim amerykań-
ski rynek jest ogromny. Jeszcze 
kilka lat temu Stany Zjednoczone 
były liderem w liczbie sprzedawa-
nych aut - blisko 13 mln rocznie. 
To o milion więcej niż wszyst-
kie unijne kraje razem wzięte. 
A to oznacza dużo niższe koszty 
dostarczenia samochodu do klienta. 
W USA wystarczy jedno oficjalne 
przedstawicielstwo danej marki, 
sieć sprzedaży i serwisu. W obrębie 
Unii wszystko to musi być powie-
lone kilkadziesiąt razy - budynki, 
personel itp. Bo tyle jest państw 
członkowskich, systemów podat-
kowych itp. Liczba etatów przypa-
dających na jedno sprzedane auto 
jest tu więc nieporównanie większa.
Osobną kwestią jest wysokość 
podatków. W Polsce akcyza i VAT 
stanowią niemal jedną trzecią ceny 
auta. W USA nie ma podatku VAT, 
a w wielu stanach także akcyzy. 
A jeśli jest, to na poziomie kilku 

USA to miejsce wyjątkowe na motoryzacyjnej 
mapie świata. Auta z amerykańskim rodowodem 
poszukuje coraz więcej Polaków. Dlaczego sa-
mochody są tam relatywnie tanie, a już na pewno 
tańsze niż w Europie? Przyczyn jest kilka. 

punktów procentowych. Także 
podatek od sprzedaży (średnio 6 
proc.) nie jest naliczany we wszyst-
kich stanach.
Na  cenę  amerykańsk i e -
go wozu wpływ ma również jego 
budowa. Jeszcze kilka lat temu 
tamtejsze auta nie były wyposażo-
ne w dodatki typu lampy kseno-
nowe, a zupełnie niepowszechne 
są np. asymetryczne światła przed-
nie i tylne przeciwmgielne. Zamian 
za powyższe europejski kierowca 
otrzymuje pomarańczowe obry-
sówki, czerwone kierunkowskazy, 
prędkościomierz w milach, ra-
dio odbierające tylko nieparzyste 
częstotliwości i mniejszą wnękę 
na tylną tablicę rejestracyjną. Je-
śli w samochodzie znajduje się 
nawigacja to radość nowego wła-
ściciela będzie przedwczesna, bo 
takie urządzenie jest w Europie 
bezużyteczne. Bez zastosowa-
nia będzie również hak z kulka 

i gniazdkiem niepasujący do przy-
czep wyprodukowanych na Starym 
Kontynencie.
W porównaniu z europejskimi wer-
sjami ich amerykańskie odpowied-
niki wciąż miewają uboższe wypo-
sażenie podstawowe (np. cztery po-
duszki powietrzne zamiast sześciu), 
mniej silników do wyboru (brak 
mniejszych pojemności i diesli, któ-
re pojawiają się dopiero teraz) oraz 
innych poziomów wyposażenia.

Co sprowadzić?
Tańsze modele posiadają słabsze 
hamulce, nieco gorsze materia-
ły wykończeniowe po to tylko, by 
były tańsze w produkcji. W efekcie 
amerykańskie wersje zwykle nieco 
bardziej przechylają się na zakrę-
tach i gorzej znoszą dłuższą jazdę 
z bardzo wysokimi prędkościa-
mi. Dlatego najlepiej sprowadzać 
luksusowe auta, bo im wyższa 
klasa, tym większa oszczędność. 
Zwłaszcza jeśli chcemy mieć auto 
na lata (te z USA są zwykle nieco 
tańsze na rynku wtórnym). Dlatego, 
choć o wiele mniejszy niż w 2008 r. 
(gdy dolar amerykański kosztował 
zaledwie 2,20 zł), indywidualny 
import droższych aut z USA do 
Polski wciąż ma sens.
Oczywiście trzeba liczyć się z opła-
ta celną, która w przypadku aut 
z wyższej półki nadal czyni sprowa-
dzenie modelu opłacalnym w po-
równaniu z ceną dostępną w Polsce 

czy na Zachodzie. I wcale nie trzeba 
ściągać statkiem wymarzonego 
cadillaca. Obecnie w Ameryce 
produkowanych jest wiele europej-
skich marek – np. toyoty powsta-
ją w Alabamie, Indianie, Kentucky, 
Wirginii, a oprócz tego w jednej 
fabryce w Meksyku i dwóch w Ka-
nadzie.

Zasady transferu
Decydując się na zakup amerykań-
skiego wehikułu, można skorzystać 
z wybranych komisów, które spe-
cjalizują się w tego typu zamówie-
niach lub samemu spróbować takiej 
transakcji za pośrednictwem pol-
skiego przedstawiciela. Najpierw 
należy skorzystać z jednego z do-
mów aukcyjnych, klikając na wy-
brany dom aukcyjny w autach bez-
wypadkowych lub uszkodzonych. 
Wybrany pojazd oznakowany 
jest numerem LOT NUMBER. 
Ten numer powinien zawierać 
mail wysłany do importera, który 
najpierw wystawia opinię na temat 
danego pojazdu. Pośrednik ustala 
z klientem droga telefoniczną bądź 
elektroniczną maksymalną kwotę, 
jaką jest w stanie wylicytować 
potencjalny nabywca. 
Niektórzy pośrednicy wymagają 
zadatku na poczet licytacji, jednak 
gdy pojazd nie zostanie wylicy-
towany, ta kwota zostaje zwróco-
na w całości niedoszłemu właści-
cielowi „amerykańca”, chyba że 

zadatek ma być pozostawiony na 
poczet kolejnych licytacji. Dla-
czego ta oplata? Pośrednik ma 
zapewnienie, że klient nie wycofa 
się z zapłaty za wylicytowane auto. 
Całość wieńczy obustronnie wiążą-
ca umowa.
Licytacja wybranego pojazdu może 
odbyć się osobiście w siedzibie 
pośrednika lub droga telefoniczną. 
Po wygraniu licytacji obowiązu-
je określony czas na zapłatę (to 
zwykle 48 godzin). Po dokona-

Paweł 
Miziura
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Wołanie o elity, czyli...

Podczas panelu dyskusyjnego zorganizowanego 
w siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas 
Christiana” przez redakcję „Gazety Obywatelskiej 
– Prawda jest ciekawa”, dało się słyszeć - po raz 
nie wiadomo który - wołanie o elity. Wołający o 
nie zdają się nie zauważać, że elity są wyłaniane 
spośród… Ano właśnie: spośród kogo?

Wątpliwości nie mają czytelni-
cy większości gazet wydawanych 
przez Passauer Neue Presse i oglą-
dacze różnych TiVi – im elity są pro-
ponowane, a oni je akceptują bez 
zastrzeżeń. To bohaterowie z pierw-
szych stron kolorowych gazet lub 
tzw. „gadające głowy”, zapraszane 
przez równych im poziomem i erudy-
cją dziennikarzy, w dawnych czasach 
zwanych „żołnierzami pierwszej linii 
frontu walki ideologicznej”.
Problem mają natomiast ci nieprzeko-
nani – od moherów po kiboli. Oprócz 

niewątpliwej obecności w tych śro-
dowiskach „oddelegowanych” do 
mącenia w głowach, sami zaintereso-
wani nie za bardzo potrafią wyrwać 
się z gett, do których zostali zapę-
dzeni. I tak „zamęczają” się w swo-
im „sosie”, niczym pies goniący 
za swoim własnym ogonem. Obca 
jest im wizja, że może warto byłoby 
spośród byłych „komuchów” wy-
brać kilku z byłego „świecznika”, 
choć chwilę pogadać i być może 
czegoś ciekawego dowiedzieć się 
o przeszłości – tutaj przed oczami 
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staje mi postać wybitnego ekono-
misty wrocławskiego prof. Józefa 
Kalety. Ilekroć coś takiego proponu-
ję, to zawsze słyszę: Z komuchami 
nie warto gadać! Problem w tym, że 
„resortowe dzieci” lub potomkowie 
nomenklatury to nie tylko domena 
tzw. „Onych”!
Jak tu znaleźć elity wśród ludzi, któ-
rzy albo boją się otwartej konfrontacji 
z tzw. ideowym przeciwnikiem, bądź 
też „nie mają przyjemności zadawa-
nia się”? Jak ich poszukiwać wśród 
ludzi, dla których jakakolwiek próba 
dyskusji na tzw. ważne tematy, w sy-
tuacji istnienia tzw. oficjalnej wy-
kładni, zagrożona jest ostracyzmem 
środowiskowym lub co najmniej 
zmasowanym ogniem tzw. słusznej 
krytyki i wołaniem o „niekalanie wła-
snego gniazda”. 
Przechodząc do tzw. rzeczywistości. 
Oto przed nami wybory samorządo-
we. I co? Ano nic, czyli jak zwykle. 
„Słoneczko” świecące od 12 lat zdaje 
się będzie świecić przez kolejne czte-
ry... A cóż na to opozycja? Ano jak 
zwykle, czyli nic. Wygląda to wszyst-
ko na jakaś „ustawkę”. Grzegorz 

Braun nazwał to kiedyś Układem, 
układem wrocławskim. Ja zaś je-
dynie pamiętam, że „Słoneczko” 
był jedynym w skali kraju POPiS-
-owym kandydatem, który wygrał... 
Dzisiaj podobno 70% potencjalnych 
elektorów jest bardzo zadowolonych 
z faktu, że miasto jest bankrutem 
posiadającym w „skarbcu” złote 
lokaty w postaci stadionu, jakiegoś 
forum i równych im „misiów” na 
miarę Bangladeszu – Bankrutem już 
oficjalnie rolującym swój dług, co 
jednak niewielu obchodzi...
A tu ludzie z gett biadolą: znów roz-
bijanie głosów, nie ma jednego wyra-
zistego kontrkandydata. Ano nie ma! 
I chyba bardzo dobrze, gdyż mnogość 
pretendentów może spowodować, że 
każdy potencjalny elektor znajdzie 
kandydata na miarę swoich wyobra-
żeń i potrzeb. Elementarz polityczny 
mówi, że ciekawie wówczas może 
być w drugiej turze. 
Tak na marginesie: zastanawiająca 
jest sytuacja, w której to „Twierdza 
Wrocław”, która nie skapitulowała 
przed komuną i jej „organami”, uległa 
zbieraninie pod nazwą Komitet Oby-
watelski – wszak właśnie to środowi-
sko ponosi główną odpowiedzialność 

za „zabagnienie” niegdysiejszej 
„twierdzy”. Pomocne tutaj mogą 
być życiorysy, które jednak „getto-
wiczów” niewiele interesują. A jeśli 
już czegoś się w nich doszukają, 
to w imię „wyższej sprawy” bardzo 
chętnie przemilczą...
Wieść gminna niesie, że oto „przy-
padkowo” na Mszy św., w jednym 
z kościołów wrocławskich, pojawił 
się Miłościwie Nam Panujący. O fak-
cie tym nie omieszkał wspomnieć 
celebrans, nie zapominając podzięko-
wać publicznie za wspaniałomyślny 
gest Dostojnego Gościa w postaci 
drobnych 100 000 zł „podarowa-
nych” na rzecz parafii, za co wdzięcz-
ni parafianie oklaskami na stojąco nie 
zapomnieli podziękować... Zapewne 
podziękują również przy urnach nie 
zaprzątając zbytnio rozumu kon-
statacją, że te pieniądze pochodzą 
z gminnej kasy, a nie z konta Do-
stojnego Gościa. A poza tym dziwić 
może, że cały ten „cyrk” nie spotkał 
się z ostrym protestem „mohero-
wych” fundamentalistów. Po prostu 
niedobrze się robi... No i skąd wziąć 
te elity ?
Ważnym – co padło z ust dr Grabow-
ca – było stwierdzenie, że we współ-

czesnej Polsce zabity został dialog 
i umiejętność jego prowadzenia. 
Od siebie dodam, że dialog musi 
być sporem, sporem twórczym, 
gdyż w przeciwnym razie spotkanie 
przeradza się w wiec poparcia tzw. 
jedynie słusznej linii. Brak dialogu 
– zdaniem doktora – powoduje, że 
gdy już do niego dojdzie, to każdy 
z uczestników chce wypowiedzieć 
swoje racje od A do Z – oczywiście 
nie słuchając zupełnie tego, co 
druga strona ma do powiedzenia. 
I tak to emocje biorą górę nad roz-
sądkiem.
Na zakończenie dodam, że następne 
spotkanie z redakcją „Gazety Oby-
watelskiej – Prawda jest ciekawa” 
za dwa miesiące. W opisywanym 
8 września 2014 roku udział wzięli: 
dochodzący do zdrowia po ciężkiej 
operacji redaktor naczelny – Kor-
nel Morawiecki, członek redakcji 
– wicemarszałek Janusz Dobrosz 
oraz dr Piotr Grabowiec z Zakładu 
Europejskiej Historii, Cywilizacji 
i Myśli Społeczno-Ekonomicznej 
Uniwersytetu Wrocławskiego.

Bourgeouis, Le Corbusier i Pierre 
Jeanneret, Richard Döcker, Josef 
Frank, Walter Gropius, Ludwig 
Hilberseimer, Ludwig Mies van der 
Rohe, Jacobus Johannes Pieter Oud, 
Hans Poelzig, Adolf Rading, Hans 
Scharoun, Adolf Gustav Schneck, 
Mart Stam, Bruno Taut, którzy w  
1927, na wzgórzu w północnej czę-
ści Stuttgartu, na osiedlu Weißenhof, 
zaprezentowali swoje pomysły 
na nowoczesne zamieszkiwanie. 
Nie możemy również zapominać, 
że we Wrocławiu w 1929 została 
zorganizowana przez śląski związek 
Deutsche Werkbund w dzielnicy 
Dąbie, w pobliżu parku Szczytnic-
kiego (obecne ulice Tramwajowa, 
Edwarda Dembowskiego, Mikołaja 
Kopernika i Zielonego Dębu), wy-
stawa mieszkaniowa „WUWA” 
(WuWa, niem. Wohnungs- und 
Werkraumausstellung - Wystawa 
mieszkania i miejsca pracy), gdzie 
nie zapomniano o zorganizowanych 
terenach rekreacyjnych i nawet 
zbudowano modelowe przedszkole.
Dzisiejsze kłopoty WuWy II do-
wodzą jedynie, jak odległe od tych 
przemyśleń są współczesne pomysły 
architektów i z jakim regresem w tej 
dziedzinie w praktyce mamy do 
czynienia.

i promienistym układem dróg, stano-
wiący wzór wielu innych rozwiązań 
europejskich. W XVIII w. rozpla-
nowano Petersburg i Waszyng-
ton, w następnym stuleciu szcze-
gólnym rozmachem odznaczała się 
zainicjowana przez cesarza Napole-
ona III, a zrealizowana przez E.G. 
Haussmanna, przebudowa Paryża 
(1853-1870) z charakterystycznym 
gwiaździstym układem ulic.
Ważnym wskazaniem w przyto-
czonych definicjach jest sztuka 
kreowania czegoś nowego przy 
minimalizowaniu potencjalnych 
pól konfliktu. 
I tu dochodzimy do sedna problemu. 
Otóż dość trudno przychodzi mi 
pogodzić się sytuacją, gdy nowe 
obiekty mieszkalne lokowane są na 
terenach poprzemysłowych, któ-
re w dawnych planach lokalizowane 
były w strefach hałasu i zanieczysz-
czeń. Myślę tutaj o uciążliwego 
sąsiedztwa linii kolejowych bądź 
terenów magazynowych, o lokali-
zowaniu w obszarach nalotów na 
lotnisko.
Trudno również pogodzić się z prak-
tyką zagospodarowywania prze-
strzeni metodą „na pieczątkę”, która 
polega na „dostemplowywaniu” na 
mapie miasta kolejnych blokowisk-
-sypialni. Ze świecą szukać rozwią-
zań kompleksowych, w których 
urbaniści obok tzw, PUM’ów (po-

Wojna „postu” z „karnawałem”

„Plac budowy - Wrocław mój widzę ogromny”, 
tak mógłbym sparafrazować słynną myśl Stanisła-
wa Wyspiańskiego „Teatr mój widzę ogromny”. 
Dźwigi budowlane wpisały się niemal na stałe 
w panoramę miasta. Jednak jeśli nieco bliżej 
przyjrzeć się temu „pejzażowi”, to już tak bardzo 
„serce nie rośnie”. 

Dla przeciętnego zjadacza chle-
ba wszystko jest OK: ktoś zarobił 
na sprzedaży gruntu, zarobili pro-
jektanci, zarabiają budowlańcy. 
Na końcu zarobią i wynajmujący. 
To tyle w temacie tzw. obiektów 
komercyjnych. A jak to wyglą-
da w tzw. deweloperce? Ano już 
nieco mniej różowo.
Wielu czytelników zapewne zdziwi 
się temu minorowemu nastrojowi. 
Otóż dość trudno przychodzi urba-
niście bezkrytycznie akceptować 
sytuacje, w której urbanistykę zastą-
piono planowaniem przestrzennym.
Jak podaje nieoceniona wikipedia.
pl „Urbanistyka zajmuje się analizą 
struktur miejskich i na tej podstawie 
opracowuje koncepcje planistycz-
ne. Zadania urbanistyki obejmują 
minimalizację konfliktów interesów 
użytkowników poszczególnych 

obiektów budowlanych i ochronę 
środowiska, zarówno przyrodnicze-
go, jak i kulturowego. Na przełomie 
XX i XXI w. popularność zdobyła 
urbanistyka bezpieczeństwa (crime 
prevention through environmental 
design, urbane Sicherheit), zaś 
Planowanie przestrzenne jest głów-
nym instrumentem polityki prze-
strzennej. (...) Im wyższy poziom 
złożoności struktur społecznych 
i gospodarczych, tym większa skala 
trudności w godzeniu interesów róż-
nych podmiotów i harmonizowaniu 
interesów w życiu społecznym 
i w gospodarce na poziomie mikro, 
mezo i makro”. 
Dla mnie bliższą jest definicja, którą 
odnalazłem na „Portalu Wiedzy” , 
która brzmi Urbanistyka (z języka 
łacińskiego urbs - „miasto”), sztuka 
planowania i budowy miast, osiedli 
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oraz różnego rodzaju zespołów bu-
dowli, a także zagospodarowywania 
terenów zgodnie z ich przewidy-
wanym przeznaczeniem (funkcje 
przemysłowe, mieszkalne, rekre-
acyjne, reprezentacyjne itd.). Urba-
nistyka istniała już w starożytności. 
W pełni dojrzałe rozwiązania urbani-
styczne stanowiły nowobabilońskie 
i perskie monumentalne założenia 
z VII i VI w. p.n.e. W miastach 
Grecji (zwłaszcza okresu helleni-
stycznego) i Rzymu upowszechnił 
się układ szachownicowy - wzor-
cowy przykład takiej zabudowy 
stanowi wzniesiony wg projektu 
Hippodamosa z Miletu Pireus, 
z prostokątną siatką ulic i osiową 
kompozycją głównej drogi (połowa 
V w. p.n.e.). Miasta średniowieczne 
cechowała nieregularność wynika-
jąca z żywiołowego rozrastania się 
ich powierzchni. W okresie rene-
sansu w Europie powstały koncepcje 
miasta idealnego, kształtowanego 
na planie geometrycznym - wie-
lobocznym lub kolistym (m.in. V. 
Scamozzi). W Polsce próbą realizacji 
założenia idealnego była budowa 
Zamościa (1579-1619) wg projek-
tów B. Moranda pracującego na 
zlecenie J. Zamoyskiego. (…) Roz-
kwit urbanistyki przypadł na epokę 
baroku - powstał wówczas m.in. 
zespół pałacowo-parkowy w Wer-
salu z osiowymi perspektywami 

wierzchni użytkowych mieszkań) 
zlokalizowaliby przychodnię zdro-
wia, żłobek czy też szkołę. O to ma 
zadbać tzw. miasto!
Jeśli porównać warunki życia na 
tzw. blokowiskach poPRLowskich 
z warunkami oferowanymi przez 
deweloperów, to zaiste nie mamy się 
czym chwalić. Gdyby nie nieudol-
ne w większości zarządy spółdzielń 
mieszkaniowych, to mieszkanie na 
Gądowie, Popowicach, Kozanowie, 
Polance czy też Różance jawiłoby się 
niczym raj, a to z powodu bliskości 
do przedszkola, szkoły, przychodni, 
czy nawet sklepu osiedlowego.
Oczywiście zdarzają się wyjątki, 
ale te najczęściej kończą za druta-
mi ogrodzeń oznakowanymi „te-
ren prywatny monitorowany 
– wstęp wzbroniony”. Jednak i tam 
próżno szukać tzw. obiektów uży-
teczności publicznej.
Jak zatem można zauważyć również 
i w dziedzinie, o której traktuje ten 
artykuł, obowiązuje zasada: pry-
watyzujemy zyski, upubliczniamy 
straty, gdzie zyskiem jest sprzedaż 
PUM`ów, stratą zaś – każda inna 
inwestycja społecznie użyteczna.
Dziwić może jedynie fakt, że pro-
ceder z którym mamy do czynienia, 
jest zaprzeczeniem myśli dominu-
jącej w zsocjalizowanej Europie 
Zachodniej. Wszak to tam działali 
i tworzyli Peter Behrens ,Victor 
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Dodatek specjalny do Słowa Wrocławian wrzesień 2014.
Wypocznij i baw się razem z nami w całej Polsce!

Przed nami jesień, a ta – wierzcie Pań-
stwo lub nie – sprzyja ogromnej ilości 
form wypoczynku nie mniej, niż inne 
pory roku. A potrafi być z pewnością 
niezwykle urokliwa. Niektórzy wolą 
postrzegać ją pewnie jako czas de-
presyjny, nawet przysłowiowo, ale 
pamiętajmy jednak, że wszystko zależy 
od naszego nastawienia. W końcu „zło-
ta, polska jesień” to nie przypadkowa 
zbitka semantyczna. 
Dobrym kierunkiem na przyszłe tygo-
dnie są góry. Jesień pozwala odkryć 
całkowicie inny kontekst, odmienną 
od tej „sezonowej” magię górzystych 
terenów. Kto nie był w górach jesienią 
nie był w nich wcale – dopiero teraz 
będziemy mogli prawdziwie podzi-
wiać piękno krajobrazów, upstrzonych 
całą feerią różnorakich barw. Złociste 
liście w gęstym lesie – czy można wy-
obrazić sobie piękniejsze okoliczności, 
by móc prawdziwie odpocząć? Nie 
obawiajmy się pogody! 

Pod tym kątem, jako Wrocławianie 
mamy szerokie możliwości. Mieszkań-
cy Polski południowej siłą rzeczy stoją 
tutaj na pozycji zdecydowanie uprzy-
wilejowanej. Niedaleko przecież cały, 
jakże urokliwy pas Sudetów, różnorod-
ny w wielości swoich odmian. O tychże 
z pewnością znajdzie się coś w dalszej 
części naszego działu. A przecież jeśli 
chodzi o stolicę Dolnego Śląska, nadal 
nie tak daleko stąd np. w Beskid Śląski, 
który jest mieszkańcom naszego rejonu 
znany pewnie w nieco mniejszym stop-
niu, ale z pewnością także ma swoje wy-
bitne zalety. Zresztą nie przypadkiem 
to właśnie w Wiśle (zresztą znanej dziś 
przede wszystkim jako miasto w którym 
pierwsze swe kroki – zarówno w sensie 
dosłownym, jak i te sportowe – stawiał 
Adam Małysz) wzniesiony został jeden 
ze słynnych apartamentów prezyden-
tów Rzeczpospolitej Polskiej. 
W tym momencie, choć niektó-
rym wyda się to być może nieco fan-

tastyczne, warto także zastanowić się 
nad wypoczynkiem, który ma stać się 
naszym udziałem już w okresie wcze-
snozimowym. To w istocie zabawne, 
ale już teraz trzeba starać się wybrać 
odpowiednie miejsce na Sylwestra, 
ponieważ im później, tym mniej atrak-
cyjne i tym droższe opcje będą możliwe 
do podjęcia. Więc warto zwrócić uwagę 
na rozmaite możliwości – szczególnie 
jeżeli chcemy wyjechać poza miasto. 
I tu także góry byłyby idealnym wy-
borem – wyjazd we dwoje, czy z przy-
jaciółmi, na pewno zostanie na długo 
zapamiętany i umożliwi nam dobrą 
zabawę oraz odreagowanie od stresów 
codziennego funkcjonowania. 
Póki co jednak, cieszmy się jeszcze 
ostatnimi, ciepłymi dniami, które jesz-
cze przed nami. A nuż jesień okaże 
się w tym roku pogodowo łaskawa? 
Za oknem właśnie się przejaśniło, więc 
może jeszcze nie zupełnie wszystko 
stracone? To co najważniejsze przed 

Czas wakacji minął już bezpowrotnie, a do okresu zimowych wypadów brakuje 
jeszcze parę dobrych tygodni, nie oznacza to jednak, że tytuł naszego działu nie 
jest już adekwatny do rzeczywistości. W końcu relaksować się możemy w różnych 
porach roku, na wiele różnych sposobów.

Jesienny wypoczynek Maria 
Stachera

nadejściem jesieni, to abyśmy na po-
ważnie wzięli się za automotywację, 
nie poddawali się złym nastrojom 
i potrafili nie przejmować się… utratą 
słonecznych promieni, które przecież 
mają bardzo wydatny wpływ na naszą 
psychiczną kondycję. 
Zapraszając Państwa do lektury naszego 
dodatku, chcemy przede wszystkim roz-
budzić Państwa wyobraźnie – aby znaj-
dujące się tutaj artykuły, rzeczywi-
ście były przyczynkiem do refleksji 
i zastanowienia się nad tym, gdzie 
chcielibyśmy spędzić czas poświęcony 
na wypoczynek. Niech lektura będzie 
zabawą, z której dowiemy się paru 
interesujących rzeczy, ale poza tym 
także wyciągniemy stosowne wnioski. 
W góry czy nad morze? Nad jezioro czy 
do lasu? A może wypoczynek w na-
szym ukochanym mieście? Każda opcja 
może być fantastyczna, jeżeli tylko 
będziemy odpowiednio nastawieni do 
sytuacji.
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Mimo tego, że w ostatnim 25-leciu przed Pola-
kami (stopniowo, bo stopniowo), ale otworzyły 
się możliwości spędzania wakacyjnego czasu w 
wielu różnorakich miejscach Europy i świata, to 
jednak nadal uwielbiamy polskie morze.

Bałtyk po sezonie

Tradycja wakacyjnego wy-
poczynku nad morzem nie 
jest w Polsce tak stara, jak 
mogłoby się wydawać. Abs-
trahując już od samego faktu, 
że turystyka – sama w sobie 
– jeszcze nie tak dawno nie 
miała charakteru masowego, 
a pozwolić sobie na wypo-
czynkowe wyjazdy mogła je-
dynie społeczne elita. Z cza-
sem rozpoczęto umasawianie 
turystyki wypoczynkowej 
i stopniowo coraz szersze 
segmenty społeczeństwa mo-
gły korzystać z jej dobro-
dziejstw. W dwudziestoleciu 
międzywojennymi, w II RP 
nastąpił zdecydowany wzrost 
popularności wczasów nad 
Bałtykiem, w porównaniu 
do czasów wcześniejszych, 
natomiast jeden rzut oka na 
mapę ówczesnej Polski wy-
starczy, aby zdać sobie spra-
wę, że potencjał turystyczny 
tego rodzaju był zdecydowa-
nie mniejszy – po prostu pol-
ska linia brzegowa była wie-
lokrotnie krótsza od tej, jaką 
uzyskała Polska po wojnie, 
tracąc z kolei swoje ziemie 

na wschodzie.
To dekada gierkowskiego 
„dobrobytu” przyniosła jed-
nak prawdziwy boom nad-
bałtyckiemu wypoczynkowi 
i wypromowała szereg tam-
tejszych miejscowości na po-
ważne, turystyczne kurorty, 
bardzo popularne w całym 
kraju. Wpływ na to niewąt-
pliwie miał fakt zamknię-
cia granic państwa, przez 
co właściwie nie można było 
spędzać wakacji poza grani-
cami Polski Ludowej – i przy 
odrobienie szczęścia w po-
zostałych państwach Układu 
Warszawskiego. Nie każdy 
mógł jednak powygrzewać 
się na piaskach Bułgarii, ani 
nawet nad Balatonem, racząc 
się tamtejszym winem. Pol-
skie może spopularyzowało 
się także bardzo mocno dzię-
ki organizowanym dla dzieci 
i młodzieży różnego rodzaju 
obozom i koloniom, które 
najczęściej inicjowane były 
przez zakłady pracy (już nie 
mówiąc o tym, że ośrod-
ki wypoczynkowe najczęściej 
należały właśnie do różne-

Zuzanna 
Gąsior

go rodzaju zakładów z głębie 
kraju – czy to kopalń, czy 
innych miejsc pracy).
Choć można by spodziewać 
się czegoś wręcz odwrotnego, 
popularność wyjazdów nad 
polskie morze wcale nie spa-
dła w sytuacji, w której mo-
żemy wypoczywać zagranicą. 
Co prawda Polacy rzeczywi-
ście często wyjeżdżają np. do 
Chorwacji, już nie wspomi-
nając o osławionym i wręcz 
już dzisiaj przysłowiowym 
Egipcie, ale rodzime miej-
scowości wcale nie tracą na 
znaczeniu. Kto był – ten wi-
dział. Problemem bywa cza-
sem aspekt wręcz odwrotny 
–  wszyscy obawiamy s ię 
przecież, wyruszając w kie-
runku wybrzeża na wakacyj-
ny wypoczynek, że niestety 
będziemy musieli  t łoczyć 
s ię  wśród tysięcy innych 
plażowiczów na niewielkim 
pasie piasku u stóp potężne-
go akwenu. To z pewnością 

jeden z większych minusów 
tego typu odpoczynku. 
Recep tą  na  to  może  być 
z  pewnośc ią  wyjazd  nad 
Bałtyk już po pełnym sezo-
nie. To właśnie w nadcho-
dzących dniach warto wybrać 
się w tamte rejony. Dlaczego? 
Przede wszystkim nie napo-
tkamy już takich tłumów, 
jakie z pewnością, rokrocznie 
stają się udziałem polskich 
plaż w miesiącach najbardziej 
obleganych – czyli w lip-
cu i sierpniu. Z pewnością 
będziemy mieli okazję sko-
rzystać także z licznych do-
brodziejstw z jakimi wiąże 
się pobyt nad morzem; w niż-
szych cenach. A nawet zdecy-
dowanie niższych. Już sama 
cena różnorakich noclegów 
– czy to w ośrodkach, hote-
lach, czy osobnych domkach, 
z  pewnością  będzie  dużo 
bardziej satysfakcjonująca, 
n iż  ta ,  k tórą  uzyskal iby -
śmy w sezonie. W ten sposób 

będziemy mogli odpocząć nie 
tylko bardziej komfortowo, 
ale także za mniejsze kwoty, 
co z pewnością pozwoli nam 
zachować… komfort  psy-
chiczny.
Warto pojechać nad polskie 
morze nie tylko ze względu 

na nasze dawne sentymenty, 
ale przede wszystkim biorąc 
pod uwagę jego autentyczne 
zalety. A tych z pewnością 
nie brakuje – zarówno w se-
zonie, jak i po. 
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Niegdyś Polacy tłumnie, co roku, wyruszali na 
upragnione wczasy w kierunku ukochanego, 
rodzimego Bałtyku. Dziś jednak „polski” akwen 
ma poważnych konkurentów – mowa tutaj o 
południowych, zagranicznych kurortach. Nadal 
jednak wielu naszych rodaków obiera kierunek 
północny – w ramach naszego kraju.

Morska oferta

Dawno minęły czasy, kie-
dy wyjeżdżając nad polskie 
morze sypiało się w kwaterach 
przypominających raczej nory 
dla kretów niż miejsca, gdzie 
przychodzi nam wypocząć po 
trudach całorocznej pracy. 
Z roku na rok przybywa w pol-
skich kurortach luksusowych 
hoteli i apartamentów. Dla 
mniej zamożnych klientów 
pozostają kwatery u przysło-

wiowej „pani Krysi”, ale ta też 
dostrzega, że żeby przyciągnąć 
turystów musi zainwesto-
wać w czystość wynajmowa-
nych pokoi i zapewnić pod-
stawowe wygody. W nowych 
pensjonatach prawie zawsze 
każdy pokój wyposażony jest 
dziś w łazienkę do własnej 
dyspozycji, często dla klien-
tów organizuje się również 
aneks kuchenny do przygo-

Sara 
Rok

towywania posiłków. Domki 
letniskowe - niegdyś śmier-
dzące wilgocią, ze wspólną 
umywalnią dla całego ośrodka 
- stały się przytulnymi oazami 
pachnącymi drewnem. Nie 
narzekajmy - obecnie nad 
polskim morzem naprawdę 
można wypocząć nie stresując 
się o warunki bytowe.
Interesującym miejscem do 
odwiedzenia na rodzimym wy-
brzeżu jest miejscowość Dziw-
nów – niezwykle urokliwa, 
z piękną plażą. Specyficznym 
elementem jest tam most, który 
łączy miejscowość z wyspą 
Wolin, na której odbywają się 
festiwale wikingów.
Jeżel i  chodzi  o t ransport 
to w tym temacie ciągle nie 
jest idealnie i chyba każdy 
udający się na wczasy od-
stał w przeszłości swoje w wie-
lokilometrowych korkach - ale 
po pierwsze: jadąc zagrani-
cę autem pokonujemy trasę 

może w szybszym tempie, ale 
mamy do przebycia ogromną 
ilość kilometrów!  Można 
oczywiście wygodnie pole-
cieć samolotem, ale wtedy 
ze zwiedzania nici, bo nie 
mamy własnego środka trans-
portu, albo musimy zapłacić 
niemałe kwoty za wynajem 
auta. Na pocieszenie – stan 
dróg w Polsce ulega stałej 
poprawie.
Ostatnie – lub pierwsze (za-
leży dla kogo) - to pogoda! 
Najwięcej do powiedzenia 
o niej mają zwykle Ci, którzy 
siedzieli całe lato w domach 
lub najwyżej na działkach.  
Prawdopodobieństwo trafie-
nia deszczowego tygodnia 
nad Bałtykiem było w ubie-
głym roku podobne do tego, 
jakie mieli urlopowicze wy-
bierający wczasy na Wyspach 
Kanaryjskich, więc wypada 
mieć nadzieję, że nadchodzący 
sezon nie będzie gorszy!
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ne. Można tam także zorgani-
zować wesele czy inną imprezę 
okolicznościową.
Co prawda sam okres waka-
cyjny nie pozwolił mi nieste-
ty w tym roku na odwiedzenie 
ukochanych rejonów, ale nie 
tracę nadziei – w końcu po 
sezonie może być nawet przy-
jemniej. Szczególnie, że ludzi 
z pewnością będzie mniej, a i 
ceny staną się jeszcze atrakcyj-
niejsze. A Beskidy nie stracą nic 
ze swego piękna, które jest mi 
tak bliskie!
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Beskidzkie wspomnienia

Dziecięce i młodzieńcze wy-
cieczki w tamte strony zawsze 
kojarzą mi się z jednym – 
gwizdkiem konduktora, któ-
ry w ten sposób rozpoczynał 
naszą przejażdżkę na dworcu 
PKP w Katowicach. Koniec 
podróży miał miejsce najczę-
ściej na stacji Wisła Głębce, 
skąd wychodziliśmy pełni ra-
dości, z chęcią spędzenia miłego 
czasu w tak pięknych okolicz-
nościach przyrody. Teraz czasy 
trochę się zmieniły – i samo-
chodem z Wrocławia w Beskid 
Śląski możemy dojechać już 
naprawdę w niedługim czasie.
Jednym z bardziej popularnych 
kierunków w Beskidzie było za-
wsze zdobycie Czantorii, jedne-
go z większych szczytów regio-
nu, górującego nad atrakcyjnym 

Jako osoba pochodząca z Górnego Śląska, 
która jednakowoż parę lat temu opuściła 
swój rodzinny region, by na stałe prze-
prowadzić się do Wrocławia, wspominam 
często wakacje z wcześniejszych lat, które 
tak często, wraz z rodziną czy znajomymi, 
spędzałem w rejonie Beskidu Śląskiego.

turystycznie Ustroniem. U jej 
podnóża rozciąga się piękny 
pejzaż, a na szczycie możemy 
korzystać z dostępnej tam wie-
ży widokowej. Dla tych, którzy 
nie do końca uwielbiają (a może 
nie lubią?) zbyt forsownych 
marszów, zarówno w jedną, jak 
i w drugą stronę, mamy do dys-
pozycji wyciąg, z którego wido-
ki są naprawdę niezapomniane. 
Sam miałem okazję korzystać 
z niego kilkakrotnie, choć naj-
bardziej wrył mi się w pamięć 
grupowy wyjazd klasowy, który 
organizowany był w moim 
gimnazjum. Po dziś dzień no-
szę w głowie związane z nim 
fantastyczne wspomnienia.
Inną impresją, która staje mi 
przed oczami, gdy staram się 
przywołać pamięcią tamte oko-

lice, było rodzinne wejście na 
Stożek (czy też poprawnie – 
Stożek Wielki), przez którego 
szczyt przebiega granica Polski 
i Czech. Pamiętam, że wtedy, 
jako dziecko, nie do końca 
potrafiłem docenić niewątpliwą 
przyrodniczą i estetyczną wspa-
niałość tego miejsca – bolały 
mnie nogi, a na dodatek padał 
deszcz, ale z perspektywy czasu 
spoglądam już na to całkowicie 
odmiennie. Choć w tamtym 
momencie uważałem inaczej, 
nawet deszcz w takich okolicach 
ma swój nieodparty urok. Ileż 
bym oddał, by teraz móc znaleźć 
się właśnie w tamtym miejscu!
O l b r z y m i m  p o z y t y w e m 
tego regionu, czego generalnie 
nie można powiedzieć o każ-
dym atrakcyjnym przyrodniczo 
i geograficznie miejscu w na-
szym kraju, jest fakt posiadania 
bardzo szerokiej bazy hotelowej 
i wypoczynkowej. Wiąże się 
to z tradycją bardzo intensyw-
nego niegdyś (choć i teraz wcale 
nie dużo mniejszego) spędza-
nia wakacji w tych terenach 
przez mieszkańców Aglomera-
cji Śląskiej. Szczególnie słynie 
z tego Wisła (rozpropagowana 
jeszcze bardziej, niż niegdyś, 

przez sukcesy sportowe Adama 
Małysza), ale nie ustępują jej 
przecież także inne miejsco-
wości położone nieopodal jak 
np. Ustroń, Żywiec czy Brenna 
oraz wiele, wiele innych.
Pewnymi innowacjami tury-
stycznymi są dziś miejsca, 
których niegdyś próżno byłoby 
szukać na jednak nieco sztam-
powej mapie turystycznej re-
gionu (tyczy się to zresztą całej 
Polski). Jednym z przykładów 
takiej intrygującej „innowacji” 
urlopowej mógłby być po-
byt w „Topoleju”. Miejsce to, 

Marcin 
Polak

anonsowane przez prowadzą-
cych je jako „Etno Chata”,  jest 
szansą na wypoczynek w na-
prawdę wyszukanej stylistyce. 
W ramach swojej oferty wła-
ściciele obiektu przygotowali 
dla nas szereg różnorakich 
pomieszczeń, które stylizowane 
są na odmienne style etniczne 
– do dyspozycji mamy m.in. 
pokój buddyjski, pokój maro-
kański, pokój cygański czy dwie 
sale lustrzane. A wszystkie mają 
niepowtarzalny klimat! W „To-
poleju” odbywały się również 
koncerty oraz festiwale muzycz-
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Jesteśmy właśnie w samym końcu letniego sezonu urlopowego. Przed 
nami miesiące jesienne, co nie oznacza jednak, że są one gorszą opcją 
jeśli chodzi o nasze wypoczynkowe wyjazdy – chociażby w kategorii 
jednego wolnego weekendu.

Burzliwa historia pięknej Kotliny

Warto więc wybierać miej-
sca położone nie tak daleko 
od Wrocławia, dzięki czemu 
nie spędzimy wielu godzin 
na dojazdach, tracąc bez-
cenny czas. Jedną z takich 
opcj i  jes t  wyjazd w któ -
ryś z urokliwych rejonów 
Kot l iny  Kłodzkie j ,  k tóra 
gwarantuje naprawdę wyjąt-
kowe okoliczności przyrody, 
przepiękne widoki oraz ide-
alne warunki, aby odpocząć 
od miejskiego zgiełku i cięż-
kiej pracy, jaka towarzyszy 
nam nieustannie  w ciągu 
tygodnia.
Przyjrzyjmy się na chwilę hi-
storii tego regionu, ponieważ 
jest ona zdecydowanie róż-
norodna i bardzo ciekawa. 
W „czasach historycznych” 
ziemia ta  zmieniała  swo-
jego właściciela. General-
nie rzecz biorąc nie należała 
ona – co może wielu zdziwić 
– do Śląska, ale jako osobna 
prowincja zaliczano ją bez-
pośrednio w skład Królestwa 
Czech. W czasach średnio-
wiecznych walki o nie toczył 
m.in. Bolesław Chrobry, ale 
także w bratobójczych wal-
kach usiłowali wyrwać je so-
bie nawzajem możni i ksią-
żęta czescy. Następnie na 
zasadach lennych Ziemią 

Kłodzką władal i  książęta 
śląscy wywodzący się z rodu 
Piastów tj. Henryk Probus, 
Henryk Dobry i Bolko Zię-
bicki. Rozwój Kłodzka oraz 
jego przyległości w znacz-
nym stopniu zahamowany 
został przez wojny husyc-
kie – konfl ikty rel igi jne, 
których udziałem stały się 
Czechy w wieku XV. 

Barbara 
Lasota

Niemiec, kiedy dochodziło 
do rokowań pokojowych, 
nastąpił pewien dyploma-
tyczny zgrzyt – ziemia stała 
się spornym terenem między 
Czechami  a  Po l ską .  Ko -
niec końców jednak, w ra-
mach rekompensaty za zie-
mię na wschodzie, Polska 
uzyska ła  Kot l inę  Kłodz -
ką wraz z resztą „Ziem Od-
zyskanych”. I tak właściwie 
zaczyna się jej polska część 
historii.
Dlaczego warto wspomnieć 
o  tych  bu rz l iwych  dz i e -
jach regionu? Bo pokazuje 
to, jak bardzo Kotlina jest 
dla nas nieznana, właśnie 
z tych względów. Problem 
polega na tym, że jako Po-
lacy nie mieliśmy jeszcze 
okazji przyzwyczaić się do 
tych regionów – choć jest 
to problem bardziej w skali 
kraju, niż Dolnego Śląska, 
bo my, tutaj, nauczyliśmy 
się już jednak w celach tury-
stycznych podróżować w na-
sze piękne Sudety. Jesienne 
krajobrazy są tu wyjątkowo 
urokliwe, a mnogość różno-
rakich turystycznych miej-
s c o w o ś c i  i  f a s c y n u j ą c a 
historia regionu dają nam 
możliwość spędzenia fanta-
stycznego, barwnego urlopu. 
Trudno nie polecać!

konfliktu religijnego dla ca-
łego regionu, samo Kłodzko 
opowiedziało się po stronie 
Fryderyka V, palatyńskiego 
elektora, który niespodzie-
wanie obwołany został cesa-
rzem, co rzecz jasna bardzo 
nie spodobało się Habsbur-

gom. Skutki dla miasta nie 
były zbyt dobre, gdyż Au-
striacy dość szybko zdobyli 
gród bombardując zamek. 
Po  wojn ie  pos tanowiono 
uczynić z miasta twierdzę 
i rozbudować fortyfikacje 
do ówcześnie  możl iwego 
maksimum.
Kolejny zwrot w historii Zie-
mi Kłodzkiej to tzw. wojny 

śląskie z połowy XVIII wie-
ku, kiedy to Prusacy pier-
wotnie zdobywają miasto, co 
znajduje potwierdzenie w po-
stanowieniach pokoju wro-
c ławskiego  (1742  roku) , 
następnie okresowo udało 
się je odzyskać Austriakom, 

ale koniec końców, dzięki 
pokojowi w Hubertusburgu 
(1763 rok), ponownie zdoby-
li je Prusacy. Później Prusy 
przekształciły się w Niemcy, 
a dalsza część historii jest 
chyba  wszys tk im znana . 
Kotlina Kłodzka wchodzi-
ła w skład Republiki We-
imarskiej, potem III Rzeszy. 
Po upadku hi t le rowskich 

P o  b i t w i e  p o  M o c h a -
czem w roku 1526 i poraż-
ce wojsk węgierskich z Ot-
tomańską Turcją, Czechy, 
a  wraz z  nimi także cała 
Z i e m i a  K ł o d z k a  d o s t a ł a 
się w ręce Habsburgów – 
i  od tego czasu trzymano 
nad nią pieczę już z Wiednia. 
W czasie wojny trzydziesto-
letniej, niezwykle trudnego 
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City break, czyli weekendowe podróżowanie

Z city break Polacy korzystają 
najczęściej poza sezonem wa-
kacyjnym i narciarskim, czyli 
głównie w marcu, kwietniu, 
październ iku,  l i s topadzie . 
Oferty tanich linii lotniczych 
są w tym czasie bardzo atrak-
cyjne.  Bi letów warto szu-
kać w dwóch terminach: albo 
bardzo odległym, z kilkuna-
stotygodniowym wyprzedze-
niem, albo wręcz na ostatnią 
chwilę, kiedy to przewoźni-
cy wyprzedają ostatnie miejsca 
za grosze. Bywa więc tak, 
że za bilet  w jedna stronę 
zapłacimy niejednokrotnie 
tylko około trzydziestu zło-

Wakacje właściwie już się skończyły, urlo-
py w większości przypadków również. Wy-
dawać by się mogło, że podczas jesiennych 
miesięcy nie ma sensu myśleć o turystyce 
i zwiedzaniu. Nic bardziej mylnego. City bre-
ak, czyli wyjazdy weekendowe to zyskujący 
na popularności trend w podróżowaniu, któ-
ry pozwala na krótki wypoczynek i poznanie 
najpopularniejszych miast Europy. 

tych. Ceny noclegów w tym 
okresie zazwyczaj również 
maleją. W związku z tym, że 
podróż trwa od dwóch do czte-
rech dni, nie musimy zabierać 
ze sobą wielu ubrań, dzięki 
czemu oszczędzamy na baga-
żu, a także nie potrzebujemy 
dodatkowego urlopu w pracy 
czy uczelni. I o to właśnie cho-
dzi: ma być tanio, intensywnie 
i szybko!
City break nie jest więc dla lu-
dzi miłujących leniuchowanie 
i opalanie na plaży. Głównym 
celem takiego sposobu po-
dróżowania jest zwiedzenie 
miasta, poznanie jego najważ-

niejszych zabytków, posmako-
wania nocnego życia itp. Liczy 
się każda minuta, dlatego też 
do najczęściej wybieranych 
na kilkudniowy wypoczynek 
miast należą Londyn, Amster-
dam, Rzym i Paryż- miasta 
tętniące życiem i oferujące 
moc atrakcji. Koncert w Ber-
linie, wystawa w Barcelonie 
czy zakupy w Mediolanie- 
to wszystko jest teraz w zasię-
gu każdego przysłowiowego 
Kowalskiego, który może i nie 
posiada zbyt dużo czasu czy 
gotówki, ale cechuje się cieka-
wością świata i zamiłowaniem 
do poznawania nowych miejsc. 
Można w ten sposób oderwać 
się od codzienności, poznać 
kulturę, kuchnie i sposób życia 
innych narodowości.
Oszczędność czasu i pieniędzy 
to tylko niektóre z zalet city 
break. Podróżujący ma rów-
nież większą swobodę w orga-
nizacji i planowaniu pobytu, 
a także sam decyduje o planie 
zwiedzania. Zapewne z tego 
też powodu Polacy aranżu-
ją weekendowe wypady na wła-
sną rękę. Jest to znacznie tańsza 
opcja niż wycieczka zorganizo-
wana przez biuro podróży. 

Angelika 
Wołoszańska
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Jesteśmy właśnie w samym końcu letniego sezonu urlopowego. Przed 
nami miesiące jesienne, co nie oznacza jednak, że są one gorszą opcją 
jeśli chodzi o nasze wypoczynkowe wyjazdy – chociażby w kategorii 
jednego wolnego weekendu.

Południowe kresy Dolnego Śląska

Warto więc wybierać miej-
sca położone nie tak daleko 
od Wrocławia, dzięki czemu 
nie spędzimy wielu godzin 
na dojazdach, tracąc bez-
cenny czas. Jedną z takich 
opcj i  jes t  wyjazd w któ -
ryś z urokliwych rejonów 
Kot l iny  Kłodzkie j ,  k tóra 
gwarantuje naprawdę wyjąt-
kowe okoliczności przyrody, 
przepiękne widoki oraz ide-
alne warunki, aby odpocząć 
od miejskiego zgiełku i cięż-
kiej pracy, jaka towarzyszy 
nam nieustannie  w ciągu 
tygodnia.
Przyjrzyjmy się na chwilę hi-
storii tego regionu, ponieważ 
jest ona zdecydowanie róż-
norodna i bardzo ciekawa. 
W „czasach historycznych” 
ziemia ta  zmieniała  swo-
jego właściciela. General-
nie rzecz biorąc nie należała 

ona – co może wielu zdziwić 
– do Śląska, ale jako osobna 
prowincja zaliczano ją bez-
pośrednio w skład Królestwa 
Czech. W czasach średnio-
wiecznych walki o nie toczył 
m.in. Bolesław Chrobry, ale 
także w bratobójczych wal-
kach usiłowali wyrwać je 
sobie nawzajem możni i ksią-
żęta czescy. Następnie na 
zasadach lennych Ziemią 
Kłodzką władal i  książęta 
śląscy wywodzący się z rodu 
Piastów tj. Henryk Probus, 
Henryk Dobry i Bolko Zię-
bicki. Rozwój Kłodzka oraz 
jego przyległości w znacz-
nym stopniu zahamowany 
został przez wojny husyc-
kie – konfl ikty rel igi jne, 
których udziałem stały się 
Czechy w wieku XV. 
P o  b i t w i e  p o  M o c h a -
czem w roku 1526 i poraż-

Barbara 
Lasota

maksimum.
Kolejny zwrot w historii Zie-
mi Kłodzkiej to tzw. wojny 
śląskie z połowy XVIII wie-
ku, kiedy to Prusacy pier-
wotnie zdobywają miasto, co 
znajduje potwierdzenie w po-
stanowieniach pokoju wro-
cławskiego (1742 roku), na-
stępnie okresowo udało się 
je  odzyskać  Aust r iakom, 
ale koniec końców, dzięki 
pokojowi w Hubertusburgu 
(1763 rok), ponownie zdobyli 
je Prusacy. Później Prusy 
przekształciły się w Niem-
cy, a dalsza część historii 
jest chyba wszystkim znana. 
Kotlina Kłodzka wchodzi-
ła w skład Republiki We-
imarskiej, potem III Rzeszy. 
Po upadku hi t lerowskich 
Niemiec, kiedy dochodziło 
do rokowań pokojowych, na-
stąpił pewien dyplomatyczny 
zgrzyt – ziemia stała się spor-
nym terenem między Czecha-
mi a Polską. Koniec końców 
jednak, w ramach rekom-
pensaty za ziemię na wscho-
dzie, Polska uzyskała Kotlinę 
Kłodzką wraz z resztą „Ziem 
Odzyskanych”. I tak właści-

wie zaczyna się jej polska 
część historii.
Dlaczego warto wspomnieć 
o  tych  bu rz l iwych  dz i e -
jach regionu? Bo pokazuje 
to, jak bardzo Kotlina jest 
dla nas nieznana, właśnie 
z tych względów. Problem 
polega na tym, że jako Po-
lacy nie mieliśmy jeszcze 
okazji przyzwyczaić się do 
tych regionów – choć jest 
to problem bardziej w skali ce wojsk węgierskich z Ot-

tomańską Turcją, Czechy, 
a  wraz z  nimi także cała 
Z i emia  K łodzka  dos t a ł a 
się w ręce Habsburgów – 
i  od tego czasu trzymano 
nad nią pieczę już z Wiednia. 
W czasie wojny trzydzie-
stoletniej, niezwykle trud-
nego konfliktu religijnego 
dla całego regionu,  samo 
Kłodzko opowiedziało się 
po stronie Fryderyka V, pa-
latyńskiego elektora, który 
niespodziewanie obwołany 
został cesarzem, co rzecz 
jasna bardzo nie spodobało 
się Habsburgom. Skutki dla 
miasta nie były zbyt dobre, 
gdyż Austriacy dość szybko 
zdobyli gród bombardując za-
mek. Po wojnie postanowio-
no uczynić z miasta twierdzę 
i rozbudować fortyfikacje 
do ówcześnie  możl iwego 

kraju, niż Dolnego Śląska, 
bo my, tutaj, nauczyliśmy 
się już jednak w celach tury-
stycznych podróżować w na-
sze piękne Sudety. Jesienne 
krajobrazy są tu wyjątkowo 
urokliwe, a mnogość różno-
rakich turystycznych miej-
s c o w o ś c i  i  f a s c y n u j ą c a 
historia regionu dają nam 
możliwość spędzenia fanta-
stycznego, barwnego urlopu. 
Trudno nie polecać!
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W krainie salamandry

Dla pasma Gorców Nowy Targ 
jest tym, co Zakopane dla Tatr. 
Mniejsze tu natężenie ruchu 
i jak gdyby całkowity brak pre-
tensji do ubiegania się o prymat 
na Podhalu, choć na okazjo-
nalnie wyemitowanych mone-
tach (dutkach nowotarskich) 
obok wizerunku Turbacza – 
najwyższego szczytu Gorców, 
znajduje się dumny napis „stoli-
ca Podhala”. Na co dzień Nowy 
Targ żyje jednak własnym ryt-
mem. Centrum pełne prawie 
jednakowych, niskich kamienic 
sprawia wrażenie przebywa-
nia w zwyczajnej miejscowości. 
Tak się utarło, że największą 
atrakcją miasta są… lody. Lody 
słynne na całą okolicę, wyrabia-
ne z naturalnych składników. 
Przysmak ten jest często głów-
nym powodem wczasowiczów 
z Zakopanego do choćby krót-
kiego postoju w Nowym Targu. 
Ponieważ nazwa zobowiązu-
je, w każdy czwartek i sobo-
tę odbywają się tu jarmarki. 
Na osiedlu Bereki można za-
opatrzyć się w wyroby lokal-
nych rzemieślników (kożuchy, 
skórę, produkty kowalskie), jak 
też nabyć miejscowe specjały 
związane nieodłącznie z pod-
wędzanym serem.
Tak, jak miasto składa się z no-

Przejeżdżane i omijane przez turystów 
Gorce długo pozostawały w cieniu Tatr. 
Pod względem infrastruktury i rozpoznawal-
ności pozostają nadal, co tym bardziej może 
cieszyć szukających w górach prawdziwe-
go wyciszenia i kontaktu z dziką przyrodą 
bez marketingowej otoczki.

wej i starej części, tak tradycji 
góralskiej i rzemieślniczej nie 
przeszkadza w funkcjonowaniu 
historia współczesna. Chodzi 
o Izbę Zimnej Wojny i Socja-
lizmu (popularny „I zwis”), 
będącej dla zwiedzających żywą 
lekcją o czasach nie tak całkiem 
odległych. Izba składa się z kil-
ku pomieszczeń służących miej-
scowej władzy w okresie trwa-
nia zimnej wojny za centrum 
komunikacji oraz schron. Dziś 
lokal-eksponat jest skansenem 
pełnym radiotelegraficznych 
urządzeń. Otwarty dla wszyst-
kich po wstępnym uzgodnie-
niu wizyty w Urzędzie Miasta.
Zanim na dobre zawędruje-
my w Gorce, warto skorzystać 
z innych dobrodziejstw natu-
ry. Nieodległa wieś Szaflary 
oferuje jedno z kilku zaledwie 
źródeł wód termalnych. Ro-
snąca popularność term pod-
halańskich wypełnia ofertową 
lukę, której zapełnienia trzeba 
było wcześniej szukać na Sło-
wacji.
Nowy Targ jest świetnym punk-
tem wypadowym w Gorce i na 
Turbacz (1310m n.p.m), u stóp 
którego leży. Wyprawę najlepiej 
podjąć od kościoła cmentarnego 
św. Anny, zdobywając wcze-
śniej wzniesienie pełne nagrob-

ków. Już stamtąd rozpościera 
się widok na pobliski gmach 
szpitala i polanę z wytyczonym 
szlakiem. Wczesną wiosną 
ścieżka wiedzie między kro-
kusami, które jako pierwsze 
nadają wyblakłej ziemi koloryt.
Gorce zachwycają wspomnia-
ną wiosną, ale i jesienią, kiedy 
opustoszałe przeważnie szla-
ki pokrywa mgła, a gdy ona 
opadnie, ze stosownego puła-
pu roztacza się niezapomniana 
perspektywa skalistych i ostrych 
Tatr. Tym samym można upiec 
dwie pieczenie na jednym ogniu 
– być w Gorcach i nie rozstawać 
się z widokiem na Rysy.
Prawie w samym sercu Gor-
ców leży jedna wieś o dwóch 
nazwach i wielu kilometrach 
długości.  Ochotnica Dolna 
i Ochotnica Górna są właściwie 
jednym organizmem wijącym 
się wzdłuż Przełęczy Knurow-
skiej i kotliną rzeki… Ochotni-
ca. Ciekawa trasa biegnie przez 
potok Jaszcze na Pańską Prze-
chyłkę, gdzie znajduje się miej-
sce katastrofy amerykańskiego 
bombowca. W chwili zdarzenia, 
a był to grudzień 1944 roku, 
B-24 „Liberator” uderzył w po-
lanę. Dziś jego szczątki znajdują 
się pośrodku wysokich buków.
Same góry jako pasmo nale-
żą do Beskidu Zachodniego. 
Od Pienin oddziela je Jezioro 
Czorsztyńskie – dobrze widzia-
ne ze szczytu Lubania. Wszyst-
kie wzniesienia oprócz Turba-
cza (Jaworzyna, Mostownica, 
Gorc, Kiczora Kudłoń) nie 
przekraczają 1300 metrów. Ła-
godne zbocza są w przewadze 
zalesione, jednak liczne polany 
zapewniają turystom rozległą 
panoramę. Umiarkowany ruch 
turystyczny sprzyja zachowa-

Kacper 
Bławicki

niu bogatej fauny oraz flory. 
Nieprzypadkowo symbolem 
Gorczańskiego Parku Narodo-
wego jest salamandra plamista. 
Turystykę w regionie i swoista 
modę na Gorce rozsławił miej-
scowy pisarz Władysław Orkan, 
który spogląda z obrazu na 
ścianie monumentalnego dość 
schroniska na Turbaczu, skąd 
przy dobrej widoczności kuszą 
Tatry, by jednak ku nim też 
podążyć. Najkrótsza droga wie-
dzie przez Jezioro Czorsztyń-
skie, które spaja wspomniane 
Gorce, Pieniny oraz Podhale. 
Jezioro nazywane jest przez 
miejscowych Morzem Pienin. 
Akwen kończy się zaporą tuż 
przy granicy polsko-słowackiej, 
a dalej płynie już Dunajec wpa-
dający wiele kilometrów dalej 
do Wisły. Oficjalna nazwa 
Jeziora Czorsztyńskiego ma 
odniesienie do prezydenta Pol-
ski i brzmi wyniośle: Zespół 
Zbiorników Wodnych Czorsz-
tyn Niedzica i Sromowce Wy-
żne im. Gabriela Narutowicza. 
Tak naprawdę w skład jezio-
ra wchodzą dwa sztuczne zbior-
niki wodne, których uroczyste 
otwarcie nastąpiło w 1997 roku. 
Zalew Czorsztyn dostępny jest 
do użytku sportowo-rekreacyj-
nego o powierzchni ponad 1 
tys. ha. Jezioro chroni zapo-
ra w Czorsztynie o długości 
404 m. i wysokości 56 m, na-
tomiast samo Jezioro Czorsztyn 
znajduje się na wysokości 529 
m n.p.m.
Oprócz odbywających się po 
krystal icznej  taf l i  rejsach, 
okolice zbiornika oferują tu-
rystom wiele atrakcji histo-
rycznych. Chodzi oczywiście 
o zamki w Czorsztynie (od 

strony Pienin) i w Niedzicy (od 
strony podhalańskiej). Z tym 
pierwszym wiąże się wciągają-
ca legenda. Zamek w Czorsz-
tynie należy do jednych z naj-
ciekawszych i zarazem naj-
bardziej tajemniczych atrakcji 
turystycznych regionu. Zamek 
został wzniesiony w XIV wie-
ku z inicjatywy Kazimierza 
Wielkiego, jako warowania 
graniczna, której zadaniem było 
strzeżenie szlaku handlowego 
oraz dyplomatycznego usytu-
owanego w dolinie Dunajca. 
Położenie zamku Czorsztyn nie 
jest przypadkowe. Zamek ten 
bowiem został wzniesiony na 
szlaku handlowym z Krakowa 
do Budy i  stanowił on za-
porę dla postępów koloniza-
cji węgierskiej, która sięgała 
już prawego brzegu Dunaj-
ca. W XVII wieku za rządów 
starosty Jana Baranowskiego 
Zamek w Czorsztynie przeży-
wał swój prawdziwy renesans. 
Twierdza została wówczas od-
budowana i odnowiona. Około 
1795 roku niestety budowla 
została doszczętnie zniszczo-
na w pożarze. Od tej chwili 
popadała w ruinę. Pozostałości 
zamku, które zostały później 
odbudowane oraz odrestau-
rowane pozostają dziś pod 
opieką Pienińskiego Parku 
Narodowego i są udostępnione 
do zwiedzania. 
Z kolei na zamku w Niedzi-
cy, według miejscowych podań, 
znajduje się skarb peruwiań-
skich Inków. Jak to możliwe? 
W czasach kiedy zamek stał 
na straży szlaku handlowe-
go między Rusią i Słowacją 
a Węgrami i Austrią, kiedy 
też Hiszpanie kolonizowali 

Amerykę Południową wśród 
Hiszpanów w okrutny sposób 
organizujących państwo Peru 
znalazł się młody Polak Se-
bastian z rodu Berzeviczych. 
Polak ten w czasie powstania 
Inków opowiedział się po ich 
stronie a z czasem poślubił też 
siostrę wodza Tupaka Amaru 
i dochował z nią się córki Umi-
ny. Po wielu latach, kiedy córka 
już dorosła i wyszła za mąż, 
krwawe powstanie upadło. 
Hiszpanie byli bezlitośni wo-
bec powstańców, a szczególnie 
Europejczyków, którzy opo-
wiedzieli się po stronie Inków. 
Mąż Uminy zginął, a ojciec 
postanowił wraz z córką, jej 
maleńkim synkiem Tupakiem 
Amanu i workiem skarbów 
uciekać ukrywając się na statku 
płynącym do Europy. Tak dotarł 
do Polski, gdzie na Niedzickim 
zamku mieszkali Horvathowie 
jego dalecy krewni. Tu, jak się 
okazało, też nie było do końca 
bezpiecznie i Sebastian posta-
nowił wysłać wnuka na Morawy 
do innych krewnych a sam wraz 
Uminą pozostał w Niedzicy. 
Jednak po wielu latach Hiszpa-
nie odnaleźli Uminę lecz ta nie 
zdradziła gdzie ukryła skarb. 
Martwą Uminę znalazł jej stary 
już ojciec i nie mogą przeboleć 
utraty córki zmarł kilka dni póź-
niej. A skarb pozostał w ukryciu 
gdzieś na niedzickim zamku, 
lecz Umina jako Biała Pani 
chroni go przed chciwymi po-
szukiwaczami. Kto ją spotka, 
już nigdy więcej nie próbuje 
szukać. Tyle legenda, a jak jest 
naprawdę. Warto przekonać się 
o tym samemu na miejscu.
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Na Śląsku Opolskim

Opolszczyzna to nie tylko jej centrum, czyli Opole, ale również wiele mniej-
szych miejscowości i miasteczek, w których można odnaleźć ciekawe zabytki, 
cieszące atrakcje dla całej rodziny i miejsce na relaks nad wodą. Zbliżają się 
majowe weekendy, wiosna w pełni – szkoda by było ich nie wykorzystać. 

Choć  Opole  n ie  j e s t  t ak 
dużym miastem wojewódz-
kim, jak Kraków czy Wro-
cław, również w nim i oko-
licach nie można narzekać 
na brak atrakcji – zwłaszcza 
turystycznych. Warto wie-
dzieć, że nazwa miasta po-
chodzi od nazwy słowiań-
skiej jednostki terytorialnej 
„opole” jeszcze z czasów 
przedpaństwowych,  która 
oznaczała lokalne teryto-
rium wspólnoty sąsiedzkiej. 
W Opolu można zwiedzić 
zabytkowe cmentarze i od-
nawiany ogród zoologiczny, 
koniecznie trzeba zobaczyć 
Wieżę Piastowską – pozo-
stałość po nieistniejącym 
już  Zamku P ias towskim. 
Warto przejść się Rynkiem 
oraz ul. Krakowską, będąc 
już niedaleko Alei Gwiazd 
Festiwalu Polskiej Piosenki 
o raz  Opo l sk ie j  Wenec j i , 
a tę warto zobaczyć zwłasz-
cza późną porą. Nie można 
zapomnieć o Amfi teatrze 
– przecież Opole to Stolica 
Polskiej Piosenki. W Opo-
lu znajdziemy także kilka 
ciekawych muzeów: m.in. 
Muzeum Śląska Opolskiego, 
Wsi Opolskiej i Centralne 
Muzeum Jeńców Wojen -
nych.

Brzegiem Odry
Oprócz  mie j sk ich  a t r ak -
cji, warto skupić się rów-
nież na zielonych terenach 
- dzięki rzece Odrze z licz-
nymi kanałami i meandrami, 
a również dzięki zalanym 
kamieniołomom, Opole ma 
przede  wszys tk im świe t -
ne warunki do osiedlania się 
ptaków – możemy spotkać 
tu m.in. perkoza rdzawoszy-
jowego, dwuczubowego, ry-
bitwę rzeczną, kanię rudą, 
błotniaka lądowego, kolonię 
mew śmieszek w dużym ka-
mieniołomie. Można wręcz 
powiedzieć, że te okolice 
to raj dla ornitologów. Jeśli 
chodzi o florę, na terenie 
Opola występują 23 gatun-
ki roślin chronione prawnie, 
a największym ich skupi-

skiem jest  Wyspa Bolko. 
Możemy dostrzec na listerę 
jajowatą, śnieżyczkę prze-
biśnieg, w Nowej Wsi Kró-
lewskiej zobaczymy bobrka 
t ró j l i s tkowego i  kukułkę 
szerokolistną. Możemy rów-
nież przejść obok pomników 
przyrody – m.in. dębów szy-
pułkowych i kamionek.
Kryjówki i zaułki regionu
Trudno w jednym tekście 
przedstawić wszystkie zalety 
zwiedzania Opolszczyzny, 
ponieważ kryje w sobie wie-
le ciekawych zabytkowych 
b u d o w l i ,  h i s t o r y c z n i e 
i  p rzyrodn iczo  a t rakcy j -
nych mie jsc ,  a le  wystar -
czy nawet kilka ciekawych 
przykładów, aby zachęcić 
do odwiedzin tych okolic. 
Z  nowszych  a t rakc j i  ko -
niecznie trzeba wymienić 
Dinopark  w Kras ie jowie 
– JuraPark niedaleko Ozim-
ka .  Muzeum pa leon to lo -
giczne oraz ciągle aktywny 
teren wykopalisk połączono 
z parkiem rozrywki, gdzie 
można oglądać  n ie  ty lko 
e k s p o n a t y ,  a l e  o b e j r z e ć 
film w kinie 5D, wejść do 
Tunelu Czasu. Bilet rodzinny 
kosztuje 120 zł. 
Z kolei we wsi Moszna znaj-
duje się Pałac, który przez 
prawie sto lat był miejscem 
zamieszkania  potenta tów 
przemysłowych, a obecnie 
odbywają  s ię  w nim wy -
stawy malarskie oraz kon-
certy muzyki kameralnej . 
Będąc  w Mosznej ,  war to 
odwiedzić stadninę koni, na 
terenie której znajduje się też 
niewielkie zoo, zabytkowy 
park, zabytkowa ujeżdżal-
nia oraz place treningowe. 
A Śląski Wawel? To Zamek 
Piastów Śląskich w Brze-
gu –  rezydencja  P ias tów 
Śląskich z XIII w., od 1945 
mieści się w nim muzeum. 
Tuż obok Zamku, w krypcie 
Kościoła Zamkowego Św. 
Jadwigi zachowały się sar-
kofagi ze szczątkami Piastów 
legnicko-brzeskich. 
Na trasie zwiedzania zabyt-

kowych budowli nie może 
zabraknąć Twierdzy Nyskiej 
– dla turystów udostępnio-
ny jest m.in. Bastion Św. 
Jadwigi czy Fort Regulicki 
– w fortach regularnie or-
ganizowane są rekonstruk-
cje wydarzeń historycznych 
oraz inne imprezy. Należy 
pamiętać o Głogówku – jed-
nym z najstarszych miast 
Opolszczyzny, które również 
jes t  bogate  w zabytkowe 
budowle  –  np .  synagogę 
z 1864 r czy kaplicę Oppers-
dorffów. Miłośnicy dobrych 
trunków powinni udać się do 
Namysłowa, gdzie od 500 
lat warzy się namysłowskie 
piwo. Zabudowania browa-
ru pochodzą z XIX wieku, 
s tarszy jest  zamek,  który 
należał kiedyś zarówno do 
Habsburgów, jak i Krzyża-
ków. Z kolei w Byczynie 
zachowały się średniowiecz-
ne mury obronne, a atrakcję 
stanowi też, stylizowany na 
średniowieczny,  gród ry-
cerski. A może by tak od-
poczynek na łonie natury? 
Czemu by nie pojechać nad 
Jezioro Nyskie, które znaj-
duje się na terenie Nyskie-
go Obszaru  Chronionego 
Krajobrazu. O tym jezio-
rze mówi się, że jest rajem 
dla wędkarzy, ze względu na 
liczebność ryb. Po Jeziorze 
Nyskim pływa statek, który 
zabiera chętnych na 40-mi-
nutowy rejs. Jednak popular-
niejszym miejscem na relaks 
na świeżym powietrzu jest 
Turawa.

Turystyczna gmina
Jedną z najbardziej atrak-
cyjnych pod względem re-
kreacyjnym gmin jest Tura-
wa, bogata w akweny wodne 
i ośrodki turystyczne – Tęcza, 
Jannogród,  Siedlisko nad 
Stawem oraz Stajnia Zawa-
da. Jezioro Turawskie jest 
zbiornikiem retencyjnym, 
które powstało na Małej Pan-
wi w latach 1933-1939. Zbior-
nik Turawski stanowi jedną 
z najważniejszych na Opolsz-
czyźnie ostoję dla ptaków. 

Katarzyna 
Kupczyk

Turystyka - 

Oprócz walorów przyrod-
n i c z y c h  i  w y p o c z y n k o -
wych w Turawie również 
możemy udać się szlakiem 
zabytków – na listę zabyt-
ków wpisany jes t  zespół 
pałacowy z XVIII-XIX w., 
stajnia i wozownia, młyn oraz 
zespół parkowy, na terenie 
którego znajdziemy również 
przyrodnicze zabytki – np. 
dąb szypułkowy,  którego 
obwód wynosi 3,5 m. Moż-
na również  udać  s ię  nad 
Jezioro Srebrne lub Jezioro 
Otmuchowskie, gdzie znaj-
dziemy unikalne w skali kra-
jowej siedlisko czapli siwej, 
z kolei w Jeziorze Srebr-
nym występują słodkowodne 
meduzy. Zwolennicy wycie-
czek rowerowych na stronie 
Gminy Turawa mogą znaleźć 
mapkę z wytyczonymi pięcio-
ma trasami rowerowymi. 

P lanując  wypoczynek  na 
Opolszczyźnie, można wziąć 
pod uwagę rozmaite możli-
wości: wycieczkę śladami 
histori i ,  czyli  zwiedzanie 
zaby tków i  pozos t a łośc i 
po  zamkach czy grodach 
średniowiecznych;  a t rak -
cje rodzinne, jakim może 
być wstęp do JuraParku czy 
obecność na Festiwalu Pol-
skiej Piosenki; wypoczynek 
na łonie natury nad jednym 
z jezior, gdzie można zażyć 
kąpieli wodnych, słonecz-
nych, a nawet złowić ryby 
czy udać się na rejs. Opolsz-
czyzna oferuje odwiedzają-
cym mnogość atrakcji i moż-
liwości – tylko od turysty 
zależy, jaką ścieżkę obierze 
i jaką Opolszczyznę pozna. 
F a k t  n i e w i e l k i e j  p o p u -
l a r n o ś c i  t u r y s t y c z n e j 
tego w regionu w skali ogól-

nopolskiej wynika w sporej 
mierze z uwarunkowań hi-
storycznych - jako że zie-
mie te zostały przyłączone 
do Polski dopiero po roku 
1945 ,  Po lacy nie zdążyli 
jeszcze w pełni „przyzwyczaić 
się”, że posiadają tak piękne 
tereny, w których z pewno-
ścią warto byłoby spędzić 
urlop. Sądzę jednak, że jest 
to jedynie kwestia czasu, po-
nieważ są to rejony niezwykle 
urokliwe - i niewątpliwie war-
te odwiedzenia, zapoznania 
się, zrozumienia i... popu-
laryzacji. Zapraszam więc 
Państwa bardzo serdecznie 
do spędzenia tutaj swojego 
jesiennego weekendu, ponie-
waż z Wrocławia na Śląsk 
Opolski mamy całkiem nieda-
leko - czy to samochodem, czy 
pociągiem, czy komunikacją 
autobusową. Do dzieła!
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Dodatek specjalny do Słowa Wrocławian wrzesień 2014. 
Żyj i mieszkaj pięknie!

Lato to okres budowy domów, remontów oraz projektowania podwórek i ogrodów. 
Po wykończeniu domu, przychodzi czas na aranżację posesji. Mając ogromne pole do 
popisu możemy wcielić w życie marzenia o posiadaniu rajskiego ogrodu i stworzyć 
jego namiastkę w naszym małym ogródku. Wystarczy odrobina wyobraźni.

Granitowa kompozycja

Kostka granitowa jest praktycznym 
i efektownym rozwiązaniem dla 
pokrycia powierzchni naszej posesji 
czy utworzenia ścieżek i alejek wokół 
domu. Wygodna w utrzymaniu, wy-
trzymała i odporna na działanie po-
gody będzie służyła przez wiele lat, 
jednocześnie będąc atrakcyjną ozdobą 
ogrodu. 
Ze względu na bogatą kolorystkę 
tego naturalnego kamienia możemy 
stworzyć różnorodne wzory na na-
wierzchni jak: łagodne łuki, okręgi, za-
znaczyć ważne miejsce na podjeździe 
lub oddzielić pasmem innego koloru 
miejsce wypoczynku od pozostałej 
części posesji. 
Kostka granitowa charakteryzuje się 
także szeroką gamą rozmiarów, które 
umożliwiają wiele zastosowań. Jest 
ona świetnym budulcem na murki 
duże i małe, obramowania klombów, 
opaski wokół drzewek owocowych 

czy trawników, grile i fontanny oraz 
schody ogrodowe czy tarasy oraz 
podłoże altanek ogrodowych.
Na rynku mamy wiele rodzajów kostki 
granitowej: 
• starobruk, czyli dawna kostka o dużej 
grubości, szerokiej powierzchni, która 
jest wytworzona z odzyskanych natu-
ralnych kamieni granitowych; 
• kostka rustykalna, czyli przetworzona 
kostka z odzyskanych naturalnych 
kamieni granitowych
• kostka otoczona rustykalna, która 
pozbawiona jest ostrych krawędzi oraz 
szorstkiej powierzchni. 
• kostka granitowa nowa, wytworzona 
z granitu - może być łupana, cięto-łu-
pana lub cięta,
• a także inne produkty granitowe jak: 
kamień ogrodowy, krawężniki i opor-
niki granitowe oraz płyty granitowe. 
Dokonując wyboru kostki musi-
my wziąć po uwagę miejsce i for-

mę, w jakiej chcemy ją zastosować. 
Na podwórko przy domu wykorzystać 
możemy tak naprawdę każdy rodzaj 
kostki granitowej, wszystko zależy 
od naszej wyobraźni i od tego jak 
chcemy by nasza posiadłość wyglą-
dała. Starobruk lub kostka rustykalna 
może jej nadać nieco historycznego 
i zabytkowego wyglądu, więc ceniąc 
sobie antyczne akcenty w aranża-
cji wnętrz również możemy swoją 
pasję przenieść do ogrodu. Przy po-
mocy drobnej kostki o wymiarze 4/6 
tzw. mozaikowej stworzymy zachwy-
cające wzory, unikatowe i oryginalne. 
Kostka 8/11 znana jako „dycha” będzie 
trwałym i pięknym wykończeniem 
podjazdu. Ścieżki i alejki ogrodowe 
można wyłożyć małą płytką grani-
tową lub dużą, lub stworzyć dróż-
kę wtopioną w trawnik. Nieco większą 
kostkę można zastosować do budowy 
grilli ogrodowych czy też fontann 

i innych budowli mających za zadanie 
głównie zdobić. Wszystkie kolory 
i rozmiary kostek granitowych można 
łączyć w realizacjach, ograniczeniem 
będzie jedynie nasza wyobraźnia czy 
też potrzeba.  
Dzisiejsze nawierzchnie pokryte kost-
ką granitową nie mają nic wspólnego 
z brukiem sprzed lat, oprócz wykorzy-
stanych na nowo kamieni. Nawierzch-
nia wykonana za pomocą starobruku 
czy kostki rustykalnej będzie równa 
i nie spowoduje dyskomfortu podczas 
spaceru czy jazdy samochodem.  
Wykorzystując pozostałe produkty 
z granitu jak np. kamień ogrodo-
wy możemy stworzyć we własnym 
ogródku przepiękny naturalny pomnik 
przyrody czy też oryginalną fontannę. 
Starodawne krawężniki i oporniki będą 
stabilnym, trwałym i mocnym wy-
kończeniem schodów ogrodowych, 
a jednocześnie zabytkową ozdobą.

Ponieważ obecnie mamy pełen dostęp 
do różnego rodzaju kostki o różnora-
kich kształtach, grubości i kolorach 
posiadamy dzięki temu możliwość 
tworzenia różnych kompozycji i aran-
żacji - nie tylko w formie mozaiki na 
podwórku czy fontanny w ogrodzie, 
ale także różnych rabatek i ozdob-
nych rzeźb w ogrodzie i przed domem. 
Starobruk z powodzeniem może mieć 
też zastosowanie na placach zabaw 
i w części podwórek przeznaczonych 
dla dzieci, jako ozdoba i trwałe wykoń-
czenie np. otoczenie piaskownicy lub 
całego placu.  
Królującym obecnie trendem jest 
używanie różnokolorowych kostek 
granitowych. Po pierwsze – łatwo 
utrzymać ją w czystości, po drugie 
zaś – oczywiste, znakomite walory 
estetyczne. Podwórko wyłożone taką 
kostką można z łatwością pozamiatać 
i umyć. Granit nie chłonie brudu i ku-

rzu, zanieczyszczenia mogą jedynie 
przywrzeć jak osad, którego z łatwo-
ścią możemy się pozbyć. 
Kostka granitowa każdego rodzaju, 
czy to starobruk czy kostka nowa, 
oraz pozostałe produkty granito-
we charakteryzują się niezwykłą 
trwałością i odpornością na warunki 
klimatyczne, ostre jeśli chodzi o Eu-
ropę. Wykorzystując ten naturalny 
kamień w realizacjach ogrodów, 
posesji, podjazdów, ścieżek, alejek, 
dróg itd. mamy gwarancję solidnego 
i praktycznie niezniszczalnego pro-
duktu, który będzie cieszył przez lata 
malowniczym wyglądem.
Moda na niekonwencjonalne i bardzo 
szerokie stosowanie kostki brukowej 
dopiero się rozpoczyna. Dzisiejsze 
podwórko to już nie tylko kawałek 
placu przed naszym domem, ale wi-
zytówka nas i naszego gospodarstwa 
domowego.

Maria 
Stachera
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„Sypialnie” pod Wrocławiem? 

Od kilku lat mieszkańcy stolicy Dolnego Śląska uciekają z miasta do 
okolicznych miasteczek lub wsi. Nowy trend nasila się co raz bardziej. 
Choć do niedawna modne, w dziedzinie nieruchomości, było mieszkanie 
w centrum aglomeracji miejskiej, a własnym mieszkaniu we Wrocławiu 
marzyło wiele osób. Dlaczego „trend” uległ zmianie? 

Główną przyczyną, z jakiej, 
młodzi, pracujący w mieście 
ludzie uciekają z miasta do 
okolicznych małych miejsco-
wości, są względy materialne. 
Dzięki ucieczce z dużej „me-
tropolii” osoby zainteresowa-
ne kupnem mieszkania mogą 
zaoszczędzić na tym nawet do 
60% jego wartości. 
Jeszcze kilka lat temu, od-
rzucano plany przeprowadzki 
do mniejszych miast znaj-
dujących się bezpośrednio 
pod Wrocławiem.  Osoby 
mieszkające w okolicznych 
miasteczkach uciekały do 
stolicy. Zjawisko tłumaczono 
nieatrakcyjnym połączeniem, 
które znacznie uprzykrzałoby 
życie pracujących we Wrocła-
wiu, a niejednokrotnie wiąza-

ło się z porzuceniem pracy.
Teraz mamy do czynienia 
ze zjawiskiem zupełnie od-
wrotnym. Ludzie mieszka-
jący w centrum aglomeracji 
chętnie uciekają do okolicz-
nych miasteczek i wsi. Prze-
prowadzka wcale nie wiąże 
się z rezygnacją z wymarzo-
nej pracy, czy nauki. Dzięki 
modernizacji infrastruktury 
dojazd z miasteczek takich, 
jak Środa Śląska, Oleśnica, 
Oława, Kamieniec Wrocław-
ski, Smolec czy Trzebnica 
zajmuje mniej więcej tyle 
samo czasu, co dotarcie do 
centrum z obrzeży miasta. 
– Razem z żoną postano-
wil iśmy przenieść s ię  do 
Środy Śląskiej. Obydwoje 
pracujemy we Wrocławiu, ja 

jestem radcą prawnym, a moja 
żona prowadzi swój gabi-
net weterynaryjny. Jesteśmy 
młodzi i dopiero „staruje-
my” w dorosłe życie. Chcie-
liśmy wziąć kredyt i kupić 
mieszkanie we Wrocławiu. 
Odstraszyły nas ceny. Po ro-
zejrzeniu się na rynku nie-
ruchomości, stwierdziliśmy, 
że bardziej opłacalne będzie 
kupno mieszkania pod Wro-
cławiem. W przeciwnym razie 
stracilibyśmy około 100 do 
100 tysięcy złotych. Z do-
jazdami nie mamy najmniej-
szych problemów – mówi 
trzydziestoletni Andrzej. 
Według danych pochodzą-
cych z Narodowych Banków 
Polskich coraz więcej kre-
dytów udziela się osobom 

Alicja 
Dubiel mieszkającym poza duży-

mi miastami. Oznacza to, 
że w ostatnich latach wzrosła 
liczba kredytów udzielanych 
małych miejscowościach, 
leżących przy dużych aglo-
meracjach miejskich. 
Nowi mieszkańcy nie tyl-
ko kupują mieszkania, ale 
także budują domy. W ma-
łych miasteczkach wzrosła 
licz nowo wybudowanych 
domków jednorodzinnych. 
Kupno mieszkania, czy bu-
dowa domów to korzyść nie 
tylko dla samych inwestują-
cych w nieruchomość, ale tak-
że dla samorządów lokalnych. 
Nowi mieszkańcy oznaczają 
zwiększone zyski pochodzą-
ce z podatków oraz większe 
subwencje z budżetu państwa. 
Czy zawsze tak jest? 
Niestety, z imigracją wrocła-
wian wiążą się także proble-
my. Nie każdy z nich melduje 
się w nowym miejscu za-
mieszkania Co za tym idzie, 
nie wszystkie podatki tra-
fiają do podwrocławskich 
gmin. Pomimo tego, nowi 
mieszkańcy liczą na to, że 

gmina zapewni im wymagany 
komfort. 
Często też pojawiają się pro-
blemy z integracją lokalne-
go społeczeństwa,  ponie-
waż, wielu przybyszy traktuje 
nowe miejsce zamieszkania, 
jako tzw. sypialnie. Nie funk-
cjonują na co dzień w mia-
steczku, zdecydowaną więk-
szość czasu spędzają we Wro-
cławiu, a do domów powraca-
ją tylko na noc. 
Z  n o w y m i  m i e s z k a ń c a -
mi wiążą się też nowe wydat-
ki. Większość z nich posiada 
już potomstwo, które posyła 
do nowych szkół. W związ-
ku z tym w wielu szkołach 
drastycznie zwiększyła się 
liczba uczniów. Z taką sytu-
acją musiał zmierzyć się Wójt 

Gminy Długołęka Dariusz 
Jedynak, który przez wzrost 
liczby dzieci w okolicznej 
szkole, musiał podjąć decyzję 
o budowie nowej placówki. 
Koszt inwestycji wyniósł ok. 
25 milionów złotych. 
Zainteresowanie miejscowo-
ściami leżącymi bezpośrednio 
pod Wrocławiem stale rośnie. 
Interesują się nimi już nie tyl-
ko przeciętni zjadacze chleba, 
ale także deweloperzy, chcą-
cy budować nowe osiedla 
mieszkalne. Takie osiedla 
powstały już, m.in. w Trzeb-
nicy i Oleśnicy. Czy fala mi-
gracji w końcu się zatrzyma? 
Prognozy mówią, że niestety, 
nie prędko. 
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Czar drewnianych domów

Sytuacja na rynku mieszkań i nieruchomości nie jest najbardziej kolorowa, szcze-
gólnie dla ludzi młodych, którzy dopiero wkraczają w dorosłe życie. Marzeniem 
dzisiaj jest często nawet mieszkanie w bloku, ale jeżeli mamy możliwość, warto 
jest przemyśleć inne, bardziej atrakcyjne opcje.

Ostatnimi czasy moją inten-
sywną uwagę zwróciło za-
gadnienie wyprowadzania się 
mieszkańców dużych miast 
– także więc Wrocławia – 
poza miejskie granice lub na 
mieszczące się jeszcze w ra-
mach ośrodka, ale usytuowane 
na przedmieściach osiedla. 
Wiąże się to także z modą 
na  pos i adan i e  w ła snego 
domu, w którym żyć jest 
z pewnością dużo wygodniej, 
niż w ciasnym mieszkaniu. 
Skąd to moje „świeże” zain-
teresowanie?
Otóż ostatnimi czasy miałem 
okazję odwiedzić moją ko-
leżankę, która na południe 
od Wrocławia (w kierunku na 
Świdnicę) zakupiła właśnie 
swoją własną nieruchomość 
–  prawdziwy dom.  Samo 
sformułowanie może wydać 

się śmieszne czytelnikowi, 
który ma okazję coś takiego 
posiadać, ale dla mnie, oso-
by wychowanej w wielko-
miejskim bloku (który – nie 
ukrywajmy – nie posiadał ol-
brzymiego metrażu pojedyn-
czych mieszkań) jest to coś 
nie do końca wyobrażalnego 
(nawet jeśli w tym momencie 
przyjmuję formę nieco żar-
tobliwą). Zastanowiłem się 
jednak głównie nad mecha-
nizmem który powoduje, że 
ludzie chcą wyprowadzać się 
dzisiaj poza miasto. Być może 
dla wielu jest to oczywiste, ale 
pozwólmy sobie usystematy-
zować ogląd rzeczywistości.
Jeśli ja sam miałbym sobie wy-
obrażać „dlaczego chciałbym 
mieć drewniany domek poza 
miastem?”, to sądzę, że ar-
gumentacji potrafiłbym do-

starczyć sobie dość szybko 
i łatwo. Przede wszystkim 
jest  to chęć prawdziwego 
„posiadania” czegoś na wła-
sność. Czy nie mamy poczucia 
posiadania, kiedy mieszka-
my w zwyczajnym mieszka-
niu? Oczywiście pewnie tak, 
jeśli w istocie jest nasze, ale 
sam psychologicznie odczu-
walny fakt współdzielenia go 
także z innymi mieszkańcami 
bloku czy kamienicy stawia 
całość w kategorii nieco niż-
szej rangi. Nie mówiąc już 
o tym, że „własność” w bloku 
ma charakter nieco iluzo-
ryczny – mam tu na myśl 
fakt wspólnej „własności” 
działki itd. A przecież samo 
posiadanie własnego domo-
stwa jest głęboko zakorze-
nione gdzieś w polskiej, na-
rodowej psychice. Nie ukry-

Tomasz 
Czyżewski

wajmy, mamy przecież mocno 
zaszczepiony szlachecki gen 
dworku, na którym rozwija 
się okoliczne życie.
W naszej kulturze własny dom 
to symbol pewnego spokoju, 
stałości, dostatku. Ciężko 
pracując, w toku mijających 
lat,  chcielibyśmy w okre-
sie starości, emerytury, móc 
spokojnie zasiąść na ławecz-
ce w naszej własnej altance 
i móc podziwiać otaczającą 
nas rzeczywistość. Obok nas 
biegałyby kurki i gęsi, a uko-
chany czworonóg dożywałby 
z nami lat – ech, prawdziwa 
idylla!
Oczywiście posiadanie wła-

snego domu, o czym często 
się zapomina (szczególnie 
łatwo wtedy, kiedy nie ma 
się większych perspektyw, 
by wejść w jego posiadanie), 
to także szereg różnorakich, 
nie zawsze (a może zazwy-
czaj wręcz odwrotnie) przy-
jemnych obowiązków. Bo 
przecież jeżeli kiedy w naszym 
bloku dojdzie do powstania 
dziury w dachu, to przynaj-
mniej w teorii winien zająć 
się tym przedstawiciel spół-
dzielni. Inaczej jest w przy-
padku własnej nieruchomo-
ści ,  gdzie sami będziemy 
musieli poradzić sobie z tego 
typu „udogodnieniami”. Czy 

słońce,  czy deszcz – czy 
zdrowie, czy choroba; trzeba 
oporządzić okolice własnej 
nieruchomości. A to może ro-
dzić wiele problemów, szcze-
gólnie w późniejszym okresie 
życia.
Dobrze, ale na tym dosyć na-
rzekania… bo mimo wszystko 
zdarzają się gorsze proble-
my, niż posiadanie własnego 
domu. A dlaczego właśnie 
zauroczyły mnie te, które 
zbudowane są z drewna? Mają 
one w sobie coś skandynaw-
skiego – prostotę, połączoną 
ze skromną elegancją. 
Ważnym wątkiem w ich kon-
tekście jest popularna dzi-
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siaj  kwestia ekologiczna. 
Co prawda, rzec można, że 
zbudowane są one z drew-
na,  więc i leś drzew musi 
być wycięte, aby wznieść taką 
nieruchomość, natomiast war-
to zwrócić uwagę, że materiał 
ten, w sposób zupełnie natu-
ralny, ulega pełnemu rozkła-
dowi. Stąd z pewnością pewna 
popularność w dzisiejszych 
czasach, w których zwraca się 
na te kwestię baczniejszą niż 
niegdyś uwagę.
Jeżeli jesteśmy przy temacie 
ekologicznym, warto zwrócić 
uwagę, że ludzie wyprowa-
dzają się z miejskich centrów 
z uwagi na właśnie ten aspekt, 
ale rozumiany nieco bardziej 
życiowo. Oczywiście w środ-
ku miejskiego tłoku mamy 
do czynienia z olbrzymią 
dawką różnorakich spalin 
i zanieczyszczeń, które w bar-

dzo istotny sposób wpływa-
ją na nasze zdrowie. Coraz 
częściej zauważalnym pro-
blemem jest także intensyw-
ny hałas, który wytwarzany 
jest w toku ruchu wielkomiej-
skiej przestrzeni. Jest to za-
gadnienie bardzo interesujące 
– naukowcy uznają, że w do-
tychczasowej historii nie mie-
liśmy jeszcze do czynienia 
z okresem, w którym ludzie 
byliby tak mocno narażeni na 
hałas. Widoczne jest to już 
dzisiaj, ale przyszłe dekady 
mają przynieść nam podobno 
miliony osób z poważnymi 
problemami narządów słuchu.
Trochę jednak odbiegliśmy 
od tematu. Jeżeli wyprowa-
dzamy się na przedmieścia 
czy poza miasto, często zna-
czenie odgrywa tutaj wątek 
„społeczny”. W dzisiejszych 
czasach – wbrew marzeniom 

filozofów różnych epok – 
doszliśmy do sytuacji, w któ-
rej celem „człowieka typu 
konsumpcyjnego” jest jak 
najszybsze przekucie akumu-
lacji kapitału w swoich rę-
kach w wzrost statusu spo-
łecznego, skok w hierarchii 
społecznej .  To niewesoła 
konstatacja, ale bywa dziś tak, 
że dom poza miastem kojarzy 
się z pewnym snobizmem. 
Dodajmy jednak – zazwyczaj 
jest całkowicie inaczej i decy-
dują o tym wątki obiektywne!
Kiedy mój sen o drewnianym 
domku pod Wrocławiem bę-
dzie mógł się spełnić? Zo-
baczymy. Jako osoba świeżo 
po studiach znajduję pewne 
ekonomiczne trudności w sa-
mym podejmowaniu wysił-
ku myślowego odnośnie na-
wet wynajęcia mieszkania, 
a cóż dopiero mówić o zaku-
pie własnej nieruchomości, 
ale… Ponoć w końcu przy-
szłość należy do nas, a obiek-
tywnie rzecz biorąc taki dom 
poza miastem może wynieść 
nas nieraz taniej, niż mieszka-
nie w jednym z wrocławskich 
blokowisk.
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Ciepło z drewna

Paleniska w kominkach są z re-
guły krótsze i węższe, jeśli po-
równamy je do pieców kaflo-
wych czy kotłów. Ponieważ nie-
które rodzaje drewna spalają 
się dłużej, inne zaś krócej - 
i w zależności od gatunku w tym 
procesie wydają mniej lub bar-
dziej przyjemny zapach, ważny 
jest właśnie rodzaj drewna jakim 
palimy w naszym kominku.
Ich producenci często zalecają, 
by palić w nich odpowiednim 
gatunkiem drewna. Zazwyczaj 
chodzi tu o gatunki posiadające 
długi proces spalania, co powo-
duje oszczędność w dokładaniu. 
Należy pamiętać, że innym 
gatunkiem drewna i jego wielko-
ścią rozpalamy ogień w komin-
ku, odmiennym zaś utrzymuje-

Wraz z nawrotem mody na przydomowe ko-
minki opalane drewnem, ich użytkownicy za-
częli zaopatrywać się w drewno od leśniczych 
i w tartakach. Problem zrodził się z wielkością 
drewna opałowego, ponieważ to sprzedawane w 
tartakach, cięte jest na różne długości i grubości.

my później płomień. Do rozpa-
lania w kominku należy używać 
surowca bardzo drobno porą-
banego i krótkiego - pociętego 
drewna o dużej suchości.
Przy wyborze gatunków drewna 
opałowego do kominka szcze-
gólna uwagę należy zwrócić 
na jego „wartość opałową”. Do 
utrzymywania płomienia w pa-
lenisku należy wybrać surowiec 
o dużej wartości opałowej, po-
nieważ jest ono najbardziej 
energetyczne. Takim drewnem 
jest zdecydowanie to pochodzą-
ce z drzew liściastych, wśród 
których najwyższe właściwości 
utrzymywania ognia posiada 
dębina. Jej wartość opalowa 
to 2100kwh/mp, a wymiary nie 
mogą przekraczać 30-40 cm. 

Do gatunków o dużej wartości 
opałowej należą także brzoza 
1900kwk/mp, sosna 1700kwk/
mp, olcha 1500kwk/mp i osi-
ka 1400kwk/mp. Oprócz wy-
sokiej wydajności, te gatunki 
drewna (szczególnie dębowe 
i sosnowe) w procesie spala-
nia w kominku wydają przemiły 
zapach leśnego runa, co ma dzia-
łanie terapeutyczne i bardzo po-
zytywny wpływ na nasze samo-
poczucie. Nasz dom wypełni się 
nie tylko ciepłem rzeczywistym, 
ale także i ciepłymi emocjami.
Wybierając gatunek drewna do 
kominka, warto zwrócić uwa-
gę na jego istotną właściwość 
jaką jest ilość włókien, żywicy, 
sęków, wagę. Jeśli zdecydu-
jemy się na palenia drewnem 
z rodziny iglastych, będziemy 
cieszyć się cudownym zapa-
chem żywicy, ale ten gatunek 
drewna bardzo szybko się spala, 
z tego więc względu drewno 
iglaste używa się jako rozpałkę 
do kominków. Najważniejszą 
korzyścią z palenia w kominku 
drewnem jest ekologiczność, 
ponieważ drewno, co oczywi-
ste, jest produktem najbardziej 
naturalnym - nie zanieczyszcza 
środowiska, a w przeciwieństwie 

do węgla zostawia zdecydowanie 
mniej popiołu. 
Ważny jest tutaj nie tylko gatu-
nek drewna którym palimy - naj-
lepsze drewno do palenia w ko-
minku to drewno suche. Takiego 
tworzywa nie uzyskamy o każ-
dej porze roku - okres wycin-
ki w której drewno zostało pozy-
skane ma bardzo duży wpływ 
na jego jakość.      Najlepszy 
czas na kupienie drewna ko-
minkowego to koniec marca 
i początek kwietnia.        W tym 
okresie drewno jest tańsze, 
a przede wszystkim mamy czas 
na przesuszenie go przed zimą. 
Przeschnięty, pocięty surowiec 
należy ułożyć w drewutni 
lub pod zadaszeniem, które 
ochroni je przed zmoknięciem. 
Jest to bardzo ważne ponie-
waż mokre drewno zasmala 
komin, a poza tym nie będzie 
się ono palić, ale zwyczajnie 
dymić i wydawać nieprzyjem-
ny zapach. Jeżeli zostało nam 
drewno z poprzedniego roku, 
należy ułożyć je oddzielnie, 
ponieważ jest ono suchsze, 
niż te świeżo ścięte, więc 
możemy nim palić od razu. 
Warto przygotowywać mate-
riał już rok wcześniej, gdyż 

Maria 
Stachera

będzie ono znacznie suchsze, 
co oszczędzi nam nieprzyjem-
nych sytuacji podczas palenia. 
Przede wszystkim zaś jest ono 
lżejsze niż drewno świeże, co 
jest istotne, jeżeli zachodzi sy-
tuacja w której sami musimy je 
porąbać i przynieść do domu. 
Drewno jest bardziej ekolo-

giczne niż węgiel, ale nie ozna-
cza to, że nie wydziela żad-
nych toksyn do środowiska, 
jednak według najnowszych 
badań, drewno ze wszystkich 
nawet ekologicznych opałów 
jest najzdrowsze dla orga-
nizmu człowieka i najmniej 
szkodliwe dla przyrody.
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Trendy w meblowych zakupach

Czy jako zwykli użytkownicy 
zdajemy sobie sprawę gdzie 
zaczyna się ich historia? Czy 
drewno możemy zastąpić inny-
mi materiałami? Jakie są efek-
ty stosowania zamienników? 
Każdy drewniany mebel swoje 
istnienie zaczyna w lesie. Po-
cząwszy od małej sadzonki na 
dorodnym, stuletnim drzewie 
kończąc. W wieku rębnym, 
leśnicy wyznaczają te, które 
idealnie swoimi walorami pa-
sują do wymagań nabywców. 
Następnie wykwalifikowani 
pilarze z okolicznych ZUL-
-i wycinają je i manipulu-
ją w taki sposób, by perfek-
cyjnie pasowały do warunków 
sprzedażowych. 
Kolejnym etapem powsta-

Piękne komody, szafki i stoły z litego drewna 
bardzo często goszczą w naszych domach. Nic 
dziwnego, bo drewniane meble dodają uroku, 
elegancji i wyjątkowego klimatu niemal każdemu 
pomieszczeniu. 

nia wspomnianych mebli jest 
transport do wybranego tarta-
ku, gdzie drewno kłodowane 
zamienia się w tarcicę. Po-
wstałe fragmenty trafiają bez-
pośrednio do suszenia, bądź  
są rozcinane na odpowiednią 
szerokość na tzw. wielopiłach. 
Proces suszenia jest długo-
trwały, może zająć od kilku 
tygodni, nawet do kilku mie-
sięcy. 
Po suszeniu przychodzi czas 
na klejenie powstałych części 
i nadanie pierwszych walorów 
estetycznych. Następnie nad-
chodzi czas na lakierowanie 
i uszlachetnianie, co odbywa 
się dzięki szerokiej gamie 
olejków. Po nałożeniu odpo-
wiednich substancji przedmiot 

zostaje poddany ponownemu 
suszeniu.
Ostatnim krokiem w budowie 
mebla jest złożenie wszyst-
kich części w całość, tak by 
powstały z nich obiekt cieszył 
przyszłego posiadacza swoją 
funkcjonalnością i urokiem. 
Teraz wystarczy zawieźć go do 
sklepu a następnie do naszego 
domu. 
Meble muszą być robione 
dokładnie i precyzyjnie. Stąd 
ich produkcja jest znacznie 
dłuższa niż tych tworzonych 
z materiałów drewnopochod-

nych. Udowodniono też, że 
drewniane meble korzystnie 
działają na organizm czło-
wieka. 
Jak nie drewniane to jakie? 
Drewniane meble możemy za-
stąpić tymi, które zostały wy-
produkowane z materiałów 
o pochodzeniu drewnopodob-
nym, typu płyty wiórowe, czy 
sklejka. Z punktu widzenia 
ekologów jest to najlepsza 
forma produkcji, gdyż zapo-
biega „nieustannej” wycince 
drzew z naszych rodzimych 
lasów, których nieustannie 

Alicja 
Dubiel

ubywa. Jednak nic bardziej 
mylnego, lesistość polskich 
lasów rośnie. 
Meble drewnopodobne są po-
krywane materiałami do złu-
dzenia przypominającymi imi-
tację prawdziwego drzewa np. 
dębów, sosny, czy drzew egzo-
tycznych. Niestety takie meble 
należy kupować z rozwagą. 
Meble tworzone z pływ wió-
rowych, pokryte ładną (dla 
oka) imitacją przypominającą 
prawdziwe drewno, szybko 
ulegają zniszczeniu. Wiele 
z nich szybko wilgotnieje, 

co zdecydowanie jest nie-
korzystne dla naszego zdro-
wia. Oczywiście wilgotnienie 
materiałów drewnopodob-
nych w dużej mierze zależy 
od miejsca w jakim mieszka-
my i od tego, w jaki sposób jest 
ono ogrzewane. 
W ostatnim czasie bardzo mod-
ne stały się meble na tzw. wy-
soki połysk. Prym wśród tego 
typu rodzaju mebli wiodą 
salonowe meble w kolorze 
bieli uzupełnione czarnymi 
dodatkami lub elementami 
naturalnego drewna. Tego 
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typu rodzaju meble rozja-
śniają i optycznie powięk-
szają pomieszczenie. Meble 
„na wysoki połysk” bardzo 
ładnie prezentują się w kuch-
ni. Zdecydowanym minusem 
tej wersji jest podatność na 
uszkodzenia mechaniczne 
oraz możliwość powstawania 
pęcherzyków powietrza. Je-
śli więc lubisz spędzać swój 
czas w kuchni, wyposaż swoje 
kuchenne królestwo w drew-
niane lub drewnopodobne 
meble. Pomimo imponującej 
prezencji „wysoki połysk” nie 
są praktyczne. 
Zakup mebli jest ważną inwe-

stycją. Chodzi przede wszyst-
kim o to, by nie narażać się na 
zbyt częste wizyty w sklepie 
meblowym. Meble tworzone 
z pływ wiórowych, pokry-
te ładną (dla oka) imitacją 
przypominającą prawdziwe 
drewno, szybko ulegają znisz-
czeniu. 
Chcąc wspierać działania eko-
logiczne narażamy się jedynie 
na częstsze wydatki związane 
z kolejnymi wizytami w skle-
pach meblowych. Warto pa-
miętać, że meble tego typu 
są tańsze i mogą zaskakiwać 
swoją różnorodnością, jednak 
jest to krótkofalowa oszczęd-

ność i nic nie zastąpi produk-
tu drewnianego. Szanowni 
Państwo! Nie bójmy się więc 
eksperymentować z umeblo-
waniem naszego mieszkania 
- ale także poszukiwać tego, 
co jest w sposób realny naj-
bardziej adekwatne dla jego 
idealnej kompozycji. Umeblo-
wanie tworzy w naszym lokum 
atmosferę, dzięki której auten-
tycznie będziemy mogli cie-
szyć się codziennym dobrym 
samopoczuciem. A to prze-

cież ma wpływ na tak wiele 
czynników - i jest swoistym 
fundamentem naszego życio-
wego szczęścia. A więc - do 
dzieła! Rynek oferuje nam 
naprawdę szerokie spektrum 
możliwości,  jeżeli  chodzi 
o umeblowanie naszego do-
mostwa - i nie powinniśmy 
oddawać decydującej roli 
przypadkowi.  Warto roz -
ważyć wszystkie istniejące 
opcje, by wyjść jak najlepiej 
na wyborze ozdoby domu.
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i konserwacji. Podstawą jest 
to samo co w przypadku in-
nych mebli - staranne i częste 
sprzątanie. Bez tego nawet 
najdroższe i najlepsze panele 
podłogowe,  po roku będą 
nadawały się tylko do wy-
miany. To, czy nasza podłoga 
długo będzie nam służyć, nie 
zależy od ceny paneli i pre-
paratów konserwujących, ale 
głównie od tego jak zadbamy 
o porządek.
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W ciągu ostatniej dekady nastała moda na pa-
nele podłogowe. Rynek oferuje różnego rodzaju 
panele od drewnianych, przez laminowane, a 
nawet korkowe. Możemy je położyć zarówno w 
pokojach, jak i kuchni. Niewielu z nas orientuje 
się jednak jak o nie dbać, aby długo cieszyć się 
ładnym widokiem.

Jak dbać o nasze panele

Bez względu na model pa-
neli i miejsce w jakim się 
znajdują, są one narażone na 
oddziaływanie zewnętrznych 
czynników atmosferycznych 
tj. woda i temperatura. Do 
tego niejednokrotnie docho-
dzi narażenie ich na uszko-
dzenia powstałe w procesie 
nawet  najost rożniejszego 
użytkowania. O pielęgnacji 
paneli warto pomyśleć już 
przy ich montażu, ponieważ 
chcąc zabezpieczyć panele 
przed pęknięciem i wilgo-
cią należy położyć piankę 
izolacyjną, która dodatko-
wo wyciszy nam skrzypienie 
podłogi podczas chodzenia. 
Aby woda n ie  dos tawała 
się pod powierzchnie pa-

neli ,  można zabezpieczyć 
luk i  w mie j scach  ł ączeń 
za pomocą lakieru,  który 
utrudni wnikanie wody pod 
panele. W celach ochronnych 
można co jakiś  czas (ok. 
dwóch lat) polakierować je 
jedną warstwą substancji - 
zarówno te drewniane, jak 
i  l aminowane .  Kole jnym 
problemem z jakim często 
zmagają s ię  użytkownicy 
paneli jest ich czyszczenie. 
Bez względu na rodzaj tego 
podłoża, nie wolno ich szoro-
wać szczotkami, które mogą 
zarysować powierzchnie. Do 
tego typu narzędzi należą np. 
nieodpowiednie, frędzlowate 
mopy. Paneli nie należy myć 
dużą ilością spienionej, gorą-

Maria 
Stachera 

cej wody z płynem.    W celu 
utrzymania paneli w jak naj-
lepszym stanie, należy często 
odkurzać je poprzez zamiata-
nie miękką miotłą - zawsze 
przed myciem. Panele należy 
przecierać lekko zwilżonym 
mopem,  którego szmatka 
jest wykonana z antystatycz-
nego materiału. Ten typ mopa 
nie tylko jednorazowo ściera 
znacznie większą powierzch-
nie paneli, ale także zabezpie-
cza przed zbyt dużym wni-
kaniem wody w szczeliny 
pomiędzy panelami.
Jeżeli  chcemy, aby nasza 
podłoga była dłużej czyste, 
a jednocześnie pragniemy 
ochronić ją przed zniszcze-
niem, powinniśmy pamiętać, 
aby podczas  czyszczenia 
używać mleczek,  płynów 
i koncentratów specjalnie 
przygotowanych, by służyć 
tego typu powierzchniom.
Przy zakupie tego typu środ-
ków czystości musimy pa-
miętać, aby nie zawierały 
one amoniaku oraz fosforanu. 
Płyny przeznaczone do czysz-
czenia paneli mają w swoim 
składzie naturalne elemen-
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ty żywic akrylowych. Nie-
mniej ważną jest technika, 
jaką ścieramy panele. Od niej 
zależy czy powstaną zacieki. 
Aby ich uniknąć powinniśmy 
przecierać je w kierunku 
ich ułożenia, oraz co naj-
mniej raz na pół roku nałożyć 
pastę nabłyszczającą, która 
ochroni panele przed kurzem.
Możemy zabezpieczyć też 
panele przed uszkodzeniami 
mechan icznymi .  Pods ta -
wową formą dokonywania 
takiej ochrony jest położe-
nie pianki na podłogę jesz-
cze przed ułożeniem paneli. 
Może się to wydać zabawne, 
ale podczas jej użytkowania 
powinniśmy chodzić w kap-
ciach o miękkiej lub ela-
stycznej podeszwie, która 
nie porysuje podłogi, ani nie 
doprowadzi do nagminnego 
ślizgania się po powierzchni. 
Nie należy poruszać się po 
panelach w szpilkach czy in-
nym obuwiu przeznaczonym 
do chodzenia po dworze, 
ponieważ piasek, żwir lub 
śnieg z solą powodują trwałe 
zniszczenie nawet najlepiej 
zakonserwowanej podłogi. 

Warto pomyśleć też o przy-
klejeniu filcowych podkładek 
pod często przesuwane meble 
tj. stół, biurko czy krzesła. 
Pod krzes ło  b iurowe (na 
kółkach) można umieścić 
gumową podkładkę lub wy-
kładzinę o wielkości takiej, 
na jaką wysuwamy krzesło. 
W b r e w  p o z o r o m ,  j e ż e l i 
od początku dobrze zadba-
my o odpowiednie zabezpie-
czenia, panele nie są trud-
ne w utrzymaniu czystości 
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i zbuduje bardzo pozytywne kontakty 
z naszymi najbliższymi.
Ciekawą opcją jest odwiedzenie 
Wrocławskiego Centrum Senio-
ra, w którym odbywa się szereg róż-
norakich imprez i warsztatów. To co 
naprawdę ważne, o czym powinniśmy 
pamiętać, to jak najwięcej przebywać 
pośród ludzi. Nie uciekać od świata, 
ale jak najmocniej w nim uczestni-
czyć. Brać udział w czym tylko mo-
żemy, żaby jak najlepiej spożytkować 
nasze dojrzałe lata.

Możliwości jest zresztą jednak bar-
dzo wiele – i szczerze mówiąc nie 
potrzeba dużej wyobraźni, aby real-
nie znaleźć coś odpowiedniego dla 
siebie; rozwijającego, przyjemnego, 
dodającego ducha i witalności. Wy-
starczy spróbować – a więc próbuj-
my! I tego sobie oraz Państwu życzę 
z całego serca.

Kiedy piszę ten artykuł, za oknem jest 
już szaro-buro, a z nieba płyną rzęsiste 
krople ciężkiego, nieprzyjemnego 
deszczu, opatulonego w chłodny za-
pewne i porywisty wiatr. Choć mamy 
dopiero wrzesień (więc nie ma co 
panikować!), a niejeden ciepły dzień 
jeszcze przed nami, nie zatrzymamy 
przecież tego, co nieuchronne. Nie ma 
się co jednak załamywać. Niejedną 
przecież jesień już przeżyliśmy, prze-
żyjemy i tę kolejną, choć może nie 
nastraja nas to nazbyt optymistycznie. 
Jak nie stracić pogody ducha, kiedy 
za oknem szaro, a temperatura gwał-
townie spada? Kiedy szaruga przesła-
nia błękit nieba? Jest na to wiele, wiele 
sposobów!
Każdy senior winien pamiętać, że 
żaden czas nie jest czasem straconym. 
Współcześnie istnieje wiele różnora-
kich ośrodków, tzw. uniwersytetów 
trzeciego wieku (coraz bardziej popu-

larnych w naszym kraju), które oferują 
szereg ciekawych zajęć, możliwo-
ści rozwijania swoich zainteresowań – 
czy rzucania się w wir nowych. Warto 
nie zostawać w tyle i brać z życia jak 
najwięcej. Jeśli chodzi i jesień cóż 
lepszego nad plenerowe warsztaty 
malarskie? W końcu ta pora roku 
mimo wielu negatywnych konotacji 
ma w sobie wyrafinowane piękno, 
które po prostu warto odkryć, poznać 
i zakochać się w nim. Październiko-
wy pejzaż, złote liście, intrygująca 
przyroda… Nawet jeżeli nigdy nie 
próbowaliśmy swoich sił w malar-
stwie – to kiedy, jak nie dzisiaj?
Innym pomysłem są z pewnością 
spacery. Warto zabrać się za nie 
z systematycznością, ponieważ są do-
skonałym sposobem, aby nie stracić 
zarówno zdrowia, jak i entuzjazmu 
oraz chęci do życia. Najgorsze co 
można zrobić to położyć się w łóżku, 

usiąść w fotelu przed telewizorem – 
i czekać na cud, narzekając na wszyst-
ko co dookoła. Wtedy właśnie traci 
się radość życia. Postarajmy się 
odezwać do znajomego, sąsiada, 
krewnego – i razem wyruszyć na 
jesienny spacer. Najlepiej ująć to w ja-
kiś konkretny plan. Postawmy sobie 
za cel np. wyruszenie na przemarsz 
po wszystkich wrocławskich parkach 
(lub przynajmniej większości). W ten 
sposób nasza jesień będzie zagospoda-
rowana w bardzo przyjemny sposób. 
A może na spacer uda nam się wy-
ciągnąć nasze wnuki? Dzięki temu 
będziemy mogli zająć się tak przy-
jemnymi czynnościami jak zbieranie 
kasztanów, żołędzi czy tworzenie 
liściastych, wielobarwnych bukietów. 
Później – do domu! Tworzenie kaszta-
nowych ludzików być może przypo-
mni nam nasze własne dzieciństwo, 
a na pewno przysporzy wiele radości 

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

Po lubianym przez prawie wszystkich lecie, powoli nadciągają miesiące nieco smutniej-
sze, jesienne. Co robić, aby nuda nie wzięła szturmem naszego życia – i abyśmy mogli 
cieszyć się niezmienną pogodą ducha… mimo nie zawsze pięknej pogody? 

Smutne miesiące? Artur Kaczmarek
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Być w pełni sprawnym

W pewnym wieku, co zu-
pełnie oczywiste i natural-
ne, dotykają nas różnorakie 
schorzenia, wobec których 
czasem musimy skapi tu -
lować. Nie ze względu na 
brak motywacji, brak chęci 
do walki czy łatwość pod-
dawania się, ale po prostu 
– zdrowie ludzkie i organizm 
człowieka nie są niestety nie-
zniszczalne i w pewnym mo-
mencie życia ulegają swoistej 
degeneracji. Takie są prawa 
natury. Schorzenia jakie nas 
dotykają są to ubytki na zdro-
wiu różnorakiego rodzaju 
– jednym z najgorszych jest 
jednak utrata pełni zdolności 
motorycznych. To zawsze 
oznacza dużą dozę ubez-
własnowolnienia,  którego 
nie życzy się przecież nawet 
najgorszemu wrogowi. Jeśli 

Nie ma nic gorszego, dla człowieka, który pa-
mięta jeszcze wyraźnie, jak niegdyś, w pełni sił, 
mógł poruszać się w pełni sprawnie, a teraz – 
podupadłszy na zdrowiu, ma z tym problemy.

już jednak dotknie nas tego 
typu sytuacja – cóż zrobić, 
nie na wszystko mamy wpływ 
– nie  można s ię  za łamy -
wać. Wiadomo, że nie jest 
to przecież nazbyt proste, 
ale dzisiejsza rzeczywistość 
i tak jest prostsza, niż jeszcze 
całkiem niedawno.
Ostatnie dekada w naszym 
kraju przyniosła przecież 
zdecydowane podwyższenie 
s tandardów komfortu po-
ruszania się w przestrzeni 
publicznej dla osób niepeł-
nosprawnych. Mamy do czy-
nienia z coraz większą ilo-
ścią chociażby zwyczajnych 
podjazdów z  bar ierkami , 
które umożliwiają ludziom 
z tego rodzaju problemami 
dojście do miejsc, jakie jesz-
cze niedawno wydawały się 
być zupełnie niedostępnymi. 

Na przestrzeni lat wpływ na 
takie zmiany miały m.in. róż-
norakie inicjatywy obywatel-
skie, a także lobbing posłów 
dotkniętych niepełnospraw-
nością, którego dokonywa-
li w polskim parlamencie. 
Jednym z bardziej pomoc-
nych środków ułatwiających 

życie ludziom z problemami 
motorycznymi właśc iwy -
mi dla inwalidztwa są spe-
cjalne windy, dzięki któ-
rym osoby poruszające się 
na wózkach w sposób prosty 
mogą pokonywać różnorakie 
niesprzyjające uwarunkowa-
nia w terenie.
Choć problem jest wyraźny 
i trudno przezwyciężalny, 
to jednak warto zauważyć, 
że w tym kontekście dzieje 
się w naszym kraju coraz 

Jan 
Misztal

lepiej. W ramach różnorakich 
funduszów pańs twowych 
oraz związanych z Unią Eu-
ropejską tego typu inwestycje 
są realizowane coraz inten-
sywniej. I w gruncie rzeczy 
bardzo dobrze, ponieważ nie 
ma powodu, by współczesne 
społeczeństwo, które dokona-
ło na przestrzeni dziejów już 
tak intensywnej akumulacji 
kapitału, nie miało pomagać 
tym, którzy pomocy potrze-
bują najbardziej, ponieważ 

sami z siebie nie są w stanie 
sobie poradzić. Dodatkowe 
znaczenie ma tutaj oczywi-
ście rozwój techniki, która 
idzie nam dziś  w sukurs. 
Bardzo nowoczesne wózki in-
walidzkie pozwalają nie mę-
czyć się tak łatwo i w sposób 
naprawdę wygodny poruszać 
się po naszych zatłoczonych 
chodnikach. Oczywiście nie-
pełnosprawność jest wielkim 
nieszczęściem, ale można 
złagodzić jej skutki.

Dni cław 2014
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Minęły już bezpowrotnie letnie miesiące, choć zdarzać 
się przecież będą jeszcze ciepłe dni (jak na przykład ten, 
w którym kreślę poniższe słowa). Wszystko przemija – 
taka jest przecież kolej rzeczy – ale nie oznacza to, że 
nadal nie można jak najintensywniej cieszyć się każdą 
jesienną chwilą.

Złota jesień

Podobnie jest przecież z całym naszym 
życiem. Człowiek ma do czynienia 
ze swoją wiosną, latem, ale następnie 
także i jesienią. I podobnie jak w natural-
nym cyklu przyrody – nie ma powodu, 
abyśmy nie potrafili odpowiednio 
cieszyć się każdą z tych życiowych pór. 
Zazwyczaj bywa to jednak niełatwe. Nie 
ma przecież jednej, uniwersalnej recepty 
na „radość z życia”, choć szczęście 
jako najwyższą wartość i cel człowieka 
postrzegali już starożytni filozofowie.
Współczesne czasy przynoszą nam 
częstokroć wiele smutków i rozterek. 
W wielu przypadkach wynika to z ich 
nieodmiennego charakteru, który bardzo 
zmienił się na przestrzeni ostatnich de-
kad. Żyjemy w ciągłym pędzie – pracu-
jąc, ucząc się, podróżując, przyswajając 
co rusz nowe informacje. Brakuje nam 
czasu i spokoju, nie mamy więc też 
często możliwości, aby zająć się tym, co 
naprawdę ważne – a czym zająć się po-
winniśmy. Jednym z problemów współ-
czesności jest niestety nadwyrężenie wię-
zi społecznych. Nierzadko podnosi się 
przecież problem niezmiernie małej 

ilości czasu, jaki rodzice poświęcają swo-
im pociechom. Podobnie jest także, jeżeli 
chodzi o możliwości podołania swo-
im rodzinnym obowiązkom, które wiążą 
nas z naszymi rodzicami w wieku 
emerytalnym. To zagadnienie niełatwe. 
Z naszymi rodzicami, siłą samej, na-
turalnej rzeczy, związani jesteśmy 
od samych narodzin. Pełnią oni bardzo 
istotną (najistotniejszą!) rolę w procesie 
naszego wychowania – dają nam warto-
ści, emocje, wizje, umiejętności, dzielą 
się z nami swoim doświadczeniem. 
W sposób oczywisty chcielibyśmy się im 
odwdzięczyć; szczególnie wtedy, kiedy 
sami już dochodzą do wieku, w któ-
rym wymagają naszej pomocy – a nawet 
jeżeli nie, to łakną z pewnością kontaktu 
z najbliższymi. Niestety nie zawsze 
jesteśmy w stanie zadośćuczynić tym 
naturalnym pragnieniom. W grę wcho-
dzą tu właśnie czynniki obiektywne 
związane z współczesną rzeczywistością. 
Co zatem zrobić?
Dobrym rozwiązaniem są miejsca 
tj. Rezydencja Dla Seniorów „Złote 
Borki”, która mieści się nieopodal Ole-

sna w województwie opolskim (niecałe 
100 km od stolicy Dolnego Śląska). Oso-
ba w wieku emerytalnym, która w nor-
malnej sytuacji często musiałaby spędzać 
samotny czas we własnym domu, może 
cieszyć się tutaj towarzystwem rówieśni-
ków, co ma ogromne znaczenie – jest tak 
przecież w każdym momencie naszego 
życia, a to akurat nie ulega zmianie. W tej 
sytuacji senior jest w stanie z radością 
przeżywać kolejne dni i czerpać z życia 
jak najwięcej, a dzięki temu móc cieszyć 
się szczęściem. Innym aspektem, który 
przemawia za takim rozwiązaniem jest 
fakt, że starszy człowiek – w spo-
sób, niestety, jak najbardziej naturalny 
– w pewnym wieku zaczyna mieć 
problemy ze zdrowiem. Nie zawsze też 
jesteśmy w stanie osobiście zapewnić 
mu odpowiednią opieką, nie mówiąc 
już o sytuacjach, w których wymaga 
on opieki na stałe, 24 godziny na dobę. 
„Złote Borki” oferują pakiet pomocy 
medycznej i opieki w ramach ceny 
pobytu w Rezydencji, co znacząco 
ułatwia całą sprawę i pozwala seniorowi 
na autentyczne dbanie o swoje zdrowie.
Oczywiście w naszym kraju pokutuje 
jeszcze – zupełnie niezrozumiałe – prze-
konanie, iż jest coś zdrożnego w pobycie 
seniora w tego typu miejscu. Cóż, irra-
cjonalne wątki należy odrzucić, bo stoją 
one właśnie na przeszkodzie szczęściu 
samej starszej osoby, która potrzebuje na-
leżnej i adekwatnej dozy zainteresowania. 
Nie bójmy się jej go zapewnić!
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Słowow ro c ł aw i a n

Około 500 milionów ludzi na 
całym świecie cierpi w wyniku 
ubytku słuchu. Problem najczęściej 
dotyka osoby starsze, skutecz-
nie utrudniając im funkcjonowa-
nie w stale pędzącym świecie, 
przeszkadzając w codziennej 
komunikacji oraz narażając na 
bolesne uczucie wstydu. Ubytki 
słuchu różnią się między sobą, jed-
nak zdecydowana ich większość 
ma charakter obu uszny.
- Czy osoby mające ubytek słu-
chu w każdym uchu powinny 
nosić dwa aparaty słuchowe?
Ryszard Mikołajewski: - Tak, 
z całą pewnością takie rozwiązanie 
jest dla nich bardzo korzystne. 
Każdy mój pacjent, którego udało 
mi się przekonać do dwóch apara-
tów, potwierdzi moje słowa.
- Może Pan podać przykład 
z życia codziennego?
R.M.: -  Rozpatrzmy choćby 
dźwięk klaksonu samochodowego. 
Docierający do uszu sygnał infor-

muje nas o niebezpieczeństwie. 
W ciągu ułamka sekundy mózg po-
równuje informacje z obu uszu, ta-
kie jak natężenie fal dźwiękowych 
oraz momenty, w których dźwięk 
dobiegł do każdego ucha. Dzięki 
temu natychmiast zdajemy sobie 
sprawę, z której strony dochodzi 
dźwięk i jak daleko znajduje się 
jego źródło oraz jesteśmy w stanie 
uniknąć niebezpieczeństwa.
- Ogromnym kłopotem niedosły-
szących pacjentów jest także ro-
zumienie mowy w hałaśliwym 
otoczeniu. Czy dwa aparaty 
pozwalają rozwiązać także ten 
problem?
R.M.: - Hałas otoczenia utrud-
nia rozumienie mowy. Dla osób, 
które nie słyszą oboma uszami 
tak samo dobrze, wyodrębnie-
nie poszczególnych głosów jest 
trudne. Mózg potrzebuje infor-
macji z obu uszu, aby skutecz-
nie rozróżniać dźwięki w trudnych 
sytuacjach słuchowych, takich 

jak rozmowa w zatłoczonej ka-
wiarni lub w pomieszczeniu, do 
którego dobiegają hałasy prze-
jeżdżających ulicą pojazdów. 
Dwa aparaty słuchowe pozwala-
ją wspomóc naturalną zdolność 
mózgu do „filtrowania” hałasów 
dochodzących z tła.
- Lekarze zwracają także uwagę 
na ryzyko utraty zdolności ro-
zumienia mowy w przypadku 
zupełnej rezygnacji z noszenia 
aparatu słuchowego. Czy może 
tak się stać, jeśli nosimy tylko 
jeden aparat słuchowy?
R.M.: - Zjawisko, o którym tu mó-
wimy, to tak zwana deprywacja 
słuchu. Polega na stopniowym 
traceniu przez mózg umiejętności 
przetwarzania informacji w wyni-
ku trwałego braku pobudzania ucha 
bodźcem akustycznym. Im wcze-
śniej zdecydujemy się na noszenie 
aparatu słuchowego na dotkniętym 
ubytkiem słuchu uchu, tym mniej-
sze ryzyko wystąpienia deprywacji 

słuchu oraz tym większa korzyść 
z noszenia aparatów słuchowych. 
W dwóch aparatach słuchowych 
dźwięki są przyjemniejsze do słu-
chania, nie trzeba się wysilać, aby 
je usłyszeć. W naturalny sposób 
są odbierane czysto, z odpowied-
nim poczuciem głośności 
i przestrzenności. Uzyskanie takie-
go efektu z jednym aparatem słu-
chowym nie jest możliwe w przy-
padku osób dotkniętych ubytkiem 
słuchu na obu uszach.
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Aparat słuchowy 
     – jeden czy dwa?
Porada laryngologa: Doktor Ryszard Mikołajewski, laryngolog z 
15-letnim stażem, odpowiada na pytania dotyczące niedosłuchu.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby na 
bezpłatne badania słuchu i konsultację protetyka. 
Możliwe wizyty domowe. Z uwagi na duże zainte-
resowanie naszymi usługami prosimy o telefoniczne 
umawianie wizyt. 
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Słuchmed, Wrocław ul. Borowska 174, czynne: 
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00 
tel. 71 797 81 02 lub 664 03 04 71 oraz Słuchmed 
Wrocław ul. Przyjaźni 54, czynne: od poniedział-
ku do piątku w godz. 8.30-16.30 tel. 71 307 06 20.
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W życiu człowieka jest miejsce na przyjemności 
i obowiązki – nie zawsze mające charakter tych 
pierwszych. Co zrobić, kiedy nijak nie potrafimy 
zmusić się do robienia tego, co konieczne?

Problemy z porządkiem?

Pierwsza myśl, którą uczy 
samo życie to, po prostu, 
przemóc się – i robić to co 
trzeba. Codzienność niesie 
ze sobą wiele  czynności , 
które niekoniecznie musi 
uwielbiać. Dla mnie osobiście 
zawsze „traumą” była kwestia 
prania i zmywania naczyń. 
Na samą myśl o czyszczeniu 
i wycieraniu talerzy wyję-
tych ze zlewu robiło mi się 
słabo, a do pralki zbliżałem 
się jedynie wtedy, kiedy było 
to konieczne. Z czasem, kiedy 
urodziły się dzieci, a obo-
wiązki narastały, taka niechęć 
zeszła na dalszy plan. Po 
prostu przyzwyczaiłem się, że 
pewne czynności zwyczajnie 
trzeba wykonać, niezależnie 
czy to się nam podoba, czy 
nie. Ale dosyć depresyjności! 

Obecnie coraz bardziej po-
pularne staje się wynajmo-
wanie  pomocy domowej , 
która zajmuje się chociażby 
sprzątaniem naszego miesz-
kania, podczas gdy my, kiedy 
powrócimy już z pracy, może-
my zając się tym, co naprawdę 
przyjemne, zamiast zajmować 
się  wycieraniem podłogi . 
W tym kontekście skorzystać 
można z dwóch opcji – po 
pierwsze profesjonalne fir-
my sprzątające, które wyślą 
do nas jednego ze swoich 
pracowników, natomiast po 
drugie zwyczajne wynajęcie 
osoby chcącej zajmować się 
tego typu pracą – często są to 
przyjezdni z innych krajów, 
ale także studentki lub oso-
by w wieku emerytalnym. 
Niektórych może to zdzi-

Tomasz 
Michalski

wić, ale nie kosztuje to aż 
tak wiele.
Ostatecznie może jednak zde-
cydujemy się na prace wła-
snych rąk… W końcu obecnie 
na rynku mamy do czynienia 
z całkiem sporą gamą różno-
rakich środków czystości, na-
rzędzi, które służą myciu roz-
maitych powierzchni i in-
nych pomocnych rzeczy. Nie 
jest więc tak źle i nawet najbar-
dziej wybredni konsumenci, 
może nie w stopniu mistrzow-
skim, ale będą w stanie od-
świeżyć i utrzymać w czystości 
swoje lokum – np. przed wi-
zytą wymagającej teściowej. 
Do roboty Panie i Panowie 
– albo sprzątamy, albo wynaj-
mujemy odpowiednią pomoc. 
Tertium non datur!
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Z czasem nastała moda na 
coraz krótsze firanki, co – 
żartobliwie ujmując - stało 
się zachętą do zaintereso-
wania wścibskich sąsiadów 
tym, co dzieje się w naszym 
domu. W odpowiedzi na po-
trzebę prywatności pojawiły 
się na rynku żaluzje piono-
we, wykonane z różnych ma-
teriałów takich jak jedwab, 
drewno czy tkaniny verticale. 
Żaluzje wykonane z jedwa-
biu można prać jak zwykła 
tkaninę ,  ponieważ są  ła -
twe w demontażu, a materiał 
z jakiego zostały wykonane 
te żaluzje jest zwiewny, na-
daje oknu poczucie lekkości, 
ciepła i elegancji. Drewniane 
żaluzje nadają wnętrzu wra-
żenie ciepła, bezpieczeństwa 
- są wykonane z cienkich 

Okienne piękno
Maria 
Stachera

listewek, co pozawala na ła-
twe utrzymanie czystości po-
nieważ wystarczy przetrzeć 
każde  pasmo śc ie reczką , 
a żaluzje lśnić będą jak nowe. 
Żaluzje Verticale tradycyj-
nie wykonane są z natural-
nego mater ia łu ,  możl iwe 
do montażu w nietypowych 
miejscach tj. skosy przy scho-
dach. W tym typie żaluzji 
możliwa jest regulacja kąta 
ustawienia pasów, co pozwa-
la rozpraszać światło i uzy-
skać efekt dopuszczenia lub 
ograniczenia światła zależnie 
od naszych potrzeb. Najwięk-
szymi zaletami żaluzji jest 
ochrona przed nagrzaniem 
pokoju w słoneczne dni, moż-
liwość regulacji światła po-
przez obracane i przesuwane 
pasy. Dzięki szerokiej gamie 

kolorów istnieje możliwość 
dopasowania do niemal każ-
dego pomieszczenia. Można 
je stosować nie tylko jako 
zasłony okien, ale również 
innych pomieszczeń.
S t o s u n k o w o  n i e d a w n o 
na rynku pojawiły się rolety, 
s tając się najpopularniej-
szą, a zarazem uniwersalną 
formą ozdoby okna. Dzię-
ki swojemu nowoczesnemu 
projektowi, nadają się one 
do zas tosowania  n ie  ty l -
ko w domu, ale też w biurach. 
Obecnie mamy kilka mode-
li rolet – jednym z modeli 
są rolety wewnętrzne, któ-
re wykonane są najczęściej 
z kolorowego, tekstylnego 
materiału. Sprawdzą się one 
idealnie w formie przysłon 
dopasowanych do wnętrza 

W naszym kraju od dawien dawna istnieje tradycja przystrajania 
okien. Niegdyś zazwyczaj wieszano jedwabne, długie firany, 
obowiązkowo w kolorze białym. W celu ochrony przed słońcem 
posiłkowano się często grubymi, ciemnymi zasłonami, które do-
datkowo - fikuśnie podpinane - pełniły formę ozdobną. 
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każdego pokoju - zarówno 
dziennego jak i sypialni. Ten 
typ rolet nadaje chroni miesz-
kanie przed utratą ciepła. Gdy 
na dworze zimno, poprawia 
to nastrój w pochmurne dni. 
Rolety wewnętrzne są bardzo 
łatwe w montażu i  utrzy-
maniu czystość - materiał 
z jakiego są wykonane po-
zwala na lekkie przetarcie go 
szmatką z płynem do naczyń. 
Dla miłośników firanek, któ-
rzy nie maja jednak warun-
ków do tego aby założyć 
firanki, polecam rolety rzym-
skie . Wykonane są one z de-
likatnego prześwitującego 

materiału,  które ochronią 
nasz dom przed przygrzewa-
jącym  słońcem. Jeżeli za-
leży nam na zabezpieczeniu 
mieszkania przed włamaniem 
i zabrudzeniu okien, powin-
niśmy zamontować rolety 
zewnętrzne. W zależności 
od tego w jakim celu je mon-
tujemy, powinniśmy dobrać 
odpowiedni ich typ - rolety 
zewnętrzne zabezpieczające, 
ochronią nam okno przed 
nieczystością oraz nadmier-
nym słońcem. Ale gdy zależy 
nam na zabezpieczeniu domu 
przed włamaniem, należy wy-
brać rolety zewnętrzne ate-

stowane. Ich główną funkcją 
jest zabezpieczenie naszego 
domu przed  włamaniem. 
Bez względu na to, czy zde-
cydujemy się na rolety ate-
stowane czy zwykłe rolety 
zewnętrzne, utrudnimy wła-
mywaczowi dostanie się do 
naszego domu czy miesz-
kania. Rolety tym samym 
zwiększają poczucie naszego 
bezpieczeństwa, co zmniejsza 
naszą codzienną dawkę stre-
su, który prowadzi do poważ-
nych chorób serca. Wystrój 
naszego okna jes t  ważny 
- nie tylko ze względu na 
utrzymanie naszej prywat-
ności z daleka od niepowo-
łanych osób. Pomaga także 
zadbać o czystość domu. 
Sposób w jaki mamy ustro-
jone okno wpływa na nasze 
samopoczucie. Wpuśćmy do 
naszego mieszkania więcej 
słońca – szczególnie jesienią!
Dlaczego? Ponieważ uważa 
się często, że jest to miesiąc 
nieco depresyjny, a to wła-
śnie z  powodu braku do -
stępu do tak dużej  i lości 
promieni słonecznych, które 
mają olbrzymi wpływ na na-
sze osobiste samopoczucie. 
Dajmy więc sobie więcej 
szczęścia - chociażby poprzez 
słońce.
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Deweloper na swoim

Nikt, kto nawet jako tako stara 
się obserwować polską prze-
strzeń publiczną, uwarunko-
wania dotyczące polskiego 
społeczeństwa… Nie, wróć! 
Każdy, kto tylko nie cierpi na 
bardzo poważną wadę zmysłu 
obserwacyjnego, jest w stanie 
powiedzieć, że z polskim ryn-
kiem nieruchomości, budownic-
twem mieszkaniowym itd. coś 
jest nie tak. Szczególny problem 
mają młodzi ludzie, którzy 
dopiero wkraczają w dorosłe 
życie, mają aspiracje odnośnie 
zakładania własnej rodziny, ale 
ogólne uwarunkowania społecz-
no-ekonomiczne zwyczajnie nie 
pozwalają im na zakup swojego 
lokum. Jedynym wyjściem, któ-
re pozostaje, a które stosowane 
jest w naszej rzeczywistości 

Nowy program „Mieszkanie dla Młodych”, który jakiś czas temu zastąpił 
słynną „Rodzinę na Swoim”, znajduje wielu zaprzysięgłych krytyków, 
podobnie zresztą jak projekt wcześniejszy. Co jest nie tak z rządową 
propozycją?

nader często, jest oczywiście 
kredyt (warto przecież także 
dodać, że nie jest to rozwiązanie 
możliwe dla wszystkich). Nie 
przypadkiem zwykło się humo-
rystycznie mówić, że dziś w Pol-
sce nic nie łączy współmałżon-
ków tak mocno jak wspólne 
zadłużenie hipoteczne – np. na 
okres 30 lat. Zdarza się więc 
(taka jest statystyczna rzeczy-
wistość), że kochających się nie-
gdyś ludzi rozdzielił już… roz-
wód – ale zobowiązań wobec 
banku oczywiście nadal utrzy-
mują się w mocy.
„Mojemu Koledze rodzice ku-
pili, na zakończenie studiów, 
mieszkanie w jednej z pod-
wrocławskich miejscowości. 
Ani dobry dojazd, ani specjal-
nie atrakcyjnie. Co prawda 

lokum jest bardzo schludnie 
i nowocześnie (ale także dużym 
kosztem) wykończone, posiada 
modne sprzęty itd., ale jest nie-
wielkie i trudno sobie wyobra-
zić, żeby mógł tam zamieszkać 
z kimś więcej, niż tylko dziew-
czyną. Kosztowało ok. 300 
tys. 300 tys.! Skąd przeciętny 
młody człowiek ma wziąć takie 
pieniądze?! Przecież nawet przy 
założeniu, że zarabiam 3 tys. 
złotych miesięcznie i odkładam 
całą kwotę (co jest niemożliwe), 
nie wydając nic na bieżące ży-
cie, to i tak musiałbym odkładać 
jakieś dziesięć lat. Paranoja!” 
– nie ukrywa swych emocji 
Łukasz, świeżo upieczony ab-
solwent studiów na Uniwersy-
tecie Wrocławskim. I trudno 
się dziwić jego wzburzeniu, bo 

sytuacja rzeczywiście jest w du-
żej mierze katastrofalna.
W związku z tym, aby wspomóc 
młodych ludzi chcących rozpo-
cząć samodzielne życie w wła-
snym lokum, państwo posta-
nowiło stworzyć nowy projekt 
pod nazwą „Mieszkanie dla 
Młodych”. Już sam pomysł 
nie wzbudził wielkiego entuzja-
zmu. Ktoś mógłby powiedzieć, 
że to jakaś zaciekła, natarczywa 
i bezpodstawna nieufność oby-
wateli polskich wobec państwa, 
gdyby nie to, że… nie jest 
ona w tym przypadku do końca 
bezpodstawną.
Przeprowadzając analizę funk-
cjonowania projektu „Miesz-
kanie dla Młodych” sam Naro-
dowy Bank Polski bardzo ostro 
skrytykował program, jako 
służący w istocie nie interesom 
młodych ludzi, a deweloperów. 
Przede wszystkim zwrócić trze-
ba uwagę na fakt, że pomoc 
finansowo-kredytowa, która 
udzielana jest uczestnikom 
projektu, dotyczy tylko i wy-
łącznie tych, którzy zdecydują 
się zakupić całkowicie nowe 
mieszkanie. W analizie słusz-
nie zauważa się, że projekt, 
który autentycznie miałby ambi-
cję realizowania jakichkolwiek 
celów społecznych, musiał-
by wspierać także konsumen-

Radosław 
Pater

tów, którzy chcą zakupić lokum 
na rynku wtórnym. Już z miej-
sca widać wiem, że służyć może 
one wyłącznie wyższym war-
stwom społecznym, a nie taki 
jest przecież w gruncie rzeczy 
główny cel postulatów dofi-
nansowywania mających trud-
ności z pozyskaniem własnego 
gospodarstwa domowego. Dziś 
projekt ten oferuje od 10% do 
15% pokrycia kosztów kredytu 
(zależnie od ilości posiadanych 

dzieci). Główną jego wadą jest 
jednak ukierunkowanie nie na 
te grupy społeczne, którym re-
alnie powinien służyć.
Ważnym postulatem w tym kon-
tekście jest także wskazywanie 
na potrzebę dokonywania oceny 
stanu majątkowego nabywają-
cych, aby realnie móc ulżyć wła-
śnie tym, którzy naprawdę po-
trzebują ekonomicznej pomocy 
państwa, które ma realizować 
swoje cele społeczne.
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Ogród jesienią

Jesień to nie tylko czas zbio-
rów, ale także jedyny mo-
ment, w którym należy w od-
powiedni sposób przygotować 
działkę, do nadchodzącej zimy. 
Bardzo ważne jest by po zi-
mowym okresie gleba była 
zachowana w dobrej kondycji, 
przy czym mają pomóc zabiegi 
pielęgnacyjne i oczyszczające. 
Idzie wrzesień, a z nim jesień…
Wrzesień to miesiąc, szczegól-
nej aktywności dla ogrodników. 
Czas zbiorów, rozmnażania ro-
ślin oraz sadzenia cebulowa-
tych.
W tym miesiącu dojrzewa wiele 
późnych odmian warzyw korze-
niowych i owoców, np. gruszek, 

Wielkimi krokami zbliża się jesień, czyli pora, w której na ogrodników 
czeka najwięcej pracy. W tym niezwykle kolorowym czasie przyroda 
zaczyna powoli, przygotowywać się do zimowego snu. Z tego powodu 
działkowicze powinni szczególnie zadbać o swoje rośliny.

jabłek i śliwek, orzechów la-
skowych, ziemniaków, cebuli, 
buraków, marchwi, pietrusz-
ki oraz roślin jednorocznych. 
Wszystkie je należy zebrać.
Wrzesień to dobry czas na roz-
mnażanie roślin. Zabieg ten 
polega na podziale bylin i zasa-
dzeniu ich na nowo. W ten spo-
sób rozmnażamy np. rabarbar, 
cząber i lubczyk.  
Po rozmnażaniu przychodzi 
czas na sadzenie. W tym okre-
sie sadzi się wiosenne kwiaty 
cebulowe: szafirki, przebiśniegi, 
narcyz, hiacynty, krokusy, tuli-
pany oraz szachownice. Cebule 
należy sadzić w odpowiedni 
sposób, czyli piętką do dołu. 

Wymagana głębokość wynosi 
trzykrotną wysokość cebuli. Po 
pierwszych przymrozkach rośli-
ny należy okryć torfem, gałąz-
kami drzew iglastych lub korą.
Zabiegi pielęgnacyjne o tej 
prze roku to nic innego, jak 
przygotowanie gleby do wio-
sennego nasadzania. Podle-
wanie krzewów i drzew przed 
„zimowym snem”, grabienie 
zalegających liści i porządkowa-
nie ogrodu. Prace te towarzyszą 
ogrodnikom przez całą jesień.
Październik się trzyma, nadcho-
dzi zima…
W tym miesiącu ogrodnicy wy-
konują takie same zabiegi pie-
lęgnacyjne co w poprzednim. 
Prace w ogrodzie polegają na 
przygotowaniu gleby do wio-
sny, rozmnażaniu poprzez dzie-
lenie bylin oraz sadzeniu roślin 
cebulowatych. W tym czasie 
dobrze jest posadzić krzewy 
i drzewka zrzucające liście na 
zimę. Do dołka, przeznaczone-
go na sadzonkę należy wsypać 
nieco ziemi kupionej w sklepie 
ogrodniczym lub kompostu. 
W październiku można po raz 
ostatni spulchnić i odchwaścić 
glebę. Każdy ogrodnik musi 
pamiętać o wykopaniu bulw ro-

ślin nie zimujących, takich, jak 
np. dalie.
Listopad, liść opadł…
Przy łagodnej jesieni, w listo-
padzie, nadal można sadzić 
odporne na mróz drzewa i krze-
wy owocowe oraz ozdobne. 
To także „ostatni dzwonek” 
na wykopanie roślin nie zimu-
jących w ziemi, np. mieczyków, 
kroksomii. 
Pod koniec miesiąca ogrodnicy 

Alicja 
Dubiel

powinni dokonać ostatnich 
cięć w ogrodzie. W tym właśnie 
okresie należy przyciąć pnącza 
– powojniki. Do obowiązko-
wych zabiegów pielęgnacyj-
nych w listopadzie należy także 
przekopanie gleby.
W tym czasie warto także 
pomyśleć o zabezpieczeniu 
oczka wodnego oraz o roślinach 
balkonowych, które najlepiej 
umieścić w piwnicy.

Czego zdecydowanie nie robić 
o tej porze roku? Jesienią nie 
powinno się nawozić gleby 
azotem, ponieważ i tak zimą 
ulegnie on wypłukaniu. 
Sezon na jesienne porząd-
ki w ogrodach trwa w najlepsze. 
Pora zbiorów i kolorów już kró-
luje za oknem. Niedługo wszyst-
kie ogrody zapadną w zimowy 
sen, by wiosną spowrotem 
obudzić się do życia. 
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Warto więc pomyśleć nad taką 
formą ogrzewania mieszkania, 
ponieważ ma ona wiele plu-
sów. Co najważniejsze jednak 
– trzeba być do zimowego 
okresu po prostu przygotowa-
nym. W innym wypadku, być 
może będziemy musieli zapłacić 
znacznie więcej, abstrahując już 
od możliwości podupadnięcia 
na zdrowiu, które jest prze-
cież jedną z najcenniejszych 
ludzkich wartości. Nie war-
to ryzykować. Szykujmy się na 
grzanie!

Warto więc być na nią przygo-
towanym pod każdym wzglę-
dem. Choć w ubiegłym roku 
zima była wyjątkowo skromna 
i łagodna – nie trzeba było „pod-
kuwać butów” i dokonywać 
innych, podobnych czynności, 
jakie wytworzyła w szerokim 
spektrum przysłów polska tra-
dycja walki z mrozem - nato-
miast wiemy przecież, jak po-
goda bywa u nas kapryśna, róż-
norodna i… nieprzewidywalna. 
Podstawa to ciepłe skarpety, 
czapki, szaliki, rękawiczki itp., 
ale to oczywiście nie wszystko. 
Warto też zastanowić się, czy 
naprawdę jesteśmy przygotowa-
ni na sezon grzewczy. Jeśli nie, 
może nas to drogo kosztować! 
Przyjrzyjmy się więc realiom.
Ogrzewanie polskich mieszkań 

Będzie grzanie!
Radosław 
Pater

oraz domostw przebiega w spo-
sób bardzo różnorodny – za-
leżnie od tego w jakim typie 
budownictwa przyszło nam 
spędzać (na dobre i na złe) lata 
naszego życia. W miejskich ka-
mienicach ciągle zdarza się pa-
lenie w tradycyjnych węglowo-
-drzewnych piecach kaflowych, 
choć coraz częściej mamy także 
już do czynienia z gazowym czy 
nawet elektrycznym dostarcza-
niem ciepła. PRL-owskie bloki 
z wielkiej płyty to oczywiście 
ogrzewanie centralne. Warto 
jednak przyjrzeć się także innym 
formom ogrzewania, szczegól-
nie, jeżeli mamy do czynienia 
z problemem ogrzewania w np. 
domku jednorodzinnym. In-
teresującym pomysłem może 
być w tym kontekście zakup 

kotła grzewczego.
Czym właściwie są kotły? 
To specjalne piece, które mo-
żemy używać do ogrzewania 
powietrza w naszych nieru-
chomościach, jednak ofer-
ta w tym segmencie jest już 
bardzo szeroka i ciągle nie-
słychanie się rozwija. Dziś 
modne są przede wszystkim – 
co wydaje się bardzo korzystne 
ze względu na szereg rozma-
itych aspektów – kotły ekolo-
giczne, dzięki którym możemy 
ogrzewać dom za pomocą tzw. 
biopaliw. Dzięki różnorakim 
akcesoriom i udogodnieniom, 
nie ma najmniejszego problemu 
z czyszczeniem maszyny czy 
obsługom, która jest bardzo in-
tuicyjna – nie mówiąc już o tym, 
że dokonuje się jej poprzez 
aplikację elektroniczną. Inno-
wacyjny system auto rozpalania 
i automatycznego czyszczenia 
palnika, który zamontowany 
jest w niektórych rodzajach 
kotłów, umożliwia spalanie 
gorszej jakości paliw (zabrudzo-
nych), których cena jest bardzo 

Chodź ledwo minęły wakacje, a lato chyląc 
się ku swemu naturalnemu kresowy broni się 
jeszcze i ciepły dzień nie jest przecież jeszcze 
rzadkością, to przed nami nieubłagana jesień – a 
później zima.
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atrakcyjna. 
Bardzo popularne w dzisiejszych 
czasach stały się przede wszyst-
kim kotły, które są w dużej 
mierze zautomatyzowane; 
nie wymagają stałej obsługi po-
legającej na bezpośredniej ob-
serwacji procesu spalania; rolę 
tą przejmuje aparatura sterują-
co-kontrolno-regulująca. Kotły 
tego typu mogą znaleźć swoje 
fantastyczne zastosowanie nie 
tylko w instalacjach centralnego 
ogrzewania i ciepłej wody w ra-
mach obiektów mieszkalnych, 
ale także miejscach użyteczno-
ści publicznej, obiektach pro-
dukcyjnych i dużych zakładach 
pracy
Największymi zaletami tego 
typu instalacji jest łatwość ich 
zamontowania i obsługi, ale 
także szybki i prosty załadunek 
paliwa do odpowiedniego zbior-
nika, automatyzacja procesu 
podtrzymywania ognia, dzięki 
któremu uzyskujemy gorącą 
temperaturę, a także możliwość 
dokładnej regulacji tempera-
tury wewnątrz nieruchomości. 
To ostatnie oczywiście przy 
pomocy opcji termostatu poko-
jowego, który – co z pewnością 
jest sporą zaletą dla rodziców 
– jest umiejscowiony w ten 
sposób, by maksymalnie utrud-
nić ewentualny dostęp naszym 

pociechom.
W kontekście tego typu in-
stalacji, warto aby pamiętać 
o wyborze tych urządzeń, które 
posiadają odpowiednie standar-
dy bezpieczeństwa, potwierdzo-
ne adekwatnymi certyfikatami 
i świadectwami jakości, a także 
– w dzisiejszych czasach bywa 
to szczególnie ważne (oraz 
popularne) – potwierdzeniem 
ich ekologicznego charakteru. 
Sprawdzajmy, czy produkt, 
który wybraliśmy, został ozna-
czony jest znakiem jakości CE.
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cowe rozliczenie mediów, które często przysparza posiadaczom 
mieszkań dużo pracy i zabiera czas, jaki moglibyśmy przecież 
spożytkować w całkowicie inny, przyjemniejszy sposób.w
Na koniec warto wspomnieć, że profesjonalny Zarządca pro-
wadzi także rozliczenia podatkowe z fiskusem, a w niektórych 
przypadkach może zorganizować całą sprawę w ten sposób, aby 
nie istniała właściwie konieczność płacenia podatków – jest 
to jednak szersza kwestia, która wymagałaby zupełnie odrębnego 
artykułu. Faktem niezaprzeczalnym jest, że powierzenie wynajmu 
profesjonalnemu Zarządcy to zdroworozsądkowa opcja łączą-
ca w sobie wygodę oraz maksymalizację zysku.
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AWynajem mieszkania jak lokata bankowa
W obecnym okresie, rodzimy rynek oferuje 
nam usługi kompleksowej obsługi mieszkań 
pod wynajem. Warto przyjrzeć się temu bliżej, 
ponieważ jest to oferta równie interesująca, co 
atrakcyjna.
Zarządca Wynajmu jest w stanie zagwarantować wykonanie sze-
rokiego spektrum usług, które  właścicielowi mogłyby skutecznie 
uprzykrzyć życie – nie mówiąc już o tym, że byłyby zwyczajnie 
trudne do wykonania dla osoby niewykwalifikowanej. Skorzysta-
nie z takich usług przy wynajmie mieszkania, można porównać 
do korzystania z lokaty bankowej. Ze strony właściciela nie 
jest wymagana żadna aktywność, wszystkie czynności wykonuje 
Zarządca Wynajmu.
Przede wszystkim, jednym z najistotniejszych punktów propo-
nowanych na rynku jest oczywiście przygotowanie oferty najmu, 
które nie jest bynajmniej rzeczą prostą. Oczywiście wydaje się, 
że mógłby dokonać tego właściwie każdy – ale czym innym 
jest „oferta”, a czym innym „atrakcyjna, dobrze skonstruowana 
oferta”. No właśnie! Jak konkretnie specjalista pomoże nam 
zmaksymalizować nasz zysk, aby spełniał oczekiwania? Bardzo 
istotne jest wykonanie profesjonalnej sesji fotograficznej, zgodnie 
z zasadami marketingu. Coraz popularniejsze jest także wyko-
nywanie wirtualnej „makiety” mieszkania, dzięki czemu klient 
może przeglądać nasze „cztery kąty” w interesującej konwencji, 
na ekranie własnego monitora.
Warunkiem skutecznego wynajmu jest oczywiście, jak w przy-
padku oferowania każdego możliwego produktu, porządna re-
klama. Ważne jest, aby stosować możliwie szerokie i skuteczne 
metody marketingowe, które zwielokrotnią naszą szansę na 
sukces. Proponowane przez specjalistów rozwiązania są tutaj 
zdecydowanie bezkonkurencyjne.
Niezwykle istotnym aspektem, który – jak rozumie się samo przez 

się – ma istotny wpływ na skuteczne podpisanie umowy z na-
jemcą, jest odpowiednie zaprezentowanie mieszkania, którego 
kompetentnie może dokonać jedynie adekwatnie przygotowany 
specjalista. Zarządca Wynajmu może także podjąć się przepro-
wadzenia liftingu mieszkania zgodnie z zasadami tzw. „Home 
Stagingu”. Co to takiego? Chodzi o przygotowanie lokalu na za-
sadach marketingowych – tak, aby zainteresować jak największą 
ilość klientów i przez to zwiększyć znacznie szanse na szybkie, 
upragnione sfinalizowanie transakcji najmu. Specjalista może 
także przeprowadzić remont mieszkania, a także wymienić meble 
lub sprzęty AGD, jeśli wymaga tego sytuacja.
Zarządca Wynajmu dokonuje także całego szeregu innych 
działań, które na pierwszy rzut oka nie wydają się być może 
kluczowymi, ale nie przeprowadzenie ich w sposób solidny może 
zakończyć się smutnymi i nieprzewidzianymi konsekwencjami. 
Mowa tutaj np. o sprawdzeniu najemcy w rejestrze dłużników 
– chyba nie trzeba tłumaczyć, jak newralgiczne może się to oka-
zać w niektórych przypadkach. 
Specjalista zajmuje się także rzeczami najbardziej oczywistymi 
– ale także chyba najistotniejszymi – tj. samo zawarcie umowy 
najmu i sporządzenie całej dokumentacji towarzyszącej, a tak-
że wydanie lokalu najemcy, pobór opłat, oraz – co bardzo wy-
godne dla właściciela – przekazanie środków uzyskanych z tytułu 
najmu na konto właściciela, wspólnoty mieszkaniowej i różne-
go rodzaju dostawców mediów. W razie problemów z uzyskaniem 
należności za najem Zarządca dokonuje windykacji należności.
Zdecydowanie korzystnym dla klienta jest także fakt, iż Za-
rządca Wynajmu bierze na siebie wszelkie kwestie związane 
z archiwizacją dokumentacji dotyczącej najmu, a także zarzą-
dza wszelkimi gwarancjami z nim związanymi, oraz – co nie 
mniej ważne, a wydaje się może błahe – kluczami do lokum. 
Dokonuje także wszelakich napraw, które są konsekwencją awa-
rii w mieszkaniu. Koniec końców, kiedy czas wynajmu ma się już 
ku końcowi, odbiera mieszkanie od najemcy i przeprowadza koń-
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Każdy właściciel  budując 
swój dom, czy remontując 
mieszkanie, myśli o tym, żeby 
nowe wnętrze miało swoją 
duszę, charakter i były wy-
konane w jego stylu. W tej 
dziedzinie co raz większą 
popularnością cieszy się ka-
mień. Ma urok, jest elegancki 
i odporny na zniszczenia. 
Piękne aranżacje wykonane 
z kamienia cieszą użytkowni-
ków przez długie lata. Ważne 
jest by nie zakupić w tym 
celu tzw. „pseudokamienia” 
zalegającego na pułkach mar-
ketów budowlanych. W grani-
cach tej samej ceny możemy 
zakupić prawdziwy i wyjątko-
wy materiał. 

Do czego możemy 
zastosować kamień? 

Zastosowanie kamienia w bu-
downictwie ma bardzo sze-
roki zakres. Możemy nim 

Elegancja, trwałość, pomysłowość
Alicja 
Dubiel

za ich pomocą dokonać kilku 
istotny rzeczy. Po 1) ozdo-
bić wewnątrz nasz dom lub 
mieszkanie –ściany, kominki, 
posadzki. Dużym zaintere-
sowaniem cieszą się także 
zabudowy kuchenne, wyko-
nane właśnie z kamienia. Po 
2) wykończenie elewacji – 
najczęściej w ten sposób zdo-
bimy ściany zewnętrzne oraz 
kominy. Po 3) powierzchnie 
na zewnątrz – czyli parkin-
gi, patia, ścieżki ogrodowe. 
A także 4) elementy ogrodowe 
– wszelkiego rodzaju elemen-
ty architektury ogrodowej, 
czyli oczka wodne, murki, 
kaskady itp.
Kamień jest materiałem uni-
wersalnym. Istnieje wiele 
jego odmian, które można wy-
korzystać w różnych celach 
budowlanych. Do takich wła-
śnie należy kamień elewacyj-

ny,. Można go zastosować 
zarówno do wykończenia 
powierzchni poziomych na ze-
wnątrz w domu, jak i w środ-
ku. 
Dużą popularnością w tej 
dziedzinie cieszy się piasko-
wiec, który dzięki elegan-
cji i trwałości wyeksponuje 
piękno naszego domu. Pia-
skowiec ma do zaoferowania 
szeroką gamę ciepłych ko-
lorów, dzięki czemu pasuje 
do każdego wnętrza.  Jest 
łatwy w obróbce, co jest ko-
lejnym jego plusem. Najczę-
ściej wykorzystywany jest do 
elementów wykończeniowych 
mieszkań, np. portale okien-
ne, schody, kominki, czy też 
tralki. 
Droższym, wykorzystywa-
nym w mieszkaniach o wyso-
kim standardzie kamieniem 
jest marmur. Oprócz wysokiej 

Kamień, czyli materiał skutecznie odpierający niekorzystne 
warunki atmosferyczne. Jest wyjątkowy, ponadczasowy i ele-
gancki. To tylko część zalet kamienia, jako materiału wykorzy-
stywanego do budowy domu oraz jego wnętrza. 

ceny marmur ma także sze-
rokie zastosowanie. Stosuje 
się go, m.in. do wykładania 
podłóg (co zdecydowanie 
podwyższa standard miesz-
kania), wykańczania blatów 
kuchennych, łazienkowych, 
parapetów, a nawet przy ozda-
bianiu gzymsów. Przy zasto-
sowaniu marmuru w domach 
lub mieszkaniach ograniczyć 
może nas tylko jedno: na-
sza wyobraźnia. Podobnie, jak 
piaskowiec, jest materiałem 
uniwersalnym , choć o wiele 
droższym. Marmur jest ka-
mieniem niezwykle wytrzy-
małym, trwałym i odpornym 
na wszelkiego rodzaju zary-
sowania. Zarówno piękny, 
jak i niezniszczalny cieszy 

się popularności w wyższych 
sferach. 
Oprócz tych dwóch najbar-
dziej znanych kamieni, w bu-
downictwie wykorzystuje się 
także gnejs. Kamień ten jest 
bardzo wytrzymały na zmia-
nę warunków atmosferycz-
nych i podobnie jak piasko-
wiec i  marmur cieszy się 
szerokim zastosowaniem. Ten 
błyszczący, trwały materiał 
jest odporny na kruszenie 
i łamanie. Gnejs podobnie, jak 
piaskowiec cieszy się szeroką 
gamą kolorów. Stosuje się 
go, m.in., jako okładziny mu-
rów, wykończenie elewacji, 
przy budowie oczek wodnych 
oraz kominków. Gnejs stoso-
wany jest także, jako materiał 

na podjazd, taras, ścieżki, po-
sadzki, a nawet schody. 
Kamienie na co dzień znajdują 
swoje zastosowanie także 
przy wypełnianiu obrzeży 
podjazdów, ścieżek, tara-
sów, jako kostki i kruszywa. 
W tej roli świetnie sprawdzają 
się: gnejs, bazalt, granit i inne. 
Kamienne wykończenia dają 
nam wolną rękę w tworze-
niu swojej własnej aranża-
cji domu, czy  mieszkania. 
Stosując kamień możemy 
zyskać nie tylko nietypową 
stylizację, ale także elegancję 
i trwałość. Pamiętajmy, że 
przy tym ogranicza nas jedno: 
nasza wyobraźnia. 
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Turystyka - 

Bieszczady, czyli zachodnia część Beskidów Wschodnich, to przepiękna 
część Karpat, chętnie odwiedzana przez turystów. Historia, piękno 
przyrody, malownicze zakątki, opuszczone, dzikie miejsca, to nie 
wszystko czym może pochwalić się ten zakątek kraju.

Na wschód!

Ta część Polski należy do jed-
nych z najsłabiej zaludnionych 
terenów. Krwawa walka z od-
działami Ukraińskiej Armii Po-
wstańczej, przesiedlenie w ra-
mach akcji Wisła, to wszystko 
przyczyniło się do wyludnienia 
Bieszczad. Stąd w okolicach 
znajduje się wiele opuszczonych, 
dzikich wiosek. Jednak dzikie 
Bieszczady, to piękne Bieszcza-
dy, a licznie ściągający w te strony 
turyści są tego dowodem. 
Co ma do zaoferowania ta część 
kraju? To wszystko zależy od spo-
sobu, w jaki zamierzamy zwie-
dzić okolicę Bieszczad. Zarówno 
dla zmotoryzowanych, jak i tych 
lubiących piesze wycieczki kraina 
ta ma bardzo wiele w zanadrzu. 
Wydaje się, że najlepiej poru-
szać się jednak samochodem, 
szczególnie kiedy kierujemy 
się w te rejony wyjeżdżając z na-
szego pięknego Wrocławia, bo 

przecież, jak na polskie warunki, 
nie jest to trasa aż tak krótka.
Kto wybiera się w Bieszczady, na 
swojej mapie nie może ominąć 
Sanoka. W tym malowniczym 
miasteczku powinniśmy zatrzy-
mać się nieco dłużej, szczególnie 
jeśli chcemy popodziwiać łem-
kowskie zagrody oraz zobaczyć 
Muzeum Budownictwa Ludowe-
go i Skansen. 
Dużą Obwodnicą Bieszczadzką, 
która rozpoczyna się w Lesku, 
kierujemy się do Czarnej. W tej 
miejscowości krzyżują się ze sobą 
dwie pętle bieszczadzkie: duża 
i mała. Warto zatrzymać się tutaj 
na chwilę by zobaczyć starą, trój-
dzielną cerkiew, spełniającą rolę 
kościoła. Te przepiękne budowle 
znajdują się także w leżących 
nieopodal wsiach Michniowiec 
oraz Bystra.
Kierując się do Ustrzyk Gór-
nych, dotrzemy do Lutowisk, 

Alicja
Dubiel

miejscowości słynącej z jed-
nych, z najpiękniejszych wido-
ków w Bieszczadach. To właśnie 
stąd można podziwiać ukraińskie 
Bieszczady. Dalej docieramy do 
celu, czyli wspomnianych już 
Ustrzyk Górnych, gdzie znajdują 
się budynki Bieszczadzkiego Par-
ku Narodowego. W tym miejscu, 
podążając czerwonym szlakiem, 
dotrzemy na Tarnicę.
Za kolejny punkt wycieczki 
możemy obrać Wetlinę, gdzie 
żółtym szlakiem dotrzemy na 
Połoninę Wetlińską. Dalej do-
jeżdżamy do Cisnej. To właśnie 
tam kursuje w sezonie letnik 
Bieszczadzka Kolejka Leśna 
pomiędzy Rzepedzią a Majdanem 
koło Cisnej. Popularnością wśród 
turystów cieszy się tutaj knajpa 
Siekerezada.
Kolejnym ważnym punktem 
bieszczadzkiej przygody jest, 
słynący w XVII w handlu winem, 

Baligród. W miejscowości tej 
znajduje się  cmentarz polskich 
i radzieckich żołnierzy pole-
głych w czasie walk z bandami 
UPA. W tym miejscu kończy się 
nasza przygoda z Dużą Obwod-
nicą Bieszczadzką.
Jakie miejscowości warto zwie-
dzić poruszając się samochodem 
po Małej Obwodnicy Biesz-
czadzkiej? Zwiedzanie drugiej 
części warto zacząć w Hoczwi, 
gdzie na uwagę turysty zasługuje 
prywatna wystawa galeria rzeź-
biarska Zdzisława Pękalskiego, 
barokowy kościół rzymsko-kato-
licki z XVIII w oraz ruiny cerkwi 
z 1905r.
Jeśli chcemy zobaczyć jednona-
wowy kościół, uznany za perełkę 
architektury drewnianej, powin-

niśmy wstąpić do Średniej Wsi. 
Znajdują się tu także pozostałości 
po parku dworskim z pięknymi 
dębami i lipami.
Piękny krajobraz Bieszczad ofe-
ruje  nam taras widokowy w Be-
reżnicy Wyżnej. Oprócz pięk-
nych widoków możemy zobaczyć 
5u starą  cerkiew unicką z 1839r. 
z zachowanym ikonostasem 
z XVII w. 
Głównym punktem naszej wy-
cieczki  o tej części Bieszczad 
jest Polańczyk, który w okre-
sach letni tętni życiem turystów. 
W uzdrowisku znajdują się od-
wierty wody wodowo – chorko-
wo – sodowo – bromkowe oraz 
jodkowe. Turyści mogą korzystać 
także z dużej  plaży, z której moż-
na wyruszyć w rejs po Zalewie 

Solińskim. 
Jeśli jesteśmy fanami wypoczynku 
pod namiotem powinniśmy wstą-
pić do Wołkowyi, miejscowości 
położonej nad Zalewem Soliń-
skim. Znajduje się tu duża ilość 
pól namiotowych, a także wypo-
życzalnia sprzętów wodnych.  
Naszą wycieczkę możemy za-
kończyć w miejscowości Polany, 
gdzie funkcjonuje schronisko 
młodzieżowe i turystyczne Wańka 
Dziale. Warto zobaczyć tutaj także  
cerkiew z 1790 roku oraz hodowla 
koni huculskich. 
To tylko część z miejsc, które war-
to zobaczyć w polskich Beskidach 
Wschodnich. O wyjątkowości 
tego miejsce, należy przekonać 
się na własnej skórze. Na co, więc 
czekać? W drogę!

Na południu Opolszczyzny znajduje się zamek, 
który w opinii wielu, swym urokiem nie ustępuje 
pałacowi z czołówek Walta Disneya. Liczący 
ponad 100 lat zamek w Mosznej widnieje także 
w Krajowym Rejestrze Zabytków. Zamek słynie 
z 365 pomieszczeń oraz 99 wież, a kwitnące w 
maju azalie stały się równie wielką atrakcją, co 
sam budynek.

Moszna - bajkowy eklektyzm pogranicza

Wedle legendy, w średniowieczu 
Moszna była własnością templa-
riuszy, o czym świadczyć miałyby 
odkryte w ogrodzie na początku 
XX wieku fragmenty dwóch gro-
dzisk średniowiecznych.  Z ko-
lei w piwnicach zamku odkryto 
fragment drewnianej palisady 
i muru.
W 1679 właścicielem Mosznej zo-
stał ród von Skal. W 1723  roku wieś 
stała się własnością Georga Wilhel-
ma von Reisewitz, spokrewnio-
nego z nadmarszałkiem dworu 
Fryderyka Wielkiego. W 1771 

Moszną wylicytował Heinrich 
Leopold von Seherr-Thoss, w 1853 
przeszła w ręce Heinricha von 
Erdmannsdorfa, by w 1866 znaleźć 
się w posiadaniu Huberta von Tiele-
-Wincklera, ojca Franza Huberta. 
XIX-wieczni Winklerowie byli ro-
dziną potentatów przemysłowych, 
posiadali 33 posiadłości ziemskie, 
a także wiele fabryk i kopalń.
Dziś zamek jest wizytówką nie 
tylko Mosznej, ale i całego regio-
nu. Środkowa część zamku po-
wstała w połowie XVII wieku. 
Właścicielami zamku oraz poło-

Adrianna
Cedzich

żonego przy nim parku był od po-
łowy wieku XIX niemiecki ród 
Tiele-Winckler. W 1896 roku pałac 
strawił ogień, w tym samym roku 
jego właściciel, Franz Hubert von 
Tiele-Winckler, zlecił też jego od-
budowę. Część wschodnia – to ona 
najbardziej przyciąga wzrok i budzi 
podziw przyjezdnych – zbudowana 
została w stylu neogotyckim, a pra-
ce nad nią zakończyły się w roku 
1900. Jeśli jednak uda nam się ode-
rwać od niej wzrok, to zauważymy, 
ze skrzydło zachodnie zaś - nosi 
cechy stylu neorenesansowego. 
Jego dobudowa miała miejsce w la-
tach 1912-1914. Mimo wyraźnego 
eklektyzmu poszczególnych części 
zamku, budowla wraz z oranżerią 
zdaje się tworzyć spójną całość. 
Historia zamku
Tytuł hrabiowski Franz Hubert von 
Tiele-Winckler uzyskał w roku 
1895. Po pożarze zamek odbudo-
wany został z wielkim rozmachem. 
Hrabia zlecił wybudowanie 99 wie-
życzek upamiętniających własność 
99 posiadłości ziemskich. Liczba 
ta była nie bez znaczenia, bo-
wiem w świetle obowiązujące-

go wówczas prawa, właściciel 
majątku przekraczającego liczbę 
100 posiadłości musiał płacić 
cesarzowi podatek na utrzymanie 
garnizonu wojska.
Franz Hubert mógł zatem chwalić 
się zarówno zdobyciem upragnio-
nego tytułu hrabiowskiego, jak 
i posiadaniem wielkiego majątku. 
Do pełni szczęścia brakowało mu 
tylko realizacji jednego, najwięk-
szego marzenia, a była nim wizyta 
cesarza na jego zamku w Mosznej. 
Hrabia dołożył wszelkich starań, 
by spełnić to marzenie: zlecił stwo-
rzenie w parku sieci kanałów, po 
których można było pływać łódką, 
postarał się także o wybudowa-
nie w Mosznej linii kolejowej. 
Efekty tych starań pojawiły się nie-
malże natychmiast, bowiem cesarz 
Wilhelm II odwiedził jego posia-
dłość już w roku 1911. W 1912 
cesarz gościł u Tiele-Wincklera 
po raz drugi, tym razem by uczest-
niczyć w polowaniu urządzonym 
przez hrabiego. Kroniki podają, 
że ustrzelono wówczas ponad 
2800 sztuk zwierzyny, a królem 
polowania został oczywiście sam 

cesarz. Wilhelm II był podobno 
pod wielkim wrażeniem rozmachu 
i tempa budowy zamku, dla cesarza 
zresztą zostało wybudowane całe 
skrzydło zachodnie.
Syn Franza Huberta, Claus-Peter, 
żył dość wystawnie, nie szczędząc 
pieniędzy na swoje zachcianki. Nie-
stety, jako że nie miał dzieci, przed 
śmiercią usynowił swojego kuzyna, 
przekazując mu majątek i tytuł 
hrabiowski. Ród Tiele-Winckler 
zamieszkiwał zamek w Mosznej 
do roku 1945, kiedy to wejście 
Armii Czerwonej zmusiło familię 
do ucieczki w głąb Niemiec. 
Mroczne opowieści
Jak na prawdziwy zamek przy-
stało, w Mosznej nie brakuje du-
chów rezydentów. Podobno często 
spotkać można ducha angielskiej 
guwernantki, której prośba o pochó-
wek w ojczystym kraju nie została 
spełniona. Wincklerowie pochowali 
ją na wyspie w parku. Innym duchem 
straszącym na zamku jest duch po-
kojówki, która została uwiedziona 
przez krewnego właścicieli, a gdy 
ten odmówił uznania dziecka, służąca 
powiesiła się w parku. 
W 1945 na zamku stacjonowała 
Armia Czerwona, wtedy też od-
notowano największe zniszczenia. 

W 1972 roku zamek był siedzibą 
sanatorium, zaś od 1996 do 2013 
znajdowało się w nim centrum terapii 
nerwic. Obecnie na zamku funk-
cjonuje hotel i restauracja, od 2013  
działa tam także teatr muzyczny 
„Castello”. 
Tuż przy budowli znajduje się pry-
watna stadnina koni, która organizuje 
kilkudniowe rajdy konne. Nie sposób 
nie wspomnieć również o oranżerii, 
mieszczącej w sobie wiele egzotycz-
nych roślin. Zachwyt budzi ponad 
stuhektarowy park, w którym rosną 
lipy, kasztanowce i dęby czerwone, 
jednak nic nie dorówna widokom 
kwitnących azalii i różaneczników. 
To właśnie odbywające się w maju 
Święto Kwitnących Azalii przyciąga 
do zamku wielu turystów. 
Niewątpliwie zamek uznać można 
za perełkę całego regionu. Budynek 
jest wart obejrzenia ze względu na 
niezwykle efektowny neogotycki styl 
skrzydła wschodniego. W parkowej 
ciszy i cieniu ogromnych dębów czas 
jakby zamarł. Relaksu zazna każdy, 
kto zdecyduje się na spacer, a może 
nawet, choć przez chwilę, poczuje się 
jak spacerujący parkowymi alejkami 
ponad sto lat temu znamienici goście 
moszneńskiego zamku?
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Ostatnimi czasy – zupełnie niespodziewanie i przypadkowo – miałem 
okazję odwiedzić podhalańskie strony. Mimo dość młodego wieku, po-
wiedzieć muszę niestety – po latach. Piękno tego regionu zachwyciło 
mnie po raz kolejny, napawając chęcią jak najszybszego powrotu…

Podhalańskie tęsknoty

Przebywałem akurat w związ-
ku z pewnymi obowiązkami 
– zawodowymi i rodzinnymi 
– w Krakowie. Kiedy so-
botni dzień, który rozpoczął 
się bladym świtem, miał się 
już ku końcowi, wpadłem 
na pomysł, że przynajmniej 
kilka niedzielnych godzin 
spędzę u podnóża górskich 
szczytów. Co prawda nie 
było mowy o wielkich wo-
jażach wysokogórskich, po-
n i e w a ż  c a ł o t y g o d n i o w e 
zmęczenie zrobiło swoje, 
ale sam widok urokliwych 
krajobrazów miał być szansą 
na chwilę wytchnienia. 
P i e rwsze  znakomi t e  im -
presje dotknęły mnie jesz-
cze w autokarze, który wy-
ruszył z dworca małopolskiej 
stolicy, a w dwie godziny 
później  miał  być ( i  był!) 
już w Zakopanem. Kiedy 
tylko opuściliśmy Kraków, 

a mój środek lokomocji wbił 
się w drogi prowadzące do 
najbardziej znanej miejsco-
wości  Podhala ,  zza  okna 
mogłem już  obserwować 
dokładnie to, czego tak bar-
dzo mi brakowało. Piękno 
przyrody, którego na co dzień 
nie doceniamy, nie zdajemy 
sobie sprawy z jego niewy-
powiedzianej wartości – dla 
nas samych, dla naszej osobo-
wości – ale kiedy już mamy 
okazję się z nim bezpośrednio 
zetknąć, powala nas swoją 
istotą. Autokar poruszający 
się krętymi drogami, wzdłuż 
nierówności terenu, przebi-
jający się poprzez tamtejsze 
przepiękne lasy. 
Na trasie zatrzymywaliśmy 
się jedynie z rzadka, a wła-
ściwie jedynym większym 
przystankiem podczas mo-
jej wycieczki był Nowy Targ. 
Miasto to, jest w istocie rze-

Krzysztof 
Wybranowski

czy stolicą regionu. To tutaj 
zbiegają się Czarny i Biały 
Dunajec, dając początek… 
Dunajcowi. Ponad trzydzie-
stotysięczna miejscowość 
jest największym miastem 
Podhala ,  znanym między 
innymi ze znakomitej nie-
gdyś gry tutejszego klubu 
hokejowego, popularnych 
„Szarotek”, wielokrotnego 
mistrza Polski. 
Następnie przebyliśmy szereg 
miejscowości znajdujących 
się nieopodal Zakopanego 
– Biały Dunajec, Poronin, 
Szaf lary;  by koniec koń -
ców wreszcie  dot rzeć  do 
celu.  Kto był  w mieście , 
którym tak bardzo zachwycił 
się szereg polskich artystów 
z najbardziej znanym Stani-
sławem Ignacym Witkiewi-
czem na czele, ten wie, że 
dworzec autobusowy nie jest 
jego najbardziej imponują-

cym punktem. Ale nie ma co 
narzekać, kiedy polskie Tatry 
na horyzoncie!
Pierwszym miejscem,  do 
którego skierowałem swoje 
kroki, był znajdujący się już 
nieopodal pomnik majora 
„Ognia” ,  s łynnego boha -
tera  podziemia niepodle-
głościowego, który walczył 
na  Podhalu  z  oddzia łami 
komunistycznych służb. Po-
mnik wznies iono nie  tak 
dawno temu, po latach histo-
rycznych sporów, a orędow-
nikiem jego powstania był śp. 
Lech Kaczyński. Warto było 
złożyć kwiaty pod postumen-

tem i chociaż na chwilę zwró-
cić swoją myśl w kierunku 
tych, którzy walczyli i ginęli 
za to, by Polska była wolną. 
Jako że do Zakopanego wpa-
dłem już w okolicach po-
łudnia ,  n ie  było  n ies te ty 
czasu, aby wyjść w góry. 
Zresztą z samego zamysłu, 
była to raczej krótka wyciecz-
ka. Umyślnie starałem się 
nie wchodzić na Krupówki, 
gdyż w tamtym regionie kra-
ju cenię właśnie zupełnie co 
innego. Trudnym, wewnętrz-
nym przeżyciem jest wyjazd. 
Świadomość ,  że  od  dn ia 
następnego, będziemy już 

musieli wrócić do swoich 
codziennych, niejednokrotnie 
trudny – a zazwyczaj mało 
emocjonujących – obowiąz-
ków. 
Fantastycznie było po latach 
zjeść smażonego oscypka, 
poczuć na twarzy charakte-
rystyczny, podgórski wiatr, 
zobaczyć ludowe stroje cha-
rakterystyczne dla Podhala – 
i usłyszeć tradycyjną, góralską 
gwarę. Niestety mój pobyt 
skończył się prawie tak szyb-
ko, jak się rozpoczął. Mam jed-
nak cel – jeszcze w tym roku, 
ponownie stanąć u podnóży 
Giewontu.
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oraz szwagrem, moją małżonką 
oraz gromadką dzieci. Kto miewał 
podobne sytuacje, ten wie, że nie 
łatwo jest zapanować podczas wa-
kacyjnego wyjazdu nad grupką nie-
sfornych dzieciaków. Oczywiście 
urlopowy wyjazd to zawsze przy-
jemność, a możliwość spędzenia 
czasu w gronie własnych pociech 
jest niesamowitym szczęściem, ale 
nie będę ukrywał, że wraz z „doro-
słą” częścią eskapady nawet krótki 
przemarsz przez górzysty rejon 
był udręką! Z jednej strony ktoś 
potrzebuje, by wyjść „za potrze-
bą”, w tym czasie dwójka innych 
toczy zacięty bój o jedną z zaba-
wek, następnego jeszcze bolą nogi 
i przenigdy nie pójdzie już ani metra 
dalej. Tragedia i szał rodziców wisi 
już w powietrzu!
Warto więc zrobić coś, żeby choć 
na chwilę ulżyć swoim i nerwom 
– oraz rzeczywiście, prawdziwie 
odpocząć. Nasze kroki skierowały 
się więc - w sumie całkowicie 
przypadkiem, bo nie wiedzieliśmy 
nic o tego typu miejscach, ani 
nigdy nie byliśmy w nich gościem 
– w kierunku miejscowych term. 
Robiliśmy to z lekką dozą zasko-
czenia, ponieważ jako laicy nie 

Podhale i Tatry to jedno z ulubio-
nych miejsc, w którym nasi rodacy 
decydują się spędzać swój urlopo-
wy czas – czy to latem, czy zimą. 
Trudno się temu dziwić, ponieważ 
spotykają się tutaj dwa bardzo 
dogodne aspekty. Po pierwsze – 
turystyczna tradycja, gdyż w Polsce 
przyjęło się odwiedzać tamte rejony 
dla „zdrowotności” oraz relaksu 
już od wieku dziewiętnastego. 
Nie jest to zupełnie bez znaczenia, 
ponieważ warto zwrócić uwagę, 
iż nasi rodacy dużo chętnie od-
wiedzają góry, które dla kultury 
polskiej „odkryte” zostały z dawien 
dawna, niż te, do których dostęp 
uzyskano później (np. Sudety). 
Drugi aspekt, to oczywiście cu-
downe okoliczności przyrody, 
z którymi wiążą się rejony pod-
halańskie i tatrzańskie. Piękne, 
strzeliste szczyty górskie, wbijające 
się w przejrzyste, niebo upstrzone 
chmurami o rozmaitych kształtach 
– aż trudno się nie zachwycić. Nic 
nie wskazuje więc, aby cokolwiek 
miało się zmienić, jeżeli chodzi 
o gusta naszych rodaków w tym 
kontekście.
Tym razem w tamte rejony wy-
brałem się w raz z rodziną – żoną 

Termowy odpoczynek
Katarzyna 
Kowalczyk

Wyjazd w Tatry nie koniecznie musi wiązać się 
z wysokogórskimi przechadzkami, choć – w 
istocie rzeczy – może nawet powinien. Nawet 
jednak po długim, uciążliwym marszu z pięk-
nymi widokami w tle, powinniśmy rozważyć 
jakie formy wypoczynku mogą pomóc nam w 
regeneracji. Tak też zrobiłem i ja.

mieliśmy pojęcia, że miejscowy 
krajobraz usług oferować może 
nam coś takiego. 
Wejście do basenu z wodą termalną 
po całym, ciężkim dniu spacerów 
i wysłuchiwania sekwencji rozma-
itych narzekań i płaczów – to było 
coś fantastycznego. Ciało zwyczaj-
nie odżyło, nabrało witalności, wró-
ciła chęć na aktywność i korzysta-
nie z uroków górskiego regionu. 
Nie wspominając już o tym, jak 
zwyczajnie dobrze bawiliśmy 
się w swoim towarzystwie, w tak 
niecodziennym miejscu, to ob-
sługa obiektu uzmysłowiła nam, 
jak bardzo korzystne dla zdrowia 
są kąpiele zażywane w wodach 
termalnych. Poza zwyczajnym 
przebywaniem w basenie, mieliśmy 
dostęp także do sauny, która spra-
wiła, że następnego dnia czuliśmy 
się jak nowonarodzeni. Nasza 
podhalańska wycieczka trwała co 
prawda tylko tydzień, ale bardzo 
żałowaliśmy, że swoją „termalną” 
przygodę rozpoczęliśmy dopie-
ro w 3 dniu wakacji, ponieważ każ-
dego następnego z wielką radością 
pławiliśmy się już w leczniczych 
basenach i wygrzewaliśmy nasze 
ciała w miejscowej saunie. Być 
może trochę wstyd się przyznać, ale 
z czasem coraz bardziej zaniedby-
waliśmy zaplanowane obowiązki 
niedoszłych piechurów, wybie-
rając raczej bierną formę wypo-
czynku. 
Nigdy nie spodziewałbym się, 
że wakacyjny pobyt w górach 
będzie mi się kojarzył z basenami 
termalnymi i saunami. Muszę jed-
nak przyznać, że są to skojarzenia 
bardzo miłe – odpoczynek był 

prawdziwie udany i w pełni sił 
pozwolił wystartować ku nowym 
celom; zawodowym, ale nie tylko. 
Wraz z żoną rozważamy ponow-
ny wyjazd jeszcze na jesieni, 
ale tym razem nasze pociechy 
mamy zamiar pozostawić pod 
opieką rodziców.
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Kolej gondolowa, trasa narciarska, a może gór-
ska trasa rowerowa po obu stronach granicy? 
Wybierający się do Świeradowa-Zdroju mogą 
przebierać w bogatej ofercie kurortu, który 
kryje w sobie także bogatą historię oraz widoki 
na Góry Izerskie.

Relaks i zdrowie nad Kwisą

Sąsiedztwo Izerów zbawien-
nie wpływa na schorzenia 
narządów ruchu oraz do-
legliwości układu nerwo-
wego. Kuracjusze, głównie 
polscy, czescy i niemieccy, 
przez cały rok przemiesz-
czają się parkiem zdrojo-
wym oraz wielka drewnianą 
halą spacerową. Ci bardziej 
ak tywni  wybie ra ją  p rze -
chadzkę w górach,  k tóra 
przeważnie kończy się po-
siłkiem w schronisku na Sto-
gu Izerskim. Do schroniska 
prowadzi wspomniana kolej 
gondolowa licząca przeszło 
2 kilometry.

Od Badu do Zdroju
Świeradów-Zdrój jest jednym 
z bardziej znanych uzdro-
wisk w regionie. Miejscowość 
posiada wszystkie zalety ma-
łomiasteczkowej aury, bo na 

co dzień mieszka tu parę ty-
sięcy mieszkańców. Spośród 
licznych ciekawostek, warto 
przybliżyć tę etymologiczną 
– zanim miejscowość zna-
lazła się w granicach Pol-
ski, nazywała się Flinsberg. 
Ta wersja obowiązywała do 
końca II wojny światowej. 
Po niej, zaledwie przez rok, 
miejscowość na nowo odzy-
skiwała swa tożsamość i naj-
pierw była Wieńcem-Zdrój, 
a od 1946 roku Świerado-
wem-Zdrój. 
Wody lecznicze były tu od 
dawna, jednak zawirowania 
historyczne wciąż uniemożli-
wiały organizację uzdrowiska 
z prawdziwego zdarzenia. Ta-
kie powstało dopiero w dru-
giej  połowie XIX wieku, 
a zaczęło się skromnie, bo 
od budowy pierwszego domu 

Paweł 
Miziura

zdrojowego oraz połączenia 
kole jowego i  drogowego 
z okolicznymi miejscowo-
ściami. Kolejne lata i dekady 
przyniosły rozwój dla mia-
steczka. Przez długi okres ist-
niała tu nawet fabryka baweł-
ny – część kompleksu w po-
staci dawnej Willi Fabrykanta 
przetrwała do dziś i służy 
turystom za miejsce nocle-
gu oraz okazję do poznania 
historii Świeradowa-Zdroju 
z okresu wielkiej rewolucji 
przemysłowej.
Przyłączona do miejscowości 
Czerniawa-Zdrój  również 
może pochwalić się unikalną 
pozosta łośc ią  z  dawnych 
czasów. Mowa o powsta-
łym w 1890 roku Czarcim 
Młynie – obiekt te, jak mało 
który posiada oryginalne wy-
posażenie i nie jest zaaranżo-
wanym skansenem. W mły-
nie znajdują się urządzenia 
zbudowane w tzw. syste-
mie amerykańskim. Młyn 
miał do dyspozycji dawniej 
koło wodne o średnicy ponad 
sześciu metrów. Czarci Młyn 
pełni jednocześnie funkcję 
Muzeum Chleba podzielo-
nego na kilka pomieszczeń. 
Jednym z nich jest Sala Chle-
bowa ze stuletnim piecem 
do wyrobu pieczywa. Sprzęt 
działa do dziś.
Z perspektywy dwóch kół
Góry Izerskie ze szczytami 
nieznacznie przekraczający-
mi 1000 m n.p.m. należą do 
średnich pod względem wy-
sokości. Na licznych szla-
kach raczej trudno będzie 

spotkać wspinaczy, za to swój 
zakątek znajdą miłośnicy ro-
werów górskich. Do dyspozy-
cji czeka na nich prawie 100 
km tras rowerowych MTB tak 
po stronie polskiej, jak i cze-
skiej. Wszystko to w ramach 
międzynarodowego projektu 
Singltrek. Od Świeradowa-
-Zdroju do Nowego Miasta 
pod Smrkem dominują mniej 
lub bardziej zaawansowane 
trasy zjazdowe. Całość nie 
jest utrzymana w monotonnej 
konwencji, bo na szlaku wy-
stępują praktycznie wszyst-
kie rodzaje nawierzchni (od 
asfaltu, przez żwir, po mokre 
błoto) oraz zróżnicowane 
ukształtowanie terenu. Po-
szczególne trasa przejazdu 
są tak zaprojektowane, by 
nawet zagubiony w orien-
tacji rowerzysta szybko ro-
zeznał się w terenie, a  po 
drodze miał możliwość sko-
rzystania z wielu schronisk 
oraz górskich pętli. 
Miejsce startu, w którym roz-
poczynają się ścieżki Singl-
treku pod Smrkem znajduje 
się w Nowym Mieście pod 
Smrkem. Bezpośrednio przy 
plaży naturalnego kąpieliska, 
zostało dla rowerzystów wy-
budowane zaplecze Singltrek 
Cent rum,  gdz ie  zna jdują 
się m.in. restauracja, sklep 
z warsztatem i odzieżą ro-
werową, myjka dla rowerów, 
miejscem do odpoczynku. 
Stąd już parę kilometrów do 
Świeradowa, obok którego 
przebiegają w całości dwie 
pętle rowerowe. 
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interesujący pas gęstych lasów 
osadzonych w piaszczystym 
i pagórkowatym krajobrazie. 
W samym swoim centrum ob-
szar ten ma charakter pustynny, 
zdecydowanie ubogi w zaso-
by wody. Inaczej jest na obrze-
żach Puszczy, gdzie sąsiedztwo 
Noteci i Warty dostarcza jej 
dużej ilości życiodajnej energii. 
Wytworzyły się tam również 
zresztą tzw. jeziora rynnowe, 
czyli zbiorniki wodne powsta-
łe w wyniku aktywności lodow-
ców. Są to głębokie akweny, 
które w tamtejszym krajobra-
zie prezentują się niezwykle 
urokliwie.
Akwen Jaroszewski to miej-
sce, gdzie można odpocząć 
zarówno czynnie, jak i bier-
nie. U jego brzegów istnie-
je możliwość wypożyczenia 
odpowiedniego sprzętu – ka-
jaków, rowerków wodnych 
czy różnego rodzaju łódek. 
Mieszczący się w tym rejonie 
OSIR oferuje szeroką bazę 
infrastrukturalną m.in. korty 
tenisowe, kręgielnia, boiska 
do gry w koszykówkę czy 

Wiele jest miejsc, które war-
to polecić w tamtym boga-
tym w cudowną przyrodę i fe-
nomenalne zabytki regionie. 
Jedną z takich miejscowości 
jest np. Sieraków. Dużo radości 
przybywającym tam z dużego 
miasta turystom z pewnością 
przysparza Jezioro Jaroszew-
skie, umiejscowione w Sierako-
wie nieopodal wsi Grobla. War-
to przypomnieć, że nieopodal 
tej miejscowości rośnie także 
dąb Józef, uznawany za najstar-
sze drzewo Puszczy Noteckiej. 
Sam Sieraków to miasto o śre-
dniowiecznym rodowodzie, 
gdzie obejrzeć możemy cho-
ciażby pięknie zdobiony baro-
kowy kościół, a także świątynię 
ewangelicką oraz synagogę. 
Istotną atrakcją turystyczną 
są także ruiny zamku Opaliń-
skich istniejącego od czasów 
średniowiecznych.
Puszcza Notecka jest bardzo 
obszernym kompleksem le-
śnym, który zajmuje ok. 135 
tys. ha. Od Santoka po Obor-
niki Wielkopolskie i Rogoź-
no rozciąga się wyjątkowo 

Płyń w nieznane
Adam 
Rapaczyński

Poszukując różnych miejsc w naszym kraju, 
w których warto byłoby zorganizować sobie 
letni wypoczynek, warto rozważyć akweny 
Pojezierza Wielkopolskiego. W tamtych tere-
nach możemy odwiedzić też rejony Puszczy 
Noteckiej. Regiony te słabo są obecne w 
świadomości większości Polaków, ale zdecy-
dowanie warte polecenia.
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siatkówkę oraz kryta pływalnia 
(na wypadek załamania pogo-
dy). Ci zaś, którzy wolą wy-
legiwać się na plaży, również 
znajdą tutaj coś dla siebie. 
Samo jezioro, otoczone polami 
i lasami, to idealne miejsce do 
schłodzenia rozgrzanych letnią 
temperaturą ciał urlopowiczów.
Rejony nadnoteckie to świet-
nie miejsce dla wędkarzy, 
którzy w spokoju będą mogli 
oddać się swojemu ulubione-
mu hobby – czy to wykorzy-
stując łódkę, czy poruszając 
się o własnych nogach. Tam 
nikt nie będzie nam przeszka-
dzał i zakłócał koniecznej 
do odniesienia wędkarskiego 
sukcesu ciszy. Dobra odmiana 
od różnorakich stawów czy rze-

czek w okolicach Wrocławia, 
gdzie nie znamy dnia ani godzi-
ny, gdy zaraz obok rozpocznie 
się huczna impreza.
Interesującą miejscowością, 
którą warto odwiedzić podczas 
eksploracji tamtych terenów, 
jest Skwierzyna, gdzie znaj-
dują się zabytkowe świąty-
nie katolickie i ewangelickie, 
ale także cmentarz żydowski. 
W miejscowości wystawiony 
jest także obraz Matki Boskiej 
z Klewania na Wołyniu, który 
został przewieziony na ziemie 
zachodnie przez Kresowiaków, 
kiedy jasnym już było, że zosta-
ną przesiedleni.
Tamte rejony to zdecydowa-
nie rezerwuar przepięknych, 
małych miejscowości, w któ-

rych odpocząć można w peł-
nym tego słowa znaczeniu. 
Mieszczące się na granicy 
Wielkopolski z Ziemią Lu-
buską miasteczka tj. Wilcze, 
Grotów czy Cichowo to urocze 
przykłady tamtejszego kra-
jobrazu. Rejony niesłycha-
nie wręcz malownicze, idealne 
na urlop. 
Nadnoteckie okolice to jednak 
nie tylko cisza i spokój. Kie-
dy znudzi nam się brodzenie 
pośród kniej, przy asyście roz-
licznego ptactwa, możemy ro-
zerwać się na podczas imprezy 
Festival Boszkowo 2014. Event 
odbywa się tam od roku 2015 
i grali już na nim m.in. Toca-
disco, Antoine Clamaran, Max 
Vangeli, Dj Antoine czy Ri-

chard Durand. Zabawa z pew-
nością będzie znakomita i nikt 
nie będzie stał bezczynnie, 
kiedy artyści z energią wyjdą na 
scenę. To jedna z ciekawszych, 
lokalnych imprez plenerowych, 
która cieszy się już pewna re-
nomą, także poza obszarami 
bezpośrednio przyległymi do 
Puszczy.
Bezwzględnie najważniej-
szym skarbem rejonów Pusz-
czy Noteckiej jest jej fanta-
styczna przyroda. Tamtejsze 
lasy to głownie nieprzebra-
ne rzędy sosen, z niewiel-
ką domieszką brzozy. Tutaj 
naprawdę można odpocząć, 
pełną piersią oddychając świe-
żym powietrzem. Wystarczy 
krótki spacer, byśmy zrelak-
sowali się po długim okresie 
ciężkiej pracy, a dłuższy pobyt 
to doskonała okazja do rege-
neracji naszego organizmu – 
oraz skołatanych stresami dnia 
codziennego nerwów.
Charakterystycznym dla tego 
obszaru jest występowanie 
na nim licznych wydm. Naj-
większa z nich, Wielka Sowa, 
to usypane przez wiatr wzgó-
rze o wysokości względnej 
42  m,  zaś  ś rednia  wyso -
kość wydm to dwadzieścia 

parę metrów. 
Puszcza Notecka to miej-
sce, gdzie z wielką radością 
mogą wybrać się grzybiarze. 
Nadnoteckie uwarunkowania 
sprawiają, że obfitość boro-
wików czy kozaków jest nie-
przebrana. O grzyby zdecydo-
wanie nietrudno, więc warto 
poważnie przemyśleć „grzy-
biarską” formę wypoczynku 

– zarówno dla doświadczo-
nych grzybiarzy, jak i tych 
początkujących.
Pojezierze Wielkopolskie – 
tam warto spędzić swój je-
sienny urlop. Już po sezonie 
będziemy mogli zażyć tutaj 
spokoju i z radością oddać 
się relaksowi, który ukoi nasze 
nerwy i pozwoli na pełne zre-
generowanie organizmu.
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Aktywny wypoczynek połączony z ofertą za-
biegów rehabilitacyjnych i odnową biologiczną 
to nowy trend na polskim rynku turystycznym. 
Przedstawiamy sprawdzone sposoby na wypo-
czynek w modnym stylu. 

Wypoczywaj aktywnie i ciesz się dobrym zdrowiem

Zdrowie to jedna z najważ-
niejszych wartości w naszym 
życiu. Warto zaznaczyć, że 
świadomość zdrowotna Po-
laków rośnie z roku na rok. 
Można  to  zaobserwować 
choćby na podstawie na-
szych wakacyjnych wyborów 
lub coraz częstszych week-
endowych wyjazdów. Jak 
twierdzą specjaliści rynku 
turystycznego, rodacy za-
miast długiego leżakowania 
na plaży coraz częściej de-
cydują się na aktywny wypo-
czynek. Znakomicie pomaga 
to w utrzymaniu prawidłowej 
masy ciała, wzmacnia system 
odpornościowy oraz zdolno-
ści regeneracyjne organizmu. 
Już 10-cio minutowy trening 
oddziałuje pozytywnie na 
nasz nastrój i podnosi poziom 

energii życiowej. 

Sport i zdrowie cały rok
Duży wpływ na nasze zdro-
wie i samopoczucie ma także 
otoczenie, w którym przeby-
wamy. Urokliwie położone 
górskie hotele znajdujące 
się w Sudetach gwarantują 
nam - oprócz leczniczego kli-
matu, przepięknych widoków 
na Karkonosze i Góry Izerskie 
także wiele ciekawych roz-
rywek. Dobrym przykładem 
jest miejscowość Świeradów-
-Zdrój, a w niej m.in. nowo-
czesny aquapark w hotelu In-
terferie z atrakcjami wodnymi, 
basenem, salą gimnastyczną 
do sportów zespołowych, sale 
fitness oraz grota solna.
W górskich miejscowościach 
takich jak Świeradów-Zdrój, 

Paweł 
Miziura Szklarska Poręba nie brak 

sportowych wrażeń o każdej 
porze roku. Wiosną, latem 
i jesienią polecane są  liczne 
szlaki rowerowe o różnej 
długości i stopniu trudności. 
Świeradów – Zdrój, jako jedy-
ne miejsce w tej części Europy 
może pochwalić się specjalny-
mi ścieżkami rowerowymi  na-
zywanymi single track, które 
łączą granicę dwóch państw 
Polski i Czech. Zimą do bia-
łego szaleństwa na nartach 
czy snowboardzie zachęcają 
dobrze przygotowane trasy 
narciarskie na Stogu Izerskim 
z najnowocześniejszą koleją 
górską oraz w kompleksie 
Szrenicy w Szklarskiej Po-
rębie.
Zdrowiej znaczy młodziej
L e c z n i c z e  w ł a ś c i w o ś c i 
świeradowskich wód boga-
tych w szczawiany radoczynne 
znane są już od 800 lat. Radon, 
szlachetny i unikalny gaz, 
zwiększa poziom hormonów 
decydujących o naszej wi-
talności. Kąpiele radonowe 
zalecane są dla osób ze scho-
rzeniami reumatycznymi, 
układu oddechowego czy 

narządów ruchu. Interferie 
Aquapark Sport Hotel  jako 
jeden z nielicznych w regionie 
prowadzi terapię falami ude-
rzeniowymi, stosując leczni-
czo energię wytwarzaną przez 
fale dźwiękowe. Terapia ta jest 
niezwykle skuteczna przy 
leczeniu wszelkiego rodzaju 
schorzeń bólowych. Dodat-
kowo skorzystać można tu-
taj z bogatej oferty wellness 
– zabiegów nawilżających 
i oczyszczających, kąpieli, 
peelingów oraz relaksujących 
masaży. 

Relaks z morską bryzą
Kołobrzeg, Dąbki, Ustronie 
Morskie a nawet popularne 
Świnoujście, zyskują jesienią 
dodatkowy urok wywoła -
ny wyjątkową ciszą i spoko-
jem, niespotykanym zazwy-
czaj w pełni sezonu wakacyj-
nego. Jesienią z powodzeniem 
możemy cieszyć się nadmor-
skim relaksem, wieloma atrak-
cjami, a dodatkowo zadbać 
o własne zdrowie. Kołobrzeg, 
zwany stolicą polskiego spa, 
słynie z zabiegów wykorzystu-
jących lecznicze właściwości 
borowiny. Pobyt w Ustroniu 

Morskim służyć może nie 
tylko relaksowi,  ale rów-
nież skutecznej rehabilita-
cji, a nawet odchudzaniu. – 
Co ważne Ustronie Morskie, 
które w sezonie letnim jest 
bardzo zatłoczone w sezonie 
jesienno-zimowym jest ideal-
nym miejscem dla osób szuka-
jących odpoczynku od zgiełku 
i  pośpiechu dnia codziennego. 
Wiele hoteli oferuję wyciecz-
ki rowerowe po okolicznych 
trasach, udział w zajęciach 
gimnastycznych oraz wizy-
tę w położonym w samym cen-
trum aquaparku – informuje 
Sylwia Berdzik, dyrektor In-
terferie w Ustroniu Morskim.

Skuteczna rehabilitacja 
i najlepsze SPA dla ko-

biet w Polsce
Świnoujście to jedyny polski 
kurort położony na 44 wy-
spach, gdzie z wypoczynku 
połączonego z ofertą kuracyj-
ną i rehabilitacyjną korzysta-
ją rocznie miliony turystów 
z Polski i z zagranicy. Pobyt 
tutaj z powodzeniem wspiera 
leczenie narządów ruchu, 
układu krążenia czy dróg 
oddechowych.  Zwłaszcza 

jesienią kiedy powietrze naj-
bogatsze jest w pełen jodu, 
bromu, wapnia i magnezu 
aerozol morski. Aerozol jest 
jak kojący balsam dla naszych 
płuc. Doskonale nawilża dro-
gi oddechowe i ułatwia ich 
oczyszczanie – podkreśla 
Teresa Jelonek, lekarz pedia-
tra pracujący w sanatorium 
dziecięcym Interferie Argen-
tyt w Dąbkach.
W Świnoujściu znajduje się 
także uznane w konkursie 
SPA Prestige Awards Naj-
lepsze SPA dla Kobiet w Pol-
sce. Jest to jedno z niewielu 
miejsc w Polsce, w którym 
skorzystać można z niechi-
rurgicznego i bezinwazyjnego 
liftingu twarzy i ciała metodą 
CACI, niezwykle popular-
ną wśród światowych gwiazd 
filmu i muzyki. W trakcie bez-
bolesnego zabiegu mikroprądy 
uaktywniają procesy regene-
racji mięśni i naskórka, które 
odbudowują włókna kolage-
nowe oraz wywołują proces 
jonizacji zapewniający skórze 
lepsze odżywienie i głębokie 
nawilżenie.

W całe Polsce Wrocław znany jest jako miasto akademickie – a widać to 
właściwie już na pierwszy rzut oka, gdy zaczyna się październik. Nauki 
pewnie jest sporo, ale po szkole i pracy warto gdzieś się odstresować 
zwłaszcza po ciężkim dniu. 

Wrocławski wolny czas

Opcji, które można obrać, 
z pewnością jest wiele. Do-
brze jest wybrać się na spacer 
do jednego z dwóch naj-
piękniejszych jesienią par-
ków wrocławskich lub parku 
linowego. Miłośnicy muzyki 
klasycznej powinni zapoznać 
się z repertuarem miejsco-
wej filharmonii, opery lub 
operetki. Warto wybrać się 
do któregoś z sześciu wro-
cławskich kin na najnowsze 
produkcje. Osoby interesu-
jące się sztukami plastycz-
nymi  mogą zapoznać  s ię 
z wystawami w galeriach czy 
muzeum narodowym. Wato 
przejrzeć repertuar miejsco-
wych teatrów,  w których 
każdy – czy zupełnie począt-
kujący, czy wytrawny melo-
man - znajdzie spektakl dla 

siebie. Ciekawym obiektem 
do zwiedzania, jeżeli oczy-
wiście interesują nas sztuki 
plastyczne, jest Panorama 
Racławicka. W ciepły dzień 
możemy wybrać się na wy-
cieczkę do wrocławskiego 
ogrodu zoologicznego, który 
co roku poszerza swoją ofertę 
o coraz to nowsze gatunki 
zwierząt.
In te resu jącym mie jscem, 
szczególnie w okresach wio-
sennych i jesiennych,  są ogród 
japoński oraz ogród bota-
niczny. Możemy w nich zo-
baczyć różnorodne rośliny 
i przepiękne kwiaty. Studen-
ci, którzy lubią aktywność 
sportową, mogą wybrać się 
na karate, basen, squasha, 
a także kręgle, bilard lub na 
fitness, golfa czy rower. 

Aleksandra 
Barcikowska

Osoby, których pasją jest 
poznawanie nowych ludzi 
i koncerty, znajdą na pewno 
coś dla siebie. We Wrocławiu 
istnieje około pięćdziesięciu 
klubów muzycznych. Week-
endowy wypad do  k lubu 
może być bardzo inspirujący 
dla osób, które są w tym 
mieście samotne. Co roku do 
naszego miasta przyjeżdżają 
artyści i fani z całego świata 
na organizowane u nas fe-
stiwale. Jedną z większych 
atrakcji stanowi miejscowy 
aquapark, w którym można 
popływać, ale co ważniej-
sze – spędzić czas wspólnie 
z przyjaciółmi. 
We Wrocławiu nawet oso-
by interesujące się grami 
komputerowymi nie musza 
s iedzieć  w domu,  ponie -

waż mogą wybrać się wraz 
ze znajomymi do pokoju za-
gadek, w którym kreatywnie 
spędzą wolny czas. Miłośni-
cy sportu chętnie odwiedzą 
słynny stadion miejski, na 
którym odbywają się me-
cze ekstraklasy, ale także 
i inne, różnorodne imprezy.                                                                                                                                     
Osoby, które są spoza Wro-
cławia, powinny koniecz-
nie wybrać się na zwiedza-
nie naszego pięknego ryn-
ku, w którym można miło 
spędzić czas o każdej po-
rze roku – i każdej porze dnia 
i nocy. 
Stolica Dolnego Śląska ofe-
ruje wiele pięknych, zabyt-
kowych miejsc tj. mieszczący 
się w rynku Ratusz, gmach 
główny Uniwersytetu Wro-
cławskiego lub Ostrów Tum-
ski, którego klimat szczegól-
nie zachwyci osoby lubiące 
historyczne miejsca – warto 
odwiedzić katedrę i pozo-
stałe zabytkowe kościoły. 
Wrocław to miasto w którym 
nie można narzekać na nudę, 
bez względu na porę roku 
zawsze dzieje się coś cieka-
wego - odbywa się tu ogrom-
na ilości koncertów i even-
tów miesięcznie. Możemy 

skorzystać z usług ok. 30 
galerii ,  muzeów, teatrów, 
kin i kabaretów. Wybór jest 
na tyle bogaty, że zarówno 
osoby młode, jak i starsze 
mogą się dobrze zabawić. 
Najsłynniejsze festiwale pro-
mujące Wrocław w Polsce i na 
świecie to Wratislavia Cantas, 
Jazz nad Odrą, a od niedawna 
także Wrocławskie Konfron-

tacje Rockowe oraz Wrocław 
Non-Stop. Nie bójmy się więc 
aktywnie odkrywać tajemnic 
i najciekawszych miejsc nasze-
go pięknego miasta nad Odrą. 
Tutaj z pewnością nikt nie 
będzie się nudził – niezależnie 
od wieku i upodobań. Wystar-
czy wyjść na miasto i rozejrzeć 
się wokół siebie.
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Turystyka - Czechy

Jesień to przepiękna pora roku, która sprzyja 
spacerom i fotografii malowniczych pejzaży. Mo-
głam się o tym przekonać podczas zeszłorocznej 
wycieczki w Sudety, już po czeskiej stronie gra-
nicy. Widoki tamtejszych gór jesienią zmieniają 
się w magiczny obraz, kojarzący się ze światem 
dziecięcych bajek. 

 W czeskich Sudetach

To zdecydowanie wymarzone 
miejsce na spędzenie jesien-
nych. Sudeckie lasy są bardzo 
popularnym miejscem o tej 
porze roku, szczególnie atrak-
cyjnym dla fotografów - nie 
tylko tych artystycznych, ale 
przede wszystkim „modo-
wych” oraz malarzy górskich 
pejzaży.
Ponieważ okres wakacji do-
biegł końca, zabytki Sudetów 
są mniej oblegane, co powo-
duje mniejsze tłumy chętnych 
do zwiedzania. Otwierana 
są też nowe atrakcje dla tury-
stów – m.in. twierdza Orlice 
na obrzeżach miasta Letohrad 
przygotowała specjalną wy-
stawę warsztatu drukarskiego 
i  ekspozycję książek.  Do 

jesiennego zwiedzania włą-
czyło się także Muzeum Rze-
miosł  w którym możemy 
zobaczyć wystawę spichlerzy, 
mechaniczny skansen rzemio-
sła, wozownie, tartaki czy sta-
rodawne narzędzia rolnicze.
Jesień w mieście skalnym jest 
cudowna, szczególnie gdy po-
dziwia się ją podczas konnej 
przejażdżki po krętych ścież-
kach. Naturalne otoczenie 
i aktywność pomagają zrege-
nerować umysł i wzmacniają 
kondycje fizyczną, która czę-
sto po zakończeniu wakacji 
jest zaniedbywana. Szczegól-
nie ciekawą częścią Sudetów 
są Karkonosze, czyli pasmo 
leżące  na  granicy Polski 
z Czechami. Jesień w Kar-

Maria 
Stachera

konoszach jest  niezwykle 
malownicza pod względem 
przyrody, ale to nie wszystkie 
atrakcje tych gór. Zwiedzając 
je jesienią warto wybrać się 
do miejscowości Trutnov, 
znajdującej się w okolicach 
Skalnego Miasta. Urokliwy 
Trutnov posiada wiele atrakcji 
turystycznych, a jedną z nich 
jest malowniczy, otoczony 
barokowymi i renesansowy-
mi kamieniczkami „Rynek 
Karkonosza”, na którym zwie-
dzić można neogotycki ratusz 
ze spiczastą wieżą zegarową, 
a także kościół Narodzenia 
Marii Panny. Został on zbu-
dowany w późnym baroku, 
z klasycznymi i rokokowymi 
elementami, przez wiedeń-
skiego architekta Leopolda 
Niedoreckera. Wieża świąty-
ni mierzy 64 metrów wysoko-
ści. Wewnątrz kościoła znaj-
duje się ołtarz główny po-
chodzący z 1784 r, a oprócz 
niego znajduje się w tam 
dziewięć mniejszych ołtarzy, 
zaś ambona zdobiona jest re-

likwiami sakralnymi. 
Odwiedzając okolice Karko-
noszy, warto zobaczyć tzw. 
kolorowe jeziorka. Są to wy-
rąbiska pokopalniane, w któ-
rych woda przybiera różne 
kolory dzięki zróżnicowane-
mu składowi mineralnemu 
dna. Kolejną atrakcją są tutaj 
Góry Orl ickie  w których 
znajdują się liczne ścieżki 
dydaktyczne piesze i rowe-
rowe. Przed laty w okolicach 
Gór Orlickich znajdowały się 
huty szkła, a po dziś dzień 
ich pozostałości stanowią 
jedną z atrakcji. Wielu tury-
stów wybiera się w te okolice 
ze względu na zrekonstru-
owane, średniowieczne bu-
dowle. Najciekawsze z nich 
to naturalny labirynt w Bran-
dys nad Orlici czy Osada 
Krivolik stanowiąca skan-
sen eksperymentalnego cen-
trum archeologicznego. Villa 
Nova Uhrinov to skansen 
średniowiecznej wioski, wy-
budowany i konserwowany 
za pomocą replik narzędzi 
średniowiecznych i według 
ówczesnych projektów.
Podziwiając widoki z cze-
skich gór można warto od-
wiedzić tzw. Czeski  Raj . 
W miejscu tym każdy od-
najdzie coś dla siebie. Nie 

brakuje tu rozległych kra-
jobrazów, skałek wspinacz-
kowych, tras rowerowych 
i trekkingowych dla lubią-
cych aktywne spędzanie wol-
nego czasu. Ci, którzy cenią 
sobie  wypoczynek mnie j 
aktywny powinni  wybrać 
się na zwiedzanie pobliskich 
zamków, pałaców i muze-
ów, w których można nie 
tylko zobaczyć przepiękną 
architekturę, ale w ciekawy 
sposób poszerzyć swoją wie-
dzę historyczną.
Jak widać czeskie Sudety 
są atrakcyjne nie tylko la-
tem. Warto się w nie wy-
brać na jesienną wyciecz-
kę, ponieważ właśnie wtedy 

możemy nacieszyć się wi-
dokiem roślinności kwitną-
cej  jedynie w tym okresie. 
Miłośnicy zoologi i  mogą 
poobserwować robiące zapasy 
na zimę, górskie zwierzęta 
oraz te, które nie popadają na 
zimę w swój cykliczny sen. 
Można tu zobaczyć wiele 
ptaków, przygotowujących 
się do swojej kolejnej lub 
pierwszej długiej wędrówki 
do cieplejszych krajów. Po 
prostu trzeba więc odwiedzić 
te piękne, malownicze rejony, 
które znajdują się przecież nie 
tak daleko Wrocławia!
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Pisała Pani, że „świat jest jak wielki dom z licznymi po-
kojami.” Co oznaczają te słowa?
To jest takie porównanie do ogromnego domu, jakim jest 
Afryka. Jego pokoje to po prostu poszczególne państwa.
Co zadecydowało o Pani wyjeździe na tak długi okres do 
Afryki?
Był to splot po trosze moich marzeń i różnego rodzaju przy-
padków. Także wyjazd mojego męża do pracy do Afryki 
pociągnął za sobą swego rodzaju sznureczek.
W jaki sposób poradziła sobie Pani z wszelkiego rodzaju 
problemami oraz trudnościami napotkanymi po drodze?
Wszystkie problemy pokonuje się dzięki sile, jaką człowiek 
ma w sobie. Każda kolejna trudność wzmacnia. Jeżeli uda nam 
się ją pokonać, to potem jest już znacznie łatwiej. Tak właśnie 
było ze mną. 
Skąd Pani zdaniem afrykańskie dzieci czerpią tyle siły do 
codziennego uśmiechu i radości, przecież powszechnie wia-
domo, że żyją one w okropnej nędzy i ubóstwie?
Nie wszystkie dzieci żyją w skrajnej nędzy, ale znaczna ich 
część. Myślę, że naturalną radość każdy z nas ma w sobie 
i mimo tych wszystkich przeciwności losu potrafimy cieszyć 
się z najdrobniejszych rzeczy.
Jest coś, czego nauczyła się Pani od tamtejszych ludzi?
Przede wszystkim cierpliwości, bo to są naprawdę cierpliwi 
ludzie. Nauczyłam się także tolerancji i akceptowania ludzi 
takimi, jakimi są. 
Są takie miejsca na Ziemi, które chciałaby Pani jeszcze 
zwiedzić? 
O tak! Jest ich bardzo wiele!(śmiech). Na pewno chciałabym 
pojechać do Hiszpanii, bo, mimo iż jest to znany europejski 

Spotkanie z Afryką
„Afryka, jest jak wielki dom z licznymi pokojami. Każdy pokój to inne, odmienne wnętrze, a 
każde wnętrze to niepowtarzalny zapach Ziemi, siła i duch Człowieka. Afryka otwiera swoje 

drzwi i nigdy ich nie zamyka. Afryka nigdy się nie kończy…”

Dorota Łajło

kraj, to jeszcze nigdy nie miałam okazji tam pojechać.  Może 
tek Kraje Skandynawskie? Kto wie?
Oprócz podróżowania zajmuje się Pani także fotografo-
waniem. Jak zaczęła się Pani historia z aparatem?
Fotografować zaczęłam właśnie w Afryce, ponieważ to, co 
tam zobaczyłam wydało mi się tak interesujące i niezwykłe, 
że zapragnęłam pokazać to wszystkim ludziom. To właśnie 
potrzeba utrwalania chwili rozpaliła we mnie chęć fotografo-
wania. Przede wszystkim skupiłam się na ludziach, ich oczach, 
mimice twarzy, gestach. Fotografując mieszkańców Afryki 
odniosłam wrażenie, że nigdzie na Świecie nie ma takich 
ludzi, którzy tak przenikliwie patrzą na drugiego człowieka.
Jest coś, co chciałaby Pani jeszcze uchwycić obiektywem?
Nie myślałam nigdy o tym, choć każdego dnia robię wiele 
zdjęć. Wydaje mi się, że najbardziej chcę chwytać obiekty-
wem właśnie wzrok ludzi, bo to on najwspanialej odzwier-
ciedla nasze uczucia, myśli i pragnienia.

Dorota Łajło prowadzi stronę www.mojaafryka.republika.pl
Odwiedziła m.in. Etiopię, Kenię, Angolę, Namibię oraz Zim-
babwe.
Jest przede wszystkim podróżnikiem, ale i poetką i pedago-
giem, chociaż pisze o sobie zupełnie co innego:
Nie podróżnik, nie poeta, nie fotograf, nie webmaster. Ale 
czasem podróżuję, czasem piszę wiersze, lubię fotografować. 
Sama robię wszystkie swoje strony. Z prawdziwą namiętnością 
oddaję się każdej z moich nowych pasji. Pozwalam odchodzić 
tym, które się kończą. Wszystko zmienne jest i przemijalne..., 
jak życie.

Z podróżniczką, Dorotą Łajło, rozmawia Dominika Świątek

Większość z nas, dbając o nasze ukochane 
zwierzątka, raczy je karmą z puszki oraz karmą 
suchą, a także w sposób bardziej tradycyjny, 
szczególnie na wsiach - chlebem z mlekiem, 
kaszą, ryżem, ziemniakami, a nawet surowym 
mięsem. Które elementy tej diety są naprawdę 
zdrowe dla naszych pociech?

Pokarm naszych ulubieńców

Większość z nas karmi pie-
ski czy kotki tym, co sami 
jemy -  szynką ,  k ie łbasą , 
nawet chlebem z konserwą, 
nie zastanawiając się nad 
tym, że w istocie jest to dla 
zwierzą tka  n ie  do  końca 
zdrowe. Właściciele małych 
piesków często z wygody 
karmią je gotowymi karmami 
z puszki i suchym pokarmem. 
Ale czy każda karma - teo-

retycznie przeznaczona dla 
pieska - jest dobra? Jak od-
różnić tę pełnowartościową 
od niepełnowartościowej?. 
Biorąc do ręki karmę, należy 
zwrócić uwagę na jej skład. 
Powinna ona zawierać około 
34% białka i 60% tłuszczu. 
Mięsa mieszane muszą być 
dostarczane w odpowied-
nich proporcjach w stosunku 
do warzyw, ziół czy witamin. 

Maria 
Stachera

Taka właśnie karma będzie 
na jzdrowsza  d la  naszego 
pupila. Dieta musi być uroz-
maicona o świeże kostki, ale 
nie nazbyt drobne. Raz na 
miesiąc należy dostarczyć 
naszemu psiakowi do wy-
picia lekko ubite,  surowe 
jajko, które wpływa dobrze 
na miękkość i połysk sierści.
Częstokroć nasze pieski pod-
czas spacerów podgryzają 
trawę – pamiętajmy, że nie 
powinniśmy im tego zabra-
niać ,  gdyż t rawa (nomen 
omen) wspomaga… trawie-
nie. 
O tym że kotki lubią mię-
s o  w i e d z ą  n a w e t  d z i e c i 
(mniej więcej od tego mo-
mentu ,  w k tórym koc iak 
porwie im z talerza pierw-
szy plasterek szynki),  ale 
nie wszyscy orientują się 
jakim rodzajem mięsa winni-
śmy karmić naszego ulubień-

ca. Prawidłowa dieta kota 
powinna zawierać ok. 70 % 
mięsa i tłuszczy pochodzenia 
zwierzęcego oraz 30% wa-
rzyw, ziół witamin i minera-
łów. Mięso należy podawać 
naprzemiennie -  wołowe, 
drobiowe i ryby, jednak nie 
mieszać ich w postaci jedne-
go dania. Dieta kota powinna 
być urozmaicone o suchą 
karmę, zawierającą warzywa 
i mięso drobiowe. Obowiąz-
kowo, w dodatku do karmy, 
kot powinien mieć w mi-
seczce mleko i wodę.  Co 
jakiś czas należy podać mu 
polane tłuszczem gotowane 
puree, nieosolone ziemniaki 
oraz ugotowane na twardo, 
pokrojone w plasterki jajka.
Należy też pamiętać o takich 
szczegółach jak podawanie 
zarówno kotu, jak i psu jedze-
nia oraz wody zawsze w tych 
samych miseczkach, miejscu 

i o tej samej porze. Najlep-
szym mie jscem na  koc ią 
stołówkę jest  odległy kąt 
naszego lokum, w którym nie 
ma hałasu i przeciskających 
się ludzi, by zwierzęta mogły 
spożywać posi łk i  w spo -
koju i samotnie. Warto też 
pamiętać,  aby nasz kotek 
pod miseczką miał większą 
podkładkę, ponieważ kotom 
zdarza się wyciągać pokarm 
z miseczki i spożywać go 
na podłodze. W przeciwień-
stwie do nich, psy lubią ja-
dać w towarzystwie ludzi. 
Nie oznacza to jednak, że 
nie powinny posiadać swo-
jego s ta łego mie jsca  po -
siłków. Pies, podobnie jak 
kot,  musi mieć swoją stałą 
miseczkę na karmę z puszki 

oraz suchą, a także pojem-
nik na wodę. Ważne jest, 
aby w miseczce była zawsze 
świeża woda i sucha karma, 
oraz aby stały zawsze w tym 
samym miejscu, ponieważ 
pieski jedzą i piją o różnych 
porach. Większość piesków 
nie toleruje sytuacji, w któ-
rej ktoś kręci się wokół ich 
miseczki ,  lub gdy jedze -
nie podaje im osoba inna, 
niż właściciel. Dla własnego 
bezpieczeństwa „stołówka” 
naszego ulubieńca powinna 
znajdować się np. w koryta-
rzu lub w kącie, z którego bę-
dzie on miał widok na naszą 
jadalnie, a jednocześnie nie 
będziemy musieli przeganiać 
naszego pupila z miejsca na 
miejsce.
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10 września staraniem kilku środowisk,  we wro-
cławskiej siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia 
„Civitas Christiana”, odbyło się spotkanie z Ra-
fałem Ziemkiewiczem i jego najnowszą książką. 
Przepełniona sala pokazała, że w dyskusji nad 
naszą polską historią przyszedł czas na stawianie 
na nowo pytań, co do których wydawało się, że 
odpowiedzi na nie już dawno padły.

Czy rzeczywiście piękne? 

Na pewno obserwując dzisiej-
szą rzeczywistość i próbując 
ją zrozumieć, należy sięgać do 
przeszłości. Warto poświęcić 
czas i wysiłek umysłowy na wią-
zanie tego co było z tym co jest. 
Warto przy tym wychodzić 
poza utarte ścieżki przekonań 
i sądów, choć z góry wiadomo, 
że nie jest to proces miły i łatwy. 
W opowieści Alana Aleksandra 
Milne’a, Stumilowy Las był 

światem kompletnie zamkniętym 
i bezpiecznym, jego mieszkań-
cy rzeczywiście żyli życiem 
swojskim, a czytelnik właściwie 
z góry wiedział, że nic złego 
nikomu nie może się przydarzyć. 
Ale my nie żyjemy w świe-
cie wyobrażonym przez Milne’a, 
a wśród nas nie żyje Prosia-
czek, Sowa czy Kangurzyca. 
Pogląd, w którym ktoś tego 
typu widzenie świata próbował-
by prezentować w odniesieniu 
do nas żyjących tu i teraz, byłby 
uznany powszechnie za niedo-
rzeczny. Gdybyśmy chcieli go 
opisać grzecznie, określilibyśmy 
go mianem - „fantastyczny”.
Być może porównanie z „Ku-

busia Puchatka” nie jest najtraf-
niejsze. Nie wiem, czy Ziemkie-
wicz, autor inkryminowanego 
tomu o prowokacyjnym tytule: 
„Jakie Piękne Samobójstwo”,  
byłby z niego zadowolony. 
Na usprawiedliwienie siebie 
dodam, że kiedy ją tworzył, też 
nie pytał potencjalnych czy-
telników w tym i piszącego 
te słowa o zdanie. Książka jest 
kreacją jego własnych przemy-

śleń i analizy historii opartych 
o pytania, które odważył się 
postawić i za to należy mu się 
uznanie. A na ewentualny zarzut, 
że nie wszystko mi się w niej po-
doba, ma prawo odpowiedzieć, 
że nie startował do konkursu 
piękności i podobanie się nie jest 
celem zawartych w publikacji 
tez. Muszę jednak dodać kolejny 
osobisty pogląd na powyższą 
kwestię. Praca Ziemkiewicza, 
ze względu na odwagę skiero-
waną ku wyższemu celowi, robi 
na mnie wrażenie i bez wątpienia 
zasługuje na życzliwy odbiór.
Celem książki jest postawienie 
przez autora kwestii przyjęcia 
przez Polskę ultimatum Hitle-

Piotr 
Sutowicz

ra w kwestii Gdańska i autostra-
dy przez tzw. korytarz. W pol-
skiej historiografii ponowne roz-
drapywanie tej rany wydaje się 
być rzeczą niebywałą, wręcz 
bluźnierczą. Jakiś czas temu 
podobne pytanie postawił  Piotr 
Zychowicz w pracy pt.: „Pakt 
Ribbentrop – Beck, czyli jak Po-
lacy mogli u boku III Rzeszy po-
konać Związek Sowiecki”. Obie 
książki różnią się jednak w pe-
wien sposób. Przede wszystkim 
Ziemkiewicz wyraźnie odcina się 
od stawiania kwestii „co by było 
gdyby”, skupiając się jedynie na 
kwestii, co należało zrobić w da-
nym momencie historycznym. 
Kwestię dla książki zasadniczą 
osadza również w kontekście 
historycznym i psychologicz-
nym. Rok 1939 jest więc jedynie 
pretekstem do czegoś większego, 
namysłu nad polskim charakte-
rem narodowym.

Publicysta w swej analizie wy-
chodzi od polskiego republi-
kańskiego sarmatyzmu, w któ-
rym  władza polityczna pocho-
dziła od narodu. Kreśli obraz 
Polski jako kraju, w którym 
tworzono oryginalną myśl spo-
łeczną i polityczną, wreszcie, 
gdzie tolerancja i zrozumienie 
miały swoje szacowne wysokie 
miejsce w hierarchii warto-
ści w przeciwieństwie do resz-
ty Europy. Zwraca uwagę na 
fakt, że współczesnym Pola-
kom przedstawia się ten okres 
jako coś złego, wmawiając, że 
przez swe wolnościowe idee 
doprowadzili państwo do zgu-
by. Wkodowuje się przekaz, że 

tego typu wartości są zgubne, 
a idąc tropem zaborczej propa-
gandy, sugeruje się niezdolność 
Polaków do posiadania swego 
państwa. Tymczasem ustrój 
ten był po prostu wymagający. 
Przede wszystkim obywatele 
musieli być świadomi swej Rei 
Publicae,  jej celów i wartości. 
Wraz z kryzysem tej świadomo-
ści upadło państwo, a przypie-
czętowaniem tego faktu były roz-
biory, po których przyszedł czas 
na krystalizowanie się nowego 
narodu i wreszcie niepodległość 
państwowa, która wytworzyła 
się, zdaniem publicysty, w wyni-
ku wysiłku narodu, który w mię-
dzyczasie odzyskał świadomość 
swych celów. Okres dwudzie-
stolecia międzywojennego dla 
autora jest ciekawym polem do 
obserwacji kształtowania się 
sporu o przeszłość, a tym samym 
o wizję narodowej przyszłości. 
Obrazuje go na przykładzie 
sporu Dmowski – Piłsudski, 
zaś odpowiedni rozdział książki 
nazywa: „Między Prezesem 
a Komendantem”. Najogólniej 
podsumowując jego rozważania 
na ten temat, z którymi jednak 
każdy powinien zapoznać się 
sam, dla pierwszego z nich 
naród to demos, który winien 
sam dokonywać wyborów, kre-
ować elitę i wytyczać kierunki 
polityczne, dla drugiego zaś jest 
to rodzaj armii w rękach wodza. 
Ta antynomia, jak się wydaje, 
nie wygasła także i dziś. Nawet 
mimo apeli o ciszę nad trumnami 
obu wielkich przywódców spór 
ten nie wygaśnie aż do zwycię-
stwa jednej z tych koncepcji.
Na problem mentalności od-
rodzonych w swym państwie 
Polaków nałożył się dodatko-
wy aspekt, który winien był 
determinować i determinował 
polską politykę dwudziestolecia 
międzywojennego, a który autor 
nazwał: „Kwadraturą wersalskie-
go bękarta”. W zagadnieniu tym 
zawiera się intrygująca kwestia 
utrzymania państwowości ulo-
kowanej pomiędzy komunistycz-
nym imperium, które za swój 
zdecydowany priorytet uważa 
ekspansję światowej rewolucji 
na Zachód „przez trupa Polski”, 
a rewizjonistycznymi Niemcami, 
które w odpowiednim czasie 
przekształciły się w żądne krwi 
państwo totalne. Większość Po-
laków kształtowana była przez 
oficjalną propagandę obozu 
Piłsudskiego, w której nasz 

O ostatniej książce Rafała Ziemkiewicza w skrócie największym.

kraj był silnym mocarstwem, 
którego pobić żadna z tych 
potęg nie była w stanie. Stąd 
lekceważenie jednych i drugich. 
Piłsudski, który zdaje się rozu-
miał zagrożenie geopolityczne 
i polityczne, zmarł w połowie lat 
trzydziestych, nie doczekawszy 
się następców politycznych. 
Ekipa, którą pozostawił, w opi-
nii publicysty, nie była w stanie 
dokonywać zimnych kalkulacji 
tego, co możliwe, karmiąc siebie 
i naród frazesami.
Zimna polityczna kalkulacja – 
jest to wyzwanie, które Ziemkie-
wicz stawia elitom politycznym 
mającym zamiar stać na czele na-
rodu. Autor, jak już wspomnia-
no, nie snuje fantastyki histo-
rycznej, nie próbuje pisać o tym, 
jak miło by było, gdyby polscy 
żołnierze wraz z Wehrmachtem 
maszerowali w 1941 roku przez 
Rosję. Stawia tylko kwestię 

pewnego dramatu. Oto w roku 
1939 Polska na skutek nieudol-
nej polityki swego rządu stanęła 
oko w oko z dwoma wrogami i, 
by tego dramatu uniknąć, jedyne, 
co mogła zrobić, to ulec ultima-
tum, nie dając się tym samym 
aliantom zachodnim rzucić lwu 
na pożarcie. Co by mogło być 
dalej, autor nie chce dywagować, 
choć pisze, co było dalej i temu 
znowu trudno zaprzeczyć: oku-
pacja, tragedia Polski Walczącej 
i kilkadziesiąt lat komunizmu. 
Teraz zaś my musimy odpo-
wiedzieć sobie na pytanie, czy 
szukać nowego Komendanta, 
którego na horyzoncie ni widu ni 
słychu, czy iść za radami Prezesa 
i odbudowywać demos.
Wracając zaś do tytułowego py-
tania. Człowiek racjonalny wie, 
że samobójstwo to samobójstwo, 
człowiek zaś stworzony został 
przez Boga, by żyć. 
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Tekst
o wyrobach 
regionalnych

Nasze gusta kształtowane są przez szereg róż-
norakich czynników, ale jednym z nich – i na 
pewno niezwykle istotnym – są wspomnienia 
z dzieciństwa, emocjonalne związanie z danym 
artykułem, ideą, odczuciem.

Z regionu to, co najlepsze

Początek lat dziewięćdziesią-
tych był okresem zachłyśnię-
cia się Polaków różnorakimi 
zachodnimi markami. Trudno 
się temu dziwić, bo wcześniej 
przez kilkadziesiąt lat nie 
mieliśmy nazbyt często do 
czynienia z produktami mod-
nymi na zachodzie. Często 
zwykło się używać w ich kon-
tekście sformułowania „ory-
ginalny”, chociaż bądźmy 
szczerzy – niezbyt oryginalne 
są np. buty, które nosi kilka 
mil ionów ludzi  na całym 
świecie. Nastąpił więc swo-
isty moment przesilenia i dzi-
siaj w cenie jest autentyczna 
oryginalność. Przestajemy 
także bezrefleksyjnie stawiać 
produkty zagraniczne po-
nad rodzimymi. Zaczyna się 
cenić nasze rodzime, polskie 

potrawy – przede wszystkim 
zaś te regionalne.
Z czego to  wynika?  Jes t 
kilka bardzo istotnych czyn-
ników. Nie bez znaczenia 
jest tutaj widoczny w ostat-
nich latach bardzo wyraźnie 
trend proekologiczny. Ludzie 
cenią sobie to, co jest wy-
robem naturalnym i mniej 
masowym. Niekoniecznie 
chcą kupować w supermarke-
tach, chętniej zaś odwiedzają 
mniejsze, wyspecjalizowane 
sklepy. Odchodzi się więc 
od tego,  co  powszechne. 
Chcemy być wyjątkowi.
Ekologiczność  n ie  wiąże 
się jednak tylko i wyłącznie 
ze sztucznym intelektualnym 
konstruktem – to także real-
na dbałość o zdrowie nasze 
i naszej rodziny. Jeśli chodzi 

Tomasz 
Korbielak 

o produkty żywieniowe waż-
nym argumentem jest właśnie 
ta  kwest ia .  Nie  bez racj i 
uważa się powszechnie, że 
jedzenie kupowane w su-
permarketach jest szkodliwe 
dla zdrowia. Często plotku-
je się np. o sposobie prze-
chowywania mięsa,  który 
ma urągać zasadom higie-
ny. Nie przesądzając, czy 
jest tak w istocie, produk-
ty o charakterze lokalnym, 
np. wiejskie wędliny, cieszą 
się bardzo dużą popularnością. 
Jeżeli chodzi o produkty re-
gionalne najbardziej popular-
nymi są właśnie różnego ro-
dzaju produkty mięsne, ale 
także różnorakie przetwory 
owocowe czy warzywne, ser-
wetki, ubrania (tkaniny) itd.
Wydaje  s ię ,  że  t rend ten 

jes t  bardzo pozytywnym. 
Z jakich powodów? Można 
patrzeć dwojako – z per-
spektywy konsumenta oraz 
producenta. Ten pierwszy 
dostaje  z  pewnością pro-
dukt lepszej jakości, ponie-
waż wykonany w mniejszych 
„seriach”, do którego wy-
konawca przygotowuje się 
s taranniej .  Producent  zaś 
otrzymuje większy kapitał 
za swoją pracę. Ma to wielkie 
znaczenie w kontekście roz-
woju naszych rodzimych te-
renów wiejskich, a Dolny 
Śląsk należy tutaj do bardzo 
istotnych przykładów. Popu-
larność żywności regionalnej 
to  szansa dla  mniejszych 
miejscowości na wydobycie 
się z rożnego rodzaju kryzy-
sów miejscowej gospodarki 

i stworzenie własnych marek, 
które przyciągną inwestorów.
Niestety w naszym kraju tego 
typu sposób myślenia został 
tragicznie zerwany w okresie 
komunistycznym, co unie-
możliwiło naturalne konsty-
tuowanie się wspólnot lokal-
nych i dokonało unicestwie-
nia tych, które funkcjonowały 
już wcześniej. Warto jednak, 
aby dokonać rewitalizacji 
tego typu postaw w polskim 
społeczeństwie i podejmować 
szereg akcji mających na celu 
odnowienie etosu regionali-
zmu konsumenckiego w na-
szym kraju. Ma to zresztą 
także uwarunkowania po-
zaekonomiczne – społecz-
ności lokalne funkcjonują 
dużo wydajniej, jeżeli ich 
członkowie są  powiązani 

z  s o b ą  w z a j e m n i e  p e w -
nym wspólnym sposobem my-
ślenia, wspólnym kodem, ale 
także tożsamymi upodobaniami. 
Tak przecież właśnie jest na 
zachodzie, o czym przecież 
doskonale wiemy - i sami bar-
dzo często zachwycamy się 
francuskimi winami, szwaj-
carskim serem czy belgijską 
czekoladą.
Apel o silne czerpanie z tra-
dycji regionalnej wybrzmie-
wają coraz silniej w ostatnim 
okresie – i bardzo dobrze, 
bo jest to nie tylko poży-
teczne, ale najczęściej po 
prostu… smaczne i zdrowe. 
Nie poddawajmy się więc 
mainstreamowym trendom 
i wspierajmy to, co jest nam 
najbliższe. Na zdrowie! 
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nicze powinniśmy „wgrywać” 
także naszym pociechom – i to już 
od najmłodszych lat. Nie ma lep-
szego wieku, by rozpocząć swoją 
przygodę z książką, niż lata wcze-
snodziecięce, kiedy nasza wy-
obraźnia – ale także inteligencja 
– rozwija się najmocniej i najpeł-
niej możemy wykorzystać każdą 
daną nam lekturę. „Poczytaj mi 
mamo” to akcja całkiem pożytecz-
na, bowiem najprawdopodobniej 
zwiększyła świadomość rodzi-
ców o tym, jak ważne jest po-
pularyzowanie wśród własnych 
dzieci pewnego „etosu” czytania 
– szczególnie w rzeczywistości 
przesyconej i przejętej właściwie 
całkowicie przez telewizyjne (a 
teraz właściwie „internetowe”) 
bajki animowane i filmy. Starajmy 
się budować wyobraźnię dziecka 
już od najmłodszych lat!
Dane odnośnie czytelnic-
twa w naszym kraju są tragiczne 
– i niestety tylko leksykalnie ma 
to związek z tragizmem greckiej 
poezji. Pomóżmy więc rzeczy-
wistości i postarajmy się do-
prowadzić do swoistego Ka-
tharsis w tym kontekście, przy-
najmniej w swoim najbliższym 
otoczeniu. Czytajmy zarówno 
klasykę, jak i nowości.

jednak tragicznym wskaźnikiem 
było tutaj czytelnictwo wśród stu-
dentów, z których 1/3 nie przeczy-
tała dosłownie nic. I jak tu potem 
narzekać na poziom polskiego 
szkolnictwa wyższego? Na pierw-
szy rzut oka widać, że mamy tutaj 
do czynienia z fatalnym, systemo-
wym problemem.
Skoro jest on już jako tako za-
obserwowany, zadajmy sobie 
podstawowe pytanie, które stawiał 
niegdyś niesławnej pamięci jeden 
z wodzów rewolucji – „co robić?!”. 
Cóż… najpewniej nie mamy i nie 
będziemy mieli większego wpływu 
na zagadnienie czytelnictwa w skali 
makro, więc warto, żebyśmy skupi-
li się tutaj w sposób zdecydowany 
na sobie. Brzmi to rzeczywiście 
bardzo samolubnie – możemy więc 
próbować zaimplementować nasze 
przekonania także naszym najbliż-
szym; z korzyścią dla siebie, dla 

KONKURS DLA CZYTELNIKóW

Książki ze „Słowem Wrocławian”
Wystarczy wypełnić, wyciąć i wysłać poniższy kupon na adres 
naszej redakcji. Na zgłoszenia czekamy do 15 października – 
wtedy wylosujemy zwycięzców. Szczęśliwcy zostaną obdarowa-
ni książkami ufundowanymi przez księgarnię Tajne Komplety 

IMIĘ I NAZWISKO: .............................................................................
TELEFON KONTAKTOWY: ...............................................................
E-MAIL: ...............................................................................................

Nieczytelnicza antykultura

Dane z ostatnich lat generalnie 
są zatrważające. Np. ogłoszone 
statystyki za rok 2010 wykazały, 
że w tymże, aż 56% Polaków nie 
przeczytało… ani jednej książ-
ki. Jest to wynik zdecydowanie 
gorszy niż w krajach zachodnich, 
które zwykliśmy postrzegać jako 
owładnięte konsumpcyjną kulturą 
obrazkową, dla której książka, 
żywa pisana treść, jest przeżytkiem. 
Jak widać nie do końca, ponieważ 
ustępujemy na tym polu zdecy-
dowanie. Fatalnie wyglądamy 
przede wszystkim w porównaniu 
z naszymi sąsiadami, Czecha-
mi, wśród których odsetek nieczy-
tających jest kilkukrotnie mniejszy.
Podobnież w danych za ten okres, 
jedynie 54% badanych rodaków 
przeczytało tekst dłuższy niż trzy 
strony formatu A4. Ręce same 
zbliżają się ku przerażonej i zaże-
nowanej twarzy. Najbardziej chyba 

Książki otrzymali: 
Marian Bąk, Katarzyna Smolarska, Danuta Kawa,

 Ireneusz Kaletka, Bartłomiej Sałata 

W ostatnich latach wielokrotnie różnoracy pu-
blicyści związani ze sferą kultury – ale nie tylko – 
nieustannie biją na alarm: Polacy czytają mało… 
i coraz mniej. Jakie są przyczyny takiego stanu 
rzeczy? Pewnie różne. Jakie skutki? Opłakane!

nich – no i dla społeczeństwa!
Jeśli chodzi o czytanie, acz 
może wydawać się to nieco za-
bawne, warto przyjąć pewną skon-
kretyzowaną taktykę (a może nawet 
strategię!), w ramach której rozwi-
jać będziemy swoje nawyki czytel-
nicze. Otóż ustalmy sobie najpierw, 
że bez względu na to jak wyglądać 
będzie sytuacja rodzinna, życiowa, 
zawodowa itp. przeczytamy – daj-
my na to – 40 stron dziennie. To tak 
na początek. Z czasem zwięk-
szajmy ilość przeczytanych stron 
dziennie, dzięki czemu dojdziemy 
do naprawdę konkretnych wyni-
ków. A przecież, w konsekwencji, 
to nie sama liczba jest istotna – nie 
czytamy przecież „na wyścigi”, 
a mnogość przewertowanych kar-
tek nie jest zyskiem samym w so-
bie, ale rozwój naszej wyobraźni, 
nabyta wiedza. 
Można obrać także metodę „grupo-
wą”. Umówmy się z żoną, że co-
dziennie razem, po pracy, siądzie-
my do książki i przeczytamy daną 
ilość kartek. Najlepiej jest czytać 
te same, lub podobne książki, dzięki 
czemu możemy przedyskutować 
treść i rozważać konteksty, dzięki 
czemu pełniej będziemy mogli 
skorzystać z lektury.
Pamiętajmy, że nawyki czytel-
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kuflach z grubego szkła. Wszelkie 
piwa owocowe dobrze smaku-
ją w szklankach ze stopką do long 
drinków, natomiast Weissbier 
nalewa się do kufli o szerszej 
górnej partii, która odkreśla ich 
pienistość. Ciemnobursztynowy 
odcień piwa BOCK wyeksponują 
najlepiej tulipanowe szklanki na 
stopce. Najlepiej podane piwo 
zaserwują nam z pewnością puby 
specjalizujące się w tym trunku. 
Ich wiedza pozwoli na odpowied-
ni dobór kufla i, co równie ważne, 
temperatury piwa, co może przy-
sporzyć smakoszom wielu cieka-
wych i niespotykanych wcześniej 
doznań.  
Piwna rewolucja potrzebuje 
jeszcze trochę czasu na zwięk-
szenie swojego zasięgu i mocy, 
ale wszystko wskazuje na to, że 
tak się stanie. Polacy, podąża-
jąc za Amerykanami i miesz-
kańcami Europy Zachodniej, 
zmieniają swoje przyzwycza-
jenia i próbują poznać nowe, 
nieznane smaki. 

we, rozkoszować się czymś wię-
cej niż tylko zwykłym, zazwyczaj 
jasnym pełnym, piwem. Nie bez 
powodu więc artykuł o banalnie 
prostym temacie piwo,  znalazł 
się w dziale Styl życia. 
Ze zmiany przyzwyczajeń Po-
laków cieszą się sklepikarze 
i restauratorzy. We Wrocławiu 
nietrudno natrafić na sklepy wy-
pełnione piwami o rozmaitych 
smakach i pochodzeniu. Kolejka 
do kasy również nie należy do 
najmniejszych. Klienci mają 
do wyboru piwa niepasteryzowa-
ne, śliwkowe, miodowe, ryżowe, 
czereśniowe, z Belgii, Holandii, 
Anglii czy Francji. Obok butelek 
z piwem popularnych koncernów, 
na półkach znaleźć można rów-

Piwny relaks

Młody, rosły mężczyzna pijący 
piwo mirabelkowe - kiedyś ten 
incydentalny widok wprawił-
by w zdziwienie i konsterna-
cję współbiesiadników. Kiedyś… 
Dziś ten obrazek spotykany jest 
coraz częściej w krakowskich 
pubach i parkach. Coraz czę-
ściej również mówi się o rewolu-
cji piwnej, która małymi krocz-
kami przybyła do naszego kra-
ju. Na czym ma ona polegać? 
Piwo powoli przestaje być tylko 
alkoholem, który ma odurzać 
i zapełniać czas podczas spotkań 
ze znajomymi. Spożywanie napo-
ju chmielowego w plastikowego 
kubka lub przed telewizorem jest 
już passe. Polacy chcą poznawać 
nieodkryte dotąd walory smako-

Piwne spotkania ze znajomymi stały się jedną z 
najpopularniejszych form relaksu. W ostatnim 
czasie zmienił się jednak charakter spotkań i samo 
piwo. W wielu przypadkach nie liczy się już tylko 
zawartość promili uderzających do głowy. Obec-
nie społeczeństwo pragnie kulturalnej posiadówki 
i rozkoszowania się w nieznanych wcześniej sma-
kach tego trunku. Trwa piwna rewolucja!

nież te z małych, lokalnych bro-
warów. 
Piwna rewolucja wkracza także 
do restauracji. We Wrocławiu już 
od kilku lat działają puby serwu-
jące piwo warzone na miejscu lub 
zaopatrzone w chmielowy trunek 
z innych państw. Dużą popularno-
ścią cieszą się szczególnie bary 
posiadające w swej ofercie piwa 
z Czech. Polacy pokochali chmie-
lowy napój sąsiadów. Picie piwa 
stało się w wielu miejscach wręcz 
celebracją. Mało kto wie, że 
konkretne piwo powinno być 
podawane w specjalnie przystoso-
wanym do tego kuflu, który wy-
dobywa z niego odpowiedni smak 
i aromat. Szkło szersze u szczy-
tu wpływa korzystnie na pianę 
i jej utrzymanie, natomiast kufle 
zwężające się ku górze podkre-
ślają charakter piwa. Rodzajów 
i sposobów podania piwa jest co 
niemiara.. Klasyczny lager po-
winno się serwować w prostych 
szklankach z cienkiego szkła, Ale 
natomiast w szerokich, niskich 
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Angelika 
Wołoszańska
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W prehistorycznych czasach 
istniała łączność bezprzewo-
dowa: tam-tamy, czyli spe-
cjalne komunikacyjne bębny. 
Dzięki poddźwiękom miały 
one zasięg nawet kilkunastu 
kilometrów. Gorzej, gdy na-
gle powiał przeciwny wiatr 
i „wydudnione” wiadomości 
docierały w drugą stronę, do in-
nych wiosek. To już był rodzaj 
podsłuchu! Istniały również 
systemy porozumiewania się 
za pomocą znaków dymnych 
z dyżurnych ognisk na wzgó-
rzach. Potem unowocześniono 
komunikację – pojawiły się 
lusterka działające tylko w sło-
neczne dni…  Marynarze na 
okrętach łączyli się za pomo-
cą wymachiwania chorągiew-
kami w ustalonym kodzie ge-
stów. We Francji już kilkaset lat 
temu zbudowano system wież 

sygnalizacyjnych z dużymi ru-
chomymi ramionami niczym 
semafory. Rozstawione były 
co kilka kilometrów i działały 
niezawodnie. Nie wiemy do-
kładnie jak w owych dawnych 
systemach komunikacyjnych  
szyfrowano i przekazywano  
informacje czysto osobiste oraz 
głęboko utajnione.
Od setek lat centralą przekazy-
wania wiadomości i wymiany 
nowinek były liczne magle. 
Może więc dziś, mimo istnienia 
domowych automatycznych 
pralek, znowu powstaną towa-
rzyskie punkty maglarsko–plot-
karskie? W czasach szkoły pod-
stawowej podczas lekcji chy-
ba wszyscy dorastający chłop-
cy wykazywali nagłą śmiałość 
i podrzucali koleżankom z są-
siednich ławek  karteczki z go-
rącymi wyznaniami! Natomiast 

ze stanu wojennego  pamiętamy 
sygnał w słuchawce telefonu 
stacjonarnego: „rozmowa kon-
trolowana”. W „Hotelu Wro-
cław” jeszcze dziś pokazywane 
jest pomieszczenie, w czasach 
PRL-u przeznaczone na cen-
tralkę podsłuchiwania gości. 
A przypomnę, że w latach 50. 
na dachu Poczty Głównej przy 
Krasińskiego zainstalowane 
były potężne anteny zagłu-
szające Radio Wolna Europa 
– zrzucono je w 1956 r. Potem 
jeszcze ich używano, lecz spo-
łeczeństwo nauczyło się pod-
słuchiwać zachodnie rozgłośnie 
mimo sztucznych trzasków 
i buczenia. Pędzący z duchami 
czasów niezawodny Henryk 
Dunaj – prezes ekologicznego, 
polskiego targowiska „Niedź-
wiedzia” we Wrocławiu, za-
rządził przegląd wszystkich 62 
kiosków na placu. Wspólnie 
z uzbrojonym oddziałem WGM 
i nieśmiertelnym agentem Ja-
nem 00713 przeprowadzana 
jest dokładna kontrola oraz  
kwalifikacja w kategoriach 
szpiegowskich. Przybył nawet 
zastęp ornitologów badających 

i przesłuchujących ptaszyny 
z pobliskiego lasku i zarośli. 
Goście targowiska nieraz sły-
szą wśród drzew konspiracyjne 
szepty i nawoływania „tu Bo-
cian, ja klekoczę –  Dzięciole 
daj znak, odezwij się”. Zdarzyło 
się, że głęboko zakonspirowany 
Kapitan Sowa z hukiem spadł 
z drzewa prosto na Kapitana 
Żbika, który akurat przebiegał 
z super tajnym meldunkiem 
do centrali. Punktom sprzeda-
ży, które okażą się czyste, bez 
zainstalowanych pluskiew, 
czyli podsłuchów przyznany 
będzie certyfikat „Obiekt bez 
podsłuchu i podglądu”. Zatem 
klienci targowiska i nasi Czy-
telnicy bez obaw mogą w nich 

się nawet spowiadać i wyda-
wać  brudne pieniądze. Nieza-
leżnie od tego, kioski z pod-
słuchem otrzymają – wzorem 
naszego rządu – logo Votum 
Ufności. Materiały z nagra-
niami będą na bieżąco prze-
kazywane do internetowego 
Radia Szafir, którego audycje 
transmitowane są także  na te-
renie „Niedźwiedziej”. Po wy-
emitowaniu, najciekawsze 
ujawnione informacje zostaną 
odpowiednio nagrodzone, 
a taśmy wywieszone w gablo-
tach - do wglądu!  Tym nie-
mniej niektórzy sprzedawcy, 
mocno zmęczeni ciągłym wy-
słuchiwaniem klientowskich 
zwierzeń i skarg na wszyst-

ko, wywiesili nad wejściem 
kartki z groźną informacją: 
„Tu jest podsłuch do upu-
blicznienia”. Od razu zmniej-
szyła się ilość klientów przy-
chodzących przede wszystkim 
na sklepowe pogawędki oraz 
marudzących bez czynienia 
dobra i  zakupów… Nato-
miast  ja, jako dziennikarz 
i wodzirej prowadzący swoje 
stałe programy muzyczne 
i kabaretowe we wrocławskim 
Radiu Szafir (www.radiosza-
fir.pl) oraz (www.wodzirej.
biz.pl)  oficjalnie  pragnę  
jak największego podsłuchu 
swoich audycji i podglądu 
artykułów…                                                     

Tam-Tamy i podsłuchy

Mimo politycznych kryzysów – a może dzięki nim 
– wyraźnie wzrosła rola podsłuchów. Najbardziej 
zadowoleni są zawodowi kabareciarze; w końcu 
nie muszą wymyślać tematów do żartów. Mają je 
w zasięgu czułego mikrofonu… 

Wojciech 
Mach
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ACo jeść w czasie jesieni?

A zatem: co jeść, a czego 
unikać, aby przebrnąć przez 
trudny okres jesienno-zimowy 
i nie stać się obfitszym w nad-
miar kilogramów! Na pewno 
pamiętajmy o tym, żeby czę-
ściej jeść potrawy ciepłe, któ-
re rozgrzewają nasz żołądek, 
są łatwiejsze do przyswojenia 
przez nasz organizm. Nawet 
te warzywa, które najczęściej 
jedliśmy surowe albo zimne 
– starajmy się zakomponować 
jako składnik lub baza jakie-
goś gorącego posiłku. Zimne 
potrawy nie sprzyjają ani 
zdrowiu, ani też samopoczuciu 
– szczególnie, gdy za oknem 
“jesienna słota”... A teraz 
przejdźmy do konkretów...
Otóż kupujmy chude gatunki 
mięs i  wędlin: wołowinę, 
cielęcinę, drób bez skóry, dzi-
czyznę oraz chude gatunki ryb 
– takich jak flądra, pstrąg, 

sandacz albo dorsz. Musimy 
unikać mięs oraz ryb w postaci 
konserw, a także potraw sma-
żonych w głębokim tłuszczu. 
Ryby czy mięso smażymy na 
1. łyżce oleju albo na patelni 
teflonowej bez dodatku tłusz-
czu. Można też zastosować 
pieczenie w folii, na grillu 
albo po prostu gotowanie. 
Najlepiej zrezygnować z pro-
duktów mącznych – makaro-
nów i klusek, i ziemnniaków... 
Za to poleca się spożywanie 
gotowanych warzyw, surówek 
oraz sałatek. Można je śmiało 
doprawiać łyżką oliwy albo 
polewać niskokalorycznym 
sosem jogurtowym. Tłuste 
przetwory mleczne -mleko, 
sery i jogurty – koniecznie 
musimy zastąpić chudymi, 
niskokalorycznymi, zaś ma-
sło – margaryną. Poza tym 
unikajmy w sposób stanowczy 

Nadchodzi powoli jesień, a wraz z nią – coraz 
krótsze dni. Mamy też coraz mniejszy dostęp 
do świeżych owoców oraz warzyw. Najwyższa 
pora, aby pomyśleć, czym można zastąpić letnie 
menu – tak bogate w różnorodne produkty.

dr Beata 
Będzińska

przekąsek! Nie dajmy się sku-
sić żadnym ciastem, czekolad-
kami, suszonymi owocami czy 
orzechami! Jeśli już musimy 
coś przegryźć – niech będzie 
to jabłko lub marchewka; 
ostatecznie – malutka sala-
terka kisielu albo budyniu na 
chudym mleku w chłodny, 
nieprzyjemny dzień... Pijmy 
niskokaloryczne ciepłe napo-
je, soki warzywne rozcieńczaj-
my wodą mineralną – niegazo-
waną. Jeśli przez okres jesieni 
chcemy pozostać szczupli, 
musimy wyrzec się zupek 
zabielanych mąką i śmietanką. 
Pijmy natomiast chude bulio-
ny wołowe i drobiowe. Jedz-
my zupy jarzynowe! Nasze 
posiłki w ogóle nie mogą być 
zbyt obfite! No i – nie wolno 
nam pić alkoholu. Szkodzi 
on nie tylko tuszy, ale głównie 
zdrowiu! I niech jesienne słoty 
nie zrażą nas do spacerów. 
Postarajmy się codziennie 
– a chociaż dwa razy w tygo-
dniu! - znaleźć czas na 20.mi-
nutowy spacer.
Na zachętę – podaję Pań-
stwu również przykładowe 
propozycje kulinarne dla osób, 
pragnących tej jesieni zadbać 
o swą sylwetkę:

śniadanie – chudy twaro-
żek z koperkiem, pieczywko 
chrupkie albo ciemne z mar-
garyną, pomidor oraz szklanka 
herbaty z chudym mlekiem
obiad – stek cielęcy, gotowana 
brukselka z niskokalorycznym 
sosem oraz szklanka soku 
z pomidorów
kolacja – wędlinka drobiowa 
albo galaretka drobiowa, sa-
łatka z ogórków małosolnych, 
pieczywo z margaryną oraz 
herbatka owocowa
Albo:
śniadanie – jajecznica ze szczy-
piorkiem, pieczywo chrupkie 
lub ciemne z margaryną i po-
midorem oraz herbatka albo 
kawa z chudym mlekiem
obiad – ryba pieczona w folii, 
gotowany kalafior z dowolnym 
sosem niskokalorycznym, 
szklanka soku wielowarzyw-
nego lub kompot bez cukru
kolacja – wędlina wołowa, 
surówka z kiszonej kapusty, 
pieczywo ciemne lub chrupkie 
z margaryną oraz herbatka 
owocowa. 
Nasza jesień z pewnością będzie 
piękniejsza, gdy będziemy odży-
wiać się w ten sposób!
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Wrzesień/Październik 2014
Co się będzie działo we Wrocławiu?

Opracowała: 
Maria Stachera

24.09, Stary Klasztor, g.20, bilety: 20-30 zł
Zespół Vołosi wystąpi w ramach cyklu Ethno Jazz 
Festival- Muzyka Świata w Starym Klasztorze. Kapela 
łączy ze sobą eksperymentalną muzykę klasyczną i lu-
dową górali. Tworzą ją muzycy na co dzień związani 
z Akademią Muzyczną w Katowicach - Krzysztof 
i Stanisław Lasoniowie, których pasją jest muzyka 
eksperymentalna oraz górale - Zbigniew Michałek, 
Jan Kaczmarzyk, Robert Waszut grający swoją tra-
dycyjną muzykę ludową. Z połączenia tak różnych 
stylów powstała muzyka przypominająca zapomniane 
już często brzmienia Nowego Orleanu, które przed 
laty stały się zaczynem Jazzu. Dzięki unikatowemu 
brzmieniu wykonywanej przez zespół muzyki, stał 
się on ewenementem na polskiej scenie, cieszącym 
się bardzo dużym zainteresowaniem. W 2010 roku na 
Festiwalu Nowa Tradycja zdobył wszystkie nagro-
dy regulaminowe i pozaregulaminowe. O wyjątkowości 
granej prze Vołosi muzyki świadczy zdobyte Grad Prix 
za najlepszy utwór world music w Europie na kon-
kursie European Broadcasting Union organizowanym 

10.10, Hala Orbita, g.19, bilety: 90-160 zł
Kayah Transoriental Orchestra to wynik muzycznej 
fascynacji Kayah muzyką world. Głównym natchnie-
niem do pracy nad projektem okazało się zaproszenie 
artystki na festiwal Warszawa Signera. To na po-
trzeby tego właśnie festiwalu powstał projekt Kayah 
Transoriental Orhcestra, do pracy w którym artystka 
zaprosiła Atanasa Vallkov, kompozytora muzyki fil-
mowej i producenta muzycznego. Zespół towarzyszą-
cy Kayah złożony jest z nietypowych instrumentów 
takich jak cymbały, lutnie, flety, piszczałki, santo-
ur, out, saz, a także z solistów i instrumentalistów 
pochodzących z Polski, Ukrainy i Iranu. Podczas 
koncertu usłyszymy pieśni żydowskie pochodzące 

27.09, Centrum Kultury Agora, g. 18
Hiszpańscy Gitarzyści flamenco Careles Benavent 
i Carlos Pinana zagrają koncert poświęcony pamięci 
zmarłego w tym roku mistrza muzyki flamenco Paco 
de Lucia. Koncert uświetni perkusista Miguel Oren-
go, towarzyszyć mu zaś będzie tancerka flamenco 
Agata Teodorczyk. Paco de Lucia zmarł w lutym na 
atak serca. Swoje zamiłowanie do muzyki flamenco 
przekazał jednak wielu młodym gitarzystom, a jed-
nym z nich jest Carlos Pinana, którego zalicza się do 
najlepszych gitarzystów flamenco. Pinana jest absol-
wentem Konserwatorium Muzycznego w Kartegenie, 
a obecnie artysta jest laureatem kilkunastu konkursów 
gitarowych w Hiszpanii i ma na swoim koncie sześć 
solowych albumów. Dodatkowo, Pinana to współ-
twórca Międzynarodowego Festiwalu Gitary i Mię-
dzynarodowego Konkursu Gitary Flamenco ,,Nino 
Ricardo” w Murcji. Careles Benaven grający na gitarze 
basowej jest fenomenalnym amatorem tego instrumen-
tu w świecie muzyki flamenco. Artysta fascynuje się 
bluesem i rockiem, które doprowadziły go do jego 
przeznaczenia, jakim jest muzyka flamenco, w której 
stał się wirtuozem gitary basowej. Sławę w tej dzie-
dzinie umożliwiła mu współpraca z sekstetem Paco de 
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24.09, Stary Klasztor, g.20, bilety: 20-30 zł
Zespół Vołosi wystąpi w ramach cyklu Ethno Jazz Festi-
val- Muzyka Świata w Starym Klasztorze. Kapela łączy 
ze sobą eksperymentalną muzykę klasyczną i ludową 
górali. Tworzą ją muzycy na co dzień związani z Aka-
demią Muzyczną w Katowicach - Krzysztof i Stanisław 
Lasoniowie, których pasją jest muzyka eksperymentalna 
oraz górale - Zbigniew Michałek, Jan Kaczmarzyk, Ro-
bert Waszut grający swoją tradycyjną muzykę ludową. 
Z połączenia tak różnych stylów powstała muzyka przy-
pominająca zapomniane już często brzmienia Nowego 
Orleanu, które przed laty stały się zaczynem Jazzu. 
Dzięki unikatowemu brzmieniu wykonywanej przez 
zespół muzyki, stał się on ewenementem na polskiej 
scenie, cieszącym się bardzo dużym zainteresowaniem. 
W 2010 roku na Festiwalu Nowa Tradycja zdobył wszyst-
kie nagrody regulaminowe i pozaregulaminowe. O wy-
jątkowości granej prze Vołosi muzyki świadczy zdobyte 
Grad Prix za najlepszy utwór world music w Europie na 
konkursie European Broadcasting Union organizowanym 
przez Europejską Unię Nadawców.

10.10, Hala Orbita, g.19, bilety: 90-160 zł
Głównym natchnieniem do pracy nad projektem oka-
zało się zaproszenie artystki na festiwal Warszawa 
Signera. To na potrzeby tego właśnie festiwalu po-
wstał projekt Kayah Transoriental Orhcestra. Zespół 
towarzyszący Kayah złożony jest z nietypowych 
instrumentów takich jak cymbały, lutnie, flety, 
piszczałki, santour, out, saz, a także z solistów i in-
strumentalistów pochodzących z Polski, Ukrainy 
i Iranu. Podczas koncertu usłyszymy pieśni żydow-
skie pochodzące z różnych regionów Europy oraz 
Bliskiego Wschodu. 

02.10, Eter g.17:00 bilety: 89 zł
Na tegorocznym ONE Music Festival w klubie Eter 
zagości szwedzki fenomen - trio „Dirty Loops”, które 
prezentuje najpopularniejsze popowe hity z ostatnich 
lat. Zespół wystąpi w ramach trasy koncertowej 
promującej ich debiutancki Loopified. Występ tego-
rocznej gwiazdy festiwalu poprzedzać będzie m.in. 
koncert projektu Moszczyński Pietsch & Bibobit – jest 
to zespół założony w 2012 roku z inicjatywy Danie-
la Moszczyńskiego i Bartka Pietscha, a łączy on to 
co najlepsze w muzyce tradycyjnej i nowoczesnej. 
Muzyka zespołu jest radosna, emanująca powiewem 
świeżości w sekcji dętej i rytmicznej, charyzmą wo-
kalisty, improwizacją fortepianu i szumów elektro-
nicznych. Podczas festiwalu zagra także Eugeniusz 
Kowalskim, czyli poznański zespół grający muzykę 
oscylująca wokół klimatów soul i R&B. Zespół pomi-
mo krótkiego istnienia na polskiej scenie muzycznej 
jest już laureatem drugiej nagrody w WFFM. 

27.09, Centrum Kultury Agora, g. 18
Hiszpańscy Gitarzyści flamenco Careles Benavent 
i Carlos Pinana zagrają koncert poświęcony pamięci 
zmarłego w tym roku mistrza muzyki flamenco Paco 
de Lucia. Koncert uświetni perkusista Miguel Orengo, 
towarzyszyć mu zaś będzie tancerka flamenco Agata 
Teodorczyk. Paco de Lucia zmarł w lutym na atak ser-
ca. Swoje zamiłowanie do muzyki flamenco przekazał 
jednak wielu młodym gitarzystom, a jednym z nich jest 
Carlos Pinana, którego zalicza się do najlepszych gita-
rzystów flamenco. Pinana jest absolwentem Konserwa-
torium Muzycznego w Kartegenie, a obecnie artysta jest 
laureatem kilkunastu konkursów gitarowych w Hiszpa-
nii. Dodatkowo, Pinana to współtwórca Międzynarodo-
wego Festiwalu Gitary i Międzynarodowego Konkursu 
Gitary Flamenco ,,Nino Ricardo” w Murcji. Careles 
Benaven grający na gitarze basowej jest fenomenalnym 
amatorem tego instrumentu w świecie muzyki flamen-
co. Występował z takimi artystami jak między innymi 
Chick Corea oraz Miles Davis. Wirtuozom gitary towa-
rzyszyć będzie perkusista Maguel Angel Orengo, na co 
dzień nauczający w Konserwatorium w Marici. Koncert 
odbędzie się w ramach siedemnastego Wrocławskiego 
Festiwalu Gitarowego „Gitara Plus”.
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04.10, Teatr Komedia (Duża Scena), g 20 
Sztuka w reżyserii Wojciecha Dąbrowskiego ,, Z Twoją córką 
nigdy!” to przed wszystkim możliwość obejrzenia na deskach 
teatru młodych aktorów znanych z serialu „Pierwsza Miłość” 
m.in., Aleksandrę Zienkiewicz, Łukasza Płoszajskiego czy 
Michała Koterskiego. Spektakl oparty jest na klasycznej 
komedia pomyłek sytuacyjnych i uczuciowych, pisanych 
żywym, dowcipnym językiem. Opowiada on historię dwóch 
zaprzyjaźnionych ze sobą rodzin, z których szczególnie jedna 
stara się zapobiec nieuniknionemu kryzysowi wieku średniego. 
Co z tego wyniknie to tajemnica, ale do tego, że spektakl będzie 
naprawdę komiczny, nie trzeba chyba nikogo przekonywać, 
bo już sama obsada świadczy o niezwykle humorystycznym 

24.09, Ogrody Doświadczeń Humanitarium, g. 11, 5-45 zł
Codziennie od 10 września można oglądać wystawę ,,Szkiełko 
i oko - tajemnice optyki”. Wystawa organizowana jest przez 
Ogrody Doświadczeń Humanitarium mieszczące się w Kampusie 
Wrocławskiego centrum Badań ETI Pracze. Tematem wystawy 
jest człowiek i jego zmysły, ma ona za zadanie przybliżyć młodym 
i nie tylko naukę o otaczającym nas świecie w innowacyjny spo-
sób. Podczas wystawy możemy dowiedzieć się np. jak powstaje 
światło i obraz? Jak powstaje bańka mydlana? Odpowie ona na 
pytanie „dlaczego niebo jest niebieskie?”. Dzięki wystawie dzieci 
zrozumieją rzeczy, o których my, być może, nie jesteśmy w stanie 
dyskutować w sposób kompetentny. Dodatkowo będą organi-
zowane warsztaty, na których osobiście można sprawdzić czy 
pokazywane rzeczy są naprawdę realne.

26.09, Multikino Arkady, 23-24 zł
Multikino zaprasza na premierę francuskiej komedii o ko-
bietach pt. ,,Spódnice w Górę”. Jest to komedia zarówno 
dla kobiet jaki i mężczyzn. Nie zabrakło w niej kobiecej 
solidarności oraz przygód w sypialni, a także pięknego 
królestwa mody i miłości Paryża. Film idealnie odzwier-
ciedla stereotypowy styl życia paryżanek - pełen ro-
mansów, burzliwych rozstań, przyjaźni czy zmienności 
nastrojów. ,,Spódnice w Górę” to historie życia jedenastu 
kobiet z których każda jest inna, ma inne doświadcze-
nia oraz marzenia. Dobra komedia to dobra propozycja 
na rozpoczęcie ostatniego weekendu września. 

29.09, Scena Kameralna, g.19, wstęp wolny
W ramach tegorocznych spotkań z Malarstwem 
Historycznym w Teatrze Polskim we Wrocławiu., 
będzie można posłuchać wykładu Waldemara Oko-
nia, profesora wydziału Historii Sztuki Uniwersytetu 
Wrocławskiego na temat polskiego malarstwa histo-
rycznego w oczach krytyki artystycznej dawniej i dziś. 
Wykład będzie poruszał zagadnienie krytyki artystycz-
nej sztuki w XIX wieku oraz ocenę tej sztuki w cza-
sach awangardowych, czyli w momencie w którym 
została ona zepchnięta na margines w skutek uznania 
ją za konserwatywną i nazbyt tradycjonalistyczną. 
Wykład ma za zadanie zwrócić uwagę na powracające 
zainteresowanie sztuką wyższą oraz wyjaśnienie nie-
zrozumiałych dla większości społeczeństwa kwestii 
malarstwa modernistycznego, impresjonistycznego 

03.10, Teatr Capitol (Duża Scena), g.19, bilety: 25-60 zł
Wrocławski Tatr Capitol zaprasza na premierę spektaklu 
„Nine” w reżyserii Pia Partum, z muzyką i tekstami piose-
nek Maurego Yestona i librettem Arthura Kopita. Musical 
„Nine” jest nawiązaniem do „Federico Felliniego” filmu 
będącego ekranizacją biografii reżysera filmowego Gudoi 
Continiego. Również w spektaklu „Nine” głównym boha-
terem jest ten właśnie reżyser, który zbliżając się do swoich 
czterdziestych urodzin, popada w kryzys wieku średniego, 
co powoduje, że staje się zagubiony i traci wenę twórczą, 
a otaczające go kobiety nie ułatwiają mu powrotu do kondycji 
psychicznej, ciągłym przypominaniem kim jest i jaka jest 
jego rola w życiu publicznym i rodzinnym. Chcąc odciąć 
się od dołującego go otoczenia, ucieka do Wenecji i ukrywa 
się w tamtejszym spa. Spektakl została wystawiony po raz 

05.09-11.10, Galeria Miejska, g.10 i 12 (w soboty) 
W Galerii Miejskiej podziwiać można wystawę ,,Nie-
okiełznana” autorstwa Agaty Gretchen, poświęconej 
sztuce mówiącej o codzienności, czasie i przedmiocie, 
pokazywanym w pozornie banalny sposób. Prace z cyku 
„Nieokiełznana” są wykonane w unikalnej, czasochłon-
nej technice linorytu punktowego, polegającej na ryciu 
dłutem w stylu punktowanym w linoleum i odbijanie 
utworzonego wzoru składającego się z zagęszczonych 
punktów na papier. Dzięki tej technice udało się artystce 
przekształcić bęben pralki automatycznej w monumen-
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24.09, Ogrody Doświadczeń Humanitarium, g. 11, 5-45 zł
Codziennie od 10 września można oglądać wystawę ,,Szkiełko 
i oko - tajemnice optyki”. Wystawa organizowana jest przez 
Ogrody Doświadczeń Humanitarium mieszczące się w Kampusie 
Wrocławskiego centrum Badań ETI Pracze. Tematem wystawy 
jest człowiek i jego zmysły, ma ona za zadanie przybliżyć młodym 
i nie tylko naukę o otaczającym nas świecie w innowacyjny spo-
sób. Podczas wystawy możemy dowiedzieć się np. jak powstaje 
światło i obraz? Jak powstaje bańka mydlana? Odpowie ona na 
pytanie „dlaczego niebo jest niebieskie?”. Dzięki wystawie dzieci 
zrozumieją rzeczy, o których my, być może, nie jesteśmy w stanie 
dyskutować w sposób kompetentny. Dodatkowo będą organi-
zowane warsztaty, na których osobiście można sprawdzić czy 
pokazywane rzeczy są naprawdę realne.

26.09, Multikino Arkady, 23-24 zł
Multikino zaprasza na premierę francuskiej komedii o ko-
bietach pt. ,,Spódnice w Górę”. Jest to komedia zarówno 
dla kobiet jaki i mężczyzn. Nie zabrakło w niej kobiecej 
solidarności oraz przygód w sypialni, a także pięknego 
królestwa mody i miłości Paryża. Film idealnie odzwier-
ciedla stereotypowy styl życia paryżanek - pełen ro-
mansów, burzliwych rozstań, przyjaźni czy zmienności 
nastrojów. ,,Spódnice w Górę” to historie życia jedenastu 
kobiet z których każda jest inna, ma inne doświadcze-
nia oraz marzenia. Dobra komedia to dobra propozycja 
na rozpoczęcie ostatniego weekendu września. 

29.09, Scena Kameralna, g.19, wstęp wolny
W ramach tegorocznych spotkań z Malarstwem Histo-
rycznym w Teatrze Polskim we Wrocławiu., będzie 
można posłuchać wykładu Waldemara Okonia, profe-
sora wydziału Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskie-
go na temat polskiego malarstwa historycznego w oczach 
krytyki artystycznej dawniej i dziś. Wykład będzie poru-
szał zagadnienie krytyki artystycznej sztuki w XIX wie-
ku oraz ocenę tej sztuki w czasach awangardowych, 
czyli w momencie w którym została ona zepchnięta na 
margines w skutek uznania ją za konserwatywną i nazbyt 
tradycjonalistyczną. Wykład ma za zadanie zwrócić 
uwagę na powracające zainteresowanie sztuką wyższą 
oraz wyjaśnienie niezrozumiałych dla większości 
społeczeństwa kwestii malarstwa modernistycznego, 
impresjonistycznego i konceptualizmu.

03.10, Teatr Capitol (Duża Scena), g.19, bilety: 25-60 zł
Wrocławski Tatr Capitol zaprasza na premierę spektaklu 
„Nine” w reżyserii Pia Partum, z muzyką i tekstami piose-
nek Maurego Yestona i librettem Arthura Kopita. Musical 
„Nine” jest nawiązaniem do „Federico Felliniego” filmu 
będącego ekranizacją biografii reżysera filmowego Gudoi 
Continiego. Również w spektaklu „Nine” głównym boha-
terem jest ten właśnie reżyser, który zbliżając się do swoich 
czterdziestych urodzin, popada w kryzys wieku średniego, 
co powoduje, że staje się zagubiony i traci wenę twórczą, 
a otaczające go kobiety nie ułatwiają mu powrotu do kondycji 
psychicznej, ciągłym przypominaniem kim jest i jaka jest 
jego rola w życiu publicznym i rodzinnym. Chcąc odciąć 
się od dołującego go otoczenia, ucieka do Wenecji i ukrywa 
się w tamtejszym spa. Spektakl została wystawiony po raz 
pierwszy na Broadwayu w 1982 roku. Od tamtego czasu 
do tej pory był odgrywano go w USA i Europie ponad 800. 
Zdobył takżę prestiżową Nagrodę Tony za najlepszy musical.

04.10, Teatr Komedia (Duża Scena), g 20 
Sztuka w reżyserii Wojciecha Dąbrowskiego ,, Z Twoją córką 
nigdy!” to przed wszystkim możliwość obejrzenia na deskach 
teatru młodych aktorów znanych z serialu „Pierwsza Miłość” 
m.in., Aleksandrę Zienkiewicz, Łukasza Płoszajskiego czy 
Michała Koterskiego. Spektakl oparty jest na klasycznej 
komedia pomyłek sytuacyjnych i uczuciowych, pisanych 
żywym, dowcipnym językiem. Opowiada on historię dwóch 
zaprzyjaźnionych ze sobą rodzin, z których szczególnie jedna 
stara się zapobiec nieuniknionemu kryzysowi wieku średniego. 

05.09-11.10, Galeria Miejska, g.10 i 12 (w soboty) 
W Galerii Miejskiej podziwiać można wystawę ,,Nie-
okiełznana” autorstwa Agaty Gretchen, poświęconej 
sztuce mówiącej o codzienności, czasie i przedmiocie, 
pokazywanym w pozornie banalny sposób. Prace z cyku 
„Nieokiełznana” są wykonane w unikalnej technice li-
norytu punktowego, polegającej na ryciu dłutem w stylu 
punktowanym w linoleum i odbijanie utworzonego wzo-
ru.Druga indywidualna wystawa składa się z autorskich 
dzieł  Marty Kubiak pod tytułem „There is no end”. Ar-
tystka przekłada na grafiki wszystkie wewnętrze emocje. 



Sport
str 62

Sport

Słowo Wrocławian   Gazeta lokalna wrzesień 2014

RE
K

LA
M

A

Petrobaza Tur Wrocław jest stosunkowo młodym 
klubem sportowym, ale nie przeszkadza mu to w 
osiąganiu sukcesów sportowych oraz organiza-
cyjnych. Drużyna w zeszłym sezonie w świetnym 
stylu wywalczyła awans do wrocławskiej klasy 
„B”. Zarząd klubu może się pochwalić pozyska-
niem kilku sponsorów oraz wysokim stopniem 
profesjonalizacji jak na ten poziom rozgrywek.

Młody klub z ambicjami

Pomysł na założenie klubu sporto-
wego zrodził się w 2008 roku w gło-
wach Macieja Górskiego oraz 
Jakuba Filipowskiego. Na począt-
ku 2009 roku założyciele klubu 
ustalili nazwę dla drużyny - wy-
marły w XVI wieku tur został 
jej patronem. Za oficjalną datę 
powstania Tura Wrocław uznaje 
się datę rejestracji stowarzysze-
nia Klub Sportowy Tur Wro-
cław w Urzędzie Miejskim Wro-
cławia - 6 lutego 2009 roku.
W pierwszym roku swego istnienia 
klub występował w rozgrywkach 
Playarena, by w sezonie 2009/10 
zgłosić się do wrocławskiej klasy 
C. Awans był na wyciągnięcie ręki 

już w pierwszym sezonie, jednak 
drużyna prowadzona przez Pawła 
Sikorskiego zakończyła rozgrywki 
na IV miejscu. Taki sam rezultat 
osiągał Tur Wrocław w sezonach 
2010/11 oraz 2011/12 - w tym 
ostatnim drużyna była już pro-
wadzona przez Szymona Jędrze-
jewskiego.
Obaj wspomniani trenerzy 
byli również zawodnikami klubu. 
Po trzecim sezonie gry w C-kla-
sie, czyli latem 2013 roku było 
bardzo bliski zniknięcia z pił-
karskiej mapy Polski. Pojawiło 
się wiele wątpliwości co do dalszej 
przyszłości wrocławskiego klu-
bu. Wtedy (lipiec 2013) Michał 

Michał 
Kmieć

Kmieć wspólnie z prezesem Ja-
kubem Filipowskim postanowili 
spróbować po raz ostatni zbudo-
wać drużynę na miarę awansu do 
B-klasy. Ogromny nacisk został 
położony na organizację. Wcze-
śniej wszystko w klubie odbywało 
się na zasadach koleżeńskich i nie 
każdy do końca poważnie pod-
chodził do swoich obowiązków. 
Od sezonu 2013/14 w klubie 
postawiono na profesjonalizm 
i zapewnienie zawodnikom moż-
liwie najlepszych warunków do 
gry oraz rozwoju.
Głownie dzięki naszemu zawod-
nikowi, Maciejowi Królickiemu, 
udało nam się pozyskać sponsora 
tytularnego. Jest nim firma Petro-
baza - sklep ze specjalistycznymi 
olejami silnikowymi. Zastrzyk 
gotówki pozwolił Turowi rozwi-
nąć skrzydła. Pierwszą decyzją 
nowego zarządu było zatrudnienie 
trenera - człowieka niezwiąza-
nego wcześniej z klubem, który 
poświęci się tylko i wyłącznie 
pracy trenerskiej. Nawiązali-
śmy współpracę ze Sławomi-
rem Łukomskim, dla którego 
był to jego debiut w roli trenera 
seniorów. Co ciekawe, trener 
jest młodszy od większości za-

wodników w składzie, jednak 
pomimo zaledwie 23 lat na karku 
imponuje dojrzałością i świet-
nym podejściem do zawodników 
– w zespole cieszy się ogromnym 
szacunkiem i tak naprawdę ża-
den zawodników nie wyobraża 
sobie Tura bez trenera.  Cel dla 
trenera był tylko jeden – awans 
i z tego zobowiązania wywiązał 
się wzorowo. W 22 meczach 
Tur pod jego wodzą zremisował 
oraz przegrał tylko po razie, nato-
miast resztę meczów rozstrzygał 
na swoją korzyść.
Ciekawostką w najnowszej hi-
storii klubu jest debiut Tura na 
arenie międzynarodowej. Zimowe 

zgrupowanie w Kudowie Zdrój 
połączone było ze sparingiem 
z miejscowym Włókniarzem, 
jednak spotkanie rozgrywane 
było w czeskim Nachodzie. Po-
mimo dzielnej postawy, ówczesny 
lider wrocławskiej C-klasy musiał 
uznać wyższość lidera A-klasy i z 
pokorą przyjąć wynik 2:6. 
O dobrej organizacji świadczą rów-
nież te drobniejsze sukcesy - zakup 
dresów dla całej drużyny czy 
uruchomienie klubowej telewizji. 
Często przez spotkaniami i po nich 
przeprowadzamy wywiady z za-
wodnikami naszej drużyny oraz 
drużyn przeciwnych, praktycznie 
z każdego przeprowadzamy rela-

cję fotograficzną. Jeszcze w po-
przednim sezonie ruszyła nowa 
strona internetowa klubu.
Awans do B-klasy wymaga pod-
wyższenia poziomu sportowego, 
ale i organizacyjnego. Klubowi 
udało się pozyskać kolejnych 
sponsorów – firmę logistyczną 
Crusar, sklep sportowy Vita-
sport oraz sklep z odżywkami 
Bodyhouse. Drużyna jest bardzo 
atrakcyjna pod względem mar-
ketingowym, o czym świadczy 
zainteresowanie sponsorów oraz 
spora liczba odwiedzin na stornie 
internetowej i facebookowym 
profilu wrocławskiego Tura.
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bo są one doskonale znane, 
ale rozszerzania ich „wyso-
kiej” popularności, nie po-
maga jednak kontekst (jakby 
to ująć) „społeczny”. W przy-
padku trwającej jeszcze (kie-
dy piszę te słowa) wielkiej, 
międzynarodowej imprezy, 
jedna z  prywatnych te le -
wizji, która dysponuje wy-
łącznością emisji  spotkań 
siatkarskich w ramach tur-
nieju, postanowiła zakodo-
wać mecze i udostępnić je 
jedynie w ramach płatnej 
usługi. Jak to się ma do np. 
do koncepcji umasawiania 
uprawiania  spor tu  wśród 
najmłodszych Polaków? Bóg 
jeden wie.
W każdym razie im dłużej 
polscy piłkarze grać będą 
na poziomie tak wybitnym, 
jak w ostatniej  dekadzie, 
tym bardziej dystans popu-
larności między tą dyscy-
pliną a pozostałymi będzie 
maleć. W końcu np. na Li-
twie najbardziej popularnym 
sportem jest koszykówka. 
Może warto pójść tym tro-
pem, zamiast popadać w de-
presję z każdą kolejną, foot-
ballową katastrofą?
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ADrużynowe sukcesy?

Ciekawym w tym kontekście 
jest oczywiście fakt, że nadal 
najbardziej popularnym w na-
szym kraju sportem zespoło-
wym jest piłka nożna, w któ-
rej  sukcesów sportowych 
nie odnosimy już od dawien 
dawna. Istnieje tutaj katego-
ria pewnej psychologicznej 
zbiorowej nadziei, która jed-
nak w ramach footballu usy-
tuowała całą moc zbiorowej 
emocji – i to na niej zamierza 
opierać swe przeżycia. No 
cóż… nawet nie zdaje sobie 
sprawy z tego, co traci. Ale 
tak to w życiu bywa, że to, 
czego pragnie się mieć, nie do 
końca wychodzi – a sprawy, 
co do których nie mamy prze-
konania, stały się sukcesem.
Jeszcze dekadę temu piłka 
siatkowa oraz piłka ręczna 
były w naszym kraju sportami 

W ostatnich latach w naszym kraju mamy do 
czynienia z prawdziwym boomem popularności 
na niektóre sporty zespołowe – np. siatkówkę 
czy piłkę ręczną. Wynika to z wielu, przynajmniej 
relatywnych, sukcesów polskich drużyn.

Karol 
Dębski

pozostającymi na zdecydowa-
nym uboczu – przede wszyst-
kim właśnie wobec swoje-
go majętniejszego kuzyna. 
Dz iś  j e s t  inacze j .  Oczy -
wiście  pi łka nożna nadal 
deklasuje swoich zespoło-
wych konkurentów, nato-
miast w naszym społeczeń-
stwie popularność dwóch wy-
mienionych wyżej dyscyplin. 
Świadczą o tym wypełnio-
ne po brzegi hale sportowe 
np. podczas odbywających 
się właśnie mistrzostw świa-
ta w siatkówce mężczyzn, 
które rozgrywane są m.in. we 
Wrocławiu oraz tłumy wy-
malowanych i obwieszonych 
polskimi barwami narodowy-
mi kibiców.
W popularyzacji dyscyplin 
– nie w sensie zapoznawania 
z nimi szerszej publiczności, 

REKLAMA 014259341

Skontaktuj się z nami a przekonasz się, że warto nam zaufać!

Wrocław: ul. Hallera 112, ul. Bogusławskiego 33
ul. M. Skłodowskiej-Curie 49, ul. Krzywoustego 287 (koło kościoła)
ul. Kiełczowska 90 (krematorium), ul. Traugutta 67, ul. Włodkowica 37,
ul. Trzebnicka 64
Kiełczów: ul. Wilczycka 53 (kaplica, chłodnia)
Jelcz-Laskowice: ul. Witosa 43
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