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WROCŁAW ŻEGNA
PANA PREZYDENTA

Drodzy Czytelnicy,
Dotychczas staraliœmy siê, aby nasze czo³ówki napawa³y Pañstwa optymizmem, entuzjazmem, pozytywn¹ energi¹. Tym razem jednak dotknê³a nasz kraj  niewyobra-
¿alna tragedia. Katastrofa samolotu w Smoleñsku, która wraz z Par¹ Prezydenck¹ poch³onê³a dziewiêædziesi¹t szeœæ najznamienitszych i nieod¿a³owanych reprezen-
tantów polskich elit.
To niespodziewane zdarzenie - œmieræ, wiele zmienia w ¿yciu  niejednego Polaka. Poza  nieopisan¹ rozpacz¹ przynosi nam wiele pytañ i refleksji. Pytamy – co dalej z
nami, nasz¹ ojczyzn¹, wartoœciami, o które tak gorliwie zabiega³ Prezydent naszego kraju jak i  wiele ofiar smoleñskiego wypadku. Czy chwilowy, romantyczny zryw
narodowy, w którym niew¹tpliwie bierzemy udzia³ przyniesie trwa³e zmiany, czy skoñczy siê nagle tak jak siê rozpocz¹³ i za kilka tygodni wszystko wróci do tak zwanej
normy. Pytañ nasuwa znacznie wiêcej ni¿ odpowiedzi. Z pewnoœci¹ czas przyniesie wiêcej zrozumienia, ukojenie i otuchê. Tymczasem trwa  ¿a³oba.  Nie ominê³a ona
mieszkañców naszego miasta. Na ró¿ne sposoby wyra¿amy nasz nienazwany ¿al we wspólnej modlitwie, wywieszaniu flag narodowych, zapalaniu zniczy. Zapraszamy
Pañstwa do obejrzenia krótkiej fotorelacji z tych dni oraz do zapoznania siê z komentarzami wroc³awskich autorytetów do tych zdarzeñ.

Redakcja

RZECZPOSPOLITA
SAMORZĄDOWA 1%-OWA
Miasto miele olbrzymie pieni¹dze, które choæ pochodz¹ od ka¿de-
go jednego obywatela, to ju¿ nie zawsze do niego wracaj¹ w postaci
jakiejœ gratyfikacji. Przekazanie niewielkiej czêœci bud¿etu do rad
osiedli z pewnoœci¹ pozwoli dotrzeæ bli¿ej potrzeb mieszkañców.

WROCŁAWSKIE MPK
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Pomimo 65 lat tradycji pasa¿erowie mog¹ mieæ nadal bardzo wiele
uwag i zastrze¿eñ

O KATASTROFIE PREZYDENCKIEGO SAMOLOTU
I JEJ KONSEKWENCJACH DLA POLSKI:

GRZEGORZ BRAUN
JANUSZ DOBROSZ
KORNEL MORAWIECKI
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KATYŃ - SIOSTROM I BRACIOM, POLAKOM BY PAMIĘTALI
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WROCŁAW OPŁAKUJE PREZYDENTA

– choæby nie wiem jak szczerze
brzmia³y kondolencje sk³adane
przez tak wypróbowanych przy-
jació³ Polski, jak pp. Merkel,
Putin z NiedŸwiedziewem, Oba-
ma czy Peres. Tymczasem w na-
szej telewizji i prasie z miejsca
przyjêto doœæ zgodnie liniê „po-
jednania narodowego” - i miê-
dzynarodowego - nad blisko

setk¹ trumien ofiar katastrofy
smoleñskiej. Ciekawe, jak
skrzêtnie i zgodnie unika siê ana-
logii, która natychmiast sama siê
nasuwa – porównania z „kata-
strof¹” w Gibraltarze (1943).
A przecie¿ w ¿adnym wypadku
nie mo¿na z góry – jak to na-
tychmiast uczynili rosyjscy ofi-
cjele, a skwapliwie podchwycili
polscy komentatorzy – wyklu-
czaæ zamachu. Wrêcz przeciw-
nie: zdrowy rozs¹dek wymaga,
by w³aœnie ZAMACH umieœciæ
na górze listy hipotez œledczych.
Proszê zwróciæ uwagê: globalna
„wojna z terroryzmem” trwa
w najlepsze – ale tu w ciemno,
na d³ugo przed otwarciem czar-

nych skrzynek mówi siê o „b³ê-
dzie pilotów”. W swoim czasie
namiêtnie pasjonowa³em siê lot-
nictwem, bez wahania miêdzy
bajki wk³adam wiêc szeroko roz-
powszechnian¹ wersjê o wyko-
nywaniu przez polskich pilotów
niebezpiecznego manewru
wbrew zaleceniom wie¿y kon-
trolnej. Nag³e wejœcie samolotu
w g³êboki przechy³ na tak niskiej
wysokoœci MUSIA£O byæ efek-
tem awarii, która nie da³a pilo-
tom szans na reakcjê. A podob-
no ten stary, ale ca³kiem jeszcze
jary Tu-154 by³ œwie¿o po ser-
wisie w macierzystych zak³adach
lotniczych – nota bene: w Rosji.
I jeszcze jedna obserwacja:

pierwszego dnia widzimy w te-
lewizji kordon milicjantów, któ-
rzy nie dopuszczaj¹ niepowo³a-
nych na miejsce katastrofy – a na-
zajutrz w Teleexpresie red. Kraœ-
ko nadaj¹cy „na ¿ywo” spoœród
rozrzuconych na przestrzeni ki-
lometra szcz¹tków p³atowca za-
chwyca siê, ¿e (cytujê z pamiêci)
„nie ma tu chyba takiego kawa³-
ka blachy, na którym nie po³o-
¿ono by bia³o-czerwonych kwia-
tów”. Nie kwestionujê tu auten-
tyzmu wspó³czucia i spontanicz-
noœci sk³adaj¹cych rzekomo te
kwiaty smoleñszczan – ale prze-
cie¿ rzetelnego badania rozbite-
go wraku nie zaczyna siê od ok³a-
dania go kwiatami przez zadep-

tuj¹cych miejsce tragedii cywi-
lów – kim by nie byli: premiera-
mi rz¹dów, czy nawet braæmi
ofiar. WyraŸnie zaznaczam: ni-
czego nie przes¹dzam – bo nie
ma po temu jednoznacznych da-
nych. Ale te¿ nie ma ¿adnych
podstaw, by autorytatywnie wy-
kluczaæ wersjê o zbrodni dosko-
na³ej. Bo czy¿ nie najciemniej jest
pod latarni¹? Tak czy inaczej,
skala tragedii jest konsekwencj¹
zaniedbañ jeœli nawet nie wprost
zdradzieckich, to i tak zbrodni-
czych. Co potwierdza przypusz-
czenie, ¿e pañstwo polskie naj-
powa¿niej szwankuje w sferze
najbardziej istotnych dla swego
istnienia, tj. w sferze bezpieczeñ-
stwa. A skoro Polska nie ma
s³u¿b, które zadbaæ mog¹ o prze-
strzeganie elementarnych proce-
dur ochrony swej elity przywód-
czej – co dopiero zwyk³ych oby-

wateli – to czy w ogóle ma jakieœ
s³u¿by? Precyzujê: pytam o s³u¿-
by pañstwa polskiego, a nie s³u¿-
by dzia³aj¹ce w Polsce. Bo ¿e
tych ostatnich nie brakuje, o tym
pow¹tpiewaæ nie sposób. Choæ
szczegó³owa wiedza w tej mie-
rze zastrze¿ona jest dla wybra-
nych - jak pan Marsza³ek Ko-
morowski (p. o. Prezydenta),
który teraz mo¿e wreszcie
sprawdziæ, jak wiele o nim i jego
kolegach napisano w legendar-
nym aneksie do raportu o likwi-
dacji WSI, który pan Prezydent
Kaczyñski, niech mu ziemia
lekk¹ bêdzie, zgo³a niepotrzeb-
nie chowa³ by³ sobie na lepsze
czasy. Bo wszystko wskazuje na
to, ¿e lepsze czasy w³aœnie siê
skoñczy³y.

   Grzegorz Braun
Re¿yser filmowy, dziennikarz

PREZYDENCI NIE GINĄ
W PRZYPADKOWYCH KRAKSACH

GRZEGORZ BRAUN
Prezydenci nie

gin¹ w przy-
padkowych
kraksach. To

ogólna zasada inter-
pretacyjna, od której
nie ma co tak ³atwo
odstêpowaæ

Marsz katyñski przed katyñskim pomnikiem

10. kwietnia. Koœció³ Garnizonowy.
Homiliê wyg³osi³ Prymas Polski, Abp Henryk Muszyñski T³um przed Koœcio³em Garnizonowym

Msza w intencji ofiar katastrofy
10. kwietnia, Koœció³ Garnizonowy.Ratusz. Kolejka do ksiêgi pami¹tkowejWarta honorowa i znicze przed bram¹ Rady Miasta

13 kwietnia. Marsz dla upamiêtnienia Ofiar Katynia zarówno tych sprzed 70. lat jak i tych zmar³ych w ostatni¹ sobotê
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K A T Y ŃK A T Y ŃK A T Y ŃK A T Y ŃK A T Y Ń

Wiersz ten zosta³ wydrukowany
w tysi¹cach egzemplarzy na ob-
razku przedstawiaj¹cym

Jezusa Mi³osiernego w koronie
u³o¿onej z napisu K A T Y Ñ,
autorstwa Stefanii Bojdy.
Wiersz ten doczeka³ siê równie¿
wykonania wokalnego z piêkn¹
inwokacj¹ na tr¹bce, za spraw¹
„Kapeli znad Baryczy”, która
nada³a mu tytu³ „Pieœñ o Katy-
niu”. Fundacja Polskie Gniazdo
ma tutaj swój skromny udzia³,
gdy¿ Kazimierz Józef Wêgrzyn
i Bogus³aw Cebulski , kierow-
nik  Kapeli i kompozytor melo-
dii do wiersza „KATYÑ” po-
znali siê na naszym dorocznym
koncercie patriotycznym w Par-
ku Po³udniowym we wrzeœniu
2009 roku.

Czasami najlepsz¹ form¹ wyra-
zu jest milczenie, cisza. Jest ona
stokroæ lepsza ni¿ wykrêtne
i okr¹g³e æwieræ i pó³prawdy,
mówione koniunkturalnie, zgod-
nie z uzgodnionym wczeœniej
wypracowanym porozumieniem
politycznym. Takim wypraco-
wanym przez zwyciêskie
w II Wojnie Œwiatowej  mocar-
stwa stanowiskiem politycznym
by³ przecie¿ narzucony Polakom
przez cynicznego Churchilla
i zbrodniarza Stalina zakaz po-

ruszania tematu zbrodni w Ka-
tyniu. Pozostali nasi sojusznicy
³agodniejszymi, ale równie sku-
tecznymi sposobami równie¿ nas
kneblowali. W³adza w PRL po-
przez UB, SB i inne organa apa-
ratu przymusu doœæ skutecznie
zablokowa³a tê tematykê w ca³ej
przestrzeni ¿ycia publicznego.
W dniu 07 kwietnia 2010r. od-
by³o siê w Katyniu spotkanie
premierów Polski i Rosji –Do-
nalda Tuska i W³adimira Pu-
tina, które to wiod¹ce media
i czo³owi komentatorzy okre-
œlili jako krok naprzód w spra-
wie pojednania polsko-rosyj-
skiego. Co do tego ja tak¿e nie
mam w¹tpliwoœci. Mam jed-
nak podstawow¹ w¹tpliwoœæ,
ile kroków wstecz zrobi³a do
ty³u strona rosyjska w kwe-
stii realnego uznania winy
ówczesnych w³adz Zwi¹zku
Radzieckiego i samego Józefa
Stalina za tê zbrodniê. Borys
Jelcyn posun¹³ kwestiê uznania
winy Stalina i Biura Polityczne-
go KPZR praktycznie do kwe-
stii bezspornej. Sta³o siê to 25
sierpnia 1993r. na warszawskich
Pow¹zkach w Dolince Katyñ-
skiej, gdzie ówczesny prezydent
Rosji Borys Jelcyn, z³o¿y³ wie-
niec i odda³ ho³d pomordowa-
nym przez funkcjonariuszy
NKWD polskim oficerom.

Kazimierz Józef Wêgrzyn nasz wspó³cze-
sny Norwid takim w³aœnie  zawo³aniem za-

opatrzy³ swój wiersz „KATYÑ”. A oto wiersz:

– SIOSTROM I BRACIOM
POLAKOM BY PAMIĘTALI…

Przekaza³ te¿ prezydentowi Pol-
ski Lechowi Wa³êsie podstawow¹
dokumentacjê  dotycz¹c¹ tej
zbrodni. Œwiadkiem historii by³
tutaj nie kto inny, tylko Ksi¹dz
Pra³at Zdzis³aw Jastrzêbiec Pesz-
kowski, by³y wiêzieñ Kozielska,
przez Opatrznoœæ uratowany od
zag³ady, aby byæ œwiadkiem Gol-
goty Wschodu, a¿ do 2007 roku.
W 2010 roku w atmosferze
nowej polityki wschodniej
naszego kraju oraz nowego
otwarcia na Polskê samej Ro-
sji, w ustach premiera Putina
nie ma s³ów o winowajcach
i w ogóle nie pojawia siê s³o-
wo zbrodnia, czy zbrodniarze.
Mo¿e faktycznie lepsze by³o-
by ca³kowite milczenie i cisza
w jego wykonaniu.

Na Jasnej Górze, w dniu 16
marca 2010r. odby³a siê ju¿ III
Miêdzynarodowa Konferencja
„Prawda, Pamiêæ, To¿samoœæ
Katynia i Golgoty Wschodu”.
Wyk³ad dominikanina O. Jacka
Salija o kap³añskiej pos³udze
Ks. Pra³ata Peszkowskiego  wo-
bec pomordowanych jego Kole-
gów, o przepojonej modlitw¹
pracy przy ekshumacji Ofiar
zbrodni w Katyniu, o sile mo-
dlitwy, która by³a potrzebna
wszystkim tam obecnym, zmar-
³ym i ¿ywym, gdzie ka¿dy

Chcia³oby siê to odczytaæ jako
znak. Dramat, który poruszy³
serca, i wzbudzi³ wspó³czucie
ca³ego œwiata. Zwraca to uwagê
na nasze polskie wartoœci, zobo-
wi¹zuje nas to do pamiêci, do
trwania, do rozwoju.
Z drugiej strony, jeœli mo¿na
znaleŸæ jakiœ pozytywny wy-
miar, to by³yby to reakcje innych.
Rosja, ca³y œwiat, po70 latach,
doceni³ nasz¹ rolê w obronie
wartoœci europejskich, obronie
takich ogólnoludzkich wartoœci.
Te dwie katastrofy katyñskie

Tragedia w Smoleñsku wpisuje
siê w ci¹g dramatów polskiej
pañstwowoœci, dramatów zwi¹-
zanych z przywódcami naszego
kraju, niezale¿nie od tego, jak
oceniamy ich pod wzglêdem po-
litycznym. Przypomnijmy:
pierwszy prezydent RP, Naru-
towicz, ginie w wyniku zama-
chu, drugi - Wojciechowski, od-
daje w³adzê w wyniku zamachu
majowego, kolejny, Moœcicki,
przekazuje j¹ w 39 roku, po za-
jêciu Polski przez okupantów,
gen. Sikorski ginie w tajemni-
czej katastrofie lotniczej pod Gi-
braltarem, Bierut wraca z Mo-
skwy w trumnie.

Teraz ginie prezydent Kaczyñ-
ski i ostatni prezydent RP na
uchodŸstwie, Ryszard Kaczo-
rowski. Z drugiej strony, œwiat
teraz szeroko dowie siê o Katy-
niu, równie¿ w perspektywie tego,
co zdarzy³o siê w 1940 roku.
Ta katastrofa pokazuje równie¿,
jak bezwartoœciowe i g³upie by³y
pokrzykiwania tych wszystkich,
którzy narzekali na rozrzutnoœæ
pañstwa na fukcje reprezentacyj-
ne oraz opiekê nad jego najwy¿-
szymi przedstawicielami. Piloci

narzekali na t¹ maszynê ju¿ wie-
le lat temu, gdy uczestniczy³em
w delegacji udaj¹cej siê na uro-
czystoœci katyñskie. Pos³uguj¹c
siê takimi œrodkami sami usta-
wiamy w³asne pañstwo w pozy-
cji biedaka.
Przera¿aj¹cy jest fakt, ¿e zgi-
nê³o ca³e dowództwo naszej
armii, zw³aszcza w kontekœcie
strat, jakie ponios³y wojska
lotnicze w wyniku katastrofy
kilka lat temu. W czasie II woj-
ny œwiatowej Niemcy i Rosja-
nie wybili nasz¹ elitê, dziœ
mamy w jakimœ sensie odblask
tego swoistego holokaustu na-
szej inteligencji. Bêdzie to mia-
³o powa¿ne reperkusje dla na-
szego pañstwa. Na dziœ pamiê-
tajmy przede wszystkim o mo-
dlitwie za ofiary, ich rodziny
i za Polskê.

   Janusz Dobrosz,
b.wicemarsza³ek Sejmu RP:

JANUSZ DOBROSZ

Jest to katas-
trofa o nie-
wyobra¿al-

nych rozmiarach.
Po raz kolejny
mo¿emy siê prze-
konaæ, jak kruche
jest ludzkie ¿ycie.

K O R N E L
by³o tak¹ si³¹ uderzenia, na któr¹
ten œwiat zareagowa³.
Odczuwamy ból po stracie pre-
zydenta, Anny Walentynowicz –
matki „Solidarnoœci”, tylu wy-
bitnych Polaków, którzy tam
zginêli. Zginê³o tam wiele war-
toœciowych osób, m³odych, zdol-
nych, wielu z nich zna³em oso-
biœcie. Jest to wielka strata szcze-

gólnie dla patriotycznego obozu,
zwi¹zanego z z obron¹ narodo-
wych wartoœci. Przy tej smutnej
okazji moje has³o solidarnego
narodu zosta³o podniesione, oka-
za³o siê, jak bardzo jest ono nam
potrzebne, szczególnie teraz.

   Kornel Morawiecki
Przywódca
Solidarnoœci Walcz¹cej

Ca³a tragedia jest
poniek¹d od-
p r y s k i e m I I

wojny œwiatowej. Dla
Polaków jest to dramat,
który zobowi¹zuje nas
do tego, ¿eby s³u¿yæ Oj-
czyŸnie. Zobowi¹zuje
nas do krzewienia war-
toœci, jakimi Ojczyzna
by³a dla nas, Polaków,
przez wieki.

M O R A W I E C K I

dzieñ pracy by³ zakoñczony po-
low¹ Msz¹ Œwiêt¹ z udzia³em
praktycznie wszystkich tam
obecnych. Módlmy siê wiêc
za pokój na œwiecie, który
jest owocem czystych serc
ludzkich.
Módlmy siê w ciszy za naszych
Braci z przestrzelon¹ g³ow¹,
ale te¿ proœmy o ich o modli-

twê za Polskê, u samego Pana
Boga w niebie. Przecie¿ zaled-
wie kilka dni temu Chrystus
zmartwychwsta³, a wiêc b¹dŸ-
my radoœni i Jemu ufajmy.

   Jerzy Ziomek

fundacja@polskiegniazdo.pl

....lata przemijaj¹
Historia siê toczy
Morderca bezczelnie
spogl¹da nam w oczy

na skraju pogardy
gdzie umar³o s³owo
le¿¹ Nasi Bracia
z przestrzelon¹ g³ow¹

z ran¹ po bagnecie
i sznurem na rêkach
Naszego Narodu
Golgota i mêka

zapisana pamiêæ
o³owian¹ ³z¹
i skowyt dwóch bestii
zach³yœniêtych krwi¹

w zbiorowej mogile
pod k³amstwem tyrana
Naszego Narodu
nie zgojona rana
w krzy¿ach i pamiêci
grobowe milczenie
co wo³a do œwiata
o ludzkie sumienie
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W pierwszym numerze „S³owa Wro-
c³awian” zaprezentowa³em czytel-
nikom wroc³awskie pola irygacyj-
ne – absolutne ubocze miasta, lokal-

ne „nigdzie”, s³abo znane ludziom i rzadko przez
nich nawiedzane.

Takie okolice, odleg³e od rozpê-
dzonego, ha³aœliwego centrum
i wszystkich codziennych spraw
– maj¹ w sobie coœ urokliwego,
nawet jeœli z tych czy innych
przyczyn mog¹ siê wydawaæ od-
strêczaj¹ce, przynajmniej na
pierwszy rzut oka. Bo rzeczywi-
œcie, wspomniane pola z racji
swego przeznaczenia mog¹
wzbudzaæ mieszane uczucia. Nie
ma jednak powodu, by nie prze-
³amywaæ pewnych schematów –
w miejscach opuszczonych, zruj-
nowanych, zapomnianych, od-
stawionych na margines kryje siê
bowiem atmosfera czêsto bliska
tej, któr¹ znamy choæby z posta-
pokaliptycznych filmów czy po-
wieœci science fiction. Osobiœcie
zaliczam siê do osób, których
hobby jest zwiedzanie takich lo-
kacji (zainteresowanych odsy³am
na moj¹ stronê http://www.repu-
blika.pl/atwt, dokumentuj¹c¹
ponad 30 „krajoznawczych”

wypraw). Wspominam o tym ze
wzglêdu na zupe³nie niedawny
wypad, zainspirowany notk¹ na
blogu „Brzydki Wroc³aw” (http:/
/www.brzydki.wroclaw.pl/), po-
œwiêcon¹ obszarowi oczyszczal-
ni œcieków w So³tysowicach,
która jest (raczej: by³a) elemen-
tem infrastruktury miejscowej
cukrowni.

Miejsce to nie jest a¿ tak odleg³e
od „¿ycia i œwiata”, jak pola iry-
gacyjne, ale to tylko potêguje
wra¿enie, a to poprzez kontrast
z poblisk¹ dzielnic¹ czy super-
marketami Castorama i Korona.
Do popadaj¹cego w ruinê kom-
pleksu docieramy z ulicy Po-
przecznej – jeœli kierujemy siê ni¹
z po³udnia na pó³noc, to powin-
niœmy skrêciæ w prawo, w Alejê
Kanoniersk¹, nie iœæ jednak t¹
drog¹ (która szybko odbija w le-
wo), lecz prosto – nierównym
traktem wiod¹cym w g³¹b pól

i ogródków dzia³kowych. Oto
nasza „aleja potêpienia” (by przy-
wo³aæ tytu³ powieœci Rogera Ze-
laznego o œwiecie zniszczonym
wojn¹ nuklern¹). Id¹c ni¹, szyb-
ko wkroczymy w iœcie postin-
dustrialny krajobraz gruzów,
py³u, prêtów, trawy i podejrza-
nie wygl¹daj¹cych bajor z mêtn¹,
ciemn¹ ciecz¹. Centrum tego
wszystkiego jest wielki, rozpa-
daj¹cy siê budynek z drewna, fa³-
dowanej blachy i betonu. Witamy
w twierdzy, w królewskim pa³a-

Zgodnie z rozporz¹dzeniem
wchodz¹cym w ¿ycie z dniem
1 kwietnia cykliœci wreszcie bêd¹
mogli przewoziæ rowery œrodka-
mi komunikacji miejskiej. Pisze-
my o tym poniewa¿ w przeci-
wieñstwie do wielu innych pol-
skich miast, jest to we Wroc³a-
wiu ca³kowita nowoœæ. Dotych-

czas rowerzysta, któremu popsu³
siê rower, z³apa³ go deszcz, b¹dŸ
spotka³ inny przypadek losowy
by³ zwykle zmuszony do powro-
tu na piechotê, bez mo¿liwoœci
korzystania z dobrodziejstw
komunikacji zbiorowej. Prze-
pis stanowi³, ¿e pasa¿er móg³
wsi¹œæ do autobusu czy tram-
waju z rowerem tylko za zgod¹
kierowcy lub motorniczego,
a ci zgadzali siê na to bardzo
rzadko.
Rower zosta³ zakwalifikowany
jako wiêkszy baga¿, przez co
przewo¿enie go wymaga dodat-
kowego biletu. Ponadto w wy-
j¹tkowych sytuacjach kieruj¹cy
mo¿e równie¿ wyprosiæ rowe-
rzystê. Tyle w teorii, w praktyce
sprawy maj¹ siê ró¿nie. Mimo
zapewnieñ zarz¹du MPK wielu
motorniczych nie zna, b¹dŸ nie
stosuje siê do nowych przepisów
tradycyjnie wyrzucaj¹c mi³oœni-
ków dwóch kó³ek.

ŁASKA MPK
Wroc³awskie

MPK po-
stanowi³o

obdarzyæ tym razem
sw¹ ³ask¹ i mi³osier-
dziem biednych rowe-
rzystów, którym los
wyrz¹dzi psoty na
trasie.
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WYDARZENIA
Jednym z miast przoduj¹cych
w promocji turystyki rowerowej
oraz tworzeniu przyjaznych ro-
werzystom przepisów jest Kra-
ków. Tam ju¿ od wielu lat mo¿-
na przewoziæ rowery z pomoc¹
komunikacji miejskiej, czy jeŸ-
dziæ po Rynku.
Wroc³aw z pewnoœci¹ nie mo¿e
siê tak¿e poszczyciæ iloœci¹, czy
stanem œcie¿ek rowerowych któ-
re czêstokroæ przybieraj¹ formê
kary dla rowerzystów. Jednak o
tych i innych rowerowych histo-
riach bêdzie mo¿na przeczytaæ
w kolejnych numerach S³owa.

   Emil Baran

JESZCZE NIGDZIEJ
cu. A wokó³ niego – toksyczne
k¹pielisko, by pozwoliæ sobie na
nieco przewrotny ¿art. S¹ to swe-
go rodzaju betonowe baseny,
osadniki pe³ne ciemnozielonego,
cuchn¹cego p³ynu. ̄ ycie jest jed-
nak uporczywym zjawiskiem i
nawet tutaj roœnie jakieœ sitowie
(a jak¿e), a nawet drzewa.

Zreszt¹ przychodz¹ tu tak¿e lu-
dzie – oprócz poszukiwaczy wra-
¿eñ (nie s¹dzê, by by³o ich wie-
lu) s¹ to z³omiarze, demontuj¹cy

stopniowo wszystko, co da siê
tu zdemontowaæ. Przygnêbiaj¹-
cy obraz. A trzeba pamiêtaæ, ¿e
nie jest to kompleks stary, wy-
budowano go w roku 1987, rap-
tem 23 lata temu. Wówczas ta
biologiczna oczyszczalnia ucho-
dzi³a za nowoczesn¹ i spe³nia-
j¹c¹ wszelkie potrzebne normy.
A teraz? „Ziemia ja³owa” (przy-
wo³uj¹c poetê Thomasa Eliota),
na niej czasami nieliczni „wydr¹-
¿eni ludzie”. Jest to zreszt¹ sku-
tek losu ca³ej cukrowni, której
czêœci¹ by³a oczyszczalnia. Cu-
krowniê przy ulicy Poprzecznej
otwarto w roku 1890 z inicjaty-
wy spó³ki Schottwitz A.Cr.
W minionym roku obecny w³a-
œciciel terenu, niemiecki koncern
Suedzucker AG, rozpocz¹³ roz-

biórkê budynków, a potem wy-
wo¿enie gruzu. Z pejza¿u miasta
znikn¹³ ciekawy przyk³ad archi-
tektury przemys³owej. Towarzy-
stwo Upiêkszania Miasta próbo-
wa³o powstrzymaæ zniszczenie
tych budowli, w tej sprawie na-
pisano nawet specjalny list
otwarty. Nie przynios³o to jed-
nak ¿adnego skutku – cukrow-
nia podzieli³a los cukrowni Kle-
cina i zabytkowej rzeŸni miejskiej
przy ulicy Legnickiej.

Tak to w³aœnie wszystko siê
koñczy, przemija i rozpada. Po-
zostaj¹ wspomnienia, fotografie
i czasami melancholia ruin, póki
ktoœ nie wywiezie gruzu i nie
zaora ca³ego gruntu.

   Adam T. Witczak

Szanowni Pañstwo!
„S³owo Wroc³awian” to œrodek spo³ecznego komunikowania od pocz¹tku budowany dziêki zaan-
ga¿owaniu i ofiarnoœci wielu ludzi. Swoj¹ dzia³alnoœæ opieramy na wolontariuszach, którzy prze-
znaczaj¹ swój czas, pracê lub posiadane œrodki na rozwój gazety. Cieszymy siê, ¿e gazeta spotyka
siê z Pañstwa zainteresowaniem i ¿yczliwoœci¹. „S³owo” rozdawane jest bezp³atnie, poniewa¿
chodzi nam o dotarcie do jak najszerszego krêgu odbiorców. Dla tych z Pañstwa, którzy chcieliby
otrzymywaæ nasz¹ gazetê regularnie, bezpoœrednio do swoich domów, a jednoczeœnie wesprzeæ t¹
inicjatywê drobnym datkiem, mamy propozycjê prenumeraty. Prenumerata polegaæ bêdzie na co-
miesiêcznych wp³atach kwot w dowolnej wysokoœci. Wielkoœæ owych wp³at pozostawiamy Pañ-

stwa decyzji. W zamian za tak¹ darowiznê bêdziecie Pañstwo otrzymywaæ dwa kolejne numery
„S³owa” bezpoœrednio do swoich domów. Poni¿ej podajemy numer konta, na jaki nale¿y dokony-
waæ wp³at. W tytule przelewu prosimy o napisanie „S³owo Wroc³awian - prenumerata” i podanie
swojego dok³adnego adresu zamieszkania oraz numeru telefonu. Zapraszamy do skorzystania z tej
propozycji, która zapewni Pañstwu komfort i przyczynia siê do rozwoju niezale¿nych mediów.

Dziêkujemy
MAGNES MEDIA, Jugos³owiañska 65d, 51-112 Wroc³aw
mBank 10 1140 2004 0000 3102 6728 8290
W razie pytañ, w¹tpliwoœci prosimy pisaæ na adres: darowizny@slowowroclawian.pl,
lub dzwoniæ pod nr. 721 097 349.

WESPRZYJ NIEZALEŻNE MEDIA!

We Wroc³awiu otworzono Konsulat Honoro-
wy Republiki Czeskiej. Po wejœciu Polski i
Czech do strefy Schengen zlikwidowano otwo-
rzony w 2001 konsulat generalny. Od tego czasu
w naszym mieœcie Czesi pozbawieni byli opieki
konsularnej. Teraz, dziêki Arkadiuszowi Igna-
siakowi, który zostanie konsulem, nie bêd¹ mieli
ju¿ takich problemów. Ignasiakowi funkcjê prze-
kaza³ Karol Schwarzenberg, do niedawna czeski
minister spraw zagranicznych.

***
Dwóch 20-latków zosta³o aresztowanych po tym,
jak w plecaku jednego z nich znaleziono 600 por-
cji marihuany. Po tym, jak policjanci z dzielnicy
Fabryczna zatrzymali samochód, w którym spo-
dziewali siê znaleŸæ narkotyki, jeden z jad¹cych
wyskoczy³ z auta i zacz¹³ uciekaæ, zostawiaj¹c za
sob¹ plecak. W nim, tak jak i w samochodzie,
znaleziono œrodki odurzaj¹ce. Uciekiniera znalezio-
no w domu, jemu oraz kierowcy grozi od 3 do 8 lat
pozbawienia wolnoœci.

***
Opisywaliœmy w „S³owie” starania wroc³awian
o to, by fragment Promenady Staromiejskiej na-

zwaæ imieniem rotmistrza Witolda Pileckiego.
Nie zakoñczy³y siê one, niestety, powodzeniem.
Na otarcie ³ez imiê Pileckiego nosiæ bêdzie ron-
do przy ulicy Granicznej na Muchoborze Wiel-
kim. Szkoda, ¿e miejsce upamiêtnienia polskie-
go bohatera jest tak odleg³e. Szkoda równie¿, ¿e
na uroczystnoœæ nadania nazwy nie pofatygo-
wa³y siê w³adze miasta, zostawiaj¹c to w gestii
firmy drogowej.

***
Krzysztof T., o którego wyczynach na wroc³aw-
skich drogach ju¿ pisaliœmy, zosta³ aresztowa-
ny przez policjê. By³y kierowca rajdowy by³
ostatnimi czasy poszukiwany listem goñczym
za to, ¿e w styczniu rani³ on œmiertelnie innego
kierowcê na skrzy¿owaniu ulicy Powstañców
Œl¹skich z Hallera. Wczeœniej zdarzy³o mu siê
równie¿ pobiæ kierowcê, który wyprowadzi³ go
z równowagi. Grozi mu teraz kara do 25 lat wiê-
zienia, a byæ mo¿e nawet do¿ywocie. W sprawie
oskar¿onych jest jeszcze kilka osób, które sk³a-
daæ mia³y fa³szywe zeznania oraz pomagaæ
w ucieczce Krzysztofowi T.
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 Pe³ny sk³ad aerozoli ani ich dzia-
³anie nie s¹ podawane do publicz-
nej wiadomoœci. S¹ elementem
programów modyfikacji pogo-
dy (SAG - stratospheric aerosol
geoengineering), do wyszukania
po s³owach kluczowych Clover-
leaf Project czy Hughes Wels-
bach. Nie s¹ to zwyk³e krótkie
smugi kondensacyjne tworz¹ce
siê z zamarzaj¹cej wody na wy-
sokoœci powy¿ej 8 km i szybko
zanikaj¹ce.
Samoloty pasa¿erskie lub czê-
œciej nieoznakowane militarne
typu KC-10/KC-135 operuj¹c na
œrednim pu³apie poza korytarza-
mi pasa¿erskimi, pokrywaj¹
dany obszar smugami, czasami
przerywanymi lub po nawrotach
tworz¹cymi regularn¹ kratê.
Dzia³ania takie od kilkunastu
lat czêste s¹ nad obszarami za-
mieszkanymi wielu krajów, na
naszym niebie zaczê³y siê po ak-
cesji do NATO, nale¿y mieæ
równie¿ na uwadze, ¿e Polska
w 2002 r. do³¹czy³a do traktatu
o uwspólnieniu przestrzeni po-
wietrznej. Instalacja zraszaczy
mo¿e byæ w skrzyd³ach, czêœciej
aerozole wydostaj¹ siê wraz ze

spalinami, choæ w paliwie lotni-
czym oficjalnie nie wystêpuj¹
najczêstsze sk³adniki chemtrails:
nano-aluminium i tlenki siarki.
Problem smug poruszano w za-
granicznych wiadomoœciach te-
lewizyjnych oraz filmach doku-
mentalnych; podrêczniki dla
amerykañskich dzieci stwier-
dzaj¹ nawet, ¿e
samoloty mog¹
z a w i e s z a æ
w stratosferze
drobiny odbija-
j¹ce promienio-
wanie s³onecz-
ne. Odpowiada
to definicji geo-
in¿ynierii sfor-
m u ³ o w a n e j
przez Radê Sto-
sunków Zagra-
n i c z n y c h
(CFR). Publi-
kacje wielu in-
stytucji, w tym
NASA, a tak¿e
ustawy S.1807
i S.517 sank-
cjonuj¹ walkê
z rzekomym
efektem cie-
plarnianym me-
todami, których
opisy dok³adnie pokrywaj¹ siê
z opryskami na szerok¹ skalê ob-
serwowanymi na niebie. Jednak
obecnie klimat wykazuje tenden-
cjê ku och³odzeniu, której ma-
skowanie nag³oœniono w czasie
ostatniego szczytu kopenhaskie-
go po wycieku korespondencji.
Globalne ocieplenie przypomina

pretekst wykreowany w celu
usprawiedliwienia opodatkowa-
nia przez rz¹d œwiatowy emisji
dwutlenku wêgla, jak równie¿
usankcjonowania planu kontroli
pogody. Od 70 lat istniej¹ tech-
nologie sterowania zjawiskami
atmosferycznymi; bar z chemtra-
ils ma bezpoœredni zwi¹zek

z funkcjonowaniem systemów
anten typu HAARP, o czym
œwiadczy patent 4,686,605.
Interesuj¹cym jest, ¿e w³adze
i korporacyjne media zwykle za-
przeczaj¹ nie tylko bie¿¹cym
masowym opryskom, ale nawet
istnieniu chemtrails, wszystkie
smugi okreœlaj¹c mianem kon-

densacyjnych. Nasuwa to podej-
rzenie, ¿e ta agenda z wielomi-
liardowymi kontraktami nieko-
niecznie s³u¿y naszej ochronie.
Doradca Bia³ego Domu ds. na-
uki w zesz³orocznym wywiadzie
dla Associated Press rozwa¿a³
stosowanie radykalnej geoin¿y-
nierii pomimo powa¿nych skut-

ków ubocznych, ska¿enia wód
i gleb. Regu³¹ jest, ¿e gdy pu-
blicznie omawia siê kontrower-
syjne, ³ami¹ce konwencje roz-
wi¹zania, programy te s¹ ju¿
w pe³nej realizacji; szczególnie
dotyczy to tych finansowanych
z tzw. czarnego bud¿etu. Poza
tym wojsko z regu³y nie komen-

tuje swoich bie¿¹cych dzia³añ,
odtajnia tylko wybrane przesz³e
operacje; np. artyku³ w Guardian
z 21 kwietnia 2002 r. przytacza
raport Brytyjskiego Minister-
stwa Obrony opisuj¹cy rozpyla-
nie ton rakotwórczych zwi¹z-
ków kadmu oraz patogenów
w testach na milionach nieœwia-

domych obywa-
teli podczas zim-
nej wojny; opry-
ski lotnicze zna-
ne s¹ tak¿e
z Wietnamu oraz
Zatoki Perskiej.
Na ostatniej kon-
ferencji Asilo-
mar ograniczono
uprawnienia re-
porterów, szok
wywo³a³a u nich
informacja o 20
megatonach gli-
nu rozpylanego
rocznie w atmos-
ferze. Prof. Ro-
bock przed Kon-
gresem 5 listopa-
da 2009 r. wy-
punktowa³ 17
ogromnych za-
gro¿eñ œrodowi-
ska jakie stwarza

technologia SRM (sterowanie
promieniowaniem s³onecznym).
Badania Harvardu dowodz¹, ¿e
silnie rozdrobnione sk³adniki
chemtrails mog¹ przenikaæ przez
p³uca do krwi i s¹ zagro¿eniem
dla zdrowia publicznego. Czêœæ
badaczy postrzega aerozole
jako masowy eksperyment ge-

CHEMTRAILS NAD WROCŁAWIEM
Smugi chemiczne

(chemtrails) czêsto
 mo¿emy zoba-
czyæ nad naszym

miastem w s³oneczne dni.
Nielegalnie rozpylane z sa-
molotów, rozszerzaj¹ siê
godzinami tworz¹c nieza-
powiedziane mleczno-sza-
re zachmurzenie.

Jan Klata, który s³ynie z odwa¿-
nych interpretacji oraz ró¿nej
maœci kontrowersji tym razem
siêgn¹³ po temat szczególnie
wa¿ny dla Polaków. Chodzi tu
o drug¹ wojnê œwiatow¹. Mimo
¿e od jej zakoñczenia up³ynie
w tym roku 65 lat temat wci¹¿
wywo³uje emocje i na nic zdaj¹
siê akcje  typu „pojednanie”.
W Polakach wci¹¿ tkwi ukryta

niechêæ do narodu niemieckiego
„za to, co nam zrobili” .
„Transfer” to opowieœæ o wypê-
dzonych. O ludziach ¿yj¹cych na
tak zwanych ziemiach odzyska-
nych. Niemcy w³aœnie zostaj¹
wysiedlani, a Polacy z kresów z
wschodnich przyje¿d¿aj¹. Ich
drogi krzy¿uj¹ siê na moment.
Scenariusz zosta³ oparty na rela-
cjach rzeczywistych osób.
Œwiadków tamtych wydarzeñ,
których wspomnienia zostaj¹
prze³o¿one na scenê. Co wiêcej
równie¿ œwiadkowie s¹ aktora-
mi! (sic!). To jest niesamowite,
¿e osiemdziesiêcioletnie osoby,
które nigdy nie sta³y na scenie
graj¹ co wieczór dla europejskiej
publicznoœci. Osoby, które sta³y
pod dwóch stronach barykady
teraz znajduj¹ siê na jednej sce-
nie, by opowiedzieæ o tamtych
czasach. Jedna z graj¹cych tam
kobiet na pytanie dlaczego to robi
odpowiedzia³a ”Bo umieram,
a zanim umrê chcê przekazaæ
swoj¹ historiê” Oczywiœcie nie

jest to dokument, a nawet para-
dokument.  S¹ to jedynie subiek-
tywne wspomnienia poszczegól-
nych ludzi. Jak mówi re¿yser
„Jest to spektakl o ludzkiej pa-
miêci, o tym jak nasze wspo-
mnienia kszta³tuj¹ rzeczywi-
stoœæ” Dla mnie osobiœcie fascy-
nuj¹ce jest j,ak ludzie potrafi¹
manipulowaæ swoj¹ pamiêci¹.
Podobno czêœæ leciwych Niem-
ców jest œwiêcie przekonana, ¿e
to Polska wywo³a³a wojnê!
 Dziêki temu, ¿e przemieszane s¹
opowieœci Polaków i Niemców
zaczynaj¹ zacieraæ siê stereoty-
py kat-ofiara. Pewien mê¿czy-
zna, który przyjecha³ z rodzin¹
ze wschodu opowiada jak razem
z milicjantem weszli do miesz-
kania, w którym przebywa³a jesz-
cze rodzina niemiecka. Milicjant
oznajmi³ Niemcom, ¿e zostaj¹
wysiedleni, a mieszkanie zajête.
Dostali kilka minut na jego opusz-
czenie. Przejmuj¹ca jest te¿ scena
konferencji w Ja³cie, gdzie trzech
dostojnych Panów dyskutuje czy

te 2 miliony osób przesun¹æ w le-
wo czy w prawo. Gdyby ich de-
cyzje odrobinê siê zmieni³y losy
ogromnej iloœci osób potoczy³y-
by siê zupe³nie inaczej.
Spektakl w czasie swej premie-
ry odbi³ siê szerokim echem.
W Polsce by³ oskar¿any o „an-
typolskoœæ”, w Niemczech o „an-
tyniemieckoœæ”, a o antysemi-
tyzm zarówno u nas jak i u na-
szych zachodnich s¹siadów.
Jednak patrz¹c na komentarze
ludzi, którzy nie s¹ „ideowcami”
mo¿na zauwa¿yæ, ¿e s¹ oni zszo-
kowani. Bez w¹tpienia „Trans-
fer” wzrusza, daje do myœlenia,
a tak¿e rozbije stereotyp z³ego
Niemca. Pokazuje, ¿e oni te¿ byli
ofiarami politycznych rozgry-
wek. Z reszt¹ Klata nie wchodzi
w g³êbsz¹ politykê. Pokazuje in-
dywidualne losy indywidual-
nych ludzi. ̄ adnych Terminato-
rów z SS, ani katów z Gestapo.
Po prostu zwykli cywile rzuceni
w wir wydarzeñ, które na zawsze
zmieni³y obraz œwiata.

TRANSFER POLSKO-NIEMIECKI
Transfer” mia-

³em okazje
widzieæ bo-
daj¿e 2 lata

temu. Pomimo, ¿e aktu-
alnie nie jest on grany
we Wroc³awiu lecz za
spraw¹ pewnych wyda-
rzeñ przypomnia³em
sobie o jego istnieniu.
Spojrza³em na niego
z innej strony, z perspek-
tywy czasu. Wra¿enie
jakie wywiera na mnie
teraz jest piorunuj¹ce!

„
Mo¿e spektakl ten nieco uspo-
koi naszych ¿yj¹cych przesz³o-
œci¹ „narodowców-patriotów”,
którzy ci¹gle ¿yj¹ przesz³oœci¹
oraz kwiatami pod pomnikami
naszych narodowych bohaterów
oraz u¿alaniem siê nad ciê¿kim
losem ¿o³nierza polskiego. Oczy-
wiœcie pamiêtaæ trzeba, ale nie-
koniecznie w taki sposób. Du¿o
bardziej odpowiada mi sposób

netyczny. Tysi¹ce osób zg³asza
dolegliwoœci bezpoœrednio po
opryskach, od rozstroju psy-
chicznego, poprzez objawy gry-
popodobne, a koñcz¹c na mor-
gellons, nowej chorobie wi¹za-
nej z polimerami stwierdzanymi
w niektórych smugach. Praw-
dopodobnym jest, ¿e zak³ada-
ne otêpienie i wzrost œmiertel-
noœci w wyniku tych progra-
mów to realizacja eugenicz-
nych za³o¿eñ memorandum
NSSM200, s³u¿¹ca kontroli
populacji.
Niezale¿nie od rzeczywistych
celów chemtrails, powinniœmy
czêœciej patrzeæ w niebo, pro-
mowaæ temat w œrodkach prze-
kazu, telefonowaæ do audycji
radiowych, ¿¹daæ wyjaœnieñ
od oficjeli. Dla Polski metody
poboru próbek ze smug powi-
nien opracowaæ niezale¿ny ze-
spó³ naukowy. Dotychczas na
œwiecie wystosowano wiele
petycji, zawi¹zano koalicje jak
Bonnefire,  w Niemczech
oskar¿ono w³adze o manipu-
lowanie pogod¹ i retuszowa-
nie smug ze zdjêæ satelitar-
nych. Jako wolni obywatele
mamy prawo do informacji,
s³oñca i czystego nieba. Godn¹
polecenia stron¹ dotycz¹c¹
problematyki chemtrails jest
anglojêzyczna geoengineerin-
gwatch.org .

   Tekst i fot.
      Krzysztof Tarnawski

pamiêtania proponowany przez
Klatê. „Transfer” ujawnia to, co
wszyscy wiedz¹, ale co ginie
w politycznych dysputach. Jeœli
spektakl ten zawita do polski
z pewnoœci¹ wybiorê siê tam
drugi raz, a mo¿e nawet i trzeci
lub czwarty.

   Robert Traczyk
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JAKA KOMUNIKACJA ?

Lokalna komunikacja zbiorowa
jest we Wroc³awiu najbardziej
deficytow¹ instytucja. Obecnie
jest ona ogromnym obci¹¿eniem
dla miejskiego bud¿etu. W 2010
roku jej utrzymanie poch³onie
305 427 320 z³ przy szacowa-
nych wp³ywach z biletów w wy-
sokoœci 140 286 000 z³.  Jest to
jednak i tak mniej ni¿ w 2009
roku, kiedy to na lokalna komu-
nikacjê zbiorow¹ przeznaczono
310 009 475 z³. Poza tym MPK
w tym roku zaci¹gnê³o kredyt
w wysokoœci 300 000 000 z³ na

realizacjê programu „Tramwaj
Plus”. Za te pieni¹dze ma zostaæ
zakupione 39 tramwajów marki
Skoda, z czego 31 dwukierun-
kowych. Poza tym zakupione ma
byæ równie¿ 8 zwyk³ych tram-
wajów, a tak¿e wybudowane
4 nowe i zmodernizowane 4 ist-
niej¹ce trafostacje. Warto na tym
tle zobaczyæ jak z zarz¹dzaniem
miejsk¹ komunikacj¹ radz¹ sobie
w innych miejscach.

Pierwszym modelem funkcjono-
wania komunikacji miejskiej jest
jego deregulacja. Œciœlej zaœ re-
gulacja jej w bardzo niewielkim
stopniu. W modelu tym lokalne
w³adze nie zajmuj¹ siê ani orga-
nizowaniem ani wykonywaniem
us³ug transportowych. S¹ one
wykonywane przez rywalizuj¹-
ce z sob¹ prywatne przedsiêbior-
stwa komunikacyjne, zaœ aby byæ
dopuszczonym do rynku wystar-
czy zg³osiæ dzia³alnoœæ gospo-
darcz¹. PrzewoŸnicy sami usta-
laj¹ przebieg linii komunikacyj-
nych, rozk³ady jazy i obowi¹zu-
j¹ce ceny.

W Polsce trudno jest znaleŸæ
gminê, w której istnia³by ten
model. Jest to zwi¹zane z du¿¹
iloœci¹ regulacji prawnych. Jedy-
nym przyk³adem jest Zakopane.
Komunikacja Zakopanego z oko-
licznymi miejscowoœciami za-
pewniana jest przede wszystkim
przez regularne linie prywatnych
przewoŸników. Po samym Zako-

panem kursuj¹ zaœ linie obs³ugi-
wane przez PKS jak i przez pry-
watne busy.

Przyk³adem liberalizacji us³ug
transportowych na wiêksz¹ ska-
lê jest Wielka Brytania. W 1985
roku za rz¹dów Margaret That-
cher po raz od 1930 roku wpro-
wadzono konkurencjê w tym
sektorze. Sta³o siê to dziêki
wprowadzeniu Transport Act,
którego podstaw¹ by³a „Bia³a
Ksiêga – Autobusy”. Jedynym
warunkiem obs³ugi linii miej-
skich by³o poinformowanie
o zmianach w rozk³adzie 56 dni
wczeœniej. Niew¹tpliwymi zale-
tami tego modelu jest obni¿enie
kosztu wozokilometra, wzrost
zakresu us³ugi mierzony liczb¹
wozokilometrów, a tak¿e znacz-
ne zmniejszenie zaanga¿owania
œrodków publicznych. Przyczy-
nami tego jest koniecznoœæ re-
dukowania kosztów, aby spro-
staæ konkurencji. Model ten do-
stosowuje siê do potrzeb konsu-
mentów, wskutek czego najlepiej
rozwiniêta komunikacja istnieje
na liniach i w porach o najwy¿ej
frekwencji.

W Wielkiej Brytanii odchodzi siê
jednak od tego modelu. Coraz
czêstsze s¹ kontrakty partnerskie
przewoŸników z miastami, gdzie
za pewne udogodnienia dokony-
wane przez miasto (uprzywile-
jowanie przez sygnalizacjê
œwietln¹, bus-pasy na drogach,

lepsze przystanki i informacja dla
pasa¿erów etc), przewoŸnicy
w zamian oferuj¹ podniesienie
poziomu us³ug, g³ównie poprzez
lepsz¹ ofertê przewozow¹ na li-
niach. W Cambridge dziêki temu
uzyskano wzrost liczby przejaz-
dów o 77 %.

Du¿o czêœciej wystêpuje jednak
model komunikacji regulowanej.
W tym modelu znacznie wzrasta
rola w³adz lokalnych. Dostêp do
œwiadczenia us³ug maj¹ tylko
wybrane podmioty, a ceny na-
rzucane s¹ odgórnie. Model ten
mo¿e przybieraæ kilka warian-
tów. Mo¿e zostaæ ustanowiony
monopol jednego przewoŸnika,
bêd¹cego w³asnoœci¹ gminy,
który zosta³ powo³any do bez-
terminowej obs³ugi komunika-
cyjnej ca³ego miasta. Monopol
jednego przewoŸnika mo¿e byæ
równie¿ skutkiem wygrania
przez niego przetargu na œwiad-
czenie us³ug. W koñcu mo¿e zo-
staæ wprowadzona konkurencja
pomiêdzy kilkoma przewoŸnika-
mi, którzy zostali wy³onieni
w drodze przetargu.

W przypadku, gdy mamy do czy-
nienia z monopolizacj¹ rynku
komunikacji miejskiej monopo-
lista mo¿e byæ jednoczeœnie or-
ganizatorem i wykonawc¹ us³ug
lub te¿ zadania te mog¹ zostaæ
rozdzielone i organizacja us³ug
mo¿e zostaæ przeniesiona w ge-
stie specjalnej komórki zarz¹dza-

j¹cej w ramach urzêdu miasta,
czyli zarz¹du komunikacji miej-
skiej. W du¿ych polskich mia-
stach przewa¿a ten model. W ma-
³ych i œrednich miastach zazwy-
czaj nie dochodzi do rozdziele-
nia tych funkcji. Najmniejszym
miastem, w którym dosz³o do
rozdzielenia funkcji jest licz¹cy
80 tysiêcy mieszkañców Piotr-
ków Trybunalski. Szczególnym
przypadkiem zarz¹dów komuni-
kacji miejskiej s¹ zwi¹zki miê-
dzygminne. Taka forma organi-
zacyjna ma zastosowanie, gdy
system komunikacji miejskiej
w sposób znacz¹cy wykracza
poza obszar jednej gminy. W ta-
kim przypadku zasadne jest
stworzenie jednego zarz¹du, któ-
ry przejmuje odpowiedzialnoœæ
za realizowanie lokalnego prze-
wozu zbiorowego na terenie
wszystkich gmin nale¿¹cych do
zwi¹zku. W Polsce z takim roz-
wi¹zaniem mamy do czynienia
jedynie na Górnoœl¹skiego Okrê-
gu Przemys³owego. Jest to ob-
szar o du¿ej koncentracji ludno-
œci, gdzie wielkie miasta czêsto
granicz¹ ze sob¹. Do zadañ za-
rz¹du komunikacji miejskiej na-
le¿y m.in. : prowadzenie badañ
marketingowych, tworzenie roz-
k³adów jazdy, projektowanie ta-
ryfy transportowej, sprzeda¿ bi-
letów, promocja, kontrola prze-
wozów, oraz kontrola pasa¿e-
rów. Zadanie przewoŸników
ogranicza siê z kolei do wyko-
nywania narzuconego rozk³a-
du jazdy.

Monopolist¹ mo¿e byæ w³asno-
œci¹ publiczn¹ lub prywatn¹. Jed-

nak tylko on na zasadzie wy³¹cz-
noœci jest uprawniony do œwiad-
czenia us³ug komunikacyjnych
na terenie miasta. •ród³em jego
przychodów s¹ wp³ywy z bile-
tów, a tak¿e dotacja bud¿etowa.
Dotacja ta jest zazwyczaj du¿ym
obci¹¿eniem dla bud¿etów miast.
Jej przyczyn¹ s¹ ustalane zazwy-
czaj na niskim poziomie ceny
biletów oraz koniecznoœæ obs³u-
gi nierentownych po³¹czeñ. Do-
datkowo przychodowoœæ mono-
polisty obni¿a istnienie licznych
grup uprawnionych do przejaz-
dów ulgowych lub nawet bez-
p³atnych. Brak presji konkuren-
cyjnej oraz weryfikacji rynkowej
z kolei powoduje, i¿ koszty s¹
na poziomie znacznie przewy¿-
szaj¹cym model nieregulowany.
Kolejn¹ trudnoœci¹, któr¹ gene-
ruje ten model jest zapewnienie,
aby monopolista nie d¹¿y³ do
zwiêkszenia zysku poprzez ob-
ni¿enie jakoœci przy sta³ych ce-
nach. W tym celu kontrakt po-
winien szczegó³owo okreœlaæ ja-
koœæ us³ug i przewidziane powin-
ny byæ skuteczne mechanizmy
kontroli. To z kolei generuje ko-
lejne koszty.

Modeli komunikacji miejskiej
jest wiele. Powy¿ej przedstawio-
ny zosta³ jedynie ich ogólny
szkic. Ka¿dy z modeli jak widaæ
posiada swoje wady i zalety. Je-
œli chcemy, aby bud¿et miasta nie
ponosi³ kosztów utrzymywania
komunikacji miejskiej, zaœ us³u-
gi by³y œwiadczone wed³ug po-
trzeb mieszkañców, powinni de-
regulowaæ komunikacjê miejsk¹.

   Adam £¹cki

Miejskie
Przed-
siêbiors-
two Ko-

munikacyjne we Wro-
c³awiu ma d³ug¹ trady-
cjê. Ju¿ zaraz po zakoñ-
czeniu II wojny œwiato-
wej 10 maja 1945 roku
powsta³y Zak³ady Ko-
munikacyjne Miasta
Wroc³aw, a 4 czerwca
uruchomiona zosta³a
pierwsza linia autobuso-
wa, a 22 sierpnia 1945
roku pierwsza linia tram-
wajowa. Pod obecn¹
nazw¹ MPK wystêpuje
od 1951 roku, a od 1996
roku jest spó³ka z o.o.
MPK obs³uguje 50 auto-
busowych linii dzien-
nych, 13 autobusowych
linii nocnych oraz 23 li-
nie tramwajowe.

Rok temu wybraliœmy naszych
przedstawicieli w najmniejszych
ojczyznach – radnych ponad 80-
ciu Rad Osiedli Wroc³awia. Na
pewno praca w tych „przedszko-
lach” samorz¹dnoœci te¿ mo¿e
dawaæ satysfakcjê, a na pewno
jest poligonem doœwiadczalnym
i wszechnic¹ edukacyjn¹ dla
samorz¹dowców z powo³ania.
A by³oby jeszcze lepiej, gdy-
by te cia³a w³adzy samorz¹do-
wej mia³y trochê wiêcej do
powiedzenia.

Bo jak jest, wiemy dobrze. Kil-
kunastu radnych osiedlowych
dysponuje w czasie czteroletniej
kadencji œrednim bud¿etem
w wysokoœci ok. 100 000 z³o-
tych. Œrednio ca. 1000/1500 z³
na 1 radnego na rok. Ten grosz,
przyznawany do³om przez mi³o-
œciwie panuj¹cego ksiêcia pana
z naszych pieniêdzy, pozwala
wydaæ kilka numerów gazetki
osiedlowej, op³aciæ czynsz i me-
dia w siedzibie rady i zorganizo-
waæ przy pomocy sponsorów im-
prezê miko³ajkow¹ dla dzieci w zi-
mie i festyn osiedlowy latem.

Wiele mówiono w 1989 roku
o „centralizmie demokratycz-
nym”. Wszyscy zgodnie kryty-
kowaliœmy koniecznoœæ za³a-
twiania wiêkszoœci spraw w War-

szawie, oraz dystrybucji publicz-
nego grosza via centrum, z¿era-
j¹c¹ po drodze wiêksz¹ jego
czêœæ. Czy tak wiele siê zmieni-
³o? A jak jest w wojewódz-
twach, powiatach i gminach? Tak
samo. Trzy „Wroc³awie” mog³y-
by utworzyæ pañstwo wielkoœci
£otwy. W naszym mieœcie i in-
nych polskich aglomeracjach
„król siê bawi, z³otem p³aci”. Wie
najlepiej, ¿e potrzebujemy fon-
tanny, stadionu, centrum muzy-
ki, jednej wielkiej uczelni z kam-
pusami itd. itp.

W³adza w epoce minionej nie
mia³a i ta wspó³czesna równie¿
nie ma, zaufania do ludzi. Nie
ma przekonania, ¿e zdecydowa-
na wiêkszoœæ z nas bêdzie wie-
dzia³a co zrobiæ ze swoim, ciê¿-
ko wydartym œwiatu groszem.

Dlatego nie mo¿emy doczekaæ
siê „bonu oœwiatowego”, „bonu
zdrowotnego”, choæ to oczywi-
sta oczywistoœæ, ¿e œrodki prze-
znaczone na oœwiatê i s³u¿bê
zdrowia by³yby wtedy optymal-
nie wykorzystywane.

Reforma ZUS sprzed 10 lat mia-
³a spowodowaæ, ¿e ka¿dy p³at-
nik, ka¿da osoba pobieraj¹ca
œwiadczenie pieniê¿ne w Polsce,
musia³aby osobistym aktem
strzelistym, poprzez wype³nienie
przelewu, czy klikniêcie na kla-
wiaturze, odprowadziæ ze swo-
ich otrzymanych w³aœnie docho-
dów sk³adkê ZUS. Nie by³o na-
szego socjalistycznego pañstwa
na to staæ. Ludzie, pozbywaj¹c
siê miesi¹c w miesi¹c tak powa¿-
nego procentu swoich zarobków,
mogliby zacz¹æ myœleæ o tym, co
otrzymuj¹ w zamian.

Od czegoœ przecie¿ trzeba za-
cz¹æ. Z roku na rok przebija siê
do opornych polskich serc
i umys³ów idea kwietniowej
wp³aty 1% na rzecz organizacji
po¿ytku publicznego. Wydawa-
³oby siê, ¿e jak jedne m¹¿, nie-
zw³ocznie gdy tylko pojawi³y siê
mo¿liwoœci, powinniœmy chcieæ

z tego skorzystaæ, miast dokar-
miaæ jeszcze tym och³apem nie-
nasycon¹, biurokratyczn¹ hydrê.
Okazuje siê, ¿e po czterech la-
tach dopiero 30% obywateli RP
dojrza³o do tego.

A gdyby tak po najbli¿szych
wyborach samorz¹dowych (ko-
niec 2010), nowowybrana Rada
Miasta mog³a uchwaliæ na po-
cz¹tek ten symboliczny 1% bu-
d¿etu Wroc³awia do dyspozycji
Rad Osiedli. 1% rocznych wp³y-
wów oczywiœcie, a nie wydat-
ków Wroc³awia, to ok. 35 000
000 PLN (s³ownie: trzydzieœci
piêæ milionów z³otych). W za-
le¿noœci od liczby mieszkañców
na jedno osiedle przypada³oby
od 300 do 900 tysiêcy z³otych
rocznie. Za takie pieni¹dze mo¿-
na wygenerowaæ udzia³ w³asny
wymagany przez bank do ca³-
kiem sporego przedsiêwziêcia.
Mo¿na te¿ wybudowaæ bez wiel-
kiego zadêcia osiedlowe boisko,
osiedlow¹ fontannê ze œwiat³ami,
lub, o czym strach nawet pomy-
œleæ, pomnik ku czci i pamiêci,
mog¹cy siê nie podobaæ innym
mieszkañcom Wroc³awia. Czy nie
jest to wspania³a perspektywa
wolnoœci, któr¹ daje tylko 1%?

RZECZPOLITA SAMORZĄDOWA 1% - OWA
Dlaczego coraz

m n i e j n a -
szych Roda-
ków decydu-

je siê skorzystaæ z urny
w jakichkolwiek wybo-
rach w III Rzeczpospo-
litej? Podœwiadomie lub
œwiadomie czujê, ¿e ofer-
ty poszczególnych komi-
tetów wyborczych nie-
wiele ró¿ni¹ siê od siebie.
Przede wszystkim dia-
gnozujê pozorn¹ realiza-
cjê (czyli jej brak) mno-
¿¹cych siê hase³ i obiet-
nic w ka¿dej kampanii
wyborczej.

Nie, nie, nie! Nie wolno nam
nawet marzyæ o 10%. Wtedy
mog³oby wszystkim odbiæ. A na-
wet je¿eli nie, to na pewno s¹sie-
dzi z osiedla pozagryzaliby siê
w sporach o jak najlepsze wy-
korzystanie takiej kasy. Jak by
by³o naprawdê? Czy kiedyœ siê
przekonamy?

Dalej niepoprawnie marz¹c
i œni¹c, czy mog³oby byæ tak, by
wszystkie obywatelskie op³aty
i podatki pozostawa³y w gminie,
któr¹ zamieszkujemy i dopiero
st¹d ich czêœæ odprowadzana
by³aby do warszawskiej centra-
li. Pomimo wytê¿onej produkcji
pieni¹dza bez pokrycia, kasy za-
czyna dramatycznie brakowaæ.
Ekstremalna sytuacja, która zbli-
¿a siê nieuchronnie, wymaga ra-
dykalnych rozwi¹zañ. Czy nie
jest to pora, aby, zanim oka¿e siê
wszem i wobec, ¿e warszawski
król jest nagi i o niczym ju¿
w Warszawie ani we Wroc³awiu
nie decydujemy, pomyœleæ ina-
czej o naszej ma³ej, du¿ej ziem-
skiej ojczyŸnie i ma³ymi kroka-
mi j¹ ratowaæ.

   Bogdan Ludkowski
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NASZA REKLAMA
– DOCIERA DALEJ NIŻ

MYŚLISZ!
reklama@slowowroclawian

Praca dla studenta
w roli montera

Internetu.
Znajomoœæ

komputerów
i prawo jazdy.
Ksiê¿e Ma³e.

Tel. 71 342-04-56.



Sport str 8

Słowo Wrocławian   Dwutygodnik lokalny środa, 14 kwietnia 2010

Zawiedli liderzy

Wydawca: Emil Baran wydawca@slowowroclawian.pl | Redaktor naczelny: Jaros³aw Kowalczyk redakcja@slowowroclawian.pl | Redaktor techniczny: Piotr Ludkowski
Stali wspó³pracownicy: Adam £¹cki, Jerzy Ziomek, Piotr Waszkiewicz, Adam Maksymowicz, Bogdan Ludkowski, Andrzej Borek, Adam Witczak, Dariusz Parossa, Robert Winnicki,
Sk³ad: Serafin - reklama@miastowroclaw.pl Reklama: reklama@slowowroclawian.pl, Arkadiusz Go³ka  tel. 696 186 628, Aneta Lamch  tel. 696 110 928, Adrian Wróbel  tel.666 906 796
Druk: Polskapresse | Redakcja: Jugos³owiañska 65d, 51-112 Wroc³aw, tel. 784 090 228
Redakcja nie odpowiada za treœæ publikowanych listów i reklam. Materia³ów nie zamówionych nie zwraca. Zastrzega sobie prawo do skrótów w nades³anych tekstach i listach

WYDARZENIA
j¹cym – przede wszystkim nie-
pe³nosprawnym, najubo¿szym
dzieciom.
W ramach swojej wroc³awskiej
dzia³alnoœci TPD organizuje dla
podopiecznych bezp³atne zajêcia
plastyczne, wycieczki, lekcje jê-
zyka angielskiego, czy oferuj¹
pomoc w nauce. Ponadto zajmu-
je siê zbiórkami ¿ywnoœci, do-
¿ywianiem najubo¿szych, za-
opatrywaniem najbiedniejszych

dzieci w rzeczy najpotrzebniej-
sze – obuwie, przybory szkolne,
podrêczniki, pomoc samotnym
matkom w znalezieniu pracy, czy
pozyskaniu mieszkañ socjalnych.
Wymienione dzia³ania to jedne
z wielu akcji prowadzonych
przez Towarzystwo Przyjació³
Dzieci. Codziennie odbywaj¹ siê
ró¿nego rodzaju zajêcia, siedzi-
ba stowarzyszenia mieœci siê
przy ul. J. Kaczmarskiego 7/9

lok 3, gdzie
m o ¿ n a n a
¿ywo zoba-
czyæ bezinte-
resownie po-
magaj¹cych
ludzi.
Nie piszê bez
powodu akurat
o tej organiza-

POMAGAJMY RAZEM!***
Policjanci zatrzymali 20-latka z Kar³owic, który zag³usza³ 19
kana³ CB Radia. Na kanale, na którym kierowcy mog¹ siê wy-
mieniaæ informacjami o wypadkach czy te¿ stoj¹cych policjan-
tach aresztowany puszcza³ muzykê, wyzywa³ innych u¿ytkowni-
ków i na inne sposoby przeszkadzam w komunikacji. To ju¿ drugi
taki przypadek ostatnimi czasy – w paŸdzierniku 2009 roku uda³o
siê z³apaæ podobnego „pirata”, tym razem z Nowego Dworu.

***
We wroc³awskim ogrodzie zoologicznym zmar³ ostatni tygrys.
Puffi, 18-letni tygrys syberyjski umar³ ze staroœci. Do ogrodu
trafi³ z prywatnego domu. Jego poprzedni w³aœciciel kupi³ go dla
córek, jednak nieposkromiony apetyt oraz ha³aœliwe zachowanie
w nocy spowodowa³o, ¿e Puffiego przekazano do zoo.
W³adze ogrodu zapowiadaj¹, ¿e w najbli¿szym czasie z Berlina
trafi¹ dwa nowe i m³ode tygrysy sumatrzañskie.

***
Od 1 kwietnia wprowadzono do sprzeda¿y bilety czasowe w ko-
munikacji miejskiej. Zamiast tradycyjnego biletu na jeden przejazd
mo¿na teraz kupiæ bilety na 30, 60 i 90 minut oraz na 24, 48 i 72
godziny. Niestety – w ofercie nie znajdziemy biletów na krótsze,
10- czy 15-minutowe, odcinki. Co wiêcej – bilet bêdzie obowi¹zy-
wa³ zgodnie z czasem rzeczywistym, a nie tym deklarowanym
w rozk³adzie jazdy. Jeœli wiêc tramwaj staæ bêdzie w korku pasa-
¿er musi siê liczyæ z mandatem. Co prawda Pawe³ Czuma zapowiada,
¿e od takiej kary bêdzie mo¿na siê odwo³aæ, nie zmienia to jednak faktu,
¿e nie bêdzie to rozwi¹zanie najwygodniejsze. Przyzwyczailiœmy siê,
¿e nie ma co liczyæ na odszkodowania za spóŸnienia autobusów czy
tramwajów. Teraz bêdziemy musieli jeszcze za nie p³aciæ.

   Jaros³aw Kowalczyk

Niedawno, zupe³nie przez przy-
padek natkn¹³em siê na organi-
zacjê Towarzystwa Przyjació³
Dzieci. Jest to organizacja nio-
s¹ca pomoc niepe³nosprawnym
i najubo¿szym o budz¹cej po-
dziw tradycji siêgaj¹cej XIX.
Od 1919 roku z ró¿nymi zmia-
nami jest formalnie dzia³aj¹cym
stowarzyszeniem. Skupia ona
dzia³aczy spo³ecznych zaanga-
¿owanych w pomoc potrzebu-

cji, wiedza o jej istnieniu jest
niewielka, codzienna praca
w³o¿ona w pomoc bliŸnim ol-
brzymia. Nie otrzymuje ona do-
tacji, ani ¿adnej pomocy od Unii,
miasta(nawet lokalu), czy z po-
dobnego Ÿród³a, a jednak wci¹¿
istnieje. Opiera siê wy³¹cznie
o darowizny sponsorów, czy
tak¿e od niedawna akcjê 1%.
Ka¿dy z nas mo¿e pomóc,
wesprzeæ organizacjê, której
œrodki trafiaj¹ na rzeczywiste
cele, do potrzebuj¹cych, do or-
ganizacji, która nie ma drogich
kampanii medialnych, ani dzie-
si¹tek ludzi na etatach. Dlatego
osobiœcie zachêcam do odwie-
dzenia, pomocy i przekazania
1% podatku na rzecz Towarzy-
stwa Przyjació³ Dzieci.

    Emil Baran

O ile pora¿kê z silnym rywalem
na jego torze mo¿na by³o prze-
widzieæ, to niepokoj¹ jednak roz-
miary przegranej.

Bezbramkowym remisem za-
koñczy³a siê wyprawa do Cho-
rzowa pi³karzy Œl¹ska Wroc³aw.
Obydwie dru¿yny stworzy³y wie-
le sytuacji podbramkowych, miê-
dzy innymi Sebastian Mila trafi³
w poprzeczkê a Sebastian Dudek
w s³upek, a doskona³e okazjê ja-
kie mia³ Ruch wybroni³ w kapi-

Niestety, wiêkszoœæ zawodni-
ków Betardu pojecha³a bardzo
s³abo, a jedynym zawodnikiem
który nie zawiód³, a nawet zrobi³
wiêcej ni¿ od niego oczekiwano
by³ Wroc³awski junior, Maciej
Janowski, który w 6 startach
przywióz³ 14 punktów. 11 oczek,
równie¿ w 6 wyœcigach, zdoby³
Jason Crump, co jak na mistrza
œwiata nie jest zadowalaj¹cym
wynikiem. Kompletnie zawiedli

Duñczycy w barwach WTS-u,
Bjerre i Madsen, którzy zdobyli
po 3 punkty, a Jeleniewski ze
zdobycz¹ jednego punkciku
o meczu w Toruniu bêdzie chcia³
jak najszybciej zapomnieæ.
Na zrehabilitowanie siê w oczach
kibiców Wroc³awscy ¿u¿lowcy
bêd¹ mieli okazjê 18 kwietnia,
o godz 16, gdy na stadionie Olim-
pijskim podejmowaæ bêd¹ Uniê
Leszno. Mecz ten bêdzie inau-

talny sposób S³owacki bramkarz
Œl¹ska Marian Keleman.
Remis z silnym rywalem w wy-
jazdowym pojedynku cieszy,
lecz w dalszym ci¹gu Œl¹sk Wro-
c³aw pozostaje jedyn¹ dru¿yn¹
Ekstraklasy, która na wiosnê nie
odnios³a jeszcze zwyciêstwa.

Na inauguracjê se-
zonu ekstraligi
¿u¿lowej Betard

Wroc³aw uleg³ w Toruniu
Apatorowi 38-52.

guracj¹ przebudowanego toru,
który zosta³ skrócony o 56 me-
trów i na którym poszerzone zo-
sta³y proste i podwy¿szone ³uki.
Wszystko po to aby zawody we
Wroc³awiu by³y bardziej atrak-
cyjne. I tylko gdyby nie te ceny
biletów...

   DP

W zwi¹zku z ¿a³ob¹ narodow¹ wszystkie imprezy sportowe jakie mia³y odbyæ siê 10 i 11
kwietnia zosta³y odwo³ane.

***
W dwumeczu bara¿owym o awans do 2 ligi siatkarze Gwardii Wroc³aw spotkaj¹ siê z Le-
chi¹ Tomaszów Mazowiecki.

***
¯u¿lowiec Betardu Wroc³aw, Maciej Janowski, zaj¹³ drugie miejsce w Krajowym Finale Eliminacji
Mistrzostw Œwiata Juniorów który odby³ siê w Gdañsku i awansowa³ do æwieræfina³u który odbê-
dzie siê w Chorwackim Gorican.

***
W meczu eliminacji mistrzostw œwiata w pi³ce no¿nej kobiet, Polska wygra³a na wyjeŸdzie z Ru-
muni¹ 4-1, a jedn¹ z bramek zdoby³a Agata Tarczyñska z AZS-u Wroc³aw.

W skrócie

Śląsku! Chcemy
zwy c i ę s twa !

 Ostatnio w mediach rozgorza³a
dyskusja o powrocie do historycz-
nej nazwy „Sparta Wroc³aw” ze-
spo³u Wroc³awskich ¿u¿lowców.
Jednak rozmowy miêdzy WTS-
em a Towarzystwem Mi³oœników
Sportów Motorowych, w³aœcicie-
lem praw do nazwy, nie przebie-
gaj¹ zbyt pomyœlnie. Ostatnia
wersja brzmi; zespó³ pod nazw¹
Sparta pojawi siê w 2011r,
a w tym sezonie zobaczymy na-
pis ze star¹ nazw¹ na plastronach
¿u¿lowców. Jednak dla najwier-
niejszych fanów Sparta by³a, jest
i bêdzie zawsze. W sektorze pod
wie¿¹ nie zobaczymy na ¿ó³to-
czerwonych flagach i transparen-

tach innych nazw klubu. Równie¿
w rozmowach miêdzy kibicami
funkcjonuje tylko Sparta.
Podobna sytuacja by³a w koszy-
karskim Œl¹sku. Ma³o kto pamiê-
ta, ¿e mistrzem by³ Zepter lub Idea,
a wszyscy pamiêtaj¹ ¿e siedem-
naœcie razy mistrzem Polski by³
Œl¹sk. Próbowano mieszaæ rów-
nie¿ w barwach klubowych, jed-
nak czy to w Kosynierce, czy
w Hali Ludowej, czy w Orbicie,
zawsze królowa³y kolory zielony,
bia³y i czerwony. A z wielu nazw
klubu w mojej pamiêci na pewno
pozostanie „asco-basco”, ale tyl-
ko dlatego ¿e stali siê grabarzem
koszykarskiego Œl¹ska.
Pamiêtam te¿, ¿e kiedyœ próbo-
wanopomieszaæ w symbolach
Œl¹ska pi³karskiego. Na szczêœcie
ten niepowa¿ny pomys³ jak szyb-
ko siê pojawi³, równie szybko
znikn¹³. Ju¿ sobie wyobra¿am te
protesty kibiców, gdyby kiedy-

kolwiek taki pomys³ znowu
komuœ wpad³ do g³owy.
Z drugiej strony trzeba te¿ zrozu-
mieæ sponsorów, wyk³adaj¹ oni
du¿e pieni¹dze na sport i chc¹ coœ
w zamian. Tylko czy to coœ to
musz¹ byæ symbole klubu?
Dobrym przyk³adem jest prezes
Œlêzy Wroc³aw Bogdan Ludkow-
ski. Gdy sta³ siê g³ównym udzia-
³owcem najstarszego klubu we
Wroc³awiu, przez krótki okres funk-
cjonowa³ on jako Intakus Wroc³aw,
jednak prezes Ludkowski, rozumie-
j¹c kibiców, szybko powróci³ do hi-
storycznej nazwy klubu Œlêza Wro-
c³aw, która swoje mecze rozgrywa
na Intakus-Park, czym pokaza³ ¿e
kompromis jest mo¿liwy.
Dlatego te¿ rozumiej¹c interesy
sponsorów, chcia³bym ¿eby oni
równie¿ zrozumieli uczucia kibi-
ców i ich przywi¹zanie do klubo-
wych symboli. Ja w ka¿dym razie,
tak jak w poprzednich latach, tak i
w tym roku bêdê chodzi³ na Spartê.

   Dariusz Parossa

KIBICE CHCĄ SPARTY
Nazwa, barwy i herb,

to symbole klubów
sportowych z którymi
bardzo uto¿samiaj¹ siê ki-
bice i wszelkie zmiany s¹
dla nich nie do przyjêcia.

Wreszcie punkt Ślęzy

siêæ spotkañ bez zwyciêstwa. Po
raz ostatni pi³karze Œlêzy 3 punk-
ty zdobyli 26 wrzeœnia ubieg³ego
roku w Janikowie wygrywaj¹c

z miejscow¹ Uni¹ 2-1. Druga z³a
passa do prze³amania to a¿ 594
minuty bez zdobytej bramki.
Ostatnim pi³karzem klubu z Wró-
blewskiego który trafi³ do siatki
rywali, by³ niegraj¹cy ju¿ we Wro-
c³awskiej dru¿ynie Nigeryjczyk
Daniel Onekachi, a by³o to w 36
minucie meczu w Grudzi¹dzu
z Olimpi¹ rozegranym 24 paŸ-
dziernika 2009r.                          DP

Œlêza Wroc³aw zremiso-wa³a na Intakus Park 0-0 z Ra-
kowem Czêstochowa i tym samym przerwa³a seriê sze-

œciu przegranych meczów z rzêdu.

Teraz sympatycy wroc³awskiego
klubu czekaj¹ na przerwanie
dwóch innych bardzo przykrych
serii. Pierwsza z nich to a¿ dzie-

   DP
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