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Pożyteczna zabawa
Chcesz otrzymać nawet 12 tysięcy zł
do� nansowania do wymiany ogrzewania 
w swoim mieszkaniu? Skorzystaj z programu 
KAWKA. We Wrocławiu dobiegły końca 
letnie festyny, na których informowano
o programie i jego zaletach.
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Dni Seniora – Wrocław 2015
Prawie miesiąc spotkań, wykładów, 
warsztatów, zawodów sportowych, 
wypraw i wielu innych zdarzeń.
W kilkudziesięciu placówkach w mie-
ście seniorzy będą świętować tegorocz-
ne dni seniora. Zaczynamy 25 września.

str. 9

Eko uczeń w eko szkole
Zaczynamy od zakupów- to tam za-
czyna się nasza troska o środowisko. 
Kolejne wyzwania stoją przed uczniami
w domu i w szkole. Ekologia to nie 
chwilowy trend, to styl życia.
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Polskie mundury w Arsenale
to unikatowa wystawa. W Arsenale 
można zobaczyć mundury polskich lot-
ników w Wielkiej Brytanii. Warto!
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We Wrocławiu ponownie 
otwarto konsulat Austrii
Po 150 latach we Wrocławiu znowu 
działa konsulat Austrii. Jest to jedna
z ponad 20 placówek dyplomatycz-
nych w naszym mieście.
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Pociąg złoty,
czy pancerny?
Na Dolnym Śląsku, pod Wałbrzychem trwa prawdziwa gorączka złota. W lesie przy torach koczują po-
szukiwacze skarbów, gapie i media. Spłonął las w pobliżu miejsca, w którym ma być ukryty tzw. złoty 
pociąg, tymczasem wojewoda dolnośląski wcale nie jest pewny jaki pociąg odkryli dwaj znalazcy
 i czy w ogóle jest tam jakiś pociąg. 

str.6

Ceny nieruchomości powoli 
rosną
Na rynku nieruchomości we Wrocławiu 
wre. Mamy więcej deweloperów i wię-
cej kupujących, co to oznacza dla po-
tencjalnych nabywców mieszkań?
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Kiedy piszę ten tekst (2 września 
br.), przeminął ostatni gorący dzień 
tego lata. Nocą nad Polską przeszły 
nawałnice, które pozbawiły prądu
30 tys. osób i uszkodziły trakcje kolejo-
we. Cztery pociągi utknęły na trasach 
i mają nawet po 8 godzin opóźnienia, 
które na pewno się przedłuży.

Dlaczego o tym piszę? Tegoroczne 
lato przeszło do historii, a pogoda stała 
się jednym z głównych tematów roz-
mów, jak kraj nasz długi i szeroki.

Pogoda jest zwykle omawiana, 
kiedy rozmówcy nie mają sobie nic 
ciekawego nie do powiedzenia. Tym 
razem aura budziła skrajne emocje
u każdego, kto o niej mówił.

Trudno się temu dziwić. Skutki upa-
łów i suszy będziemy odczuwać jesz-
cze długo, także w naszych portfelach,
a wielu z nas odczuło je na zdrowiu.

Z utęsknieniem czekaliśmy na 
chłodne jesienne dni i miejmy nadzieję,
że będzie to piękna złota polska jesień.

Na pewno zdominują ją nadcho-
dzące wybory. Myślę sobie zatem, by jak 
najwięcej czasu spędzać na spacerach, 
ciesząc się ciepłem, bo według Ameryka-
nów zima w Europie ma być ekstremal-
na i być może z rozrzewnieniem będzie-
my wspominać gorące tegoroczne lato.

A referenda i wybory niech odbę-
dą się swoim trybem. Czy nastąpią po 
nich jakieś „polityczne trzęsienia ziemi?
Nie mnie o tym wyrokować. Sondaże 
rozbiegają się w ocenach jak nigdy i chy-
ba najlepiej odciąć się od tego medial-
nego szumu, a wyborów dokonywać w 
ciszy własnego rozumu i sumienia.

Przez cały wrzesień jednym z głów-
nych tematów w mediach będzie też 
szkoła i początek roku akademickiego.

Uczniowie do szkół już poszli i zro-
bili to mimo całego medialnego szu-
mu wokół szcześciolatków w szkołach,  
zbyt ciężkich plecaków i tornistrów, czy  
zmian w programie nauczania.

Teraz rozpoczynają się dyskusje 
nad studentami, a konkretnie ich bra-
kiem na uczelniach spowodowanym 
niżem demogra� cznym i ogólną nie-
chęcią młodych ludzi do studiów, które 
nie dają (jak kiedyś) dobrych perspek-
tyw na przyszłość.

Wielu młodych Polaków woli pra-
cować � zycznie na Zachodzie niż roz-
wijać polską naukę. Z czego to wynika? 
To pytanie trzeba właśnie skierować 
do wyższych uczelni. 

Moim zdaniem nic się nie sta-
nie, jeśli z mapy edukacyjnej Polski 
zniknie kilka, a nawet kilkadziesiąt 

prywatnych tzw. wyższych szkół,
które każdego roku produkują setki 
nikomu nie potrzebnych marketingow-
ców, PR-owców, specjalistów od ko-
munikacji społecznej. Ci ostatni, „wy-
puszczani” zwłaszcza przez kierunki 
dziennikarskie są dla mnie szczególnym 
zjawiskiem. 

Odkrywam otóż „dziennikarzy”, 
którzy chcą pracować wyłącznie za 
biurkiem i swoje teksty tworzyć przy 
pomocy komputera i Internetu! 

Ja się pytam: a gdzie spotkanie z dru-
gim człowiekiem, sprawdzenie faktów 
na miejscu zdarzenia, wywiad, podczas 
którego odkrywamy prawdziwą twarz 
naszego rozmówcy. Jak opisać piękno 
okolicy, w której nie byliśmy?

Powiem wprost – przeżyłam wstrząs 
rozmawiając z takimi ludźmi i zastana-
wiam się, kto ich uczy dziennikarskiego 
rzemiosła?

Jeśli takie wzorce pracy wynoszą 
absolwenci uczelni wyższych w moim 
zawodzie, to ja dziekuję takim uczel-
niom i będę czekać na ich likwidację.  

Tymczasem patrzę na piekną ja-
rzębinę za moim oknem i cieszę się na 
pierwszy jesienny spacer.

Izabela Siwińska
redaktor-naczelna

Letnie reminiscjencje

Zdarzyło się we Wrocławiu
Proponujemy Państwu przegląd 
najciekawszych (subiektywnie przez 
nas wybranych) zdarzeń z historii na-
szego miasta.

1  w r z e ś n i a  1 9 4 5  r .  k s i ą d z
dr Karol Milik objął funkcję admini-
stratora apostolskiego archidiecezji 
wrocławskiej. 

1 września 1951 r. powstała Wyż-
sza Szkoła Rolnicza we Wrocławiu
– obecnie Uniwersytet Przyrodniczy. 
Uczelnię utworzono z odłączonych 
od Uniwersytetu Wrocławskiego wy-
działów: Rolnego, Weterynaryjnego
i Melioracji Rolnych. 

1 września 1962 r. rozkazem mi-
nistra obrony narodowej Oficerską 

Szkołę Piechoty im. Tadeusza Ko-
ściuszki – najstarszą uczelnię ludo-
wego Wojska Polskiego, założoną
w Sielcach nad Oką w ZSRR – prze-
mianowano na Wyższą Szkołę Ofi-
cerską Wojsk Zmechanizowanych. 

4 września 1945 r. we wrocławskich 
szkołach rozpoczął się pierwszy po II 
wonie światowej rok szkolny.

6 września 1947 r. przez odbudowa-
ny most Grunwaldzki ruszyła komuni-
kacja tramwajowa. 

8 w r z e ś n i a 19 45 r.  rozp o c zę -
ła działalność opera we Wrocła-
wiu. Na inauguracyjnym przed-
stawieniu w ystawiono „ Halkę”
Stanisława Moniuszki.

11 września 1949 r. na wrocławskim 
Psim Polu odbyły się ogólnopolskie 
dożynki. Wzięło w nich udział ponad 
50 tysięcy rolników z całej Polski. 

12 września 1883 r. wrocławska Po-
lonia zorganizowała uroczyste ob-
chody 200 rocznicy zwycięstwa króla 
Jana III Sobieskiego pod Wiedniem. 

12 września 1966 r. powstał we Wro-
cławiu „Klub Seniora”. Powstał z ini-
cjatywy Towarzystwa Miłośników 
Wrocławia i klubu studenckiego 
„Pałacyk”. Zrzeszał pionierów, ludzi 
zasłużonych dla miasta, członków 
byłej Polonii wrocławskiej, a także 
rencistów i emerytów. 

(szar)
Na podstawie m. in. Kalendarza Wrocławskiego

Praca
nie dla każdego

Tylko naprawdę solidny, systematyczny, odporny na stres i inteligenty 
człowiek poradzi sobie w tym zawodzie.
Jeśli nie masz tych cech – szkoda czasu.
Jeśli jednak jesteś pewny swoich sił, zapraszamy do podjęcia wyzwania 
na stanowisku

Specjalista ds. sprzedaży 

Szukamy osób komunikatywnych, otwartych na nowe wyzwania,
systematycznych, nastawionych na sukces.
Dołącz do zespołu, w którym masz szansę zbudować swoją pozycję
w � rmie. Nasze wydawnictwo ciągle się rozwija – czekamy na osoby, 
które w krótkim czasie chcą zostać menedżerami.
Praca polega na sprzedaży reklam i innych publikacji w naszych gazetach
i portalach – dajemy wybór – możesz znaleźć swoje miejsce w branży

Oferujemy:
- stabilną pracę w mediach z możliwością szybkiego awansu
- umowę o pracę (po okresie próbnym)
- tylko 7 godzin dziennie pracy (8.30-16), poniedziałek-piątek
- przejrzyste zasady wynagrodzenia (podstawa + prowizja), premie motywacje

na zgłoszenia czekamy pod adresem reklama@region-press.eu
Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich da-
nych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”

To na Państwa nazwisko nasi Czytelnicy mogą oddać swój głos
w najbliższych wyborach.

„Wrocławianin-kalejdoskop miejski” to jedyny bezpłatny
dwutygodnik wrocławski.

Zapraszamy do współpracy - nasi dziennikarze i kreatywni gra� cy pomogą
w przygotowaniu ulotek, gazet i innych materiałów informacyjnych.

www.wroclawianin.info
Polecamy również Regionalny Magazyn Seniora - jedyny bezpłatny 

dla
seniorów miesięcznik, który regularnie ukazuje się na Dolnym Śląsku.

www.magazynseniora.pl

Mój Kandydat
do Parlamentu

To na Państwa nazwisko nasi Czytelnicy mogą oddać swój głosTo na Państwa nazwisko nasi Czytelnicy mogą oddać swój głosTo na Państwa nazwisko nasi Czytelnicy mogą oddać swój głosTo na Państwa nazwisko nasi Czytelnicy mogą oddać swój głosTo na Państwa nazwisko nasi Czytelnicy mogą oddać swój głos
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Uroczystość wiązała się także 
z przekazaniem urzędu nowemu au-
striackiemu konsulowi honorowemu 
doktorowi Edwardowi Wąsiewiczowi, 
menagerowi i wykładowcy akademic-
kiemu. Jest on trzynastym austriackim 

konsulem we Wrocławiu. Otwarty w 
naszym mieście konsulat jest jednym 
z 6 takich placówek jakie posiada Au-
stria w Polsce. Konsulat po raz pierw-
szy obejmie swoją kompetencją nie 
tylko województwo dolnośląskie, ale 
także województwo opolskie, gdzie 
żyje znaczna mniejszość niemiecko-
języczna. Konsulat ma być urzędem 
do spraw obywatelskich oraz organi-
zatorem różnego rodzaju wydarzeń. 
Będzie punktem pomocy w nagłych 
przypadkach konsularnych dla oby-
wateli austriackich, żyjących poza 
granicami swego kraju. Adres no-
wego austriackiego konsulatu we 
Wrocławiu: ul. Skwierzyńska 21/10, 
53-521 Wrocław, tel. (+ 48) 782 173 777, 
e-mail:
sekretariat@konsulat-austrii-wroclaw.pl

(red)

Pożyteczna zabawa
Wraz z końcem wakacji dobiegły też końca spotkania producenta ciepła i energii elektrycznej Kogeneracji  
SA z wrocławianami na letnich festynach podwórkowych. Nie były to zwykłe spotkania, ich celem była 
promocja programu likwidacji niskiej emisji KAWKA.

Kolejny wiadukt gotowy Kolejny 

konsulat 
Austrii

Drugie stalowe przęsło wiaduktu kolejowego pojawiło się już nad ul. Grabiszyńską. W tej sposób zakończył 
się kolejny etap modernizacji linii kolejowej z Wrocławia do Poznania.

Nowa placówka konsularna przy 
ul. Skwierzyńskiej 21 otwarta 
27 sierpnia br. znajduje się 
zaledwie kilka metrów od 
miejsca, gdzie przed 150 laty 
został otwarty pierwszy au-
striacki konsulat we Wrocła-
wiu. W uroczystości otwarcia  
brali udział minister spraw zagra-
nicznych Grzegorz Schetyna oraz 
austriacki ambasador w Polsce 
Thomas M. Buchsbaum.

Przez cały tydzień konstrukcja wa-
żąca 230 ton była nasuwana przez pra-
cowników firmy Intercor na przyczółki 
z prędkością 5 metrów na godzinę. 
Dzięki zastosowaniu stalowych ło-
żysk, ciężar, który był przepychamy, 
stanowił jedynie około 10 proc. całej 
masy. Prace przebiegały sprawnie 
dzięki wykorzystywaniu dwóch si-
łowników - każdy ma siłę 100 ton. 
Przypomnijmy, że pierwsze nowe 

przęsło wiaduktu pojawiło się nad 
ulicą Grabiszyńską w maju. Zastą-
piło starą XIX-wieczną konstrukcję, 
która została rozebrana. Kolejne, trze-
cie przęsło pojawi się nad ul. Grabi-
szyńską jesienią. 

Przebudowa wiaduktów to część 
remontów całości linii kolejowej 
Wrocław – Poznań. Jest to element 
największego remontu torów w po-
wojennej historii stolicy Dolnego Ślą-

ska, dzięki czemu pociągi do stolicy 
Wielkopolski znacznie przyspieszą.

Remont linii kolejowej i prace z nim 
związane mają zakończyć się w grud-
niu tego roku. Tym samym dobiegnie 
końca warta 1,3 mld zł modernizacja 
linii kolejowej do Poznania na odcin-
ku od Wrocławia do granicy woje-
wództwa dolnośląskiego. 

(red)
Fot. R. Szewczyk

Program „KAWKA – Likwidacja 
niskiej emisji” to nazwa ogólnopol-
skiego programu, którego celem jest 
walka z zanieczyszczeniem powietrza 
w miastach, w których regularnie 
odnotowywane są przekroczenia do-
puszczalnego stężenia pyłów. Domo-
we piece i lokalne kotłownie opalane 
węglem są – oprócz środków transpor-
tu – głównymi źródłami emisji pyłów.

W 2014 roku Gmina Wrocław 
przystąpiła do programu KAWKA, 
aby otrzymać środki z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej oraz Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na 
dotację dla mieszkańców na likwida-
cję pieców węglowych i zastąpienie 
ich rozwiązaniami proekologicznymi.

O programie mieszkańcy Wrocła-
wia mogą dowiedzieć się z różnych 
źródeł. Jednym z nich były letnie festy-
ny podwórkowe organizowane przez 

Kogenerację SA wspólnie z Zarządem 
Zasobu Komunalnego i zaproszonym 
od współpracy firmami: Fortum, WPO 
Alba oraz Infopunktem Łokietka 5. 

Tegoroczna edycja, podobnie jak 
spotkania z 2014 roku, niosła ze sobą 
przede wszystkim świetną zabawę 
dla najmłodszych oraz praktyczne in-
formacje dla dorosłych wrocławian, 
zainteresowanych uciepłowieniem 
swoich kamienic. Warto się zaintereso-
wać tym projektem, bo jeszcze do 2018 
roku każdy, kto z niego skorzysta może 
otrzymać nawet 12 tys. zł dofinanso-
wania, by stary piec zamienić na ciepło 
sieciowe. Jak informują przedstawicie-
le Kogeneracji, to doskonała okazja, by 
nie ponosząc kosztów lub uczestniczyć 
w opłatach stopniu niewielkim zmo-
dernizować system ogrzewania 
w swoim domu. Takiej okazji do tej pory 
nie było.

Festyny cieszyły się dużym zain-
teresowaniem wrocławian. Można 

śmiało stwierdzić, że organizatorzy 
akcji spotkali się z kilkunastoma tysią-
cami mieszkańców Wrocławia. Wielu 
z nich już przystąpiło do programu 
KAWKA – np. mieszkańcy Brochowa, 
gdzie efekty uciepłowienia kamienic 
będzie można już niedługo zobaczy 
przy ul. Chińskiej.
Do zobaczenia za rok.

Iza Siwińska

aktualności
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Z Kazimierzem Kulasem, założy-
cielem i właścicielem, szkółki drzew 
i krzewów ozdobnych rozmawia Marta 
Sterna.

Zakładał Pan szkółkę 40 lat temu. Skąd 
pomysł, aby w czasach głębokiej komuny 
uruchamiać tego typu przedsięwzięcie? Było 
to wynikiem zainteresowań czy sposobem na 
zarobienie pieniędzy?

- Właściwie już będąc dzieckiem, 
w szkole podstawowej, chodziłem 
do leśniczego i brałem od niego róż-
ne sadzonki. Były to świerki, sosny, 
daglezje czy lipy. Sadziłem je u nas 
koło domu na wsi. Już wtedy mi się 
to podobało. Później były studia. Po 
skończeniu leśnictwa, pracowałem 
w lasach. Praca mi się bardzo podoba-
ła, ale ja po jakimś czasie nie spodo-
bałem się partii. Byłem za odważny 
i za dużo prawdy mówiłem. Był to 
początek lat siedemdziesiątych ubie-
głego wieku, a ja pracowałem jako 
nadleśniczy. Skończyło się tak, że do-
stałem wybór: przeniesienie na inny 
teren, albo zwolnienie. Wybrałem to 
drugie. Kupiłem trochę ziemi, potem 
domek i tak to się zaczęło. Założyłem 
szkółkę. Na początku było kilka sa-
dzonek i jeden tunel foliowy. Później 
szkółka się rozrastała i rozrasta się do 
dzisiaj. Cały czas kupowałem ziemię 
i inwestowałem w szkółkę. Obecnie 
z synem Klaudiuszem mamy prawie 
750 hektarów. Pyta pani, czy na po-
czątku to była pasja, czy sposób 
na biznes. To w ogóle było inaczej. 
Po prostu trafiłem w życiu na to, 
co chciałem robić. Zawsze wychodzi-
łem z założenia, że trzeba robić to co 
się lubi, pracować sumiennie, a efekty 
same przyjdą, również finansowe.

Była to zupełnie inna rzeczywistość.  
Z jednej strony pusty rynek, a z drugiej ograni-

czenia wynikające z ówczesnego systemu. Czy 
trudno było wtedy zacząć biznes?

- Szkółkarstwo właściwie w Polsce 
wtedy nie istniało. Przede wszystkim 
nie było materiału rozmnożeniowego. 
Były stare parki, po których jeździłem 
i pobierałem ten materiał. Jednak pro-
cent ukorzenienia ze starych drzew 
był słaby. Nie było też wielu odmian. 
Mój kolega ze studiów na szczęście 
znał szkółkarzy z holenderskiej stacji 
doświadczalnej i skontaktował mnie 
z nimi. To jednak wszystkiego nie za-
łatwiało. Po pierwsze były trudności 
z uzyskaniem paszportu, wizy i moc-
no kontrolowane granice, a po drugie 
sadzonki na Zachodzie były dla nas po 
prostu bardzo drogie. To była całkiem 
inna rzeczywistość. Tak, jak dzisiejsza 
młodzież nie rozumie, a wręcz nie 
wierzy, jaki to był świat, tak wówczas 
nasi znajomi szkółkarze z Holandii, też 
tego nie mogli pojąć. Mówili: przecież 
macie wybory, jeśli ten rząd jest zły, to 
zmieńcie go na lepszy. Zupełnie nic nie 
rozumieli. Na szczęście czasy się zmie-
niły i nasze szkółkarstwo dorównuje już 
zachodniemu.

Przejdźmy teraz do rzeczy praktycznych. 
Dziś wybór roślin jest ogromny. Czym zatem 
powinniśmy się kierować przy dobieraniu 
drzew i krzewów do naszego ogrodu? 
- Z wyborem roślin jest dokładnie tak 
samo, jak z wyborem żony. Przede 
wszystkim musi się nam podobać. To 
jest kryterium najważniejsze. Pewne za-
sady jednak obowiązują. Zasady doty-
czące wyboru stanowiska czy rodzaju 
ziemi. Takie dane zawsze znajdują się w 
opisie naszych roślin. Każdy nasz sprze-
dawca zobowiązany jest także, aby 
udzielić wszelkich rad w tym zakresie. 
Wszyscy przeszli odpowiednie szko-
lenia. Ja zawsze powtarzam naszym 
klientom, że kupowana roślina przede 

wszystkim musi się podobać, gdyż ja 
tego drzewka, czy krzewu prawdopo-
dobnie już więcej nie zobaczę, ale oni 
będą je oglądali codziennie.

Ponadto zauważamy pewną zależ-
ność praktyczną, polegającą na tym, 
że w rożnych naszych punktach sprze-
daży, lepiej lub gorzej sprzedają się 
inne rośliny. Dla przykładu przy Ogro-
dzie Botanicznym chętnie kupowane 
są głównie małe rośliny, podobnie, 
jak na Strzegomskiej. Natomiast w Ra-
dwanicach i przy Brucknera, więcej na-
bywców znajdują duże drzewa alejowe. 
W zeszłym roku otworzyliśmy nowy 
punkt na rogu ulicy Kwiatkowskiego 
i Zabrodzkiej, w pobliżu Centrum Han-
dlowego Bielany. Jest to największy 
nasz punkt sprzedaży. Sądzę, że za-
pewniamy tam największy na Dolnym 
Śląsku wybór roślin.

Wiele osób narzeka na jakość sprzedawa-
nych u nas roślin, szczególnie tych oferowa-
nych przez supermarkety. Dlaczego tak jest?

- My także mieliśmy wiele pro-
pozycji, aby dostarczać nasz towar 
do supermarketów. Wolimy jed-
nak sprzedawać rośliny pod własną 
marką. Nie mamy się czego wsty-
dzić, a ponadto odpowiadamy za to, 
co sprzedajemy. Naprzeciw naszego 
punktu w Częstochowie wybudowa-
no niedawno supermarket, gdzie jest 
też dział ogrodniczy. Z początku część 
naszych klientów odeszła skuszona 
niskimi cenami. Po niedługim czasie 
wrócili. Oferowane w takich sklepach 
rośliny są przede wszystkim z importu. 
Bryły korzeniowe często są słabo rozwi-
nięte i przesuszone. Trzeba mieć dużo 
szczęścia, aby taka roślina się przyjęła. 
Ponadto w większości trudno liczyć na 
fachową poradę sprzedawców. Tam się 
liczy ilość i niska cena. To nie jest dobry 
sposób sprzedaży roślin.

Co sprawiło, że osiągnął pan taki sukces? 
Nie pan jeden w tamtych czasach zaczynał, 
a udało się niewielu.

- Tak, jak mówiłem. Przede wszyst-
kim trzeba mieć zamiłowanie do 
tego, co się robi. Trzeba też mieć 
z kim i dla kogo to robić. Szkółkę wła-
ściwie od początku budowaliśmy wraz 
z żoną. To były lata siedemdziesiąte 
XX wieku. Z wieloma rzeczami było 
trudniej, niż dzisiaj. Dzieci, obiady, 
rozmnażanie roślin, wypisywanie do-
kumentów, a komputerów jeszcze nie 

było. Na szczęście doczekaliśmy lep-
szych czasów i wnuków. Większość obo-
wiązków przejął syn. My z żoną jesteśmy 
na emeryturze, ale ja jeszcze pomagam. 
Pomagam, bo… po prostu muszę.

Szkółka drzew i krzewów Kulas
Pisarzowice, ul.Platanowa 7

tel. 77 412 65 93
DRZEWA IGLASTE

tel. 519 536 775, 519 536 779
DRZEWA ALEJOWE

tel. 519 536 776
e-mail:zamowienia@kulas.pl

Przepis na sukces?
Rób to co kochasz i kochaj to co robisz
Nadchodzi czas jesiennych porządków i sadzenia roślin. Każdy chce, aby jego ogród wyglądał pięknie i był 
wyjątkowy. Nie każdy jednak wie, że jedna z największych w Polsce szkółek, oferujących rośliny ozdobne 
znajduje się tak blisko, w Pisarzowicach koło Brzegu w województwie opolskim.

UWAGA! Konkurs
Znasz rośliny zimozielone? Jeśli tak, to wymień przynajmniej 3 z nich 

i polub nas na Facebooku (https://www.facebook.com/pages/Wrocławianin/).
Każdy, kto weźmie udział w naszym konkursie ma szansę otrzymać roślinę

do swojego ogrodu ufundowaną przez Szkółkę Drzew i Krzewów Kulas. 
Więcej na www.wroclawianin.info i na Facebooku

polecamy
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Duża aktywność deweloperów i kupujących we Wrocławiu

Ceny nieruchomości powoli rosną

– Mieszkania, których poszukują 
wrocławianie, mają podobną specy-
fiką jak w innych miastach – twierdzi 
Marcin Misztal, wiceprezes zarzą-
du i2 Development, dewelopera, 
który działa na wrocławskim rynku. 
– Ze względu na naszą lokalizację 
    w centrum trafia do nas wielu klientów, 
którzy traktują zakup mieszkania jako 
inwestycję. Druga grupa to ludzie, 
którzy poszukują dobrego miejsca 
do życia.

Badania firmy Reas wskazują, że 
liczba nowych mieszkań w ofercie 
deweloperów była w II kwartale o 6 
proc. mniejsza niż w I kwartale. Do 
dyspozycji klientów jest poniżej 8 tys. 
lokali. Jak szacują analitycy, czas po-
trzebny do wyprzedania wszystkich 
mieszkań w ofercie przy utrzymaniu 
obecnego tempa sprzedaży to nieca-
łe pięć kwartałów. Spadek liczby lokali 
wynikał jednak z wysokiej aktywności 

kupujących. Wrocławianie coraz czę-
ściej sięgają po rządowe wsparcie 
z programu MdM. W II kwartale liczba 
wniosków do BGK wzrosła o 18 proc.
Średnia cena metra kwadratowego 
mieszkania w stanie deweloperskim 
to ok. 6 tys. zł.

– Ceny we Wrocławiu są stabilne 
od dłuższego czasu i z miesiąca na 
miesiąc nieznacznie rosną – mówi 
wiceprezes zarządu i2 Development. 
–W centrum proponujemy mieszkania 
między 6 a 8 tys. zł za mkw., a w bar-
dziej odległych dzielnicach ok. 5 tys. zł.
Nieznaczne wzrosty cen wykazują 
również nieruchomości na rynku wtór-
nym. Z raportu Szybko.pl, Metrohouse 
i Expandera wynika, że w lipcu ceny 
transakcyjne na rynku wtórnym były o 
0,6 proc. wyższe niż miesiąc wcześniej. 
W czerwcu wzrost cen wyniósł 1 proc.

Według Marcina Misztala wro-
cławski rynek mieszkaniowy ma duży 

potencjał dla deweloperów. W lutym 
inwestycje wrocławskich dewelope-
rów z Polskiego Związku Firm Dewe-
loperskich były warte ponad 500 mln 
zł, a według planu miały w 2015 roku 
przekroczyć 664 mln zł. W tym czasie 
rozpoczęta lub zakończona zosta-
nie budowa w sumie ponad 3,8 tys. 
mieszkań.

– Wrocław jako miasto rozwija się 
bardzo dynamicznie. Został Europej-
ską Stolicą Kultury 2016, organizowa-
nych jest tam sporo imprez – wymie-
nia Marcin Misztal. – Siedziby ma tu też 
sporo zagranicznych firm i koncernów. 
Oceniamy go bardzo dobrze.

Dlatego też i2 Development kon-
centruje się na Wrocławiu, choć jed-
nocześnie analizuje inne rynki. Fla-
gowym projektem dewelopera jest 
Bulwar Staromiejski w bezpośrednim 
sąsiedztwie wrocławskiego rynku. 
Teren obejmuje 2,5 ha powierzchni 

w okolicach Odry i fosy miejskiej. Spół-
ka posiada we Wrocławiu bank ziemi 
pozwalający na stworzenie 93 tys. 
mkw. powierzchni użytkowej. W naj-
bliższych trzech latach wybuduje tu 
ok. 1,4 tys. mieszkań i prawie 30 tys. 
mkw. powierzchni usługowo-biurowej.

Rynek nieruchomości komercyj-
nych również jest dla spółki perspek-
tywiczny.

– Posiadamy powierzchnie usłu-
gowo-biurowe w lokalizacjach pre-
mium. Mamy inwestycję Twelve przy 
ul. Oławskiej, kilka minut od wro-
cławskiego rynku przy najczęściej 
uczęszczanym deptaku w mieście – 
mówi Misztal. – Posiadamy też grunty 
w innych lokalizacjach. To są inwe-
stycje kameralne, biurowce klasy A 
z tarasami i dużą ilością zieleni, 
więc nie mamy problemu z zaintere-
sowaniem potencjalnych najemców. 
Ceny kształtują się od 13 do 15, a nawet 
do 16 euro za mkw. w dobrych lokali-
zacjach.
Według raportu JLL w I półroczu na 
rynek trafiło blisko 44 tys. mkw. no-
wej powierzchni biurowej. Wrocław, 

po Warszawie i Poznaniu, należy do 
najbardziej aktywnych pod wzglę-
dem nowej podaży rynków. W pierw-
szym półroczu odnotowano 9,4-proc. 
wskaźnik niewynajętej powierzchni 
biurowej. To trzeci najmniejszy wynik 
spośród największych Polskich miast 
badanych przez JLL. Z drugiej strony 
Wrocław, obok Krakowa i Poznania, 
należy do najdroższych miast regio-
nalnych pod względem czynszów, 
które wahają się między 14 a 15 euro 
za mkw.

Źródło: Newseria.pl

PROMOCJA

W II kwartale oferta nowych mieszkań we Wrocławiu była mniejsza niż w pierwszych trzech miesiącach 
roku. Spadek ich liczby lokali poniżej 8 tys. nie był jednak wynikiem mniejszej podaży, bo deweloperzy 
pozostają aktywni, ale rekordowo wysokiej sprzedaży – wynika z analizy firmy Reas.

Marcin Misztal

polecamy
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Sprawa ujrzała światło dzienne 
18 sierpnia br. Władze samorządo-
we potraktowały sprawę poważnie 
i powiadomiły odpowiednie minister-
stwa i służby. 

Rzekome znalezisko 28 sierpnia 
br. dodatkowo uwiarygodnił Gene-
ralny Konserwator Zabytków Piotr 
Żuchowski, który stwierdził na konfe-
rencji prasowej: - Jestem przekonany 
na 99 procent, że tzw. złoty pociąg 
istnieje. Stwierdził, że widział dobrej 
jakości zdjęcie georadarowe, pokazu-
jące jak ten pociąg wygląda. Miejsce 
pobytu składu miał wyjawić na łożu 
śmierci jeden z Niemców, który brał 
udział w jego ukryciu. Konserwator 
ostrzegł, że pociąg może być zami-
nowany i aby nie podejmować prób 
dostania się do niego na własną rękę. 
Tymczasem 31 sierpnia br. po posie-
dzeniu sztabu kryzysowego w dol-
nośląskim Urzędzie Wojewódzkim 
wojewoda Tomasz Smolarz stwier-
dził, że na podstawie dokumentów 
dostarczonych przez znalazców do 
władz Wałbrzycha nie można jedno-
znacznie stwierdzić, czy taki pociąg 
rzeczywiście istnieje. Te materiały to 
kilka stron tekstu i niezbyt czytelna 
mapka. Ani wojewoda, ani obecni 
również prezydent Wałbrzycha Ro-
man Szełemej i Wojewódzki Kon-
serwator Zabytków Barbara Nowak-
-Obelinda twierdzą, że nie widzieli 
owego zdjęcia georadarowego. 
Na posiedzeniu sztabu kryzysowego 
zdecydowano o zabezpieczeniu te-
renu, gdzie ma rzekomo być ukryty 
pociąg przed dostępem osób po-
stronnych, przede wszystkim gapiów 
i eksploratorów. Jest to rejon tzw. 
65 kilometra czynnej linii kolejowej 
Wrocław-Wałbrzych, między stacjami 
Świebodzice,a Wałbrzych-Szczawien-
ko. Tego rejonu będą teraz pilnować 
Policja, Straż Ochrony Kolei, Straż 
Miejska oraz Straż Leśna. W związku  
z pożarem lasu, który wybuchł w tym 
miejscu w nocy z 30 na 31 sierpnia br. 
nadleśniczy ze Świdnicy wprowadził 
zakaz wstępu do lasu. Teren zostanie 
także oznaczony tablicami ostrze-
gawczymi zakazującymi wstępu na 
tereny kolejowe.  Teraz sprawą zajmie 
się wojsko, odpowiednie wnioski zo-

stały skierowane do ministra obrony 
narodowej. Armia ma przeprowadzić 
czynności rozpoznawcze przy pomo-
cy georadaru oraz innych urządzeń. 

Złoty pociąg....
Opowieści o ukrytym w rejonie 

65 kilometra legendarnym pocią-
gu rozpalają wyobraźnię od czasu 
zakończenia II wojny światowej. 
Na Dolnym Śląsku krąży kilka wer-
sji jak i gdzie miało dojść do jego 
zniknięcia. Wyjechał bowiem ze 
stacji w Świebodzicach i nigdy nie 
dotarł do Wałbrzycha-Szczawien-
ko. Inna wersja tej historii mówi, 
że pociąg dojechał jednak do Szcza-
wienka i dopiero stamtąd przy po-
mocy zwrotnic został przetoczony 
do tunelu, w którym został ukry-
ty. Bliskość zamku Książ leżącego 
w Górach Wałbrzyskich (a nie w Gó-
rach Sowich, jak podają niektóre me-
dia), który podczas wojny był prze-
rabiany na kwaterę Adolfa Hitlera, 
dodawała całej sprawie pikanterii. 
Pojawiły się więc wersje, że w zbudo-
wanych pod zamkiem podziemiach 
powstał również dworzec kolejowy, 
do którego biegł tunel kryjący bocz-
nicę kolejową odchodzącą od linii 
Świebodzice-Wałbrzych. 

Oprócz samego miejsca ukrycia 
wyobraźnię rozpalał także ewentu-
alny ładunek znajdujący się w pocią-
gu. Wielu mówiło, że było nim słyn-
ne tzw. Złoto Wrocławia czyli kilka 
ton złota z banków w stolicy Dolne-
go Śląska oraz depozyty tamtejszej 
ludności. Inna wersja mówiła nawet, 
że w pociągu przewożono Bursztyno-
wą Komnatę. 

Sprawę zaginionego pociągu od 
lat badają Tadeusz Słowikowski, eme-
rytowany górnik oraz Andrzej Gaik  
przewodnik po zamku Książ. W 2003 r. 
otrzymali oni nawet zgodę na prace 
eksploracyjne w rejonie gdzie miał-
by znajdować się ów tunel, ale po 
trzech dniach decyzję cofnięto. Obaj 
poszukiwacze twierdzą, że w pociągu 
znajdował się ładunek wolframu lub 
pociski z gazami bojowymi. 

Obecnie po rozpoczęciu całego 
szumu pojawiają się wersje mówiące, 
że w pociągu mogą znajdować się 

niemieckie archiwa, np. Głównego 
Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy. Po-
jawiają się też głosy, że w składzie są 
zwłoki więźniów z obozu Gross-Ro-
sen, którzy pracowali przy budowie 
podziemi w Książu i w Górach Swoich. 

...czy może pociąg pancerny?
W rozlicznych opowieściach o ta-

jemniczym składzie kolejowym, a także 
w treści zgłoszenia do starostwa wspo-
mina się, że jest to pociąg pancerny. We-
dług definicji taki skład tworzą opance-
rzony parowóz i opancerzone wagony 
uzbrojone w działa i karabiny maszyno-
we. Artyleria w takim pociągu umiesz-
czona jest w obrotowych wieżach. 

Generalny Konserwator Zabytków 
w czasie konferencji prasowej mówił  
również, że: - pociągi pancerne 
z II wojny światowej, które funkcjono-
wały w obszarze działań wojennych, 
w obszarze dzisiejszego Dolnego 
Śląska były tak naprawdę wielkimi 
furgonami na torach przewożącymi 
wartościowe rzeczy. Sama informa-

cja, że jest to pociąg pancerny, może 
być wskazówką, że były tam przewo-
żone bardzo istotne i ważne rzeczy.

To nie do końca prawda. W 1945 r. 
pociągi pancerne były potrzebne na 
froncie, gdzie doskonale sprawdzały 
się w walkach odwrotowych, a niemiec-
ka armia na wschodzie od połowy 1943 r.  
znajdowała się w ciągłym odwrocie. W 
takim składzie nie było zbytnio miejsca 
na ewentualny ładunek. 

W typowym niemieckim pociągu 
pancernym typu BP-42/44 w wa-
gonach artyleryjskich mieściło się 
17 ludzi obsługi, a w wagonie sztur-
mowym zaś 20 ludzi. Do tego do-
chodziła przewożona amunicja, broń 
osobista załogi, wyposażenie, żela-
zne racje żywności. Do tego boczne 
dwuskrzydłowe wejścia do wagonów 
były stosunkowo małe. Owszem do 
takiego składu można było doczepić 
zwykłe wagony towarowe lub platfor-
my z cennym ładunkiem. Ale już sam 
pociąg pancerny przyciągał uwagę nie-
przyjacielskiego lotnictwa, a co dopiero 
ciągnący jakieś dodatkowe „cywilne” 
wagony. Niemcom jeżeli wysyłali by 
w trasę koleją jakiś cenny ładunek nie 
zależałoby aby taki skład rzucał się 
w oczy i przyciągał czyjąś uwagę.  

Łatwiej było załadować taki trans-
port do zwykłych wagonów towaro-
wych. Tym bardziej że w rejonie prze-

mysłowego Wałbrzycha nie rzucałby 
się on zupełnie w oczy. 

 Generalny Konserwator Zabytków 
mówił, również że na owym zdjęciu 
georadarowym zobaczył jak ten po-
ciąg wygląda: „Widziałem platformy, 
widziałem działa.”

To stwierdzenie może sugerować, 
że nie chodzi o typowy pociąg pan-
cerny, a raczej o improwizowany po-
ciąg pancerny. A może po prostu jest 
to zwykły skład składający się z 10 wa-
gonów-platform, na końcach których 
ustawiono po działku przeciwlotni-
czym? Wtedy można domniemywać, 
że na ośmiu pozostałych znajduje się 
nieznany nam ładunek. 

W najbliższych numerach zapre-
zentujemy naszym Czytelnikom róż-
ne hipotezy związane z tajemniczym 
pociągiem i ewentualnym miejscem 
jego ukrycia. Informacji szukajcie 
również na stronie internetowej

 www.wroclawianin.info
Radosław Szewczyk

Fot. R. Szewczyk

Wałbrzych, w którym eksploatację 
węgla kamiennego prowadzono przez 
ponad 500 lat, obfituje w stare wyrobi-
ska pokopalniane, sztolnie upadowe. 
Tajemniczy pociąg nie koniecznie musi 
być ukryty w tunelu kolejowym. 

Pociąg złoty, czy pancerny?
Na Dolnym Śląsku zapanowała swoista „gorączka złota”. Do Wałbrzycha ściągają dziennikarze, 
eksploratorzy i zwykli gapie prawie z całego świata. Wszystko za sprawą dwóch osób, które za pośrednictwem 
prawników zgłosiły w wałbrzyskim starostwie powiatowym fakt zlokalizowania pociągu z okresu II wojny 
światowej z tajemniczym ładunkiem. Domagają się oni od Skarbu Państwa 10 procent znaleźnego.  Skład ma 
liczyć 150 metrów, co zakładając, że typowy dwuosiowy wagon z tego okresu miał długość ok. 15 metrów, daje 
liczbę10 wagonów. 

temat wydania
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Polskę zaatakowała niemiecka 
armia licząca 1,6 mln żołnierz y. 
Była ona uzbrojona w 10 tysięcy 
dział polowych i moździerzy, po-
nad 2700 czołgów, 1300 samolotów 
bojowych i 25 okrętów. Sojusznik 
III Rzeszy – Słowacja wysłała kon-
tyngent liczący 50 tysięcy żołnierzy. 
Wojsko Polskie z powodu spóźnio-
nej mobilizacji (pod wpływem na-
cisków aliantów zachodnich) liczy-
ło ok. 800 tysięcy żołnierzy. Nasza 
armia była uzbrojona w 4300 dział  
p o low ych i  moździer z y,  o ko ł o 
300 czołgów lekkich, około 500 
samolotów bojowych i 10 okrętów.

17  w r z e ś n i a  19 3 9  r o k u  n a 
wschodnie tereny Rzeczpospolitej 
wkroczyła Armia Czerwona liczą-
ca ok. 600 tys. żołnierzy uzbro-
jonych w 5 tys. dział polowych i 

moździerzy, ponad 4700 czołgów 
i 3300 samolotów bojowych. Nieko-
rzystna sytuacja na frontach walki 
z dwoma agresorami spowodowa-
ła, że część polskich żołnierzy ewa-
kuowało się z kraju, podobnie jak 
najwyższe władze cywilne i woj-
skowe. Do sąsiadujących z Polską 
krajów neutralnych przedostało się 
ok. 80 tysięcy obrońców. Na Węgry 
przedostało się 35 tysięcy wojska, 
do Rumunii 32 tysięcy, natomiast 
na Litwę i Łotwę 12 tysięcy.

Straty polskie we wrześniu 1939 r. 
w walkach z Niemcami, Rosjanami 
i Słowakami wyniosły: około 66 ty-
sięcy zabitych, 134 tysiące rannych 
i około 700 tysięcy jeńców, z cze-
go 420 tysiące trafiło do niemiec-
kiej niewoli. III Rzesza miała ponad 
16 tysięcy zabitych, ok. 27 tysięcy ran-

nych i 320 zaginionych. Straty Armii 
Czerwonej to ok. 1,5 tysiąca zabitych 
i zaginionych oraz 2, 4 tysiące ran-
nych, jednak szacuje się, że mogły 
one być dwu lub nawet czterokrot-
nie wyższe. Armia słowacka straciła: 
18 poległych, 46 rannych, a 11 uzna-
no za zaginionych. Niemcy stracili: 
ok. 1 tysiąc czołgów i samocho-
dów pancernych (30 proc.), ponad 
11 tysięcy pojazdów mechanicz-
nych, ok. 600 samolotów (32 proc.), 
370 dział i  moździerz y i  ponad  
14 tysięcy karabinów i pistoletów.

Straty te pokrzyżowały plany 
Wehrmachtu na szybkie podjęcie 
ofensywy na Zachodzie. 

W następnym wydaniu wracamy 
do losów Festung Breslau.

(red)
fot. zbiory R. Szewczyka

Un i f o r my  p r e z e ntow a n e  n a 
wystawie pt. „Mundur żołnierza 
polskiego”, której kustoszem jes 
 dr Mariusz Cieśla, były gromadzone 
w muzeum od 1970 r. Dopiero teraz 
są pokazywane po raz pierwszy.

Najstarszym eksponatem jest 
płaszcz wojskowy wzór 19, wprowa-
dzony w Wojsku Polskim w 1919 roku. 
Obok niego prezentowane są mun-
dury z czasów II Rzeczpospolitej. 
Za nimi można zobaczyć uniformy 
używane przez żołnierzy Polskich 
Sił Zbrojnych na Zachodzie. Wśród 
nich są te najcenniejsze, należące 
do polskich pilotów walczących 
w Polskich Si łach Powietrznych 
w Wielkiej Brytanii podczas II woj-
ny światowej. Te prawie w pełni 

kompletne sorty, muzeum nabyło 
w 2015 roku. W centralnej części 
ekspozycji  umieszczono mundury 
generalskie, wśród nich są używa-
ne przez dowódców związanych 
z garnizonem wrocławskim i Śląskim 
Okręgiem Wojskowym.

W dalszej części wystawy można 
zobaczyć mundury używane przez 
żołnierzy ludowego Wojska Polskie-
go, od czasów II wojny światowej, 
aż do 1989 r. Prezentację kończą 
uniformy z bliższych nam czasów.

Najmłodszym eksponatem jest 
bluza munduru polowego w kamu-
flażu pustynnym używana przez 
ppłk Artura Domańskiego, oficera 
związanego z garnizonem wrocław-
skim, w misji stabilizacyjnej w Iraku 

okresie lipiec 2004-luty 2005. Całość 
wystawy uzupełniają odznaki jed-
nostek i szkół wojskowych, wojska 
polskiego od okresu międzywojen-
nego do dzisiaj. Kolekcja mundu-
rów Muzeum Militariów jest jedną 
z większych tego typu w Polsce. 

- Brakuje nam w kolekcji unifor-
mów Marynarki Wojennej – mówi 
dr Maciej Łagiewski dyrektor Mu-
zeum Miejskiego. – Jeżeli ktoś z czy-
telników takowe posiada prosimy, 
aby nam je przekazał. Wystawa bę-
dzie czynna do 20 marca 2016 r. 

Zachęcamy czytelników do od-
powiedzi na apel dyrektora Mu-
zeum Miejskiego we Wrocławiu.

szar
fot. R. Szewczyk

Wrzesień 1939

Polskie mundury
 w Arsenale 

76 lat temu 1 września 1939 r. hitlerowskie Niemcy bez wypowiedzenia wojny zaatakowały Polskę. 
O godz. 4.45 niemiecki pancernik szkolny „Schleswig-Holstein” cumujący w porcie w Gdańsku, otworzył 
ogień do Polskiej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte. Historycy cały czas spierają się czy kilkanaście 
minut wcześniej nie zostało zbombardowane polskie miasto Wieluń.  

74 kurtki i bluzy mundurowe oraz 46 czapek i nakryć głowy, używanych przez naszych żołnierzy można 
zobaczyć we wrocławskim Muzeum Militariów oddziale Muzeum Miejskiego Wrocławia przy 
ul. Cieszyńskiego 9. Najstarsze pochodzą z czasów gdy nasz kraj odzyskał niepodległość w 1918 r., 
najnowszy był na używany podczas misji stabilizacyjnej w Iraku.

Mundury polskich lotników z Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii

Mundury generalskie

Jeńcy polscy we wrześniu 1939

temat wydania
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„Szumią jodły…”
w Poznaniu, Kudowie i na Haiti 

Festiwal – jego 53 edycja – odbył 
się w dniach 19-22 sierpnia w Kudo-
wie-Zdroju i było to wydarzenie pod 
wieloma względami wyjątkowe.

Przede wszystkim po raz pierw-
szy na festiwalu jednym z głównych 
przedstawień było widowisko baleto-
we. Spektakl w wykonaniu solistów 
Baletu Teatru Wielkiego w Poznaniu 
na wszystkich wywarł ogromne wra-
żenie. Publiczność obejrzała przed-
stawienie złożone z dwóch części: 
„Postój Kawalerii”oraz „Carmen Su-
ite”. Autorem choreografii był Viktor 
Davydiuk, który wystąpił też jako 
tancerz. Perfekcja wykonania, chore-
ografia i stroje, a nawet skromna sce-
nografia – utkana głównie światłem 
– były naprawdę doskonałe. Zresztą 
balet Teatru Wielkiego w Poznaniu od 
lat cieszy się uznaniem publiczności.

Kolejnym wyjątkowym wydarze-
niem było nadanie redaktor Wan-
dzie Ziembickiej tytułu Ambasadora 
Festiwali Moniuszkowskich. Wanda 
Ziembicka jest od wielu lat związa-
na z Międzynarodowym Festiwalem 
Moniuszkowskim i w pełni zasługuje 
na ten tytuł. To ona jest autorką ha-
sła „niech świat się dowie o Kudowie” 
i wielką propagatorką tego kurortu.

Szczególnym wyróżnieniem uho-

norowano też Piotra Nędzyńskiego  
– znawcę opery, dziennikarza, kryty-
ka muzycznego. Otrzymał on Srebrny 
Medal Zasłużony dla Kultury Gloria 
Artis. Pan Piotr nie krył wzruszenia 
odbierając medal z rąk przedstawi-
cielki ministra kultury i dziedzictwa 
narodowego. 

Serdecznie gratulujemy obojgu 
wyróżnionym dziennikarzom i ży-
czymy dalszych sukcesów.

Wracając do tytułu tego artykułu 
– nawiązuje on do koncertu, podczas 
którego publiczność zgromadzona 
w kudowiańskim Teatrze Zdrojowym 
mogła prześledzić historię „Halki” 
Moniuszki wystawianej od przed-
wojnia po współczesność w teatrze 
w Poznaniu oraz w tym roku na Ha-
iti. Tak – artyści z Teatru Wielkiego 
w Poznaniu przygotowali na Haiti 
premierowe przedstawienie „Halki” 
i pokazali je potomkom Polaków i Ha-
itańczyków, którzy w czasach Napo-
leona wyzwolili się spod panowania 
francuskiego. Dokonali tego właśnie 
dzięki Polakom, którzy wysłani na wy-
spę przez cesarza, przeszli na stronę 
tubylców, pomogli wywalczyć im 
wolność, a potem zostali tam na stałe. 

Kolejnym ważnym wydarzeniem 
było tradycyjne już sadzenie dębu 

w alei sław. W tym roku posadzono 
dąb poświęcony pamięci Władysława 
Skoraczewskiego – twórcy festiwalu. 
- Muzyka Moniuszki to jest muzyka 
niezapomniana, która została na-
pisana na wieki i na wieki zostanie 
w spuściźnie Polski i kultury świata 
– mówił dyrektor artystyczny festi-
walu Stanisław Rybarczyk podczas 
tej uroczystości. 

Sam festiwal to znaczne przedsię-
wzięcie, które każdego roku wymaga 
wiele pracy od jego organizatorów. 
- Chcemy nadać temu wydarzeniu 
większą rangę i rozpropagować go 
także poza regionem – mówi Maciej 
Kieres, rzecznik prasowy festiwalu. 
- Już w tym roku zauważamy większe 
niż zwykle zainteresowanie mediów, 
co nas bardzo ucieszyło, bo festiwal, 
który trwa od 53 lat musi mieć swoje 
miejsce w kalendarzu największych 
imprez kulturalnych naszego kraju.

Co o festiwalu sądzi sam Moniusz-
ko? Wziął udział w tradycyjnym koro-
wodzie i otoczony gromadką dzieci 
dumnie szedł ulicami miasta razem 
z burmistrzem Piotrem Maziarzem. 
- Ten festiwal jest tradycja, tym czym 
żyje Kudowa zawsze w sierpniu 
– mówił burmistrz. - Nie podzielam 
poglądu, że Moniuszki nigdy nie było 

w Kudowie, będąc u Bedřicha Smeta-
ny musiał przyjechać do tego kuror-
tu. Nie mamy żadnych dokumentów, 
że go tu nie było, zatem wierzymy, 
że był! - podkreśla Piotr Maziarz.

53. Festiwal Moniuszkowski od-
niósł sukces. W Kudowie praktycz-
nie zabrakło miejsc noclegowych. 
Na festiwal przyjechało kilka tysięcy 
ludzi, również młodzieży. Nie tylko 

przychodzili na wieczorne koncer-
ty. Słuchali wykładów, uczestniczyli 
w spotkaniach z artystami.

Do zobaczenia za rok – niech świat 
się dowie o Moniuszce w Kudowie 
– pozwolę sobie sparafrazować re-
daktor Ziembicką.

Iza Siwińska
fot. Janusz Biskowksi

Pod takim tytułem odbył się jeden z koncertów tegorocznej edycji Międzynarodowego Festiwalu 
Moniuszkowskiego w Kudowie-Zdroju. Koncert przygotował Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu. 

Dyrektor artystyczny festiwalu Stanisław Rybarczyk

Redaktor Wanda Ziembicka została Ambasadorem  Festiwali MoniuszkowskichPieśni Schuberta rozbrzmiewały w Kudowie

kultura
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Znamy już wszystkie dyscypliny 
sportowe, w których będą mogli rywa-
lizować seniorzy biorący udział w Igrzy-
skach Seniorów – Senioriadzie.

Stowarzyszenie Promocji Sportu 
FAN wraz z partnerami zaprasza do 
udziału w konkurencjach: biegi, nordic 
walking, pływanie, turniej pamięci, sza-
chy, bieg na orientację oraz kręgle! Na 
uczestników czeka moc wrażeń, zdro-
wej sportowej rywalizacji oraz wyjątko-
we nagrody!

Wśród wszystkich biorących udział 
w dowolnej dyscyplinie sportowej zo-
stanie rozlosowany aparat cyfrowy Fuji 
L55 ufundowany przez Studio Fotogra-
� i Cyfrowej Fuji� lm Sky Tower!

BASEN, AQUAAEROBIK, SAUNA I SIŁOWNIA,
czyli aktywny czas w Aquaparku
Wrocławski Aquapark podczas Dni 
Seniora otwiera się na aktywne oso-
by, które chcą się zrelaksować w czę-

ści rekreacyjnej, odpocząć w saunie 
lub spalić trochę kalorii w siłowni. 
Promocyjne ceny na baseny, saunę 
i siłownię czekają!

RAJD TERENOWY: 
rowerem, pieszo lub z kijkami 

W tym roku aktywna grupa se-
niorów O-CAL-eni zaprasza na Rajd 
Terenowy do Parku Wschodniego. 
Można się wybrać pieszo, z kijkami 
do nordic walking lub rowerem. Naj-
ważniejsze, żeby dotrzeć do miej-
sca, gdzie będzie można wspólnie 
pogrillować, pobawić się i porywali-
zować w konkursach. Nie zabraknie 
turystyczno-krajoznawczych akcen-
tów, upominków i pozytywnego 
humoru.

SPRAWNY SENIOR
– ćwiczenia z psychologiem
Tegoroczna nowość w programie 

sportowo-zdrowotnym Dni Seniora 
– spotkanie, które poprowadzi psy-
cholog - Piotr Łącki. Będzie to zestaw 
ćwiczeń � zycznych i umysłowych, 
które poprawiają samopoczucie 
i funkcjonowanie osób starszych. 
Podczas warsztatów zaprezentowa-
ny zostanie pakiet ćwiczeń do samo-
dzielnego wykonywania w domu.

OTWARTE TRENINGI NORDIC WALKING 
Right Way Fitness & Nordic Wal-

king zapraszają na dwa otwarte 
treningi, które z pewnością będą 
doskonałą rozgrzewką przed Igrzy-
skami Seniorów. Osoby w wieku 
60+ mogą wziąć udział w warszta-
tach w cenie 5 zł.

Pełny hamonogram Dni Seniora,
w tym Seniorady dostępny jest 
na stronie www.dniseniora.pl oraz 
do odbioru w formie wydrukowanej 
w siedzibie Wrocławskiego Centrum 
Seniora, pl. Dominikański 6.

Joanna Ryłko, WCS

styl życia

Dni Seniora – Wrocław 2015
Utalentowane seniorki zachę-

cały spacerowiczów do udziału
w warsztatach, a przede wszystkim
– do wspólnego bicia Kapeluszowe-
go Rekordu Guinnessa (25 września, 
godz. 10.00-11.00, pl. Nowy Targ), 
oczywiście we własnoręcznie wysty-
lizowanych kapeluszach.

Właśnie fantazyjnego zdobienia 
nakryć głowy – zarówno damskich 
jak i męskich można było nauczyć 
się na pl. Solnym i to od prawdzi-
wych profesjonalistek.

W zajęciach udział brali wszyscy:
i młodsi i starsi mieszkańcy Wro-
cławia, a także turyści zachwalają-
cy piękno stolicy Dolnego Śląska
i otwartość jej mieszkańców.

Nie zabrakło również poczę-
stunku butelkami wody, czyli kon-
tynuacji akcji „Kubek Zimnej Wody.

Wrocławskie Centrum Seniora od 
lat prowadzi tę akcję, przypominając 
starszym wrocławianom o koniecz-
ności picia wody, szczególnie w tak 
upale lato, jakie mieliśmy w tym roku.

Była również okazja na wyrażenie 
opinii oraz podsunięcie pomysłów na 

hasła i okrzyki, które ubarwią tego-
roczny Marsz Kapeluszy (25 września, 
godz. 11.00, trasa od pl. Nowy Targ do 
pl. Solnego). Wrocławskie Centrum 
Seniora zapewnia, że wszystkie hasła 
zostaną spisane, opublikowane i wrę-
czone każdemu uczestnikowi marszu. 
Słownych pomysłów było bowiem 
sporo, a wśród nich pojawiło się tak-
że... japońskie hasło, którym chętnie 
podzielili się z nami turyści z Japonii.

Tegoroczny marsz będzie zatem 
udekorowany, nie tylko pięknymi ka-
peluszami, ale i wspaniałymi słowami!

Więcej informacji o Kapeluzow ym 
Rekordzie Guinnessa, Marszu Kapeluszy
i innych atrakcjach tegorocznych Dni Se-
niora: www.dniseniora.pl

oraz Wrocławskie Centrum Seniora, 
pl. Dominikański 6, tel. 71 772 49 13

Joanna Ryłko, WCS
fot . Martyna Musiał, WCS

Kolorowo, międzypokoleniowo i międzynarodowo! Tak było w środę 26 sierpnia na placu Solnym, gdzie 
odbyły się otwarte warsztaty zdobienia kapeluszy w wykonaniu „Pań Niespodzianek” z Wrocławskiego 
Centrum Seniora.

Seniorada na sportowo
„Dni Seniora – Wrocław 2015” - to między innymi: ruch na świeżym powie-
trzu, pozytywna dawka energii i zdrowa rywalizacja, czyli Seniorada.

styl życia
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Tutejszy targ wodny uchodzi za je-
den z nielicznych, oryginalnych, pły-
wających targów jakie zachowały się 
jeszcze w Tajlandii. Nie ma tu typo-
wych straganów i wąskich uliczek. 
Kupujący i sprzedający poruszają się 
łodziami po gęstej sieci kanałów, zwa-
nych klongami, która liczy w sumie

32 kilometry. Kanały zostały wykopane
w 1866 roku za panowania króla 
Ramy IV, i łączą ze sobą rzeki Mae 
Klong i Tacheen. 

Na miejscu można wynająć łódź 
wiosłową lub motorową (oczywiście
z przewoźnikiem) i zwiedzać targ
z wody. Kanałami pływają długie, 

wrzecionowate łodzie wypełnio-
ne wszelkimi lokalnymi specjałami. 
Pełno tu  pachnących, kolorowych 
owoców i warzyw, ryb, wyrobów ręko-
dzielniczych, wszystkiego po trochu: 
ubrań, butów, hamaków koszyków itp. 
Od sprzedających z łodzi można kupić 
również świeżo przygotowywane na 
wodzie pyszne potrawy. Handlujący 
mają na głowach charakterystyczne 
słomiane kapelusze. Sprzedawcy, 
to zazwyczaj lokalni mieszkańcy,
którzy oferują swoje produkty. Prze-
ważają wśród nich kobiety. 

Wśród kupując ych są tur yści
z całego świata oraz miejscowa lud-
ność, chociaż ci ostatni zakupy ro-
bią z samego rana. Najlepszy czas 
na odwiedzenie targu to wczesne 
godziny przedpołudniowe, kiedy 
nie ma jeszcze zbyt wielu turystów.

Około godz. 10 dociera do nich 
główna fala i zajmuje wszystkie do-
stępne łodzie. W wąskich kanałach 

robią się korki, na wodzie tworzy 
się swoisty ścisk, przewoźnicy sta-
rają się zgrabnie manewrować, aby 
się nie zderzyć i nie uszkodzić swo-
jej i innej łódki. Do tego wszystkie-
go silniki zaburtowe swoim warko-
tem zakłócają spokojne robienie 
zakupów. Oprócz targu przewoź-
nicy zabierają turystów również 
na boczne, spokojniejsze kanały.

Tam z dala od zgie łku jarmarku 
można poobserwować zwyczaje
i codzienne życie tutejszych miesz-
kańców. Mieszkają oni w domach 
na wodzie, drewnianych budyn-
kach stojąc ych na palach.  Pr z y 
każdym zacumowana łódka, wszak 
to tutaj podstawowy środek trans-
portu. 

(szar)
Fot. R. Szewczyk

Targi wodne stanowią jedną z wielu atrakcji Tajlandii. Najbardziej znane takie miejsce handlu znajduje się 
w Damnoen Saduak. To małe miasteczko położone ok. 80 km na południowy-zachód od stolicy Bangkoku, 
w prowincji Ratchaburi.

Podróże Wrocławianina

Jarmark na łodziach 

Gdy dojeżdżają kolejni turyści na wodzie tworzą się prawdziwe korki

Z łódek sprzedawane jest dosłownie wszystko

REKLAMA

styl życia
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Przykład idzie z góry – minister 
zdrowia tuż przed rozpoczęciem roku 
szkolnego podpisał rozporządzenie 
w sprawie sprzedaży „śmieciowego 
jedzenia” w sklepikach szkolnych
i przedszkolach. Na listę produktów 
zakazanych tra� ły m. in. chipsy, ba-
tony i gazowane napoje. Oznacza to, 
że również szkolne i przedszkolne sto-
łówki przejdą rewolucję. Niektórzy dy-
rektorzy tych placówek już zapowia-
dają dodatkowe kursy dla kucharzy.

Zaczniemy od rodziców
Idąc tym tropem warto zastano-

wić się, jak rozszerzyć dobre nawyki 
na inne sfery życia ucznia.

Warto pomyśleć o tym już na za-
kupach. Wprawdzie wyprawki już 
skompletowane, ale jest jeszcze wiele 
drobnych sprawunków, które czekają 
na rodziców. Warto zatem pomyśleć 

o ekologicznych workach na stroje do 
ćwiczeń. Warto pomyśleć o zeszytach 
i blokach do rysowania wykonach
z papieru po recyklingu. Tak samo mo-
żemy zaopatrzyć nasze dzieci w przy-
jazne dla środowiska kredki i ołówki.

Czy to trudne? Absolutnie nie, 
praktycznie w każdym supermar-
kecie znajduje się już strefa eko,
w której zajdziemy takie produkty. 
Możemy je również znaleźć w inter-
necie. Tam też w łatwy sposób zwe-
ry� kujemy, czy kupowane produkty 
spełniają normy ekologiczne. Na 
półkach sklepowych są też dostępne 
drewniane linijki, ekierki, a nawet całe 
zestawy do rysowania i malowania.

Koniecznie też należy sprawdzić
z jakiego tworzywa wykonane jest 
pudełko na lunch i bidon na napo-
je. Nie chcemy przecież szkodzić 
własnemu dziecku trując je.

Po stronie szkoły
Warto też na początku roku spo-

tkać się z wychowawcą naszego 
dziecka i zapytać jakie elementy 
ekologii są wprowadzone do nauki? 
Rodzice mogą mieć na to wpływ, 
chociażby poprzez organizowanie 
zielonych szkół, wycieczek do zoo, 
parku czy lasu, spotkań z ekologami,
którzy przekażą dzieciom swoją wie-
dzę. Jeśli zapraszamy do szkoły na 
spotkanie z dziećmi ciekawych ludzi, 
niech wśród nich zajdzie się właśnie 
strażnik przyrody, który nauczy nasze 
pociechy dbałości o środowisko.

Na co oprócz edukacji może po-
stawić szkoła? Warto zacząć od pod-
staw – przede wszystkim w szkole 
powinny pojawić się pojemniki do 
segregacji odpadów, uczniom warto 
przypomnieć stary zwyczaj zbiera-
nia makulatury, którą potem można 

powtórnie wykorzystać, nauczyciele 
powinni zwracać uwagę na zużycie 
prądu i wody – uczmy dzieci gasić 
światło w toaletach i dokręcać kurki 
w kranach. Warto przy szkole prowa-
dzić ogródek – uczniowie nauczą się 
dbać o rośliny i prowadzić zbiórkę 
elektrośmieci, np. w formie rywaliza-
cji poszczególnych klas. 

Nauczycielom i rodzicom pole-
camy stronę http://dziecisegreguja-
smieci.pl/ przygotowaną przez � rmę 
Ekosystem z myślą o najmłodszych. 

Znajdują się na niej gry i zabawy 
ekologiczne dostosowane do moż-
liwości przedszkolaka i młodszego 
ucznia. Przy pomocy tej strony moż-
na przeprowadzić w szkole ciekawą 
lekcję ekologii.

Dorosłych zachęcamy do odwie-
dzenia strony www.ekosystem.wroc.
pl, na której znajdują się informacje
o tym, jak we Wrocławiu prowadzona 
jest gospodarka odpadami

Iza Siwińska

Za nami pierwszy dzwonek. Tysiące dzieci ruszyło do szkół, w których spędzą większość swojego dnia
w nadchodzącym semestrze. Co zrobić, by dzieci w szkole czuły się dobrze i zdrowo? Jak uczyć dzieci dobrych, 
proekologicznych nawyków?

Eko uczeń w eko szkole
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kościele

opytąip
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