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Nie da się uniknąć tego tematu. 
Chociaż skupiamy się na 
nadchodzących świętach, to jednak 
cieniem na nich kładą się ostatnie 
wydarzenia z Brukseli. 
Boją się już Państwo?  Przecież to 
nie problem, by wsiąść w pociąg 
lub autobus w Berlinie czy Brukseli 
i w ciągu kilku godzin być 
we Wrocławiu - dodajmy - z bombą 
w walizce. Okazuje się, że to nic 
trudnego. Tylko, co teraz z taką 
wiedzą mam zrobić ja? Co zrobią z nią 
Państwo?
Następnego dnia po zamachach 
w Brukseli, w mieście było wyjątkowo 

cicho. Jego mieszkańcy mówią 
o niecodziennej i niepokojącej ciszy.
Wrocław tętni życiem. Również 
za sprawą studentów Erasmusa, 
których u nas wielu. Przyjeżdżają 
m.in. z Portugalii i Hiszpanii. Mają 
ciemną karnację i widzę wzrok wielu 
wrocławian, którzy spoglądają na nich  
z lękiem. Czy tak teraz ma wyglądać 
nasza codzienność? Czy podddać 
się strachowi?
Nie zamierzam. Będę bronić gwaru 
miast, również nasi studenci 
wyjeżdżają w ramach wymiany do 
innych krajów Europy i wierzę, że nic 
złego ich tam nie spotka. 

Wierzę, też, że nadal mogę bezpiecznie 
chodzić po swoim mieście. Mam 
zamiar wybrać sie na świąteczny 
spacer, wstąpić po drodze do kościoła, 
a potem na dobrą kawę. Nie zamierzam 
nic zmieniać w swoich zwyczajach,  
bo w tym szalonym świecie potrzeba 
mi odrobiny stabilności, którą dają 
drobne, niezmienne przyzwyczajenia.
Życzę Państwu radosnych, pełnych 
spokoju ducha Świąt Wielkanocnych.
Życzę udanych wyjazdów do bliskich 
i powrotu do domu wszystkich, 
na których niecierpliwie czekacie.

Iza Siwińska
redaktor naczelna

Baran (21.03-20.04)
W najbliższych dniach znajdziesz 

się we właściwym miejscu i we wła-
ściwym czasie. A to może okazać się 
przepisem na sukces.

Byk (21.04-20.05)
Jest teraz czas, na który od tak 

dawna czekałeś. Oszczędzałeś skru-
pulatnie pieniądze, by móc spełnić 
jedno ze swoich postanowień lub 
marzeń. To wprawi cię w doskonały 
humor.

Bliźnięta (21.05-21.06)
Od dawna przymierzasz się do 

tego, by porozmawiać ze swoim 
dawnym prz yjacielem. Czujesz, 
że coś nie gra, ale nie miałeś odwagi 
zapytać. Dziś będzie idealny moment, 
by rozstrzygnąć tę kwestię. Nie zmar-
nuj szansy.

Rak (22.06-22.07)
Rodzinne zobowiązania będą 

wymagać od ciebie stanowczości.  
Będziesz musiał podjąć szybko trud-
ne decyzje. Dasz sobie jednak z tym 
radę. 

Lew (23.07-23.08)
Będziesz czuć się młodziej, zauwa-

żą to wszyscy wokół. Przełoży się to 
na twoje samopoczucie. Więcej bę-
dzie w tobie spontaniczności i rado-
ści, a mniej trosk i obciążenia odpo-
wiedzialnością.

Panna (24.08-23.09)
Znajdziesz się w centrum zainte-

resowania. Wbrew swoim obawom 
okaże się, że ludzie bardzo chętnie 
przebywają w twoim towarzystwie. 

Waga (24.09-23.10)
Będziesz pełnić rolę organizato-

ra wycieczki albo jakiejś imprezy. 
Doskonale spełnisz się w tej roli, 
zbierzesz wiele pochwał od rodziny 
i bliskich. To da ci wiele do myślenia. 

Skorpion (24.10-22.11)
Pojawi się szansa na podreperowa-

nie domowego budżetu. Ktoś zapro-
ponuje ci bardzo interesującą pracę 
dodatkową, która nie będzie wyma-
gać od ciebie aż tak dużego wysiłku. 

Strzelec (23.11-21.12)
W pracy czeka cię trochę wię-

cej obowiązków. Ale przyjmiesz to 
z uśmiechem na ustach. Z pewnością 
nie popsuje to twojego humoru ani 
nie zmieni wieczornych planów.  

Koziorożec (22.12-20.01)
Przed tobą bardzo trudna decyzja. 

Nie będzie ci łatwo się z nią uporać. 
Pamiętaj, że zawsze po swojej stronie 
masz przyjaciół i bliskich, którzy po-
śpieszą ci z pomocą. Są jednak takie 
decyzje, które można, a nawet trzeba, 
podjąć samemu. 

Wodnik (21.01-20.02)
Odezwij się do starych znajomych. 

Odnowienie kontaktu z nimi bardzo 
pozytywnie wpłynie na twoje samo-
poczucie. Może potrzebujesz odrobi-
nę odmiany i powrót do korzeni. 

Ryby (21.02-20.03)
Poszczęści ci się w finansach. Nie 

będziesz musiał się na razie nimi 
martwić, bo spotka cię miła niespo-
dzianka. Obyś tylko nie stracił głowy 
i umiejętnie nimi podyrygował. 

CZY MUSIMY SIĘ BAĆ? HOROSKOP WRÓŻKI HONORATY
Z DRUGIEJ STRONY

ZŁOWIONE W SIECI

 Nazywam się Honorata Chrzan i mam 33 lata. Od 2009 r. choruję   
  na nieuleczalną,  postępującą chorobę – Stwardnienie Rozsiane.

   Mimo regularnej rehabilitacji i leczeniu w programie lekowym NFZ   
    spowalniane są postępy choroby. Dzięki Twojemu 1% mam szansę   
    na leczenie i rehabilitację i życie.

Bardzo proszę ludzi dobrej woli, aby przekazali 1% podatku lub darowiznę 
FUNDACJI DOBRO POWRACA z dopiskiem HONORATA CHRZAN

1% PODATKU – NR KRS 0000338878 z dopiskiem HONORATA CHRZAN
lub na konto 95 1140 1140 0000 2133 5400 1001 z dopiskiem HONORATA CHRZAN

WSPOMÓŻ MNIE W CODZIENNYCH ZMAGANIACH
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KALEJDOSKOP  MIEJSKI

KALEJDOSKOP NA SYGNALE

Motywacja, wsparcie, możliwość 
sprawdzenia swoich umiejętności na 
specjalnie zaprojektowanym torze, 
starcie z imponującymi przeszkoda-
mi oraz atmosfera pomocy i współ-
pracy to wyróżniki, a także wartości 
Men Expert Survival Race. W tego-
rocznej edycji uczestnicy mają do 
wyboru trzy poziomy trudności, tak 
aby umożliwić start wszystkim, bez 
względu na predyspozycje psycho-
fizyczne, a także by… ograniczyć 
niepotrzebne wymówki. Na począt-
kujących Survivalowców czeka trasa 
STARTER, czyli 3 km i 15 przeszkód. 
Bardziej doświadczeni wojownicy 

mogą wybrać dystans WARRIOR liczą-
cy 6 km i 30 przeszkód. Największym 
śmiałkom polecany jest bieg MACHI-
NE obejmujący aż 50 przeszkód na 
trasie 12 km! Błoto, zasłona dymna, 
toczenie opon, kontenery z zimną 
wodą, powalone drzewa i drut kolcza-
sty to tylko przykładowe utrudnienia 
czekające na miłośników ekstremal-
nego wysiłku. Więcej o przeszkodach 
można przeczytać na stronie biegu.

 
Biegowy rozkład jazdy - Wrocław

W tym roku survivalowe wyzwania 
otwiera bieg we Wrocławiu, który od-
będzie się w niedzielę, 22 maja nad 

Morskim Okiem, przy ulicy Fryderyka 
Chopina 27. Organizatorzy wprowa-
dzili szereg nowości dla Survivalow-
ców oraz kibiców. Uczestnicy biegu 
zmierzą się m.in. z nowymi, spekta-
kularnymi przeszkodami i darmowym 
skokiem na Fly Bag (czyli wielkiej po-
duszce do skoków ekstremalnych). 
Z myślą o kibicach wydarzenie zosta-
ło poszerzone o całodniową formułę 
„sport festiwalu” z bezpłatnymi atrak-
cjami i konkursami w specjalnej stre-
fie festiwalowej. Nie lada gratką dla 
najmłodszych Survivalowców będzie 
m.in. mini tor przeszkód. Men Expert 
Survival Race to również okazja, 

by pomagać - część pieniędzy ze 
sprzedaży pakietów startowych ko-
lejny rok z rzędu zostanie przekazana 
na rzecz Lenki Cholewy - podopiecz-
nej fundacji Caritas.

 
Darmowe treningi dla wrocławian

Organizatorzy zachęcają wro-
cławian do regularnych ćwiczeń 
i solidnego przygotowania się do 
startu. W lutym uruchomiony został 
bezpłatny, 10-tygodniowy system 
treningowy online zarówno dla za-
pisanych biegaczy, ale i wszystkich 
zainteresowanych ak t y wnością 
f izyczną. Uczestnicy biegu mogą 

też wziąć udział w bezpłatnych 
treningach ogólnorozwojowych 
prowadzonych przez ekspertów Su-
rvival Race w placówkach partner-
skich na terenie całego Wrocławia.  
Pakiet trzech darmowych trenin-
gów “Warrior” czeka na zarejestro-
wanych uczestników biegu w klu-
bach Jatomi Fitness. 

 
Więcej informacji na temat Men 

Expert Survival Race oraz rejestra-
cji na bieg można znaleźć na stro-
nie www.menexpertsurvivalrace.pl 
lub pod adresem:

info@survivalrace.pl.

Już 22 maja nad Morskim Okiem we Wrocławiu odbędzie się kolejna edycja Men Expert 
Survival Race, czyli cyklu ekstremalnych miejskich biegów z przeszkodami. Impre-
za, która w tym roku przyjmuje formułę całodniowego „sport festiwalu”, skierowana jest 
do osób poszukujących w sporcie nowych wyzwań i ciekawej alternatywy dla standardowego biegania 
czy zajęć na siłowni, jak również do wrocławskich kibiców.  

TRWAJĄ ZAPISY
NA MEN EXPERT SURVIVAL RACE

POD NASZYM
PATRONATEM

Funkcjonariusze Wydziału Prewen-
cji oraz Zespołu do walki z Przestęp-
czością Przeciwko Mieniu Wydziału 
Kryminalnego Komisariatu Policji 
Wrocław Krzyki dzięki działaniom 
operacyjnym zatrzymali dwóch mło-
dych mężczyzn w wieku 26 i 27 lat 
z powiatu wrocławskiego, podejrza-
nych o przestępstwa narkotykowe. 
Policjanci dowiedzieli się, że w jed-

nym z mieszkań w dzielnicy Krzyki 
we Wrocławiu może znajdować się 
nielegalna plantacja marihuany. 
Sprawdzając tę informację poli-
cjanci przeszukali lokal i zatrzyma-
li w tej sprawie dwóch mężczyzn, 
którzy wynajmowali mieszkanie. 
W mieszkaniu policjanci znaleźli spe-
cjalne namioty wyposażone w sprzęt: 
grzewczy, wentylacyjny i nawadniają-

cy, a także kilkanaście krzewów kono-
pi indyjskich w różnych fazach wzro-
stu. Zabezpieczono także gotowy 
susz roślinny, z którego można było 
uzyskać kilkaset porcji marihuany. 
W mieszkaniu były również wagi elek-
troniczne oraz młynki do porcjowania 
narkotyku.

Obecnie policjanci szczegółowo 
wyjaśniają wszystkie okoliczno-
ści tej sprawy, w tym również to, 
czy i na jaką skalę zatrzymani męż-
czyźni zajmowali się ich rozprowa-
dzaniem. Za posiadania narkotyków 
grozi kara do 3, a gdy przedmiotem 
przestępstwa jest ich znaczna ilość, 
nawet do 10 lat pozbawienia wolności. 

(red)

Sportowiec, który zakończył już 
karierę, obecnie ma problemy zdro-
wotne. Ze względu na zalecenia le-
karskie sam zbudował sobie rower, 
wyposażony między innymi w urzą-
dzenie monitorujące akcję serca.

Niestety, w drugiej połowie lu-
tego br. rower został skradziony, 

kiedy Roman Szczepański pozo-
stawił go przed jednym ze sklepów 
na Żernikach. Policjanci z Wydziału 
Kryminalnego z Komisariatu Policji 
Wrocław Psie Pole podjęli działa-
nia, dzięki którym ustalili i zatrzy-
mali mężczyznę podejrzanego o tę 
kradzież. Okazał się nim 18-letni 

mieszkaniec Wrocławia. Odpowie 
on teraz nie tylko za kradzież rowe-
ru sportowca, ale również innego 
jednośladu, tak że odzyskanego 
przez policjantów w wyniku prze-
prowadzonej akcji poszukiwawczej.

Osiemnastolatek odpowie też  
za inne przestępstwa. Zatrzymany 
usłyszał w sumie pięć zarzutów do-
tyczących przestępstw przeciwko 
mieniu. Teraz może mu grozić kara 
do 5 lat pozbawienia wolności. 
O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

Wybitny kolarz odzyskał już swoje 
mienie, policjanci oddali mu rower. 

(red) 

Złodzieje oprócz cennych urządzeń 
laboratoryjnych zabrali także telefony 
komórkowe oraz laptopa. Zatrzymani 
mężczyźni w wieku 33 i 34 lata, po-
dejrzewani o przestępstwa przeciw-
ko mieniu, mają już na swoim koncie 
liczne kradzieże, do których doszło 
w okresie od października 2015 roku 
do lutego br. na terenie Wrocławia. 
Sprawcy okradali przede wszystkim 
uczelnie wyższe. Wchodzili do placó-

wek oświatowych i udając studentów 
lub pracowników zabierali różne war-
tościowe przedmioty - cenne specja-
listyczne urządzenia laboratoryjne 
- głównie mierniki i precyzyjne wagi, 
a także telefony komórkowe i laptopa. 
Skradzione rzeczy zastawiali w róż-
nych lombardach w mieście.

Wykonując szereg c z ynności 
i sprawdzeń policjanci dotarli do tych 
punktów i udało im się odzyskać utra-
cone mienie. Funkcjonariusze Wy-
działu Kryminalnego z Komisariatu 
Policji Wrocław Śródmieście dzięki 
pracy operacyjnej ustalili i zatrzy-
mali obu mężczyzn podejrzewanych 
o przestępstwa przeciwko mieniu. 
Policjanci nadal zajmują się wyjaśnie-
niem wszystkich okoliczności sprawy.

Za kradzież grozi kara do 5 lat po-
zbawienia wolności.                      (red)

Dwóch mężczyzn, których łupem 
padały cenne mierniki i precyzyj-
ne wagi używane w laboratoriach 
uczelni wyższych we Wrocławiu, 
zatrzymali wrocławscy policjanci 
kryminalni z komisariatu Wro-
cław-Śródmieście. 

Rower z zamontowanym urządzeniem monitorującym akcję serca 
skradziono pod jednym ze sklepów na wrocławskich Żernikach. Na-
leży on do Romana Szczepańskiego – byłego członka reprezentacji 
Polski w kolarstwie, brązowego medalisty Mistrzostw Polski z 1979 
roku. Policjantom udało się odzyskać rower i oddać go wybitnemu 
kolarzowi. 

OKRADALI LABORATORIA ODZYSKALI ROWER MEDALISTY

Kilkanaście krzewów konopi indyjskiej oraz gotowy susz roślinny, 
z którego można było otrzymać kilkaset porcji handlowych marihu-
any, zabezpieczyli wrocławscy policjanci z komisariatu na Krzykach 
w jednym z mieszkań. Zatrzymano dwóch mężczyzn, którzy wynajmo-
wali to mieszkanie. Są podejrzewani o przestępstwa narkotykowe. 

UPRAWIALI „TRAWKĘ”

Wieczorem policjanci otrzymali infor-
mację, że nieznany mężczyzna wszedł 
na dach opuszczonego dawnego 
magazynu zbożowego na Psim Polu 
z zamiarem popełnienia samobójstwa. 
Na miejscu zjawiło się również pogoto-

wie ratunkowe i straż pożarna. Strażacy 
rozłożyli specjalną poduszkę powietrzną. 
Desperat przebywał na wysokości około 
30 m, krzyczał i rzucał różnymi przedmio-
tami. Wielogodzinne negocjacje z męż-
czyzną nie przynosiły skutku, dlatego 
do działań włączyli się funkcjonariusze  
z jednostki specjalnej z Wrocławia.

Po blisko 11 godzinach akcji ratun-
kowej, mężczyzna został przechwyco-
ny przez funkcjonariuszy, a następnie 
bezpiecznie sprowadzony na ziemię. 

URATOWALI DESPERATA
38-letni mężczyzna chciał skoczyć 
z dachu dawnego elewatora przy 
ul. Rychtalskiej we Wrocławiu. Do 
zdarzenia doszło 10 marca br.
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KALEJDOSKOP AGLOMERACJI

REKLAMA

Długołęka
GŁOSUJ NA WÓJTA ROKU

Już po raz kolejny Iwona Agnieszka 
Łebek, wójt gminy Długołęka znala-
zła się w gronie 10 najlepszych wójtów 
w Polsce, w plebiscycie ogłaszanym 
rokrocznie przez Telewizję Polską. 
Do 4 kwietnia można jeszcze oddać 
głos na swojego kandydata do tytułu 
Najlepszy Wójt Roku 2015.

Więcej informacji na stronie inter-
netowej gminy.

Siechnice
SMS-EM O AWARIACH

Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Siechnicach uruchomił bezpłatną 
usługę powiadamiania poprzez SMS 
o awariach, planowanych włączeniach 
i innych zdarzeniach związanych z sie-
cią wodociągową i kanalizacyjną.

Mieszkańcy gminy mogą zarejestro-
wać w systemie swój numer telefonu 
komórkowego. W tym celu należy na 
stronie internetowej http://zgksiechnice.
pl/ wejść w ikonkę SMS (strona główna, 
prawy dolny róg), w formularzu wypełnić 
imię i nazwisko, swój numer telefonu ko-
mórkowego oraz wybrać miejscowość. 

Wisznia Mała
JABŁKA DLA GMINY

W Machnicach 8, 31 marca będzie 
można odebrać darmowe jabłka dla 
rodziny. Akcje zorganizowało Sto-
warzyszenie Dorosłego Człowieka 
przy wsparciu wielu życzliwych osób. 
Owoce mogą odbierać stowarzysze-
nia, szkoły, liderzy środowisk, sołtysi 
wsi Wisznia Mała. Więcej informacji na 
stronie internetowej gminy.

Obchody Europejskiej Stolicy Kul-
tury rozpoczęły się od Weekendu 
Otwarcia z ceremonią „Przebudzenia” 
w roli głównej, które wyreżyserował 
kurator ESK ds. performance Chris 
Baldwin. Najważniejszą częścią spek-
taklu zorganizowanego w przestrzeni 
miejskiej był pochód, nawiązujący do 
historii miasta, w którym udział wzięło 
około 120 tys. osób. Blisko 100 innych 
wydarzeń towarzyszących inauguracji 
ESK, przyciągnęło kolejne 100 tys. od-
wiedzających. Za nami również kon-
cert słynnego kompozytora muzyki 
filmowej, laureata Oscara, Ennio Mor-

ricone w Hali Stulecia (5426 widzów), 
baskijskie święto bębnów Tamborrada 
w Hali Orbita z udziałem 3000 wro-
cławskich uczniów czy Think Tank lab 
Triennale – międzynarodowy festiwal 
współczesnego rysunku w Muzeum 
Architektury. 

Dwa razy dziennie kultura
W ramach ESK w pierwszych miesią-

cach 2016 roku wrocławianie mogli sko-
rzystać średnio z przynajmniej dwóch 
wydarzeń kulturalnych dziennie. 

-  Stawiamy na różnorodność. 
W programie są wydarzenia kame-

ralne, komercyjne, plenerowe, a także 
około kulturalne, angażujące miesz-
kańców – mówi Jarosław Fret, szef 
rady kuratorów ESK Wrocław 2016. 
I dodaje: - Naszym celem jest podwo-
jenie udziału mieszkańców w życiu 
kulturalnym miasta. Sukces frekwen-
cyjny bardzo nas cieszy i pokazuje, 
że podążamy w dobrym kierunku.

Na Dolnym Śląsku trwa około 
10 dodatkowych inicjatyw, w tym ESK 
Bus (bezpłatne dojazdy do Wrocławia 
z regionu na wydarzenia w ramach 
ESK), a w Infopunkcie Barbara co 
wtorek odbywa się promocja dolno-
śląskiej kultury i sztuki (projekt „Re-
gionalne wtorki”). 

Na ustach świata
Europejska Stolica Kultury Wrocław 

2016 spotkała się z bardzo dużym zain-
teresowaniem polskich i zagranicznych 
mediów, w których w ciągu ostatnich 
trzech miesięcy ukazało się około 
7200 publikacji na temat ESK. 

Sukces frekwencyjny i artystyczny 
przełożył się na sukces wizerunkowy. 
W wyniku badań Fundacji na rzecz 
Reputacji Marki „Premium Brand” 
Wrocław został uznany za miasto 
 o najlepszej reputacji w Polsce.

ESK dla każdego
ESK Wrocław 2016 to także kilka-

dziesiąt inicjatyw angażujących lo-

kalne społeczności, w tym seniorów, 
osoby niepełnosprawne i rodziny 
wielodzietne.

- Długoterminowe projekty kul-
turalne to jedne z najważniejszych 
elementów działalności Europejskiej 
Stolicy Kultury. Po zakończeniu ob-
chodów ESK będą one kontynuowa-
ne. Chcemy, żeby na stałe zostały 
w przestrzeni społecznej i na dobre 
wpisały się w tkankę miasta – wyja-
śnia Jacek Sutryk, dyrektor departa-
mentu spraw społecznych w Urzędzie 
Miejskim Wrocławia. 

Wśród działań długoterminowych 
znajduje się „Literacki Wrocław” 
– projekt, którego celem jest utrzy-
mywanie wysokiego stopnia czytel-
nictwa i promocja literatury (Angelus, 
Silesius, Festiwal Kryminału, Schulza, 
Wrocławski Dom Literatury, ICORN, 
Wrocławski Program Wydawniczy).

W ramach akcji „Kultura dla malu-
cha, młodzieżowa i studencka” pro-
wadzone są działania popularyzujące 
czytanie książek wśród młodych ludzi 
(Centrum Kultury akademickiej ZA-
JEZDNIA, Młodzi Obywatele Kultury, 
Domy Kultury). 

Natomiast dzięki tworzeniu lokal-
nych centrów aktywizacji społecznej 
i kulturalnej, miasto propaguje hasło 
„lokalna kultura”, budując odpowie-
dzialność społeczną poprzez działa-
nia kulturalne. 

ESK – PIERWSZE PODSUMOWANIA
W wydarzeniach pierwszych trzech miesięcy obchodów Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 wzięło udział 740 tys. osób z Polski i zagra-
nicy – chwalą się organizatorzy. Łącznie odbyło się około 200 koncertów, spektakli teatralnych, wystaw, projekcji filmowych, imprez plenero-
wych oraz innych wydarzeń. 

Ennio Morricone na koncercie we Wrocławiu
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AKTUALNOŚCI

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsu-
mentów zajmuje się szerokim wachla-
rzem problemów konsumentów. 

- Doradzamy, opiniujemy sprawy, 
interweniujemy, sporządzamy pisma 
procesowe – mówi Jerzy Barański, 
dyrektor biura. – Nie mamy za dużych 
uprawnień, więc wszystko opiera się 
na dobrej woli obu stron. Nasza rola 
sprowadza się do interwencji i me-
diacji. Spory mają jednak charakter 
cywilny, po interwencji rzecznika, 
jeśli nie odniesie ona skutku, sprawy 
trafiają do sądu.

Z każdym rokiem do Biura Miej-
skiego Rzecznika Konsumentów 
zgłaszanych jest coraz więcej spraw, 
co świadczy o wzroście znajomość 
praw konsumentów przez nich sa-
mych. Dotyczą one głównie umów 
sprzedaży w różniej postaci oraz 
usług. Przy pierwszym rodzaju spraw, 
aż w 20 procentach dotyczą one re-
klamacji obuwia. Część sprzedawców 
odnosi się życzliwie do interwencji 
biura rzecznika, a niektórzy z nich 

są oporni. Stosują różne chwyty, aby 
tylko odmówić uznania reklamacji.  
Częstą praktyką jest odsyłanie wadli-
wego obuwia do rzeczoznawców, któ-
rzy wymyślają takie opinie, byle tylko 
nie potwierdzić praw konsumenta.  

Część konsumentów nie zna swo-
ich praw. Podpisują umowy nie czy-
tając ich, często robią to na odległość, 
poza siedzibą firmy, telefonicznie lub 
przez internet.  

Część konsumentów jest doinfor-
mowana i w biurze chce się tylko 
upewnić w swoich racjach.  Niektó-
rym zaś wydaje się, że wiedzą lepiej 
od pracowników biura rzecznika 
i trzeba ich wyprowadzać z błędu. 
Zdarza się, że biuro czasami odmawia 
interwencji bo są one bezpodstawne, 
ale nie ma zbyt dużo takich przypad-
ków. Okazuje się, że społeczeństwo 
nie jest specjalnie roszczeniowe, 
większość zgłoszeń jest zasadna. 

- Najtrudniejsze sprawy z jakimi 
się stykamy to takie, gdy konsument 
ma mocną pozycję, a nie korzysta 

ze swoich uprawnień – mówi Jerzy 
Barański. – Coraz więcej umów jest 
zawierana na odległość poza siedzi-
bą firmy, przez telefon, przez internet. 
Małym wysiłkiem jest przeczytanie 
umowy. Nie robiąc tego pozbawiamy 
się prawa do tego, że możemy od niej 
odstąpić w ciągu 14 dni, bez podania 
przyczyny. 

Umowy poza lokalem sprzedawcy 
usługi zawierają często osoby starsze, 
które bardzo często nie zachowują 
ostrożności. Zdarza się, że nie są infor-
mowani o prawie do odstąpienia od 
umowy. Niektórzy sprzedający usługi, 
posuwają się do tego, że na umowie 
nie ma w ogóle pouczenia o prawie 
do odstąpieniu od niej w ciągu 14 dni. 
Jeżeli taka sytuacja miała miejsce to na 
mocy ustawy z grudnia 2014 r. konsu-
ment ma rok na rozwiązania takiej 
umowy. Najlepiej jednak poradzić się 
w takich sprawach w biurze rzecznika. 

Swoje problemy konsumenci 
mogą zgłaszać w Biurze Miejskiego 
Rzecznika Konsumentów osobiście, 

telefonicznie oraz przez internet, 
w  zależności od rodzaju sprawy. 

Biuro Miejskiego Rzecznika Kon-
sumentów mieści się w budynku 
Urzędu Miejskiego przy ul. G. Zapol-
skiej  4, I piętro, pok. 128. Interesanci 
przyjmowani są od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 8:00 do 15:15.

tel. +48 71 777 75 59,
 e-mail: brk@um.wroc.pl

Po raz pierwszy Światowego Dnia 
Konsumenta obchodzono w 1983 r. 
Święto uchwalono w rocznicę przemó-

wienia prezydenta Johna Kennedy’ego, 
wygłoszonego w 1962 r. w Kongresie 
Stanów Zjednoczonych.  Mówił w nim 
o projekcie ustawy o ochronie praw 
konsumenta, formułując cztery pod-
stawowe prawa konsumentów: do 
informacji, do wyboru, do bezpieczeń-
stwa, do reprezentacji. Z ust prezyden-
ta padło też wtedy słynne stwierdzenie: 
„Konsumenci to my wszyscy”. W Polsce 
Światowy Dzień Konsumenta obcho-
dzony jest od roku 2000.

tekst i zdjcie Radosław Szewczyk 

KONSUMENCI BARDZIEJ ŚWIADOMI

KOMUNIKACJA MIEJSKA 
NA ŚWIĘTA

15 marca br. obchodziliśmy Światowy Dzień Konsumenta. Do wrocławskiego Biu-
ra Miejskiego Rzecznika Konsumentów z każdym rokiem wpływa coraz więcej spraw. 
Tylko w ubiegłym było aż 17 tysięcy spraw.

W związku z nadchodzącymi świętami, zmienia się roz-
kład jazdy autobusów i tramwajów kominkacji miejskiej 
we Wrocławiu.

Jerzy Barański - dyrektor Biura Miejskiego Rzecznika Konsumenta 
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ul. Kościuszki 34, Zgorzelec
tel./fax +48 75 72 10 545

ul. Daszyńskiego 23, Bogatynia
tel. +48 75 72 10 197

kom. +48 796 122 277

e-mail: biuro@rotas.pl
godziny otwarcia

pon.-pt. 9.00-17.00
Zgorzelec: pt. 8.00-16.00, sob. 10.00-13.00

www.tlumacz.zgorzelec.info

KANCELARIA TŁUMACZEŃ 
PRZYSIĘGŁYCH I ZWYKŁYCH
– tłumaczenie przysięgłe i zwykłe, pisemne i ustne wszystkich 

języków europejskich
– pomoc przy rejestrowaniu i prowadzeniu �rmy w Niemczech
– zwrot podatku z zagranicy
– dochodzenie odszkodowań
– pomoc w sprawach urzędowych
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 W Wielki Piątek wszystkie linie 
tramwajowe i autobusowe będą 
kursowały wg roboczych rozkła-
dów jazdy. 

Linie autobusowe 900L, 900P, 
901, 910 i 923 będą kursowały wg 
rozkładów jazdy jak w ferie.

Zawieszone zostaną kursy szkol-
ne do Iwin realizowane przez auto-
busy linii 133. Zawieszone zostaną 
dodatkowe kursy uruchamiane w 
nocy z piątku na sobotę na liniach 
nocnych 245, 249, 251 i 259.

W Wielką Sobotę wszystkie linie 
tramwajowe i autobusowe będą 
kursowały wg sobotnich rozkładów 
jazdy.

Zawieszone zostaną dodatkowe 
kursy uruchamiane w nocy z sobo-
ty na niedzielę na liniach nocnych 
245, 249, 251 i 259. Zawieszony zo-
stanie kurs linii 602 o godzinie 21:50 
z Dworca Głównego PKP do koncernu 
LG oraz kurs o godzinie 23:20 z kon-
cernu LG do Dworca Głównego PKP.

W W ielk ano c ws z ys tk ie  l in ie 
tramwajowe będą kursowały wg 
świąte c znych rozk ładów jazdy 
z częstotliwością co 30 minut. 

Wszystkie linie autobusowe będą 
kursowały wg niedzielnych rozkła-
dów jazdy z poniższymi wyjątkami: 

- zawieszone zostanie kursowa-
nie linii: C, 116, 129, 131, 141, 142, 
145, 602, 901 i 910.

- linie autobusowe: N, 105, 122, 127, 
134, 144, 900L i 900P będą kursowały 
wg świątecznych rozkładów jazdy.

We wtorek po świętach też cze-
kają nas jeszcze zmiany.

Ws z y s t k i e  l i n i e  t r a mw aj owe 
i autobusowe będą kursowały we-
dług roboczych rozkładów jazdy. 
Linie autobusowe 900L, 900P, 901, 
910 i 923 będą kursowały wg rozkła-
dów jazdy jak w w ferie. 

Zawieszone zostaną kursy szkol-
ne do Iwin realizowane przez auto-
busy linii 133.

materiały ZDIUM
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W tym roku Ogólnopolskie Święto 
Młodzieży spod Znaku Rodła zgroma-
dziło kilkaset młodych osób z całej 
Polski. Do historycznej stolicy Śląska 
przyjechali goście m.in. ze Szczeci-
na, Kaszub (Ugoszcz i Kościerzyna), 
Słupska, Olesna, Kwidzyna, Olsztyna, 
Dąbrówki Wlkp., Raciborza, Krakowa, 
Opola, Babimostu, Puław, Nysy, Byto-
mia, Warszawy, Gietrzwałdu, Zielonej 
Góry, Bytowa, Debrzna, Wrocławia 
oraz nasi rodacy z Hamburga, Ber-
lina i USA. Na bogaty patriotyczny 
program złożyły się m.in. hołd Pola-
kom spod Znaku Rodła przy tablicy 
kościoła św. Marcina, I Marsz Rodła 
po Ostrowie Tumskim z udziałem kil-
kudziesięciu pocztów sztandarowych 
(m.in.: Towarzystwo Gimnastycz-
ne „Sokół” z Krakowa i Raciborza, 
bractwa kurkowe, harcerze, szkolne 
delegacje, Wyższa Szkoła Oficerska 
Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza 
Kościuszki we Wrocławiu, Straż Miej-
ska Wrocławia, pomoc i wsparcie Po-
licji – KMP i KWP) oraz uroczysta msza 
św. sprawowana w Archikatedrze 
wrocławskiej pw. św. Jana Chrzci-
ciela (głównym celebransem był  
k s .  prał.  Marian Kopko Kustosz 

Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej 
w Krzeszowie, który od[rawił mszę 
w obecności księży: Jacka Bielskie-
go SDB salezjanina z Wrocławia, 
ks. dr. Ireneusza Bruskiego z Olszty-
na, ks. Jana Nikla proboszcza bazyliki 
metropolitalnej we Lwowie, ks. kan. 
Stanisława Draguły kapelana Rodziny 
Rodła z Wrocławia, ks. prał. Mariana 
Biskupa dyrektora Wydziału Duszpa-
sterskiego Kurii Metropolitalnej Wro-
cławskiej). W Eucharystii uczestniczył 
także ks. Henryk Kardynał Gulbino-
wicz Metropolita Senior Wrocławski.

Wypuszczenie w niebo 78 balo-
nów z Prawdami Polaków, degustacja 
105- kilogramowego tortu oraz cieka-
we i dynamiczne programy słowno-
-muzyczne młodzieży w auli Papie-
skiego Wydziału Teologicznego poka-
zały, że można promować patriotyzm 
spod Znaku Rodła w XXI wieku w no-
wych formach i aranżacjach z udzia-
łem w większości młodych osób.

Prawdy Polaków spod Znaku Rodła 
proklamowane przez naszych przod-
ków na Kongresie Polaków w Berlinie 
6 marca 1938 r. w największej sali 
widowiskowej Theater des Volkes, 
jako katechizm narodowy, „mały 

dekalog” polskości, stały się ogól-
nonarodowym dobrem, swoistym 
depozytem i międzypokoleniowym 
testamentem.

Jesteśmy Polakami! Wiara Ojców 
naszych jest wiarą naszych dzieci! 
Polak Polakowi bratem!  Co dzień 
Polak Narodowi służy! Polska Matką 
naszą, nie wolno mówić o Matce źle! 
– to zdania wciąż aktualne, mądre, 
uniwersalne, ponadczasowe i bardzo 
potrzebne dzisiejszym pokoleniom 
Polaków w Polsce i poza jej granicami.

Pięć Prawd Polaków ogłoszonych 
uroczyście w trakcie Berlińskiego Kon-
gresu jest w istocie przysięgą, krzepią-
cym serca drogowskazem oraz wyzna-
niem polskości i miłości do Ojczyzny. 

Dzięki wrocławskiej tradycji, je-
dynej takiej w Polsce od 2004 roku, 
testament naszych przodków zrze-
szonych w Związku Polaków w Niem-
czech możemy przypominać, kul-
tywować i przekazywać kolejnym 
pokoleniom Polaków.

Józef Młynarczyk, prezes 
Związku Polaków w Niemczech

Tadeusz Szczyrbak, prezes 
Rodziny Rodła -Wrocław

www.rodzinarodla.pl

Już po raz dwunasty miała miejsce uroczystość Rodziny Rodła i Stowarzyszenia Oświaty 
i Wychowania. 6 marca na Ostrowie Tumskim obchodzono 78. rocznicę ogłoszenia Prawd Polaków spod Znaku 
Rodła. Wydarzenie zostało wpisane w jubileusz 1050. rocznicy Chrztu Polski z myślą przewodnią „Wiara Ojców 
naszych jest wiarą naszych dzieci”.

POLECAMY

UROCZYSTOŚĆ RODZINY RODŁA 
ORAZ STOWARZYSZENIA OŚWIATY
I WYCHOWANIA

POD NASZYM
PATRONATEM

REKLAMA
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500+ WE WROCŁAWIU
– WSZYSTKO O PROGRAMIE

Już w piątek, 1 kwietnia pierwsi rodzice złożą wnioski o przyznanie świadczenia z programu 500+. 
Jak będzie wyglądać realizacja programu we Wrocławiu? 

TEMAT Z OKŁADKI

O pieniądze mogą się ubiegać 
rodzice, opiekunowie prawni oraz 
opiekunowie, którzy faktycznie 
sprawują opiekę nad dzieckiem. Pie-
niądze przeznaczone są dla dzieci 
do 18 roku życia. Świadczenie moż-
na otrzymać na pierwsze dziecko na 
podstawie dochodu rodziny z roku 
2014, którego wysokość w prze-
liczeniu na osobę nie przekracza 
kwoty 800 zł lub kwoty 1200 zł 
w przypadku kiedy członkiem ro-
dziny jest dziecko niepełnosprawne. 
Na następne dzieci nie ma kryte-
rium dochodowego. Świadczenie 
wychowawcze przyznawane jest na 
wniosek  złożony w urzędzie gminy 
zgodnym z miejscem zamieszkania, 
w drodze decyzji administracyjnej.

Władze Wrocławia, w oparciu 
o dane z Ministerstwa i GUS dla Wro-
cławia, szacują, że na koniec grudnia 

2014 roku we Wrocławiu było 101 033 
dzieci w wieku do lat 18. Prognozują, 
że wnioski o świadczenie złoży pond 
40 tysięcy rodzin, a świadczenie bę-
dzie wypłacane na 65 tysięcy dzieci. 

Według prognozy przedstawio-
nej przez urzędników wrocław-
skich, w 2016 wypłacić trzeba bę-
dzie 585 tysięcy  świadczeń (65 000 
uprawnionych dzieci x 9 miesięcy), 
a w 2017 roku 780 000 (65 000 upraw-
nionych dzieci x 12  miesięcy).

Gdzie składać wnioski
Przede wszystkim, wrocławianie 

będą mieli możliwość składania wnio-
sków w stałych punktach, wymienio-
nych w tabeli obok.

Ponadto wnioski można składać 
w 119 punktach mobilnych, są to wro-
cławskie żłobki i przedszkola. Wnio-
ski w tych punktach mogą składać 

wyłącznie rodzice dzieci uczęszcza-
jących do żłobka czy przedszkola, 
w którym znajduje się punkt mobilny. 
We wskazanym dniu pracownik MOPS 
przekaże wnioski do uzupełnienia wraz  
z podaniem daty, kiedy będą odbiera-
ne uzupełnione wnioski.

Ustawa o świadczeniu zakłada też 
trzy sposoby składania wniosków 
w formie elek tronicznej, przez: 
portal Emp@tia, przez portal PUE 
(Platforma Usług Elektronicznych) 
ZUS oraz przez portale bankowe. 
MOPS udziela informaji o programie 
pod numerem telefonu 71 78-22-322.

Można też zadać pytanie drogą 
mailową: 500plus@mops.wroclaw.pl.

Ze strony internetowej MOPS 
we Wrocławiu można pobrać wnioski.

http://www.mops.wroclaw.pl/do-pobra-
nia/wnioski-i-regulaminy/rodzina-500

 Ze strony internetowej Minister-
stwa Rodziny, Pracy I Polityki Społecz-
nej można pobrać Informatory 500+:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-
-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/infor-
matory-rodzina-500-plus/

Ważne! Wnioski można składać 
bezpłatnie od 1 kwietnia br. Jeśli 
wniosek zostanie złożony w ciągu 
pierwszych 3 miesięcy – tj. od 1 kwiet-
nia do 1 lipca 2016 , rodzice dostaną 
wyrównanie wstecz. W kolejnych mie-
siącach świadczenie będzie wypłaca-
ne od miesiąca, w którym rodzice zło-
żą wniosek. Do programu będzie moż-
na dołączyć w dowolnym momencie.

PUNKT STAŁY LOKALIZACJA POKÓJ PRZYJĘĆ
GODZINY 
PRZYJĘĆ

Siedziba MOPS ul. Strzegomska 6 parter 7.30-15.30

Siedziba Działu Świadczeń 
MOPS

ul. Hubska 30-32 BOK 7.30-20.00

Centrum Biznesu Grafit 
-Siedziba 500+ MOPS

ul. Namysłowska 8 BOK 7.30-20.00

Dom Pomocy Społecznej 
Pogodna Jesień

ul. Litewska 20 parter 8-17

Budynek Urzędu Miejskiego ul. Kuźnicza 15-16
 Punkt poboru 
opłat

w godzinach pracy
urzędu

Budynek Urzędu Miejskiego
ul. Bogusławskiego
8

Miejskie Biuro 
Obsługi 
Mieszkańców, p. I

w godzinach pracy
urzędu

ZTPS 1 Pl. Legionów 4-5 pok. 4, parter 7.30-15.30

ZTPS 2 ul. Średzka 42 pok. 3, p. I 7.30-15.30

ZTPS 3 - ZTPS 4 ul. Oficerska 9a pok. 10, parter 7.30-15.30

ZTPS 5 - ZTPS 6
ul. Kniaziewicza 
29a

pok. 5, parter 7.30-15.30

ZTPS 7 pl. Macieja 19/20 pok. 8, parter 7.30-15.30

ZTPS 8 - ZTPS 9
ul. Nowowiejska 
102

parter 7.30-15.30

ZTPS 10 ul. Braniborska 6/8 pok. 15, p. I 7.30-15.30

ZOBU ul. Zachodnia 3 pok. 8, parter 7.30-15.30

CPSR ul. Strzegomska 6 pok. 26, parter
7.30-15.30 (pn., 
wt., śr., pt.), 9-17 
(czw.)

Ośrodek Wsparcia ul. Reymonta 8 pok. 11, parter 7.30-15.30

18 banków podpisało 
15 marca br. list intencyj-
ny w sprawie włączenia się 
do programu 500+. 
Za pośrednictwem tych banków 
rodzice i opiekunowie będą mo-
gli złożyć wniosek świaczenie.”

Porozumienie zawarto z bankami: 
Alior Bank SA, Bank BPH SA, Bank Han-
dlowy w Warszawie SA, Bank Millen-
nium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocz-
towy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości 
SA, Bank Zachodni WBK SA, FM Bank 

PBP SA (Smart Bank), ING Bank Śląski 
SA, mBank SA, PKO Bank Polski SA, 
Raiffeisen Bank Polska SA, SGB-Bank 
SA, Bank Ochrony Środowiska SA, Ge-
tin Noble Bank SA, Deutsche Bank SA, 
Credit Agricole Bank Polska SA doty-
czy współpracy w zakresie składania 
wniosków za pośrednictwem syste-
mów bankowości elektronicznej.

Rodzic lub opiekun będzie mógł 
za pomocą serwisu internetowe-
go swojego banku złożyć wniosek 
świadczenie „Rodzina 500 plus”. 
Rolą banku w tym procesie jest udo-
stępnienie i wysłanie wniosku do or-
ganu prowadzącego w gminie.

E-RODZINA 500 PLUS
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Prawdziwe bogactwo odmian naj-
ważniejszej, smakowitej wielkanocnej 
zupy spotkamy w kuchniach mało-
polskich. 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 kulinar-
nej są chrzanowe chodniki, bo Nie-
dziela 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 
przygotować. 

Świąteczne chłodniki chrzanowe 
spotkamy współcześnie zapewne 
już tylko na Podhalu, w Pieninach 
oraz w okolicach Limanowej. Naj-
prostszy, 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 wymieszać i podać z razo-
wym 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 zsia-
dłym mlekiem (lub maślanką), wymie-

szać, przykryć i odstawić na trzy dni, 
by lekko się zakisił. W Niedzielę Wiel-
kanocną do naczynia dodać z koszycz-
ka ze święconym pokrojone w niezbyt 
dużą kostkę: szynkę gotowaną, kiełba-
sę i niezbyt drobno usiekane jaja. Przy-
prawić tylko solą i pieprzem. Podać 
z pajdą swojskiego chleba. 

W Rabie Wyżnej  Wanda Czubernato-
wa przygotowuje co roku sodrę (zwaną 
także chrzonicą, krzonowiną lub świę-
celiną), taki przepis nam podając... 
Wszystkie okrawki mięs świątecznych 
i kiełbasę oraz jajka pokroić w kostkę, 
dodać zieleninę, 2 łyżki tartego chrza-
nu, zalać półkwartą kwaśnego mleka 
wymieszanego ze śmietaną i rozbełta-
nego. Delikatnie wymieszać. Najlepiej 
przyrządzić sodrę wieczorem, a rano na 
świąteczne śniadanie spożywać. Moż-
na 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... Zago-
tować 2 litry serwatki i dodać chrzan 
skrobany w grube wióry nożem. Litr 

s ł o d k i e j 
śmietany roztrze-

pać z odrobiną mąki i zalać nią gotu-
jąca się serwatkę. Boczek i kiełbasę 
pokroić w kostkę, wytopić skwarki, 
a następnie dodać je do żurku. 
Doprawić solą, pieprzem i odrobiną 
cukru. Podawać gorące, z jajkami na 
twardo pokrojonymi w grubą kost-
kę. Jest też i sądecka, podegrodzka 
święconka, na którą przepis podaje 
nam Zenon P. Szwczyk, autor „Kuch-
ni Lachów Sądeckich”... Zagotować  
2 litry serwatki, wrzucić do niej po-
krojone w kostkę  15 dag kiełbasy, 
15 dag szynki lub boczku, sporą łyżkę 
tartego chrzanu i 5 pokrojonych jaj 
na twardo. Doprawić solą i pieprzem.  
Podawać z chlebem razowym.

Leszek Hortwath
potrawyregionalne.pl

„KRÓLOWA”
ŚWIĄTECZNEGO 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 kuch-
niach regionalnych. Na Dolny Śląsk trafiła zapewne wraz z repatriantami z Kresów albo z góralskimi osadnikami, 
którzy na Ziemiach Odzyskanych szukali lepszych warunków żywobycia, niż te, które dawały im spłachetki skalistej, 
karpackiej gleby.

To święto ruchome, co oznacza, że nie 
ma stałej daty obchodzenia Wielkano-
cy. Datę święta ustalono wg kalendarza 
księżycowego, który w tradycji żydow-
skiej wyznaczał dzień Paschy. Posta-
nowiono tak na Soborze Nicejskim 
I w 325 r. Ustalono wwczas, że Wielka-
noc będzie obchodzona w pierwszą 
niedzielę po pierwszej pełni Księżyca 
i wiosennym zrównaniu dnia z nocą. 
W związku z tym Wielkanoc może 
przypadać w jedną z niedziel pomiędzy 
22 marca a 25 kwietnia. 

Najważniejsze święto chrześcijan
O wyższości Świąt Bożego Naro-

dzenia nad Wielkanocą lub odwrot-
nie, dyskutujemy od lat. Jednak,  bez-
sprzecznie dla wierzących to właśnie 
Wielkanoc jest najważniejszym świę-
tem, którego pamiątką jest każda nie-
dzielna msza święta. To właśnie śmierć 

i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa 
są fundamentem wiary chrześcijań-
skiej i dlatego Wielkanoc jest najważ-
niejszym ze świąt. 

Poprzedza ją okres Wielkiego Postu, 
który rozpoczyna się w Środę Popielco-
wą. Księża czynią popiołem znak krzyża 
na głowach wiernych, co ma symbolizo-
wać potrzebę powszechnego nawraca-
nia się i rozpoczęcie pokuty. 

Najbardziej uroczystym czasem 
w Wielkim Poście jest Wielki Tydzień. 
Rozpoczyna go Niedziela Męki Pańskiej, 
zwana również Niedzielą Palmową, na 
pamiątkę wjazdu Jezusa do Jerozolimy. 
Jerozolimskie dzieci ścieliły Mu pod 
nogi liście palm, stąd symbolika zielo-
nych gałązek.

Triduum świąteczne rozpoczyna się 
w Wielki Czwartek Mszą Wieczerzy 
Pańskiej, na pamiątkę ustanowienia 
Najświętszego Sakramentu. W Wielki 

Piątek odbywa się tylko czytanie Męki 
Pańskiej z Ewangelii św. Jana oraz ad-
oracja krzyża. Wigilia Paschalna, przy-
padająca w Wielką Sobotę, stanowi 
największą uroczystość w całym roku 
kościelnym. Jest to czas czuwania, 
modlitwy i czytania Pisma Świętego. 
Wierni przyzwyczajeni do dawnej tra-
dycji idą też na mszę w Wielką Nidzielę 
o świcie. Po rezurekcji siadają do wiel-
kanocnego śniadania.

Ludowe zwyczaje
Wielkanocy towarzyszą liczne zwy-

czaje ludowe. Zaczynamy od „śledzika” 
obchodzonego we wtorek przed Środą 
Popielcową, zwanym też wtorkiem mię-
sopustnym. To ostatni czas na zabawę 
przed czterdziestodniowym postem. 
Wcześniej, w ostatnią niedzielę zapust-
ną młodzież na wioskach organizowała 
pochód przebierańców, którzy chodzili 

kolejno do wszystkich gospodarzy ze 
śpiewem i tańcami – zbierając pienią-
dze na wspólną zabawę.

Do dziś w Niedzielę Palmową świę-
cimy bazie, czyli wierzbowe gałązki, 
a niektórzy połykają „kotki”, wierząc, 
że uchroni ich to od chorób. Poświę-
cone gałązki są wtykane w pola, 
by zapewnić dobre zbiory.

W Wielką Sobotę nieodmiennie 
święcimy pokarmy, a każdy produkt 
w koszyczku ma magiczne zna-
czenie. Jako symbolizuje początek 
życia, sól zapewnia nam zdrowie, 
a baranek to symbol zmartwychwsta-
łego Jezusa Chrystusa.

Wśród wielu innych zwyczajów wy-
mienić można m.in. powstrzymywa-
nie się w Wielkim Tygodniu od prania 
bielizny, gdyż mogło to grozić choro-
bą w domu. W wielu wsiach w ostat-
nim dniu postu urządzano „pogrzeb 

żuru”. Kobiety tłukły garnek z żurem, 
co miało zapewnić dostatek i zdro-
wie lub też w innej wersji, wylewano 
żur na jednego z młodych chłopców. 
W podobny sposób grzebano też 
śledzie, które zakopywano w ziemi 
- przez 40 dni dały się poszczącym 
we znaki.

Do dziś świętujemy też „lany po-
niedziałek”, czyli śmigus-dyngus. 
Oblewanie się wodą miało zapewnić 
zdrowie i dostatek. Młode dziew-
częta w ten sposób przekonywały 
się też o swoim powodzeniu u płci 
przeciwnej.

Wielkanoc to czas symboliczny 
– Zmartwychwstanie Jezusa daje 
nam nadzieję na wieczne życie, 
a przebudzenie wiosenne zwiastuje 
szybkie nadejście lata i powrót przy-
rody do życia.

Iza Siwińska

S A C RUM  I  PR O FA NUM 
– WIELKANOCNE ZWYCZAJE 
Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie, którym upamiętniamy zmartwychwstanie 
Jezusa Chrystusa. Nazywana jest także Paschą, Zmartwychwstaniem, a przez niektórych „zajączkiem”.

TEMAT Z OKŁADKI
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Batyskaf to pojazd podwodny skła-
dający się z kulistej kabiny załogi oraz 
systemu pływaków i zbiorników ba-
lastowych zapewniających mu moż-
liwość samodzielnego zanurzania 
i wynurzania się. Taki pojazd podwod-
ny został skonstruowany przez szwaj-
carskiego inżyniera Augusta Piccarda, 
który odbył wcześniej lot balonem do 
stratosfery. Doświadczenia z górnych 
warstw atmosfery przydały się póź-
niej przy badaniach morskich głębin 
i skonstruowaniu batyskafu, który po-
wstał w 1948 r. Drugą taką konstrukcję 
Piccard zbudował w 1952 r. Batyskaf 
nazwano „Trieste” na cześć miasta 
na pograniczu Włoch i ówczesnej 
Jugosławii, które wtedy było Wolnym 
Terytorium Trieste. Konstruując jed-
nostkę szwajcarski inżynier zastoso-
wał sferyczną kabinę załogi wzoro-
waną na gondoli balonu, którym do-
leciał do stratosfery. 30 września 1953 
r. Auguste Piccard i jego syn Jacques 
zanurzyli się na rekordową na owe 
czasy głębokość 3150 metrów. 

Amerykańska marynarka wojen-
na zainteresowała się wynalazkiem 
Szwajcara i pięć lat później, w 1958 
r., zakupiła batyskaf „Trieste” za sumę 
250 tysięcy dolarów. Wykorzystała go 
do własnych eksperymentów głębi-
nowych i badań głębin morskich 
w celu sprawdzenia m. in. czy moż-
na na ich dnie składować odpady 
nuklearne. Siedem miesięcy trwały 
przygotowania do zejścia na dno 
Rowu Mariańskiego do tzw. Głębi 
Challengera. Batyskaf został specjal-
nie przystosowany do tego zdania. 
„Trieste” miał niecałe 20 metrów dłu-
gości, kiedy pływał po powierzchni 
morza, przypominał miniaturowy 
okręt podwodny. Był typowym baty-
skafem, czyli głębinowym balonem, 
poruszał się tylko w pionie - jak winda 
w górę i w dół. Ruch w pionie i pozio-
mie odbywał się poprzez zwalnianie 
balastu, utrzymywanego za pomocą 
elektromagnesów oraz wypuszcza-
nie benzyny ze zbiorników nośnych.

Batykafowi wyporność zapewniał 
kadłub-pływak wypełniony 70 to-
nami benzyny lotniczej, która jest 
lżejsza od wody. Dzięki niej batyskaf 
mógł powrócić na powierzchnię. 
Na dziobie i rufie kadłuba-pływaka 
znajdowały się zbiorniki zawierają-
ce powietrze. Aby „Trieste” mógł się 
zanurzyć za balast służyły pojemniki 

wypełnione dziewięcioma tonami 
kawałków żelaza utrzymywane za 
pomocą elektromagnesów. Kadłub-
pływak zbudowany został ze stali 
o grubości 12,7 cm, tak aby mógł wy-
trzymać całkowity nacisk 200 tysięcy 
ton, czyli około 1,5 tony na centy-
metr kwadratowy. Pod dnem kadłu-
ba-pływaka doczepioną sferyczną 
gondolę - o średnicy dwóch metrów, 
zbudowaną ze stali o grubości 13 cm, 
która mieściłą dwóch członków 
załogi. Podmorskie widoki można 
było z niej podziwiać przez okienko 
o średnicy około 7 cm i grubości pra-
wie 18 cm, zbudowane z kilkunastu 
warstw pleksiglasu. 

W listopadzie 1959 r. amerykań-
ska mar ynarka wojenna rozpo -
częła projekt „Nekton”, mający na 
celu zbadanie Rowu Mariańskiego. 
23 stycznia 1960 r. doszło do hi-
storycznego zanurzenia na dno 
najgłębszego miejsca na ziemi. 
Batyskaf „Trieste” z Jacques’em 
Piccardem – synem konstruktora ba-
tyskafu, inżynierem i oceanografem 
i porucznikiem Marynarki Wojennej 
USA Donem Walshem na pokładzie 
zszedł do Głębi Challengera, na dno 
Rowu Mariańskiego, na głębokość 
10915 metrów. Zanurzenie rozpo-
częło się o godz. 8.23 rano. Piccard 
wspominał, że w miarę jak baty-
skaf opadał coraz głębiej, na jego 
ścianach co jakiś czas pojawiały 
się malutkie nieszczelności, przez 
które przeciekała woda. 

Podczas tej podróży na dno doszło 
do dramatycznej sytuacji, na głębo-
kości około 9 km pękła zewnętrzna 
warstwa pleksiglasu jednego bulaja. 
Nie przerwano jednak zanurzenia 
Gdyby cały bulaj puścił, ciśnienie 
niemal 1100 razy wyższe niż ciśnienie 
atmosferyczne, które odczuwamy na 
co dzień zmiażdżyłoby batyskaf jak 
skorupkę orzecha.

Gdy „Trieste” osiadł na dnie instru-
menty pokładowe pokazały głębo-
kość 11521 m, lecz później pomiary 
zweryfikowano do 10915 m. Na dole 
załoga mogła pozostać tylko dwa-
dzieścia minut – musieli dotrzeć na 
powierzchnię przed zmierzchem, tak, 
by mogła ich dostrzec załogi statków, 
czekających na powierzchni. Obaj od-
krywcy byli zaskoczeni widokiem ryb 
żyjących na takiej głębokości, widzieli 
solę i flądry o długości około 30 cm 

oraz  krewetki. Zmęczeni i zmarznięci 
rozpoczęli wynurzanie z poczuciem, 
że dokonali wielkiej rzeczy. Podróż 
na dół i z powrotem, wliczając 20-mi-
nutowy przystanek na dnie, zajęła im 
cały dzień. Ponad cztery i pół godziny 
zajęło zanurzenie, trzy i pół – powrót 
na powierzchnię. Wyprawa na dno 
Rowu Mariańskiego była wielkim 
osiągnięciem, nikt nie spodziewał się, 
że w najgłębszych partiach oceanu 
może być życie. To odkrycie przyczyni-
ło się do zakazania składowania odpa-
dów nuklearnych w rowach morskich.

Z powodu ogromnych trudno-
ści technicznych i wielkich kosztów 
takiego przedsięwzięcia wyczynu 
Piccarda i Walsha nie udało się po-
wtórzyć nikomu przez ponad 50 lat. 

Od 1960 r. w najgłębsze miejsce 
na Ziemi wysłano tylko dwa zdal-
nie sterowane pojazdy podwodne. 
Pierwszy z nich, japoński „Kaiko”, w la-
tach 1995 – 1998 trzykrotnie osiągnął 
głębokość 10 900 metrów. Podczas 
wyprawy w 2003 roku zerwał się 
jednak z łączącego go z powierzch-
nią kabla i zaginął. W 2009 roku do 
Głębi Challengera dotarł amery-
kański „Nereus”, pojazd hybrydowy 
operujący samodzielnie i na kablu. 
Również i on został utracony w maju 
2014 r. w podobnych okolicznościach. 
Trzecim człowiekiem, który dotarł do 
Głębi Challengera dopiero w 2012 r. 
był kanadyjski reżyser i miłośnik 
głębin James Cameron. Zanurzył się 
tam na pokładzie jednoosobowego 
batyskafu „Deepsea Challenger”, 
kształtem przypominającego tor-
pedę. Jego misja, której patronowa-
ło „National Geographic”, miała za 
zadanie nie tylko pobicie rekordu, 
ale też badanie oceanicznego życia. 
Kosztujący 5 mln dolarów batyskaf 
wyposażony był w ręcznie sterowane 
ramię służące do pobierania próbek, 
połączone ze specjalnym „odkurza-
czem” zasysającym przeznaczone 
do badań małe obiekty i zwierzęta. 
„Trieste” po rekordowym zanurze-
niu był dalej wykorzystywany przez 
amerykańską marynarkę wojenna. 
10 kwietnia 1963 r. w odległości 200 
mil od Cape Cod zatonął amerykański 
okręt podwodny Tresher”. Z oficjal-
nego  komunikatu (opublikowanego 
dopiero po kilku latach) wynikało, 
że katastrofę spowodowały usterki 
techniczne. Naukowcy uważali jed-

nak, że został on porwany w głębię 
przez fale pionowe lub, że wpadł 
w soczewkę ciepłej wody o ciężarze 
znacznie niższym od wody morskiej. 
Półtora roku po tej katastrofie baty-
skaf „Trieste” odnalazł wrak i z głębo-
kości 2500 m wydobył szczątki roze-
rwanego okrętu. Jednak zasadniczej 
części korpusu „Treshera” oraz reak-
tora nie odnaleziono.

W sumie batyskaf wykonał 128 za-
nurzeń zanim został wycofany ze 
służby. W 1966 r. batyskaf „Trieste” 
wycofano ze służby. 

Don Walsh po wyprawie na dno 
Rowu Mariańskiego został awan-
sowany do stopnia kapitana. Zajął 
się też oceanograf ią , został wy-
kładowcą uniwersyteckim, wziął 
udział w wielu ekspedycjach do 
Arktyki i Antarktydy. Uhonorowany 
został nazwą geograficzną Walsh 
Spur na Antarktydzie. Jest żonaty, 
ma syna i córkę. Mieszka na farmie 
w Oregonie. Do wrocławskiego 

Hydropolis przyjechał zobaczyć 
jedyną replikę batyskafu „Treiste”.  
Oryginalny pojazd podwodny moż-
na oglądać w założonym w 1963 r.  
Narodowym Muzeum Marynarki 
W o j e n n e j  w  W a s z y n g t o n i e 
w  S t a n a c h  Z j e d n o c z o n y c h .  
Od 1980 r. znajduje się on wewnątrz 
300 -metrowej,  k l imat y zowanej 
hali przemysłowej, zaadaptowanej 
na cele muzealne, jednak wejście 
do gondoli załogi nie jest możli-
we. Z kolei w Deutschen Museum 
w Monachium w Niemczech znaj-
duje się replika samej gondoli za-
łogi, ale też nie można wejść do jej 
środka. Tymczasem do wrocławskiej 
gondoli jest dostęp dla zwiedzają-
cych, z czego skorzystał Don Walsh 
siadając w jej wnętrzu. Był pod wra-
żeniem wrocławskiej repliki. 

Został również Ambasadorem 
Hydropolis. 

tekst i zdjęcia
Radosław Szewczyk

ODKRYWCA MORSKICH GŁĘBIN
ODWIEDZIŁ WROCŁAW
- Czuję się jakbym wrócił do domu – powiedział Don Walsh, oceanograf i odkrywca, siedząc we wnętrzu gondoli załogi w replice batyskafu „Trieste”, która znajduje się 
we wrocławskim Hydropolis. Amerykanin jest jednym z trojga ludzi, którzy kiedykolwiek przebywali w najgłębszym miejscu na Ziemi w Głębinie Challengera na dnie 
Rowu Mariańskiego na Pacyfiku. W 1960 r. Walsh wraz z Jacquesem Piccardem dotarli batyskafem „Trieste” do tego niedostępnego miejsca. 

WYDARZENIE
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Dwupłatowy, dwuosobowy samo-
lot U-2 został skonstruowany przez 
inż. Nikołaja Polikarpowa w 1928 r. 
Miał konstrukcję drewnianą, stałe 
podwozie i odkryte kabiny. Załoga 
składał się z dwóch ludzi: pilota i na-
wigatora. Samolot o masie całkowi-
tej 1368 kg był napędzany silnikiem 
gwiazdowym o mocy 125 koni me-
chanicznych. Mógł latać z prędko-
ścią 130 km/h, zasięg wynosił 350 ki-
lometrów. Maszyny te były przede 
wsz ystkim w ykorz yst y wane do 
szkolenia pilotów i trafiały głównie do 
wojskowych szkół lotniczych. Wyko-
rzystywano je również w rolnictwie, 
do opylania pół kukurydzy w kołcho-
zach. Jako że samoloty podczas tych 
czynności latały tak nisko, że nieomal 
były w stanie zbierać ową kukurydzę 
z pola, nazwano je „kukuruźnikami” 
– „zbieraczami kukurydzy”. 

Na początku lat 30. opracowano 
wersję wojskową wyposażoną w ka-
rabin maszynowy kal. 7,62 mm obsłu-
giwany przez nawigatora. Podczas 
II wojny światowej powstał wariant 
nocnego bombowca, który mógł 
zabrać 200 kg bomb. Po śmierci kon-
struktora 30 lipca 1944 r. maszyny 
U-2 zaczęto nazywać od nazwiska 
jego twórcy Po-2 (Polikarpow Po-2). 
W latach 1929-1949 wyprodukowano 
około 40 000 samolotów tego typu. 
Podczas II wojny światowej maszyny 
wchodziły w skład dywizji nocnych 
bombowców. Nadlatujące samoloty 
nad celem wyłączały silniki i prowa-
dziły bombardowanie z lotu ślizgo-
wego. Takie nocne ataki, choć nie 
wyrządzały przeciwnikowi dużych 
strat materialnych, strasznie szarga-
ły nerwy żołnierzom niemieckim na 

ziemi. Nie mogli oni spokojnie spać, 
niepewność gdzie spadnie bomba 
wzmagała napięcie i pogłębiała stres 
bojowy. Przez takie nękające loty, 
żołnierze nie mogli wypocząć. Z racji 
charakterystycznego warkotu silni-
ka Niemcy nazywali „kukuruźniki” – 
„Maszynami do szycia” lub „Młynka-
mi do kawy”, a z powodu konstrukcji 
„Ruską dyktą”.  

Nad Festung Breslau
Do działań nad stolicą Dolnego Ślą-

ska w 1945 r. dowództwo radzieckiej 
2. Armii Powietrznej wyznaczyło 208. 
Dywizję Nocnych Bombowców wy-
posażoną w samoloty Po-2. Jednost-
ka ta była bezpośrednio przydzielona 
do 6. Armii szturmującej miasto i mia-
ła wspierać z powietrza jej działania. 
Dywizja składała się z: 597, 646 i 690 
pułków lotnictwa bombowego. 

„Kukuruźniki” rozpoczęły bom-
bardowanie obiektów wojskowych 
we Wrocławiu już kilka dni przed 
zamknięciem pierścienia okrążenia 
wokół niego. Po otoczeniu miasta: 
„Noc w noc obserwujemy bezsilnie 
jak rosyjskie „maszyny do szycia” - tak 
nazywamy ich samoloty typu U 2 - nie 
niepokojone przez nikogo zrzucają 
swoje bomby i kanistry z benzyną na 
mieszkalne dzielnice twierdzy.” – za-
pisał niemiecki duchowny Lassmann. 
Nocne ataki radzieckich dwupłatow-
ców pojawiają się prawie we wszyst-
kich niemieckich wspomnieniach 
z Festung Breslau.  Od nocy z 13 na 
14 lutego 1945 r. praktycznie do końca 
oblężenia samoloty 208. Dywizji Noc-
nych Bombowców co noc latały nad 
Wrocław. Swoje działania prowadziły 
z reguły na wysokości 800-600 metrów. 

Samoloty działały począwszy od 
9 marca, z lotniska Langenau (obec-
nie Raków Wielki), położonego 3 ki-
lometry od linii frontu (8 kilometrów 
na północ od centrum Wrocławia). 
Lądowisko to często znajdowało 
się po ostrzałem niemieckich kara-
binów maszynowych, moździerzy 
oraz artylerii. Każdej nocy z Rakowa 
startowało 5 załóg Po-2, każda z nich 
wykonywała po kilka lotów bojowych 
w ciągu nocy. Np. nawigator gwardii 
młodszy lejtnant Fjedor Nikitowicz 
Wywornych z 597 pułk nocnych bom-
bowców, w nocy na 9 kwietnia 1945 r. 
przeprowadził 6 lotów bojowych. 
Podczas drugiego lotu wywołał dwa 
ogniska pożarów. Podczas czwartego 
wywołał jedno ognisko pożaru, któ-
remu towarzyszył silny wybuch. W su-
mie jego załoga tej nocy wywołała 
6 ognisk pożarów. 

Przeciwko mostowi powietrznemu 
Również od samego początku 

oblężenia Wrocławia „kukuruźniki” 
otrzymały rozkaz, aby oprócz bom-
bardowania miasta, prowadziły dzia-
łania przeciwko niemieckiemu mo-
stowi powietrznemu. Niemcy co noc 
samolotami transportowymi dostar-
czali do twierdzy zaopatrzenie. Część 
maszyn lądowała na lotnisku Gądów 
skąd, po rozładowaniu amunicji dla 
obrońców, zabierały rannych. Nie-
które maszyny zrzucały swoje ładun-
ki w zasobnikach na spadochronach. 
Już w nocy na 16  lutego 1945 r. zało-
ga w skład której wchodził nawigator 
lejtnant Matwiej Georgijewicz Szam-
chałow, z 597 pułku nocnych bom-
bowców, nie zważając na silny ogień 
zaporowy artylerii przeciwlotniczej, 
podczas drugiego lotu podpalił stoją-
cy na lotnisku samolot transportowy 
Ju-52. 

Z kolei w nocy na 20 marca 1945 r. 
grupa Po-2 zauważyła, że niemieckie 
lotnictwo intensywnie zrzucało za-
sobniki na spadochronach w rejonie 
Rozenthal (obecnie Różanka). W ten 
rejon przeleciał cały 597 pułk noc-
nych bombowców, który podczas 
pierwszego nalotu przy pomocy 
bomb „zgasił” wszystkie palące się 
ogniska w miejscu zrzutów i przez 
całą noc blokował go. Polegało to na 
nieprzerwanym nadlatywaniu nad re-
jon zrzutu 2-3 załóg, które oświecały 
teren bombami oświetlającymi SAB, 

żeby miejsce było widoczne. Na tak 
oświetlony rejon niemieckie samolo-
ty nie zrzucały zasobników. 

Samoloty z 208. Dywizji Nocnych 
Bombowców miały również swój 
udział w ustaleniu stosowanych 
przez Niemców sygnałów świetlnych, 
na widok których samoloty transpor-
towe Ju-52 podchodziły do lądowania 
lub zrzucały na spadochronach zasob-
niki. Wykorzystano to później na fał-
szywych lotniskach zorganizowanych 
przez Armię Czerwoną we Wrocławiu 
i w okolicach miasta. (o fałszywych 
lotniskach napiszemy w jednym 
z najbliższych numerów Kalejdoskopu 
Miejskiego „Wrocławianin”)

Podpalacze miasta i zestrzelenia
Latające na niskim pułapie tuż 

nad zabudowaniami i ulicami Po-2 
zrzucały bomby małego kalibru na 
różne cele w mieście. Od początku 
oblężenia, radzieckie dowództwo 
kładło nacisk, aby w liczbie ładunków 
bombowych na daną noc,  35-40 % 
stanowiły środki zapalające. Były to 
głównie bomby fosforowe FAB-100F 
i małe bomby AŻ-2 – tzw. „ampuły 
zapalające”, czyli kule z cienkiej bla-
chy lub grubego szkła, zawierająca 
w środku litr samozapalającej miesza-
niny KS na bazie fosforu. Stosowano 
także podobne ampuły AŻ-4 napeł-
nione dwoma litrami mieszanki. Te 
dwa ostatnie rodzaje bomb ręcznie 
z kabiny Po-2 wyrzucał nawigator. 

Masowe akcje wywoływania po-
żarów mieście, spowodowały, że nie-
mieckie dowództwo twierdzy wyda-
ło 17 marca instrukcję poświęconą 
m. in. radzieckim bombom fosforo-
wym i sposobom ich unieszkodliwia-
nia. Jednostkom wojskowym zaleca-
no natychmiastowe gaszenie poża-
rów powstałych na skutek wybuchów 
takich bomb przy pomocy roztworu 
wody zmieszanej z chlorem. Nakaza-
no także prewencyjne usuwanie z bu-
dynków łatwopalnych przedmiotów 
oraz przygotowania w nich naczyń 
napełnionych wodą i chlorem.  

W nocy z 28 lutego na 1 marca 
1945 r. doszło do niecodziennego 
zdarzenia nad Wrocławiem. Sa-
molot Po-2 z 597 pułku nocnych 
bombowców, z załogą w składzie 
mł. lejtnant Filipczik i nawigator 
lejtnant Klimjenko zauważyli pod-
czas lotu na wysokości 150 m na 

lewo od siebie, lecący wyżej nie-
miecki samolot transportowy Ju-52. 
Gdy obie maszyny zrównały się, Kli-
menko otworzył ogień z karabinu 
maszynowego po czym samolot 
przeciwnika gwałtownie poszedł ku 
ziemi i spadł na północno-wschod-
nim skraju Breslau. Według danych 
niemieckich tej nocy zaginął bez wie-
ści jeden Junkers Ju-52, który wyleciał 
do twierdzy. Radziecka relacja wyja-
śnia co się stało z maszyną. 3 marca do 
oblężonego miasta przedarł się pilot 
owego zestrzelonego Ju-52 leutnant 
Jessel i siedmiu spadochroniarzy, 
których przewoził. Los pozostałych 
trzech członków załogi i dziewięciu 
spadochroniarzy, którzy byli w sa-
molocie pozostał nieznany. Latające 
nisko „kukuruźniki” były narażone 
na ostrzał z ziemi. O ile w ostatnich 
tygodniach oblężenia na skutek bra-
ku amunicji działa niemieckiej obro-
ny przeciwlotniczej strzelały bardzo 
rzadko, to poszczególne jednostki 
wojska i Volkssturmu broniły się na 
własną rękę przed dwupłatowcami. 
W sporadycznych wypadkach poje-
dynczym żołnierzom udawało się je 
strącić prawdopodobnie przy pomo-
cy ognia karabinów maszynowych. 
W końcu kwietnia dowódca twierdzy 
wyróżnił w swych rozkazach trzech 
żołnierzy z pułku „Wehl” i 13. baterii 
Pułku Artylerii „Breslau”. Każdy z nich 
zestrzelił z „broni piechoty” po jednym 
dwupłatowcu Po-2, za co nadano im 
odznaki niszczycieli samolotów.

Tylko w ciągu marca 208. Dywizja 
Nocnych Bombowców przeprowadzi-
ła 3500 lotów bojowych nad Wrocław. 
W wyniku bombardowania wysadzo-
no i podpalono 8 składów amunicji, 
podpalono 3 samoloty Ju-52, 2 fabry-
ki oraz 2 składy paliw. Użycie bomb 
zapalających spowodowało wywo-
łanie ponad 500 ognisk pożarów, 
a bomb konwencjonalnych 105 eks-
plozji na ziemi w obiektach wojsko-
wych we Wrocławiu. Zrzucono w cią-
gu miesiąca 3000000 ulotek w języku 
niemieckim. Ogółem podczas całego 
oblężenia latające w nocy Po-2 wyko-
nały w sumie 8046 lotów bojowych 
i zrzuciły na Wrocław 1300 ton bomb.

Radosław Szewczyk
fot. biory autora

Na podstawie materiałów ze stron 
internetowych:www.podvig-naroda.ru www.

pamyat-naroda.ru

NIEZNANE EPIZODY „FESTUNG BRESLAU” 

NOCNE „MASZYNY DO SZYCIA”
Nie iljuszyny, nie jakowlewy i nie ławoczkiny najczęściej latały nad oblężonym Wrocławiem w 1945 r. Niebo nad miastem, szczególnie w nocy zdominowały dwupłatowe, kryte sklejką 
i płótnem samoloty Polikarpow Po-2 zwane „kukuruźnikami”, a przez Niemców „Maszynami do szycia”, „Ruskimi dyktami” lub „Młynkami do kawy” z racji charakterystycznego 
warkotu silnika. 

HISTORIA
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Spotkanie z historią miasta i regionu 
rozpocznie się pod pomnikiem Alek-
sandra Fredry w Rynku o godz. 12:50.

W programie:
• godz. 13:00 – zwiedzanie z prze-

wodnikiem zabytkowych wnętrz 
Starego Ratusza (wstęp bezpłatny),

• godz. 13:50 – zbiórka przy kasie  
wystawy „7 Cudów Wrocławia i Dol-
nego Śląska”

• godz. 14:00 – zwiedzanie z prze-

wodnikiem wystawy „7 Cudów Wro-
cławia i Dolnego Śląska” w Sali Miesz-
czańskiej Starego Ratusza (bilet dla se-
niorów: 1 zł). Do wyboru są 2 terminy:  
5 kwietnia, 22 kwietnia.

Uwaga! Zapisy w WCS.

CUD-OWNA LEKCJA 
SAMORZĄDOWA
Radni Rady Miejskiej Wrocławia oraz Ośrodek Pamięć i Przyszłość, 
we współpracy z Wrocławskim Centrum Seniora, zapraszają  
do udziału w „Edukacji samorządowej dla seniorów”. 

BEZPŁATNE WYKŁADY,  WARSZTATY 
I SPOTKANIA W WCS

KALEJDOSKOP SENIORA

Opis wszystkich wydarzeń znaj-
duje się na stronie www.seniorzy.
wroclaw.pl/bezplatne-wydarze-
nia-w-wcs

UWAGA! Wstęp na wydarzenia 
bezpłatny, ale obowiązują zapi-
sy: Wrocławskie Centrum Seniora,  
pl. Dominikański 6, 71 772 49 40, 
(9-15), mail: elzbieta.iwanska@
wcrs.wroclaw.pl

Wtorek, 5 kwietnia 
godz. 11:00-13:00, s. 27 

wiosenna pielęgnacja cery
Cykl: Warsztaty pielęgnacji urody 

Prowadzenie: Danuta Stępień
Uczestniczki warsztatu poznają 
m.in. cztery podstawowe kroki 
pielęgnacji, dowiedzą się dla-

czego potrzebne jest im serum 
i czym różni się od kremu. 

Czwartek, 7 kwietnia
godz. 10:00-12:00, s. 27  

Senior w kuchni 
- podstawy żywienia  

Cykl: Zdrowie od kuchni 
Prowadzenie: Magdale-

na Szyszka, dietetyk
W programie: podstawy ży-
wienia, elementarna wiedza 
będąca bazą do zdrowego 

i świadomego odżywiania się. 

godz. 13:00-15:00, s. 210
Zdrowe stopy

Prowadzenie: Joanna Krzyżanow-
ska (Brand Vital Poland Sp. z o.o.)

Prelekcja na temat profi-
laktyki płaskostopia, haluk-

sa, stopy cukrzycowej

godz. 13:00-15:00, s. 27 
Muzyka i jej twórcy. Ba-
rok niemiecki i angielski

Heinrich Schuetz, Heinrich Ignaz 
Franz Biber, rodzina Bachów, 

Georg Friedrich Haendel; Henry 
Purcell 

Cykl: Nadzwyczajna 
Fenomenalna Muzyka

Prowadzenie: Alina Puchalska
W programie: prelekcja z ilu-
stracją muzyczną z CD i DVD.

Poniedziałek, 11 kwietnia
godz. 13:00-15:00, s. 210

Żyj pełnią życia! 
Spotkanie autorskie Piotra Łąckie-
go - autora książki „Jak utrzymać 

sprawność fizyczną umysłową 
i cieszyć się życiem w wieku 60+”

Wtorek, 12 kwietnia
godz. 13:00-14:30, s. 210 

O co chodzi z tymi żylakami?
Prowadzenie: Liliana Michalska

Prowadząca zaprezentuje najno-
wocześniejszą technologię - BE-
MER, która powoduje radykalną 
poprawę odporności organizmu 

i jego regenerację,  uruchamia 
mechanizmy konieczne do zacho-

wania zdrowia na długie lata.

Środa, 13 kwietnia
godz. 10:00-12:00, s. 210

Współczesna fizjoterapia w aspek-
cie eliminowania objawów i na-

stępstw chorób wieku podeszłe-
go - warsztaty z fizjoterapeutą

Prowadzenie: Andrzej Woj-
dała, mgr fizjoterapii 

W programie będą poruszane nastę-
pujące tematy: zmiany zwyrodnie-
niowe (biodra, kolana, kręgosłup); 

osteoporoza; bóle kręgosłupa; 
dysfunkcje narządów wewnętrznych 

w kontekście kręgosłupa; zespół 
bolesnego barku; ostroga piętowa, 

bóle głowy; choroby reumatycz-
ne; choroby układu krążenia.

godz. 13:00-14:00, s. 210 
Dodać życia do lat! 

Cykl: Integracja z Klanzą
Prowadzenie: Teresa Kmiecik 

z Polskiego Stowarzyszenia Pe-
dagogów i Animatorów Klanza

Zajęcia dla chętnych do integracji 
poprzez taniec i ruch oraz zabawę. 
Warto zasmakować w aktywnych 

formach edukacji metodą pedagogi-
ki zabawy. Istotą takich działań jest 
rozwijanie potencjału twórczego. 

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona.

Piątek, 15 kwietnia
godz. 11:00-12:30, s. 28 

ABC makijażu
Prowadzenie: Anna Gajdamowicz

90-minutowe spotkanie z eks-
pertem, nauka makijażu krok po 

kroku, wykonywanego samo-
dzielnie przez uczestników we-

dług wskazówek eksperta. 
Dobrze dobrany makijaż to najle-
piej sposób na wyeksponowanie 

Twojego naturalnego piękna!

godz. 15:00-16:30, s. 210  
Spotkanie autorskie Agniesz-

ki Dubaniowskiej 
i warsztaty biograficzne

Prowadzenie: 

Ewa Rapacz i grupa O-CAL-eni
Spotkanie oparte na kanwie przeżyć 

autorki książki o życiu w powojen-
nym Przedmieściu Oławskim. 

Poniedziałek, 18 kwietnia
godz. 13:00-14:30, s. 210 
Moje Chiny – spotkanie  

z Andrzejem Kaczmarkiem
W programie: opowieść m.in. o pra-
cy w chińskiej firmie, szkole, służbie 

zdrowia oraz codziennym życiu.
Andrzej Kaczmarek – doktor nauk 
technicznych, były nauczyciel aka-

demicki, inżynier. Wiele lat pracował 
w Polsce, Niemczech i Chinach. 

Wtorek, 19 kwietnia
godz. 11:00-13:00, s. 27 

Pielęgnacja włosów krok po kroku 
Cykl: Warsztaty pielęgnacji urody  

Prowadzenie: Danuta Stępień
W programie: sposoby na piękne, 
gładkie i pachnące włosy, metody 

podkreślania ich naturalnego pięk-
na oraz skuteczna pielęgnacja.

Czwartek, 21 kwietnia
godz. 10:00-12:00, s. 27

Senior na zakupach - jak czytać 
etykiety, jakie produkty kupo-
wać, żeby odżywiać się zdrowo

Cykl: Zdrowie od kuchni
Prowadzenie: 

Magdalena Szyszka, dietetyk

godz. 13:00-15:00, s. 27
Twórczość Haendla „Alcina” 

Cykl: Nadzwyczajna Fe-
nomenalna Muzyka

Prowadzenie: Alina Puchalska
W programie: prelekcja z ilu-
stracją muzyczną z CD i DVD.

godz. 14:00-15:30, s. 210 
Kwietniowe zamyślenia

- spotkanie poetycko-muzyczne 
Cykl: Herbertiada

Prowadzenie: Anna Paciorek, 
Kanclerz Wrocławskiego Oddziału 

Koła Literatów Polskich im. Zbi-
gniewa Herberta w Lublinie

Wystąpią: w części poetyckiej Maria 
Ewa Syska i Bartosz Patryk Rzyman, 

a w części muzycznej Bartosz Pa-
tryk Rzyman i Jakub Zawadzki.

Poniedziałek, 25 kwietnia
godz. 13:00-15:00, s. 210

Gimnastyka mózgu
Prowadzenie: Wanda Dąbrowska

Spotkanie z certyfikowaną instruk-
torką Kinezjologii Edukacyjnej. 

Gimnastyka mózgu to system 
szybkich, atrakcyjnych i podno-
szących energię ciała ćwiczeń.

Wtorek, 26 kwietnia
godz. 11:00-13:00, s. 27 

Automasaż twarzy, szyi i dekoltu 
olejkiem różanym 

Cykl: Warsztaty pielęgnacji urody  
Prowadzenie: Danuta Stępień

W programie: nauka automasażu 
oraz rozwiązania przeciwzmarszcz-

kowe na utratę elastyczności.
Uwaga: Na spotkanie nale-

ży zabrać spinkę lub opaskę 
do włosów i lusterka.

godz. 14:00-16:00, s. 210  
Zielone Świątki i Boże Cia-

ło w polskiej tradycji
Cykl: Polskie obyczaje i tradycje 

Prowadzenie: 
Ewa Rapacz i grupa O-CAL-eni
W programie: magiczna moc 
wianków, ich symbolika oraz 

sposoby wykonania.

Środa, 27 kwietnia
godz. 9:30-11:00, s. 27

Prelekcja „Dozwolone od lat 60-ciu”
Prowadzenie: 

Katarzyna Bartak-Surówka (psycho-
terapeuta) i Agnieszka Żelwetro 

(specjalista neuropsycholog),
Ośrodek Psychoterapii i Rozwo-

ju Osobistego PSYCHELAND
Wykład dotyczący procesów 

poznawczych, poświęcony pro-
blemom z pamięcią i jej badaniu. 
Szczególnie dla osób, które do-

świadczają problemów z pamięcią, 

chcą dowiedzieć się czegoś 
o sobie, są ciekawe tego, co dzieje 
się w ich umyśle, chcą podzielić się 
swoimi przeżyciami i opowiedzieć 

o sobie, obawiają się przyszłości 
i wracają myślami do przeszłości.
Doświadczeni i wykwalifikowani 
psycholodzy oferują możliwość 
uzyskania informacji i wsparcia.

godz. 12:00-14:00, s. 27

Narząd słuchu 
oraz fizjologia słyszenia 

Prowadzenie: Paulina Waloszek 
(specjalistka z Amplifon Poland)
Podczas prelekcji przedstawione 
zostaną konsekwencje wynikają-
ce z pogorszenia słuchu, a także 

powody, dla których nie wolno ich 
lekceważyć. Ponadto, zaprezen-
towane zostaną metody badań 
umożliwiające dokładny i niein-
wazyjny sposób kontrolowania 

słuchu oraz rozwiązania efektywnie 
poprawiające komfort słyszenia.

Piątek, 29 kwietnia
godz. 11:00-12:30, s. 28 

ABC makijażu
Prowadzenie: Anna Gajdamowicz

90-minutowe spotkanie z eks-
pertem, nauka makijażu krok 
po kroku, wykonywanego sa-
modzielnie przez uczestników 
według wskazówek eksperta. 

Dobrze dobrany makijaż to najle-
piej sposób na wyeksponowanie 

Twojego naturalnego piękna!
Ilość miejsc ograniczona. Decyduje 
kolejność zapisów. Możliwość wy-
konania profesjonalnego zdjęcia.
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KALEJDOSKOP KULTURY

Heinr ich T ischler  urodzi ł  s ię 
w 1892 roku w Kędzierzynie-Koźlu. 
W 1910 roku rozpoczął studia w Kró-
lewskiej Szkole Sztuki i Rzemiosła Ar-
tystycznego we Wrocławiu. W trakcie 
I wojny światowej służył jako żołnierz. 
Pierwsze sukcesy, jako artysta odnosił 
już w latach 20. XX wieku wystawiając 
swoje prace w Berlinie m.in. na wy-
stawach Wolnej Secesji. W 1925 roku 
otworzył wspólnie z Isidorem Asch-
heimem szkołę malarstwa we Wro-
cławiu, rok później rozpoczął inten-
sywną działalność architektoniczną. 
Zaprojektował m.in. wystrój wnętrz 
domu handlowego Petersdorff we 
Wrocławiu (obecnie Kameleon), 
a także wiele witryn sklepowych 
i wnętrz prywatnych. Od 1930 roku 
należał do Niemieckiego Związku 
Twórczego (Deutscher Werkbund), 
który miał znaczący wpływ na rozwój 
idei architektury modernistycznej. 

W 1931 roku po raz ostatni ekspono-
wał swoje prace na wystawie indywi-
dualnej we Wrocławiu. Wkrótce został 
skreślony z listy członków Izby Sztuk 
Pięknych Rzeszy. W 1936 roku zreali-
zował ostatnie zlecenie budowlane, 
prowadząc jednocześnie działalność, 
jako nauczyciel rysunku. Tuż po „Nocy 
Kryształowej”, 11 listopada 1938 roku 
padł ofiarą masowych aresztowań 
i został deportowany do obozu kon-
centracyjnego w Buchenwaldzie. 
W wyniku starań rodziny zwolniono 
go miesiąc później, jednak z powo-
du odniesionych w trakcie pobytu 
w obozie obrażeń i wyniszczenia or-
ganizmu, zmarł 16 grudnia 1938 roku 
we Wrocławiu. Został pochowany na 
Nowym Cmentarzu Żydowskim przy 
ul. Lotniczej. Jego żona zdołała ura-
tować nie tylko siebie i obu synów, 
lecz również spuściznę artysty, prze-
chowywaną później w ich mieszkaniu 

w Londynie. W momencie, kiedy za-
istniały korzystne warunki przekaza-
ła ona dzieła H. Tischlera do Niemiec 
i Izraela. 

Ocalała fragmentarycznie spu-
ścizna Tischlera pozwala dokładnie 
odtworzyć przekrój jego wszech-
stronnej twórczości, przede wszyst-
kim graficznej. Heinrich Tischler i całe 
jego pokolenie, ukształtowane przez 
traumatyczne doświadczenie I wojny 
światowej, zwróciło się w stronę wy-
razistego ekspresjonizmu. Artyści nie 
stronili też od innych nowoczesnych 
prądów w sztuce. Wyraźnie rozpo-
znawalne są w ich pracach wpływy 
nowoczesnego malarstwa francu-
skiego czy nurtu zwanego „nową rze-
czowością” (niem. Neue Sachlichkeit). 

Częstymi motywami malarskimi 
w twórczości Tischlera oraz artystów 
jego kręgu były studia pejzażowe, 
akty, sceny uliczne, autoportrety oraz 
portrety bliskich. Sam Tischler szkico-
wał też fizjonomie oraz sceny rodza-
jowe. Szczególnie interesowało go 
życie wrocławskiej ulicy na tle szarej 
codzienności. Świat jego obrazów za-
ludniają furmani, służące, rzemieślni-
cy, robotnicy, domokrążcy i imigranci 
z Europy Wschodniej. Artysta tworzył 
w ten sposób tajemniczy, a zarazem 
charakterystyczny portret Wrocławia 
– miejsca, w którym krzyżowały się 
światy Zachodu i Wschodu. Z upły-
wem lat zarówno jego prace jak i in-
nych twórców coraz częściej odzwier-
ciedlały problematykę egzystencji 
artystów żydowskiego pochodzenia 
w okresie międzywojennym, którzy 
stali się wówczas ofiarami politycznej 
i artystycznej dyktatury. Ekspresyjne 
i dramatyczne w wyrazie grafiki oraz 
obrazy odzwierciedlają ich wewętrz-
ny strach i niepewność jutra. Tylko 
nielicznym twórcom pochodzenia 
żydowskiego, prześladowanym w Eu-
ropie przez nazistowski reżim i od 
1933 roku walczącym o przetrwanie, 
udało się przeżyć i ocalić swój do-
robek artystyczny. Z tego również 
względu cenieni artyści wyznania 
mojżeszowego ze Śląska lat 20. 
XX wieku są dzisiaj niemalże niezna-
ni, a losy wielu wciąż pozostają nie-

zbadane. Powstanie 
wystawy przygoto-
wanej przez Muzeum 
Miejskie Wrocławia 
oraz Muzeum Śląskie 
w Görlitz, zainspiro-
wało pytanie o wkład 
twórców pochodze-
n i a  ż y d o w s k i e g o 
w życie artystyczne 
Wro cł aw ia  lat  20 . 
ubiegłego wieku. Na 
ekspozycji zaprezen-
towanych zostanie 
ponad sto prac ze 
zbiorów Muzeum Ślą-
skiego w Görlitz oraz 
Muzeum Miejskiego 
Wrocławia. 

Większość z nich 
to graficzna spuści-
zna Heinricha Tischlera. Towarzyszą 
im prace twórców z jego kręgu: Isido-
ra Aschheima, Käte Ephraim-Marcus, 
Emmi Pick, Jechiela Schulsingera. 

Kurator - dr Johanna Brade, Mu-
zeum Śląskie w Görlitz .

Do wystawy wydany został katalog 
Wystawa płatna: bilet normalny 15 zł., 
bilet ulgowy 10 zł. 
Więcej na www.mmw.pl 

materiały prasowe 
Muzeum Miejskiego

SZTUKA PRZEŚLADOWANA

HEINRICH TISCHLER 
I JEGO WROCŁAWSKIE ŚRODOWISKO 
Muzeum Miejskie Wrocławia zaprasza do Pałacu Królewskiego na pierwszą w Polsce wystawę prac artystów żydowskich międzywojennego Wrocławia. Centralną postacią ekspozycji 
jest malarz, grafik i architekt Heinrich Tischler (1892 – 1938), uczeń wybitnego architekta Hansa Poelziga oraz słynnego malarza Otto Müellera. Prezentowana ekspozycja jest 
pierwszym od 85 lat wrocławskim pokazem twórczości Heinrich Tischler. Projekt realizowany jest w ramach Programu Sztuk Wizualnych Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, 
wystawa czynna jest do 31 lipca br.
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we butelki po napojach, plastikowe 
butelki po płynach do mycia na-
czyń, mydłach, żelach, szamponach, 
itp., plastikowe zakrętki, plastikowe 
torebki, worki, reklamówki i inne 
plastikowe opakowania, puszki po 
napojach, po konserwach, drobny 
złom żelazny i metale kolorowe, 
kapsle, plastikowe butelki po olejach 
spożywczych. Nie wrzucamy do nich: 
butelek i pojemników z zawartością, 
butelek i pojemników po olejach nie-
spożywczych (chłodniczych, silniko-
wych), opakowań po lekach, butelek 
po płynach chłodniczych, sprzętu 
AGD i RTV, styropianu.

Do kubłów zielonych powinno 
trafić szkło kolorowe a do białych – 
bezbarwne. Ważne jest, by nie tłuc 
butelek i słoików przed wyrzuce-
niem, należy też odkręcać 
pokrywki i nakrętki.

Nie wrzucamy do tych pojemników 
szkła stołowego, porcelany, fajansu, 
ceramiki, szkła żaroodpornego, szkła 
zbrojonego, luster, szkła okiennego, 
witraży, żarówek, lamp neonowych, 
fluorescencyjnych i rtęciowych, re-
flektorów, izolatorów, doniczek, szkła 
okularowego, ekranów i lamp telewi-
zyjnych, szyb samochodowych.

Do czarnych kubłów wyrzucamy 
śmieci, które nie nadają się do recy-
klingu, takie jak np. resztki jedzenia 
czy tłusty papier lub papier z folią, 
w który często pakowne są produkty 
spożywcze w sklepach.

Eko święta możemy mieć każde-
go roku, wystarczy znajomość kilku 
prostych zasad robienia zakupów 
i segregacji odpadów.

Iza Siwińska (TS)

Dzień 1
środa 6 kwietnia 2016

Ekologiczne Forum dla liderów 
klubów seniora i innych organizacji 
senioralnych. Spotkanie odbędzie 
się w godz. 11:00-14:00 w siedzibie  
Wrocławskiego Centrum Seniora, przy 
pl. Dominikańskim 6, w sali 210.

W programie:
g o d z .  11 : 0 0 -11 : 3 0 :  w y k ł a d  

dr inż. Ewy Rzewuskiej: Zrównoważo-
ny rozwój, a ochrona środowiska na 
Dolnym Śląsku. Wybrane przykłady 
(woda, kopalnictwo, uzdrowiska, war-
tości przyrodnicze Dolnego Śląska i 
ich ochrona)

godz. 11:30-12:00:  dyskusja

godz. 12:00-12:30: dr Walentyna 

Wnuk, wykład pt.: Holistyczne po-
dejście do człowieka

godz. 12:30-13:00: dyskusja

godz. 13:00-13:30: dr inż. Aureliusz 
Miklaszewski: Energia w domu i od-
nawialne źródła energii

godz. 13:30-14:00: dyskusja

Dzień 2:
czwartek, 7 kwietnia

Zajęcia terenowe: zwiedzanie Wo-
jewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska, Wrocław, ul. Paprotna 14.
Zbiórka:  godz. 11.00, Wrocław, 
ul. Paprotna 14. 
Dojazd uczestników we własnym za-
kresie na pętlę tramwajową Poświęt-
ne (dawniej Marino). 

W programie: zwiedzanie oraz pre-
zentacja zakresu działalności WIOŚ.
Na oba spotkania obowiązują zapisy:
Wrocławsk ie Centrum Seniora, 
pl. Dominikański 6, tel. 71 772 49 40,
czynny w godz. 9:00-15:00.
mail: elzbieta.iwanska@wcrs.wroclaw.pl
Uwaga, liczy się kolejność zgłoszeń, 
na każde wydarzenie liczba miejsc 
ograniczona do 25 osób.

Ab ovo, czyli od jajka
Łacińskie powiedzenie stawiało 

jajko na początku wszystkiego i my 
też zaczynamy od jajka, bo przecież 
Wielkanoc bez jajek jest niemożliwa.

Kupując jajka należy zwrócić uwa-
gę na cyfry znajdujące się na sko-
rupce. Jajka ekologiczne mają na 
początku ciągu cyfrę 0. Mamy wtedy 
gwarancję, że kura, która je zniosła, 
mogła swobodnie wychodzić z kur-
nika i jeść, co chciała. Chociaż nie za-
wsze oznacza to, że jajka pochodzą 
z gospodarstw ekologicznych.

Cyfrą 1 oznaczone jest jajko od kur 
z wybiegu, cyfrą 2 oznaczone są jajka 
niesione przez kury, które hodowane 
są w kurniku i tylko po nim mogą się 
poruszać swobodnie.

Tak zwane „trójki” to jajka od kur, 
które całe życie spędzają w ciasnych 
klatkach i karmione są paszami takie 
jajka nie mają dla nas żadnej wartości 
odżywczej.

Jajka będą eko, jeśli samodzielnie 
pomalujemy je naturalnymi barw-
nikami. Na niebiesko zafarbujemy 
jajka np. sokiem jagodowym lub li-
śćmi czerwonej kapusty, na różowo 
– sokiem z buraków. Kolor pomarań-
czowy lub czerwony (trzeba dłużej 
trzymać jajka w wodzie z obierkami) 
uzyskamy dzięki łupinom z cebuli, 
a na zielono zafarbuje je nam szpi-
nak. Brązowe będą od kawy, herbaty 
czy łupin z orzecha, a żółte od mar-
chewki.

Należy przy tym pamiętać, żeby do 
wody z warzywami barwiącymi dolać 
ocet – on utrwala kolor.

I co najważniejsze, z punktu wi-
dzenia naszej tematyki, pozostałości 
po barwieniu jajek oraz skorupki po 
zjedzonych pisankach wyrzucamy do 

pojemników na zmieszane odpady 
komunalne.

Chyba, że mamy ogródek czy dział-
kę, wówczas możemy zrobić z nich 
kompost dla naszych roślin.

Eko, czyli z głową
Nasze święta zaczynają się od za-

kupów. Jeśli jest to możliwe, to warto 
zrobić je na pobliskim bazarze, gdzie 
swoje wyroby sprzedają lokalni pro-
ducenci. Na każde zakupy idziemy 
z torbami wielokrotnego użytku, tak 
by nie przynosić do domu stert rekla-
mówek. Jeśli nie ma innej możliwo-
ści, to wybierajmy reklamówki eko, 
które ulegają rozkładowi. Pozostałe 
plastikowe torby należy po zużyciu 
wyrzucić do pojemników przezna-
czonych na plastik (to pojemniki 
żółte).

Warto też zastanowić się, ile fak-
tycznie potrzebujemy kupić rzeczy na 
święta, a które z nich możemy zrobić 
w domu.

Na pewno uda się nam zrobić 
z gazety czy innego starego papieru 
koszyczek na święconkę (tego typu 
porady są na wielu stronach w Inter-
necie), chyba, że mamy wiklinowy, 
który posłuży nam przez lata. Podob-
nie możemy sami przygotować słody-
cze dla dzieci. Czekoladowe zajączki 
dostępne na sklepowych półkach 
są najczęściej pełne konserwantów 
i sztucznych barwników, do tego za-
pakowane są w folię. Sami możemy 
też wykonać ozdoby na świąteczny 
stół – nie będą szkodzić środowisku 
no i będą oryginalne.

Warto zwrócić uwagę na oszczę-
dzanie energii podczas gotowania 
i pieczenia. Pamiętajmy o pokryw-
kach, a jeśli mamy kuchenkę elek-

tryczną lub indukcyjną wyłączajmy 
wszystko na kilka minut przed zakoń-
czeniem czasu gotowania – potrawy 
„dojdą” na gorącej przecież płycie. 
Warto też sięgnąć do sposobów mam 
i babć, które przed- i poświąteczne 
porządki robiły bez korzystania z che-
micznych środków czystości. Dosko-
nale radziły sobie używając sody 
oczyszczonej, octu i soku z cytryny. 
Dom był czysty i ładnie pachniał.

Według kolorów
Nawet najlepiej zorganizowana ro-

dzina nie uniknie „produkcji” śmieci, 
których po świętach będzie więcej niż 
na co dzień. Warto tu przypomnieć, 
że we Wrocławiu, zgodnie z obo-
wiązującym prawem, działa system 
segregacji odpadów, który jest łatwy 
do zrozumienia i opiera się na koloro-
wych pojemnikach na poszczególne 
rodzaje śmieci.

Do pojemników niebieskich wy-
rzucamy papier i tekturę (gazety, cza-
sopisma, katalogi i prospekty, papier 
szkolny i biurowy, książki w miękkich 
okładkach lub z usuniętymi twardymi 
okładkami, torebki papierowe, papier 
pakowy, pudełka kartonowe i tektu-
rowe). Nie wrzucamy zabrudzonego 
i tłustego papieru (np., po wędlinach 
kupionych na święta), papieru z folią, 
papieru termicznego i faksowego, kar-
tonów po mleku, sokach i innych napo-
jach, papieru przebitkowego (rachunki, 
faktury), pieluch jednorazowych, pod-
pasek i innych artykułów higienicznych, 
worków po cemencie i innych materia-
łach budowlanych, tapet.

Pojemniki żółte przeznaczone 
są na tworzywa sztuczne, metale, 
opakowania wielomateriałowe (np. 
kartony po sokach, mleku), plastiko-

Wrocławskie Centrum Seniora zaprasza na wydarzenie będące kontynuacją programu „Aktywny Senior z 
przyrodą na Ty”. Dwudniowe seminarium, w ramach edukacji późnej dorosłości, będzie się składać z wykła-
dów w pierwszym dniu i zajęć terenowych w drugim. 

Z EKOLOGIĄ NA TY!

Eko Wielkanoc? Nie należy się tego bać. To n ie chwilowa moda ani trend, to po prostu święta przygotowane zgodnie 
z tradycją, ale też zgodnie ze zdrowym rozsądkiem, który podpowiada nam unikanie wszystkiego, co sztuczne, chemiczne, a przez to niezgodne 
z naturą. Zatem zapraszamy na eko śniadanie wielkanocne.

EKO ŚWIĘTA TO NIC NOWEGO I NIC TRUDNEGO!
EKOMIASTO



nr 4(27), 24 marca 2016

www.wroclawianin.info

15

Nazywam się Adam Szczyrbak 
i chodzę do klasy IV B Sportowej 
Szkoły Podstawowej nr 46 im. Pol-
skich Olimpijczyków we Wrocławiu.

Bardzo interesuję się sportem, 
a w szczególności piłką nożną. Od 
września 2012 r. trenuję piłkę noż-
ną w klubie sportowym WKS Śląsk 
Wrocław (grupa wiodąca rocznika 
U – 11 trenera Tomasza Marcinia-
ka). Na treningach jestem zawsze 
obowiązkowy, punktualny i mam 
prawie 100 % frekwencji. Mój tygo-
dniowy plan zajęć pozalekcyjnych 
to 3 x w tygodniu popołudniowe 
treningi piłki nożnej na obiektach 
m.in. Stadionu Olimpijskiego. 
W weekendy zawsze biorę udział 
w turniejach i wracam do domu 
z bogatym dorobkiem bramkowym 
i entuzjazmem do dalszej pracy 
(ostatnie ważniejsze moje turnieje 
to m.in.  Łebno na Kaszubach, Opa-
tówek koło Kalisza, Nowa Ruda, 
Opole i międzynarodowy turniej 
w Brześciu na Białorusi). Mój nu-
mer na koszulce to 19 a pseudonim 
boiskowy Adaśko. Mieszkam na 
Osiedlu Szczepin i jestem bardzo 
związany z naszym osiedlem.

Jestem także aktywnym kibi-
cem wraz z moimi rodzicami pod-
czas różnych zawodów sporto-
wych (na zdjęciach można zoba-
czyć moje spotkanie z Robertem 
Lewandowskim przed meczem 
towarzyskim Polska – Szwajca-
ria we Wrocławiu oraz z meczu 

mistrzostw świata 2014 w piłce 
siatkowej mężczyzn Polska – Au-
stralia w Hali Stulecia).

Od kilku lat aktywnie kibicuję 
z moimi rodzicami drużynie piłki 
siatkowej kobiet Impel Wrocław, 
regularnie jestem na trybunach 
Hali Orbita we Wrocławiu. Podob-
nie jest na meczach piłki ręcznej 
WKS Śląsk Wrocław w Hali AWF 
Wrocław (razem z moimi kolegami 
z klasy jestem odpowiedzialny za 
stan parkietu ).

Pięciokrotnie w latach 2011 – 2015 
ukończyłem coroczny wrześniowy 
Bieg Solidarności we Wrocławiu, 
a medale z tych wydarzeń stano-
wią bardzo cenne moje pamiątki. 
Dwukrotnie (2013 i 2014) ukoń-
czyłem bieg rodzinny na 1 milę 
(1609 m) zaraz po starcie wrze-
śniowego wrocławskiego mara-
tonu. Latem i zimą jestem zawsze 
wśród sportowców obecnych na 
obozie sportowym (podczas ferii 
zimowych aktywnie trenowałem 
na obozie piłkarskim w Kobylej 
Górze w Wielkopolsce i obozie 
narciarskim w Dolni Morava (Cze-
chy), ostatnio natomiast w dniach 
4 – 11 marca 2016 na szkolnym obo-
zie sportowym w Przesiece).

Pozostałe dyscypliny sportowe, 
które uprawiałem lub uprawiam 
to: pływanie na szkolnej pływalni 
(medale na corocznych Mikołaj-
kowych Zawodach Pływackich, 
3 srebrne medale indywidualnie 

i złoty medal w sztafecie – Wio-
senne Zawody Pł y wackie klas 
III), lekkoatletyka – złote medale 
w biegu na 60 m i w rzucie piłecz-
ką palantową – II miejsce w Lidze 
Lekkoatletycznej w roku szkol-
nym 2014/2015, a ponadto tenis 
ziemny i tenis stołowy.

Przypomnę, że zająłem I miej-
sce w szkolnych zawodach „Spor-
towe Pożegnanie Lata” 2014, bra-
łem udział w zawodach sportowo 
– rekreacyjnych „Szukamy talen-
tów na The World Games 2017” 
oraz w turnieju „Pomagamy so-
bie wzajemnie” organizowanym 
przez Komendę Miejską Policji.

Moją wielką pasją jest piłka 
ręczna, którą pokochałem w kla-
sie III w ramach programu popu-
laryzującego tę dyscyplinę sportu 
(projekt Polska 2016) pod opieką 
p. Anny Wodzińskiej. Od klasy IV je-
stem w gronie chłopców oddanych 
szczypiorniakowi a doskonali mnie 
w tej dyscyplinie sportu p. Mar-
cin Palica (19 grudnia 2015 nasza 
paczka z IV B wygrała w naszej 
szkole miniturniej w piłce ręcznej 
a ja zostałem wybrany najlepszym 
zawodnikiem turnieju).

W mojej drodze sportowej to-

warzyszą mi słowa: Cena sukce-
su to ciężka praca, poświęcenie 
i  determinacja, by niezależnie 
od tego czy w danej chwili wy-
grywamy czy przegrywamy da-
wać z siebie wszystko oraz myśl 
ze szkolnego basenu: Sport uczy 
z w ycię żać i  uc z y pr zegr y wać 
z godnością i honorem. A więc 
uczy wszystkiego – uczy żyć.

Mój ostatni sukces
W XXII plebiscycie na najlepsze-

go sportowca i trenera roku 2015 
w SSP nr 46 im. Polskich Olimpij-
czyków we Wrocławiu zająłem 
I miejsce. Wdzięczny jestem za 
udzielone mi poparcie w głoso-
waniu wszystkim uczniom, któ-
rzy oddali na mnie głos. Dziękuję 
także moim wychowawczyniom: 
p. Wiesławie Pająk (poprzednia) 
i p. Annie Tarasiewicz (obecna).

Pozdrawiam serdecznie
Adam Szczyrbak

LIST 
MŁODEGO SPORTOWCA

TO LUBIĘ!

Przeczytajcie koniecznie! Tak kształtuje się przyszły mistrz. Tego młodego chłopca będziemy wspierać 
i obserwować jego dokonania.

Szanowni Państwo,

Mecenat nad rozwojem sporto-
wym Adasia objęło Stowarzyszenie 
Oświaty i Wychowania we Wrocła-
wiu. Mile widziane są firmy i insty-
tucje, które udzieliłyby długofalo-
wego wsparcia poprzez sponso-
ring dla młodego zawodnika.

Wspieracie przyszłego olimpij-
czyka i reprezentanta Polski. 

Z a i n t e r e s o w a n y c h  p r o s z ę 
o kontakt.

Tadeusz Szczyrbak
Tato Adasia

tadeusz-szczyrbak@wp.pl
tel.604 145 481

Zdjęcie z Robertem Lewandowskim to spełnienie marzeń
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