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Baran (21.03-20.04)
To nie jest dobra droga, lecz jeśli 

w porę dokonasz naprawy, unikniesz 
strat i klęsk. Żeby gładko przejść 
ten etap nie trzymaj się kurczowo 
przyzwyczajeń. Otwórz się na rady 
otoczenia. Teraz dają znać o sobie 
twoje negatywne emocje, skrywana 
wrogość do jakiejś osoby, albo twoja 
niechęć, do pracy która ci nie pasuje. 
Zapytaj siebie o co naprawdę ci cho-
dzi? Teraz musisz być sobą i działać 
w zgodzie z własną naturą i wiedzą 
o sobie. 

Byk (21.04-20.05)
Rzeczy, w których pokładałeś na-

dzieję, przed niczym cię nie uchro-
nią. Nie szukaj oparcia w świecie 
materialnym, tylko we własnym 
wnętrzu i wśród ludzi, na których 
naprawdę ci zależy i na których mo-
żesz liczyć w biedzie. Konieczne jest 
dotarcie do źródeł przeszkód, obna-
żenie tego, co ukrywane. Nie wierz 
pozorom; prawda choć może okazać 
się trudna do przełknięcia, podsunie 
rozwiązanie problemów.

 Bliźnięta (21.05-21.06)
Niewielkie działania, które wy-

konasz teraz, mogą mieć wielkie  
i doniosłe skutki w późniejszym cza-
sie. Masz okazję teraz kształtować 
początki spraw, które staną się waż-
ne. Intuicja poprowadzi cię w dobrą 
stronę, niczego nie udawaj; twoją 
drogą konsekwencja, prostota i bez-
pośredniość. Kończy się lizanie ran 
po minionych porażkach, rozpamię-
tywanie przeszłości, poczucie braku 
sensu, masz wszelkie możliwości by 
odnaleźć nowy sens.

 Rak (22.06-22.07)
Nastąpią nieodwracalne zmia-

ny. Musisz się rozstać z czymś lub  
z kimś, to będzie bolało. Nie moż-
na tego uniknąć. Twoje życie pod-
porządkowane jest teraz głębokiej 
przemianie, ona już z trwa i nic jej 
nie zatrzyma. W obecnym położe-
niu znalazłeś się pierwszy raz , więc 
nie masz doświadczenia, nie mo-
żesz liczyć na to, że ktoś ci pomoże, 
doradzi, załatwi coś za ciebie. Tylko 
elastyczność i świeżość podejścia 
do nowych spraw mogą być twoją 
bronią.

Lew (23.07-23.08)
Twoje sprawy przyśpieszają i idą 

w dobrą stronę. Trwa dobra passa. 
Co dawniej było trudne, teraz sta-

je się łatwe, co się ślimaczyło, teraz 
przyśpiesza. W krótkim czasie uda ci 
się załatwić masę spraw. Właściwym 
miejscem dla ciebie w tej chwili są 
instytucje nauczające. Powinieneś 
się uczyć, pójść na studia, zapisać się 
na kurs jeśli masz taką potrzebę, to 
idealny czas na takie działania. 

Panna (24.08-23.09)
Jeśli coś do kogoś czujecie, po-

winniście szybko o tym zakomuni-
kować. Nieważne, czy są to złe czy 
dobre emocje. Nie skrywajcie ich, 
bo to niczego dobrego nie przyniesie  
a ich ujawnienie może rozwiązać 
wiele spraw. W kwestiach finanso-
wych natomiast zachowajcie zimną 
krew, kalkulujcie wszystko ostrożnie. 
W pracy właściwie nic się nie będzie 
działo, zwykła rutyna.

Waga (24.09-23.10)
Dobry czas by się zastanowić czy 

nie warto by było zrobić czegoś  
z pracą, może nowa posada albo 
własna działalność? Warto poważnie 
to przemyśleć. W pracy nie daj-
cie się wciągać w cudze problemy 
i nadrabiajcie to, co zaległe. Nabie-
rzecie większej pewności siebie. 
Mimo że ostatnio w uczuciach było tak 
sobie to teraz jest szansa na ocieplenie. 

Skorpion (24.10-22.11)
Przyjemności i zajęcia kreatyw-

ne. Pasja to coś co będzie cię na-
kręcać do działania. Tu znajdziesz 
swoją inspirację. Zwolnij ciut tem-
po a otworzą się nowe możliwości. 
Więcej czasu poświęć też na życie 
towarzyskie, posłuchaj muzyki, ro-
zejrzyj się po otoczeniu. Pod koniec 
miesiąca odczujesz przypływ energii 
i determinacji, które pozwolą ci zająć 
się sprawami przemyślanymi na po-
czątku kwietnia. 

Strzelec (23.11-21.12)
W tym miesiącu swój pozytywny 

finał znajdzie wiele spraw. Czas suk-
cesu, korzystanie z efektów. Miesiąc 
bez przykrych niespodzianek, po-
czujesz wewnętrzne uspokojenie. 
Jeśli chcesz zmienić pracę, to teraz 
masz szansę znaleźć coś dokładnie 
dla siebie.

Koziorożec (22.12-20.01)
Czujesz się zniecierpliwiony, opty-

mizm rozsadza cię od środka? Uwa-
żaj na zbyt impulsywne reakcje. Nudy 

nie lubisz, ale nie destabilizuj i nie 
komplikuj swojego życia. Nie podej-
muj nieprzemyślanych decyzji. Upo-
rządkuj też sprawy sercowe, ciągłe 
rozstania i powroty oraz wewnętrzne 
wahania, zaczynają męczyć nie tylko 
ciebie! Może warto porozmawiać  
z kimś komu ufasz w tej kwestii?

Wodnik (21.01-20.02)
Będziesz miał powody do zadowole-

nia, to będzie dobry czas dla rodziny, i 
najbliższych. Jeśli jesteś jeszcze sin-
glem, to czas w którym możesz znaleźć 
kogoś na życie. Wiosna pozwoli ci się 
otworzyć na nowe możliwości. Zadbaj 
o lekką dietę. Warto za to przyjrzeć się 
wnikliwiej swojemu podejściu do fi-
nansów. Czy masz do nich wystarcza-
jąco zdystansowany stosunek? 

Ryby (21.02-20.03)
D ob r y miesiąc  w f inans ach . 

Wszystkie operacje pieniężne, jakie 
chcesz przeprowadzić w tym mie-
siącu będą udane. Jest szansa na 
niespodziewane dopływy gotówki, 
twoja sytuacja materialna może się 
poprawić. Jeśli rozważasz zakup 
mieszkania to jest dobry czas na de-
cyzję i znalezienie dobrego miejsca 
do życia. W uczuciach stabilnie, cie-
pło i bezpiecznie.

HOROSKOP WRÓŻKI ANTONINY

Radosnych Świąt Wielkanocnych
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Z MIASTA

- Warto wziąć udział w wybo-
rach do wrocławskich rad i zachę-
cać wrocławian do ruszenia do urn  
23 kwietnia – przekonuje Ewa Misz-
czuk z Rady Osiedla Psie Pole-Zawi-
dawie. – W radach osiedla działają 
akty wnie nasi sąsiedzi, znajomi  
z najbliższej okolicy. To są ludzie, 
którzy również są mieszkańcami 
danego osiedla, dlatego łatwiej jest 
im dostrzec miejscowe problemy 
niż urzędnikom miejskim. To wła-
śnie rady osiedla są tym najniższym, 
ale bardzo potrzebnym szczeblem 
władz samorządowych.

Bogdan Sierzchuła, również radny 
i kandydat z Psiego Pola podkreśla, 
że o niektóre sprawy walczy się la-
tami, dlatego liczy się żelazna kon-
sekwencja: Działam w radzie osiedla 
już czwartą kadencję i w tym czasie 
bardzo długo chodziliśmy za usta-
wieniem wiat na przystankach na-
przeciwko stacji kolejowej. Ludzie 
bardzo długo czekali, ale po konse-

kwentnej walce udało się przekonać 
urzędników i dziś wiaty stoją. Osoba, 
która ma legitymację radnego osie-
dlowego może pojechać do urzędu 
i występować w imieniu mieszkań-
ców. Aktywni radni właśnie tak dzia-
łają, choć często droga od złożenia 
pisma do załtawienia sprawy jest 
długa i kręta.

Członkowie rad zajmują się nie 
tylko stanem jezdni, ścieżek rowero-
wych czy też przysłowiowymi dziu-
rami w chodnikach. To oni inicjują na 
osiedlu różne imprezy integracyjne, 
zawody sportowe, festyny.

Na ryneczku Psiego Pola od wielu 
lat radni organizują Wigilię, która od-
bywa się nie dzień czy tydzień przed 
świętami, ale dokładnie 24 grudnia. 
Wspólnie z mieszkańcami smakuje-
my tradycyjne potrawy i śpiewamy 
kolędy – opowiada Ewa Miszczuk. – 
Wspieramy imprezy organizowane 
przez lokalne placówki edukacyjne. 
Współpracujemy z klubami senio-

ra, które skupiają wokół siebie nie 
tylko najstarszych mieszkańców. Na 
przykład Klub Seniora „Marysieńka” 
z osiedla Sobieskiego wraz radnymi 
od kilku lat skutecznie zachęca miesz-
kańców do udziału w głosowaniach 
do Wrocławskiego Budżetu Oby-
watelskiego. W tym roku w ramach 
kampanii „Zielony Zakrzów” złożyli-
śmy projekty, które wypracowaliśmy 
właśnie z tym klubem i ze szkołą. Jest 
to na przykład „Zielona Ściana” czyli 
ciąg gęstej zieleni, który ma oddzie-
lić osiedle od hałaśliwej, ruchliwej 
alei Jana III Sobieskiego. Marzy nam 
się piękne, czyste i cichsze osiedle – 
zdradza radna.

Wbrew pozorom, radny osiedlo-
wy wiele może. Bodgan Sierzchuła 
zachęca, by wyborcy poznali bliżej 
kandydatów startujących z danego 
okręgu – Warto się zainteresować, na 
kogo chcemy oddać swój głos. Przede 
wszystkim, jeśli ktoś kandyduje, po-
winien być mieszkańcem danego 
osiedla, okręgu wyborczego. Ludzie 
znają lokalnych społeczników, można 
zatem sprawdzić, z jakim skutkiem 
ktoś działał.

Ewa Miszczuk dodaje, że wyborcy 
z kolei mają większy dostęp do ta-
kiego radnego-sąsiada. – Ważne jest 
głosowanie na ludzi, którym możemy 
bezpośrednio przekazać swoje pro-
blemy, spotkać na osiedlu, ale i zapy-
tać: „Co się dzieje z tym chodnikiem?”  
To bardzo skuteczna metoda społecz-
nej kontroli naszych przedstawicieli  
w osiedlowym samorządzie.

GŁOSUJEMY NA SWOICH SĄSIADÓW
Tydzień po Świętach Wielkanocnych wrocławianie wybiorą swoich radnych osiedlowych. Cztery lata 
temu frekwencja wyniosła niespełna 4%. We wcześniejszych wyborach zainteresowanie mieszkań-
ców było również niewielkie, dlatego zapytaliśmy radnych z Psiego Pola, a jednocześnie kandydatów  
w zbliżających się wyborach, o to czym są rady osiedla i co  mogą jej członkowie.

R E K L A M A

Seniorzy będą mogli miło spędzić czas na wieczorku tanecznym, który 
poprowadzi Dj Viola. 

Impreza odbędzie się w rytmach popularnych szlagierów – zarówno pol-
skich, jak i włoskich,  francuskich i angielskich. Wydarzenie rozpocznie się  
19 kwietnia o 16:30 w Ośrodku Działań  Twórczych Światowid. Kierowane jest 
dla osób 50+. Wstęp: 5 zł. Bilety do nabycia przed imprezą  w sekretariacie 
ośrodka.

Po raz pierwszy w Polsce usłyszymy muzykę na żywo z filmów  
o superbohaterach. 

Spider-Man,  Iron Man i Batman – to tylko niektórzy bohaterowie wyda-
rzenia. W Hali Stulecia usłyszymy  muzykę autorstwa Hansa Zimmera, Alana 
Silvestri, Jamesa Hornera, Ramina Djawadi i Briana  Tylera. „Superheroes in 
concert” został poszerzony także o taniec na futurystycznych podłogach  
LED oraz wirtualną rzeczywistość. Koncert rozpocznie się 22 kwietnia o 19:00  
w Hali Stulecia.

Dziesięciu autorów, miejsc i czytających. 
Przed nami 6 edycja Europejskiej Nocy Literatury. Tym  razem odbędzie 

się pod hasłem „Natura”. Pierwszym z czytających, który potwierdził udział 
w  wydarzeniu jest aktor i satyryk Jacek Fedorowicz. Uczestnicy będą za-
proszeni na spacer po  Nadodrzu. Wydarzenie odbędzie się 22 kwietnia  
w godzinach 17:00 – 22:00.  Kobiety pobiegną dla kobiet. 23 kwietnia spod 
Hali Stulecia wyruszy bieg na 5 km przez park Szczytnicki.

Kobiety pobiegną dla kobiet. 
23 kwietnia spod Hali Stulecia wyruszy bieg na 5 km przez park Szczytnic-

ki. Celem wydarzenia jest zwrócenie uwagi na profilaktykę antynowotworo-
wą i zdrowie kobiet. W  pakiecie startowym znajdują się: różowa koszulka, 
nr startowy z chipem, medal i woda po  przekroczeniu mety oraz możliwość 
zdobycia nagród. Bieg rozpocznie się o godzinie 12:00 na  Wrocławskiej 
Pergoli.

 
The Cranberries, Lady Pank, Czesław Śpiewa, Kult, Luxtorpeda, 

Coma
– to tylko niektórzy artyści,  którzy wystąpią na tegorocznej 3-majówce.

Festiwalowe gwiazdy zagrają na dwóch scenach: na Pergoli w otoczeniu wody 
i zieleni oraz w Hali  Stulecia, aż do późnych godzin nocnych. Do dyspozycji 
majówkowych gości spoza Wrocławia  będzie dostępne Festiwalowe Pole Na-
miotowe. Ponadto 1 maja na Rynku rozpocznie się Gitarowy  Rekord Guinnessa. 
Rejestracja uczestników kończy się o godz. 15:45, potem wspólnie wykonają  
oni utwór „Hey Joe”.
Pełny program na: www.3-majowka.pl. Bilety od 60 zł dostępne m.in.  
na eventim.pl, ticketpro.pl oraz w salonach Empik, Saturn i Media Markt.

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO!

Anna Wójcik

Ewa Miszczuk

(red)

Bogdan Sierzchuła

OTWARCIE THE WORLD GAMES  
Z WIELKĄ POMPĄ

Trzy sceny, 400 artystów, w tym orkiestra symfoniczna, grupy taneczne i gwiazdy muzyki.  Ceremonia 
otwarcia Igrzysk Sportów Nieolimpijskich The World Games 2017 będzie  imponującym wstępem do naj-
większej sportowej imprezy tego roku w Polsce.

Ceremonia rozpocznie się 20 lipca 
o godzinie 19.00 na Stadionie Wro-
cław i potrwa ponad dwie  godziny. 
Łącznie na arenie przy al. Śląskiej 
powstaną konstrukcje o wadze 
270 ton. Scenografia  zajmie 25 ty-
sięcy m kw. i wykorzystanych zosta-
nie 800 m kw. ekranów diodowych.

Koncepcję artystyczną ceremonii 
otwarcia The World Games wymy-
ślił producent telewizyjny i  reżyser 
Krzysztof Materna.

R a d z i m i r  „ J i m e k ”  D ę b s k i ,  
Steve Nash & Turntable Orchestra,  
Dawid Kwiatkowski, Kamil  Bednarek, 
Igor Herbut z zespołu Lemon, czy 
BeMy. To tylko część gwiazd muzycz-
nych, jakie  będzie można zobaczyć 
i usłyszeć podczas tego wydarzenia.

The World Games Wrocław 2017 
to 10. edycja międzynarodowej 
imprezy sportowej World Games, 
skupiającej dyscypliny tzw. spor-
tów nieolimpijskich i organizowanej 

co cztery lata,  zawsze rok po Letnich 
Igrzyskach Olimpijskich.

W dniach 20 -30 l ipca 2017 r.  
we Wrocławiu o  medale powalczą 
przedstawiciele 31 sportów, w tym 
czterech wybranych w głosowaniu 
przez mieszkańców miasta: futbolu 
amerykańskiego, żużla, kick-boxingu 
oraz wioślarstwa halowego.

W sumie do stolicy Dolnego Śląska 
przyjedzie około 3,5 tysiąca sportow-
ców ze świata.
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AKTUALNOŚCI

K a ż d a  p o m o c  –  f i n a n s o w a , 
rzeczowa, usługowa jest bardzo 
potrzebna. Szczegółów udziela 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej, tel. 71 315 20 50. Pieniądze dla 

pogorzelców można przelewać na 
konto: 22 9584 1021 2003 0302 7013 
0001 Bank  Spółdzielczy w Oleśnicy 
Oddział w Długołęce. Dziękujemy 
wszystkim za okazane wsparcie!

ZBIÓRKA DLA POGORZELCÓW PRZEDŁUŻONA
Do końca kwietnia została 
przedłużona zbiórka publiczna 
na rzecz rodziny z Długołęki, 
która w wyniku pożaru 22 lute-
go straciła dach nad głową. 

Długołęka

Działania prowadzone będą głów-
nie na terenie wrocławskiego ZOO. 
Projekt kierowany jest do wszystkich 
– zarówno dzieci, jak i dorosłych. 
Jego celem jest zainteresowanie 
nas wszystkich potrzebą ochrony 
lokalnych gatunków zwierząt i roślin. 
Działania szczególną uwagę zwracać 
będą na pszczołę i wróbla – gatunki, 
które zostały ambasadorami projek-
tu.

W  r a m a c h 
działań zaplano-
wano wiele kon-
kursów. Wśród 
nich m.in.:

•  K o n k u r s 
fotograficzny 
-  „ C o  w  t r a -
wie piszczy?” 
-  R e a l i z o w a -
n y  w  d w ó c h 
k a t e g o r i a c h 
w i e k o w y c h : 
młodsi (wiek 13 
– 15 lat) i starsi  
( o d  1 6  l a t 
wzwyż), a także 

w dwóch kategoriach tematycznych: 
portret bezkręgowca i fotografia lokal-
nych ekosystemów. Konkurs zakończy  
w maju 2017 roku.

• Konkurs medialerski „Odkryw-
ca na medal”- Realizowany będzie 
od września do października 2017 
roku, w dwóch kategoriach wieko-
wych: 7 – 9 lat i 10 – 12 lat. Prace mają 
być w formie medalionu o średnicy 
maksymalnie 10 cm wykonane do-
wolną techniką.

• Konkurs BioBlitz „Nalot na przy-
rodę” - Akcja polega na oznaczeniu, 
w określonym czasie, jak największej 
liczby gatunków na wybranym ob-
szarze. Może to być np. park miejski. 
Liczy się wszystko: od najmniejszego 
robaczka do największego drapież-
nika. Konkurs rozpocznie się jesienią.

Nowe atrakcje
• Punkt edukacyjny ze ścieżką 

sensoryczną – punkt skierowany 
będzie szczególnie dla dzieci i mło-
dzieży, a jego wyposażenie umożliwi 
edukację poprzez zabawę. Na ścież-
ce sensorycznej zwiedzający będą 
mogli boso przejść m.in. po mchu, 
szyszkach, drobnych kamyczkach itp.

•  G ra miejs k a „ Zie lono M i ” 
– będzie ona zachęcać do troski 
o środowisko naturalne i angażo-
wać do działań proekologicznych. 
Uczestnicy nauczą się, jak ich co-
dzienne czynności wpływają na 
funkcjonowanie ekosystemów, od-
powiedzą na szereg pytań i wyko-
nają przydzielone im zadania.

•  ZO O Q u e s t  –  z a b aw a te re -
n ow a p o l e gając a  na p r zejś c iu 

t r a s y,  p o  k tó r e j  p r ow a d z ą  i n -
formacje zawar te w karcie pra-
c y. K ar t a  udos tępniona b ę dzie 
za darmo w serwisie internetowym 
zoo (do samodzielnego pobrania)  
i w POK (Punkcie Obsługi Klienta) 
przy Bramie Głównej. 

Gra polegać będzie na odkrywaniu 
bioróżnorodności na terenie ZOO, po-
przez odwiedzenie wybranych miejsc, 
oznakowanych drewniana budką oraz 
zebraniu pamiątkowych pieczątek.

• Pakiety edukacyjne - przezna-
czone będą dla wszystkich, którzy 
planują przeprowadzić samodzielnie 
warsztaty edukacyjne - dedykowane 
poszczególnym grupom wiekowym 
(dzieci przedszkolne, uczniowie szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych). W skład pakietu 
wchodzi: prezentacja multimedialna, 
karta pracy dla uczestnika, instrukcja 
przeprowadzenia warsztatów dla na-
uczyciela/prowadzącego.

• Łąka kwietna  będą rosły na 
niej nie tylko kwiaty, ale i zioła. 
Organizatorzy mają także nadzieję 
na to, że łąka zwabi owady zapylają-
ce oraz ssaki.

• Warsztaty z budowy budek 
lęgowych - co najmniej dwie budki 
lęgowe były dedykowane dwóm ro-
jom trzmieli i zostaną zamontowa-
ne na terenie łąki kwietnej. Warsz-
taty kierowane są w szczególności 
do dzieci i młodzieży.

• Wystawa edukacyjna – w salach 
wystawowych w Afrykarium (kapi-
tan Nemo) umieszczono ekspozycję  
20 plakatów. Przekazują one garść 
informacji nt. ochrony rodzimych 
gatunków, regulacji rzek, produk-
tów ekologicznych i wielu innych.

• Zamknięte seminarium na-
ukowe – współorganizowane z 
Uniwersytetem Przyrodniczym we 
Wrocławiu, odbywające się w sali 
konferencyjnej w Afrykarium. Udział 
wezmą zaproszeni naukowcy, spe-
cjaliści oraz studenci i uczniowi.

Projekt „Co w trawie piszczy?” 
jest współfinansowany przez Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu.

tekst i zdjęcie Anna Wójcik

WROCŁAWSKIE ZOO PYTA: CO W TRAWIE PISZCZY?
ZOO we Wrocławiu rozpoczyna nową kampanię - „Co w trawie piszczy”. Jej celem jest pokazanie wrocławianom jak chronić lokalną bioróżnorodność.

„Program propagowania kompo-
stowania na terenie gminy Długołę-
ka” zachęca mieszkańców do  skła-
dania wniosków o przyznanie bez-
płatnego kompostownika (350 l lub 
700 l). Jest on użyczany  na 3 lata, 

a po upływie terminu obowiązywa-
nia umowy przechodzi na własność. 
– Każdy  mieszkaniec naszej gminy, 
który nie zalega z płatnościami za 
gospodarowanie odpadami, ma 
szansę  otrzymać kompostownik. 

Ich ilość jest ograniczona, dlate-
go decyduje kolejność zgłoszeń –  
uprzedza Anna Sitnikow z wydziału 
ochrony środowiska. Formularz do-
stępny jest w urzędzie  gminy i na 
www.gmina.dlugoleka.pl

KOMPOSTOWANIE „U ŹRÓDŁA” 
Urząd Gminy Długołęka, chcąc ograniczyć wywóz bioodpadów ze wsi do miasta, promuje wśród  miesz-
kańców kompostowanie „u źródła”. 

Mogą się o nie starać  mieszkań-
cy gminy Długołęka, którzy na dzień 
złożenia wniosku kontynuują naukę, 
nie mają więcej  niż 25 lat oraz w 
okresie od 1 października 2015 r. 
do 30 września 2016 r. uzyskali wy-
sokie wyniki  sportowe w dyscypli-
nach mających znaczenie dla gminy 
Długołęka. Chodzi tu  o piłkę nożną, 

piłkę ręczną, piłkę koszykową, piłkę 
siatkową, hokej na trawie, unihokej,  
lekkoatletykę, sporty walki, taniec, 
pływanie, golf, tenis ziemny, tenis 
stołowy, łucznictwo,  badminton, 
sporty motorowe, żeglarstwo, jeź-
dziectwo, szachy oraz gimnastykę. 
– Z wnioskiem o  przyznanie sty-
pendium może wystąpić macie-

rzysty klub sportowy zawodnika, 
pełnoletni zawodnik,  rodzic lub 
opiekun prawny (jeśli zawodnik jest 
niepełnoletni) lub dyrektor szkoły, 
do której  kandydat do stypendium 
uczęszcza – tłumaczy Jacek Rzepka, 
kierownik wydziału spraw obywa-
telskich. Wzór wniosku dostępny 
jest na www.gmina.dlugoleka.pl 

STYPENDIA DLA SPORTOWCÓW
Do 14 kwietnia można składać wnioski o przyznanie stypendiów sportowych.

Zbiornik został zgłoszony w ka-
tegorii „Nowa przestrzeń miejska”. 
Dzięki grantowi będzie mógł on 
zmienić się w miejsce spotkań. 
Projekt „Zrób siechNICE – Błękitna 
Laguna dla Mieszkańców” zakłada 
stworzenie miejsca odpoczynku 

z wieloma atrakcjami, w którym 
będzie można spędzać mile czas  
w upalne dni .  Głosowanie roz-
poczęło się 3 kwietnia na stronie 
www. lechstarter.pl i będzie trwać 
do 8 maja. Aby zdobyć grant projekt 
musi znaleźć się w pierwszej piątce.

GŁOSUJ NA BŁĘKITNĄ 
LAGUNĘ

100 tys. zł grantu – o tyle powalczy projekt zagospodarowania 
zbiornika Błękitna Laguna w ogólnopolskim konkursie „Lech-
starter” organizowanym przez Kompanię Piwowarską S.A.

Siechnice

DO BIEGU, GOTOWI, 
START!

Mietków

Ponad 500 osób pobiegnie w V Półmaratonie Mietkowskim.

W tegorocznej edycji duathloni-
ści i triathloniści będą rywalizować  
w trakcie siedmiu różnych zawo-
dów. Na trasie będą czekały 3 punk-
ty żywnościowe, a na mecie bufet. 
Maluchy będą mogł yspędzić czas 
w specjalnie w yznaczonej stre-

f ie dla dzieci ,  gdzie znajdą się 
pod opieką animatorek.Bieg roz-
pocznie się 23 kwietnia br. o 9:00. 
Zawodnicy pobiegną wokół Jeziora 
Mietkowskiego przez miejscowości 
Imbramowice, Domanice, Chwałów, 
Borzygniew i Maniów Mały.
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AKTUALNOŚCI

Dlaczego Pana funkcja nazywa się 
oficer pieszy?

- To niezbyt szczęśliwa kalka z języ-
ka angielskiego, gdzie officer ozna-
cza urzędnika. To nazwa nieoficjalna, 
ale dość szybko przyjęła się nie tylko  
w prasie, ale także w urzędowych 
notatkach. W języku polskim słowo 
oficer jest związane ze służbami mun-
durowymi i pewnie dlatego sporo 
osób bardziej kojarzy moją funkcję ze 
Strażą Miejską, niż Urzędem Miejskim.  
W praktyce moją rolą jest koordyno-
wanie lub uczestnictwo w różnych za-
daniach mających wpływ na kształto-
wanie ruchu pieszego oraz wpływanie 
na nie tak, aby podróży pieszych we 
Wrocławiu przybywało.

Jaki jest zakres spraw, którymi się 
Pan zajmuje?

- Bardzo duży, jak na jedno stanowi-
sko. Obejmuje przyjmowanie i uczest-
nictwo w rozpatrywaniu wniosków  
z zakresu infrastruktury pieszej, wnio-
sków dotyczących organizacji ruchu 
pieszego, przekazywanie zgłoszeń 
mieszkańców z zakresu ustawień sy-
gnalizacji świetlnej na przejściach, 
uczestnictwo w naradach technicznych 

i projektowych dotyczących przyszłych 
inwestycji drogowych, prowadzenie 
konsultacji społecznych. Do tego do-
chodzą także obowiązki rzecznika, bo-
wiem odpowiadam także za kontakty 
z mediami. To najważniejsze z moich 
zadań, choć nie wszystkie.

Jakie problemy piesi we Wrocła-
wiu, zgłaszają najczęściej?

- Sprawuję swoje stanowisko od nie-
spełna dwóch lat. Początkowo zdecy-
dowanie najliczniejsze były zgłoszenia 
dotyczące sygnalizacji świetlnej. Skory-
gowaliśmy ją na kilkudziesięciu skrzy-
żowaniach i dziś te zgłoszenia są dużo 
rzadsze. To głównie zasługa kolegów z 
zespołu ITS.

Obecnie absolutnie najważniejszym 
problemem pieszych wrocławian jest 
nielegalne parkowanie na chodnikach. 
Mieszkańcy coraz częściej nie tylko 
zgłaszają te sytuacje do Straży Miej-
skiej, ale domagają się fizycznej ochro-
ny chodników przez słupkowanie.  
To zresztą problem ogólnokrajowy, 
który ma swoje źródło w przepisie 
dopuszczającym parkowanie na chod-
niku. Pod tym względem jesteśmy w 
Europie ewenementem.

Gdzie i jak można zgłaszać sprawy 
do oficera pieszego?

- Najlepiej korzystać ze skrzynki pocz-
ty elektronicznej: piesi@um.wroc.pl

Niedawno zakończyła się akcja 
zbierania zgłoszeń miejsc, w któ-
rych powinno się obniżyć krawężni-
ki. Kiedy następna akcja obniżania 
chodników, czy może jest to cyklicz-
ny program?

- Na razie zebraliśmy zgłoszenia – 
akcja potrwa cały rok i rzeczywiście 
jest cykliczna. W tej edycji otrzymali-
śmy łącznie około 60 zgłoszeń, przy 
czym wiele z nich dotyczy nie poje-
dynczych przejść, lecz całych skrzy-
żowań lub ciągów komunikacyjnych. 
Jest to pokaźna baza wiedzy o tym, 
gdzie wrocławianie mają problemy  
z przekraczaniem jezdni.

Obecnie wszystkie te zgłoszenia 
zostały przekazane do Zarządu Dróg  
i Utrzymania Miasta, który ocenia 
możliwości techniczne i koszty re-
alizacji. Na tej podstawie będziemy  
w stanie określić budżet, wygospoda-
rować środki i rozpocząć realizację. Na 
pewno obejmie ona cały bieżący rok, 
a zapewne część przejdzie na przyszły.

Czy obniżanie chodników jest ak-
cją tylko dla pieszych, czy dotyczy 
też rowerzystów?

- Do ubiegłego roku ta akcja była re-
alizowana w ramach budżetu rowero-
wego i służyła w dużej mierze rowerzy-
stom. Teraz, gdy piesi także mają swój 
budżet, jest to działanie dzielone. Ob-
niżenia wymagają krawężniki nie tylko 
na przejściach dla pieszych, ale także na 
przejazdach rowerowych i w miejscach, 
gdzie droga rowerowa lub przechodzi 
w jezdnię. Dlatego zgłoszenia zbierali-
śmy równolegle – ja oraz mój kolega 
zajmujący się ruchem rowerowym.

Od 2015 jest Pan szefem, pokusi 
się Pan o małe podsumowanie?

- Ruch pieszy jest elementem sys-
temu miejskiej mobilności. Trafną dia-
gnozę, co jest głównym problemem 
w tym zakresie postawiliśmy już we 
Wrocławskiej Polityce Mobilności z 
2013 r. – mamy zdecydowanie za dużo 
samochodów. Obecnie na 1000 wro-
cławian przypada ponad 600 aut. Nie 
ma możliwości pogodzenia tego w wa-
runkach europejskiego miasta średniej 
wielkości, co musi się odbijać na jakości 
naszego życia.

Piesi we Wrocławiu odczuwają to na 
kilka sposobów: poprzez zastawione 
chodniki, zniszczoną nawierzchnię, 
czy też długie czasy oczekiwania na 
skrzyżowaniach objętych sygnalizacją. 
Moja praca polega na systematycz-
nej, ewolucyjnej zmianie tej sytuacji, 
poprzez odpowiednie kształtowa-
nie organizacji ruchu i inwestycji. Nie 
jest to łatwe, gdyż ta stan obecny 
wynika z naszych przyzwyczajeń  
i kultury użytkowania miasta. Zmiana 
jest jednak konieczna, jeśli Wrocław ma 
być miastem przyjaznym do życia.

(red)

WROCŁAWIANIE NARZEKAJĄ NA ZBYT WYSOKIE KRAWĘŻNIKI
Rozmowa z Tomaszem Stefanickim, wrocławskim oficerem pieszym.

Kultowy album „Blues” zespołu Bre-
akout z 1971 roku w chwili wydania był 
dużym zaskoczeniem dla fanów grupy 
- widoczne było odejście w kierunku 
bluesa właśnie, nie bez znaczenia były 
świetne teksty, które napisał Bogdan 
Loebl. Ale to muzyka Nalepy i jego ta-
lent sprawiły, że blues zyskał w naszym 
kraju uznanie i pozycję. 

Ojciec polskiego bluesa
Urodzony w 1943 roku Nalepa za-

nim zaczął przygodę z bluesem otarł 
się o muzykę klasyczną - ukończył 
szkołę muzyczną w Rzeszowie w kla-
sach skrzypiec, klarnetu i kontrabasu. 
Potem chwycił za gitarę, zaczął śpie-
wać, grać na harmonijce i pisać teksty. 
W 1965 roku założył grupę Blackout, 
zespół istniał do końca roku 1967.  
W następnym na polskiej scenie mu-
zycznej pojawiła się jego nowa forma-
cja Breakout, która istniała trzynaście 

lat i nagrała dziesięć płyt. W 1982  
Nalepa zadebiutował jako solista w Hali 
Gwardii w Warszawie. Współpracował 
m.in. z Izabelą Trojanowską i zespołem 
Dżem, z którym nagrał płytę „Numero 
Uno”. W 1986 roku w ankiecie pisma 
„Jazz Forum” zdobył tytuły najlepsze-
go muzyka, kompozytora i gitarzysty, 
ma też na koncie nagrodę im. Marii 
Jurkowskiej Programu III Polskiego 
Radia (1993) i Krzyż Kawalerski Orderu 
Odrodzenia Polski (2003). W ostatnich  
latach życia Nalepa chorował. Zmarł  
4 marca 2007 roku, został pochowany 
na Powązkach. W pogrzebie uczestni-
czyła rodzina, wielu fanów i przyjaciele 
ze sceny.

W roku 2017 obchodzimy też inne 
jubileusze związane z „ojcem polskie-
go bluesa”. Pierwszy to 50- lecie wyda-
nia płyty „Blackout”, jedynego albumu 
zespołu Blackout. Nalepa skompono-
wał muzykę do wszystkich utworów  

z niego, słowa napisał Bogdan Loebl.  
Z kolei trzydzieści lat temu, czyli  
w roku 1987, ukazał się krążek „Sen sza-
leńca”, pierwszy solowy album Nalepy. 
Tu również znalazły się wyłącznie jego 
piosenki z tekstami Loebla.

Nalepa po wrocławsku
Z Nalepą od początku występowa-

li najlepsi polscy gitarzyści tacy, jak 
Dariusz Kozakiewicz, Jan Borysewicz, 
Jerzy Styczyński, Andrzej Nowak 
i Marek Raduli. Wśród nich znalazł się 
też Leszek Cichoński, twórca Gitaro-
wego Rekordu Guinnessa. Wrocławia-
nin koncertował i nagrywał z Nalepą 
pod koniec lat 80., w roku 1989 zagrali 
tournee w Stanach Zjednoczonych. 
Cichoński: Utwór „Dbaj o Miłość” Nale-
py jest nie tylko najpiękniejszym jego 
bluesem, ale też kompozycją, która 
miała ogromny wpływ na moje życie.

W 2007 roku chcąc uczcić Nalepę, 
Cichoński włączył do listy utworów 
granych przez gitarzystów podczas 
bicia Rekordu numer „Kiedy byłem 
małym chłopcem”. Na Rynku we Wro-
cławiu wykonywali go przez lata m.in. 
Paweł Kukiz i Jan Borysewicz. Ten ostat-
ni muzyk jest też autorem projektu 

„W hołdzie Tadeuszowi Nalepie”, w ra-
mach którego w 2008 roku wyszła płyta  
o tym samym tytule. Występują na 
niej m.in. Piotr Nalepa, Marek Raduli, 
Piotr Cugowski i Leszek Cichoński.

Wrocławskie Święto Gitary w tym 
roku poświęcone jest nie tylko Hen-
drixowi, ale także Nalepie: 30 kwietnia  
w Starym Klasztorze odbędzie kon-
cert, podczas którego bluesy Tadeusza 
Nalepy przypomni Leszek Cichoński  
i jego goście.

Swoją obecność potwierdził już 
m.in. Piotr Nowak - jedyny muzyk, któ-
ry grał zarówno w grupie Blackout jak 
i Breakout. Gościem specjalnym Nale-
pa Day będzie formacja legendarnego 
węgierskiego basisty Egona Poki, któ-
ry grał m.in. z Hobo Blues i muzykami 
z Locomotive GT. Jego zespół wraz  
z Leszkiem Cichońskim poprowadzi 
później bluesowe jam session.

Dzień potem, 1 maja, tradycyjnie 
już podejmiemy próbę bicia Gitaro-
wego Rekordu Guinnessa na rynku,  
a w kompleksie Hali Stulecia odbę-
dzie się Koncert Gwiazd. Zagrają The 
Cranberries, Dog Eat Dog, Lacuna Coil 
i Acid Drinkers. Impreza jest częścią 
festiwalu 3-Majówka 2017, w którym 

udział potwierdzili już m.in. Toy Dolls, 
Renata Przemyk, Katarzyna Nosowska, 
Brodka, Lady Pank, Illusion, Krzysztof 
Zalewski, Czesław Śpiewa, Łąki Łan, 
Kult, Luxtorpeda, Xxanaxx, L.U.C. 
&amp; Rebel Babel Ensemble, Paweł 
Domagała i duet 5’Nizza z Ukrainy.

30.04.17, godz.20., Sala Gotycka,  
Stary Klasztor, ul. Purkyniego 1

NALEPA DAY
Leszek Cichoński, Piotr Nowak, Egon 

Poka Band (Węgry) + goście
miejsca siedzące: 25 zł - przesprze-

daż w klubie i rezerwacje: bilety@o2.pl, 
30 zł – w punktach sprzedaży i przed 
koncertem

miejsca stojące: 15 zł - przesprzedaż 
w klubie i rezerwacje: bilety@o2.pl, 
20 zł – w punktach sprzedaży i przed 
koncertem

godz.22.00
BLUESOWE JAM SESSION
wstęp wolny
Bilet y dostępne w sieci salo -

nów Empik, Saturn i MediaMarkt 
oraz: www.staryklasztor.com.pl/bilety/,  
www.biletin.pl, www.ticketpro.pl 
 rezerwacje:  bilety@o2.pl

WSPOMNIENIE TADEUSZA NALEPY
W tym roku mija dziesięć lat od śmierci ojca polskiego bluesa Tadeusza Nalepy. Z tej okazji  organizatorzy Gitarowego Rekordu Guinnessa zapraszają na dzień przed pierwszo-
majowym  Świętem Gitary do klubu Stary Klasztor na Nalepa Day.

Tomasz Stefanicki, wrocławski oficer pieszy
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KARGUL, PODEJDŹ NO DO PŁOTA!

POLECAMY

Pizza, pasta, owoce morza i do-
skonałe wina – tak w skrócie można 
podsumować włoską kuchnię, któ-
ra ma wielu zwolenników na całym 
świecie. I trudno się temu dziwić, bo 
doskonałego jedzenia nigdy dosyć, 
a Włosi wiedzą, jak je przyrządzić. 
Dlatego Ristorante Liberta7 jest ide-
alnym miejscem na rodzinny obiad 
lub romantyczną kolację. Warto też 
zajrzeć tu na lunch – to doskonałe 
miejsce na spotkanie biznesowe. 

Wnętrze lokalu jest stonowane, na 
tle brązowych elementów wystroju 
doskonale odznaczają się kraciaste 
obrusy na stołach. Na ścianie wisi 
jacht, a nad głowami gości pomalo-
wane na różne kolory... tarki do wa-
rzyw. Nie to, nie jest tawerna, tylko 
elegancka restauracja, która przy-
wołuje śródziemnomorską atmosfe-
rę. W tle słychać francuskie melodie 
z lat 60-tych ubiegłego wieku. Jest 
przytulnie, elegancko, naprawdę miło 
i oczywiście smacznie. 

Dla gości restauracji gotują Włosi 
– kucharze z olbrzymim doświad-
czeniem, którzy na wrocławski ry-
nek przenoszą jakość i oryginalność 

swojej kuchni. Wśród najnowszych 
propozycji wiosennego menu mamy 
ravioli z mięsnym nadzieniem z wo-
łowiny z truflami, które na pewno 
zasmakuje miłośnikom pierożków, 
a takich przecież wśród wrocławian 
nie brakuje. Polecić możemy też do-
skonałą zupę rybną i szpadę, czyli 
rybę, która rzadko gości na naszych 
stołach, a jest jedną z ulubionych ryb 
Włochów. 

Oczywiście w menu znajdziemy 
obowiązkowe klasyczne makarony 
jak spaghetti al pesto czy carbonara, 
a także lazanię i różne pizze, wśród 
których na pewno odkryjemy swoje 
ulubione smaki. 

Ristorante Liberta 7 szczyci się 
tym, że składniki dań przyjeżdżają tu 
prosto z Włoch. Pierożki, pieczywo  
i makarony wyrabiane są na miejscu, 
tak samo jak desery, które zasmakują 
największym łasuchom. Panna cotta, 
tiramisu i guore di cioccolato (ciasto 
czekoladowe na ciepło) zaspoko-
ją gusta największych miłośników 
słodkości. 

Warta uwagi jest również karta win, 
które sprowadzane są do Wrocławia 

ze wszystkich winiarskich rejonów 
Włoch. Liberta 7 często zaprasza na 
degustacje tych szlachetnych trun-
ków, by pomóc odkryć bogactwo 
smaków południa. 

Zachęcamy wszystkich, by pod-
czas wiosennych spacerów wstąpić 
do Ristorante Liberta 7. To miejsce 
zarówno na romantyczny wieczór we 
dwoje, jak i rodzinny obiad. Króluje tu 
smak i południowa serdeczność. 

Iza Siwińska (TS)

RODZINNE SPOTKANIE WE WŁOSKIM STYLU
Zapraszamy dziś Państwa na spotkanie przy stole pachnącym bazylią i oregano, z nutą trufli w tle. 
Ristorante Liberta7 – to miejsce, w którym znajdziecie najlepsze składniki włoskiej kuchni, połączone 
w wysmakowane dania, podane z iście południową gościnnością.

Ristorane Liberta7
czynne od 12 do 22

plac Wolności 7, Wrocław
tel. 71 371 96 53,

www.liberta7.com

Historii Kargula i Pawlaka nie 
trzeba chyba nikomu przypominać. 
Geneza filmu wywodzi się z radio-
wego słuchowiska „I było święto” 
Andrzeja Łapickiego z 1965 roku. 
Tytuł nie przypadł jednak do gu-

stu reżyserowi filmu – Sylwestrowi 
Chęcińskiemu Ogłosił więc konkurs 
wśród obsady na wymyślenie no-
wego. Jak podaje portal filmweb, 
nagrodą dla zwycięzcy była butelka 
wódki. „Sami swoi” zadebiutowali na 

polskich ekranach blisko 50 lat temu 
– 15 września 1967 roku. W następ-
nych latach powstały kolejne części 
– „Nie ma mocnych” (1974) i „Kochaj 
albo rzuć” (1977) oraz trylogia książ-
kowa.

Pawlak i Kargul nie są postaciami 
zupełnie wymyślonymi. Pierwowzo-
rem Pawlaka był Jan Mularczyk ze wsi 
Tymowa koło Ścinawy. To on krzyknął 
do rodziny „Wysiadamy, bo tu nasze 
ludzie są”, gdy zobaczył na łące kra-
sulę sąsiada i jednocześnie stryja 
– Andrzeja Mularczyka, autora scena-
riuszy do filmowej trylogii. 

Śladami głównych bohaterów
Film początkowo emitowany był  

w wersji  czarno -białej ,  a poko -
l o r o w a n o  g o  d o p i e r o  w  20 0 0 

roku.  K ręcony był  w miej -
s c o w o ś c i  D o b r z y k o w i c e ,  
w gminie Czernica pod Wrocła-
wiem. We wsi kręcono również 
sceny do pozostałych części 
trylogii. To właśnie tutaj znajdo-
wały się słynne zagrody Kargula 
i Pawlaka. Obecnie, na przeło-
mie sierpnia i września odbywa 
się tu festyn, który w roku 2010 
zmienił swoją nazwę na „Sami 
swoi”. 

Część zdjęć zrobiono także 
w Lubomierzu, gdzie obecnie 
stoi pomnik Kargula i Pawlaka. 
13 lipca 1996 roku otworzono 
również Muzeum poświęcone 
postaciom z „Samych swoich”. 

tekst: Anna Wójcik 
fot.: Fraczek.marcin/ommons.wikimedia.org

Ten film bawi już kilka pokoleń Polaków. Różne stacje telewizyjne prześciagają się w ilości powtórek filmowej trylogii o osadnikach na Ziemiach Odzyskanych i za każdym razem 
widownia dopisuje. Trudno się dziwić historia o przyaźni i nienawiści Kargula i Pawlaka jest ponadczasowa. Seria kręcona była w podwrocławskich Dobrzykowicach.
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JESTEM WROCŁAWIANINEM

Najpierw były znoszone do domu, 
przy cichej rezygnacji rodziny, wszyst-
kie chore i ranne ptaki, koty i każde 
inne zwierzę. Potem zaczął się wo-
lontariat we wrocławskim schronisku,  
w tamtym czasie wolontariuszami 
mogły być także osoby niepełnolet-
nie. „Tamte czasy” to niemal 24 lata 
temu. Oczywiście było to jeszcze  
w schronisku przy ul. Skarbowców. 
Trzeba pamiętać, że warunki wtedy 
były o wiele bardziej spartańskie, niż 
w nowym schronisku. Mniej miejsca, 
więcej zwierząt, brak sprzętu, który 
obecnie wydaje się oczywisty – wszyst-
ko to powodowało, że częściej trzeba 
było patrzeć na dramaty zwierząt, 
zdarzały się wśród psów pogryzienia, 
częściej zwierzaki popadały w depresję 
(szczególnie koty), łatwiej było o cho-
roby, trudniej – o ratunek dla ciężkich 
przypadków. Do tego mniejsze możli-
wości „promocji” zwierząt do adopcji 
niż dzisiaj (wyobraźcie sobie, że nie 
było Facebooka!).

„Tymczas”
Początkowo mój wolontariat pole-

gał głównie na spacerach z nadający-
mi się do tego psami, na oswajaniu 
(dziś nazwalibyśmy to socjalizacją) 
szczeniaków pomocy przy drobnych 
pracach porządkowych. Z czasem 
– już jako pełnoletnia osoba – sta-
łam się „domem tymczasowym”. 
Dom tymczasowy to taka „rodzina 
zastępcza” dla zwierzaków.

Do „tymczasu” trafiają zwierzaki  
w szczególnej potrzebie, np. wyma-
gające indywidualnej opieki zdrowot-
nej, ranne lub chore. Także te, które 
potrzebują nauki bycia „grzecznym” 
– dzikusy, zwierzaki z bagażem złych 
doświadczeń lub takie, które nie mia-
ły okazji nauczyć się życia między 
ludźmi. Zadaniem domu tymczaso-
wego jest wyleczyć, nauczyć pożą-

danych zachowań, zwalczyć lęki...  
I znaleźć nowy, dobry dom.

To zadanie pracochłonne, kaso-
-chłonne, niekiedy bardzo bolesne 
(nie zawsze się udaje...) i bardzo sa-
tysfakcjonujące (kiedy się udaje).

Przez mój dom przewijały się naj-
różniejsze zwierzaki, ptaki, gryzonie, 
fretka, nawet jeże. Głównie jednak 
psy i koty. Pogryzione, powypad-
kowe, skatowane przez człowieka, 
porzucone. Psiaki zabrane z lasu  
i z pseudo hodowli.

Setki historii...
Maja, suczka która porzucona po 

adopcji wpadła w depresję i została 
niemal rozszarpana przez psy w bok-
sie. Długo trwało leczenie ran, długo 
– złamanego serca.

Gruzik, kociak skatowany odłam-
kami gruzu, z połamanymi żebrami  
i szczęką, przebitym płucem...

Tasia, kicia z urazem kręgosłupa, 
która miała nie chodzić, a śmiga. W tej 
chwili w domu jest 11 psiaków i dru-
gie tyle kotów. M.in. niepełnospraw-
ny Nóżkin, Puzzel – jak mówi jej imię 
– poskładana po wypadku dosłownie 
z kawałków, senior Mukesz, w dzieciń-
stwie skopany przez młodzież, trójła-
pek Cormac... Psiaki które służyły do 
zarabiania w „hodowlach” – lękliwy 
Taj (w wieku trzech lat nie znał nawet 
trawy ), Szyszka, Lila, czy najnowsza, 
dopiero leczona i oswajana Duszka.

Jest Pikulinka, z ciężkim zespo-
łem wad wrodzonych, która miała 
nie przeżyć pół roku, a ma już 8 lat  
– Pi jest z powodu swojej „odmien-
ności” rezydentem, nie szuka domu.

Są Gizmo i Kraksa. Psy zmotory-
zowane. Oba po wypadkach, mają 
paraliż tylnej części ciała i na space-
rach poruszają się na wózkach, co nie 
przeszkadza im w pełnej aktywności. 
Kraksa to pies, który jest ze mną już  

11 lat. Zabrana po wypadku, na 
chwilę. Została i zmieniła mi życie.  
W sumie to „przez” Kraksę zaangażo-
wałam się w ratowanie zwierzaków 
powypadkowych. Dzięki Kraksie za-
częłam starować w dogtrekkingu.

Kraksa mimo swojego wieku nadal 
jest psem wybitnie aktywnym i nadal 
udowadnia, że niepełnosprawność to 
żadna przeszkoda w dążeniu do celu. 
I, że w życiu trzeba się cieszyć z każdej 
chwili...

Koty – miejscy sprzymierzeńcy
Czym jeszcze „zwierzakowym” 

się zajmuję? Kotami żyjącymi na 
wolności. To koty, które żyją obok 
nas w ekosystemie miasta. Niedoce-
nione, często nielubiane, lub wręcz 
tępione, a przecież to nasi najlepsi 
sprzymierzeńcy w walce z gryzonia-
mi. Koty nie tylko polują na szczury 
– już ich sama obecność zniechęca 
gryzonie do mieszkania i rozmnaża-
nia się. Oczywiście, chociaż koty są 
potrzebne, niezbędna jest kontrola 
liczebności – jedna kotka rodzi w roku 
nawet ponad 20 kociąt. Duża część 
z nich ginie w okrutny sposób, te, 
które przetrwają, stają się kolejnymi 
bezdomnymi. Staramy się zmniejszyć 
skalę bezdomności i niepotrzebnych 
śmierci poprzez sterylizację. Oczy-
wiście koty trzeba złapać – nawet 
przy pomocy karmicieli i specjalne-
go sprzętu (klatki łapki, podbierak) 
potraf i to być niełatwe zadanie, 
jednak każda wysterylizowana koci-
ca, to nawet kilkaset kociąt mniej... 
A kotów łapię w roku przynajmniej 
kilkadziesiąt. Część okazuje się zbyt 
oswojona, by pozostać w terenie, 
tym szukamy domu. Także kociaki są 
przygotowywane do adopcji. Kiedy 
trzeba to przed sterylizacją koty są 
leczone. Dzikie, po zabiegu wracają  
w swoje miejsce bytowania.

Urząd miasta wydaje karmicielom 
– poprzez schronisko talony na takie 
zabiegi. Co prawda tylko dwa na mie-
siąc na osobę, ale dobre i to.

Przyszłość...
W ciągu tych lat działania widzę, 

jak zmienia się na lepsze sytuacja 
wrocławskich zwierząt. Mniej psów 
w schronisku, więcej adopcji, steryli-
zacje, spadająca liczba trafiających tu 
szczeniąt.. Zmienia się światopogląd 
ludzi, coraz więcej osób reaguje na 
przypadki złego traktowania zwie-
rząt, większa jest świadomość opie-
kunów. Co trzeba by zmienić? Sporo:). 
Na pewno chciałabym żeby wzrosła 
odpowiedzialność ludzi decydują-
cych się na zwierzaka. I to nie tylko 
w tym, ze jest to decyzja wiążąca na 
ileś lat, ale i w tym, skąd bierzemy 
zwierzę, adopcja, a jeśli kupno to nie 
z pseudo hodowli – warto sprawdzać 
dokładnie...

Miasto mogłoby postawić na do-
finansowanie sterylizacji nie tylko 
zwierząt bezdomnych, ale i właści-
cielskich – to się opłaca!!! 

Marzy mi się też większa swoboda 

dostępu do przestrzeni publicznej 
dla psów – zamiast zakazów, odpo-
wiedzialność. 

No i pewnie jeszcze z milion rzeczy, 
ale przede wszystkim – brak bezdom-
ności i traktowanie wszystkich zwie-
rząt z szacunkiem.

Magdalena Łazarska

Od redakcji
Magdalena Łazarska, wrocławianka 

z wyboru, miłośniczka nie tylko zwie-
rząt i dogtrekkingów, ale także literatu-
ry, fotografii, historii i sztuki. Człowiek 
niezwykle aktywny, pełen pasji, cieka-
wy świata, o szerokich horyzontach,  
z życiorysem, którym mogłaby podzie-
lić się z kilkoma osobami. Przez jej dom 
przewinęło się ponad 150 psów, około 
400 kotów i 200 innych poszkodowa-
nych stworzeń.

Jeśli chcieliby Państwo wesprzeć 
j e j  d z i a ł a n i a ,  M a g d a  roz p a c z l i -
wie potrzebuje zgromadzić fundu-
s ze na samo chó d,  nie zb ędny do 
ratowania i  transpor tu z wierząt,  
a prowadzenie domu tymczasowe-
go to f inansowa studnia bez dna. 
Zbiórka odbywa się pod adresem:  
https://zrzutka.pl/nvj53x.

PRZETRĄCONE SZCZĘŚCIE
Wrocławianka? Oczywiście. Może nie od samego urodzenia, ale prawie... Czyli około 30 lat. Zwierzaki? Moja pasja. Od „zawsze”.

Kraksa i GizmoNiektórym zwierzętom udaje się przywrócić radość życia

Szelma została brutalnie wyrzucona z samochodu
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TEMAT Z OKŁADKI

Wielkanoc w Kościele
Wielkanoc nie ma stałego miejsca 

w kalendarzu, tak jak Boże Naro-
dzenie czy np. Święto Zmarłych. Na 
Soborze Nicejskim I w 325 r. zapadła 
decyzja, że Wielkanoc będzie obcho-
dzona w pierwszą niedzielę po pierw-
szej pełni Księżyca i wiosennym zrów-
naniu dnia z nocą. W wyniku tych 
ustaleń Wielkanoc może przypadać  
w jedną z niedziel pomiędzy 22 marca 
a 25 kwietnia. Nadejście Świąt Zmar-
twychwstania Pańskiego poprzedza 
okres Wielkiego Postu, który rozpo-
czyna się w Środę Popielcową. Czy-
tanie biblijne w tym dniu przypomi-
na o konieczności modlitwy, postu 
i jałmużny. Księża czynią popiołem 
znak krzyża na głowach wiernych, 
co ma wyrażać potrzebę powszech-
nego nawracania się i gotowości do 
wkroczenia w okres pokuty. Czter-
dziestodniowy Wielki Post opiera 
się na symbolice biblijnej, związanej  
z liczbą czterdzieści. W okresie 
potopu deszcz padał przez 
c z te rd z i eś c i  dni  

i nocy, Żydzi 
wędrowali przez pu-
stynię czterdzieści lat, nim 
dotarli do Ziemi obiecanej, zaś 
Jezus spędził czterdzieści dni na pu-
styni, przygotowując się do głoszenia 
Słowa Bożego. 

Najbardziej uroczystym okresem 
w Wielkim Poście jest Wielki Tydzień. 
Rozpoczyna go Niedziela Męki Pań-
skiej, zwana również Niedzielą Pal-
mową, ponieważ na początku mszy 
święci się palmy, a Ewangelia przy-
pomina o triumfalnym wkroczeniu 
Jezusa do Jerozolimy. Najważniej-
szym elementem czytań biblijnych 
jest w tym dniu opis Męki Pańskiej  
z ewangelii: Mateusza, Marka i Łuka-

sza. Kulminacją Wielkiego Tygodnia 
są trzy najbardziej święte dni – Tri-
duum Paschalne (Wielki Czwartek, 
Wielki Piątek, Wielka Sobota).

Triduum rozpoczyna się w Wielki 
Czwartek Mszą Wieczerzy Pańskiej, 
przypominającą ustanowienie Naj-
świętszego Sakramentu. W czasie na-
bożeństwa wielkopiątkowego odby-
wa się jedynie czytanie Męki Pańskiej 
z Ewangelii św. Jana oraz adoracja 
krzyża, będącego symbolem zarów-
no śmierci, jak i zmartwychwstania. 
Wigilia Paschalna, przypadająca  
w Wielką Sobotę, stanowi największą 
uroczystość w całym roku kościelnym. 
Jest to czas modlitewnego czuwania, 
śpiewów i czytania Pisma Świętego. 
Uroczystość odbywa się po zapad-
nięciu zmroku i jest rozpoczynana 
Liturgią Światła. Rozpalane jest ogni-
sko, od którego zapalny jest pas-
chał (wielka ozdobna 

ś w i e c a ) ,  
a następnie zapa-
lane są świece przyniesione 
przez wiernych.

W pierwszych wiekach chrześcijań-
stwa Niedzielę Wielkanocną poprze-
dzało całonocne czuwanie.

Po polsku
Do XVIII  wieku msze rezurek-

cyjne odprawiane były o półno-

cy, potem świętowano rezurek-
cję rano (resurrectio łac. oznacza 
zmartwychwstanie). Do dnia dzi-
siejszego w wielu parafiach msze 
rezurekcyjne są odprawiane o po-
ranku. Zapowiada ją uroczyste bicie  
w dzwony, głoszące, że Chrystus 
zmartwychwstał. Jednocześnie sły-
chać kanonadę ze strzelb, petard, 
armatek i moździerzy, a cały ten 
harmider ma budzić świat do życia. 
W niektórych parafiach rezurekcja 
rozpoczyna się po Liturgii Światła  
w Wigilię Paschalną.

Mszę poprzedza uroczysta pro-
cesja z Najświętszym Sakramentem. 
Rozpoczyna się przy znajdującym 
się w kościele symbolicznym Gro-
bie Pańskim, przy którym ksiądz 
śpiewem oznajmia 

zmartwychwstanie Chry-
stusa. Następnie, niosąc monstrancję 
z Hostią kapłan prowadzi procesję do-
okoła kościoła, przy którym dawniej 
tradycyjnie usytuowany był cmen-
tarz, aby również zmarłym ogłosić 
zmartwychwstanie. W procesji nie-
siona jest również figura Chrystusa 
Zmartwychwstałego. Na początku 

mszy wznoszony jest okrzyk radości 
Alleluja, będący przyśpiewem w pie-
śniach wielkanocnych.

W polskim zwyczaju, po porannej 
rezurekcji rodzina zasiada do uroczy-
stego śniadania wielkanocnego, któ-
re rozpoczyna się składaniem życzeń i 
dzieleniem się święcon-
ką z koszyczka. Na 
stołach znajdu-
ją się jajka, wę-
dliny, wielka-

n o c -
n e  b a b y 

i  m a z u r k i . 
S t o ł y  z d o b i o -

n e  s ą  b u k i e t a m i  z  b a z i  
i pierwszych wiosennych kwiatów.  
W niektórych regionach, np. na Ślą-
sku, rodzice chowali w domu lub  
w ogrodzie koszyczki ze słodyczami, 
prezenty od wielkanocnego zajączka, 
na poszukiwanie których wyruszały 
dzieci. Zwyczaj ten obecnie rozpo-
wszechnił się w formie obdarowy-
wania się w tym dniu drobnymi upo-
minkami, tzw. zajączkami.

Niedziela, podobnie jak i ponie-
działek, są w Polsce dniami wolnymi 
od pracy. Tradycyjnie spędza się je  
w domu, w gronie rodzinnym.

Na ludowo
Z Wielkanocą wiąże się wiele ob-

rzędów i zwyczajów ludowych, się-
gających w większości do czasów 

przedchrześcijańskich.
Okres poprzedzający Wielki 

Post, obecnie znany pod na-
zwą „karnawał”, nazywał się 
w początkach XX w. (głów-
nie na wsi) „ostatkami” lub 
„zapustami”, natomiast 
ostatnie trzy dni przed 

Ś r o d ą  P o p i e l c o w ą  
– „zapustem” 

i„mięso -
pustem”. Jeszcze 

dziś we wtorek przed 
popielcem organizowa-

ny jest dość powszechnie 
„podkoziołek”, dawniej „pod-

kurek”, nazywany tak od wcze-
śniejszego „podkurka” lub „kurasa”, 

tzn. „kogutka”.
W ostatnią niedzielę zapustną 

młodzież wiejska organizowała po-
chód przebierańców. W skład takiej 
grupy wchodził Niedźwiedź prowa-
dzony przez Niedźwiednika, chłopak 
przebrany za Białego Rumaka, Żyd  
z kozą, Bocian, Dziad i Baba, Kominiarz 
z wózkiem sadzy, Piekarz z koszem na 
plecach, Cygan, Policjant, szewcy, uła-
ni itp. Przebierańcy chodzili kolejno 
do wszystkich gospodarzy, popisu-
jąc się śpiewem, humorem i tańcami 
– za co otrzymywali datki pienięż-
ne, przeznaczane na wspólną ucztę  
w gospodzie.

Duże znaczenie przywiązywano 
do gałązek wierzbowych, święconych  

SACRUM I PROFANUM – WIELKANOCNE ZWYCZAJE
Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie, którym upamiętniamy  śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Jak każde ważne dla nas wydarzenie, przez  
wieki obrosło w tradycje i zwyczaje, którym daleko do kanoniczych wierzeń.
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w Niedzielę Palmową. Wiązało się to z 
prastarym kultem wiecznie żywej ga-
łązki – „drzewa życia”. Szczególnie w 
XVII i XIX w. istniało głębokie przekona-
nie o czarodziejskiej mocy tej zielonej 
różdżki. Jeszcze po 1945 r. powszechne 
było połykanie baziek wierzbowych – 
„żeby gardło nie bolało”. Oprócz tego 
gałązkom wierzbowym przypisywano 
inne właściwości magiczne (uzdrowi-

cielskie). Właśnie dlatego utykano je 
w polu, w zabudowaniach gospodar-
czych, w domach za obrazami oraz 
przy ich pomocy wypędzano pierwszy 
raz bydło w pole i na łąki.

Ciekawe zwyczaje związane były 
z magią wody. W niektórych wsiach 
w Wielki Piątek kobiety wychodziły 
z domów przed wschodem słoń-
ca i nie odzywając się do nikogo 

szły do jeziora lub rzeki (stawu). 
Po obmyciu się nabierały wody, 
którą w milczeniu przynosiły do 
domu. Tu polewały ręce domow-
ników i całą zagrodę. Gdzie in-
dziej wodą poświęconą w kościele  
w Wielką Sobotę polewano zabu-
dowania gospodarcze, zwierzęta 
hodowlane i drzewka owocowe – 
wszystko to w intencji zdrowia, po-
myślności i dobrych zbiorów.

Ogień przenoszony na paschał  
i świece wiernych w Wielką Sobotę 
pochodził z ognisk rozpalanych przy 
kościele.

Wśród innych zwyczajów wymie-
nić można m.in. powstrzymywanie 
się w Wielkim Tygodniu od prania 
bielizny, gdyż mogło to grozić cho-
robą domowników. Dbano również, 

aby w tym okresie nie wpadł do 
owczarni promień słoneczny, który 
mógł wywołać pomór wśród owiec. 
W noc popielcową niektóre gospo-
dynie pozostawiały balie wypełnione 
dobrze namydloną bielizną. Wierzo-
no, że ilość piany wpływa w tajem-
niczy sposób na ilość i jakość mleka.  
W drugie święto wielkanocne, po nie-

szporach, chłopcy przebrani za komi-
niarzy i niedźwiedzie chodzili po wsi, 
zbierając datki, żywność i słodycze.

Bardzo charakterystyczny dla Świąt 
Wielkanocnych był śmigus zwany 
dyngusem. Nie jest jasne pocho-
dzenie tych słów. Być może wywo-
dzą się od niemieckiego „Düngess”  
i „Schmachosern”, co oznacza wod-

nistą polewę, chlust wody. Śmigus 
był jednym z najciekawszych i naj-
bardziej bogatych w treści i formy 
zwyczajów wielkanocnych (tańce, 
muzyka, przyśpiewki, przebierańcy, 
itp.). Dziś, niestety, jest to brutalna 
pseudozabawa, która bardziej prze-
raża niż cieszy.

(red)

TEMAT Z OKŁADKI

Na Dolny Śląsk trafiła zapewne 
wraz z repatriantami z Kresów albo 
z góralskimi osadnikami, którzy na 
Ziemiach Odzyskanych szukali lep-
szych warunków żywobycia, niż te, 
które dawały im spłachetki skalistej, 
karpackiej gleby.

Prawdziwe bogactwo odmian naj-
ważniejszej, smakowitej wielkanocnej 
zupy spotkamy w kuchniach małopol-
skich. A ileż ma nazw! Co region to 
inna: chrzanówka, krzanówka, chrzan, 
chrzon, krzon, krzun, chrzanica, krza-
nica, chrzonica, krzonica, krzonowina, 
trzęsionka, żur chrzanowy, sodra czy 
wreszcie święcelina. Podawana jako 
chłodnik lub jako prawdziwy ukrop. 
Najbliższe polskiej tradycji kulinarnej 
są chrzanowe chłodniki, bo Niedzie-
la Wielkanocna była (szczególnie 
na wsi) świętem tak wielkim, że nie 
godziło się gotować strawy. Spoży-
wano jedynie pokarmy święcone 
lub przygotowane zawczasu. Ten 
obyczaj obowiązywał powszechnie, 
jeszcze w połowie XX wieku, a skoro 
powagi dnia nie godziło się zakłócać 
prozaicznym staniem przy kuchni i 

dzwonieniem garnkami, trzeba było 
coś treściwego domownikom przy-
gotować.

Świąteczne chłodniki chrzanowe 
spotkamy współcześnie zapewne już 
tylko na Podhalu, w Pieninach oraz 
w okolicach Limanowej. Najprostszy, 
zapewne także najstarszy, przepis 
pochodzi z Dursztyna, gdzie do litra 
kwaśnego mleka dodaje się dwie łyżki 
utartego chrzanu oraz sól i cukier (do 
smaku). Trzeba to tylko starannie wy-
mieszać i podać z razowym chlebem.

W Sromowcach Niżnych spotka-
my gęsty krzun, w którym łyżka 
stoi. Przepis podaje Maria Magiera...  
„Za przygotowanie krzunu należy 
zabrać się w Wielki Czwartek. Obrać 
korzenie chrzanu i zetrzeć na tarle. 
Zalać zsiadłym mlekiem (lub maślan-
ką), wymieszać, przykryć i odstawić 
na trzy dni, by lekko się zakisił. W 
Niedzielę Wielkanocną do naczynia 
dodać z koszyczka ze święconym 
pokrojone w niezbyt dużą kostkę: 
szynkę gotowaną, kiełbasę i niezbyt 
drobno usiekane jaja. Przyprawić 
tylko solą i pieprzem. Podać z pajdą 

swojskiego chleba”.
W Rabie Wyżnej Wanda Czuber-

natowa przygotowuje co roku sodrę 
(zwaną także chrzonicą, krzonowiną 
lub święceliną), taki przepis nam po-
dając: „Wszystkie okrawki mięs świą-
tecznych i kiełbasę oraz jajka pokroić 
w kostkę, dodać zieleninę, 2 łyżki 
tartego chrzanu, zalać półkwartą 
kwaśnego mleka wymieszanego ze 
śmietaną i rozbełtanego. Delikatnie 
wymieszać. Najlepiej przyrządzić so-
drę wieczorem, a rano na świąteczne 
śniadanie spożywać. Można posypać 
świeżo usiekaną zieloną pietruszką. 
Dawniej sodrę robiło się w większych 
ilościach, by wystarczyło jej na cały 
dzień”.

Na Ziemi Limanowskiej, niemal we-
dle tego samego sposobu i proporcji, 
sporządza się w Młynnem wielkanocny 
chrzan, zaś w Gruszowcu święconkę.

Zmieniają się czasy, modyfikują 
obyczaje, a na wielkanocny stół wcho-
dzą chrzanowe zupy gotowane (świę-
conki, żury chrzanowe i chrzanówki), 
gorące, dymiące, a rozgrzewające tak, 
że niepodobna zjeść ich bez ocierania 

strużek potu występującego na czoło. 
Taką moc mają chrzanówki z podkra-
kowskich Sułkowic i Lanckorony oraz 
trzęsionka z Kłodnego.

Tylko nieco łagodniejszy jest żur 
chrzanowy na serwatce z Krasnych 
Lasocic: Zagotować 2 litry serwatki i 
dodać chrzan skrobany w grube wió-
ry nożem. Litr słodkiej śmietany roz-
trzepać z odrobiną mąki i zalać nią go-
tująca się serwatkę. Boczek i kiełbasę 
pokroić w kostkę, wytopić skwarki, a 
następnie dodać je do żurku. Dopra-
wić solą, pieprzem i odrobiną cukru. 
Podawać gorące, z jajkami na twardo 

pokrojonymi w grubą kostkę. Jest też 
i sądecka, podegrodzka święconka, 
na którą przepis podaje nam Zenon 
P. Szwczyk, autor „Kuchni Lachów Są-
deckich”... Zagotować 2 litry serwatki, 
wrzucić do niej pokrojone w kostkę 15 
dag kiełbasy, 15 dag szynki lub bocz-
ku, sporą łyżkę tartego chrzanu i 5 
pokrojonych jaj na twardo. Doprawić 
solą i pieprzem. Podawać z chlebem 
razowym.

tekst i foto: Leszek Horwath
Po więcej informacji na temat zwyczajów 

i potraw odsyłam na portal www.
potrawyregionalne.pl

KRÓLOWA WIELKANOCNEGO STOŁU
Przywykliśmy „święconką” nazywać wszystko, co znajduje się w wielkanocnym koszyczku,  ale to także… zupa, a właściwie polewka – podawana w wielkanocną niedzielę, 
bardzo  popularna w wielu kuchniach regionalnych.
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KULTURA

Są rzeczy nieuniknione, wszyst-
ko przemija, starzejemy się, choru-
jemy, wsiadamy na  łódkę morza 
wieczności – i tyle nas. Przestajemy 
być. Ważne są więc nawet chwi-
le  radości, tu i teraz, miłość, któ-

rej bezmiar ratuje przed rozpaczą  
w chwilach trudnych.  Wszystko wi-
ruje - postacie w “Chorym z urojenia” 
we wrocławskiej reżyserii  Janusza 
Wiśniewskiego też. Poruszają się na 
planie koła, przywołują skojarzenie z  

koliście ułożonym wężem, który zjada 
własny ogon – symbolem wieczności. 
I z  tańcem śmierci. Taniec śmierci jest 
rodzajem moralitetu, ale Wiśniewski 
nie  moralizuje, wskazuje jedynie lite-
rackie tropy. Jeśli je uchwycimy, wte-
dy być może  nabierzemy dystansu 
do tego, co nieuniknione.

Trudno nie nabrać dystansu wi-
dząc postacie w “Chorym z urojenia” 
Wiśniewskiego.  Tytułowy Argan 
zachowuje się momentami naturali-
stycznie, co budzi konsternację  czę-
ści publiczności.

 W ten sposób przypomina, jak 
bardzo jesteśmy ułomni, słabi,  krusi. 
Argan chce wydać córkę za mąż za 
syna lekarza, by zapewnić sobie po-
moc  medyka bez ograniczeń. Molier 
stał się dla Wiśniewskiego punktem 
wyjścia do  opowieści o kondycji czło-
wieka. Opowiada też o niej słowami 
Achmatowej, Audena,  Strindberga, 
Eliota, Rilkego, Dickinsona, Frosta  
i z Księgi Hioba. Jednak to cały czas  
Molier, opowieść podszyta humorem. 

Bo jakże inaczej oswoić śmierć? 
Reżyseria Janusza Wiśniewskie-

go, muzyka Jerzego Satanowskiego  
i choreografia  Emila Wesołowskiego, 
twórców wrocławskiej inscenizacji, 
teoretycznie jest  gwarantem sukce-
su. Teoretycznie, bo nawet tacy ma-
gowie teatru niewiele zdziałają,  gdy 
brak im odpowiedniego tworzywa. 
We Wrocławiu je dostali. Wiśniew-
ski ulepił  postacie, które zapadają  
w pamięci. Krzysztof Franiczek w roli 
tytułowego chorego z  urojenia (Ar-
gan), Monika Bolly (druga żona Arga-
na), Jadwiga Skupnik (mała  wdowa), 
Dominika Figurska (cudna wdowa), 
Stanisław Melski (śmierć w ikonie  re-
jenta), Sebastian Ryś (śmierć w ikonie 
karawaniarza), Błażej Michalski (tajny  
kochanek Anieli), Bogusław Danie-
lewski (“mężczyzna, którego znałam“) 
doktorzy  (Ewa Kamas, Michał Białec-
ki, Jakub Giel, Dariusz Bereski), staży-
ści (Jakub Grębski  i Marek Korzeniow-
ski) i Marian Czerski jako przekręcacz 
opowieści złożyli się na  niesamowity 

obraz, jednocześnie zachowując od-
rębność sceniczną. Wiśniewski  kom-
ponując postaci maksymalnie wyko-
rzystuje możliwości fizyczne i cechy  
osobowościowe aktorów. Mocną 
charakteryzacją podkreślił charakter 
postaci –  stanowi część scenogra-
fii. Wiśniewski patrzy na teatr z per-
spektywy plastyka, którym  zresztą 
jest. W Polsce plastycznym teatrem 
zasłynęli Szajna, Kantor i właśnie  Wi-
śniewski. Jego realizacje układają się 
w cykl czy – jak kto woli – w kolekcję  
niczym prace Rubensa, Rembrandta, 
Willmanna. Tyle że obrazy malarzy 
trwają  wieki, a teatr Wiśniewskiego 
zostanie jedynie w naszej świadomo-
ści. Utkwi jednak  głęboko, a pamięć 
jest rodzajem nieśmiertelności.

Teatr Polski we Wrocławiu, duża 
scena im. Grzegorzewskiego, pre-
miera: 16.03.2013r.

Marek Bandrowski

NIESAMOWITY SPEKTAKL WIŚNIEWSKIEGO
“Chorego z urojenia” według Moliera w Teatrze Polskim we Wrocławiu warto  zobaczyć choćby dla postaci śmierci w ikonie karawaniarza, pani anestezjolog,  która wiecznie się 
spóźnia, i doktora z oślimi uszami. Ten spektakl działa  terapuetycznie, więc lekarze powinni zapisywać jego obejrzenie na receptę.

To wielkie bogactwo Dolnego 
Śląska, które właśnie postanowiono 
ująć w szlak kulinarny.  Dyskutowano 
o nim we Wrocławiu w marcu br. pod-
czas wielkiej konferencji z udziałem  

m.in. wiceministra turystyki, wice-
marszałka województwa dolnoślą-
skiego i  przewodniczącego Sejmiku 
Województwa Dolnośląskiego, a to 
oznacza, że projekt  traktowany jest 

priorytetowo. Pilotuje go Dolnośląska 
Organizacja Turystyczna, a  inicjato-
rem wytyczenia szlaku była w ubie-
głym roku Polska Akademia Sztuki 
Kulinarnej.  – Kuchnia to jeden z naj-

istotniejszych czynników budujących 
dom marek Polski –  stwierdził Dawid 
Lasek, wiceminister turystyki. – Dolny 
Śląsk jest jednym z  najmocniejszych 
turystycznie regionów w Polsce, dla-
tego w budowaniu domu marek ma  
bardzo mocną pozycję i wiele od nie-
go oczekujemy.  

Nadrzędnym celem szlaku Smaki 
Dolnego Śląska jest integracja naj-
ważniejszych  obszarów związanych  
z turystyką kulinarną. Promocja 
Dolnego Śląska, produktów  regio-

nalnych, budzenie świadomości 
ekologicznej, płaszczyzna wymiany 
doświadczeń,  wsparcie logistycz-
ne i szkolenie producentów to kilka 
z wielu narzędzi do wykorzystania.  
Szlak kulinarny Dolnego Śląska sam 
w sobie powinien być produktem 
markowym, co rodzi  potrzebę cer-
tyf ikacji. Podmioty, które nie są  
w posiadaniu certyfikatu jakości przy-
znanego  przez krajowe lub między-
narodowe organizacje certyfikujące, 
będą mogły poddać się  certyfikacji 
komisji weryfikacyjnej powołanej 
przez Dolnośląską Organizację Tury-
styczną.  Turystyka kulinarna rozwija 
się na Dolnym Śląsku coraz moc-
niej. Ambicją powstającego  szlaku 
kulinarnego Smaki Dolnego Śląska 
jest nie tylko ułatwienie wędrówek 
kulinarnych,  którymi będą podążać 
polscy i zagraniczni turyści-smakosze, 
ale przede wszystkim  promocja dol-
nośląskich kulinariów: kunsztu kucha-
rzy, a także produktów tradycyjnych,  
regionalnych i lokalnych.

tekst i fot. Marek Perzyński

NA DOLNYM ŚLĄSKU POWSTAJE SMACZNY SZLAK
Szlak kulinarny Smaki Dolnego Śląską zaskoczy. Prezentowany jest pod marką  kuchni dolnośląskiej, a ma oblicze kuchni Polski w jej granicach sprzed II wojny  światowej.  
A nawet starszej – z okresu, gdy Polacy wędrowali za chlebem i stworzyli  skupiska m.in. na Bałkanach i w Rumunii, zaś po 1945 r. wrócili do macierzy.
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Głównym celem muzeum jest pre-
zentowanie i promowanie dorobku 
wrocławskiej sceny teatralnej, uwa-
żanej za jedną z najważniejszych  
w Europie,  ze szc zególnym na-
cisk iem na pr z ypomnienie po -
s t a c i  j e j  w y b i t n e g o  t w ó r c y 
– Henryka Tomaszewskiego.

Poza prezentacją historii wro-
cławskiej sceny teatralnej, szcze-
gólnie po 1945 roku, jedną z myśli 
przewodnich tej instytucji jest jej 
spersonalizowany charakter – opo-
wiada ona historię przez pryzmat 
konkretnych ludzi i ich pracy. Dla-
tego w ramach w ystaw y sta łej 
odtworzono mieszkanie Henryka 
Tomaszewskiego, gabinet profeso-
ra Janusza Deglera oraz atelier fo-
tograficzne Stefana Arczyńskiego. 
Ważnym elementem wystawy stałej 
jest również Pracownia Paszczodź-
więków dr. Mirosława Oczkosia. 

Mieszkanie
Henryka Tomaszewskiego
Henryk Tomaszewski (1919-2001) 

urodził się w Poznaniu w polsko-nie-
mieckiej rodzinie. Swoją edukację 
artystyczną oraz karierę rozpoczął  
w Krakowie. W 1948 roku został przy-

jęty do zespołu baletowego Opery 
Wrocławskiej, w późniejszych latach 
był choreografem tej sceny. Zaczął 
wówczas poszukiwać nowych form 
twórczej ekspresji z pogranicza sztu-
ki mimu, tańca, burleski. Dla swoich 
uczniów Henryk Tomaszewski był 
Mistrzem, odkrywał przed nimi nowe 
artystyczne przestrzenie. Przed pu-
blicznością poszerzał dotychczasowe 
pojmowanie teatru łącząc intelektual-
ne poszukiwania z perfekcyjną spraw-
nością ciała. Często mówił „Pantomi-
ma to moje życie”, ale poza pracą za-
wodową był znanym kolekcjonerem 
dział sztuki, mebli, porcelany, rzemio-
sła, sztuki ludowej, przedmiotów co-
dziennego użytku i wyrafinowanych 
artefaktów, ale przede wszystkim 
zabawek. Jego wrocławskie miesz-
kanie oraz niewielki dom w Karpaczu 
wypełniały porcelanowe lalki, zabyt-
kowe szopki, różnego rodzaju figurki 
i wiele innych pozornie niepasujących 
do siebie przedmiotów. W tym oto-
czeniu Henryk Tomaszewski opra-
cowywał scenariusze, które stawały 
się kanwą spektakli, dobierał oprawę 
muzyczną, kreślił wizje scenografii. 
Ta część wystawy stałej zaprojekto-
wana została jeszcze za życia Stefana 

Kaysera, mima WTP i – przez 30 lat 
– partnera Henryka Tomaszewskie-
go. Zbudowaną w trzech pomiesz-
czeniach ekspozycję wypełniają 
przedmioty z legendarnej kolekcji 
Henryka Tomaszewskiego, w tym 
jego ukochane lalki. 

Atelier Stefana Arczyńskiego
Swoim wspaniałym dorobkiem 

artystycznym Stefan Arczyński (ur. 
1916 r.) w pełni zasłużył na miano 
nestora polskiej fotografii. W 1950 
roku otworzył atelier fotograficzne  
w Wrocławiu. Przez wiele lat uwiecz-
niał na fotografiach odbudowę znisz-
czonego miasta i na nowo odkrywa-
nej śląskiej ziemi oraz ważne wyda-
rzenia z życia jej mieszkańców. Ważną 
chwilą w życiu zawodowym i prywat-
nym Stefana Arczyńskiego był dzień,  
w którym do jego studia fotogra-
ficznego wszedł Henryk Tomaszew-
ski, wówczas jeszcze tancerz Opery 
Wrocławskiej, pytając „Czy pan robi 
zdjęcia w ruchu?” Stefan Arczyński 
wspominał po latach, iż był przeko-
nany, że właśnie przysłano kogoś z 
przedsiębiorstwa „Ruch” z nowym 
zleceniem. Wtedy przyszły twórca 
Teatru Pantomimy wykonał w nie-
wielki atelier efektowny piruet, aby 
zaprezentować o jaki ruch dokład-

nie chodzi. Tak narodziła się długa 
artystyczna współpraca, ale przede 
wszystkim wieloletnia przyjaźń. Przez 
lata Stefan Arczyński skrupulatnie 
dokumentował twórczość teatralną 
Henryka Tomaszewskiego, a także 
portretował wybitnego mima w sy-
tuacjach prywatnych oraz podczas 
licznych sesji. Ze swoim aparatem to-
warzyszył Henrykowi Tomaszewskie-
mu aż do jego śmierci w 2001 roku. 

Gabinet prof. Janusza Deglera
Profesor Janusz Degler z Instytutu 

Filologii Polskiej Uniwersytetu Wro-
cławskiego, znawca sztuki teatralnej 
oraz twórczości Stanisława Ignacego 
Witkiewicza przekazał do zbiorów 
biblioteki Muzeum Miejskiego Wro-
cławia swój bogaty teatrologiczny 
księgozbiór. Wraz z piśmiennictwem 
zgromadzonym przez Muzeum, 
zbiór stanowić będzie specjalistycz-
ną bibliotekę, jedną z największych 
poświęconych teatrowi w Polsce. W 
zasobie znajdują się także: historia 
dramatu oraz edycje tekstów dra-
matów, biografie ludzi teatru, pa-
miętniki, korespondencja, krytyka 
teatralna, publikacje dotyczące szkol-
nictwa teatralnego, organizacji życia 

teatralnego, festiwali etc. Bibliotekę 
wzbogacają: almanachy, bibliografie 
oraz czasopisma teatralne, a także 
zbiory specjalne jak rekonstrukcje  
i zapisy przedstawień oraz programy 
teatralne. 

Cały księgozbiór przechowywany  
i eksponowany, a także udostępnia-
ny jest w Gabinecie prof. Janusza De-
glera, części wystawy stałej Muzeum 
Teatru im. Henryka Tomaszewskiego. 

Pracownia Paszczodźwięków  
dr. Mirosława Oczkosia

Niewielkie miejsce – stanowisko 
multimedialne, poświęcone dykcji. 
Przy specjalnie zaprojektowanym 
pulpicie można pobawić się łamań-
cami językowymi, sprawdzić swoją 
dykcję, posłuchać mistrzów mowy 
polskiej, a także – dzięki aplikacji - 
wysłać drogą elektroniczną autorską 
pocztówkę dźwiękową lub załączyć 
nagranie na portale społecznościo-
we. Autorem i opiekunem pracowni 
jest doktor Mirosław Oczkoś, jeden 
z najlepszych obecnie w Polsce na-
uczycieli dykcji, aktor, reżyser filmowy 
i telewizyjny. Absolwent Państwowej 
Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej 
i Teatralnej w Łodzi oraz Szkoły Głów-
nej Handlowej w Warszawie. 

Kurtyna w górę!
Zapraszamy do teatru. Od tego 

symbolicznego gestu – 
rozsunięcia kurtyny w 
drzwiach wejściowych 
z ac z yna s ię  z wiedz a -
nie Muzeum Teatru im. 
Henryka Tomaszewskie-
go. Ulokowany na placu 
Wolności, w sąsiedztwie 
Narodowego Forum Mu-
zyki oraz Opery Wrocław-
skiej, niewielki budynek 
to fragment dawnego 

skrzydła południowego Pałacu Kró-
lewskiego. W 1945 roku budynek zo-
stał zniszczony, jego większą część 
rozebrano w latach 60. XX wieku, 
zachowując jedynie niewielki frag-
ment dawnego skrzydła południo-
wego. Przez wiele lat mieściły się  
w nim magazyny Muzeum Archeolo-
gicznego. W latach 2014-2016 obiekt 
przeszedł gruntowny remont i został 
przystosowany na potrzeby Muzeum 
Teatru im. Henryka Tomaszewskiego. 
W ubiegłym roku przed wejściem do 
budynku odsłonięto rzeźbę Głowa  
Orfeusza według projektu wrocław-
skiego rzeźbiarza Theodora von Go-
sena (1873-1943).

Twórc y Muzeum Teatru im. Henr yka 
Tomaszewskiego: Małgor zata Bruder,  
St e f a n  K a y s e r,  p r o f.  J a n u s z  D e g l e r, 
 dr Mirosław Oczkoś, dr Damian Banasz (pro-
jekt scenograficzny)

Muzeum Teatru im.  
Henryka Tomaszewskiego

Pałac Królewski – skrzydło południowe 
pl. Wolności 7a , 50 – 071 Wrocław

muzeum@mmw.pl, tel. 71 347 16 90

Muzeum czynne 
od środy do soboty w godz. 10-17 

w niedzielę od 10 do 18. 
Wstęp na wystawy stałe jest bezpłatny

W ODWIEDZINACH U TOMASZEWSKIEGO
Muzeum Miejskie Wrocławia zaprasza na spotkanie z mistrzem Henrykiem Tomaszewskim.  We Wrocławiu powstało właśnie Muzeum Teatru im. Henryka Tomaszewskiego,  
w którym  będziemy mogli m.in. zobaczyć jak mistrz mieszkał.

KULTURA
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NASZ PLEBISCYT - WROCŁAWIANIE WYBIERAJĄ SWOJE DANIE

Od poprzednego numeru, w ko-
lejnych wydaniach naszego mie-
sięcznika prezentujemy różne  dania, 
serwowane we wrocławskich restau-
racjach. Nie określamy, jakie to mają 
być dania – zupy,  dania drugie czy 
desery. Być może wybierzecie potra-
wę, która zaskoczy nas wszystkich.

Wyznaczyliśmy jednak kryteria, 
jakie powinna spełniać potrawa, by 

można ją było zaprezentować w na-
szym plebiscycie.

Wystarczy spełnić jeden z niżej wymienio-
nych warunków:

1. Każda potrawa powinna być 
skomponowana z dolnośląskich pro-
duktów regionalnych,  lokalnych lub 
tradycyjnych.

2. Powinna wpisywać się w popu-

larny obecnie nurt w gastronomii: 
tradycyjne produkty –  nowoczesna 
kuchnia.

3. Danie ma mieć charakter histo-
ryczny – nawiązywać do wrocław-
skich receptur z przełomu XIX i  XX 
wieku oraz okresu do 1945 roku.

Do udziału w plebiscycie zaprasza-
my wrocławskie restauracje. Mamy 
nadzieję, że pomożecie  nam i wska-
żecie te miejsca, w których możemy 
znaleźć ciekawą kuchnię, wywodzą 
się z tradycji  naszego miasta i bliską 
tej tradycji.

Wszystkie informacje oraz regu-
lamin plebiscytu znajdziecie na na-
szej stronie  www.wroclawianin.info,  
Facebooku facebook.com/wroclawia-
nin.info oraz Instagramie instagram.
com/wroclawianin_info/ – tu będzie-
my zamieszczać zdjęcia kolejnych 
potraw  proponowanych przez sze-
fów wrocławskich restauracji. Także  
na FB można oddawać głosy na  pro-
ponowane dania.

Zachęcamy do zabawy – odwiedzajcie 
restauracje i próbujcie plebiscytowych po-
traw – na hasło „Wrocławianin” otrzymacie 
10% rabatu na danie, które zostało zgło-
szone do  plebiscytu.

Życzmy smacznego i dobrej zaba-
wy. Dla głosujących mamy atrakcyjne 
nagrody, a nagrodą główną jest wy-
jazd weekendowy dla dwóch osób.

Plebiscyt będzie  zakończony 
podczas Wrocławskiego Święta Dyni 
w Ogrodzie Botanicznym na początku  
października – wówczas dowiemy się,  
co lubią jadać wrocławianie.

W podjęciu decyzji pomogą Wam 
redaktorki naszego działu kulinar-
nego: Barbara Jakimowicz- Klein 
– członek Polskiej Akademii Sztuki 
Kulinarnej, autorka popularnych ksią-
żek kulinarnych oraz Agnieszka Haj-
bura-Michałowska, również członek 
Polskiej Akademii Sztuki Kulinarnej,  
menedżer branży gastronomicznej.

Dziś prezentujemy dania szefa 
kuchni Art Hotelu i przypominamy 
o placku wrocławskim z Manii Sma-
ku i barszczu wrocławskim oraz je-
siostrze z Hotelu  Plaza – smacznego!

Izabela  Siwińska

WROCŁAWIANIE WYBIERAJĄ SWOJE DANIE
Wrocław niejedno ma oblicze, także oblicze kulinarne. Jest wielokulturowe, wielodaniowe i  wielosmakowe. Zatem jak smakuje Wrocław? Chcemy, dowiedzieć się tego od Was 
–  naszych czytelników, a przede wszystkim wrocławian. Dlatego zapraszamy Was do udziału  w naszym plebiscycie pod nazwą „Wrocławianie wybierają swoje danie".

Agnieszka Hajbura-MichałowskaBarbara Jakimowicz-Klein

Plebiscyt wspierają:
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Smażony f i let z sanda-
cza, podany z gołąbkiem  
z kiszonej kapusty i sosem 
z borowików. To prawdziwa 
kwintesencja dolnośląskich 
smaków.

 A zatem po kolei: san-
da c z  p o ch o d z i  z  D o l iny 
B ar yc z y,  c z y l i  do lnoślą -
s k i e g o  „ z a g ł ę b i a ”  r y b 
słodkowodnych; borowiki  
z „Runolandu” z Borów Dol-
nośląskich; kasza gryczana  
z „Doliny Gryki” z Między-
lesia ,  a  k apus t a k is zona 
metodą tradycyjną, bez konserwantów –  
z gospodarstwa rolnego Michała Sznajdera.  
Na wyjątkowy smak gołąbka wpływa także do-
dany do farszu ser ślubowski typu ricotta. Nie 

bez znaczenia jest to, że sery ślubowskie robio-
ne są z mleka z małych gospodarstw, w których 
krowy są wypasane na naturalnych pastwiskach  
w Dolinie Baryczy. 

NASZ PLEBISCYT - WROCŁAWIANIE WYBIERAJĄ SWOJE DANIE

JESIOTR SOUS VIDE 
I BARSZCZ WROCŁAWSKI

Jesiotr sous vide z musem z zielonego 
groszku, podany w sosie z szyjek rakowych 
i kopru  włoskiego

Jesiotr pochodzi z Doliny Baryczy. Do 
przygotowania dania Zbigniew Koźlik wyko-
rzystuje sous  vide, czyli próżniową metodę 
gotowania w niskiej temperaturze. Ryba go-
tuje 15-20 minut się w  specjalnym urządzeniu  
w temperaturze 580C.

Smakowitymi dodatkami są mus z młode-
go zielonego groszku z odrobiną bazylii oraz 
sos z szyjek  rakowych i kopru włoskiego, do-
prawiony białym winem. Danie oryginalnie 
prezentuje się na  kamieniu ze Strzegomia, co 
dodatkowo podkreśla regionalny charakter 
tego specjału.

Barszcz wrocławski
Klasyczny lwowski barszcz pan Zbigniew 

gotuje zgodnie z recepturą swojej teścio-
wej.  Oczywiście wykorzystuje pochodzą-
ce z regionu produkty. Do wywaru z jarzyn  
i boczku  wędzonego, żeberek wędzonych lub 
wędzonej kiełbasy dodaje suszone borowiki. 
Nieodzownym  komponentem jest dodawa-
na do zupy uprażona kasza gryczana. Zgodnie  
z przedwojennym  przepisem na koniec zupa 
zakwaszona jest sokiem z kiszonej kapusty lub 
ogórków. I jeszcze  świeże zioła: tymianek dla 
aromatu i koperek do podkreślenia smaku.

Restauracja hotelu HP Park Plaza 
ul. Drobnera 11/13 tel. 71 320 85 60
hpwroclaw@hotelepark.pl

A'LA RUSAŁKA

To placek z farszem do ruskich pierogów, 
białą kiełbasą, bekonem, sosem śmieta-
nowym, duszoną cebulą oraz szczypiorem  
i czarnuszką.

Ciasto jest delikatne, cienkie i lekko chru-
piące. Do ciasta dodana jest oliwa extra virgin, 
niewielka ilość drożdży, sól i woda. Pikanterii 
dodaje niewielka ilość czarnuszki.

Placek swój znakomity smak zawdzięcza 
dolnośląskim dodatkom, a są to: Twaróg 
Sudecki wędliny niemczańskie i ziemniaki 
od lokalnego producenta. Farsz – zrobiony  
z ziemniaków i sera (pół na pół) oraz duszonej 
cebuli – przyprawiony jest tylko solą i świeżo 
zmielonym pieprzem.

Mania Smaku  
godziny otwarcia:  
wtorek – niedziela 11.45-22.00   
zamówienia telefoniczne:  
71 307 75 75; tel. kom. 730 077 575   
odbiór osobisty:  
Ślężna 217   
www.maniasmaku.pl   
www.facebook.com/
ManiaSmakuPizzeria

Esencjonalny bu-
l i o n  n i e z r ó w n a ny 
s m a k  z a w d z i ę c z a 
grzybom pochodzą-
cym z nieskażonych 
terenów Borów Dol-
nośląskich.

A pierożki? Ciasto 
zrobione jest z do-
skonałej jakości mąki 
z Młyna Jordanów. 
Warto wiedzieć, że 
młynarze spod Lwo-
wa mielą w Jorda-
nowie Śląskim mąkę  
w poniemieckich ma-
szynach. Asortyment 
w y r o b ó w  t w o r z ą 
wszystkie gatunki mąki pszennej i żytniej, 
a produktem flagowym jest chleb z młyna 
żytni na zakwasie.

Wróćmy do pierożków:  otóż  ich nadzieniem 

jest cielęcina, zmielona razem z warzywami,  
z którymi się gotowała. To danie z pewno-
ścią na długo zapadnie w waszej pamięci  
i sprawi, że będziecie częstymi gośćmi  
p. Grzegorza!

BULION GRZYBOWY 
Z PIEROŻKAMI CIELĘCYMI

Art Hotel ul. Kiełbaśnicza 20 Wrocław, tel. 71 787 71 00, www.arthotel.pl

SMAŻONY FILET Z SANDACZA 
Z GOŁĄBKIEM Z KAPUSTY
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Organizatorki wystawy, Pani Joan-
na Głowacka, właścicielka SPOT Ma-
nagement, oraz Pani Kamila Tokarska, 
Junior Booker w SPOT Management, 
za główny cel stawiają sobie promo-
cję młodych, zdolnych i obiecują-
cych fotografów mody z Wrocławia  
i okolic. Poprzez drukowaną wystawę 
dostępną w odwiedzanym tłumnie 
miejscu, jakim jest DH RENOMA we 
Wrocławiu, SPOT Management chce 
pokazać młodych, wrocławskich 
twórców z dziedziny fotografii mody. 
Pomoc w promocji młodych talentów 
ma się odbywać poprzez formy nie-
dostępne dla nich wcześniej, takie jak 
druk, patronaty medialne oraz arty-
kuły prasowe . Organizatorki starają 
się stworzyć dobre warunki do reali-
zacji ich pomysłów z dziedziny foto-
grafii modowej poprzez zapewnienie 
im ekipy profesjonalnych stylistów, 
fryzjerów, wizażystów oraz modelek 
i modeli ze SPOT Management.

Idea wystawy wypływa z obser-
wacji rynku mody, fotografii mody 
we Wrocławiu, a także w całym kraju. 
Obecnie fotograficy publikują swoje 
prace głównie w Internecie, co ma 
oczywiście swoje zalety. Niemniej to 
właśnie w formie drukowanej foto-
grafie zyskują moc i charakter, stają 
się naprawdę wyraziste i piękne. Po-
nadto, drukowana wystawa dostępna 
w miejscu odwiedzanym przez rzesze 
ludzi daje możliwość dotarcia do no-

wych odbiorców. 
Spełnieniem marzeń byłoby rów-

nież, gdyby Wrocław zaczął pojawiać 
się na modowej mapie Polski nieco 
bardziej wyraźnie. Ponieważ nie ma 
tu rozwiniętych tradycji produkcji 
odzieży tak, jak w innych regionach 
kraju, być może Wrocław mógłby 
stanowić świetne zaplecze dla reali-
zacji działań marketingowych ma-
rek skoncentrowanych na przykład  
w Warszawie. Przemawiają za tym 
chociażby niższe koszty produkcji 
sesji zdjęciowych.

Tegoroczna edycja wystawy różni 
się nieco od poprzednich, ponieważ 
po raz pierwszy, wystawa będzie 
mieć swój motyw przewodni. W tym 
roku, młodzi fotografowie pokażą 
wszystkim swoją własną interpre-
tację mody zawartej w haśle LIGH-
T&COLOURS. Czternaście jedynych 
w swoim rodzaju fotografii, inspi-
rowanych światłami oraz kolorami 
zostanie przygotowanych przez 
czternastkę wspaniałych twórców.  
W trakcie czwartej edycji Wro Fa-
shion Foto zobaczyć będzie można 
prace: Weroniki Burchart, Marcina 
Chimiczewskiego, Kaliny Ciszew-
skiej, Małgorzaty Drozdowskiej, du-
etu Pośpiech&Forberger, Marcina 
Gromulskiego, Jarka Kasprowiaka,  
Kasi Klimkowskiej, Aleksandry Ko-
cierz, Wojtka Lesisza, Marii Pajek, 
Agnieszki Potocznej, Natalii Solnicy 

oraz Wacława Szacyło.
Kolejną ciekawostką tegorocznej 

edycji wystawy jest to, że wydruki 
zdjęć przekazane zostaną Fundacji 
Kairos, która zajmuje się wsparciem 
edukacyjnym dzieci z rodzinnych  
i tradycyjnych domów dziecka. Fun-
dacja zlicytuje fotografie na swoich 
przedświątecznych licytacjach.

Wszystkich fanów fotografii oraz 
mody serdecznie zapraszamy do 
RENOMY od 28 kwietnia! Wystawa 
potrwa do 28 maja 2017.

WRO FASHION FOTO - JEDYNA TAKA WYSTAWA 
FOTOGRAFII MODY WE WROCŁAWIU!

Już od 28 kwietnia, w Domu Handlowym RENOMA oglądać będzie można IV edycję wystawy  fotografii mody Wro Fashion Foto organizowaną przez agencję modelingową SPOT 
Management z Wrocławia.

 fot. Kamila Napiórkowska (zdjęcia z poprzedniej edycji  Wro Fasion Foto)

WROSTYLE.COM

fot. Weronika Burchart

fot. Aleksandra Macewicz
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Kiedy zajęłaś się szyciem ?
- Szyję i projektuję od 6 lat, od za-

wsze lubiłam tworzyć stroje. Kiedy by-
łam mała, po kąpieli, stojąc na pralce, 
upinałam z ręcznika suknie. Aż jedne-
go dnia z spadłam z pralki i złamałam 
sobie rękę (sic!). Ale nie powstrzymało 
mnie to. Dalej upinam, ale już nie na 
pralkach. Po studiach, nie związanych 
z modą czy projektowaniem, pracując 
w zawodzie zdecydowanie nie prze-
znaczonym dla mnie, postanowiłam 
rzucić pracę. Najpierw pojechałam  
w świat.

Twoja droga do bycia projek-
tantką była długa, skąd pomysł 
czy inspiracje?

- Po powrocie z podróży poszłam 
do szkoły projektowania. Nauczyłam 
się szyć, robić konstrukcje. Potrzeba 
projektowania i szycia wynika z tego, 
że chcę nosić to, co mi się podoba.  
W sklepach bardzo rzadko mogę 
coś takiego znaleźć. Poza tym, nie-
nawidzę chodzić po sklepach i robić 
zakupów. Więc oszczędzam sobie ka-
torgi. Dodatkowo, nie lubię sieciówek  
i nawet rzecz nie w tym, że pół mia-
sta chodzi w takich samych ubra-
niach, ale nie odpowiada mi to, jak 
sieciówki działają, gdzie szyją, jak 
traktują pracowników, jak przyczy-
niają się do trucia środowiska, jaką 
jakość oferują, jak napędzają kon-
sumpcję i kreują wzorce zachowań. 
Oczywiście, nie tylko sieciówka-
mi świat stoi, ale gdy zaczynałam 
swą przygodę z projektowaniem  

i szyciem, niezależnych projektantów, 
marek niszowych było zdecydowanie 
mniej, a właściwie bardzo mało i były 
dużo droższe. I nie było mnie wtedy 
na to stać.

Jak oceniasz wrocławski rynek 
mody, dlaczego sklep stacjonarny?

- Wrocław generalnie nie sprzyja 
osobom, które nie chcą ubierać się  
w sieciówkach. Jest tu bardzo mało 
butików z niezależną modą, właści-
wie, to pewnie można by było je po-
liczyć na palcach dwóch rąk. Wrocła-
wianie są przyzwyczajeni do galerii 
handlowych, których niestety mamy 
niepoważnie dużą ilość. Bardzo trud-
no dotrzeć do nich. Gdyby nie inter-
net, raczej nie byłabym w stanie tu 
funkcjonować.

Najpierw moją klientelę stanowi-
ły w 90% panie z Warszawy, dopiero 
po paru latach wrocławianki zaczęły 
u mnie kupować. Z każdym miesią-
cem jest ich coraz więcej. To również 
dlatego powstał mój wrocławski sklep 
w Hali Targowej. Chciałam, aby panie 
mogły sobie przyjść, wszystko obej-
rzeć, dotknąć , przymierzyć. Wiele 
osób nie potrafi kupować ubrań przez 
internet, dlatego chciałam stworzyć im 
tę możliwość (skoro już mnie poznały i 
polubiły moją markę). Poza tym, fajnie 
jest wyjść z domu do pracy! Najpierw 
szyłam wszystko sama, ale po około 
2 latach, kiedy już miałam stosunkowo 
dużo zamówień, zaczęła szyć dla mnie 
jedna krawcowa. Teraz współpracuję 
z trzema, czterema paniami.

Czy lubisz pokazy i bierzesz 
w nich udział, jak tak to gdzie 
we Wrocławiu?

- Pokazów nie lubię i nie biorę  
w nich udziału, i brać nie chcę. Stre-
sują mnie. Za dużo szumu. Poza tym, 
w dzisiejszym świecie mody, podczas 
pokazu bardziej chodzi o sponsorów, 
ściankę, znane osoby, a nie ubrania.  
Ja takiego świata nie lubię, nie in-
teresuje mnie on i nie chcę w nim 
uczestniczyć. Dużo bardziej wolę 
zaprezentować swoje ubrania na tar-
gach mody, tam spotkać się z moim 
klientem, porozmawiać z nim, po-
znać go. A nie na pokazie mody stać 
na ściance.

Dlaczego Wrocław?
- Wrocław dlatego, że tu mieszkam 

i tu mi dobrze. Jako, że głównie sprze-
daję przez internet, mogę mieszkać 
właściwie gdziekolwiek, więc to mój 
osobisty wybór. Poza tym, jeśli jakieś 
sklepy chcą mieć moją markę u siebie, 
mogą. Współpracuję z kilkoma. Moż-
na mnie znaleźć stacjonarnie również 
poza Wrocławiem, jednak głównie za 
granicą.

Czego byś sobie życzyła jako 
projektantka, co ułatwiłoby Ci 
pracę?

- Jako projektantka życzyłabym 
sobie solidnych krawcowych. Takich, 
które są specjalistkami w swoim fa-
chu oraz dobrych materiałów, które 
można łatwo nabyć. Bo materiały to 
zawsze ogromny problem, bardzo 

ciężko jest znaleźć coś dobrej jakości, 
co wyprodukowane jest w większej 
ilości, tak, że można zapewnić kon-
tynuację danego modelu. Oraz coś, 
co dodatkowo będzie piękną tkani-
ną, naturalną, ciekawą, oryginalną, 
inspirującą.

PULPA, sklep nr 162,  
1 piętro, Hala Targowa,  
Wrocław

PULPA Marta Maruszczyk
zdjęcia: Justyna Zduńczyk

U WROCŁAWSKIEJ PROJEKTANTKI  
UBIERAJĄ SIĘ WARSZAWIANKI

Rozmowa z Martą Maruszczyk, projektantką, właścicielką sklepu Pulpa Shop.

WROSTYLE.COM
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N i e  w s z y s t k o  n a  k o m p o s t , 
nie wszystko do kosza

Porządkując przydomowe ogród-
ki i działki pozbywamy się niechcia-
nych resztek roślin, suchej trawy, 
gałęzi. Tym samym wytwarzamy 
więcej tzw. odpadów zielonych.  
W rozumieniu odpadów komunal-
nych, odpady zielone to odpady 
powstające w wyniku pielęgnacji  
i uprawiania publicznych i prywat-
nych terenów zieleni oraz gromadzo-
ne selektywnie odpady pochodzenia 
roślinnego z targowisk, cmentarzy, 
parków, zieleńców miejskich, ogro-
dów. Zbiórka tego typu odpadów 
powinna odbywać się bezpośrednio 
z nieruchomości, na terenie której 
powstały. Do tego celu mogą służyć 
specjalne biopojemniki bądź syste-
my worków. Właściciel nieruchomo-
ści, na terenie której powstają odpa-
dy zielone, zobowiązany jest do ich 
selektywnego zbierania i przekazy-
wania firmie odbierającej odpady 
komunalne. Z obowiązku zwolnio-
ne są osoby, które prowadzą swoje 
kompostowniki.

We Wrocławiu odpady zielone  
(w szczególności gałęzie, liście, sko-

szona trawa) odbierane są co naj-
mniej raz na dwa tygodnie, w okresie 
od pierwszego dnia marca do ostat-
niego dnia grudnia każdego roku.

Jeśli segregujesz odpady, na tere-
nie swojej nieruchomości zbierasz do 
jednego worka odpady zielone, czyli 
liście, drobne gałęzie, skoszoną trawę 
czy zwiędłe kwiaty.

Worki dostarczają firmy obsługujące 
poszczególne sektory. Te same firmy 
odpowiedzialne są również za wywóz 
odpadów z Twojej nieruchomości.

Pamiętaj! Nie wrzucaj do worków 
na odpady zielone resztek żywno-
ści, odpadków kuchennych, popiołu 
drzewnego, niedopałków.

Odpady zielone można również 
dostarczyć samodzielnie do PSZOK-
-a, do którego jednorazowo można 
przywieźć maksymalnie 6 worków  
o pojemności od 60 do 120 litrów.

Wiosenne sprzątnie w domu
Wiedza o segregacji przyda się przy 

małych przeróbkach i większym re-
moncie. Niewielkie ilości odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych z na-
szego gospodarstwa domowego 
można przekazać do Punktów Selek-
tywnego Zbierania Odpadów Komu-

nalnych. Do PSZOK-ów przyjmowane 
są wyłącznie odpady betonu oraz 
gruz betonowy z rozbiórek i remon-
tów, zmieszane odpady z betonu, 
gruzu ceglanego oraz odpadowych 
materiałów ceramicznych. PSZOK-
-i świadczą te usługi bezpłatnie. We 
Wrocławiu działają dwa PSZOK-i: przy 
ul. Kazimierza Michalczyka 9 oraz 
przy ul. ul. Janowskiej 51.

Przy większym remoncie lub pra-
cach budowlanych opłaca się wyna-
jąć kontener, do którego takie odpady 
będziemy wyrzucać. Kontener można 
zamówić w jednej z firm zajmujących 
się takimi usługami. Firma będzie też 
go opróżniać zgodnie z warunkami 
naszej umowy.

Jeśli ktoś ma gruz, odpady budow-
lane i rozbiórkowe pochodzące z pro-
wadzonej przez siebie działalności 
gospodarczej, czyli niewytworzone 
w gospodarstwie domowym, musi 
zamówić kontener lub worek typu 
„big bag” od firmy specjalizującej się 
w tego typu usługach. Opłata za go-
spodarowanie odpadami wnoszona 
na rzecz Gminy Wrocław nie obejmu-
je bowiem odbioru ww. odpadów.

Mamy jeszcze tzw. odpady wiel-
kogabarytowe, do których zaliczamy 
np. stare meble czy zużyty sprzęt RTV 
i AGD. Nie wolno porzucać ich przy 
śmietnikach czy w innych publicz-
nych miejscach. Na wrocławskich 
osiedlach regularnie rozstawiane są 
kontenery, do których każdy miesz-
kaniec może wyrzucić właśnie ta-
kie starocie. Informacja o terminie  
i miejscu podstawienia kontenerów 

jest udostępniana przez Ekosystem 
na bieżąco. Warto jednak, aby rady 
osiedli, spółdzielnie mieszkaniowe, 
wspólnoty mieszkaniowe czy za-
rządcy zwrócili się do Ekosystemu  
z wnioskiem o zorganizowanie takiej 
akcji, wskazując konkretne usytuowa-
nie kontenerów na swoim terenie.  
W takich przypadkach spółka od razu 
podstawi kontener na odpady wiel-
kogabarytowe.

Zużyty sprzęt RTV i AGD można 
również oddać przy zakupie nowego 
sprzętu – we Wrocławiu funkcjonuje 
obecnie 130 podmiotów, które pro-
wadzą taką usługę. Starą pralkę czy 
lodówkę można poza tym oddać do 
PSZOK-a. Jak widać proekologicznych 
rozwiązań mamy wiele, korzystajmy  
z nich, bo to nie jest trudne.

We Wrocławiu bez zmian
Czytelnicy zadają nam pytanie, co 

zmieni się w lipcu tego roku, kiedy 
wejdą w życie nowe, ujednolicone 
dla całego kraju, zasady segregacji 
odpadów komunalnych. Przypomina-
my, że w naszym mieście takie zmiany 
zostały już wprowadzone i od stycz-
nia tego roku segregujemy śmieci 
według zasad: szkło do zielonego 
pojemnika, papier do niebieskiego, 
metale i plastik do żółtego, a resztki 
kuchenne do brązowego. Pojemniki 
są ustawiane bliżej naszych domów, 
by wygodniej było z nich korzystać.

Więcej informacji o sadach se-
gregacji można znaleźć na stronie 
www.ekosystem.wroc.pl oraz pod 
numerem infolinii: tel. 71 75 86 911,  
71 75 86 912.

Sezon ogródkowy za pasem. Praktycznie pierwsi działkowicze już pracują w swoich  ogródkach, wykorzystując każdy ciepły dzień wiosny. Przypominamy, jak należy postępować  
z odpadami zielonymi, które powstają przy okazji wiosennych prac ogródkowych.

ZIELONO MI, CZYLI WIOSENNE PORZĄDKI  
W DOMU I OGRODZIE

EKOMIASTO

Program jest skierowany do miesz-
kańców Wrocławia posiadających 
przydomowe ogródki oraz wrocław-
skich placówek oświatowych. Udo-
stępniając kompostowniki miasto 
chce edukować mieszkańców i pro-
mować kompostowanie odpadów na 
własne potrzeby przy jednoczesnym 
zmniejszaniu ilości śmieci wyrzuca-
nych do pojemników. Mieszkańcy 
mogą otrzymać 1 kompostownik, 
placówki maksymalnie dwie sztuki.

Do tej pory do mieszkańców tra-
fiło blisko 900 kompostowników. 

Obecnie do rozdysponowania jest 
kolejnych niemal 100 sztuk (93 kom-
postowniki typu THERMO 700).

O użyczenie kompostownika (uży-
czany na 3 lata, następnie przechodzi 
na własność), może wystąpić każdy 
mieszkaniec Wrocławia lub placów-
ka oświatowa, jeśli dysponują miej-
scem pozwalającym na ustawienie 
pojemnika w sposób nie stwarzają-
cy uciążliwości innych mieszkańców, 
dysponują odpadami ulegającymi 
biodegradacji oraz mają możliwość 
zagospodarowania wytworzonego 

kompostu.
W okresie trwania umowy użycze-

nia użytkownik jest zobowiązany do 
składania rocznych sprawozdania 
dot. ilości przetworzonych odpadów 
(cele informacyjne).

Wnioski o użyczenie należy skła-
dać w siedzibie Wydziału Środowi-
ska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego 
Wrocławia, ul. Bogusławskiego 8, 
10, 50-031 Wrocław, pok. 403. Wnio-
ski przyjmowane są w trybie ciągłym 
(bez określonego terminu).

Zakupione dla potrzeb progra-

mu kompostowniki mają trwałość 
określoną na ok. 12 lat oraz są ob-
jęte gwarancją producenta w całym 
okresie obowiązywania umowy.

Kompostowniki są w formie zło-
żonej w kartonach o wymiarach 
950x290x410 mm. Pojemność kom-
postownika – 720 l.

Kompostownik TERMO 700 po-
zwala na poddanie kompostowaniu 
przy pełnym wykorzystaniu i prze-
strzeganiu zaleceń eksploatacyjnych 
1274 kg bioodpadów rocznie, co zo-
stało udokumentowane odpowied-

nimi badaniami przeprowadzonymi 
przez Uniwersytet Przyrodniczy 
w Poznaniu.

Uż y tkownic y opróc z kompo -
stownika (można go odebrać oso-
biście z terenu Kompostowni przy  
ul. Janowskiej lub z PSZOK-a przy  
ul. Michalczyka 9) otrzymują instruk-
cję montażu, instrukcję prawidło-
wego użytkowania, informację na 
temat sposobu określania ilości od-
padów poddanych kompostowaniu 
oraz wzór sprawozdania.

Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia od kilku lat prowadzi  program udostępniania mieszkańcom i wrocławskim placówkom oświato-
wym  kompostowników do przydomowego przetwarzania odpadów zielonych i kuchennych.

ZRÓB SOBIE KOMPOST



nr 3(36), kwiecień 2017 17

Wernisaż w ystaw y o dbył  s ię  
24 marca, obrazy Oli będzie można 
oglądać w Making Place do końca 
kwietnia.!

Głównym gatunkiem dotychczaso-
wej twórczości artystki jest akt. Cha-
rakterystyczne dla niej są ekspresyj-
ne, zawieszone w nieokreślonej lub 
symbolicznej przestrzeni wizerunki 
kobiecego ciała, tworzone śmiały-
mi, grubymi pociągnięciami pędzla, 
mocno skontrastowane, o pełnych 
formach. Artystka konsekwentnie 
pielęgnuje własny styl niezależnie od 
zmieniających się trendów, zawsze  
w zgodzie z własnym wnętrzem.

Nagość pozbawionych ubrań ciał 
przenosi obserwatora do świata in-
tymnych, skrywanych emocji, bez-
pośrednich uczuć i pozaintelektual-
nych doświadczeń. Pozwala zetknąć 
się z tą częścią nas, którą na co dzień 
zasłaniamy konwenansami, której 
nie dajemy dość miejsca w życiu,  
o której zapominamy, którą spycha-
my do nieświadomości. Akty bez twa-
rzy stają się portretem najgłębszych 
wewnętrznych przeżyć.

Tym razem Ola zdecydowała się na 
prezentację tych prac z ostatnich lat, 
z którymi łączy ją szczególna więź 
emocjonalna. Dlatego na wystawie 
pojawiły się bardzo różnorodne te-
matycznie obrazy, a między aktami 
prace z gatunków nigdy nie pre-
zentowanych przez nią publicznie – 
martwa natura i pejzaż. W klimatycz-
nym, surowym miejscu stworzonym  
w nieczynnym budynku kolejowym 
zawisły wspomnienia z wakacji, ulot-
ne inspiracje, symboliczne obrazy  
z dedykacjami, akty na zamówienie 
i te malowane z wyobraźni – we-
wnętrzne światy artystki.

Wystawa w założeniu jest też sym-
bolicznym powrotem do czynnej 
sztuki i rozszerzeniem twórczości  
o nowe tematy. Zainteresowani pra-

cami Oli mogą śledzić jej działania  
i nawiązać kontakt z artystką przez 
profil na Facebooku (Aleksandra 
 Wiśniewska  painting). Na co dzień jedno  
z ostatnich dzieł Oli, mural otwiera-
jący wnętrze lokalu na paryską uli-
cę, można zobaczyć w Bistro Gisel-
le przy ul. Szewskiej, a na wystawę 
zapraszamy do Making Place, przy  
ul. Pułaskiego 48.

Hanna Najbar

NAGOŚĆ UZEWNĘTRZNIONA
Aleksandra Wiśniewska jest absolwentką Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Opolu, we Wrocławiu studiowała historię sztuki. W nowym, na artystycznej mapie Wro-
cławia, miejscu – Making Place – można oglądać jej obrazy – to bardzo osobista wystawa, która długo się rodziła.

POLECAMY
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BIZNES NIERUCHOMOŚCI

Dokonująca się rewolucja mobilna 
i technologiczna całkowicie zmieni-
ła styl pracy. Młodzi, zdolni ludzie, 
których firmy starają się pozyskać do 
pracy, chcą mieć możliwość wyboru 
zarówno czasu, jak i miejsca wykony-
wania obowiązków. Oczekują różno-
rodności. Poszukują w niej inspiracji 
i możliwości rozwoju. Przywykli do 
wielozadaniowości i częstych zmian 
trybu pracy. 

Firma, która chce ściągnąć do sie-
bie najlepszych pracowników mło-
dego pokolenia, powinna przyjrzeć 
się zatem najnowszym trendom  
w projektowaniu przestrzeni biuro-
wej, by móc zapewnić im odpowied-
nie środowisko, w którym będą czuli 
się najlepiej.

Różnorodność stref i rozwiązań 
aranżacyjnych

Specjaliści z firmy doradczej Wal-
ter Herz podpowiadają, że punktem 
wyjścia do opracowania nowocze-
snej koncepcji aranżacji przestrzeni 
biurowej powinno być zdefiniowanie 
specyfiki i dynamiki pracy zespołu. 
Miejsce pracy musi odpowiadać 
o c zek iwaniom pr ze ds t awicie l i 
wszystkich pokoleń i umożliwiać 
wykonywanie jej zgodnie z ich wła-
snymi preferencjami, dzięki dostę-
powi do różnorodnych rozwiązań 
aranżacyjnych. Przede wszystkim 
takich, które stwarzają okazję do 
integracji i wymiany doświadczeń. 
Rozkład wnętrza powinien sprzyjać 
koncepcyjnemu myśleniu oraz da-
wać możliwość relaksu i czerpania 
energii z otoczenia.

Zgodnie z założeniami koncepcji 
Activity-Based Working, która co-
raz bardziej jest widoczna w Polsce, 
biuro musi oferować różnorodne 
rodzaje przestrzeni, które odpo-
wiadają odmiennym trybom pracy 

różnych osób. W myśl zasady smart 
workingu powierzchnia biurowa 
powinna być w pełni dostosowana 
do rodzaju aktywności poszcze-
gólnych członków zespołu. Aby ją 
zdefiniować, jak zauważają eksper-
ci Walter Herz, firmy coraz częściej 
decydują się na przeprowadzenie 
badania nawyków i modelu pracy 
teamu. Poza stylem pracy, o kształ-
cie biura powinna decydować tak-
że kultura danej organizacji oraz 
potrzeby dotyczące technologii  
i obiegu informacji w firmie, zazna-
czają specjaliści. 

W biurach tworzonych w duchu 
Activity-Based Working mieści się 
wiele stref, z których każdy korzy-
sta w zależności od aktywności, 
jaką chce wykonywać. Należą do 
nich miejsca spotkań nieformal-
nych, pokoje do konsultacji, po-
mieszczenia projektowe, miejsca 
do rozmów telefonicznych, chillo-
ut-roomy i przestrzenie typu bre-
ak-out, czy strefy relaksu. Zapew-
niają, zarówno warunki do pracy 
w skupieniu, pracy zespołowej, jak  
i do wymiany informacji i wypoczyn-
ku.

Pomocne w burzy mózgów
– W tego typu biurach w ciekawy 

sposób przygotowane są na przykład 
pokoje projektowe, zwracają uwagę 
specjaliści Walter Herz. – To przestrze-
nie, gdzie można pisać na ścianach  
i tablicach, przyczepiać w różnych 
miejscach notatki wynikające z dys-
kusji, którą można prowadzić będąc 
stale w ruchu. Utrwalane wzrokowo 
pomysły są efektywniejsze, biorąc 
pod uwagę, że wyobraźnia i pamięć 
wzrokowa są skuteczniejsze niż pa-
mięć słuchowa. W ten sposób rozmo-
wa popychana jest bez przeszkód do 
przodu – przyznają doradcy.

W biurach urządzanych zgodnie 
z najnowszymi trendami, których 
podstawą jest wygoda pracowni-
ków, tworzone są stanowiska, które 
umożliwiają bardziej ergonomiczną 
pracę. Można je dopasowywać do in-
dywidualnych potrzeb, zarówno pod 
względem designu, jak i ustawienia 
mebli, np. regulować wysokość blatu 
w zależności od wzrostu pracownika, 
czy dostosowywać do pracy w róż-
nych pozycjach. Przy czym, nie każda 
osoba ma przypisane biurko, często 
są to miejsca pracy rotacyjne.

Mobilne rozwiązania modułowe
Przestrzeń biurowa w nowocze-

snym biurze powinna być też tak 
urządzona, żeby dawać możliwość 
sz ybkiego dokony wania zmian  
w przypadku transformacji organiza-
cyjnej w firmie. Stąd, jak zaznaczają 
specjaliści Walter Herz, w aranżacji 
biur wykorzystywane są teraz mo-
bilne rozwiązania modułowe.

Systemy modułowe pozwalają 
na szybką reorganizację przestrze-
ni biurowej zgodnie z bieżącymi 
potrzebami firmy. Dzięki nim two-
rzone są swoiste pomieszczenia  
w pomieszczeniach w formie aku-
stycznych kabin, które można swo-
bodnie przenosić w różne części 
biura. Ich wyposażenie nie ustępuje 
temu w tradycyjnych pokojach. Ela-
styczne kształtowanie przestrzeni 
ułatwiają też meble na kółkach. 

Liczy się człowiek i elastyczność
Najważniejsza w biurze nie jest 

dziś stylistyka aranżacji, a człowiek  
i jego wygoda. Na znaczeniu zyskuje 
jakość środowiska pracy, w tym takie 
czynniki jak akustyka i doświetlenie 
wnętrz oraz parametry powietrza. 
Przestrzeń biurową dopasowuje 
się do pracownika, a nie odwrotnie.  

A kluczowym elementem w procesie 
wyposażania biur staje się komuni-
kacja i praca zespołowa.

Specjaliści Walter Herz podkreśla-
ją, że zmiany w sposobie myślenia 
o aranżacji biur widać już nawet w 
przypadku konserwatywnie nasta-
wionych klientów, którzy jeszcze 
niedawno nie brali pod uwagę tego 
typu zmian. Zaznaczają, że rośnie 
liczba firm, które korzystają z po-
mocy przy adaptacji nowego biura. – 
Doradztwo w tej dziedzinie stało się 
na tyle popularne, że utworzyliśmy 
specjalny dział dedykowany tej usłu-
dze, informują eksperci Walter Herz.

Nieformalna wymiana myśli
W każdej firmie najważniejsza jest 

praca zespołowa i dobry przepływ 
informacji. Podstawą innowacji jest 
przecież współpraca. Dobrze za-
projektowane biuro musi więc do-
starczać licznych okazji do wymiany 
poglądów i pomysłów pomiędzy 
pracownikami. Stwarzać okazje do 
nieformalnych rozmów, a nawet 
sporów.

Odpowiednimi miejscami do 
takiej aktywności są przestronne 
kuchnie i jadalnie. W tym celu także 
automaty z kawą ustawia się tylko 
w jednym miejscu, żeby stworzyć 
szansę poznania się pracowników  
z całej firmy. Podobną funkcję pełnią 
również strefy relaksu, które dodat-
kowo przyczyniają się do integracji  
i wzmocnienia więzi w zespole.

Miejsca pracy, które są dziś atrakcyjne 
dla pracowników to biura naszpikowa-
ne nowoczesnymi technologiami, jak 
internet rzeczy, big data, technologia 
wirtualnej rzeczywistości, czy różnego 
rodzaju aplikacje. Szczególnie zawrot-
ną karierę robi obecnie internet rzeczy 
(Internet of Things), dzięki któremu za 
pomocą smartfonu można sterować 
wszystkimi funkcjami w biurze.

Strefy relaksu i co-working
Sami deweloperzy także starają 

się, by przestrzeń w nowych biurow-
cach poddawała się różnym aranża-
cjom i sprzyjała rozwojowi najem-
ców. Założenia funkcjonalne często 
uwzględniają tworzenie przestrzeni 
co-workingowych w budynkach, 
które ułatwiają współpracę pomię-
dzy firmami, w tym np. wymianę 
miedzy start-upami i wytrawnymi 
graczami rynkowymi.

W nowoczesnych budynkach biu-
rowych mieszczą się zielone miejsca 
przeznaczone do relaksu i sportu  
z dostępem do Wi-Fi. Integracji na-
jemców sprzyjają takie ścianki wspi-
naczkowe, zielone tarasy, bieżnie, 
czy nawet boiska, wymieniają spe-
cjaliści Walter Herz. Deweloperzy 
podchodzą do aranżacji przestrzeni 
w częściach wspólnych budynków 
coraz odważniej. Adaptowanymi na 
polski rynek, najnowszymi pomysła-
mi są biurowce pozbawione recepcji 
na rzecz na przykład wspólnej, dużej 
kuchni, czy obszernej strefy co- wor-
kingowej.

O WALTER HERZ
Walter Herz świadczy specjali-

styczne usługi doradcze w sekto-
rze nieruchomości komercyjnych. 
Wspiera polskie i międzynarodowe 
firmy w komercjalizacji, wynajmie  
i administrowaniu nieruchomościa-
mi. Pomaga klientom w procesie in-
westowania i zarządzaniem projek-
tami. Współpracuje z inwestorami 
prywatnymi oraz instytucjonalnymi, 
firmami deweloperskimi i fundusza-
mi inwestycyjnymi. Firma jest zrze-
szona w klubie Fundacji ProProgres-
sio i należy do organizacji ASPIRE. 
Zdobyła nagrodę Rising Star of the 
Year 2016 w konkursie CIJ Awards.

W BIURZE WAŻNY JEST CZŁOWIEK I JEGO WYGODA
Aranżację przestrzeni biurowej determinuje dziś przede wszystkim dynamika i tryb pracy zespołu. To ludzie, którzy będą w tej przestrzeni przebywać, mają największy wpływ 
na to, jak ich otoczenie będzie zaaranżowane.  
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HISTORIA

1 kwietnia 1945 r. 6. Armia oblega-
jąca Wrocław rozpoczęła szturm na 
miasto od strony zachodniej. Wcze-
śniejsze próby ataku od południa 
nie przyniosły rezultatu. Utknął w 
gruzach zniszczonego miasta. Od za-
chodu teren był mniej zurbanizowany 
co dodatkowo sprzyjało użyciu broni 
pancernej. Do walczących tam już 
jednostek czołgów i dział samobież-
nych 3 kwietnia dołączył 374. Gw. Pułk 
Ciężkiej Artylerii Samobieżnej pod 
dowództwem pułkownika gwardii 
N. W. Smirnowa. Jednostka ta została 
wydzielona z rezerwy 1 Frontu Ukra-
ińskiego i podporządkowana 6. Armii. 
Miała na wyposażeniu 21 dział samo-
bieżnych ISU-152 i wspierała 294. 
Dywizję Strzelecką (DS), nacierającą 
wzdłuż zachodniego brzegu Odry. 15 
kwietnia oddziały radzieckie dotarły 
do nasypu kolejowego, biegnącego 
od „poznańskiego” mostu kolejowe-
go poprzez stację Wrocław Popowice 

na południe, w stronę stacji Wrocław 
Mikołajów. Na tej wysokiej przeszko-
dzie (od 6-8 metrów) o stromych zbo-
czach i szerokości od 4 do 14 torowisk 
kolejowych front ustabilizował się na 
kilka dni. 

Niemcy na tym odcinku wysadzili  
w powietrze istniejące wiaduk-
ty, które również uniemożliwiały 
przejazd broni pancernej. Rosjanie 
przygotowywali się do natarcia, 
które miało się rozpocząć 18 kwiet-
nia. 374 Gw. Pułk Ciężkiej Artylerii 
Samobieżnej przydzielono do 112. 
DS. Obie jednostki zgrupowały się  
w rejonie stacji Wrocław Popowice, a 
nie obok dworca kolejowego Mikoła-
jów, jak błędnie dotychczas podawano  
w polskich publikacjach.

W ciągu dwóch kolejnych dni sa-
perzy przy pomocy ładunków wy-
buchowych, a następnie łopatami 
niwelowali zbocza nasypu, tak aby 
mogły przejechać przez niego dzia-

ła samobieżne. Obie jednostki miały 
przeprowadzić 18 kwietnia 1945 r. 
bardzo śmiały manewr. Po trzygo-
dzinnym przygotowaniu artyleryj-
skim miał rozpocząć się szturm, który 
na tym odcinku, w razie powodzenia 
miał zakończyć się zajęciem sporego 
przyczółka na prawym brzegu Odry. 
4 bateria z 374 Gw. Pułk Ciężkiej Ar-
tylerii Samobieżnej miała z zabra-
nym na pancerzach desantem 50 
żołnierzy po przejechaniu nasypu, 
na maksymalnej prędkości ominąć 
niemieckie pozycje i: „wyjść na za-
chodni brzeg rzeki Odry (w rejonie 
obiektu 25) [most kolejowy przy  
ul. Gnieźnieńskiej – przyp. RS], zdo-
być przeprawy przez rzekę Odrę  
i utrzymać je do podejścia piechoty.”. 
Następnie zamierzano sforsować rze-
kę i zająć teren ówczesnej elektrowni 
(dzisiejszej elektrociepłowni przy ul. 
Łowieckiej – przyp. RS)

Pozostałe baterie wspierane przez 
piechotę ze 112. DS. miały: „zająć 
obiekty: 15 (stacja kolejowa Popo-
wice – przyp. RS), 83 (skład paliw  
i przystań – dzisiejsza Górka Szcze-
pińska – przyp. RS) i wyjść na rubież: 
wschodni skraj strzelnicy, stocznia, 
zająć pozycję do forsowania Odry, 
zająć kwartał 167 (teren ówczesnej 
elektrowni, dzisiejszej elektrocie-
płowni – przyp. RS) (...)”. Plan jednak 
nie powiódł się, a nacierający ponieśli 
duże straty. W sprawozdaniu 6. Armii 
podsumowującym użycie broni pan-
cernej w kwietniu 1945 r. tak skróto-
wo opisano przebieg zdarzeń i wyja-
śniono przyczyny porażki:

„Trzygodzinne przygotowanie arty-
leryjskie zakończyło się o g. 10 (czas 
moskiewski, w ówczesnym Wrocławiu 
g. 9 – przyp. RS), ale atak rozpoczął się 
o g. 11 dlatego, że przejście dla dział 
samobieżnych w nasypie kolejowym 
nie było gotowe. Baterie przerwały 
obronę przeciwnika i dotarły w rejon 
strzelnicy. Desant w liczbie 50 ludzi, 
został częściowo zniszczony, część  
z żołnierzy zeskoczyła z pojazdów 
jeszcze na nasypie, piechota z bata-
lionów strzeleckich nie wykorzystała 
okazji i zaległa przy nasypie kolejo-
wym. Dalszego postępu baterie nie 
osiągnęły z powodu nieobecności 
piechoty, a wpadając w okrążenie 
baterie musiały odpierać kontrataki 
piechoty z Panzerfaustami i czołgów 

przeciwnika, ponosząc bezpowrotne 
straty.”

O g. 10 w miejscu radzieckiego 
przełamania pojawił się bowiem 
ppor. Leo Hartmann z 1 kompanii 
pancernej z niszczycielem czołgów 
Jagdpanzer IV i 5 działami samobież-
nymi StuG III. W rejonie strzelnicy 
przy zakręcie przy obecnej ul. Dłu-
giej uderzył w skrzydło pancernej 
szpicy kierującej się w stronę Odry. 
Działa samobieżne ISU-152 wystawi-
ły swoje boczne pancerze na ostrzał, 
a aby odpowiedzieć ogniem swoich 
haubic pojazdy musiały się całe ob-
rócić. Niemcy ogniem swoich wozów 
bojowych skutecznie powstrzymali 
radzieckie natarcie, a pozbawione 
piechoty działa samobieżne znalazły 
się częściowo w okrążeniu.

O g. 15.30 Niemcy przeprowadzili 
kontratak, podczas którego według 
radzieckich meldunków: „przeciwnik 
spalił wszystkie działa samobieżne, 
które wpadły w okrążenie. W trakcie 
walki pułk dział samobieżnych stracił 
– 18 ISU, z czego w okrążeniu spaliło 
się 14 ISU 152.”

Natomiast w innym raporcie spo-
rządzonym kilka dni później napisa-
no, że podczas odpierania pierwsze-
go kontrataku (o g. 10 – przyp. RS) 
spalone zostały 3 ISU-152, natomiast 
podczas drugiego o g. 15:30 spalo-
nych zostało 12 radzieckich dział sa-
mobieżnych, zginęło 11 ludzi, rannych 
było 21. W tym przypadku liczba strat 
maleje do 15 dział samobieżnych.

Wieczorem 18 kwietnia na pobojo-
wisku w pobliżu zakrętu na ul. Długiej, 
gdzie walczył Hartmann odnaleziono 
radzieckie działo samobieżne ISU-152, 
które wpadło do głębokiego leja po 
bombie i ugrzęzło. Niemcy chcieli wy-
dobyć pojazd i użyć do wzmocnienia 
własnych szczupłych sił pancernych  
w „Festung Breslau”. Wtedy okazało 
się, że w środku jest załoga, która 
zaczęła wyrzucać na zewnątrz gra-
naty ręczne (na uzbrojeniu załóg 
ISU-152 było to 25 granatów F-1),  
a nawet strzelać z haubicy. Mimo 
kilku wezwań ze strony Niemców do 
poddania się, załoga nie złożyła broni. 
Działo samobieżne zniszczono Pan-
zerfaustem.

Jak wspominał ppor. Hartmann: 
„Często zastanawiałem się, czemu 
załoga nie wysiadła, tylko dalej wal-

czyła. Ten czołg mający duży biały 
numer „45” był czołgiem dowódcy 
jednostki. Rano jak jego jednostka 
ruszyła do ataku, przeszła przez na-
syp i ruszyła do szturmu, on wpadł do 
leja. Jego ludzie zostali bez dowódcy, 
wtedy ja przybyłem z moim działem 
i zacząłem do nich walić. Rosyjski do-
wódca zobaczył rozmiar katastrofy  
i bał się wrócić, wolał zginąć w walce. 
(...)” W zniszczonym w leju ISU-152 
wraz ze swoją załogą poległ praw-
dopodobnie gwardii starszy lejtnant 
Nikołaj Iwanowicz Zimin, dowódca 
4 baterii. To właśnie ten pododdział 
miał za zadanie śmiałym manewrem 
dotrzeć tego dnia do brzegu Odry.

W innym raporcie jako przyczyny 
czemu ten zamiar nie udał się jako 
przyczyny podano m. in.: „(...) 3. Pie-
chota 112. DS i desant siedzący na 
pancerzach dział samobieżnych , nie 
wspierała działań dział samobież-
nych, w wyniku czego działa samo-
bieżne poniosły duże straty, głównie 
od ognia Panzerfaustów.

4. Piechota nie była nauczona 
działać w roli desantu i nie potrafiła 
współdziałać z działami samobież-
nymi.

5. Oficerowie pododdziałów pie-
choty, szczególnie desantu, utracili 
kontrolę na żołnierzami i nie dowo-
dzili nimi. (...)

7. Działa samobieżne i ich załogi 
działały odważnie, z inicjatywą.”.

Tekst i zdjęcia Radosław Szewczyk  
Autor jest pracownikiem Archiwum Wojskowego  

w Oleśnicy
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NIEZNANE EPIZODY „FESTUNG BRESLAU”.
POGROM GWARDYJSKIEGO PUŁKU

Około 25 wozów bojowych, niemieckich i radzieckich wzięło udział w największej potyczce  pancernej podczas walk o „Festung Breslau”. 18 kwietnia 1945 r. starły się one w re-
jonie  dzisiejszej ul. Długiej, na działkach. Co ciekawe nie wzięły w niej udziału czołgi, tylko działa  samobieżne i niszczyciel czołgów. Radziecki 374 Gwardyjski (Gw.) Pułk Ciężkiej 
Artylerii  Samobieżnej stracił w tej walce prawie wszystkie swoje wozy bojowe.
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W świecie motoryzacji na rynek 
wejdzie nowa Kia Picanto. Za jej na-
pęd odpowiadają dwa benzynowe 
silniki. Pierwszy jest trzycylindrowy 
o pojemności 1 l, rozwijający mak-
symalną moc 67 km przy 5500 obr./
min., a maksymalny moment obroto-
wy 96 Nm przy 3500 obr./min. Drugi 
silnik to jednostka czterocylindrowa 
o pojemności 1,2 l, osiągająca mak-
symalną moc 84 km przy 6000 obr./
min., z maksymalnym momentem 
obrotowym 122 Nm przy 4000 obr./

min. W skład podstawowego wypo-
sażenia wchodzi m.in.: 6 poduszek 
powietrznych z pakietem systemów 
bezpieczeństwa z ESC, elektryczne 
sterowanie przednich szyb i drzwi, 
czujnik zmierzchu, czy 14&quot; sta-
lowe obręcze kół z oponami 175/65 
R14. Jazdę może urozmaicać radio-
odtwarzacz MP3 z RDS sterowany 
z koła kierownicy oraz Bluetooth  
z zestawem głośnomówiącym do te-
lefonu. Cena bazowa wersji M wynosi 
39 900 zł. 

KWIETNIOWY PRZEGLĄD TECHNOWINEK
Wiosna zapanowała już na całego. Idealna pogoda na przejażdżkę nową Kią Picanto. W drogę  można zabrać laptop Lenovo, na którym zagramy w najgorętsze tytuły kwietnia.

fot. mojafirma.infor.pl

fot. redbarrelsgames

fot.planetagracza legion 720 fot. komputerswiat

TO LUBIĘ

W kwietniu zadebiutuje nowa linia 
laptopów. Lenovo Legion Y520 oraz 
Y720 zostały  stworzone dla graczy, 
więc nastawione są przede wszyst-
kim na wysoką wydajność, przy  do-
brze skonstruowanych klawiaturach  
i wygodnie rozmieszczonych por-
tach. Y520  wyposażony jest w proce-
sory Intel Core i7 7 generacji. Dostęp-
ne wersje graficzne to:  NVIDIA GTX 
1050/1050GTi lub AMD RX-560M.  
Z pamięcią do 16 GB RAM oraz  an-
tyodblaskową matrycą IPS 15,6 cala. 
Do wyboru otrzymamy dysk PCIe SSD  

o pojemności  do 512 GB lub pojemny 
dysk HDD do 2TB. Model Y720, poza 
wyżej wymienionymi  parametrami, 
zawiera również dedykowaną kartę 
graficzną GeForce GTX 1060. Aby  
wydajność była jeszcze bardziej 
efekty wna, laptop w yposażono  
w podwójne metalowe  wentylatory 
i otwory wentylacyjne. Oba modele 
posiadają ponadto aplikację Lenovo 
Sense  Nerve, która ułatwia dostoso-
wanie ustawień. Ceny Y520 zaczyna-
ją się od 3899 zł, natomiast  Y720 od 
5699 zł.

Nowe smartfony od Samsunga, 
czyli Galaxy S8 i S8+ w sprzedaży 
dostępne będą od 19 kwietnia. Oba 
modele różni wielkość ekranów. S8 
posiada wyświetlacz o przekątnej 
6,2 cala, S8+ natomiast 5,8 cala. Ten 
pierwszy wzbogacony został także w 
akumulator o pojemności 3500 mAh, 
co skutkuje dłuższym działaniem na 
jednym ładowaniu. W smartfonach 
znajdują się m.in.: ośmiordzeniowy 
procesor Exynos 8895, 4 GB RAM, 
64 GB pamięci oraz dwa aparaty: 12 
Mpix, f/1.7 i przedni 8 Mpix f/1.7. Ceny 
w podstawowej wersji to: 3499 zł  
w przypadku S8 i 3949 zł za Galaxy 
S8+.

11 kwietnia nastąpi nowa 
aktualizacja systemu opera-
cyjnego Windows 10. Creators 
Update wprowadzi system 3D, 
dzięki któremu można będzie 
korzystać z okularów z funkcją 
transmisji danych zamiast moni-
tora. Do tego zostanie dodany 
zupełnie nowy program Paint 
3D. Umożliwi tworzenie wła-
snych obiektów we wspomnia-
nej przestrzeni, które można ko-
lejno udostępniać przez platfor-
mę online. Optymalizacji zosta-

nie poddany także widok menu 
Start. Teraz kafelki będzie moż-
na grupować w foldery. Proces 
ich tworzenia przypomina ten 
ze smartfonów, czyli przeciąga-
nie jednego kafelka nad drugi i 
upuszczenie go, aby ugrupować 
je w jeden zbiór. Zmianie i roz-
budowie ulegnie przeglądarka 
Edge. Creators Update wzmocni 
również wielordzeniowe proce-
sory, które otrzymają możliwość 
blokowania treści Flash.

Gorąco będzie na rynku gier. 
Nie tylko ze względu na wiosen-
ną temperaturą, ale atrakcyjność 
nadchodzących tytułów. Uwagę 
przyciąga m.in.: Outlast 2. Fani 
horrorów z pewnością pamiętają 
tę pierwszoosobową produkcję, 
k tóra poddała próbie odwagi 
wielu graczy na całym świecie.  
W najnowszej odsłonie trafiamy do 
odciętej od świata wioski w Arizo-
nie. Mechanika rozgrywki pozosta-

ła nietknięta – czyli dalej naszym 
jedynym rozwiązaniem w starciu  
z przeciwnikiem - będzie ucieczka. 
Dla głodnych wirtualnych przeżyć, 
ale nie wymagających tylu ner-
wów, proponujemy Syberię 3. Po-
przednie dwie odsłony uważane 
są za jedne z najlepszych produk-
cji w historii gier przygodowych. 
Tym razem nasza bohaterka Kate 
musi wydostać się z wioski Val-
sembor, do której trafia po tym, jak 

plemię nomadów ratuje jej życie. 
Fanom FPS-ów polecamy Sniper: 
Ghost Warrior 3 - jedną z najlep-
szych polskich serii. Jako Jonathan 
North trafimy do Gruzji w realiach 
zimnowojennego konfliktu po-
między Stanami Zjednoczonymi  
a Rosją. Tym razem mamy znacz-
nie większą swobodę działania,  
a na produkcję przeznaczono oko-
ło 40 milionów złotych.

fot. flsamsunggalaxys8 cnet.com
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„Pamelo, żegnaj” to tytuł książki au-
torstwa wrocławskiego dziennikarza 
Roberta Migdała. Książka to rozmowa 
autora z bohaterką opowieści. 

Dzięki „Tercetowi” Iza i Zbyszek 
zwiedzili cały świat, w samych Sta-
nach Zjednoczonych byli 49 razy. 
Koncertowali w Las Vegas, Metropo-
litan Opera, Paryskiej Olimpii, Radio 
City w Nowym Jorku.

Płyty z piosenką „Pamelo, żegnaj” 
– największym hitem wyśpiewanym 
przez Izabellę Skrybant- Dziewiąt-
kowską − rozeszły się w wielomiliono-
wych nakładach, a przebój ten nucą 

kolejne pokolenia fanów. Jedno jest 
pewne: „Tercet Egzotyczny” nie ist-
niałby bez Izabelli, a Izabella 
nie istniałaby bez „Tercetu”. 
To ona nadaje mu rytm, ona 
przyciąga tłumy na koncerty 
− i to od pół wieku... „Tercet” 
jest wszak jednym z najdłużej 
śpiewających zespołów, które 
nadal koncertują i nagrywają 
płyty.

Oto prawdziwa historia 
życia Izabelli Skrybant-Dzie-
wiątkowskiej. Historia, którą 
napisało jej życie. To również 

ponad 50 lat historii polskiej muzyki 
rozrywkowej.

PAMELO, ŻEGNAJ
Mówią, że taka miłość się nie zdarza. Jej się zdarzyła, kiedy spotkała na swojej drodze Zbigniewa Dzie-
wiątkowskiego. Izabella Skrybant-Dziewiątkowska na scenie to wulkan energii. Dla wielu Polaków 
była i jest gwiazdą największego formatu, która mimo zdobycia wielu złotych, platynowych i dia-
mentowych płyt oraz nagrania setek piosenek, pozostała sobą − Izą z sąsiedztwa. Jej życie to gotowy 
materiał na scenariusz filmowy.

Zapraszamy 

na spotkanie z panią 

Izabellą Skrybant-Dziewiątkowska,  

które odbędzie się 26  kwiet-

nia 2017 roku o godzinie 18.00 

w salonie empik Renoma.
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roślinna

kabaret
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Do dziś w Finlandii można spotkać 
właśnie sauny dymne, choć w bar-
dziej nowoczesnej formie drewnia-
nych chatek. Seanse w nich odbywają 
się bardzo rzadko, najczęściej z okazji 
świąt i  ważnych uroczystości, na któ-
re zaprasza się rodzinę i znajomych.

Trochę historii
Pierwsze sauny dymne (savusau-

na), bezkominowe, były ziemiankami, 
w których kamienie ogrzewane były 
palonym przez kilka godzin drew-
nem. Dym wypuszczany był z nich 
dopiero przed pierwszymi kąpielami, 
a jego zapach traktowano jako ele-
ment rytuału oczyszczenia. Dowie-
działem  się, że po kąpieli schłodzić 
można się w roztopionym do tego 
celu kawałku jeziorka. Ja wiem, jak  
znoszę zimną wodę, nieeee, za nic  

w świecie nie wejdę do przerębla. 
Miejsce otwarte jest jedynie do 
godz. 20, dlatego szybko uzupełnili-
śmy kalorie po wcześniejszym treku, 
wsiedliśmy do samochodu i w scene-
rii intensywnych, świeżych opadów 
śniegu ruszyliśmy do miejscowości  
Kiilopää, która jak okazało się jest nie 
tyle sauną, co całym centrum hotelo-
wo-wypoczynkowym.  

R z u c i ł e m  s i ę  w  o t c h ł a ń . . . 
przerębla

Bilety (13 EUR), w formie opasek na 
rękę, kupić trzeba w głównym budyn-
ku. Gdy doszliśmy na miejsce, zoba-
czyliśmy obsypaną śniegiem po sam 
dach, małą drewnianą chatę. Były to 
tylko  pozory, bo miejsce było sporo 
większe, niż wyglądało na pierwszy 
rzut oka. W drzwiach i oknach wpra-

WROCŁAWIANIN W PODRÓŻY

FINLANDIA: OWIANI DYMEM, SKĄPANI W LODZIE
Dziś w ramach naszego cyklu „Wrocławianin w podróży” zapraszamy do Finlandii. Podczas  eskapady po tym kraju, udało nam się odnaleźć miejsce w pobliżu 
miejscowości Saariselkä, w  którym 3 razy w tygodniu organizowane są wieczory saunowe, a do dyspozycji jest także sauna dymna.
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wione były matowe, klimatyczne szy-
by. Weszliśmy do środka. Zaraz... to 
nie matowe szyby, a szron na szkle! 
Dlaczego nie ma tu ogrzewania?! Po 
korytarzu przemieszczały się grupki 
ludzi, od kilkuletnich dzieci po sędzi-
wych dziadków odzianych jedynie w 
stroje kąpielowe, a ja odczuwałem  
zimno stojąc tam w kurtce i czap-
ce! Na podłodze leżał śnieg. Nie! ja 
chcę ciepła. Po tygodniu spędzonym  
w dwucyfrowych mrozach chcę roz-
grzać swoje ciało do normalnej tem-
peratury. W malutkim przedsionku su-
chej sauny rozebraliśmy się i rzuciliśmy 
swoje rzeczy w jeden kąt.  Żadnych 
szafek, kluczyków czy kłódek. Pełne 
zaufanie i bezpieczeństwo. Podobnie 
zresztą, jak w kwestii wspomnianych 
wcześniej biletów wstępu, których 
nikt nie kontrolował. Nie było tu nawet  
żadnej osoby, która mogłaby to zrobić.

Przeszliśmy do drzwi prowadzą-
cych do sauny dymnej. Problem  
w tym, że do pokonania było  jeszcze 
20 metrów na otwartej przestrzeni, 
nago, boso, Bożesz ty mój! Skurcze 
mięśni palców stóp,  zimno jak jasna 
cholera, a przed nami widok na je-
ziorko – nieeee, za nic w świecie nie 

wejdę do  przerębla! Wreszcie zasie-
dliśmy na ławkach, nad ogromnym 
piecem. W środku było ciemno, przez  
malutkie okienka w drzwiach wpadało 
jedynie trochę światła z latarni zawie-
szonej przed wejściem.  Po drabinie 
wgramoliliśmy się na pięterko, które 
było tak niskie, że co jakiś czas słychać 
było  wyrazy uznania dla budowni-
czego z ust tych, którzy nie zdążyli 
się w porę pochylić. Co ciekawe, tylko  
w języku polskim, mimo że poza na-
szą piątką wewnątrz było kilkoro Fi-
nów. Może są niżsi?  Temperatura, z 

powodu często otwieranych drzwi, 
też nie była wyjątkowo wysoka. 
Po kilkunastu  minutach starszy Fin 
podniósł się ze swojej ławki i pod-
szedł do stojącego przy piecu wiadra.  
Chwycił za chochlę i wylał na rozgrza-
ne do czerwoności kamienie kilka li-
trów wody. Chwilę  później para ude-
rzyła w nasze drogi oddechowe z taką 
mocą, że nabieranie powietrza do płuc  
musiało odbywać się bardzo powoli, 
żeby nie sprawiać bólu, a nasze ciała 
puściły soki. Skończyły  się powątpie-
wania w skuteczność działania fińskiej 
sauny dymnej. W powietrzu czuć było 
wyraźnie aromat palonego drewna  
i dymu niczym w wędzarni. Nasze 
stroje i ręczniki po powrocie pachnia-
ły  jak kiełbasa jałowcowa. My zresztą 
pewnie też. Uderzenie gorąca wytrzy-
maliśmy przez kilka  minut, po czym 
wyszliśmy ochłodzić się. Dobrze. Raz 
się żyje. Skoro wszyscy, to i ja. Rzuci-
łem swój ręcznik na barierkę. Złapa-
łem się najpierw poręczy, a później 
liny zawieszonej dla  bezpieczeństwa 
nad jeziorkiem. Aaaaaa! Wszedłem 
do przerębla! Co ja tu robię? Metr ode 
mnie leży śnieg, a ja stoję do pasa  
w wodzie! Zanurzyłem się jedynie do 

połowy, łącznie z tymi najmniej od-
pornymi na temperaturę częściami 
ciała. Jak to określił kolega Łukasz, 
widząc moje zdjęcie z  tego miejsca: 
„Podobno w tym miejscu tempera-
tura potrafi spaść do zaledwie kilku 
centymetrów” -  święte słowa. Górę 
ciała jedynie solidnie ochlapałem.  
A teraz biegiem z powrotem na kilka-
naście  minut do sauny. Przy drugim  
i trzecim podejściu odważyłem się już 
wejść do wody po samą szyję. Samo 
zanurzenie trwa zaledwie chwilę  
i ma za zadanie skuteczne zamknię-
cie porów w skórze.  Rozgrzany orga-
nizm nie zdąży się wychłodzić, więc 

wrażenie ogólnego ciepła pozostaje. 
Wtedy  pojawiło się u mnie zrozumie-
nie dla widoku spacerujących prawie 
nago gości przy wejściu do saunarium,  
a i nie stanowiło problemu paradowa-
nie samemu w kąpielówkach ze śnie-
giem pod bosymi stopami. Niestety, 
nieuchronnie zbliżała się godzina 20 
i powoli musieliśmy kończyć. Z saun, 
głównie suchych, co jakiś czas korzy-
stam w Polsce. Wizyta w Kiilopää była 
jednak zupełnie innym, fantastycznym 
doznaniem, szczególnie w połączeniu 
z metodą chłodzenia organizmu. Pole-
cam, nomen omen, gorąco!

tekst i zdjęcia: Szymon Zdziabek  fotograf ślubny i krajobrazowy, podróżnik. Łączy pasję poznawania 
świata z możliwością jego  utrwalenia na fotografiach. http://szymon.zdziabek.net/blog
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