
nr 4 (12), maj 2015

Miasto pełne majówek
Majówka u Bacha
str. 3

Nowocześnie
i tradycyjnie
str. 7

Kapituacja Festung 
Breslau
str. 6



2 nr 12, maj 2015

BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK ISSN 2353-2114 Właściciel: Wydawnictwo Regiony, ul. Czecha 9/7 59-850, Świeradów-Zdrój
REDAKCJA ul. Parkowa 25, 51-616 Wrocław, tel./fax 71 348 82 48
REDAKTOR NACZELNA Izabela Siwińska
DYREKTOR BIURA REKLAMY Dorota Skobało, REKLAMA tel. 512 282 761, 503 422 579, 503 933 181
DTP Róża Szczucka, DRUK Polskapresse
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych reklam, ogłoszeń i listów. Zastrzegamy sobie prawo do skrótów i korekt przy publikacji 
nadesłanych tekstów. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. Teksty sponsorowane – (TS).

Li Lu
sklep LiLusklep

Sklep
z zabawkami

i akcesoriami dla
każdego malucha!!!

 zabawki drewniane✓
   eko i nie tylko

 wyposażenie i akcesoria✓
   do pokoiku dziecka

 wyposażenie żłobków✓
   i przedszkoli

www.lilusklep.plwww.lilusklep.pl
mail:info@lilusklep.pl
telefon:602 757 313

�M�&�B� �2�0�1�5�_�M�R�_�2�1�0�x�2�9�7�_�d�r�u�k

�7� �k�w�i�e�t�n�i�a� �2�0�1�5� �1�5�:�2�5�:�4�8

Projekt budowy linii kolejowej z 
Wrocławia do ówczesnej granicy au-
striackiej na Górnym Śląsku powstał 
w 1836 roku. Trasę tę nazwano Koleją 
Górnośląską. Pierwszy w ówczesnym 
Breslau dworzec kolejowy powstał na 
dzisiejszym Przedmieściu Świdnickim. 
Niedługo potem rozpoczęto roboty 
ziemne w okolicach Wrocławia, Oławy 
i Brzegu. Otwarcie odcinka nastąpiło 22 
maja 1842. Pierwszym pociągiem po-
dróżowały miejscowe osobistości i ak-
cjonariusze Kolei Górnośląskiej. Ruch na 
trasie obsługiwały początkowo 4 pary 

pociągów. Szybko rozwijająca się kolej 
już w 1866 roku przewoziła dziennie 
prawie 24 tys. ton węgla i ponad 3100 
pasażerów. W latach 50 XIX w. urucho-
miono pierwsze pociągi pospieszne na 
trasie z Wrocławia do Kędzierzyna, co 
przyspieszyło budowę nowego, więk-
szego dworca kolejowego, do dziś 
największej stacji w naszym mieście - 
Wrocławia Głównego.

Do dziś linia kolejowa w kierunku 
Oławy i dalej na wschód, jest jedną 
z najważniejszych tras prowadzą-
cych ze stolicy Dolnego Śląska. 

173 lata temu otwarto pierwszą linię kolejową na obecnych ziemiach 
polskich. Odcinek pomiędzy Wrocławiem a Oławą uruchomiono 22 
maja 1842 r. Trasa ta została zmodernizowana w ostatnich latach, 
dzięki czemu pociągi mogą jeździć po niej z prędkością nawet 160 km/h.

Rocznica na szynach - Niedawna modernizacja linii Wro-
cław - Oława, była częścią realizacji 
dużego projektu - mówi Mirosław Sie-
mieniec, rzecznik prasowy PKP Polskich 
Linii Kolejowych S.A. – Obejmował on 
kompleksową przebudowę ok. 300 
kilometrów linii kolejowej od granicy 
państwa z Niemcami przez Węgliniec, 
Legnicę, Wrocław do Opola. 

Inwestycje w ramach tego projektu 
były prowadzone stopniowo od 2002 
r., a ostatnim akcentem była przebudo-
wa stacji Wrocław-Leśnica, ukończona 
w 2013 roku. Wartość wszystkich prac 
wyniosła ponad 2,8 mld zł. Głównym 
efektem modernizacji trasy było osią-
gnięcie parametrów umożliwiających 
jazdę pociągów pasażerskich z mak-
symalną prędkością 160 km/ godz., 
a  towarowych do 120 km/godz. 

W ramach prac w latach 2007-2009 
przebudowano również „historyczną” 

stację w Oławie. Odnowiono wówc-
zas zabytkowe wiaty peronowe oraz 
przejście podziemne. Powstały akusty-
czne ekrany ochronne oraz zmoderni-
zowano 10 kilometrów torów i sieci 
trakcyjnej. Cała modernizacja odcinka 

kolejowego Wrocław - Opole kosztowała 
930 mln złotych i była finansowana ze 
środków unijnych, państwowych, Eu-
ropejskiego Banku Inwestycyjnego oraz 
pieniędzy własnych kolei. 

Mariusz Woliński
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We Wrocławiu i na Dolnym Śląsku 
w terminie od 5 do 31 maja odbędzie się 
w sumie 13 koncertów. W repertuarze 
znajdą się nie tylko największe dzieła 
poświęcone wybitnemu kompozyto-
rowi, jakim Był Jan Sebastian Bach, ale 
również inne aranżacje muzyki dawnej 
wykonywanej według oryginalnych ta-
bulatur i partytur na oryginałach bądź 
kopiach instrumentów pochodzących 
z epoki. Ze względu na swój wyjątkowo 
kulturoznawczo-edukacyjny charakter, 
a także wieloletnią tradycję, festiwal zo-
stał wpisany w strategię Europejskiej 
Stolicy Kultury 2016.

Głównym celem festiwalu jest 
niezmienienie od lat promocja dzie-
cięcych i studenckich zespołów, wy-
konujących muzykę dawną. Wystąpią 
m.in. uczniowie klasy harfy państwo-
wej szkoły muzycznej I i II Stopnia 
we Wrocławiu z Zespołem Muzyki 
Dawnej „Tiboryus”, który specjalizuje 
się w muzyce średniowiecza wykony-

wanej na instrumentach z epoki. Rów-
nolegle z koncertami będą się obywa-
ły warsztaty, których podstawowym 
założeniem jest edukacja muzyczna 
i kulturalna dzieci i młodzieży. Będzie 
to pretekst do przygotowanie uczniów 
do świadomego odbioru muzyki.

- Jak co roku festiwal odbywa się 
we Wrocławiu i w regionie – mówi Ma-
ciej Kieres, dyrektor artystyczny festi-
walu. - Ponieważ mamy rok Jana Seba-
stiana Bacha, jego muzyka będzie do-
minować na festiwalu. Najatrakcyjniej-
szym wydarzeniem tegorocznej edycji 
będzie koncert inaugurujący w dniu  
15 maja we Wrocławiu w Oratorium 
Marianum. Usłyszymy Akademicką 
Orkiestrę Barokową z towarzyszeniem 
fortepianu i skrzypiec barbarkowych. 
Na fortepianie zagra Julita Przybylska 
Nowak, a na skrzypcach Robert Ba-
chara, obydwoje są wykładowcami 
Akademii Muzycznej we Wrocławiu. 
Klamrą edycji wrocławskiej będzie kon-

cert również w Oratorium Marianum 
21 maja, w którym usłyszymy także 
Akademicką Orkiestrę Barokową, ale 
tym razem w towarzystwie solistów 
grających na klawesynach. To będą bar-
dzo efektowne wykonania i serdecznie 
na nie zapraszam.

- Koncerty odbędą się też poza 
Wrocławiem – w Jeleniej Górze, Ku-
dowie-Zdroju, Dusznikach-Zdroju, 
Ząbkowicach Śląski i Galowicach 
– opowiada Maciej Kieres. - I właśnie 
w nurcie Bacha warto zwrócić uwagę 
na te wydarzenia. Dzieci i młodzież 
z państwowej szkoły muzycznej 
I i II Stopnia we Wrocławiu będą grały 
m.in. utwory Jana Sebastian Bacha na 
harfach. Usłyszymy Ligię Nowak, która 
jest uczennica w klasie prof.Magdala-
ny Czopki oraz samą panią profesor. 
Wydarzeniem będzie też ostatni 
koncert na który zapraszamy do wro-
cławskiego Kościóła Najświętszej Marii 
Panny na Piasku 31 maja. Wystąpi chór 
soliści i orkiestra barokowa „Sta Alle-
gro“z Czech. CHÓR oraz zespół Con-
sortus F:A:G:V:S: z Kudowy-Zdroju. W 
programie „O Gloriosa Domina“ jako 
Miłosny Hymn Bojowy w muzyce Mar-
cina Mielczewskiego i jego przyjaciół.

Wstęp na wszystkie koncerty jest 
bezpłatny. Program dostępny jest na 
stronie www.okis.pl

Organizatorzy: Ośrodek Kultury 
i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja 
Kultury Samorządu Województwa 
Dolnośląskiego Akademickie Stowa-
rzyszenie Kultury WAGANT

Majówka u Bacha
Zapraszamy na XXIV Festiwal Maj z Muzyką Dawną, który z okazji 330. rocznicy urodzin Jana Sebastiana 
Bacha, zatytułowaliśmy „Majówka u Bacha”. 

5 maja (wtorek) 2015
Uczniowie klasy harfy państwo-
wej szkoły muzycznej I i II Stopnia 
we Wrocławiu i Zespół Muzyki Daw-
nej „Tiboryus”.
godz. 11:00 – Filharmonia w Jeleniej 
Górze.
Muzyka średniowiecza i renesansu 
oraz muzyka Jana Sebastiana Bacha.

6 maja (środa)
Uczniowie klasy harfy państwo-
wej szkoły muzycznej I i II Stopnia 
we Wrocławiu i Zespół Muzyki Daw-
nej „Tiboryus”.
godz. 12:00 – Teatr Zdrojowy w Ku-
dowie-Zdroju.

7 maja (czwartek)
Uczniowie klasy harfy państwowej 
szkoły muzycznej I i II Stopnia we 
Wrocławiu i Zespół Muzyki Dawnej 
„Tiboryus”
godz. 12:00 – Teatr Zdrojowy w Dusz-
nikach („Dworek Chopina”)

9 maja (czwartek)
Uczniowie klasy harfy państwo-
wej szkoły muzycznej I i II Stopnia 
we Wrocławiu i Zespół Muzyki Daw-
nej „Tiboryus”
Ząbkowickie Centrum Kultury 

15 maja (piątek)
Akademicka Orkiestra Barokowa 
godz. 19:00 – Oratorium Marianum 
Uniwersytet Wrocławski.
Przygotowanie orkiestry: Bartosz 
Kokosza.
Fortepian historyczny: Julita Przy-
bylska Nowak.
Skrzypce barokowe: Robert Bachara
W programie koncerty fortepianowe 
i skrzypcowe Jana Sebastiana Bacha.

16 maja (sobota)
Uczniowie klasy harfy państwo-
wej szkoły muzycznej I i II Stopnia 
we Wrocławiu i Zespół Muzyki Daw-
nej „Tiboryus”.
godz. 15:00 – Muzeum Powozów 
w Galowicach. 

18 maja (poniedziałek) 

Recital Organowy Piotra Rojka.
godz. 18:00 – Kościół Św. Krzyża 
we Wrocławiu.
Muzyka Jana Sebastiana Bacha.

19 maja (wtorek) 
Uczniowie klasy harfy państwowej szko-
ły muzycznej I i II Stopnia we Wrocławiu 
i Zespół Muzyki Dawnej „Tiboryus”.
godz. 19:00 – Sala Wielka Ratusza 
we Wrocławiu.

20 maja (środa) 
Zespół Wokalny Piu Mosso. 
godz. 19:00 – Kościół Piotra i Pawła.
W programie muzyka średniowiecza 
i renesansu.

20 maja (środa)
wykład Marka Dyżewskiego pt. „Bach 
w natchnionych improwizacjach”.
godz. 19:00 – Klub Muzyki i Literatury.

21 maja (czwartek) 
Akademicka Orkiestra Barokowa 
godz. 19:00 – Oratorium Marianum 
Uniwersytet Wrocławski.
Klawesyn – Małgorzata Klajn.
Klawesyn – Maurycy Raczyński.
Przygotowanie orkiestry: Bartosz Kokosza
Koncerty klawesynowe Jana Seba-
stiana Bacha.

26 maja (wtorek) 
TIMEDANCE HANSA w składzie Zespół 
Tańca Dawnego Uniwersytetu Wro-
cławskiego, Zespół Tańca Dawnego 
“Pawanilia”.
godz. 19:00 – Oratorium Marianum 
Uniwersytet Wrocławski.
Koncert pt. „La Sallé. Tancerka z Wersalu”.

31 maja (niedziela)
CHÓR „STA ALLEGRO“ oraz zespół 
CONSORTUS F:A:G:V:S:
godz. 19:30 Kościół Najświętszej Marii 
Panny na Piasku we Wrocławiu. 
W programie „O GLORIOSA DO -
MINA“ jako Miłosny Hymn Bojowy 
w muzyce Marcina Mielczewskiego 
i jego przyjaciół.

PROGRAM XXIV FESTIWALU
 MAJ Z MUZYKĄ DAWNĄ

5.05 – 31.05.2015

Partnerzy:
Narodowe Forum Muzyki, Uniwersytet 
Wrocławski, Archidiecezja Wrocławska, 
Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej 
Górze, Urząd Miasta w Kudowie-Zdro-
ju, Stowarzyszenie Fundus Glacensis, 
Uzdrowiska Kłodzkie, Teatr Zdrojowy 
w Dusznikach, Ząbkowicki Ośrodek 
Kultury, Muzeum Powozów w Galo-
wicach, Klub Muzyki i Literatury, Aka-
demia Muzyczna im. Karola Lipińskie-

go we Wrocławiu, Reklama Tęczowa, 
GS Media
Patroni medialni:
TVP Wrocław, Polskie Radio Wrocław, 
Gazeta Wrocławska, Regiony-Regio-
nen, Regionalny Magazyn Seniora, do-
kis.pl, www.wroclaw.pl

Festiwal współfinansowany ze środków 
Gminy Wrocław, Fundacji Polska Miedź, 
Agencji Turystycznej Polkąty
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Wrocławski Festiwal Dobrego 
Piwa to wydarzenie pod wieloma 
względami wyjątkowe. Jest okazją 
do degustacji wielu różnorodnych 
gatunków zło cis te go p ł y nu (w 
ubiegłym roku łącznie było to 400 
różnych piw) reprezentujących peł-
ną gamę smaków.

Wrocławski festiwal ma również 
w ymiar edukac yjny,  uc zestnic y 
mają szansę nie tylko smakować 
piwo, ale również poznać techniki 
produkcji chmielowego trunku w 
trakcie warsztatów piwowarskich 
oraz wykładów eksperckich.

Nowością tegorocznej edycji i 
jednocześnie jedną z największych 
atrakcji festiwalu będzie blogowa-
nie na żywo, czyli live beer blog-
ging. Ponad dwudziestu zaproszo-
nych blogerów piwnych z Austrii, 
Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Danii i 
Polski będzie na żywo (transmisja 
online) oceniać premierowe piwa.

Na osoby lubiące podróżowa-
nie szlakiem wydarzeń oraz miejsc 
związanych z browarnictwem cze-
kać będzie strefa turystyki piwnej.

Bardzo ważną częścią festiwalu 
jest część kulinarno-eventowa, na 
której odbywają się pokazy goto-
wania potraw dedykowanych piwu, 
panele dyskusyjne oraz konkursy 
propagujące stylowe potrawy wy-
kraczających poza stereotyp piw-
nej oferty kulinarnej. Wrocławski 
Festiwal Dobrego Piwa to również 
miejsce gdzie można się w pełni 
zrelaksować, aby w piknikowej at-
mosferze, przy działającej scenie 
muzycznej chłonąć majowy week-
end. Szczegółowy program impre-
zy drukujemy na sąsiedniej stronie.

Więcej o festiwalu czytajcie na 
stronie obok oraz na naszym portalu 
miejskim www.wroclawianin.info

(red)
Fot. Grzegorz Tyszkowski

Wszystko
o chmielowym napoju

Długi majowy weekend pod znakiem gitar i koncertów. Potem studenci będą świętować Juwenalia. Ale to 
nie koniec atrakcji. Cały miesiąc obfitować będzie w wydarzenia kulturalne i artystyczne.

Wrocławski Festiwal Dobrego Piwa odbędzie się już po raz szósty 
w dniach 1-3 maja br. Impreza zorganizowana przez Centrum Kultury 
„Zamek” odbędzie się na wrocławskim Stadionie Miejskim. 

Majówka i Juwenalia
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Znikną nieczynne składowiska śmieci na Dolnym Śląsku

Lawendowe wzgórza 
Uciążliwe składowiska odpadów staną się wzgórzami pokrytymi zielenią z wytyczonymi 
ścieżkami edukacyjnymi. Umożliwi to 32 mln zł z Unii Europejskiej i Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Naturze zostanie przywróconych 
dziewięć takich obiektów. 

Składowiska odpadów, mimo że nieczynne, wciąż 
pozostają niebezpieczne dla środowiska i ludzi. Z cza-
sem mogą zatruwać wody, glebę i powietrze. 

– Na Dolnym Śląsku najpilniejsze prace rekultywa-
cyjne trzeba wykonać w Polanicy-Zdroju, Bystrzycy 
Kłodzkiej, Przemkowie i Jędrzychowicach (gm. Zgo-
rzelec) – powiedział Marek Mielczarek, prezes zarządu 
WFOŚiGW podczas spotkania, na którym wręczano 
potwierdzenie unijnej dotacji (7 marca br). 

Wśród uczestników uroczystości znaleźli się tak-
że: Jerzy Ignaszak – zastępca prezesa WFOŚiGW we 
Wrocławiu, Jerzy Tutaj – członek Zarządu Wojewódz-
twa Dolnośląskiego, Tomasz Tykierko – prezes zarzą-
du Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej, 
Małgorzata Jarzynka – prezes zarządu Dolnośląskiej 
Inicjatywy Samorządowej. 

Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa Sp. z o.o. 
z Wrocławia pozyskała na nowatorskie inwestycje 
25 mln zł z unijnego programu Infrastruktura i Śro-
dowisko. Wsparcia w wysokości około 7 mln zł udzieli 
także WFOŚiGW we Wrocławiu. Składowiska o łącznej 
powierzchni ponad 21 ha zostaną zabezpieczone, a ich 
wnętrza odgazowane i uszczelnione przed spływem 
deszczówki, która może wypłukiwać zanieczyszcze-

nia. Na zboczach wysypisk zostaną posadzone rośliny 
i wytyczone ścieżki edukacyjne. Dzięki tym planom 
renaturalizacji projekt zyskał także nieformalną nazwę 
„Lawendowe wzgórza”. 

Projekt, którego całkowita wartość wynosi po-
nad 32 mln zł, będzie realizowany na wysypiskach w 
Polanicy-Zdroju, Sulikowie, Ziębicach, Strzegomia-
nach, Sulęcinie i Struży. Zadanie zostanie zakończone 
w grudniu 2015 roku. W kolejce do rekultywacji jest 
jeszcze następnych czternaście składowisk. 

Spółka Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa zosta-
ła utworzona przez Dolnośląską Agencję Współpracy 
Gospodarczej oraz dziewięć gmin regionu: Przemków, 
Mietków, Zgorzelec, Sulików, Polanicę-Zdrój, Ziębice, 
Sobótkę, Siechnice i Bystrzycę Kłodzką. 

Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa nie jest je-
dynym beneficjentem największego w historii Unii 
Europejskiej programu Infrastruktura i Środowisko. 
– Na Dolnym Śląsku w ramach programu Infrastruk-
tura i Środowisko realizowanych jest 27 projektów, 
obsługiwanych przez WFOŚiGW we Wrocławiu – mówi 
Marek Mielczarek. 

Informacja przekazana przez Roberta Borkackiego 

(WFOŚiGW we Wrocławiu)
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Czy słowa zamienią się w czyny?

Rowerowe dywagacje
W dniach 27-29 marca w Kinie Nowe Horyzonty odbył się I Kongres 
Rozwoju Ruchu Rowerowego. W kongresie uczestniczyli wrocławscy 
cykliści oraz goście z innych miast Polski, m.in. z Warszawy, 
Gdańska, Bydgoszczy oraz Olsztyna. Na zaproszenie organizatorów 
przyjechali także goście z Czech i Niemiec. Wydawałoby się, że ten 
międzynarodowy projekt będzie okazją do nawiązania współpracy, 
która pomoże wykorzystać potencjał ruchu rowerowego, szerzenia 
dobrych nawyków w budowaniu infrastruktury rowerowej 
i przedstawiania korzyści płynących z jazdy na dwóch kółkach.

Do udziału w kongresie zapro-
szeni zostali przedstawiciele wszyst-
kich podmiotów mających wpływ 
na rozwój ruchu rowerowego: re-
prezentanci samorządów wszystkich 
szczebli, lokalni politycy, działacze 
organizacji pozarządowych, eksper-
ci i naukowcy oraz przedstawiciele 
biznesu rowerowego.

W materiale promocyjnym wid-
niało też dumne hasło: „W czasie 
trwania kongresu Wrocław będzie 
niekwestionowaną stolicą rowero-
wej Polski”. Czyżby dlatego rowery 
miejskie będą dostępne dla użyt-
kowników dopiero od 1 kwietnia, 
a prezentujące swe wdzięki pojazdy 
stojące pod budynkiem kina zostały 
opatrzone etykietą „Rowery tylko 
dla uczestników kongresu”? 

Dwudniowy kongres składał się 
przede wszystkim z występów róż-
nych mówców. Nam zabrakło w nim 

jednak konkretów, a i o merytorycz-
ne wnioski trudno – mimo szczerych 
chęci nie możemy znaleźć żadnego 
zdania, które podsumowałoby tę 
dwudniową debatę, dając nam jakieś 
pozytywne przemyślenia. Nasuwa 
się za to pytanie – czy poza piękny-
mi wizjami, wzniosłymi pomysłami 
i obietnicami ich realizacji rzeczywi-
ście słowo ciałem się stanie? Niektó-
re przedstawione na kongresie roz-
wiązania, które zostały wprowadzo-
ne w innych miastach, z mojej per-
spektywy – zarówno rowerzystki, jak 
i kierowcy samochodu – wydają 
się kuriozalne. Zabranie jednego 
pasa 3-pasmowej jezdni na rzecz 
ruchu rowerowego? Udostępnienie 
bus-pasów rowerzystom? Trudno 
mi pozbyć się wrażenia, że w tych 
światłych ideach nie ma miejsca dla 
realiów… 

 NM
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Maj rozpocznie się próbą bicia 
Gitarowego Rekordu Guinessa. 
W tym roku nie odbędzie się ona 
w Rynku, tylko przy Hali Stulecia. 
Powodem przenosin jest remont 
nawierzchni i budowa tzw. szpil-
kostrady. Gwiazdą imprezy będzie 
jeden z najsłynniejszych współ-
czesnych skrzypków - Nigel Ken-
nedy, który wraz z muzykami Hen-
drix Project wykona utwór „Hey 
Joe” Jimiego Hendrixa właśnie na 
skrzypcach. Kolejne dwa dni, 2 i 3 
maja, upłyną pod znakiem „3-ma-
jówki”. W tym roku koncertów nie 
posłuchamy na Wyspie Słodowej. 
Impreza odbędzie się na dwóch 
scenach: jedna ustawiona będzie 
w Hali Stulecia, a druga na Pergoli. 
Gwiazdą tegorocznej edycji „3-ma-
jówki” będzie Emir Kusturica & No 
Smoking Orchestra. Oprócz niego 

zagrają również m.in. Kult, Hey, Lao 
Che, Pidżama Porno, Coma i Lu-
xtorpeda. Atrakcji dla Wrocławian 
nie zabraknie również w kolejnych 
dniach. Już 4 maja rozpoczynają się 
Wittigalia czyli Juwenalia Politech-
niki Wrocławskiej, które potrwają 
do 10 maja. Cykl imprez rozpocz-
nie śniadanie z rektorem, podczas 
którego prof. Tadeusz Więckowski 
będzie częstował studentów ka-
napkami, słodkimi przekąskami i 
napojami. 
Odbędzie się także Akademia Fil-
mowa, w czasie której będzie moż-
na spróbować swoich sił w quizie 
wiedz y o f i lmie,  poznać tajnik i 
animacji oraz wybrać się na film w 
reżyserii Akiro Kurosawy. W kolej-
nych dniach studenckiej zabawy 
odbędzie się m.in. Projekt P.I.W.O., 
Noc Grilli i Rajd o Puchar Rektora. 

Nie zabraknie również koncertów 
– podczas Juwenaliów wystąpią 
m.in. Farben Lehre, Mesajah, Abra-
dab, O.S.T.R . i  Jelonek. Imprez y 
odbędą się jak zwykle przy akade-
mikach na ul. Wittiga. 

Kilka dni później zabawę roz-
poc zną studenci  Uniwersy tetu 
Ekonomicznego. Ekonomalia będą 
trwały w dniach 14 - 15 maja. 

- Już dzień wcześniej, 13 maja 
odbędą się Akademalia, oficjalny 
prolog święta studentów UE - mówi 
Marlena Mazur, członek Zarządu 
Samorządu Studentów UE ds. Wize-
runku i Promocji. - Dla uczestników 
tegorocznych Ekonomaliów przy-
gotowano wiele atrakcji. Od same-
go rana poszczególne organizacje 
oraz koła naukowe przygotowują 
minieventy, w których można wy-
grać wiele nagród oraz naprawdę 

świetnie się bawić - dodaje. 
W  r a m a c h  H i p  H o p  E k o n o -

m a l i a  b ę d z i e  m o ż n a  p o s ł u -
c h a ć  Q u e b o n a f i d e  i  K u b a n a . 

Opróc z tego na uc zestników 
tego wydarzenia czekają również 
inne atrakcje. 

- Przygotowaliśmy bardzo dużo 
konkursów z nagrodami przeka-
zanymi przez naszych partnerów, 
m.in. Radio Eska i Mobile Vikings 
Polska - dodaje Marlena Mazur. 

Ekonomalia odbędą się na tere-
nie kampusu uczelni przy ul. Ko-
mandorskiej.  

W nas tę p nych dnia ch m aja , 
każdy z nas może się w ybrać na 
przegląd kina francuskiego w kinie 
Nowe Horyzonty, który rozpocz-
nie się 22 maja pokazem filmu „Un 
nouvelle amie” Francois Ozona. Aż 

do 28 maja o godz. 20 wyświetla-
ne będą kolejne filmy z kraju nad 
Sekwaną. 

W Sali Koncertowej Radia Wro-
cław odbędą się koncerty - 9 maja 
wystąpi Grupa MoCarta, a dzień 
później Andrzej Piaseczny. 

Wrocławski Teatr Współczesny 
16 maja przygotował prapremierę 
„Końca świata w Breslau”. To oczy-
wiście nie koniec majowych atrakcji 
we Wrocławiu. Zachęcamy do od-
wiedzania stron internetowych in-
stytucji kultury i miejsc, w których 
odbywają są ciekawe wydarzenia. 
Na pewno każdy wybierze coś dla 
siebie.

Mariusz Woliński

REKLAMA
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Termin: 1-3 maja, wstęp wolny
Miejsce: Stadion Miejski Wrocław
Organizator: Centrum Kultury  
Zamek” we Wrocławiu

PROGRAM
PIĄTEK

Sala wykładowa Stadionu 
9.30 - 13.30 – wykłady dla piwowarów 
14.00 - 15.30 – kurs sensoryczny, cz. I 
15.30 - 17.00 – kurs sensoryczny, cz. II 
Sala wystawowa Stadionu (promenada)
15.00 - 17.00 – Jak rozpoznać dobre 
piwo – szkolenie z degustacją - zapisy
Wystawa „Browary Dolnośląskie” na 
podst. opracowania Jarosława Bro-
niewskiego.
Esplanada: 12.00 - 17.00 – warzenie 
piwa z zacieraniem - stoisko WIP, 15.30 
- 17.00 – warzenie piwa z ekstraktów 
słodowych + chmiel – stoisko PSPD, 
12.00 - 19.00  lub do wyczerpania pró-
bek – test na daltonizm sensoryczny – 
stoisko WIP, 12.00 - 19.00  – informacja 
– stoisko WIP i stoisko PSPD.

Scena kulinarno - eventowa:
O Kuchni z Ludźmi dla Ludzi - pokazy 
kulinarne
Warzenie piwa z brewkitów   Twój Bro-
war

EduBiesiada ze Slow Food Dolny Śląsk
Konkurs „Dobierz piwo do szkła” - WIP
Ogłoszenie wyników konkursu etykiet
Jak dawniej piwo warzono - Bartosz Bog-
dański. Prezentacja piw premierowych.

Strefa blogerów piwnych
Arena: Live Beer Blogging

Scena Muzyczna: 15.20 - The Shrapnels, 
16.40 - Pancurnik, 18.00 - Dust Blow, 
19.20 - Labirytm, 20.40- The Shipyard
BARBARKA Plaża Słodowa: DJ SUN 
MIGUEL.

SOBOTA
Sala wykładowa Stadionu:

10.00 - 11.30 – kurs sensoryczny, cz. III
11.30 - 13.00 – kurs sensoryczny, cz. IV 

Sala wystawowa Stadionu 
Spotkanie z Andrzejem Urbankiem 
– promocja książki „Browary akcyjne 
Wrocławia”.
Dlaczego to samo piwo smakuje ina-
czej? 20 różnic – Krzysztof Lechowski, 
prezes PSPD.
Wystawa „Browary Dolnośląskie” .
Promenada: 13.30 - 16.30 – Spotkanie 
piwowarów16.30 - 18.30 – Spotkanie 
z piwowarami (wejściówki/sprzedaż 
w biurze Festiwalu od 1 maja).

Esplanada: 12.30 - 14.00 – Warze-
nie piwa z ekstraktów słodowych 
+ chmiel – stoisko WIP, 14.00 - 15.00 
– Warzenie piwa z gotowców (brew-
kitów) – stoisko PSPD, 12.00 - 19.00 
lub do wyczerpania próbek – test na 
daltonizm sensoryczny – stoisko WIP, 
12.00 - 19.00 – informacja – stoisko 
WIP i stoisko PSPD.

Scena eventowa:
Pokaz kulinarny - Łukasz Socha Mle-
kiem i Miodem, Warzenie piwa z za-
cieraniem - Twój Browar, EduBiesiada 
ze Slow Food Dolny Śląsk, Ogłoszenie 
wyników Konkursu Piw Domowych, 
wręczenie dyplomów, prezentacja piw 
premi erowych.

Strefa blogerów piwnych
Arena:Live Beer Blogging

Scena Muzyczna: 15.20 - Charles 
Moon, 16.40 - APAMAU, 18.00 - Dy-
lemat, 19.20 - Strain, 20.40 - OCN
BARBARKA Plaża Słodowa: DJ Ryan R

NIEDZIELAa
Sala wystawowa Stadionu (promenada):
Spotkanie z Andrzejem Urbankiem 
– promocja książki „Browary akcyjne 
Wrocławia”.

6 Wrocławski Festiwal Dobrego Piwa

REKLAMA
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Kapitulacja „Festung Breslau”
Na początku maja 1945 r. „1000-letnia” III Rzesza chyliła się ku upadkowi. Jej wódz Adolf Hitler 30 kwietnia popełnił samobójstwo w oblężonym Berlinie, który miał paść lada dzień. 
Oddziały radzieckie i amerykańskie spotkały się w Torgau nad Łabą.  

Tymczasem we Wrocławiu nie-
mal całkowicie wygasły radzieckie 
działania zaczepne. Ograniczono 
się do ostrzału artyleryjskiego i na-
lotów lotniczych. Wiązało się to z 
ogólnym przebiegiem i rezultatami 
operacji berlińskiej oraz możliwo-
ścią wyrwania się załogi „Festung 
Breslau” z miasta i dotarcia do linii 
niemieckich na pogórzu sudeckim. 
W związku z tym radziecka 6. Armia 
utworzyła ugrupowanie obronne 
na południu miasta, obsadzonym 
przez 22. Korpus Strzelecki, ten sam, 
który rozpoczynał walki o miasto w 
lutym 1945 r. Kwestia wyrwania się 
obrońców z twierdzy pojawiała się 
kilkukrotnie podczas prawie trzy 
miesięcznego oblężenia. Od pozy-
cji niemieckich obsadzonych przez 
17 Armię w rejonie Sobótki dzieliło 
ich ok. 40 kilometrów. Wyrwanie się 
kilkunasto tysięcznego zgrupowa-
nia mogło wywołać spore zamie-
szanie na radzieckich tyłach. 2 maja 
skapitulowały wojska niemieckie 
broniące stolicy III Rzeszy Berlina. 4 
maja delegacja wrocławskiego du-
chowieństwa zarówno protestanc-
kiego, jak i katolickiego,  namawiała 
dowódcę twierdzy generała Niehof-
fa do zaprzestania oporu, w związ-
ku z cierpieniami ludności cywilnej. 
Generał zastanawiał się, konsultując 
sprawę z podwładnym i drogą ra-
diową ze swoimi zwierzchnikami. 

5 maja w godzinach przedpołu-
dniowych Rosjanie dalej ostrzeli-
wywali miasto ze swojej artylerii. 
Również przed południem lotnic-
two urządziło wielką demonstrację 
siły. Nad miastem, z niepokojem 
obserwowane przez mieszkańców 
na niedużej wysokości przeleciało 
kilkaset samolotów. Po tym kilka 
maszyn rzuciło bomby na wybra-
ne cele. Cywile  i wojskowi w tej 
paradzie powietrznej dopatrywali 
się zapowiedzi potężnego nalotu 
i ostatecznego szturmu na miasto. 

Ostatecznie wieczorem 5 maja 
lub w nocy na 6 maja generał Nie-
hoff podjął decyzję o kapitulacji. 
Wpływ na to miał również fakt, że 
udało mu się pozbyć z miasta gau-
leitera Karla Hanke, który najbar-
dziej naciskał na dalszą bezkom-
promisową obronę. 

W testamencie Hitlera Hanke 
mianowany został Reichführerem 
SS i szefem policji w miejsce Heinri-
cha Himmlera, który próbował per-
traktować z zachodnimi aliantami. 
Niehoff, który nie chciał pozosta-
wiać swoich żołnierzy oddał gau-
leiterowi swój samolot łącznikowy.  

O świcie 6 maja Hanke opuścił 
Wrocław na pokładzie samolotu 
łącznikowego Fieseler Fi 156 Storch. 

Mając wolną rękę Niehoff kazał 
rozpocząć pertraktacje z Rosjana-
mi w celu poddania miasta. 

6 maja rano między godz. 5 a 6 
rano Niemcy w rejonie ulic: Lwow-
skiej, Zielińskiego i Powstańców 
Śląskich zaczęli nawoływali przez 
megafony, że o godz. 8 zostaną 
wysłani z ich strony parlamenta-
riusze. O godz. 8 przybyli tam dwaj 
oficerowie z tłumaczem. 

Ze strony radzieckiej dowódca 22 
Korpusu na terenie którego toczyły 
się pertraktacje, wyznaczył na par-
lamentariusza oficera wydziału ope-
racyjnego majora Omara A. Jacha-
jewa, któremu towarzyszył asystent 
w stopniu starszego lejtnanta oraz 
tłumacz. Negocjatorzy obu stron 
spotkali się pomiędzy liniami bojo-
wymi. Następnie wstępne rozmowy 
prowadzono po stronie radzieckiej 
w dowództwie jednego z pułków 
radzieckich, w nieistniejącym już bu-
dynku przy ul. Kamiennej 46. Tam w 
zarysie sprecyzowano warunki ka-
pitulacji. Między g. 14 a 15 Rosjanie 
pułkownik Cziczin  i major Jachajew 
udali się do kwatery dowództwa „Fe-
stung Breslau” w podziemiach Biblio-
teki Uniwersyteckiej na Wyspie Pia-
skowej. Na żądanie dowódcy 6 Armii 
gen Głuzdowskiego generał Niehoff 
wraz z dwoma oficerami radzieckimi 
przekroczył front i udał się do do-
wództwa 22 Korpusu Strzeleckiego 
w Willi „Colonia” przy Kaiser Friedrich 
Strasse (obecnie ul, Rapackiego) 14. 
Tam o godz. 18.20 komendant 

„Festung Breslau”, gen. Niechoff 
podpisał akt kapitulacji. Ze strony 
radzieckiej uczynili to gen. Głuz-
dowski dowódca 6. Armii i członek 
Rady Wojennej 6 Armii generał 
major W. Kłokow. Po tej ceremonii 
gen. W. Głuzdowski, zakomuniko-
wał Niemcowi, że jest pierwszym 
jeńcem, a następnie zmusił go do 
uczestnictwa w bankiecie z okazji 
zdobycia Wrocławia.

Mało znanym epizodem jest 
fakt, że 6 maja, w czasie gdy trwały 
pertraktacje doszło do niemieckiej 
próby połączenia się z okrążonym 
miastem. Mogła być to reakcja do-
wództwa Grupy Armii „Środek” na 
sygnały o możliwości kapitulacji. 
Wspomina się również, że akcję 
przeprowadzono po to aby zneu-
tralizować radziecką dywizję, która 
wycofała się z oblężenia Wrocławia 
i miała teraz rozlokować się na-
przeciwko niemieckich pozycji na 
przedgórzu sudeckim, a następnie 
na nie uderzyć. 

Atak grupy bojowej złożonej m. 
in. z pododdziałów 31 Ochotniczej 
Dywizji Grenadierów SS zaczął się 
rano. Około godz. 11 Niemcy zdo-
byli Sobótkę. Niektóre jednostki 
dotarły nawet do autostrady Wro-
cław-Berlin. Dopiero ściągnięcie 
przez Rosjan czołgów ciężkich IS-2 
zatrzymało niemieckie natarcie. 
W związku z tym Niemcy powróci-
li na pozycje wyjściowe, a potem 
wycofali się do Świdnicy.  Dzięki 
zneutralizowaniu radzieckiej jed-
nostki, Niemcy mogli nie niepoko-
jeni kierować i  w stronę sudeckich 
przełączy i dalej do Czechosłowa-
cji. Dlaczego obrońcy „Festung 
Breslau” nie próbowali się wyrwać 
z miasta i wyjść naprzeciw idących 
w ich kierunku niemieckich jedno-
stek? Brakowało im amunicji arty-
leryjskiej, aby przerwać radzieckie 
linie na południu Wrocławia. Nie 
mieli wystarczającej ilości paliwa, 
aby uruchomić posiadane samo-
chody i inne pojazdy mechaniczne. 
Taka masa żołnierzy poruszająca się 
piechotą, wraz z towarzyszącymi 
im cywilami mająca do pokonania 
równinny teren prawie pozbawiony 
lasów, stanowiłaby łatwy cel dla ra-
dzieckiego lotnictwa.  

Po podpisaniu kapitulacji oddzia-
ły Armii Czerwonej zaczęły zajmo-
wać Wrocław w nocy z 6 na 7 maja. 

Wielu żołnierzy rozpoczęło od 
razu rabunek miasta, które w tym 
czasie przeżyło ogromne nasilenie 
pożarów. Były one rezultatem wcze-
śniejszych walk, jak i wzniecali je 
szabrujący żołnierze. Przez to całe 
dzielnice płonęły przez kilka dni . 

7 maja oddziały Armii Czerwo-
nej rozpoczęły rozbrajanie garni-
zonu niemieckiego – 3 generałów, 
1133 oficerów i 43726 podoficerów 
i szeregowców. Broń i amunicja 
była składana m. in. przed Halą 
Targową, w pobliżu Biblioteki Uni-
wersyteckiej na Piasku i na pl. 1 
Maja. Jeńcy eskortowani byli przez 
wartowników do kilku punktów 
zbornych. Jeden z nich mieścił się 
w byłym Arbeitsamcie, przy ul. Cy-
bulskiego. Znajdujące się tam ko-
misje miały na celu przede wszyst-
kim wyłapywanie członków SS. 
Przy ul. Sądowej rozlokowała się 
radziecka komendantura wojen-
na pod dowództwem pułkownika 
Liapunowa. Po spotkaniu z radziec-
kim oficerem łącznikowym, przy 
Kleczkowskiej 44, legalną działal-
ność rozpoczął Niemiecki Antyfa-
szystowski Ruch Wolności „Antifa”. 
Ciesząc się całkowitym zaufaniem 
wojskowej komendantury radziec-
kiej, zorganizował 12 niemieckich 
ekspozytur rejonowych, służbę po-
rządkową, centralny urząd pracy i 
meldunkowy, punkty wyżywienia 
oraz opieki społecznej. W mieście 
przebywało jeszcze od 200 do 330 
tys. Niemców. 

9 maja 1945 r do Wrocławia 
dotarła czołówka polskiej grupy 
administracyjnej pod przewodnic-
twem inżyniera K. Kuligowskiego. 
Następnego dnia popołudniu do 
miasta przyjechał działacz socjali-
styczny z Krakowa Bolesław Drob-
ner, mianowany na prezydenta 
Wrocławia. Pod jego przewod-
nictwem polskie władze zaczęły 
z niemałym trudem przejmować 
zrujnowane miasto. W tym czasie 
we Wrocławiu istniały trzy ośrod-
ku władzy. Zarówno Polacy jak i 
Niemcy rywalizowali i zabiegali o 
względy radzieckiej komendantury 
wojskowej. Ale to już inna historia. 

Radosław Szewczyk
Fot. Zbiory autora 

Na podstawie:
Festung Breslau 1945 Historia i pamięć, Wrocław 2009

Majewski R., Wrocław godzina „0”, Wrocław 2000
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Malezja to państwo islamskie, po-
nad 60 procent społeczeństwa to 
muzułmanie. Część zakazów w strefie 
obyczajowej jest widoczna na co dzień, 
np. w środkach komunikacji umiesz-
czone są piktogramy informujące, że 
nie można się całować publicznie. 

Stolica Malezji Kuala Lumpur to no-
woczesna metropolia. 

Symbolem nowoczesności i sym-
bolem miasta obok wieży telewizyjnej 
są Petronas Twin Towers  – bliźniacze 
wieże liczące 452  metrów wysokości, 
na poziomie 41. i 42. piętra, czyli na wy-
sokości 170 metrów, połączone są cha-
rakterystycznym mostem o długości 58 
m. Architektura wież mimo szkła i stali 
nawiązuje do sztuki islamskiej. 

Oba wieżowce były najwyższymi 
budynkami świata (nie licząc iglicy) 
między 1998 a 2004 rokiem. Zachowały 
one do dziś tytuł najwyższych bliźnia-
czych wież świata i budowli zbudowa-
nych przed końcem XX wieku. Petronas 
Twin Towers zaprojektował  argentyń-
ski architekt Cesar Pelli. Wieże mają 88 
czterometrowych pięter nad ziemią i 4 
piętra pod ziemią. 

Przy ich budowie pracowało ok. 7 tys. 
robotników jednocześnie. Ciekawostką 
jest również fakt, że każdą z wież budo-
wała inna firma. Prace zostały ukończo-
ne w 1998 roku. Jedną z wież zajmuje fir-
ma petrochemiczne Petronas, druga jest 
wynajmowana na biura różnym firmom. 

Gdy zmęczy nas zgiełk stolicy, war-
to wybrać się na północ, na wyspę Pe-
nang leżącą u zachodnich wybrzeży 
Półwyspu Malajskiego. Jest ona jedną 
z większych atrakcji turystycznych Ma-
lezji. Mocno zurbanizowaną, popularną 
wśród turystów wyspę łączą z lądem 
dwa mosty. 

Zaliczane są do najdłuższych na 
świecie, liczą odpowiednio 13,5 i 24 ki-
lometry długości.

Największym miastem wyspy 
jest  założone przez Brytyjczyków 
- Georgetown, pełne kolonialnej i 
chińskiej architektury oraz świątyń 
różnych wyznań. Miejsce to jest wpi-
sane na listę światowego dziedzic-
twa UNESCO. Architektura miasta, 
głównie kolonialna, jednopiętrowa 
zabudowa jest wspaniała. Dominują 
kolorowe kamieniczki i okiennice, jest 
tu mnóstwo uliczek, zakamarków, 
kwiatów w donicach. Jest też wiele 
miejsc zaniedbanych, budynki pro-

szą się o renowację, część z nich jest 
remontowana.  

Na niektórych z ich, a także w 
ich wnętrzu, gdzie znajdują się skle-
py czy warsztaty widać, że  czas 
zatrzymał się tu 100 lat temu. Ale 
ma to również swój urok. George-
town jest również reklamowane 
jako miejsce oferujące najlepsze 
jedzenie w całej Malezji. Knajpki 
i uliczne stoiska z różnymi przysmaka-
mi znajdziemy na każdym kroku. 

Georgetown słynie również ze 
swoich murali. Z ich odnajdywania 
na ścianach budynków uczyniono 
nieformalną grę miejską. Po mieście 
krążą turyści ze specjalnymi mapkami 
w ręce. Przystają co chwilę, rozglądają 
się, szukając nazwy ulicy lub charak-
terystycznego motywu. W miejscu, 
gdzie znajduje się kilka, kilkanaście 
osób wiadomo, że odnaleziono któ-
ryś z murali. Twórcą tych najbardziej 
znanych jest Ernest Zacharevic po-
chodzący z Litwy. Przez jakiś czas 
mieszkał w Georgetown. Uzyskał 
dofinansowanie i zgodę władz miej-
skich oraz właścicieli ścian i zaczął 
malować murale. Robił to w dzień, 
w trakcie normalnego ruchu ulicz-
nego, często wywołując zadziwienie 
wśród przechodniów.

Spod jego ręki wyszły słynne pra-
ce „Little Children on a Bicycle” (Małe 
dzieci  a rowerze), czy „Boy on a Bike” 
(chłopiec na motocyklu). Murale są bar-
dzo „rzeczywiste”, tak naturalne i praw-
dziwe, że człowiek musi podejść bliżej, 
aby przekonać się czy to rzeczywiście 
tylko rysunek na ścianie, czy realna oso-
ba. Malunki są wykonane z dbałością 
o każdy szczegół, a autentyczności 
dodają im realne przedmioty przy-
mocowane do ścian – motor, rower, 
huśtawka, krzesło, obręcz od tablicy 
do koszykówki itd. Część z murali jest 
naturalnej wielkości, niektóre zaś   bar-
dzo duże, nadnaturalnych wielkości 
postaci zajmują nawet ściany piętro-
wych budynków. Zainspirowani przez 
Zacharevica miejscowi artyści również 
zaczęli tworzyć swoje dzieła. Niektóre 
nie wytrzymują jednak upływu czasu, 
zostają zniszczone przez słońce, tutej-
sze warunki meteorologiczne i sól mor-
ską. Oprócz murali w mieście można 
znaleźć również specjalne płaskorzeź-
by z metalu upiększające miasto. Są 
dobrym punktem orientacyjnym dla 

turystów, a czasem też w humorystycz-
ny sposób pokazują historię lub cieka-
wostkę z danej ulicy. Ale Penang to nie 
tylko Georgetown. Na wyspie jest też 
trochę dżungli, są wioski rybackie i dość 
przeciętne plaże. Jeśli zatrzymany się 
w Georgetown to nie będziemy mieli 
łatwego dostępu do plaż. Typowe tury-
styczne resorty z dostępem do morza 
znajdują się na północy Penang.

Z Penang warto wybrać się na 
północ, na największą wyspę Malezji 
Langkawi. Leżąca przy granicy z Tajlan-
dią słynie nie tylko z plaż, ale głównie 
z tego, że cała jest strefą wolnocłową. 

Wyspa licząca prawie 500 kilome-
trów kwadratowych powierzchni, z 100 
tysięcy mieszkańców oferuje centra 
handlowe oraz dobrą bazę turystyczną. 
Ta ostatnia jest przygotowaną na każ-
dą kieszeń. Langkawi dzięki promocji 
jest bardzo popularna, zarówno wśród 
zagranicznych turystów jak i samych 
Malezyjczyków, którzy lubią spędzać 
tu weekendy. Największą atrakcją wy-
spy i jedną z głównych atrakcji Malezji 
jest Langkawi Sky Bridge – podniebna 
kładka znajdująca się na wysokości 700 
metrów n.p.m. Dostać się w jego pobli-
że można tylko kolejką linową, której 
dolna stacja znajduje się w miejsco-
wości Pantai Kok. Podczas wjazdu na 
górę, który odbywa się z przesiadką nad 
jednym ze szczytów, trzeba mieć odro-
binę szczęścia. Nie chodzi o bezpie-
czeństwo, ale na warunki atmosferycz-
ne. Często na dole jest piękna pogoda, 
a na wysokości 700 m n.p.m okazuje się, 
że jest mgła, bo właśnie szczyt utonął 
w chmurze. Przy górnej stacji kolejki, 
obok punktu widokowego znajduje 
się Langkawi Sky Bridge, który nieste-
ty od dłuższego czasu jest zamknięty 
z powodu renowacji. Sama kładka 
o długości 125 m i szerokości prawie 2 m 
rozpostarta pomiędzy dwoma szczyta-
mi wznosi się nad dżunglą na zboczach 
góry Mat Cinchang. Ten most łączący 
dwie platformy widokowe, którego 
konstrukcja opiera się na jednym filarze, 
powstał w 2004 roku. Z punktu widoko-
wego można podziwiać panoramę Mo-
rza Andamańskiego i pobliskich wysp, 
przy dobrej pogodzie - dojrzeć można 
nawet tajlandzką wyspę Tarutao. Roz-
pościerają się tu również wspaniałe wi-
doki na tropikalny las deszczowy.

(red)
Fot. Archiwum redakcji

Maj to dobry okres aby odwiedzić Malezję. To państwo w Azji Południowo-Wschodniej bardzo prężnie się rozwijające, 
zalicza się do „azjatyckich tygrysów” gospodarczych. Maj jest szczególnie dogodny do odwiedzenia zachodniego 
wybrzeża Malezji. Panuje tam wtedy ładna, słoneczna pogoda, a deszcz wtedy pada częściej we wschodniej części kraju. 
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