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KALejdosKoP MiejsKi

Sport stał się przemysłem, a wiel-
kie wydarzenia sportowe przyciąga-
ją coraz większe pieniądze, kapitał 
inwestowany w masowe widowiska, 
kluby sportowe, itp. Idzie za tym co-
raz skuteczniejszy marketing spor-
tu, tym bardziej, że w ten przemysł 
zaangażowani są światowi giganci 
mody, wytwórcy napojów i żywno-
ści, producenci samochodów. Pro-
mując swoje produkty za pośred-
nictwem sportu, przy okazji tworzą 
nowy styl odbioru widowisk, dając 
mu pozytywny, radosny i pełen 
emocji wizerunek. Zabawa, emocje, 
przyjaźń – to słowa klucze niemal 
każdego komunikatu reklamowego 
odnoszącego się do sportu. Ten styl 
przeniknął do naszego życia. Wraz 
z powstaniem Winners Sports Bar, 
Wrocław dołącza do grona miast, 
w których kultura barowego kibico-
wania jest nieodłączną częścią miej-
skiej oferty rozrywkowej. 

Jak mówi manager Winners Spotrs 
Bar – Ewa Saghatelyan – fani sportu 

w Polsce coraz chętniej przenoszą 
się sprzed własnych telewizorów do 
pubów i barów. Kibicowanie poza 
domem staje się częścią naszego 
stylu życia. 

Europa Zachodnia już dawno od-
kryła zalety towarzyskiego kibico-
wania. Każde wydarzenie gromadzi 
w rzymskich barach czy londyńskich 
pubach liczne grupy przyjaciół, któ-
rzy w swobodny i nieskrępowany 
sposób dają wyraz swoim emocjom. 
- Winners Sports Bar jest stworzony 
z myślą o kibicach i specjalnie przy-
stosowany do zapewnienia świet-
nej zabawy nawet bardzo licznym 
gościom – mówi Ewa Saghatelyan. - 
Dla naszych gości przygotowaliśmy 
bardzo dużą przestrzeń, wygodne 
i przytulne loże, a wielkie ekrany są 
dobrze widoczne z każdego miejsca 
pubu. Pełen komfort uczestnictwa w 
wydarzeniach sportowych zapew-
niają również miejsca przy jednym 
z najdłuższych barów we Wrocławiu. 

Zwyczajem przyniesionym z Wysp 

Brytyjskich, nieodłączną częścią za-
bawy przy relacjach sportowych sta-
ło się spożywanie piwa. - Oczywiście, 
że podajemy piwo – zapewnia pani 
Ewa – miłośnicy różnych browarów 
znajdą w naszym barze prawdziwe 
źródło tego napoju. Jestem pewna, 
że amatorów mocniejszych trunków 
również usatysfakcjonujemy boga-
tym zestawem alkoholi. A wszystko 
w cenach – jak na rozrywkowe cen-
trum Wrocławia – bardzo konkuren-
cyjnych. Zresztą, nie tylko kibice są 
naszymi gośćmi – dodaje manager. 
- Naszym atutem jest to, że jesteśmy 
otwarci całą dobę, więc o dowolnej 
porze dnia zapraszamy na kufel 
piwa lub filiżankę kawy. Każdy, kto 
potrzebuje chwili wytchnienia lub 
rozmowy w kameralnej atmosferze, 
poczuje się u nas komfortowo. Zaś 
szczególne wydarzenia sportowe, 
transmitowane w Winners Sports Bar 
anonsowane są z wyprzedzeniem na 
naszej stronie na Facebooku. Zapra-
szamy.

Żyjemy w czasach, kiedy wydarzenia sportowe są istotną częścią życia wielu z nas.  Najsłynniejsze zawody 
potrafią angażować nawet miliardy kibiców z całego świata  jednocześnie. A to wszystko dzięki niezwy-
kle sprawnej machinie medialnej, która prezentuje  kibicom coraz atrakcyjniejsze realizacje telewizyjne 
wszelkiego typu widowisk sportowych.

Podejrzanych w tej sprawie jest 
łącznie dziesięć osób. Oprócz by-
łych już członków zarządu spółki,  
którym prokuratura zarzuca dopro-
wadzenie do wyrządzenia szkody
 w majątku spółki w kwocie 35 mln 
948 tys. 250 zł, jest też pięć osób 
 z  f i r m  r e a l i z u j ą c ych  z l e ce n i a 
 na rzecz EIT +. Te są podejrzane 
o „ustawianie przetargów”. 

W akcie oskarżenia znajdują się 
też zarzuty dotyczące  organizacji 
drogich szkoleń oraz kupna zbyt 
drogiego sprzętu do badań na-
ukowych. Zdaniem prokuratury,  
za szkolenia warte 60 tys. zł zapła-
cono 1,6 mln zł. Zarzuty dotyczą 
okresu między  2010 a 2012 rokiem.  

P r o f e s o r  M i r o s ł a w  M . ,  b y ł y 
prezes EIT+ odpiera te zarzut y, 
twierdząc, że są sz y te grubymi 
nićmi,  a proces jest ustawiony. 
Nie przyznał się do winy i odmówił 
składania wyjaśnień, twierdząc, że 
ponieważ zarzuty dotyczą kilku po-
ważnych tematów, chce się do nich 
porządnie przygotować. W  czerwcu 
napisał też do ministra Zbigniewa 
Ziobry list z wnioskiem o umorze-
nie sprawy. Śledztwo od 2011 roku 
prowadziła delegatura ABW i proku-
ratura okręgowa.

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ 
to firma, która ma wspierać badania 
naukowe, których rezultaty mają 
być wprowadzane w rodzimym 
przemyśle. EIT+ powstało w 2007 r.
z inicjatywy wrocławskiego samorzą-
du, który posiada w nim około 90% 

udziałów. Laboratoria na Praczach 
Odrzańskich rozpoczęły działalność 
w 2014 roku i kosztowały ponad 500 
mln zł. Kolejne 200 mln  przeznaczo-
no na realizację dwóch dużych pro-
jektów badawczych. Większość tych 
pieniędzy pochodziła  z dotacji Unii 
Europejskiej. EIT+ prowadzi badania 
w dziedzinach biotechnologii,  na-
notechnologii,  prace badawcze 
nad nowymi generacjami szcze-
pionek c z y nad technologiami 
w ykor z ystania światła do pro -
dukcji energii. Obecnie generuje 
ok .  2  mln zł  s trat  miesięc znie.  
We wrześniu EIT+ wdrożyło program 
naprawczy przygotowany przez Mi-
nisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego.

W związku z sytuacją, pod ko-
niec lipca ze stanowiska prezesa 
Wrocławskiego Centrum Badań  
EIT+ zrezygnował profesor Jerzy 
Langer. Zastąpiła go Katarz yna 
Dorywała, która do tej pory była  
z as tęp cą L angera .  Ty mc z asem 
w połowie września ogłoszono 
konkurs na nowego prezesa.  Kan-
dydatami na to stanowisko są:  
prof. Antoni Waldemar Morawski  
z Zachodniopomorskiego Uniwer-
sytetu Technologicznego w Szcze-
cinie, dr hab. Joanna Hołub-Iwan 
z Uniwersy tetu Szc zecińskiego 
oraz dr hab. Walery Okulicz-Kozaryn 
z Akademii Jana Długosza w Czę-
stochowie.  Nowego prezesa mamy 
poznać do końca roku. 

IS

We Wrocławskim Sądzie Okręgowym, 9 listopada roz-
począł się proces w sprawie  niegospodarności w spół-
ce Wrocławskie Centrum Badań EIT+, jednej ze sztandaro-
wych  inwestycji miasta i wrocławskich wyższych uczelni.  
Ponad godzinę trwało odczytanie 230-stronicowego aktu oskarżenia. 
Zarzuty usłyszało sześć osób, a wśród nich były prezes spółki, profesor 
Mirosław M.

 

kampus EIT+ na Praczach Odrzańskich dniu 31 marca 1945 r.. 
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KALejdosKoP MiejsKi

SeRyjny włamywacz 
zatRzymany

KALejdosKoP nA sygnALe

Pijany i z zaKazem 
PROwadzenia POjazdów

mieSzKanie Pełne 
naRKOtyKów

nielegalny tytOń 
na taRgu

9 listopada br. policjanci zatrzymali 
29-letniego mężczyznę podejrzane-
go o przestępstwa  narkotykowe. 

 Z tego powodu dokładnie przeszuka-
li jego mieszkanie. Na miejscu znaleźli  
narkotyki, z których można było uzy-
skać prawie 500 porcji handlowych. 
Młody wrocławianin usłyszał już za-
rzuty posiadania narkotyków i prze-
kazywania ich osobom trzecim. Teraz 
grozi mu  nawet do 10 lat więzienia.

Policjanci sprawdzają też, skąd 
mężczyzna miał taką ilość narkoty-
ków.

500 porcji handlowych nar-
kotyków takich jak marihu-
ana, heroina syntetyczna 
i amfetamina znaleźli w jednym 
z wrocławskich mieszkań poli-
cjanci.

Policjanci zatrzymali 66-letniego 
mężczyznę na jednym z targowisk, 
gdzie cyklicznie prowadzone są dzia-
łania mające na celu ujawnienie osób 
handlujących wyrobami bez wyma-
ganych znaków akcyzowych.

W samochodzie wrocławianina 
znaleziono w sumie 12 kilogramów 

tytoniu i 15 tysięcy papierosów róż-
nych marek. Straty Skarbu Państwa 
na podatkach oszacowano na ponad
20 tysięcy złotych. Obecnie prowa-
dzone są działania, które mają wy-
jaśnić, skąd pochodziły  nielegalne 
wyroby. Policja zaznacza, że podobne 
kontrole będą przeprowadzane jesz-

cze częściej. Na nielegalnej produkcji 
i sprzedaży wyrobów tytoniowych 
Skarb Państwa traci każdego roku 
setki tysięcy, a nawet miliony zotych.

Nielegalny wyrób paierosów 
i sprzedaż ich za zachodnią granicę 
jest wciąż opłacalnym  procederem.

12 kilogramów tytoniu i 15 tysięcy sztuk papierosów – tyle w swoim samochodzie przewoził mężczyzna, 
którego 6 listopada br. zatrzymali wrocławscy policjanci. Substancje pochodziły z nielegalnych źródeł  
– nie miały znaków akcyzowych.

7 listopada br. policjanci zatrzymali 
44-letniego mężczyznę, który od lip-
ca działał na terenie trzech wrocław-
skich dzielnic: Starego Miasta, Śród-

mieścia i Krzyków. Udowodniono mu 
19 włamań do zaparkowanych samo-
chodów, skąd kradł przede wszyst-
kim sprzęt elektroniczny i cenne 
przedmioty pozostawione w autach 
przez właścicieli. Łączne straty wyno-
szą blisko 40 tysięcy złotych. 

Policjanci nadal sprawdzają, 
czy mężczyzna ma na swoim koncie 
także inne włamania. Obecnie grozi 
mu nawet do 10 lat więzienia.

Jednocześnie policja przestrzega 
przed zostawianiem drogiego sprzę-
tu w samochodach.

Do zatrzymania doszło w jednej 
z miejscowości na terenie gminy. 
Mężczyzna jechał Fiatem Bravą  dro-
gą krajową nr 98, co chwilę zjeżdżając 
na przeciwległy pas ruchu lub pobo-
cze. Zauważyli go  policjanci, którzy 

wracali po służbie do domu. Gdy 
samochód zatrzymał się przed świa-
tłami,  szybko podbiegli oni do Fiata 
i uniemożliwili kierowcy dalszą jazdę. 
Okazało się, że 50-latek miał  blisko 
3 promile alkoholu w organizmie.  

Kierowcę odwieziono na komisa-
riat, by wytrzeźwiał. Okazało się, że 
posiada on aktualny zakaz  prowa-
dzenia pojazdów mechanicznych. 
Teraz grozi mu wysoka grzywna  
i 5 lat więzienia.

3 promile alkoholu we krwi miał mieszkaniec Długołęki zatrzymany przez wrocławskich policjantów. Mężczyzna 
jechał samochodem i jak się okazało miał on też aktualny zakaz prowadzenia pojazdów.

19 włamań z kradzieżą do zaparko-
wanych samochodów. Taki zarzut 
usłyszał mężczyzna zatrzymany 
przez wrocławskich policjantów. 
Łupem złodzieja padały wartościo-
we rzeczy zostawiane w autach.

ReKORdOwa
fReKwencja czytelniKów

Na targach zorganizowanych 
przez Wrocławski Dom Literatury 
swoje książki prezentowało 151 wy-
stawców. W trakcie imprezy odbyło 
się ponad 200 spotkań z autorami. 

Targi największą 
frekwencją cie-
szyły się w sobotę 
i niedzielę. 

To ważne dla mi-
łośników książek 
wydarzenie zbiegło 
się również z tym,  
że w tym roku Wro-
cław jest Europej-
ską Stolicą Kultury 
i Światową Stolicą 
Książki UNESCO.

Na WTDK jak 
co roku przyzna-
no nagrody. Tytuł 

„Książki Roku – Pióro Fredry 2016” 
otrzymała reporterska opowieść 
Filipa Springera pt. „Miasto Archi-
pelag. Polska mniejszych miast” wy-

dana przez Wydawnictwo Karakter.  
Jest to jedyna w Polsce nagroda edy-
torska, którą honoruje się wydaw-
ców, w tym roku wręczono ją po raz 
25. Z okazji jubileuszowych WTDK 
nagrodzono także najlepiej piszącą 
młodzież. Pierwszą edycję nowego 
ogólnopolskiego konkursu na opo-
wiadanie „Pisać każdy może...” skiero-
wanego do młodzieży ponadgimna-
zjalnej, wygrała Magdalena Gargula 
z II Liceum Ogólnokształcącego w Bo-
lesławcu za utwór „Pokój w Nowym 
Jorku”.  

Wystawcy chwalili przystępne 
ceny za wynajęcie stoiska w porów-
naniu z innymi tego typu imprezami 
odbywającymi się w Polsce oraz to, 
że wstęp na imprezę jest wolny. 

Ponad 60 tysięcy osób odwiedziło 25. Wrocławskie Targi Dobrych Książek, które odbyły się w dniach  
1-4 grudnia br., po raz pierwszy w Hali Stulecia. 

zOStań magiStRem

Najwięcej miejsc czeka na technolo-
gii żywności i żywieniu człowieka.

- Studia te przygotowują przede 
wszystkim do pracy w przemyśle spo-
żywczym – mówi prof. Anna Czuba-
szek, dziekan Wydziału Nauk o Żywno-
ści UPWr. - Nasi absolwenci dają sobie 
radę także poza tą branżą, wszędzie 
tam gdzie jest zapotrzebowanie na 
biotechnologię przemysłową. Wydział 
współpracuje ściśle z firmami produk-
cyjnymi. Niektórzy producenci żywno-
ści fundują stypendia studentom.

Innym spośród technicznych kierun-
ków studiów II stopnia na Uniwersyte-
cie Przyrodniczym we Wrocławiu, cze-
kającym na szczególnie kreatywnych 
kandydatów, jest kierunek w skrócie 
nazywany OZE, czyli odnawialne źró-
dła energii i gospodarka odpadami. 
To pierwszy kierunek w Polsce, na któ-

rym kształci się specjalistów zarazem 
OZE i gospodarki odpadami. Kierunek 
ma certyfikat „Studia z przyszłością”. 
Rocznie studia II stopnia na Uniwer-
sytecie Przyrodniczym we Wrocławiu 
kończy około tysiąca osób. Niektóre 
specjalności są jedyne w całym kra-
ju. Na przykład Chinese and polish 
tradition in shaping of the landscape 
prowadzona na kierunku architektu-
ra krajobrazu daje możliwość zdoby-
cia podwójnego dyplomu magistra  
– UPWr i uniwersytetu w Chinach.

Internetowa rejestracja na studia ma-
gisterskie na UPWr (www.rekrutacja.
upwr.edu.pl) najwcześniej zakończy się 
dla osób chcących wyjechać do Chin 
-  8 st yc znia 2017 r.  o pó łnoc y.  
Dla wszystkich rekrutacja kończy się 
16 lutego.  

(red)

1038 miejsc na 19 kierunkach (z ponad trzydziestoma specjalnościami) czeka 
na przyszłych magistrów na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. 
trwa rekrutacja na studia II stopnia.  

Szar, fot. R. Szewczyk
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Rozstrzygnięto konkurs Powiatu 
Wrocławskiego na najładniejszą 
ozdobę choinkową 2016 roku. 
Zwycięzcą konkursu została pani 
Irena Hajdasz reprezentująca 
Koło Gospodyń Wiejskich w Jor-
danowie Śląskim.

Praca pani Ireny zo-
stała najwyżej oceniona 
przez Komisję Konkur-
sową, która obradowa-
ła w dniu 24 listopada 
2016 r. w siedzibie Sta-
rostwa Powiatowego 
we Wrocławiu.

W Komisji zasiadali: 
wicestarosta Waldemar 
Szczykutowicz – prze-
wo dnic z ąc y,  r a dny 
Paweł Filipczak oraz 
Joanna Brodowska z 
Wydziału Funduszy Ze-

wnętrznych, Promocji i Rozwoju Staro-
stwa Powiatowego we Wrocławiu.

W ramach konkursu wpłynęło 
13 prac wykonanych przez mieszkań-
ców Powiatu Wrocławskiego, którzy 
na co dzień działają w różnego rodza-
ju stowarzyszeniach, organizacjach, 
kołach gospodyń wiejskich. Decyzją 

komisji najwyżej ocenione zostały 
następujące prace:

I  miejsce –  prac a autor s t wa 
Ireny Hajdasz z Koła Gospodyń Wiej-
skich w Jordanowie Śląskim,

I I  miejsce – praca autorst wa 
Kazimiery Szałak z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Domasławiu,

I I I  miejsce – praca autorstwa 
Marii Stepowicz z Kółka Twórczego 
przy Centrum Kultury w Siechnicach.

Zgodnie z regulaminem konkur-
su autor zwycięskiej, najwyżej oce-
nionej pracy wyjechał do Francji 
na Kiermasz Bożonarodzeniowy do 
Ensisheim, który odbył się w dniach 
od 1 do 5 grudnia.

Dla wszystkich uczestników prze-
widziano również pamiątkowe dy-
plomy i upominki promocyjne.

źródło: www.powiatwroclawski.pl

KALejdosKoP AgLoMerACji

W tym roku gośćmi honorowymi, 
którzy zostaną nagrodzeni, będą 
Jean-Claude Carrière - scenarzysta
„Blaszanego bębenka”, oraz znany 
chociażby z roli Jamesa Bonda - 
Pierce Brosnan. Popularny aktor 
odbierze statuetkę za całokształt 
osiągnięć i promowanie kina eu-
ropejskiego. Swoją obecność na 
gali, potwierdzili tak że inni no-
minowani,  wśród k tór ych zna -
leźli się m.in.: Pedro Almodóvar, 
H u g h  G r a n t ,  K e n  L o a c h ,  c z y 
Isabelle Huppert. Pierwsza Euro-
pejska Nagroda Filmowa wręczona 
została w 1988 r., a jej laureatem 
był Krzysztof Kieślowski. Do gro-
na Polaków, uhonorowanych tą 
wyjątkową nagrodą, do tej pory 
dołączyli m.in. Roman Polański, 
Paweł Pawlikowski, Paweł Edelman, 
czy Marcel Łoziński. 

Europejska Nagroda Filmowa 
przyznawana jest w dziesięciu ka-
tegoriach. W tym roku nominowani 
zostali: 
w  k a t e g o r i i  F i l m  e u r o p e j s k i : 

„ E l l e ”  -  r e ż .  P a u l  Ve r h o e v e n , 
„Ja, Daniel Blake” - reż. Ken Loach, 
„Julieta” - reż. Pedro Almódovar, 

„Pokój” - reż. Lenny Abrahmson, 
„Toni Erdmann” - reż. Maren Ade; 
w kategorii Europejski dokument: 

„21 x New York” - reż. Piotr Stasik, 
„A family affair” - reż. Tom Fassaert, 
„Fire at sea” - reż. Gianfranco Rosi, 
„Mr. Gaga” - reż. Tomer Heymann, 
„S is for Stanley - 30 years at the 
wheel for Stanley Kubrick” - reż. 
Alex Infascelli, „The land of the enligh-
tened” - reż. Pieter-Jan De Pue; 
w k ate gor i i  Europ ejsk i  ak tor : 

Rol f  L assgard z a ro lę w f i lmie 
„A man called Ove”, Hugh Grant za 
rolę w filmie „Florence Foster Jenkins”, 
Dace Johns za rolę w filmie „Ja, Da-
niel Blake”, Burhard Klaussner za rolę 
w filmie „The people vs. Fritz Bauer”, 
Peter Simonischek za rolę w filmie 
„Toni Erdmann”, Javier Camara za rolę 
w filmie „Truman Film”; 
w kategorii Europejska aktorka: 

Isabell Huppert za rolę w filmie „Elle”, 
Emma Suarez oraz Adriana Ugarte 
z a  r o l e  w  f i l m i e  „ L i ke  c r a z y ”, 
Trine Dyrholm za rolę w filmie „The 
Commune”, Sandra Huller za rolę 
w filmie „Toni Erdmann”,  
w kategorii Europejski reżyser: 

Paul Verhoeven – reżyser filmu „Elle”, 

Cristian Mungiu – reżyser f ilmu 
„Egzamin”, Ken Loach – reżyser filmu 
„Ja, Daniel Blake”, Pedro Almódovar 
– reżyser filmu „Julieta”, Maren Ade – 
reżyser filmu „Toni Erdmann”; 
w kategorii Europejski scenarzysta: 

Cr i s t i a n  M u n g i u  –  „ Eg z a m i n”, 
Paul Laverty – „Ja, Daniel Blake”, 
E m m a  D o n o g h u e  –  „ P o k ó j ”, 
M a re n Ad e –  „To ni  Er d m a nn”, 
Tomasz Wasilewski – „Zjednoczone 
stany miłości”; 
w kategorii Europejska komedia: 

„A man called Ove” - reż. Hannes Holm, 
„Look who’s back” - reż. David Wnendt, 
„O n e man an d his  cow ” -  re ż . 
Mohamed Hamidi; 
w kategorii Europejskie odkrycie 

roku - Prix Fipresci: „The happiest 
d ay  in  th e  l i f e  o f  O l l i  M a k i ”  - 
reż.  Juho Kuosmanen, „Psy” - reż. 
Bogdan Mirica, „Liebmann” - reż. 
Jules Herrmann, „Pustynna burza” 
- reż. Elite Zexer, „Pragnienie” - reż. 
Svetla Tsotsorkova; 
w  k a t e g o r i i  E u r o p e j s k i  f i l m 

animowany: „Nazywam się Cukinia” 
- reż. Claude Barras, „Czerwony 
żółw” - reż. Michael Dudok de Wit, 
„Psychonauci, zapomniane dzieci” 

- reż. Alberto Vázquez, Pedro Rivero; 
w kategorii Europejski film krótko-

metrażowy: „9 days - from my win-
dow in Aleppo” - reż. Thomas Vroege, 
Floor van der Meulen, Issa Touma, „90 
degrees north” - reż. Detsky Graffam, 
„A man returned” - reż. Mahdi Fleifel, 
„Amalimbo” - reż. Juan Pablo Libossart, 
„Edmond” - reż. Nina Gantz, „Dom”- 
reż. Daniel Mulloy, „Nie jestem stąd” 
- reż. Giedre Žickyte, Maite Alberdi, 
„In the distance” - reż. Florian Grolig, 
„Limbo” - reż. Konstantina Kotzamani, 
„Shooting star”- reż. Lyubo Yonchev,
„Small talk ” - reż. Even Hafnor, 
Lisa Brooke Hansen, „The fullness of 
time” - reż. Manon Coubia, „Good-
bye” - reż. Clara Roquet, „The wall” 
- reż. Samuel Lampaert, „We all love 
the seashore” - reż. Kevina Espiñeira. 
Wręczenie nagród odbędzie się 

10 grudnia br., w Narodowym Fo-
rum Muz yk i .  Galę p oprowadzi 
Maciej Stuhr. Dla polskiego aktora 
będzie to drugie takie wyróżnienie 
- Stuhr był już gospodarzem wieczo-
ru, podczas wręczenia Europejskiej 
Nagrody Filmowej w 2006 r., w War-
szawie. Wówczas wydarzenie współ-
prowadziła z nim Sophie Marceau. Te-

goroczna gala transmitowana będzie 
na żywo, przez telewizję TVN.

Kinga Rosińska

KinOwe nagROdy we wROcławiu
Europejska Nagroda Filmowa, to niezwykle prestiżowe wyróżnienie w świecie filmu. Nazywana często „europejskim Oscarem” tylko w lata parzyste wręczana jest w innym niż 
Berlin, europejskim mieście. Tegoroczna - 29. już edycja, odbędzie się już 10 grudnia we Wrocławiu, w ramach Europejskiej Stolicy Kultury.

Testowy pokaz nowych fontann 
pływających odbył się 9 listo-
pada na Trzebnickich Stawach.  
Na stałe fontanny zostaną urucho-
mione wiosną przyszłego roku.

Będzie to uzupełnienie strefy re-
laksu i wyciszenia, jaką w ostatnich 
latach stały się zrewitalizowane tereny 
spacerowe stawów i lasu bukowego 
w Trzebnicy. Projekt ten wpasuje się 
również w idę parku przy Gminnej 
Szkole Muzycznej,   gdzie od tego roku 
można relaksować się przy dźwiękach 
muzyki płynącej z głośników.

Fontanny pływające będą szcze-
gólnie atrakcyjne po zmroku, kie-

dy to wydobywać się z nich będą 
n a p r z e m i e n n i e  r ó ż n o b a r w n e 
strumienie wodne.   

Jak mówi burmistrz Trzebnicy Ma-
rek Długozima, fontanny będą służyć 
nie tylko relaksowi, ale będą też peł-
nić ważną rolę w gospodarce zarybia-
nia stawów. Dzięki nim woda w sta-
wach będzie lepiej natleniana, co jest 
ważne w kontekście utrzymania od-
powiedniego zarybienia akwenów. 
Fontanny będą działać cyklicznie, 
tak by w razie potrzeby, np. podczas 
zawodów wędkarskich można było 
je wyłączyć. Nie wiadomo czy zimą 
będzie na nich lodowisko, to zależy 
od  technicznych uwarunkowań.

fot. Georges Biard (Wikimedia)

Pływające
fOntanny
nOwą
miejSKą atRaKcją

Trzebnica   

najładniejSza OzdOba
cHOinKOwa POwiatu 2016

Powiat Wrocławski
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FiLMoWy WroCŁAW

Jak twierdzi współczesny filozof i mi-
łośnik filmu – Slavoj Żiżek – obraz filmo-
wy tworzy w naszych umysłach świat 
bardziej prawdziwy od rzeczywistości. 
Odnajdujemy bowiem w filmie samych 
siebie – bardziej uporządkowanych
i świadomych, niż zwykliśmy być w cha-
osie dnia codziennego. Dlatego dobre 
filmy są jak mity – zostają w nas wiecznie 
żywe i z podświadomości wpływają na 
nasz tak zwany świat codzienny.

I ten codzienny świat zaprowadzi nas 
czasami w miejsca, gdzie twórcy filmów 
realizowali swoje wizje, które wybrali 
pod filmowe scenerie i dekoracje. Przy-
darza nam się wtedy dziwne deja vu 
– uczucie przeżycia czegoś ponownie, 
czegoś z innego czasu, innej rzeczywi-
stości. W takich oto miejscach przenikają 
się światy.

Wrocław jest pełen takich miejsc. Pol-
skie kino lat PRL-u, polskie kino współ-
czesne i zagraniczne produkcje stworzy-
ły dziesiątki filmów i pozostawiły wrocła-
wianom dziesiątki  ulic, placów, kamie-
nic, podwórek, dworców i mostów, na 
których działy się historie opowiadane 

przez reżyserów i operatorów. Dzięki 
temu te miejsca są dla nas bardziej żywe 
i wartościowe, a gościom spoza Wrocła-
wia uwielbiamy wskazywać je palcem i 
z dumą edukować: tu kręcił Spielberg, a 
tu kręcił Wajda.

Filmy dobre i złe, kultowe i zapo-
mniane, komedie, mroczne kryminały, 
wojenne opowieści czy psychologiczne 
dramaty odgrywały się pośród wrocław-
skich scenografii. Przechadzając się po 
Wrocławiu co rusz napotykamy miejsca, 
których wytężając wyobraźnię możemy 
dostrzec filmowych bohaterów prze-
mierzających wrocławskie ulice: Maćka 
Chełmickiego, Hansa Klossa, pewnego 
niemieckiego konsula, itp...

Zapraszamy więc Was na spacery po 
Wrocławiu, szlakiem miejsc, gdzie rozgry-
wały się sceny wielkie i tragiczne, straszne i 
złowrogie, śmieszne i prozaiczne; szlakiem 
miejsc gdzie dziś przenikają się światy fil-
mowej wyobraźni i szarej codzienności. 

Straszne i złowrogie, śmieszne i proza-
iczne; szlakiem miejsc gdzie dziś przeni-
kają się światy filmowej wyobraźni
i szarej codzienności.

Spacer pierwszy:
Popiół i diament

Nagromadzenie kultowości w tym 
spacerze oszałamia: kultowy aktor 
w kultowej scenie, kultowego filmu, 
kultowego reżysera.

„Popiół i diament” to perła w koro-
nie polskiej kinematografii i arcydzie-
ło Polskiej Sztuki Filmowej.

Film ukochany przez widzów i 
ubóstwiany przez krytyków filmo-
w ych. Opowiada on (mówiąc w 
wielkim uproszczeniu) o tragicznym 
losie partyzanta podziemia niepod-
ległościowego, żołnierza wyklętego 
– Maćka Chełmickiego, którego gra 
Zbigniew Cybulski. Film realizowano 
na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu 
w 1958 roku. W tych latach nasze 
miasto dopiero zaczynało lizać wo-
jenne rany, a krajobrazy naszego 
miasta dzisiejszych mieszkańców 
wprawiłyby w stan permanentnej 
depresji. Ruiny i gruzy leżały jeszcze 
na obszarze prawie całego miasta, 

nad podziurawionymi ulicami ster-
czały kikuty powalonych bombami 
kamienic, a ostałe się pojedyncze 
pierzeje domów odsłaniały mozai-
kę kolorowych ścian na nieistnieją-
cych już piętrach. Ocalałe budynki 
i kamienice pokiereszowane były 
i obłupane od kul armatnich i ka-
rabinowych (zresztą wiele z tych 
śladów widoc zne jest do dziś).  
Ówczesne miasto było na poły pu-
stynią gruzów, a na poły ledwie 
trzymającą się kupy pozostałością 
po niedawnej świetności. Zupełnie 
jak dusza Maćka Chełmickiego.

Wyobraźcie więc sobie Wrocław 
tuż po wojnie. Potwornie okale-
czone miasto, posępna panorama 
zniszczeń, ponure niebo ciążące nad 
stertami gruzów i śmieci. W takiej oto 
scenerii toczą się ostatnie chwile dra-
matu Maćka Chełmickiego – głów-
nego bohatera „Popiołu i diamentu”. 
Pośród zgliszczy marzeń i ideałów, 
wśród rozbit ych w pył planów,  
Maciek desperacko chce się wyrwać 
ścigającym go duchom przeszłości. 

Na próżno. Kona w 
męc z arniach.  D o -
konuje ż y wota na 
śmietniku, przy ulicy 
Nasypowej we Wro-
cławiu.

Na f i lmie widzi -
my nie istniejące już 
gruz y t ych okolic , 
dziurawą, pełną ka-
łuż jezdnię, tory zli-
kwidowanej w latach 
60-tych bocznicy ko-
lejowej. Powojenny 
krajobraz, który pod 
koniec lat 50-tych był 
codziennością, nie 
tylko w tej części Wro-
cławia. Ciekawost-
ką jest wielka biała 
l i tera H widoc zna 
w  k a d r a c h  f i l m u 
n a  ś c i a n i e  n a s y -
pu przy wiadukcie 
k o l e j o w y m  n a d 
ul. Zielińskiego. Do 
dzisiaj ,  każdy, k to 
i d z i e  ch o d n ik i e m 
p o d  w i a d u k t e m 
może ją  w yraźnie 
dostrzec (niemiecki 
przemysł chemicz-
ny może być dumny 

z trwałości swoich farb). 
Nie wiemy dokładnie dlaczego 

Andrzej Wajda zdecydował się tą 
tragiczną scenę umiejscowić właśnie 
w tym miejscu – możemy się jedynie 
domyślać, że post apokaliptyczna 
sceneria powojennych okolic Dwor-
ca Głównego szczególnie oddawała 
nastrój i metaforę zawartą w scenie 
śmierci.

Filmowe kadry wspaniale przed-
stawiają nam ówczesny wygląd tej 
części Wrocławia i uświadamiają nam 
ogrom zmian jakie przeszły te okolice 
naszego miasta do dzisiaj.

Dzisiaj na miejscu „kaźni” głów-
nego bohatera „Popiołu i diamentu” 
stoi Pasaż Zielińskiego, a przy ulicy 
Bogusławskiego, którą w f ilmie 
Maciek uciekał przed seriami z „pe-
peszy” istnieje dziś „zagłębie piw-
ne” Wrocławia. Warto się jednak 
tam przejść i przy kufelku dobrego 
lagera przemyśleć ironię spotkania 
się tych dwóch miejsc – filmowego 
i rzeczywistego.

Bo każde czasy mają swoich bun-
towników. A Maciek Chełmicki, 
skłócony ze światem, był buntow-
nikiem tamtych czasów, przeciwko 
systemowi. Stracił życie chcąc wy-
rwać się z trybów bezdusznej i anty-
humanistycznej machiny. I chyba jest 
w tym trochę ironii, że codziennie na 
miejsce jego śmierci mogą spoglądać 
rezydenci pobliskich korpo-wieżow-
ców (Sky Tower, Arkady Wrocławskie), 
którzy za bunt dziś uznają zmianę 
czcionki w raporcie lub przyjście 
do pracy w trampkach.

Przy ulicy Nasypowej we Wrocła-
wiu, która pół wieku temu nadawa-
ła się jedynie do tego, by pośród 
ruin i gruzów starego porządku, 
skonał na nim buntownik przeciw-
ko światu, dziś dominują dumne 
i wyniosłe gmachy nowego już sys-
temu i porządku.

Polecam Wam zatem refleksyjny 
spacer na ulicę Nasypową i Bogu-
sławskiego, gdzie przenikają się 
światy. Świat niegdysiejszego buntu, 
ze światem współczesnej uległości.

A potem obejrzyjcie „Popiół i dia-
ment”, a w szczególności jego wro-
cławskie kadry.

Lech Czarnowsk
fot. ze strony Wratislaviae Amici 

O PRzeniKaniu SiĘ Światów,
czyli SPaceRy w filmOwym wROcławiu
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KALejdosKoP MiejsKi

Opowieści i legendy o tym tajemni-
czym miejscu i jego zawartości krążą 
na Dolnym Śląsku od lat. Można po-

wiedzieć, że tzw. „Szczelina jelenio-
górskiej”, jest jedną z trzech, oprócz 
„Złotego pociągu” z Wałbrzycha

i „Złota Wrocławia”, najbardziej zna-
nych historii skarbowych w naszym 
regionie. W tym miejscu ukryta jest, 
według jednej wersji, niemiecka cięża-
rówka wojskowa, a według innych, na-
wet cała ich kolumna. Samochody, w 
zależności od relacji, miały przewozić 
skarby (kosztowności, dzieła sztuki), 
tajną niemiecką broń albo wyposaże-
nie szpitala polowego. 

W latach 90-tych XX w. skrytka mia-
ła być opróżniana przez poszukiwaczy, 
którzy rzekomo mieli dotrzeć do tego 
miejsca. Z powodu trudności technicz-
nych nie byli oni w stanie wydobyć 
na powierzchnię żadnej ciężarówki.
Podobno wyciągnięto z niej tylko 
drobne skarby, jak np. jajo Faberge 
wykonane na zamówienie carów 
Rosji, co jeszcze bardziej rozbudziło 
wyobraźnię poszukiwaczy w Polsce 

i na świecie. 
Obecnie za weryfikację tych rewe-

lacji na poważnie zabrała się grupa 
eksploracyjna miesięcznika „Od-
krywca”. Współpracuje z nią Krzysztof 
Krzyżanowski, który niedawno napisał 
książkę pt. „Skarb generała” o tej ta-
jemniczej sprawie. Zbierając materia-
ły do publikacji, sprawdził wiele wąt-
ków tej historii oraz natrafił na nowe 
tropy. Bazując na tych wskazówkach
w dniach 4-5 listopada br. przeprowa-
dzono pierwsze badania w terenie. 
– Weryfikujemy te nowe tropy – mówi 
Piotr Maszkowski, redaktor naczelny 
miesięcznika „Odkrywca”. – Wstępne 
wyniki są obiecujące. Prowadzone 
badania były nieinwazyjne. Wyko-
rzystano metody geofizyczne, elek-
trooporowe, termowizyjne, w terenie 
użyto magnetometru oraz georadaru. 

Wytypowano dwa obiecujące miejsca, 
gdzie pod ziemią mogą znajdować się 
puste przestrzenie, co może wskazy-
wać na istnienie np. sztolni.

Eksploratorzy czekają teraz na zgo-
dy i zezwolenia z Lasów Państwowych 
i od konserwatora zabytków, na pro-
wadzenie dalszych prac. Tym razem 
mają być one inwazyjne. Do działań 
zaangażowany zostanie wtedy cięż-
ki sprzęt. Wykopy i odwierty dadzą 
odpowiedź, czy w tych miejscach są 
sztolnie. Prace te są oczywiście uzależ-
nione od pogody, być może szybkie 
przyjście zimy spowoduje, że na efek-
ty tych poszukiwań będziemy musieli 
poczekać do wiosny.

Rasz
fot. archiwum miesięcznika „Odkrywca”.

SztOlnia dO OdKRycia
Nie umilkły jeszcze echa poszukiwań „złotego pociągu” w Wałbrzychu, a już rozpoczyna się  kolejna, podobna akcja, tym razem w Szklarskiej Porębie. 
Eksploratorzy chcą rozwikłać  zagadkę legendarnej tzw. „Szczeliny jeleniogórskiej” i być może odnaleźć sztolnię, w której  pod koniec II wojny światowej Niemcy mieli ukryć  
ciężarówki z tajemniczym ładunkiem.

VR – innOwacyjnOŚć  
dla bizneSu
Wrocławscy programiści Capgemini opracowali wirtualne okulary, dzięki którym ich użytkownik będzie 
mógł bez wstawania od swojego biurka, przenieść się w dowolne miejsce, by np. dokładnie obejrzeć 
zepsute części elektrowni wiatrowej. 

N owa te chnolo gia  p ows t a ł a 
w ramach Capgemini Applied Inno-
vation Exchange, sieci Innovation La-
bów, w których na co dzień powstają 
nowatorskie rozwiązania dla biznesu. 
Stworzona aplikacja i specjalne oku-
lary VR przenoszą ich użytkownika 
do wirtualnej rzeczywistości. Ich 
zastosowanie testowane jest w śro-
dowisku pracy wiatraków. Zadaniem 

aplikacji będzie przeszkolenie serwi-
santa tak, by mógł wymienić uszko-
dzony element.

Dzięki HTC Vive, czyli wspomina-
nym okularom, pracownicy farmy 
wiatraków będą mogli swobodnie 
poruszać się po platformie wiatraka, 
bez potrzeby realnego przemiesz-
czenia się na rzeczywistą farmę. 
Twórcy tego innowacyjnego projek-

tu wykreowali świat na platformie 
wiatraka umiejscowionego na far-
mie tych urządzeń, który do złudze-
nia przypomina świat rzeczywisty. 
Użytkownik wiatraka po założeniu 
okularów, zostanie do tej platformy 
przeniesiony i przeprowadzony przez 
proces wymiany uszkodzonej części 
wiatraka. Zadaniem aplikacji będzie 
przeszkolenie serwisanta, jak wymie-
nić uszkodzony element. 

- Stworzyliśmy spójny projekt, 
aplikację w VR(Virtual Reality), która 
współgra z okularami Vive. Aplikacja 
umożliwia użytkownikowi, docelowo 
serwisantowi, interakcję z modelem 
wiatraka. Użytkownik może za po-
mocą aplikacji dokładnie obejrzeć 
poszczególne jego części – komen-
tuje Ewa Śliwa, koordynator projektu 
z Capgemini Software Solutions Center.

Capgemini jest jednym z czoło-
wych dostawców usług konsultin-
gowych, technologicznych i out-
sourcingu na świecie. Grupa odno-
towała w 2015 globalny przychód 
w wysokości 11,9 mld euro.

Urzędnicy 
pomagają 
niewidomym

Z a m o n t o w a n o  p r z y  w e j ś c i u 
g ł ó w ny m  te r m i n a l  z  i n f o r m a -
c j ą  o  o b i e k c i e  k t ó r y  z a w i e r a : 
w ypuk ł y p lan obiek tu,  s ystem 
nagłaśniający odczytujący komu-
nikaty, podpisy poszczególnych 
elementów panelu - brajlowskie 
oraz druk p owięk s zony z  kon -
trastowym układem graf icznym,  
który ma służyć nie tylko osobom 
z dysfunkcją wzroku, ale wszyst-

k i c h  u ż y t ko w n i ko m  b u d y n k u;  
tabliczki metalowe umieszczone 
przy klamkach oraz nakładki na po-
ręcze schodowe zawierające wytło-
czone informacje tekstowe w alfabe-
cie Braille’a; ścieżki naprowadzające 
i pola uwagi wykonane ze stalowych 
listew i tzw. „guzów” montowanych 
w podłożu, które są wyczuwalne 
stopami (oc z y wiście w butach) 
i za pomocą białej laski.

W budynku Urzędu Miejskiego na pl. Nowy Targ 1-8 zamontowano 
urządzenia oraz oznaczenia poziome dla osób z dysfunkcją wzroku.
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Chodząc dziś uli-
cami polskich miast 
trudno uwier z yć,  
że to właśnie one 
były kiedyś plenero-
wym salonem ekspo-
zycyjnym zjawiska, 
które przeszło do 
legendy pod nazwą 
Polska Szkoła Plaka-
tu i nadal inspiruje 
współczesnych ilu-
stratorów.

Jej rozkwit przy-
padł na lata pięć-
d z i e s i ą t e  X X  w. ,  
b y  o s t a t e c z n i e 
utrwalić się w końcu 
lat siedemdziesią-
tych. Twórców tego 
zjawiska, wyjątko-
wego nawet na tle 
innych europejskich 
krajów, nazywano 
niekiedy "malarzami 
ilustracji", bowiem 
ich znakiem rozpo-
znawczym stało się 

wykorzystanie w pracach technik 
malarskich lub rysunkowych. Plakaty 
charakteryzowało precyzyjne, wręcz 
akademickie wykonanie, swobodne 
operowaniu kolorem i dbałość o układ 
kompozycji. Artyści nie nadużywali 
środków wyrazu, nadając przekazowi 
lakoniczność, a przy tym treściwość.

Także Wrocław chlubnie wpisał się 
na karty historii Polskiej Szkoły Plakatu. 
W okresie PRL-u rządy komunistyczne 
wprowadziły gospodarkę na zasadach 
nierynkowych, uczono przedmiotów 
humanistycznych z ocenzurowanych 
podręczników, zwalczano wszelki 
przejaw wolnej myśli politycznej.

Paradoksem tych trudnych czasów 
okazał się bujny rozkwit wrocławskiej 
kultury. Wysoki poziom teatrów, Ope-
ry Wrocławskiej, kabaretów, Operetki 
Dolnośląskiej, Filharmonii Wrocław-
skiej, Festiwalu Wratislavia Cantans 
oraz wystaw dorobku wrocławskich 
artystów plastyków znalazł uznanie 
w Polsce i na świecie. 

Platformą komunikacyjną między 
licznymi instytucjami kultury, a od-
biorcami stały się plakaty, szeroko 

kolportowane głównie w przestrze-
ni miejskiej. Poza znanymi grafikami 
projektującymi na zlecenie tutejszych 
instytucji kultury, aktywnie działali 
w tej dziedzinie również lokalni twór-
cy: Tadeusz Ciałowicz, Maria i Ryszard 
Gachowscy, Michał Jędrzejewski, 
Wiesław Zajączkowski, Roman Rosyk, 
Maciej Urbaniec, Jan Jaromir Alek-
siun, Jerzy Czerniawski, Eugeniusz 
Get-Stankiewicz, Roman Kowalik, 
Mirosława Bernat i inni. Projektowali 
oni afisze teatralne i operowe, plaka-
ty do wystaw muzealnych, oprawę 
graficzną miejskich uroczystości i naj-
ważniejszych wrocławskich festiwali. 
Wśród tych ostatnich na szczególną 
uwagę zasługują plakaty zapowia-
dające kolejne edycje przeglądów 
muzycznych: Jazz nad Odrą oraz Wra-
tislavia Cantans.

Na ekspozycji pokazanych zosta-
nie 100 plakatów, duża część z nich 
powstała w latach rozkwitu Polskiej 
Szkoły Plakatu. Ich uzupełnieniem 
będą współczesne projekty plakatów, 
będące jednym z elementów komuni-
kacji wizualnej wydarzeń kulturalnych.  

Prezentowane plakaty to niejednokrot-
nie zachowane pojedyncze egzempla-
rze. Większość z nch pochodzi ze zbio-
rów Muzeum Miejskiego Wrocławia.

Wystawa czynna do 26.02.2017
Otwarcie  – 8 grudnia 2016, godz.17.00

Kurator wystawy – Halina Okólska 
(Muzeum Historyczne, oddział 

Muzeum Miejskiego Wrocławia)
Do wystawy wydany został katalog 

Muzeum Miejskie Wrocławia
Pałac Królewski

ul. Kazimierza Wielkiego 35
50-077 Wrocław

Tel. (71) 391 69-40
Email: muzeum@mmw.pl

Wystaw czynna od wtorku do piątku,
 w godzinach 10.00 – 17.00

od soboty do niedzieli,
od 10.00 do 18.00

Bilet normalny – 15 złotych
Bilet ulgowy – 10 złotych

Projekt realizowany w ramach 
Programu Sztuk Wizualnych Europej-

skiej Stolicy Kultury Wrocław 2016
Kurator: Michał Bieniek

teMAt WydAniA

Idąc dziś ulicami polskich miast trudno uwierzyć, że to właśnie one były kiedyś plenerowym salonem ekspozycyjnym zjawiska, które przeszło do legendy pod nazwą Polska Szkoła 
Plakatu i nadal inspiruje współczesnych ilustratorów. 

KultuRa wROcławia na PlaKacie 
1945 – 2016

R E K L A M A
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O użyciu przez Niemców min samobieżnych podczas obrony Wrocławia w 1945 r. pisaliśmy    w naszym cyklu już dwukrotnie („Goliath” sieje zniszczenie, KM Wrocławianin nr 10/2015    oraz „Tor-
peda czy „Goliath”?”, KM Wrocławianin nr 11/2015). Mało znaną historią jest    natomiast zastosowanie przez radzieckich saperów z 6. Armii zdobycznych „Goliath-ów” w    walkach ulicznych.

HistoriA

nieznane ePizOdy „feStung bReSlau”
zdObyczne „tanKietKi-tORPedy”

Przypomnijmy, że „Goliath-y” to 
małe pojazdy gąsienicowe zdolne 
do przenoszenia 75  kilogramów ma-
teriału wybuchowego. Sterowane 
były za pomocą kabla elektryczne-
go, po dotarciu  do celu były zdal-
nie detonowane. Samobieżne-miny 
były wykorzystywane do niszczenia  
umocnień, czołgów i wykonywania 
przejść w polach minowych. Niemcy 
z powodzeniem używali  też broni 
w walkach ulicznych podczas tłumie-
nia Powstania Warszawskiego w 1944 
r.  Armia Czerwona zetknęła się z sa-
mobieżnymi minami już podczas bi-
twy pod Kurskiem w 1943 r.  Opisując 
zdobyte wtedy egzemplarze użyto 
określeń „tankietka-torpeda” lub 
„torpeda lądowa”. Ta  ostatnia nazwa 
to dosłowne tłumaczenie z francu-
skiego określenia „Torpille Terrestre”, 
na  skonstruowaną we Francji w 1915 
r. gąsienicową platformę do przewo-
żenia 200 kg materiałów  wybucho-
wych, opracowaną przez konstruk-
torów Paula Aubriot’a i Gustave’a 
Gabet’a. Choć od  1943 r. „Goliathy” 
były wielokrotnie wykorzystywane 
na froncie wschodnim, dla wielu jed-
nostek  walczących o „Festung Bre-
slau” była to nieznana, tajemnicza 
broń. Czerwonoarmiści nie wiedzieli  
nawet jak w dokumentach określić 
to, z czym mają do czynienia. Szcze-
gólnie jednostki piechoty  miały 
z tym problem, czołgiści i saperzy 
byli bardziej świadomi tej broni. Stąd 
w radzieckich  meldunkach „Goliaty” 
występują pod różnymi określeniami. 
Oprócz nazwy „torpeda-tankietka”  
pojawiają się określenia: „torpeda lą-
dowa”, „lądowa torpeda-tankietka”, 
„elektro-torpeda”,  „elektro-tankiet-
ka”, a nawet samo słowo „torpeda”. 
Wiele wskazuje na to, że wszystkie 
określają  właśnie „Goliathy”.  

 Być może właśnie ze zbyt dosłow-
nego tłumaczenia z języka rosyjskie-
go tych nazw przez  powojennych 
polskich historyków, wzięły się póź-
niejsze opowieści o użyciu w walkach 
o   Wrocław torped morskich. Miały 
być one wystrzeliwywane z prymi-
tywnych wyrzutni lub  puszczane 
w stronę Armii Czerwonej na mo-
torowych wózkach. Podczas II woj-
ny światowej  niemieckie torpedy 
morskie miały z reguły ok. 7 metrów 

długości. w warunkach wojny na mo-
rzu  wystrzeliwywano je z okrętu lub 
nabrzeża z wyrzutni torpedowej przy 
pomocy sprężonego powietrza, któ-
re wypychało pocisk z rury wyrzutni. 
Po wpadnięciu do wody uruchamiał 
się silnik  spalinowy lub elektryczny, 
który poruszał śruby napędowe. Je-
żeli taka torpeda miałaby być  wy-
strzelona w warunkach lądowych 
z prymitywnej wyrzutni musiałaby 
być wyposażona w  dodatkowy sil-
nik rakietowy. Trudno sobie również 
wyobrazić użycie i manewrowanie 
na  pokrytych zwałami gruzu ulicach 
7-metrową torpedą umieszczoną na 
wózku motorowym.

W rękach czerwonoarmistów 
 Mało kto wie, że podczas walk 

o „Festung Breslau” radziecka 6. Ar-
mię użyła zdobycznych niemieckich 
„Goliathów”. Na pojazdy natknięto 
się w składzie artyleryjskim w Le-
gnicy, którą Armia Czerwona zajęła 
w pierwszej połowie lutego 1945 r. 
w drugiej połowie marca „tankietki- 
torpedy” przywieziono do Wrocławia, 
gdzie trafiły do 62. Brygady Inżynie-
ryjno-Saperskiej. w  każdym z jej ba-
talionów wyznaczono po plutonie, 
który miał zaznajomić się z nowym 
rodzajem broni i nauczyć się go ob-
sługiwać. Zdobyczne „Goliathy” po 
raz pierwszy użyto bojowo 27 marca 
1945 r. w południowej części Wrocła-
wia Do końca miesiąca jeszcze dwu-
krotnie zastosowano je do ataków na 
niemieckie pozycje - 28 i 31 marca. 
w sumie w tym okresie wysłano na 
nieprzyjaciela 25 samobieżnych min, 
jak zapisano w oficjalnym sprawozda-
niu. Natomiast w  dzienniku bojowym 
62. Brygady Inżynieryjno-Saperskiej 
zapisano, że użyto 21 sztuk. Według 
sprawozdania 10 z nich dotarło do 
celu, gdzie eksplodując „poraziły” 
różne obiekty i zadały przeciwniko-
wi straty; natomiast 15 zostało trafio-
nych i zniszczonych przez Niemców. 
Największe sukcesy Rosjanie odno-
towali podczas ataku 27 marca, gdy 
wszystkie wysłane „Goliathy” znisz-
czyły cele – zburzono dwa budynki 
i wysadzono w powietrze barykadę. 
Nowej broni użyto wczesnym ran-
kiem, bez silnego wsparcia ognio-
wego i stanowiła ona dla Niemców 

zaskoczenie. Najmniej udany był 
atak z 28 marca, który także przepro-
wadzony we wczesnych godzinach, 
ze słabym wsparciem artyleryjskim. 
Jednak „Goliathy” hałasem swoich 
silników, zwróciły uwagę przeciw-
nika, zanim osiągnęły cel. Niemcy 
otworzyli do nich ogień zaporowy 
ze wszystkich rodzajów broni strze-
leckiej oraz z Panzerfaustów. Więk-
szość „tankietek” została uszkodzo-
na nie osiągnąwszy celu, a niektóre 

nawet trafione na pozycjach 
wyjściowych, w wyniku cze-
go poniesione zostały straty. 
z 6 „Goliathów” do celu dotarł 
i eksplodował tylko jeden, 
niszcząc jedno niemieckie 
stanowisko ogniowe. 

 Trzeci atak z 31 marca, tym 
razem w zachodniej części 
miasta, był przeprowadzony 
również rano, ale tym razem 
podczas przygotowania ar-
tyleryjskiego. Według spra-
wozdania na 14 wysłanych 
„Goliathów”, dotarły do celu 
i eksplodowały trzy, jeden 
wybuchł w niemieckim oko-
pie, dziesięć rozerwało się 
w wyniku ostrzału przeciw-
nika. Natomiast w dzienniku 
bojowym 62. Brygady In-
żynieryjno-Saperskiej zapi-
sano, że tego dnia użyto 12 
„tankietek” – 2 zniszczyły 
bunkier ziemny  z karabinem 
maszynowym oraz stanowi-

sko karabinu maszynowego w bu-
dynku parowozowni na Kuźnikach, 
w 2 silniki odmówiły posłuszeństwa, 
8 zostało zniszczonych przez Niem-
ców z  Panzerfaustów. 

Mimo tych wątpliwych sukcesów, 
w pierwszej połowie kwietnia Ro-
sjanie użyli jeszcze 22 „Goliathów”, 
z równie mizernym skutkiem. Tylko 
12 kwietnia jeden z nich zburzył ob-
sadzony przez Niemców dom, dzień 

później trzy „tankietki-torpedy” eks-
plodując zniszczyły jeden budynek. 
Ostatnia akcja z użyciem zdobycznej 
broni miała miejsce 14 kwietnia, kie-
dy to 3 „Goliathy” zburzyły dwa domy 
w południowo wschodniej części 
kwartału 72. w sumie na przełomie 
marca i kwietnia Armia Czerwona 
użyła we Wrocławiu 43 (lub według 
innych dokumentów 47) zdobycz-
nych Goliatów. 

Radosław Szewczyk  
Na podstawie materiałów ze strony internetowej 

pamyat-naroda.ru 

Zapowiadany tekst podsumowu-
jący naloty wielkanocne na Wrocław 
w 1945 r. ukaże się wkrótce. Naszej 
redakcji udało się dotrzeć do no-
wych dokumentów dotyczących ra-
dzieckich działań powietrznych nad 
miastem. 

 Fot. CAMO

Radziecka mapa przedstawiająca miejsca ataków zdo-
bycznych „Goliathów” w zachodniej części miasta na 
Kuźnikach i w rejonie Pilczyc w dniu 31 marca 1945 r.. 

Dwa zdjęcia przedstawiająca skutki eksplozji 
dwóch „Goliath-ów” na Kużnikach

Rysunek „Goliatha” sporządzony przez Armię Czerwoną.
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Dolina 
pałaców 

i ogrodów

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu
Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Premiera 
grudzień 2016 r.

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu
Telewizja Polska Wrocław

Patronat honorowy Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego 
Tadeusza Samborskiego

reżyseria: Maciej Kieres, Wojciech Piotrowski
scenariusz: Daniel Jasiński  

fot. Marzena Zawal

Mecenat:

Partnerzy:

Muzeum 
Karkonoskie
w Jeleniej Górze

FI L H A R MO N I A 
DOLNOŚLĄSKA 

W JELENIEJ GÓRZE

projekt dofinansowany 
ze środków Samorządu 
Województwa Dolnośląskiego

Powiat 
Jeleniogórski
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AKtuALnośCi

PO 24 latacH
Wjazdem zabytkowego składu kolejowego na Dworzec Świebodzki 
Klub Sympatyków Kolei  z Wrocławia uczcił Święto Niepodległości.

Pociąg prowadzony był przez 
zaby tkow y parowóz TKh 05353, 
k t ó r y  z o s t a ł  w y p r o d u k o w a n y 
zzzzw Fablok-u czyli Fabryce Lo-
komotyw w Chrzanowie w 1953 r. 
Ciągnął on węglarkę i dwa wagony 
osobowe. Na przejazd załapali się 
nieliczni, bilety rozeszły się błyska-
wicznie. Pieniądze uzyskane z ich 
sprzedaży Klub Sympatyków Kolei 
przeznaczy na utrzymanie należą-
cego do nich zabytkowego taboru 
kolejowego. Skład z parowozem 
TKh wyruszył z Dworca Głównego 
na stację Wrocław Kuźniki, gdzie na 
tył składu doczepiono zabytkową 
lokomotywę spalinową SM 30 – 
507 z 1957 r. Należy ona do Klubu 
Sympatyków Kolei i właśnie została 
wyremontowana. 11 listopada br. 
wraz z zabytkowym składem odby-

ła pierwszą od ponad 20 lat jazdę 
próbną. Po zmianie czoła pociągu na 
stacji Kuźniki, to właśnie spalinówka 
prowadziła skład na Dworzec Świe-
bodzki. Na wysokości nastawni WS 1 
odczepiono ją i parowóz z zabytko-
wymi wagonami tyłem wjechał, po 
raz pierwszy od 24 lat, na dworzec 
przy pl. Orląt Lwowskich. Skład stał 
tam ponad godzinę. Przyszło wielu 
miłośników kolei z całego kraju i tłu-
my wrocławian, aby go oglądnąć. 
Był to jedynie kurs okazjonalny, ale 
miejmy nadzieję, że ruch kolejowy 
zostanie przywrócony na Dworzec 
Świebodzki. Zaś zabytkowymi skła-
dami prowadzonymi przez parowóz 
będzie można się ponownie przeje-
chać po Wrocławiu 26 listopad br. 
z okazji Dnia Kolejarza. 

Szar, fot. R. Szewczyk

POd PaRą
Miłośnicy starych parowozów uczcili we Wrocławiu 98. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej   
przygotowało na 11 listopada  uroczysty Pociąg Niepodległościowy.

Tego dnia z Jaworzyny Śląskiej
do stolicy Dolnego Śląska przyjechał 
Niepodległościowy Pociąg  Muzeal-
ny „Orzeł Biały”. 

Skład tworzyła lokomotywa paro-
wa TKt48-18 z 1951 r., dwa wagony  
osobowe serii Ci28 z 1928 r. oraz 
wagon osobowy Bi29 z 1929 r. Do 
Wrocławia przyjechało nim 150 osób.  
W czasie, gdy zwiedzały one mia-
s t o  z  p r z e w o d n i k i e m ,  p o c i ą g  
„Orzeł Biały”  czterokrotnie przejechał 
po trasie Wrocław Główny – Wrocław 
Nadodrze – Wrocław Główny. 

Każdy z przejazdów dedykowany 
był kolejnym ojcom polskiej nie-
podległości: Józefowi Piłsudskiemu,
R o m a n o w i  D m o w s k i e m u ,
Ignacemu Paderewskiemu oraz
Józefowi Hal lerowi .  Sk ład Mu -
zealnego Pociągu Specjalnego 
ochrzczony nazwiskami tych wybit-
nych postaci kursował po Wrocła-
wiu pomiędzy godz. 10.43, a 14.25.

Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa 
na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej przy-
gotowuje takie atrakcje regularnie.

Szar, fot. R. Szewczyk

Solidarność norwesko-polska 
– bezpłatne wydarzenia kulturalne 

10 – 13 grudnia 2016 r., różna 
lokalizacja wg programu 

31 sierpnia 1980 r. do strajkującej 
Stoczni Gdańskiej dotarli norwescy 
związkowcy. Od tego gestu rozpoczę-
ła się akcja bezprecedensowej pomo-
cy dla walczących o wolność Polaków.

Polsko-norweska historia zainspi-
rowała również festiwal obejmujący 
serię koncertów i spektakli. Przed-
stawiamy program wydarzeń, któ-
re odbędą się od 10 do 13 grudnia 
we Wrocławiu w ramach projektu 
„Solidarność Norwesko-Polska”. 

Wstęp na wszystkie wydarzenia 
jest bezpłatny, obowiązuje wcześniej-
sza rezerwacja – zgłoszenia prosimy 
wysyłać na adres: bilety@fbk.org.pl 
lub telefonicznie: 71 782 81 23. 

Więcej: http://fbk.org.pl/new/blog/
my_portfolio/solidarnosc-norwesko-
p o lsk a - p ro g r am - b e z p l at nych -
wydarzen-kulturalnych-10-13-12/ 

ht t ps : // w w w. f a ce b o o k . co m /
events/1825526837714282/ 

Noc Nadodrza 
10 grudnia 2016 r. od godz. 
12.00, Nadodrze, dokładna 

lokalizacja wg programu 
W ciągu 12 godzin czekają na wro-

cławian: koncerty, warsztaty, wysta-
wy, kiermasze, pokazy filmowe, degu-
stacje i aukcje. Wydarzenie odbędzie 
się na Nadodrzu, w 50 wyjątkowych 
miejscach. Więcej: https://www.face-
book.com/events/214107705668003/ 

Kiermasz Ręki Dzieła Fest 
10-11 grudnia 2016 r. godz. 12.00-

20.00, Kino Nowe 
Horyzonty, wstęp wolny 

Ręki Dzieła Fest to impreza pro-
mująca rękodzieło oraz artystów. 
Na dwóch piętrach kina rozstawi się 
ponad sześćdziesięciu wystawców 
z własnymi wyrobami rękodzielni-
czymi. Znajdą się tam świąteczne 
ozdoby, kartki, zabawki, biżuteria, 
ubrania, torebki, dodatki, dekora-
cje do domu oraz wiele pomysło-
wych ręcznie wykonanych dzieł. 
Więcej: https://www.facebook.com/
events/1763629910559622/ 

Wydarzenia na Jarmarku 
Bożonarodzeniowym 

10 grudnia 2016 r. godz. 14.00 
– Lodowa wystawa „Świątecz-

ne niespodzianki z lodu” 
11 grudnia 2016 r. godz. 17.00 

– Zimowa parada Królowej Śniegu 
Manufaktura prezentów podczas 

Wrocławskiego Bazaru Smakoszy 
11 i  18 grudnia 2016 r.  godz.  

10.00-15.00, Browar Mieszczański, 
ul. Hubska 44, wstęp wolny 

Pośpiech, wybór na ostatnią chwi-
lę, stres... poszukiwanie prezentów 
pod choinkę nie musi tak wyglądać! 
Wystarczy 11 i 18 grudnia odwiedzić 
Wrocławski Bazar Smakoszy. Właśnie 
w te dni działać będzie MANUFAKTU-
RA PREZENTÓW. W tym magicznym 
miejscu znajdą się nietuzinkowe, 
nieprzemysłowe i jedyne w swo-
im rodzaju prezenty pod choinkę. 

Swoją unikatową ofertę zaprezentują 
polscy Rękodzielnicy, którzy zainspi-
rują pomysłami i sprawią, że te Święta 
będą wyjątkowe. 

11 grudnia udział wezmą: Po Za-
chodzie, Betty B., Zeea, Drzazgi&Dro-
biazgi, Divinegreen, English Books, 
Decorateylife, Mims Studio, Lawen-
dowy Świat, Good Vibes, Fu-ku, Ce-
ram-art. 18 grudnia udział wezmą: 
Po Zachodzie, Betty B., Zeea, Drza-
zgi&Drobiazgi, Divinegreen, EduPla-
net, Decorateylife, Papierowe Sztuki, 
Lawendowy Świat, Good Vibes, Pra-
cownia Artlantyda, Fu-ku, Magazin.  
Więcej: www.jarmarkbozonardze-
niowy.pl 

Wrocławski Jarmark 
Komiksu i Ilustracji 

11 grudnia 2016 r. godz. 
12.00-17.00, Barbara. 

Infopunkt, kawiarnia, kultura 
Oryginalne ilustracje, printy pla-

katów oraz plansze i gadżety z au-
torskimi rysunkami komiksiarzy 
i ilustratorów, można będzie nabyć 
podczas pierwszego Wrocławskie-
go Jarmarku Ilustracji i Komiksu.  
W i ę c e j :  h t t p : // w w w.w r o c l a w.
p l /g o/ w yd a r z e n i a /e d u k a cj a - i -
rozwoj/30564-i-wroclawski-jarmark-
komiksu-i-ilustracji

O  w s z y s t k i c h  w yd a r z e n i a c h 
o dby w ając ych s i ę  we Wro cł a -
wiu można przeczytać na stronie 
http://www.go.wroclaw.pl

Zapraszamy na wydarzenia w mieście, spośród których każdy może wybrać coś interesująco dla siebie.
Wyboru dokonał Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.
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eKoMiAsto

Elektrośmieci to najczęściej używa-
na nazwa starego sprzętu elektrycz-
nego i elektronicznego. Do takich 
odpadów zalicza się wszystkie niepo-
trzebne, nieużywane lub niedziałają-
ce urządzenia zasilane prądem siecio-
wym, bateriami lub akumulatorami.

Elektrośmieci zatem to duże urzą-
dzenia AGD (zmywarki, piekarniki, lo-
dówki, pralki), małe urządzenia AGD 
(odkurzacze, miksery, zabawki na 
baterie), sprzęt komputerowy i komu-
nikacyjny (komputery stacjonarne, 
drukarki, laptopy, telefony komórko-
we, monitory), narzędzia elektryczne 
i elektroniczne (wiertarki, narzędzia 
do koszenia trawy lub innych prac 
ogrodniczych), sprzęt RTV (radio-
odbiorniki, telewizory, dyktafony, 
magnetofony, kamery, odtwarzacze 
video, dvd, sprzęty hi-fi , wzmacnia-
cze i elektroniczne instrumenty mu-
zyczne), sprzęt oświetleniowy (świe-
tlówki, żarówki energooszczędne, 
lampy wyładowcze oraz żyrandole), 
maszyny do szycia, narzędzia do ob-
róbki drewna i metalu, narzędzia do 
nitowania, skręcania, spawania, luto-
wania, rozpylania, sprzęt relaksacyjny 
i sportowy (kolejki elektryczne, tory 

wyścigowe), konsole, kieszonkowe 
gierki, automaty na żetony, przyrządy 
medyczne (termometry, glukometry, 
ciśnieniomierze i inne elektryczne 
urządzenia medyczne), przyrządy do 
kontroli (czujniki dymu, regulatory 
ciepła, termostaty, urządzenia po-
miarowe i panele kontrolne).

Selektywnie – zdrowo dla nas 
i otoczenia

Urządzeń tych nie wolno wyrzucać 
nie tylko do lasu czy parku, ale nawet 
do kubła ze zwykłymi śmieciami, po-
nieważ mogą być niebezpieczne dla 
środowiska. Wyrzucając elektrośmie-
ci do śmietnika, stwarzamy zagroże-
nie dla przyrody oraz łamiemy prawo. 
O zakazie wyrzucania informuje znak 
przekreślonego kontenera na śmieci 
umieszczony na urządzeniach elek-
trycznych i elektronicznych.

Dlaczego zepsuty komputer, pral-
ka, lodówka, telefon komórkowy czy 
elektroniczna zabawka mogą być nie-
bezpieczne lub szkodliwe? Wszystkie 
zawierają trujące substancje, takie jak 
rtęć, ołów, kadm, brom, chrom, nikiel 
czy freon, mogące się wydostać ze 
sprzętu, który ulega niszczeniu, jeśli 

nie jest odpowiednio zabezpieczony. 
Szkodliwe substancje przedostają się 
do gleby i wody, a następnie włączają 
w łańcuchy pokarmowe roślin, zwie-
rząt i człowieka, stanowiąc zagroże-
nie dla zdrowia i życia.

Elektrośmieci należy zbierać selek-
tywnie po to, by mogły zostać pod-
dane procesom odzysku i recyklingu, 
a przede wszystkim unieszkodliwie-
nia trujących substancji. Uzyskane 
dzięki temu części i substancje prze-
kazuje się do zakładów przetwa-
rzania, gdzie wykorzystuje się je do 
produkcji nowych urządzeń, w tym 
sprzętu RTV i AGD, naczyń żarood-
pornych, a nawet ubrań.

PSZOK – na elektrośmieci i inne
Tego typu odpady można bezpłat-

nie i przede wszystkim bezpiecznie 
oddać do Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych, 
czyli tzw. PSZOK-a. Ważne przy tym 
jest, aby oddawany sprzęt był kom-
pletny – nie wol-
no prowadzić na 
własną rękę de-
m ont a żu,  g d y ż 
w takiej formie nie 
zostanie przyjęty 
do punk tu.  Źle 
zdemontowany 
stary sprzęt może 
z aniec z yszc z ać 
środowisko oraz 
stanowić zagro-
żenie dla zdrowia 
c z ł ow i e k a ,  p o -
nieważ trujące substancje zawarte 
w mechanizmach urządzeń łatwo 
wydostają się na zewnątrz. We Wro-
cławiu działają dwa PSZOK-i:

• przy ul. Kazimierza Michalczyka 
9, czynny od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8.00 do 17.00, w so-
boty w godzinach 8.00 – 16.00

• przy ul. Janowskiej 51, czynny od 
poniedziałku do piątku w godzinach 
7.00 – 15.00

Oprócz elektrośmieci, do Punktów 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych można również bezpłat-
nie oddać następujące selektywnie 
zebrane odpady komunalne: papier 
i tekturę; tworzywa sztuczne; tek-
stylia; drewno; metale; opakowania 
ze szkła; odpady zielone (jednorazo-
wo max. 6 worków); zużyte opony; 
przeterminowane leki; oleje silni-

kowe, farby, kleje, lepiszcza; środki 
ochrony roślin; odpady wielkogaba-
rytowe; odpady remontowe i budow-

lane, ale w niewielkich ilościach, przy 
większych pracach należy zamówić 
kontener. Ponadto należy pamiętać, 
że PSZOK-i są przeznaczone tylko 
dla indywidualnych mieszkańców 
Wrocławia, nie dla przedsiębiorców. 
Pracownicy punktów nie wyjmują 
przywiezionych odpadów z pojazdu, 
ale wskazują miejsce, gdzie należy je 
donieść, i w którym pojemniku lub 
koszu umieścić. Zarówno transport, 
załadunek, jak i rozładunek leży po 
naszej stronie.

Więcej informacji o zasadach 
selektywnej zbiórki odpadów we 
Wrocławiu znajduje się na stronie  
www.ekosystem.wroc.pl. Zachęca-
my też do kontaktu z Biurem Obsłu-
gi Klienta, pod numerami telefonu:  
7 1  7 5  8 6  911,  7 1  7 5  8 6  912 ,  
71 75 86 913, 71 75 86 914.

eleKtROOdPady – zadbaj O bezPieczną 
utylizacjĘ SzKOdliwycH Śmieci
Szykujesz się do przedświątecznych porządków? Pamiętaj, że nie wszystkie śmieci możesz po  prostu wyrzucić do kubła – nie wolno tak postępować z elektrośmieciami.

wROcław zbieRa KaRtOniKi
Miasto Wrocław, miejska spół-
ka Ekosystem oraz miejskie 
Centrum Nauki HUMANITARIUM 
dołączyło do ekologicznej akcji 
pt. „Wrocław Zbiera Kartoniki”.  
Kampania adresowane jest do 
mieszkańców stolicy Dolnego 
Śląska, którym stan  otaczające-
go środowiska nie jest obojętny.

Najważniejszym wydarzeniem ak-
cji jest „Ekologiczny Piknik Rodzinny” 
w sobotę, 10 grudnia. Odwiedzający 
będą mogli skorzystać z rozmaitych 
atrakcji, m.in. spróbować swoich sił 
w produkcji papieru czerpanego 

z kartoników po mleku i sokach, pro-
jektowaniu i malowaniu płóciennych 
toreb ekologicznych lub tworzeniu 
eko-przypinek. Tego dnia wstęp na 
interaktywną wystawę pt. „Odna-
wialne Źródła Energii” oraz specjal-
nie zaprojektowane warsztaty labo-
ratoryjne jest bezpłatny.

Podczas sobotniego Rodzinnego 
Pikniku Ekologicznego swoją wizy-
tę zapowiedział też Święty Mikołaj 
– wszak grzeczne dzieci segregują 
śmieci! Zachęcamy do przynosze-
nia kartoników po mleku i sokach 
i nadaniu im „drugiego życia” na 
naszych warsztatach!

Celem akcji jest edukacja społe-

czeństwa pod kątem lepszej selekcji 
śmieci do recyclingu, w szczegól-
ności tych po płynnej żywności. 
Kampania zainspiruje do zmiany 

zł ych naw yków konsumenckich 
i podpowie jak w kilku prostych 
krokach małe gospodarstwo domo-
we może uczynić nasze otoczenie 

bardziej przyjaznym środowisku. 
http://zbierajkartoniki.pl/dla-szkol
http://humanitarium.eitplus.pl/?p=2216

(TS)
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Najpopularniejszą wróżbą jest 
oczywiście lanie wosku przez dziur-
kę od klucza do miski z zimną wodą. 
Powstałe w ten sposób parafinowe 
kształty mają nam przepowiedzieć 
przyszłość. Równie popularne jest 
układanie butów w linii prostej od 
ściany pokoju do drzwi. But tej ko-
biety, który dosięgnie progu ma być 
znakiem, że jego właścicielka jako 
pierwsza ze zgromadzonych wyj-
dzie za mąż Trzeba tu podkreślić, że 
Andrzejki są dedykowane wyłącz-
nie kobietom. Mężczyźni obchodzą 
Katarzynki. 

Zapomniane święto
Katarzynki dziś kojarzą nam się 

przede wszystkim z rodzajem prze-
pysznych ciastek, które możemy kupić 
niemal w każdym większym sklepie. 
Niewielu z nas jednak pamięta o tym, 
że to męski odpowiednik Andrzejek. 
W nocy z 24 na 25 listopada, czyli 
w wigilię św. Katarzyny Aleksandryj-
skiej, odbywają się wróżby dla męż-

czyzn. Dotyczą one oczywiście wybo-
ru partnerki i przyszłego ożenku. 

Święta Katarzyna jest patronką ka-
walerów, którzy chcą w przyszłości 
wejść w szczęśliwy związek. Wróżby 
katarzynkowe były szczególnie po-
pularne w średniowieczu. Obecnie 
mało kto o nich pamięta. Do naj-
częstszych z nich należało losowanie 
ukrytych w kubkach przedmiotów. 
Każdy symbolizował inną sferę życia: 
obrączka-małżeństwo, monety-bo-
gactwo, zboże-pracę itd. W ten spo-
sób można było się dowiedzieć, co 
wydarzy się w życiu mężczyzny w naj-
bliższym czasie. Katarzynkom często 
towarzyszyło porzekadło: „W noc 
świętej Katarzyny pod poduszką są 
dziewczyny”. 

Wrocławskie wróżby 
Andrzejki we Wrocławiu obcho-

dzone są dość hucznie. Miłośni-
cy wróżb mają w czym wybierać:  
19 i 26 listopada o 20:00 w Restauracji 
Agora przy ul. Serbskiej 5a odbędzie 

się prawdziwie hawajska impreza. 
Uczestnicy będą mogli bawić się przy 
muzyce granej przez zespół Tequilla. 
W te dwa wieczory w Agorze odbę-
dzie się tropikalna uczta andrzejko-
wa – spróbować będzie można m.in. 
zupy ananasowej czy też Honolulu 
Rice z kurczakiem. Cena: 99 zł/os. 

Klub Muzyczny Stary Klasztor 
przygotowuje „Andrzejki w klima-
cie PRL”. Na zainteresowanych czeka 
pewexowa zabawa – 25 listopada, 
godz. 20:00. Cena: 120 zł/os. 

Wróżby na wodzie? Barka Tumska 
zaprasza na andrzejki z marynar-
skim rumem i muzyką na żywo. Na 
uczestników czekają liczne konkursy 
oraz ciastka z wróżbą, wśród których 
znajdą się zaproszenia na zabawę syl-
westrową. 25 listopada, godz. 20:00. 
Cena: 169 zł/os 

Andrzejki są świetną okazją na to 
by się trochę pośmiać. Narodowe Fo-
rum Muzyki właśnie z tej okazji orga-
nizuje Galę Kabaretową. 30 listopada 
o godz. 19:00 na jednej scenie wystą-

pią m.in. Piotr Bałtroczyk, Grzegorz 
Halama, kabaret Jurki i kabaret Hrabi. 
Bilety już od 25zł – więcej informacji 
na stronie NFM. 

Lanie wosku w rytmach disco polo. 
Restauracja Orbita zaprasza na trzecią 
odsłonę tanecznego wieczoru „Zim-
ny łokieć”. 19 listopada o godz. 20:00 
zagra zespół DBOMB. Cena: 119 zł/os.

Tym, którzy nie lubią wydawać ma-
jątku na imprezę andrzejkową z pew-

nością przypasują propozycje klubo-
we. Wśród nich np. klubu Alibi, gdzie 
26 listopada, o 21:00 rozpocznie się 
zabawa. Organizatorzy planują wiele 
konkursów, w których do wygrania 
będzie darmowy alkohol. Wszystko 
za jedyne 10 zł.

Anna Wójcik
fot. A. Wójcik

 
Spędziliście hucznie andrzejki? Bawiliście się na domówkach lub w różnego rodzaju lokalach rozrywkowych? Czy na pewno spędziliście ten wieczór tak, jak trzeba...?
Andrzejki, czyli wigilia św. Andrzeja to nie tylko okazja do organizowania ostatnich hucznych imprez przed rozpoczynającym się adwentem. To również wieczór wróżb, związanych 
z przyszłymi małżonkami. Należy je obchodzić 29 listopada.  Zapomnianym świętem są też katarzynki, odpowiednik andrzejek dla panów.

to LuBiĘ!
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święte
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Jeszcze nie zgasła ostatnia lampka na cmentarzu, znicze w supermarketach nie trafiły na przeceny, a już rozpoczęło się szaleństwo bożonarodzeniowych przygotowań.  
I o ile 2 listopada można jeszcze było popaść w zadumę, o tyle już dzień później zaserwowano nam Last Christmas oraz reklamy z choinką w tle, które to jeszcze przez najbliższe 
tygodnie będą kusić wizją, że oto coraz bliżej święta i nie ma co się wzbraniać przed ich magią. Magią, którą właśnie w ten sposób najskuteczniej się zabija...

cORaz bliżej ŚwiĘta

Ta magia najwyraźniej musi być 
zaklęta w promocjach, bo to głów-
ny przekaz, jaki się przez te reklamy 
przebija. Bez wątpienia Boże Naro-
dzenie zyska na wartości, jeśli zainwe-
stujemy w rozszerzony pakiet usług 
telewizyjnych, przedłużymy umowę 

z naszym operatorem, czy kupimy 
tańsze mandarynki. 

Atmosfera świąteczna obecna jest 
nie tylko w telewizji. W galeriach 
handlowych co odważniejsi i wyryw-
niejsi sprzedawcy obkleili witryny 
sztucznym śniegiem, bo prawdziwe-
go nie widać. Ubrane choinki napa-
wają radością i podekscytowaniem, 
w końcu do świąt już tak blisko! 

Ten wspaniały czas warto więc ce-
lebrować w sklepach, gdzie gwiazdki 
świecą najjaśniej, a Mikołaj jest naj-
hojniejszy. Szkoda tylko, że tej rze-
czywistości nie da się przenieść jeden 
do jednego do naszych domów, gdzie 
jak się ku zdumieniu domowników 
okazuje - choinka nie zawsze jest pro-
sta, prezenty niekoniecznie trafione, 
a i wigilijna kolacja bywa ciężkostraw-
na. Naprawdę szkoda. 

Święta za pasem także we Wrocła-
wiu! Pasem, którym nie zdołamy się 
po świętach spiąć, nawet z pomocą 
tej najbardziej oddalonej dziurki.  
18 listopada br. otwarty bowiem zo-

stał Jarmark Bożonarodzeniowy, któ-
ry w zatrważającym wręcz stopniu 
zmniejszył przepustowość Rynku. Co 
z tego! Najważniejsze, że duch świąt 
towarzyszy wszystkim miejscowym  
i przyjezdnym, a łasuchy mają w czym 
wybierać: góralskie oscypki z sosem 
żurawinowym, kiełbasy ociekające 
tłuszczem, salami z jelenia, czy aro-
matyczne grzańce, w cenie, która 
przekracza rzeczywistą wartość tych 
przysmaków, co najmniej kilkukrot-
nie. Całe szczęście, że atmosfera jest 
już w cenie. Całkiem gratis miasto do-
rzuciło nam też błyszczącą choinkę, 
która ma chyba więcej wspólnego 
ze stożkiem, niż prawdziwym drzew-
kiem. Plotka głosi, że ktoś kiedyś wi-
dział na niej zieleń. 

Nie czepiając się szczegółów, na-
wet jeśli nie ulegniemy w sensie 
dosłownym tym pięknym wizjom 
i reklamom - pełnym najbielszego 
śniegu, najulubieńszych celebrytów, 
najbardziej błyszczących i ociekają-
cych brokatem drzewek i najlepszych 

prezentów - nawet jeśli zignorujemy 
ich oczywiste nawoływania do wyda-
wania, kupowania i inwestowania -  
i tak nie wzbronimy się przed około 
świąteczną depresją. W końcu pani 
z reklamy hipermarketu już od daw-
na klei z uśmiechem pierogi, a nam 
jakoś ta organizacja wcale nie idzie. 
Szybko też okaże się, że wspomniane 
już wcześniej hasło - coraz bliżej świę-

ta - to raczej groźba, niż obietnica,  
a dwa miesiące przygotowań, to i tak 
za mało, by wykreować perfekcyjne 
święta. To natomiast zdecydowanie 
dużo czasu, by się nimi zmęczyć.

I tu nie da rady nawet perfek-
cyjna pani domu, za którą, jak się 
okazuje stoi sztab profesjonalistów  

Joanna Smolińska, Kinga Rosińska
fot. K. Rosińska

to LuBiĘ!
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