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Światy z klocków
Długi na 11 metrów „Titanic”, 
statki kosmiczne z „Gwiezd-
nych wojen” i miasteczko 
z czasów PRL. Wszystko 
zgromadzone na powierzch-
ni zajmującej 1500 m kw. 
Do zabudowy użyto kilka mi-
lionów elementów – jedyna 
w swoim rodzaju wystawa 
z klocków lego – do obej-
rzenia we Wrocławiu.
str. 4

Hydropolis – wszyst-
ko o wodzie
Takiego muzeum we Wro-
cławiu jeszcze nie było. 
Drugiego takiego nie ma 
w Polsce, a na świecie jest 
ich naprawdę niewiele. 
str. 4

Pomóż zagospoda-
rować zajezdnię
Trwają prace w Centrum 
Historii Zajezdnia przy 
ul. Grabiszyńskiej. W słynnej 
zajezdni już w drugiej poło-
wie przyszłego roku będzie 
otwarta wystawa poświęcona 
powojennej historii Wrocła-
wia. Ośrodek „Pamięć i Przy-
szłość” zaprasza mieszkańców 
do zgłaszania pomysłów oraz 
tworzenia wystaw czasowych 
w nowej placówce.
str. 6

 Czy w „złotym pociągu”
są dowody sowieckiej zbrodni?

Niedawno zakończyły się, na razie 
bezinwazyjne, poszukiwania „złote-
go pociągu” w Wałbrzychu, w rejonie 
tzw. 65 kilometra. Wszyscy czekają 
teraz na opracowanie wyników ba-
dań wykonanych przez dwie ekipy. 

W dalszym ciągu nie wiadomo co 
może znajdować się w tajemniczym 
składzie. Media, eksploratorzy i tzw. 
eksperci wysuwają różne hipotezy.

Mówi się o transporcie złota (stąd 
obiegowa nazwa „złoty pociąg”), 
uzbrojenia, prototypów tajnych 

broni III Rzeszy, dzieł sztuki (w tym 
Bursztynowej Komnaty), surowców 
strategicznych, gazów bojowych lub 
archiwaliów. A może w zasypanych 
wagonach są tzw. skrzynie katyńskie? 

Makabryczne odkrycie
Niemcy, którzy ogłosili światu 

w kwietniu 1943  r. odnalezienie 
masowych grobów polskich ofice-
rów w lesie koło Katynia, zezwolili 
również na ekshumacje przeprowa-
dzone przez 12 specjalistów medy-

cyny sądowej z krajów satelickich 
III Rzeszy oraz z neutralnej Szwaj-
carii. Na miejsce przybyła też dele-
gacja Polskiego Czerwonego Krzy-
ża. Ekshumacje były prowadzone 
pod kierownictwem płk rezerwy 
doktora Georga Buhtz-a, profesora 
medycyny sądowej Uniwersytetu 
we Wrocławiu. Jego asystentem 
był dr med. Werner Beck, ówczesny 
kierownik Państwowego Instytutu 
Medycyny Sądowej w Generalnym 
Gubernatorstwie. Badania wykaza-

ły, że zbrodnię popełniono w 1940 r. 
i odpowiada za nią Związek Radziec-
ki. Jak zeznał przed Amerykanami 
w 1950 r. Werner Beck: „Po kilku-
tygodniowej pracy ekshumacyjnej 
Polski Czerwony Krzyż przekazał 
znalezioną przy zmarłych uporząd-
kowaną dokumentację do Oddzia-
łu Chemicznego mojego Instytutu 
w Krakowie, z prośbą o odpowied-
nie chemiczne opracowanie doku-
mentów przesiąkniętych „trupim 
woskiem”, co pozwoliłoby na dal-
szą identyfikację ofiar.”. Materiały 
te znajdowały się w 9 skrzyniach 
o wymiarach ok. 2 x 0,75 x 0,75 m 
i jednej małej. W Krakowie, pod 
nadzorem Niemców, opracowywał 
je polski zespół pod kierownictwem 
dr. Jana Robla.

Czytaj dalej na str. 5

Do dziś nie wiadomo dokładnie co stało się z tzw. skrzyniami katyńskimi zawierającymi dowody na to, 
że to radzieckie NKWD zamordowało polskich oficerów w 1940 r. Materiały te miały zostać prawdopodobnie 
spalone w 1945 r. w miasteczku Radebeul pod Dreznem, tuż przed wkroczeniem Armii Czerwonej.Na pewno 
skrzynie katyńskie na przełomie 1944 i 1945 r. znajdowały się we Wrocławiu, a pod koniec stycznia 1945 r. 
wyjechały z miasta w kierunku Wałbrzycha. Nie wykluczone, że te, jakże ważne dla historii Polski pamiątki, 
zostały ukryte właśnie nieopodal tego ostatniego miasta.  
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Zdarzyło się we Wrocławiu
18 listopada 1808 r. wprowadzono 
ustawę o miastach, na podstawie któ-
rej wprowadzono we Wrocławiu nowo-
czesny ustrój miejski oraz przyłączono 
przedmieścia Piaskowe, Oławskie, 
Świdnickie, Mikołajskie i Odrzańskie. 

18 listopada 1817 r. na Uniwersy-
tecie Wrocławskim założono polskie 
stowarzyszenie „Polonia”. 

18 listopada 1970 r. Rozgłośnia Wro-
cławska Polskiego Radia rozpoczęła 
nadawanie programu stereofonicz-
nego na falach ultrakrótkich.

20 listopada 1945 r. powstała Dol-
nośląska Chorągiew Związku Harcer-
stwa Polskiego. 

24 listopada 1335 r. zmarł Henryk VI, 
ostatni piastowski książę. Księstwo wro-
cławskie zostało włączone do Czech.

24 listopada 1768 r. urodził się Jerzy 
Samuel Bandtkie, nauczyciel, obroń-
ca języka polskiego na Śląsku, zasłu-
żony badacz dziejów Śląska. 

24 listopada 1945 r. ut worzo -
no wrocławski oddział Polskiego 
Towarzystwa Archeologicznego. 
Jego pierwszym prezesem został 
prof. dr Jerzy Kowalski. 

27 listopada 1918 r. Polonia wro-
cławska zorganizowała uroczystą 
wieczornicę poświęconą Adamowi 
Mickiewiczowi, 

27 listopada 1948 r. pierwszy dok-
torat honoris causa Uniwersytetu 
Wrocławskiego nadano wybitnemu 
matematykowi prof. Władysławowi 
Sierpińskiemu.

(red)
Na podstawie m. in. Kalendarza Wrocławskiego
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Ludwik Czarkowski (1855-1929) był pre-
zesem honorowym Stowarzyszenia Le-
karzy Polaków w Wilnie, wiceprezesem 
i członkiem honorowym Wileńskiego 
Towarzystwa Lekarskiego, zasłużonym 
bibliotekarzem i wiceprezesem Wileń-
skiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 
Długoletnim starszym bibliotekarzem 
biblioteki USB oraz członkiem honoro-
wym Stowarzyszenia Lekarzy Polskich 
w Warszawie. 
Dlaczego wspominam o tym wybitnym 
Polaku? Przypomniała mi o nim awan-
tura o słówko „sort”. W swoim „Słow-
niczku najpospolitszych rusycyzmów” 
z 1908 roku Ludwik Czarkowski umiesz-
cza je wśród najpopularniejszych ów-
czesnych rusycyzmów.
Czyli jednym słowem, nie dość, że to 
rusycyzm, to jeszcze przestarzały. Dziś 
występuje raczej w formie czasownika 
– sortować, a poza tym prędzej użyjemy 

słowa gatunek czy rodzaj niż właśnie 
sort. Co z tego wynika? Zupełnie nic. 
Taka mała dygresja do awantury pol-
sko-polskiej.
Poza tym, przypomniałam sobie o tej 
nietuzinkowej postaci i pomyślałam, 
że choć Czarkowski był lekarzem i miał 
dużo zajęć, to znalazł jeszcze czas dla 
swojego wielkiego hobby – języka pol-
skiego. Był też znanym społecznikiem. 
Jak tamci ludzie to robili, że mieli czas 
na wszystko? W naszych czasach naj-
bardziej deficytowym towarem jest 
niestety czas.
Dlatego postanowiłam zatrzymać się 
na chwilę, nadchodzą święta. Chciała-
bym, żeby były przede wszystkim spo-
kojne. Jak nigdy dotąd marzy mi się 
odrobina wytchnienia w domowym 
zaciszu. Dlatego obiecałam sobie, 
że wszystkie zakupy załatwię jak naj-
wcześniej i jeśli tylko będzie to możli-

we, jak najwcześniej ugotuję, upiekę 
i usmażę wszystko co się da, tak aby 
uniknąć nerwów i stresu przed samą 
Wigilią.
Mam zamiar cieszyć się tymi świętami 
i nie pozwolę ich sobie zepsuć. Obejrzę 
znowu Kevina, posłucham kolęd, wyślę 
życzenia do znajomych i przyjaciół, po-
będę trochę z bliskimi ciesząc się, że są. 
Nawet pogoda mi nie przeszkodzi.
Co z tego, że za oknem plus 10 stopni 
na plusie, z domu mam widok na góry, 
dośnieżają je dla narciarzy, zatem 
panoramę mam białą, a przecież już 
dawno wieszcz napisał „sięgaj, gdzie 
wzrok nie sięga”. Patrzeć zatem będę 
daleko przed siebie. A jeśli mój wzork 
padnie na szarą pobliską okolicę, to 
w ostateczności kupię śnieg w sprayu, 
pomaluję nim okna i będę się cieszyć 
z „białych” świąt! A co?!

Iza Siwińska

Gorszy sort
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Hydropolis.
Wszystko o wodzie

Różne światy z klocków

Nowa atrakcja Wrocławia mieści 
się w zabytkowym budynku przy 
ul. Na Grobli. – Zbiornik wody czy-
stej wybudowany w 1893 roku, w ro-
ku 2015 stał się zbiornikiem wiedzy 
o wodzie w czystej postaci – pod-
kreśla prezes Miejskiego Pprzedsię-
biorstwa Wodociągów i Kanalizacji. 
- Takiego miejsca brakowało nie tyl-
ko we Wrocławiu, ale również w kra-
ju. Woda jako dobro jest niezbędna 
dla naszej planety i bez porównania 
ważniejsza niż całe złoto, diamen-
ty i pieniądze tego świata, dlatego 
powinniśmy budować wiedzę na jej 
temat. W skrócie: atrakcyjności Hy-
dropolis nie da się wyrazić słowami, 
to po prostu trzeba zobaczyć.

Hydropolis jest adresowane 
do wszystkich grup wiekowych, 
ale twórcom wystawy szczególnie 
zależało na zainteresowaniu dzieci 
i młodzieży. Dlatego w centrum wy-

korzystano nowoczesne formy mul-
timedialne. Powierzchnia wystawy 
liczy ponad 4 tysiące metrów kwadra-
towych, a na zwiedzających czekają 
w sumie 64 interaktywne instalacje 
w ramach ośmiu stref tematycznych.

W weekend otwarcia Hydropo-
lis odwiedziło około 2,5 tysiąca go-
ści. Zwiedzający mogli m.in. zoba-
czyć projekcję dotyczącą powstania 
naszej planety i narodzin wody, zaj-
rzeć do repliki w skali 1:1 batyska-
fu „Trieste”, który w 1960 roku dotarł 
do najgłębszego miejsca na Ziemi, 
czy poznać bliżej życie tętniące 
w oceanach. Osobne strefy zostały 
poświęcone znaczeniu wody dla czło-
wieka w sensie fizycznym i metafi-
zycznym, historii inżynierii wodnej, 
a także współczesnym systemom za-
rządzania wodą.

Spółka MPWiK potraktowała in-
westycję jako przedsięwzięcie biz-

nesowe. – Musieliśmy przeprowa-
dzić niezbędne prace remontowe 
w zabytkowym zbiorniku wody, 
który nie pełni już wcześniejszej 
funkcji, ale generuje koszty – mówi 
Zdzisław Olejczyk. - Zdecydowali-
śmy się na inwestycję, która tchnę-
ła nowe życie w ten XIX-wieczny 
obiekt i jednocześnie pozwoliła re-
alizować nasze cele statutowe i mi-
sję związaną z edukacją. Hydropo-
lis będzie samo na siebie zarabiać. 
Biznesplan, któremu towarzyszy-
ły szczegółowe analizy, zakłada 
zwrot z inwestycji w ciągu 10 lat, 
a niektóre ekspertyzy mówią nawet 
o okresie 6-letnim. Przypomnijmy, 
że inwestycja kosztowała 59 mln zł. 

Odwiedzający Hydropolis mo-
gą korzystać z parkingu przy Geo-
centrum Politechniki Wrocławskiej, 
z parkingu zlokalizowanego obok 
stacji kolejki Polinka oraz miejsc przy 

Biurze Obsługi Klienta MPWiK. Bez-
pośrednio przy Hydropolis wydzie-
lony został z kolei parking dla auto-
karów i osób niepełnosprawnych.

Zwiedzanie centrum jest płatne. 
Bilety najlepiej kupić przez internet, 
ulgowy kosztuje 18 zł, dorośli zapła-

cą 27 zł. Bilet rodzinny (2+2) kosztuje 
72 zł. Inofmacje o godzinach otwarcia 
i najlepszych opcjach dotarcia do 
centrum można znaleźć na stronie 
internetowej www.hydropolis.pl.

(red)
Fot. MPWiK

Aby te ciekawe budowle i kon-
strukcje można było zobaczyć w sto-
licy Dolnego Śląska potrzeba było 
10  tirów, aby je przewieźć. Na wystawie 
największe wrażenie robi największa 
i najbardziej spektakularna budowla 
z klocków Lego w Polsce, a także jed-
na z największych na świcie – model 
transatlantyka „Titanic”. Aby powsta-
ła replika statku w skali 1:25 potrzeba 
było pół miliona elementów. „Titanic” 

z Lego ma 3 metry wysokości i 11 me-
trów długości.  

Sporą część wystawy zajmuje 
kolekcja „Star Wars”. Wśród ponad 
50 eksponatów z „Gwiezdnych wo-
jen” m. in. figury mistrza Yody, robota 
R2-D2, Gwiazdy Śmieci, czy statku 
Hana Solo „Sokoła Millenium”, naj-
większe wrażenie robi 2 metrowy, 
zbudowany z kilkudziesięciu tysię-
cy kloców Lego – „Star Destroyer” 
(Gwiezdny niszczyciel). Jak wiado-
mo premiera kolejnego filmu z serii 
„Gwiezdne wojny” – „Epizod VII – 
Przebudzenie Mocy” już w grudniu. 
Jako że klocki Lego łączą w sobie za-
bawę i edukację inne makiety przed-
stawiają postaci, miejsca, a także 
wydarzenia znane z bajek i filmów, 
z historii świata oraz najsłynniejsze 
budowle architektoniczne, zabytko-
we i współczesne. M. in. odtworzono 
fragment miasteczka z czasów PRL, 
gdzie zwraca uwagę reklama „Pewe-

xu” i stojąca przed sklepem mięsnym 
kolejka klientów. Wrażenie robią tak-
że makiety kolejowe, z jeżdżącymi 
pociągami zbudowanymi z klocków 
Lego. Na ekspozycji zorganizowano 
również „Fun Park Strefę Zabawy”, 
gdzie dzieci w każdym wieku mogą 
pobawić się klockami Lego oraz 
oglądnąć filmy prezentujące świat 
nauki przez pryzmat tych właśnie 
klocków. 

Honorowy patronat nad wystawą 
objął Rzecznik Praw Dziecka minister 
Marek Michalak.   

Organizatorzy proszę o wcześniej-
szy zakup biletów przez internet po-
przez stronę www.wystawaklockow.pl, 
aby nie tworzyły się niepotrzebne 
kolejki do kas. Dzieci do wzrostu 
95 cm wchodzą na wystawę bezpłatnie. 
Wystawę można zwiedzać do 7 lute-
go w godzinach od 9.00 do 21.00.

Szar
Fot. R. Szewczyk

Od 5 grudnia br. można zwiedzać wrocławskie Hydropolis - ultranowoczesne centrum wiedzy poświęcone 
wodzie To jedyny taki obiekt w Polsce i jeden z nielicznych na świecie. 

11 metrowy transatlantyk „Titanic”, statki kosmiczne z „Gwiezdnych wojen”, miasteczko z czasów PRL 
i ponad 90 innych makiet można zobaczyć na „Największej w Polsce Wystawie Budowli z Klocków LEGO” 
na Stadionie Wrocław. Do ich zbudowania zużyto kilka milionów klocków Lego, a cała ekspozycja zajmuje 
1500 metrów kwadratowych. 
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Jak wspomina dalej Beck: „Każdy 
dokument kazałem sobie przedło-
żyć i sam dokładnie go badałem. 
Był y to znalezione w ubraniach 
of iar przedmioty np. paszporty, 
notatniki, listy, fotografie, zwłaszcza 
rodziny, pierścionki, zegarki, ordery 
i wojskowe odznaki, papierośnice, 
pieniądze (zarówno polskie bank-
noty, jak również ruble, dolary itd.). 
Poszczególne dokumenty i przed-
mioty znalezione u zmarłego były 
umieszczone w odpowiednim po-
jemniku (worku) z oznaczonym nu-
merem. Tak posegregowane worki 
zostały złożone do 14-tu skrzyń.”. 
Osoby pracujące wtedy w instytucie 
wspominają, że mimo oczyszczenia 
dowodów i złożenia ich do skrzyń 
dalej wydzielały silną woń gnilną.

Tajemnicza podróż
Latem 1944 r. w związku z poraż-

kami III Rzeszy, szczególnie na fron-
cie wschodnim jeden z przywódców 
III Rzeszy Heinrich Himmler (Beck 
zeznał że był to: „ówczesny rozka-
zodawca policji bezpieczeństwa” 
(SD – Sicherheitsdienst przyp. RS)) 
wydał Beckowi polecenie: „znisz-
czenia dokumentów katyńskich 
ażeby (.. .) nie wpadły w ręce Ro-
sjan, którzy mogliby je sfałszować. 
Temu poleceniu sprzeciwiłem się, 
tłumacząc wszystkim niemieckim 
władzom, że te dokumenty cho-
ciażby ze względu na ich prawno-
-cywilne znaczenie, powinny być 
pozostawione polskiemu Narodo-
wi. Plan (...) przewidywał przeka-
zanie tych dokumentów zaufanym 
Polakom i zawiadomienie policji 
bezpieczeństwa o dokonanym ich 
zniszczeniu. Plan ten nie mógł być 
potem zrealizowany z powodu sil-
nej gnilnej woni rozchodzącej się 
z dokumentów.” 

W sierpniu 1944 r. dr Beck wbrew 
rozkazowi, aby je zniszczyć, kazał 
14 (lub 16) skrzyń ze znaleziskami 
i ekspertyzami zespołu Robla wy-
wieźć do Wrocławia. Jak sam zezna-
wał: „Po bardzo trudnych staraniach 
udało się te dokumenty przewieźć 
do Wrocławia do Instytutu Anatomii 
Uniwersytetu. Zamknięte skrzynie 
były oznaczone: „Instytut Kraków – 
Biblioteka.”.”

Od tego momentu pojawia się 
coraz więcej luk w dalsz ych lo -

sach skrzyń katyńskich i człowieka 
który miał nad nimi pieczę. Kolejna 
radziecka ofensywa zmusiła Becka, 
którego ścigało NKWD, 17 stycz-
nia 1945 r. do opuszczenia Krako-
wa. 22 stycznia 1945 r. dotarł on 
do Wrocławia. Jak dalej zeznawał: 
„Po opuszczeniu Krakowa przez 
Niemców mają główną troską było 
zachowanie dokumentów z Katynia. 
Nie wchodząc w szczegóły udało mi 
się zbiór dokumentów przewieźć do 
Drezna-Radebeul, miejsca zamiesz-
kania moich rodziców. Dokumen-
ty te znajdowały się w Redebeul 
w spedycji dworcowej.”

Beck twierdzi, że chciał te do-
kument y przekazać do centrali 
Międzynarodowego Czerwonego 
Krzyża w Pradze. Nie mógł jednak 
zdobyć żadnego środka transportu, 
aby skrzynie tam zawieźć. Sam więc 
pojechał do Pragi, ale na skutek za-
wieruchy wojennej nie udało mu się 
skontaktować z MCK. Postanowił 
dowody przekazać Amerykanom. 
Jak dalej zeznawał: 
„W międzyczasie jednak Drezno 
zostało zajęte przez Rosjan. Krótko 
przed wkroczeniem Rosjan do Ra-
debeul wszystkie 14 skrzyń zostało 
przez spedytora oblane benzyną 
i spalone.

Tyle relacja dr Wernera Becka, 
złożona na ręce wicekonsula Sta-
nów Zjednoczonych Ameryki Pół-
nocnej w Konsulacie generalnym 
USA w strefie okupacyjnej brytyj-
skiej w Hamburgu w dniu 6 wrze-
śnia 1950 r. Doktor gdy rozpoczął 
rozmowy z Amerykanami wiedział 
jak potoczyły się losy wojny i jakie 
miała ona następstwo. Mógł więc 
opowiedzieć wygodną dla siebie 
wersję. Tym bardziej, że zeznał, 
że cały czasu poszukują go Rosjanie. 

Pociąg donikąd
Naszej redakcji udało się dotrzeć 

do ciekawej informacji uzupełnia-
jącej losy skrzyń katyńskich. Rolf 
O. Becker w swojej książce „Nieder-
schlesien 1945 Die Flucht - Die Beset-
zung”  napisał, że 27 stycznia 1945 r. 
na wrocławskim Dworcu Świebodz-
kim zestawiono pociąg, który miał 
ewakuować kilkuset urzędników 
z miasta do Wałbrzycha. 

„Do pociągu dołączono dwa za-
mknięte wagony, w których znajdo-
wały się dowody rzeczowe znalezio-

ne w Katyniu. Były one ochranianie 
przez funkcjonariuszy SD.” - napisał 
Becker. Zatem skład ze skrzyniami 
katyńskimi pojechał w kierunku 
Wałbrzycha. 

Czy stamtąd dotarł do Redebeul, 
czy jest to tylko wersja doktora Bec-
ka? Może jego zeznania to celowe 
mylenie tropów. Być może skrzynie 
zostały ukryte właśnie w Wałbrzychu?

Hipoteza 1 – Niemcy wiedzieli, 
że sprawa Katynia podzieliła alian-
tów zachodnich i doprowadziła do 
zerwania stosunków dyplomatycz-
nych polskiego rządu londyńskie-
go z ZSRR. Zarazem Rosjanie winę 
za zbrodnię starali się zrzucić na 
Niemców. Dlatego radzieckie służ-
by specjalne próbowały zniszczyć 
wszystkie dowody. Więc skrzynie 
katyńskie zarówno dla Becka lub 
nawet dla samego Himmlera mogły 
być swoistą „kartą przetargową” do 
zapewnienia życia i bezpieczeństwa 
przez aliantów zachodnich. Himm-
ler na początku 1945 r. próbował 
negocjować z Zachodem, że po 
zabiciu Hitlera zawarty zostanie se-
paratystyczny pokój i Niemcy wraz 
z Wielką Brytanią i Stanami Zjedno-
czonymi ruszą wspólnie na ZSRR, 
aby oddalić „widmo bolszewizmu” 
od Europy. Rozmowy zakończyły 
się fiaskiem. Być może licząc na to, 
że jednak prędzej czy później doj-
dzie do konfrontacji między Wscho-
dem, a Zachodem zabezpieczono 
skrzynie na odpowiednią okazję. 
W dogodnym czasie skrzynie mo-

gły zostać wydobyte i użyte np. 
do rozgrywek dyplomatycznych. 
Prawdopodobnie spuściznę katyń-
ską ukryto tak, aby zbyt łatwo nie 
została ona ani znaleziona, ani tym 
bardziej wydobyta. Ukrycie wago-
nów ze skrzyniami katyńskimi w za-
sypanym tunelu lub wysadzonym 
wąwozie, kilka metrów pod ziemią 
było jak najbardziej właściwe. Rejon 
Wałbrzycha był do tego odpowied-
ni, bo Niemcy liczyli, że tereny na 
zachód od Odry pozostaną przy 
Niemcach. Mało kto zdawał sobie 
sprawę że przypadną one Polsce.  
Wersja dr. Becka o rzekomym znisz-
czeniu skrzyń w Dreźnie opowie-
dziana przez doktora Amerykanom, 
kilka lat po powstaniu „żelaznej kur-
tyny”, była już wtedy nie do zwery-
fikowania. 

Hipoteza 2 – za ukrycie wagonów 
ze skrzyniami katyńskimi mogła od-
powiadać sama eskorta funkcjona-
riuszy SD. Pozostawieni sami sobie, 
bez wyraźnych rozkazów chcieli 
pozbyć się skrzyń, które w razie na-
potkania Armii Czerwonej skazywa-
łyby ich na śmierć, a w najlepszym 
razie wieloletnim pobytem w ła-
grach na Syberii. Dla nich ukrycie 
takiego ładunku pod ziemią było 
najwygodniejszym rozwiązaniem. 
O tym, że Beck mógł trak tować 
skrzynie katyńskie jako swoistą 
„kartę przetargową” w negocjacjach 
z Amerykanami, żeby ochronili go 
przed Rosjanami, może świadczyć 
następująca informacja. Tadeusz 

Kisielewski w swojej książce „Ka-
tyń zbrodnia i kłamstwo” napisał, 
że w 1957 r. były premier Stanisław 
Mikołajczyk powiedział: „Jednej 
z tych dziewięciu skrzyń nie spalono 
w Niemczech. Amerykanie ją mają. 
Wiem z bardzo dobrego źródła”. 

Oczywiście to nasze dziennikar-
skie hipotezy. Od 27 stycznia do 
6 maja 1945 r. gdy Drezno zajęła Ar-
mia Czerwona Niemcy ze skrzyniami 
mogli zrobić dosłownie wszystko.  

Miejmy nadzieję, że eksploracja 
„złotego pociągu” da nam jakieś od-
powiedzi na te pytania, albo chociaż 
rozwieje ewentualne wątpliwości.  

Choć dzisiaj nie mamy już wątpli-
wości, że to Związek Radziecki stał 
za tą zbrodnią, to ewentualne odna-
lezienie skrzyń katyńskich miałyby 
bardzo dużą wartość historyczną, 
a zarazem sentymentalną dla ro-
dzin ofiar.  

Radosław Szewczyk 
Fot. Bundesarchiv

Na podstawie:
Becker R. O., Niederschlesien 1945, 
Landshut 1990 

Kisielewski T., Katyń zbrodnia i kłam-
stwo, Poznań 2014    

Popielski B., Nasiłowki W., Cienie Ka-
tynia w dokumentach i historii medy-
cyny sadowej, Archiwum Medycyny 
Sądowej i Kryminologii, 1997, XLVII ze 
strony internetowej http://www.am-
sik.pl/archiwum/3_1997/3_97B.pdf

Ekshumacja w lesie katyńskim 

Czy w „złotym pociągu”
są dowody sowieckiej zbrodni?
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Przybieżeli do Betlejem...
 Szopki bożonarodzeniowe z całego świata

aktualności

Uzupełnią one wystawę główną, 
zajmie 1000 metrów kwadratowych. 
Prezentować będzie ona historię 
miasta od 1945 r. oraz jej mieszkań-
ców, losy rzuciły Ziemie Odzyskane. 
Na ekspozycji będzie odtworzony 
m. in. fragment „sielskiego” mia-
steczka Kresach Wschodnich,musieli 
opuścić repatrianci, ruiny Wrocławia 
pozostawione przez Niemców upar-
cie broniących się gruzach „Festung 

Breslau”, także np. odtworzone zo-
stanie typowe polskie mieszkanie lat 
70-tych. Na wystawie stałej będzie 
również przedstawiony okres lat 
1945-1946 stolicy Dolnego Śląska, 
kiedy to doszło do prawie całkowitej 
wymiany ludności niemieckiej polską 
oraz okres stalinowski.

Osobna część wystawy zosta-
nie poświęcona orędziu biskupów 
polskich do niemieckich 1965 r., ini-

cjatorem był ówczesny arcybiskup 
wrocławski Bolesław Kominek. Na 
ekspozycji zaprezentowane zostanie 
także podziemie niepodległościowe 
lat 80. oraz historia najnowsza stoli-
cy Dolnego Śląska. tej ostatniej sekcji 
przedstawiony zostanie  Kongres Eu-
charystyczny 1997 r. oraz „powódź ty-
siąclecia”, miała miejsce również tym 
samym roku. 

600 metrów kwadratowych po-

wierzchni wystawienniczej Centrum 
Historii Zajezdnia przeznaczono wy-
stawy czasowe. 

- Chcemy, wrocławianie razem 
nami tworzyli ekspozycje czasowe 
oraz imprezy, będą odbywać się 
Centrum Historii Zajezdnia. – mówi 
Juliusz Woźny rzecznik Ośrodka „Pa-
mięć Przyszłość”. - Dlatego czekamy 
pomysły to, co ma się tam dziać. 
Szczególnie zależy nam tych projek-
tach, są inspirowane historią Wro-
cławia. Mogą to być np. historie róż-
nych wrocławskich instytucji, parafii, 
klubów sportowych czy też historie 
rodzinne. 

Pomysły zgłoszenia gotowych 
wystaw można m.in. przekazywać 
za pośrednictwem internetu e-mail: 

biuro@pamieciprzyszlosc.pl
Przebudowa historycznej zajezdni 

przy ul. Grabiszyńskiej  jej adaptacja 
cele wystawiennicze ma kosztować 
36 mln zł. Część tej sumy to dotacja 
wysokości 15 mln zł pochodząca tzw. 
funduszu norweskiego. Centrum Hi-
storii Zajezdnia to jeden projektów 
związanych tytułem Europejskiej Sto-
licy Kultury, Wrocław będzie dzierżył 
2016 r. 

Szar
Fot. Ośrodek „Pamięć przyszłość”

Historię Wrocławia od 1945 r. będziemy mogli zobaczyć w Centrum Historii Zajezdnia przy ul. Grabiszyńskiej  
już w drugiej połowie przyszłego roku. Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, który je tworzy zaprasza mieszkańców 
miasta do zgłaszania pomysłów oraz tworzenia własnych wystaw czasowych w nowej placówce. 

Pomóż zagospodarować zajezdnię

Odpowiedzi na te pytania znaj-
dziemy na wystawie w Pałacu Kró-
lewskim (Muzeum Miejskie Wrocła-
wia), na której zebrano ponad 100 
szopek bożonarodzeniowych z róż-
nych stron świata. Kuratorem wysta-
wy jest Magdalena Szmida. Jak mówi, 
eksponaty, czyli szopki, zamawiane 
były na tę wystawę przez 3 lata. Ty-
le czasu zajęły ustalenia z różnymi 
instytucjami na świecie, by móc wy-
pożyczyć od nich te bezcenne dzieła. 

Na wystawie w Pałacu Królewskim 
można oglądać ponad 100 szopek 
bożonarodzeniowych wykonanych 
przez twórców profesjonalnych oraz 
ludowych w różnych częściach świa-
ta. Znajdą się na niej szopki z Europy, 
Afryki, obu Ameryk, Azji i Australii. 
Sprowadzano je zarówno z kolekcji 
polskich jak i zagranicznych.

Wśród nich szczególne miejsce 
zajmują śląskie szopki skrzynkowe, 
których tradycja sięga XVI wieku. 

Tworzący je sudeccy rzemieślnicy 
osiągnęli prawdziwe mistrzostwo. 
Twórca takiej szopki przedstawiał 
to, co znał najlepiej, zatem najczę-
ściej scenę Narodzenia umieszczano 
w górskiej perspektywie, którą do-
datkowo okraszano widokami inspi-
rowanymi wyglądem dolnośląskich 
wsi lub miast. W dioramach dużo 
miejsca zajmują figury przedstawia-
jące różne grupy społeczne i zawody. 
Często towarzyszyły im także posta-
cie charakterystyczne dla Śląska, mni-
si z zakonu cystersów, a nawet duch 
Karkonoszy – Liczyrzepa.

Na ekspozycji pokazanych zosta-
nie także kilkanaście słynnych szopek 
krakowskich. Ich smukła, wielowieżo-
wa forma i bogate zdobienia odbie-
gają od wszystkiego, co stworzyła 
w tej dziedzinie kultura europejska. 
Do dziś są jednym z symboli polskie-
go Bożego Narodzenia. Ciekawostką 
na wystawie jest szopka krakowska, 

w której umieszczono wrocławski 
Ratusz. Ciekawe, czy znajdziecie ją 
wśród innych eksponatów?

Na uwagę zasługują także szopki 
wykonane z nietypowych materia-
łów, często charakterystycznych dla 
regionów, w których powstały. Wśród 
nich wyróżniają się szopki z masy 
perłowej, ceramiki oraz alabastru. Są 
również szopki namalowane na ka-
flach czy na liściach.

Szopka bożonarodzeniowa jest 
charakterystycznym elementem 
obchodów Święta Narodzenia Pań-
skiego. Ojczyzną szopek są Włochy, 
a za ich pierwszego twórcę uwa-
ża się św. Franciszka z Asyżu. Zwy-
czaj budowania szopek począt-
kowo związany był z działalnością 
klasztorów. Z czasem stopniowo 
przenikał do szlacheckich i miesz-
czańskich domów, a ostatecznie 
i chłopskich. Szopka, jako religij-
ny symbol oraz bożonarodzeniowa 

ozdoba zyskała niesamowitą po-
pularność, szczególnie w XIX wiek.  
Była obecna w kościołach oraz w do-
mach prywatnych w miastach i na 
wsi. Stąd mnogość rodzajów, ogra-
niczana jedynie przez zasobność 
portfela zamawiającego szopkę 
i inwencję twórcy. Powstawały za-
równo okazałe wielofiguralne kom-
pozycje rzeźbiarskie, skrzynki wypeł-
nione scenami bożonarodzeniowymi 
(tzw. dioramy), a nawet skromne 
szopki z papieru.

Przybieżeli do Betlejem... Szopki bożo-
narodzeniowe z całego świata 
Pałac Królewski, ul. Kazimierza Wiel-
kiego 35
wystawa czynna od 6.12.15 do 31.01.16
bilety - 15 i 10 zł., rodzinny - 30 zł.

(red)

Jak wygląda boże Narodzenie na Madagaskarze? Jakie postacie znajdziemy w szopce betlejemskiej z Nowej 
Zelandii? Czy Maria miała skośne oczy?
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Realne zagrożenie
Szczur może być nosicielem groź-

nych dla człowieka i zwierząt do-
mowych wirusów. Wirusy te mogą 
wywołać bardzo przykre w skut-
kach choroby. Wścieklizna, włośni-
ca, tyfus, gorączka krwotoczna to 
tylko niektóre z wielu chorób, wy-
wołanych kontaktem ze szczurem. 
Aby doszło do zakażenia nie trzeba 
wiele, nie musi dojść do bezpośred-
niego kontaktu z gryzoniem, wystar-
czy, że ugryzie nas szczurza pchła. 
Pchła przenosi wszystkie choroby, 
których nosicielem jest szczur.

Gryzonie te stanowią zagrożenie 
również ze względu na swoją dra-
pieżność. Szczurze stado jest w sta-
nie zaatakować nie tylko większe 
od siebie zwierzęta, ale i człowieka. 
Szczury wyrządzają duże szkody go-
spodarcze – niszczą żywność, prze-
gryzają kable i instalacje elektrycz-
ne, chcąc dostać się do pożywienia, 
niszczą worki, w których potrafią za-
łożyć gniazda. Mając na uwadze real-
ne zagrożenia, nietrudno wyobrazić 
sobie ogrom szkód, jakie mogą spo-
wodować miliony gryzoni.

Niechlubna statystyka
Na jednego mieszkańca Wro-

cławia przypadają cztery szczury 

– to dużo, inne miasta w Polsce wy-
padają pod tym względem lepiej, 
na jednego mieszkańca przypada 
jedno zwierzę. Gryzoni pojawia się 
jednak coraz więcej, samica podczas 
porodu wydaje na świat od sześciu 
do dwunastu młodych. W ciągu roku 
rodzi nawet do sześciu razy. Jeżeli 
mieszkańcy nie będą regularnie in-
gerować w rozmnażanie szczurów, 
pojawi się ich jeszcze więcej, a sytu-
acja może stać się z czasem trudna 
do opanowania.

Rynek w towarzystwie szczurów
Mit szczura zamieszkującego naj-

bardziej brudne obrzeża miasta jest 
jedynie… mitem. Szczury na dobre 
zadomowiły się w miejskich konte-
nerach. Lubią też tereny wilgotne 
– nad fosą, doskonale pływają i po-
ruszają się głównie kanałami.

Skąd szczury w mieście?
Przyczyny zwiększonej liczby 

szkodników można doszukiwać się 
m.in. w naszej beztrosce. Ludzie nie-
świadomie przyczyniają się do roz-
mnażania gryzoni, dokarmiając je. 
W jaki sposób? Regularne pozbywa-
nie się resztek jedzenia, wylewanie 
pomyj na podwórko, zostawianie je-
dzenia w przypadkowych miejscach, 

np. przy kubłach powoduje „zainte-
resowanie” szczura i zaproszenie 
do zamieszkania w naszej okolicy. 
Najwięcej jest ich na Starym Mieście 
i Śródmieściu. Gryzonie można spo-
tkać też na Dworcu Głównym PKP, 
w galeriach handlowych, a nawet 
– o zgrozo – w restauracjach i ba-
rach. Miejsca, w których kumuluje się 
żywność jest ulubionym „domem” 
dla szczura. Żerując w przechowy-
wanych produktach, szczury zanie-
czyszczają je moczem, krwią, śliną, 
sierścią i odchodami. Ciężko wyobra-
zić sobie, że produkt, w który inge-
rował szczur, trafia na czyjś talerz. 
Jak się tego ustrzec?

Sposób na gryzonia
S p o s o b e m  n a  w a l kę  z  t y m i 

szkodnikami są regularne deraty-
zacje i wzrost świadomości wśród 
mieszkańców, aby nie pozostawiali 
resztek jedzenia w przypadkowych 
miejscach. Deratyzacja powinna 
zostać obowiązkowo przeprowa-
dzona przez zarządców spółdzielni 
mieszkaniowych i właścicieli loka-
lów, które zajmują się produkcją 
i rozprowadzaniem żywności. Jeśli 
macie problem ze szczurami – nie-
zwłocznie zgłoście go do zarządcy 
nieruchomości!

Zanim zamieszka z nami szczur
W walce ze szczurami pomocna 

jest ustawa o segregacji odpadów. 
Odpowiednie podzielenie odpa-
dów przed wyrzuceniem na śmietnik 
utrudni zwierzętom dostanie się do 
resztek jedzenia.

We Wrocławiu resztki produktów 
spożywczych wyrzucamy do pojem-
ników na odpady zmieszane. Każdy 
pojemnik ma pokrywę – pamiętaj-
my, aby zawsze była zamknięta. Od-
dzielmy wcześniej od nich plastik, 
papier czy aluminium, które mogą 
zostać wykorzystanie powtórnie. 
Nie wyrzucajmy też jedzenia obok 
osłon śmietnikowych, w celu np. 
karmienia ptaków. Nawet zimą ptaki 
mają w mieście dobrą sytuację i na 
pewno sobie poradzą, a tymczasem 
w pierwszej kolejności rzuconym 
przez nas chlebem zainteresuje 
się szczur. Utrzymujmy porządek 
w okolicach śmietników. Im więk-
szy bałagan mamy wokół śmietni-
ka, tym więcej szczurów można się 
spodziewać na podwórku. Warto 
również dbać o porządek w piwni-
cach i komórkach. Szczególnie te-

raz, w okresie przedświątecznym,  
kiedy porządkujemy nasze zaka-
marki, pamiętajmy o segregacji 
odpadów. Wszystko, co wyrzuci-
my z komórki powinno znaleźć się 
w odpowiednim pojemniku. Odpady 
wielkogabarytowe możemy również 
zawieźć do PSZOK-a, czyli Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych. We Wrocławiu dzia-
łają dwa PSZOK-i: przy ul. Kazimie-
rza Michalczyka 9, od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 8.00 do 
17.00 i w soboty w godzinach 8.00 – 
16.00 oraz przy ul. Janowskiej 51, od 
poniedziałku do piątku w godzinach 
7.00 – 15.00. Stary fotel czy kanapa 
porzucone przy śmietniku to dosko-
nałe lokum dla szczurów. Nie zapra-
szajmy tych szkodników na nasze 
podwórka!
Jeśli ktoś ma kłopot i nie wie, jak se-
gregować odpady potrzebne infor-
macje znajdzie na stronie www.eko-
system.wroc.pl. Na stronie dostępne 
są też numery telefonów do Biura 
Obsługi Klienta, w którym otrzyma-
my potrzebne informacje i porady.

(TS)

styl życia

Uwaga, niechciany lokator!
Problem szczurów w przestrzeni miejskiej jest, niestety, ciągle aktualny. Przemykający przez wrocławskie  
ulice szczur, to widok, który budzi odrazę, lecz nie zaskakuje. Ludzie mają świadomość, że miasto jest 
przepełnione tymi gryzoniami. Gdzie leży przyczyna powracającego problemu szczurów w mieście i jak 
z nimi walczyć?

REKLAMA



8 nr 23, 15 grudnia 2015


