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Wr reszcie nadeszło 
wytęsknione ocie-
plenie! Po pierwszym 

przygrzaniu, już mocnym ma-
jowo-czerwcowym słońcem, 
niektórzy nadużywający ką-
pieli słonecznych oraz prze-
ciwnicy smarowania się olej-
kami do opalania, zmuszeni 
byli przez kilka dni sypiać na 
stojąco lub wisząco … Nato-
miast w niektórych parkach 
pojawiły się lekko przeziębio-
ne słowiki i nieco chrypiąc, 
usiłowały nadrobić muzycz-
no-wokalne zaległości… 

W związku z zamieszaniem 
wokół tegorocznego Festiwa-
lu Piosenki Polskiej padają 
propozycje, aby administra-
cyjnym zarządzeniem pod-
ciągnąć/przyłączyć Opole 
do Kielc. Dzięki temu Festiwal 
nadal pozostanie tradycyjnie 
opolski … 

Infopunkt Łokietka 5 trady-
cyjnie zorganizował pierwszą 
w tym roku, bardzo udaną 
majową Potańcówkę Pod 
Gwiazdami dla mieszkańców 
osiedla Nadodrze i zagranicz-
nych gości z wielu okolicznych 
hosteli. Prowadząc zabawę 
usłyszałem taką rozmowę, 
półrytmicznie wyginającej się 
pary: „To tango mógłbym tań-
czyć z panią do białego rana. 
– I sądzi pan, że nad ranem 
już by pan umiał?”. Ponieważ 
owe zabawy odbywają się cy-
klicznie, więc niejedna osoba 
będzie miała okazję douczyć 
się różnych tańców; jako wo-
dzirej zaczynam nad tym 
czuwać! A wszystkich Czytel-
ników oczywiście serdecznie 
zapraszamy do Ogrodu Spo-
łecznego – placyku u zbiegu 
ulic Rydygiera i Paulińskiej, 

odrestaurowanego przez 
Wrocławską Rewitalizację 
Sp. z o.o. Odbywa się tam 
dużo ciekawych imprez dla 
trzech pokoleń wrocławian. 
Wstęp jest wolny.

3 czerwca na Stadionie 
Olimpijskim prowadziłem 
swój program jako oprawę 
artystyczną VII Mistrzostw 
Wrocławia w Nordic Walking, 
wzorowo zorganizowanych 
przez Stowarzyszenie Pro-
mocji Sportu FAN. Wśród or-
ganizatorów i zawodników 
w wieku od przedszkolaka 
do najstarszego, 86-letnie-
go pana Leszka z Oleśnicy, 
atmosfera była wspaniała, 
zabawowo-sportowa. Kil-
kuset uczestników i widzów, 
nawet z całej Polski, chyba 
zbyt mocno „rozruszałem” 
dynamiczną muzyką i scen-
kami kabaretowymi. Energii 
dołożyły brawurowe występy 
wrocławianina Mariusza Mar-
kowskiego, znanego imitatora 
Michaela Jacksona. Okazało 
się, iż niektórzy tak taneczno-
-gimnastycznie szaleli przed 
i po zawodach, iż w niedzie-
lę pojawiły im się zakwasy…  
Ale dzięki temu mogli wymi-
gać się od prac domowych… 
A kilka dni wcześniej słuchacz 
Radia Szafir zaproponował 
utworzenie Światowego, Mię-
dzynarodowego Dnia Pomocy 
Żonie W Pracach Domowych. 
Na to odezwali się inni słucha-
cze pytając, dlaczego aż cały 
dzień i czy to nie za długo…? 

Mam jeszcze optymistyczną 
wiadomość: już za dziewięć 
miesięcy i kilkanaście dni zor-
ganizuję nowa, lepszą wiosnę. 
Naprawdę!

 WOJCIECH MACH 

CZERWCOWE 
OBSERWACJE

Po d c z a s  z b l i ż a j ą c e g o  s i ę  
Święta Wrocławia warto zaj-
rzeć na Psie Pole, by wziąć 

udział w Cyrkopolu. W weekend 
od 16 do 18 czerwca w Centrum 
Bibl ioteczno -Kulturalne FAMA 
zagoszczą mistrzowie sztuki cyr-
kowej – ekwilibryści, slacklinerzy, 
żonglerzy, szczudlarze i artyści no-
wocyrkowi.

„Terapią śmiechem uraczy nas 
jeden z najlepszych żonglerów w 
Europie – Łukasz Witkowski, Pan 
Ząbek zabierze nas w świat iluzji, 
razem z Clap Clap Circo – wyjąt-
kowym zespołem z Ameryki Połu-
dniowej – wybierzemy się w nie-
przewidywalną podróż z hula-hop 
i monocyklem w rolach głównych. 
W Miasteczku Cyrkowym na dzieci 
czekać będzie szereg warsztatów 
edukacyjnych prowadzonych przez 
cyrkowych animatorów, a także 
stacja rowerów jednokołowych 
i równoważni, podniebna huśtaw-
ka, zjeżdżalnia” – tak zachęcają or-
ganizatorzy do spędzenia czasu na 
Psim Polu.

Artyści cyrkowi z różnych kra-
jów zapełnią osiedlowe skwerki 
i podwórka, gdzie mali i dorośli 
mieszkańcy będą mogli poznać taj-

CYRK NA PSIM POLU

ZŁOWIONE W SIECI

niki żonglerki, chodzenia na taśmie 
i obejrzeć uliczne przedstawienia. 
W sobotę 17 czerwca w samo po-
łudnie spod FAMY wystartuje mi-
niparada cyrkowa, podczas której 

zostanie wybrany najciekawszy 
strój cyrkowy. Wstęp na większość 
wydarzeń Cyrkopola jest bezpłatny. 

 Ewa Miszczuk, fot. Materiały prasowe
Więcej: www.fama.wroc.pl
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  Muzeum Współczesne Wrocław 
dla Seniorów – W trzy czerwco-
we popołudnia seniorzy będą 
mogli wziąć udział w dwugodzin-
nym zwiedzaniu muzeum oraz 
zrelaksować się przy filiżance her-
baty. Seniorzy obejrzą wystawę 
„Aparat to moja broń” Gordona 
Parksa. Wstęp wolny. Oprowadza 
Anna Krukowska. Wydarzenie od-
będzie się 10 czerwca o 12:30 oraz 
14 i 28 czerwca o 13. Zgłoszenia 
przyjmowane są do trzech dni 
przed każdym spotkaniem mailo-
wo: a.krukowska@muzeumwspol-
czesne.pl, telefonicznie: 71 356 42 
59 lub 514 937 971 lub osobiście:  
w kasie muzeum, poziom 0. 

  Bezpłatne spacery po Muzeum 
Militariów – 11, 18 i 25 czerwca 
o godz. 11:00 i 13:00 będzie moż-
na za darmo zwiedzać Muzeum 
Militariów. Zainteresowanych 
oprowadzać będzie wolontariusz 
Jakub Gil, który opowie o „Regu-
laminowej broni palnej”. Zbiórka 
w hallu głównym Arsenału przy ul. 
Cieszyńskiego 9. Nie obowiązuje 
rezerwacja.

  5. PKO Nocny Półmaraton  
– w tym roku motywem prze-
wodnim półmaratonu będzie 
film i muzyka filmowa. Wzdłuż 
trasy odtwarzane będą znane 
z kinowych ekranów kompozycje, 

a dla widzów i zawodników przy-
gotowane zostanie kino plenero-
we. Start odbędzie się tradycyjnie 
z bramy głównej Stadionu Olim-
pijskiego. Zapraszamy 17 czerwca 
o godz. 22:00.

  Naucz dzieci filozofii – Tajne 
Komplety zapraszają najmłod-
szych z rodzicami na cykl warsz-
tatów. Kierowane są do dzieci w 
wieku 5-12 lat. Zajęcia odbędą się 
18 czerwca o godz. 12:00. Tema-
tem będą elementarne elementy 
światła. Wstęp wolny.

  Wieczorek taneczny z DJ Violą 
– Ośrodek Działań Twórczych 

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO!

Baseny
Orbita, poza zadaszoną pływalnią, 

udostępnia także trzy odkryte base-
ny. Pływacki o wymiarach 50x50m, 
rekreacyjny – 50x25m ze strefą prze-
znaczoną na zjeżdżalnie oraz brodzik 
dla dzieci o powierzchni niecki base-
nowej ok. 200 m kw. Bilety dostęp-
ne są w cenie 18 zł normalny i 15 zł 
ulgowy w dni powszednie oraz 20 zł 
i 17 zł w weekendy i święta. Baseny 
odkryte, tak jak i pływalnia Orbita 
honorują karty Multisport. 

Basen Kłokoczyce przy ul. Kłoko-
czyckiej 2 oferuje pełnowymiarowy 
basen pływacki z 60-metrową śli-
zgawką wodną. Dla dzieci przygoto-
wany jest brodzik oraz plac zabaw. 

Ponadto, skorzystać można z boiska 
do gry w siatkówkę plażową. Bilety 
dostępne są w cenie 10 zł normal-
ny oraz 8 zł ulgowy. Po godz. 17:00 
korzystanie z obiektu jest o połowę 
tańsze. W weekend natomiast opła-
ta wynosi 13 zł za bilet normalny, 
a za ulgowy 10 zł. 

Kąpieliska
Kąpielisko Glinianki mieszczące 

się przy ul. Kosmonautów 2 to na-
turalny akwen z trzema jeziorami. 
Jest to również świetne miejsce na 
letnie grillowanie. W ofercie obiektu 
znajduje się bowiem spory teren na 
imprezy plenerowe, a także szałas 
górski. Spragnieni ruchu skorzystać 

LATO NAD WODĄ
1 czerwca rozpoczął się sezon na wrocławskich basenach i kąpieli-
skach. W tym roku mieszkańcy będą mogli skorzystać z nowo otwar-
tego kompleksu pływalni Orbita przy ul. Wejherowskiej 34. Wszyst-
kie obiekty czynne będą codziennie od godz. 9:00 do 11:00, w okresie 
do 31 czerwca.  

Telefony alarmowe
Przypominamy ważne 
numery telefonów, które 
są niezbędne w przypadku 
wystąpienia niebezpie-
czeństwa nad wodą. 
Telefony alarmowe: 
997 lub 112.
Komisariat wodny poli-
cji KWP: 71 340 44 83
Ogólnopolski telefon alar-
mowy WOPR: 601 100 100.

mogą z boiska do plażowej piłki noż-
nej i siatkówki oraz ze stołów do gry 
w tenisa stołowego.    

Kolejnym miejscem do wypoczyn-
ku nad wodą jest kąpielisko Morskie 
Oko. Skorzystać można z akwenu 
o powierzchni 5ha i plaży 10ha. 
Dla dzieci przeznaczono brodzik 
i plac zabaw. Specjalną atrakcją jest 
60-metrowa ślizgawka wodna. Ką-
pielisko oferuje także wypożyczalnię 
kajaków i leżaków oraz dwa boiska 
do gry w siatkówkę plażową. 

Za bilety na obu obiektach zapła-
cimy 10 zł w cenie normalnej i 8 zł 
z ulgą. Tak jak w przypadku basenu 
Kłokoczyce, po godz. 17:00 oferta 
jest tańsza o połowę, a w weeken-
dy wynosi 13 zł za bilet normalny 
i 10 zł za ulgowy. Na kąpielisku Mor-
skie Oko wypożyczenie jednego 
z kajaków kosztuje 5 zł za pół go-
dziny użytkowania, a cena leżaka 
to 5 zł od sztuki. 

Tak jak rok temu, wrocławianie 
skorzystać mogą z bezpłatnych 
kąpielisk: Harcerska przy ul. Har-
cerskiej na Oporowie, Królewiecka 
przy ul. Królewieckiej na Maślicach 
i Jeziorowa przy ul. Jeziorowej.  
Do 2016 r. były to miejsca niestrze-
żone. Teraz na wydzielonych odcin-
kach dyżurują ratownicy. Dostępna 
jest również plaża, punkt medyczny 
oraz toalety.  

 Daniel Świerczewski

Światowid zaprasza na kolejną od-
słonę imprezy dla osób w wieku 
50+. DJ Viola wieczorki taneczne 
ubarwia wykonywaniem piosenek 
na żywo. Prezentuje znane prze-
boje, głównie polskie, ale też wło-
skie, francuskie i angielskie. Wstęp: 
5 zł. Bilety do nabycia przed impre-
zą w sekretariacie ośrodka. Wyda-
rzenie odbędzie się 21 czerwca 
o godz. 16:30.

  Dolnośląska Biblioteka Pu-
bliczna zaprasza na Akademię 
Niemowlaka – to cykl comie-
sięcznych spotkań w Bibliote-
ce 7 Kontynentów skierowany 
do najmłodszych czytelników,  
w wieku od 6 miesięcy do 1,5 roku. 
Zajęcia wzbogacone są o muzykę 
na żywo i zabawy plastyczne. Wy-
darzenie odbędzie się 22 czerwca 

o 15:00. Wymagana rezerwacja.  
Zapisy na miejscu lub telefonicz-
nie pod numerem 71 33 52 217

  Zielone święto Wrocławia 
– Centrum Kultury Agora zapra-
sza na wspólne celebrowanie 
święta Różanki – Miasta Ogro-
du. Zielono Mi! będzie wyda-
rzeniem na świeżym powie-
trzu, otwartym i bezpłatnym.  
Uczestnicy skupią się na lokal-
nych walorach osiedla – jego 
historii, położeniu i mieszkań-
cach. Wydarzenie rozpocznie się 
23 czerwca o 19:00 i potrwa do 
24 czerwca. Wśród atrakcji m.in. 
gra miejska, pochód z wiankami 
nad Odrę, food trucki, koncerty 
zespołów Rhiannon Celtic Band 
oraz ŜANĜO. 

 Anna Wójcik

Policjanci przygotowują się 
do imprez masowych

W najbliższym czasie na terenie 
Dolnego Śląska odbędą się: Szczyt 
Trójmorza, konferencja Wrocław 
Global Forum oraz Światowe Igrzy-
ska Sportowe „The World Games 
2017”. Wrocławska policja zadba  
o bezpieczeństwo podczas tych 
wydarzeń. 

Na przełomie maja i czerwca 
odbyły się ćwiczenia służb. Uczest-
niczyli w nich m.in. funkcjonariu-
sze Samodzielnego Pododdzia-
łu Antyterrorystycznego Policji,  
Biura Operacji Antyterrorystycz-
nych oraz Biura Ochrony Rządu, 
Wojska Polskiego i Straży Granicz-
nej. Ćwiczenia prowadzone były na 
terenie Wrocławia – m.in. w rejonie 
Hali Stulecia, Pawilonu Czterech 
Kopuł oraz Stadionu Olimpijskiego. 

Działania miały na celu dosko-
nalenie współdziałania, taktyki 
i koordynacji w wypadku realnego 
zagrożenia. Służby zapoznawały się 
z infrastrukturą obiektów, w których 
odbędą się wydarzenia. Część ćwi-
czeń przeprowadzono w warun-
kach ruchu miejskiego. 

Poszukiwany listem 
gończym zatrzymany

Mężczyzna podejrzany o podwój-
ne usiłowanie zabójstwa i rozbój 
z użyciem niebezpiecznych narzędzi 
został zatrzymany. Był poszukiwany 
listem gończym od kwietnia br.

1 czerwca wrocławscy policjan-
ci zatrzymali dwudziestosied-
mioletniego mieszkańca powiatu 
trzebnickiego. Funkcjonariusze 
przeprowadzili dynamiczną akcję 
obezwładniając zatrzymanego za-
skoczonego ich pojawieniem się. 
Ukrywał się na jednym z pustosta-
nów. Na miejscu zabezpieczono 
dowody popełnienia zarzucanych 
mu czynów.

Mężczyzna podejrzewany jest 
o podwójne usiłowanie zabójstwa 
oraz rozbój z użyciem niebez-
piecznych narzędzi. Do tych zda-
rzeń doszło w marcu i kwietniu br.  

na terenie miejscowości Wszemirów 
oraz Prusice. Zatrzymany trafił do 
aresztu. O jego losie zdecyduje sąd.

Wykryto plantację 
marihuany w Oławie

38-letni mieszkaniec Oławy zo-
stał zatrzymany za posiadanie bli-
sko 5 kilogramów suszu marihuany, 
60 tys złotych pozyskanych z niele-
galnych źródeł oraz sprzętu do pro-
wadzenia plantacji na dużą skalę.

Czarnorynkowa wartość posiada-
nej przez niego marihuany wynosi 
blisko 250 tys. zł. W mieszkaniu za-
trzymanego zabezpieczono profe-
sjonalne urządzenia do wentylacji, 
naświetlania, nawilżania uprawy 
oraz środki do nawożenia roślin. 
W akcji brał udział pies do wyszuki-
wania narkotyków. 

Zatrzymany 38-latek był już 
wcześniej notowany za podob-
ne przestępstwa. Obecnie policja 
sprawdza, czy zajmował się on roz-
prowadzaniem wyprodukowanej 
marihuany. Za posiadanie znacznej 
ilości narkotyków grozi mu do 10 lat 
więzienia, za handel nawet do 12.

Za 100 złotych do więzienia
Zatrzymano dwóch mieszkań-

ców Wrocławia, którzy okradli jed-
nego z przechodniów i dotkliwie 
go zranili. Jeden z napastników wy-
szedł niedawno z zakładu karnego.

Mężczyźni w wieku 23 i 38 lat za-
atakowali jednego z przechodniów 
przy ul. Rydygiera. Sprawcy grozili 
poszkodowanemu, po czym okra-
dli go. Ich łupem padło 100 złotych. 
Następnie starszy z mężczyzn ude-
rzył przechodnia butelką w głowę, 
co doprowadziło do rozdęcia wargi 
i złamania zęba. Obrażenia nie za-
grażają życiu przechodnia.

Policjantom szybko udało się 
zatrzymać podejrzanych. Oboje 
usłyszeli zarzuty udziału w rozboju. 
Starszy z mężczyzn niedawno wy-
szedł z więzienia. Karany już był za 
podobne przestępstwa. Teraz obu 
panom grozi do 12 lat pozbawienia 
wolności. Anna Wójcik 
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Dlaczego wybrała Pani fotografię 
rodzinną i ślubną?

– Osobiście temat rodziny jest mi 
bardzo bliski. Uwielbiam uwieczniać 
na fotografiach szczęście dzieci, ra-
dość rodziców, momenty, kiedy 
tworzy się nowa rodzina. Dlatego 
też moją domeną jest właśnie foto-
grafia ślubna i rodzinna. W każdej 
historii, którą opowiadam poprzez 
zdjęcia, chcę pokazać prawdę. To co 
robię, nazywam fotografią natural-
ną i nie chodzi tutaj o sesje robione 
w naturze. Sednem mojej fotogra-
fii są prawdziwe, niewymuszone 
uczucia, podczas spotkania czy to 
z rodziną, czy z parą młodą staram 
się zrozumieć, jacy oni są i pokazać 
ich osobowość w moich fotogra-
ficznych opowieściach. Niezwykle 
ważne przy tym jest nawiązanie 
dobrych relacji z drugą osobą na 
tyle, aby „nie bała się” aparatu. Dla-
tego np. przy okazji ślubów zawsze 
zachęcam pary młode, aby wcze-

śniej zdecydowały się na zrobienie 
tzw. sesji narzeczeńskiej, która po-
zwala, abyśmy się lepiej poznali, 
a sami młodzi oswoili się z sytuacją, 
która wcześniej nie była im znana. 
Staram się na takiej sesji nie ustawiać 
pary w dziwne, nienaturalne dla nich 
pozy. Jedyne co robię, to wskazuję 
im kilka pomysłów, w jaki sposób 
(gestami, spojrzeniem), mogą wyra-
zić to, co czują. Ale to do nich należy 
decyzja w czym jest im dobrze. Naj-
ważniejsze, aby czuli się „wyluzowa-
ni” i pozostawali sobą. Dzięki temu, 
jestem w stanie uzyskać tę natural-
ność na fotografiach.

Dlaczego wybrała Pani Wrocław 
jako miejsce życia i pracy?

– Urodziłam się we Wrocławiu, 
mieszkam tutaj od ponad 30 lat 
i poza zakusami na szwedzkie kli-
maty, nigdy nie myślałam o przepro-
wadzce do innego miasta w Polsce. 
Bardzo dobrze mi się tutaj pracuje. 

Od jak dawna prowadzisz 
agencję, skąd pomysł na nią?   

– Oficjalnie agencję prowadzę od 
2006 roku, choć już wcześniej roz-
poczęłam pracę nad poszukiwaniem 
modelek oraz przygotowywaniem 
im zdjęć. Pomysł wziął się po pierw-
sze z mojej krótkiej przygody z mo-
delingiem, która nie potoczyła się 
odpowiednio. Po drugie – początek 
i koncepcja pojawiła się pod koniec 
studiów, kiedy to trzeba było myśleć, 
co ze sobą zrobić. Ponieważ studio-
wałam socjologię, która to jest tego 

rodzaju kierunkiem, że aby odnieść 
sukces, trzeba dokładnie wiedzieć, 
co chce się robić i w jaki obszar pójść, 
decyzja o poszukiwaniu swojej drogi 
była konieczna. Na pomysł wpadłam 
razem z moim ówczesnym narzeczo-
nym, obecnie mężem, choć on działa 
teraz w innej branży. 

Jak to się robi we Wrocławiu?
– Wrocław jest trudnym miastem 

dla tego rodzaju działalności – nie 
ma wielu klientów z branż odzieżo-
wej, modowej, urodowej, żeby móc 

Agata Majasow – wrocławski fotograf ślubny i rodzinny. 
Pod marką Dobre Światło działa od prawie 3 lat, zakocha-
na w fotografii od dzieciństwa. Jej pasją jest fotorepor-
taż, lubi analizować i przewidywać co się stanie, aby być 
w tym miejscu na sekundę przed wydarzeniem i zrobić  
zdjęcie w decydującym momencie. Oprócz pasji do foto-
grafii rodzinnej i ślubnej w wolnym czasie biega na orien-
tację  często z aparatem. 

Z WROCŁAWIEM SIĘ NIE ROZSTANĘ

MIASTO „AKURATNE”

Zarówno Wrocław jak i cały Dolny 
Śląsk są pełne przepięknych miejsc, 
gdzie można zorganizować wesele 
(w stylu vintage, industrialnym czy 
glamour). Nie brakuje również nie-
zwykle urokliwych scenerii pod sesje 
plenerowe – chociażby Rudawy Ja-
nowickie ze swoimi sławnymi Kolo-
rowymi Jeziorkami, czy też bardziej 
industrialne klimaty wokół Stadionu 
Miejskiego we Wrocławiu dla miło-
śników minimalizmu i betonu :)

W jakich miesiącach jest 
najwięcej pracy i czy zima jest 
trudna dla fotografa ślubnego?

– U m ow n i e  m oż n a  p r z y j ą ć , 
że sezon ślubny dla fotografa trwa 
od kwietnia do października. Jed-
nak coraz częściej pary młode szu-
kają niestandardowych rozwiązań 
i pojawiają się zapytania również 
o śluby w miesiącach zimowych.  
W czasie, kiedy nie ma zleceń ślub-
nych, więcej czasu spędzam na se-
sjach rodzinnych i na przykład na po-
rządkowaniu portfolio. Jest to czas 
na udział w targach, spotkaniach 
branżowych i po prostu na  odpoczy-
nek :) Praca fotografa ślubnego jest 
dosyć intensywna, więc bardzo do-
brze, że znajduje się taki czas w roku, 
gdzie można bez żadnych wymówek 
po prostu się zrelaksować i „wyczy-
ścić głowę”. Przy takiej artystycznej 
pracy to bardzo ważne!

Czy ludzie często przychodzą 
do fotografa mając w głowie 
swoje zdjęcia i tylko oczekując że 
fotograf je zrealizuje?

– Ciężko mi odpowiedzieć ogólnie 
na to pytanie. Do mnie przychodzą 
pary, rodziny, które wcześniej oglą-
dały moje prace, znają moje portfo-
lio i jeżeli mój styl im się podoba, to 
mam u nich kredyt zaufania i mogę 
po prostu wykonywać na spokojnie 
swoją pracę. W przypadku fotore-
portażu, gdzie jestem bacznym ob-
serwatorem i wychwytuję momenty, 
które się dzieją, ciężko narzucić jakąś 
wizję. Natomiast w przypadku sesji 

poślubnych, narzeczeńskich czy ro-
dzinnych zawsze razem wybieramy 
miejsce, gdzie takie zdjęcia plene-
rowe będziemy realizować. Jest to 
ważne, bo miejsce musi pasować do 
rodziny czy pary. Nie można wstawić 
osób, które lubią miejskie klimaty do 
lasu, tylko dlatego, że jest to aktual-
ny trend w fotografii. Tak jak powie-
działam już wyżej, dla mnie liczy się 
prawda i to właśnie nią się kieruje w 
mojej pracy fotografa. (red)

www.dobreswiatlo.com.pl/home/
www.facebook.com/dobreswiatlo/
www.instagram.com/dobreswiatlo/

Rozmawiamy z Joanną Głowacką właścicielką agencji modelingu 
SPOT Management we Wrocławiu

pozwolić sobie na utrzymywanie się 
tylko z lokalnego rynku. Dlatego istot-
nym kierunkiem działań mojej agencji 
są kontrakty zagraniczne. Przynoszą 
one, oprócz walorów biznesowych, 
również ogromny pakiet doświad-
czeń dla każdej z modelek. Dzięki nim 
łatwiej przebić się na rynku lokalnym, 
który charakteryzuje się wysoką po-
dażą tych usług. Agencji, jak na takiej 
wielkości miasto, jest całkiem sporo, 
pojawiają się też nowe, wiele z nich 
gaśnie po roku lub półtorej. I w sumie 
nie zazdroszczę tym, którzy startują, 
ponieważ jest to biznes, w którym na 
zyski, zwroty z inwestycji trzeba po-
czekać. Nic nie dzieje się od razu. Tak 
więc ten moment rozruchu, startowa-
nia od zera jest niezwykle trudny. 

Jakie macie sukcesy na swoim 
koncie, znana modelka a może 
ciekawa impreza – poza wro 
fashion foto;)

– Sukces SPOT Management to 
przede wszystkim dobra pozycja na 
rynku międzynarodowych agencji – 
w tym roku na kontrakty zagraniczne 
pojedzie rekordowa liczba modelek. 
Ciągle mamy zapytania od kolejnych 
zagranicznych agencji, tak więc cieszy 
to, że klienci spoza kraju nam ufają 
i chcą z nami pracować. Dla mnie 
osobiście ważne są również relacje  
z ludźmi tu na miejscu. Wiem, że więk-
szość osób, z którymi pracuję, odbiera 

mnie pozytywnie, darzy mnie zaufa-
niem, ceni moją uczciwość, uczynność 
i pozytywne nastawienie. Sukcesem 
jest również impreza Project Fashion 
– cykliczny event modowy z warszta-
tami, wykładami oraz ekskluzywnym 
pokazem mody. Jesienią kolejna od-
słona – zapraszam na nią. 

Czy można się do was zgłosić 
jeśli się chce zostać modelem, co 
trzeba mieć w sobie, jakie kryteria 
spełniać.

– Można się do nas zgłosić, najlepiej 
przez formularz zgłoszeniowy na stro-

nie agencji: www.spotmanagement.
pl Wymagania to szczupła budowa 
ciała, wzrost dla modelek to min. 
174 cm, aczkolwiek w wyjątkowych 
przypadkach przyjmujemy niższe 
dziewczyny. Dla chłopaków mini-
malny wzrost to 184 cm. 

Jakie masz najbliższe plany 
zawodowe?

– Moje plany zawodowe dotyczą 
przede wszystkim rozwoju działal-
ności tutaj we Wrocławiu. Nie zamie-
rzam przenosić agencji do Warsza-
wy, choć dla wielu właścicieli agencji 
jest to naturalna droga do rozwoju 
swojego biznesu. Tutaj mam rodzinę, 
dom, kocham to miasto – jest ono dla 
mnie bardzo „akuratne” pod wielo-
ma względami.  (red)

SPOT Management,
www.spotmanagement.pl 

fot. Wacław Shatsyło

fot. Marta Zbieroń
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Od eko-quizu, wykonania plakatu  
i  segregacji nietypowych odpadów, po 
projektowanie urządzenia wspierającego 
ochronę środowiska we Wrocławiu oraz… 
napisanie bajki ekologicznej. Przed uczest-
nikami finałowych zmagań postawiono 
zróżnicowane zadania z  rozmaitych dys-
cyplin. – Zależy nam na tym, by konkurs 
był interdyscyplinarny – mówi dr inż. 
Aureliusz Mikłaszewski, prezes Dolno-
śląskiego Klubu Ekologicznego. – Chcemy 
przez to pokazywać młodym ludziom, 
że ekologię i  ochronę środowiska można 
wspierać na wielu polach, wykorzystując 
wiedzę z różnych przedmiotów. 

Z myślą o przyszłości

Finałowe zmagania młodzieży to 
ukoronowanie całorocznych działań edu-
kacyjnych prowadzonych przez Klub pod 
hasłem „Przyjazna energia”. Ich strate-
gicznym partnerem jest KOGENERACJA, 
która organizuje dla uczniów i nauczycieli 
warsztaty ekologiczne oraz inne eduka-
cyjne atrakcje.

– Z  przyjemnością pomagamy
młodzieży zdobywać cenną wiedzę i umie-
jętności z  zakresu ekologii, gdyż za kilka 
lub kilkanaście lat to ona będzie decydo-
wać o tym, jak we Wrocławiu realizowana 
będzie polityka ochrony środowiska. 
Wprowadzenie rozwiązań proekologicz-
nych zaproponowanych przez  młodzież już 
dzisiaj mogłoby przyczynić się do poprawy 
jakości powietrza w  naszym mieście  
– mówi Dagmara Holak, która z ramienia
KOGENERACJI zasiada w jury konkursu. 

Edukacją w smog

Ważnym elementem edukacyjnych 
działań skierowanych do uczniów jest 
współpraca z wrocławskim środowiskiem 
akademickim. Finał konkursu odbywa 
się w  sali wykładowej Uniwersytetu 
Ekonomicznego, a  przedstawiciele wro-

Eko-prymusi dla zielonego Wrocławia
O ekologii wiedzą już bardzo 
dużo, a swoją wiedzę potrafią 
skutecznie wykorzystywać  
w praktyce. Uczniowie wrocław-
skich gimnazjów potwierdzili  
to podczas trzeciego finału  
konkursu „Ekologiczny Wrocław”, 
organizowanego przez Dolnoślą-
ski Klub Ekologiczny pod patro-
natem KOGENERACJI,  
wrocławskiego producenta  
ciepła sieciowego.

Reklama

cławskich uczelni angażują się w  jego 
przebieg. Tegoroczną edycję prowadziła 
dr Kamila Kamińska z  Uniwersytetu 
Wrocławskiego, zajmująca się pedago-
giką miasta. Spotkanie otworzył z  kolei 
dr inż. Andrzej Tatarek z  Politechniki 

Wrocławskiej, który wygłosił dla uczestni-
ków wykład pt. „Smo(k)g”. – O wadze tego 
problemu nie trzeba nikogo przekonywać. 
Ważniejsze jest konsekwentne wyjaśnia-
nie, jak mu przeciwdziałać – podkreśla 
dr inż. Tatarek, wskazując na dwa główne 

źródła wrocławskiego smogu: całoroczny 
ruch samochodowy oraz użytkowanie 
pieców węglowych w  sezonie zimowym. 
– Kluczem do wyeliminowania uciążliwej
emisji spalin z indywidualnych pieców lub 
kotłów grzewczych jest m.in. uciepłow-

nienie jak największej liczby mieszkań 
w  mieście. KOGENERACJA pełni w  tym 
aspekcie bardzo ważną rolę, produkując 
ciepło sieciowe właściwie bez jakiejkol-
wiek emisji pyłów, jednocześnie spełniając 
rygorystyczne normy dotyczące emisji 
zanieczyszczeń gazowych – dodaje.

Wygrają wszyscy wrocławianie

W  tegorocznej edycji konkursu 
„Ekologiczny Wrocław” zwyciężyli ucznio-
wie z  Gimnazjum nr 16 im. Andrzeja 
Waligórskiego, zdobywając nagrody 
w  postaci sprzętu sportowego i  tury-
stycznego. W  sumie w  rywalizacji wzięło 
udział sześć czteroosobowych reprezen-
tacji, wyłonionych podczas pierwszego 
etapu konkursu rozgrywanego we wro-
cławskichgimnazjach zaangażowanych 
w projekt „Przyjazna energia”. Każda dru-
żyna zabrała ze sobą także dziesięcioro 
kibiców, którzy również zaangażowani 
byli w finał, rozwiązując ekologiczne krzy-
żówki i rebusy. 

– Jako producent ekologicznego ciepła
jesteśmy przekonani, że również działania 
edukacyjne  wpływają na poprawę jakości 
powietrza we Wrocławiu – podsumowuje 
Dagmara Holak. 

Wśród zaprojektowanych przez uczniów urządzeń proekologicznych znalazły się m.in. automatyczny segregator śmieci 
i filtr powietrza zamieniający szkodliwe substancje w przydatne materiały.

Uczestnicy trzeciego finału konkursu „Ekologiczny Wrocław”.



Agnieszka Lingas-Łoniewska spo-
tka się ze swoimi czytelnikami 
w Sobótce. Opowie o swojej naj-

nowszej powieści.
Wydarzenie organizowane jest 

w ramach „Rozczytanej Aglome-
racji”. Odbędzie się 13 czerwca o 
godz. 18:00 w Muzeum Ślężańskim 
przy ul. Św. Jakuba 18.

Agnieszka Lingas-Łoniewska uro-
dziła się w Wałbrzychu, ale obecnie 
mieszka we Wrocławiu. Jest autorką 
książek „W szpilkach do Manolo”, 
„Bez przebaczenia”, trylogii „Za-
kręty losu” oraz pisanych wspólnie 
z Danielem Koziarskim „Zbrodni poza-
małżeńskich”. Jej najnowsza powieść 
– „Wszystko wina kota!” to roman-
tyczna komedia omyłek. Anna Wójcik

LADY PANK NA ŚWIĘTO GMINY
 SIECHNICE  KOBIERZYCE

W dniach 17 i 18 czerwca od-
będą się Dni Siechnic 2017. 
Na placu przy Ratuszu wystą-

pią m.in. Lady Pank i RH+.
Wydarzenie rozpocznie się w so-

botę, 17 czerwca o godz. 19:00. Wie-
czór koncertowy otworzy występ 
Agi Damrych z zespołem oraz RH+. 
Gwiazdą dnia będzie Lady Pank. 
Poza koncertami organizatorzy 
przygotowali także miasteczko za-
baw dla dzieci. Ponadto na stadionie 
w Siechnicach odbędzie się rodzin-
ny meeting lekkoatletyczny – start 
o godz. 9:00.

ODDAJ KREW 
POTRZEBUJĄCYM
Gmina zachęca do honorowego od-

dawania krwi. 
Z b i ó r k a  o d b ę d z i e  s i ę 

27 czerwca w Sali Widowiskowej Ko-
bierzyckiego Ośrodka Kultury przy 
ul. Ludowej 7 w Kobierzycach o godz. 
9:00. Krew zostanie przeznaczona dla 

Wojskowego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa SP ZOZ – Stację Te-
renową we Wrocławiu. 

Przed oddaniem krwi należy pić dużo 
wody. Nie wolno spożywać alkoholu 
i palić papierosów. Należy mieć przy so-
bie dokument tożsamości ze zdjęciem.

WSZYSTKO 
WINA KOTA!

 SOBÓTKA

Podczas pierwszych posiedzeń, 
które odbyły się w siedzibie 
Rady Miejskiej, radni osiedlowi 

złożyli ślubowania oraz wybrali swo-
ich przewodniczących i wiceprze-
wodniczących. Mieszkańcy mogą 
już zgłaszać się do swoich reprezen-
tantów z bieżącymi sprawami. Warto 
sprawdzić, którzy radni mieszkają w 
danym okręgu wyborczym. 

Rady osiedla są jednostkami 
pomocniczymi Gminy Wrocław 
i współpracują zarówno z urzę-
dami ,  jednostk ami  miejsk imi , 
innymi radami jak i  z  lok alny-
m i  o rg a n i z a c j a m i  p oz a r z ą d o -
wymi. Działalność radnych jest 
nadzorowana przez Radę Miej-

s k ą  i  P r e z y d e n t a  W r o c ł a w i a 
i polega głównie na wspieraniu 
oraz inspirowaniu aktywności na 
rzecz poprawy warunków zamiesz-
kiwania i życia wrocławian. Każda 
rada ma do dyspoz ycj i  roczny 
budżet wynoszący w 2016 roku 
średnio blisko 38 tysięcy złotych.  
Fundusze te są przeznaczane na 
organizację imprez osiedlowych, 
festynów, na wsparcie działania 
lokalnych szkół, przedszkoli, bi-
bliotek, klubów seniora.

Członkowie rad osiedli opiniują 
miejscowe plany zagospodaro-
wania przestrzennego, mają też 
wpływ na rozmieszczenie i liczbę 
miejsc sprzedaży alkoholu na ich 

DZIAŁAJĄ NOWE RADY OSIEDLA
Działają już nowe rady osiedla, które wrocławianie wybrali  
23 kwietnia tego roku. W 48 radach zasiadło około ośmiuset ich człon-
ków, dzięki głosom oddanym przez blisko 27 tysięcy mieszkańców. 
Frekwencja okazała się nieco wyższa niż we wcześniejszych głosowa-
niach i wyniosła 6,0%.

terenie. Odpowiadają też na wnio-
ski instytucji miejskich o zaopinio-
wanie planów likwidacji, łączenia 
lub przekształcenia szkół, przed-
szkoli, domów kultury, ośrodków 
sportowych.

Radni mogą inicjować działania 
na rzecz swoich osiedli. Pozyskują 
oni dodatkowe środki z budżetu 
miejskiego, składają do urzędu 
miasta wnioski dotyczące granic 
osiedla, budżetu miasta, infrastruk-
tury (chodniki, jezdne), komunikacji 
zbiorowej, miejsc parkingowych, ale 
też upominają się w imieniu miesz-
kańców o nowe instytucje kultury, 
przedszkola, żłobki. Zgłaszają ko-
nieczność otwarcia świetlicy dla 
dzieci młodzieży czy ustawienia 
sygnalizacji świetlnej na niebez-
piecznym skrzyżowaniu. Rady osie-
dla mogą wnioskować w sprawie or-
ganizacji lokalnej opieki zdrowotnej 
oraz ochrony środowiska, zakłada-
nia i utrzymania zieleni miejskiej. 

Do radnych warto zgłaszać nie tyl-

ko problemy, ale i własne pomysły, 
które mogłyby poprawić jakość ży-
cia na wrocławskich osiedlach. Cho-
dzi zarówno o zieleń, infrastrukturę, 
jak i bezpieczeństwo mieszkańców. 
W razie problemów z napisaniem pi-
sma do urzędu miasta, wrocławianie 

mogą się zgłosić o pomoc do swoich 
przedstawicieli. Kontakty do rad osie-
dlowych są dostępne na stronie Biu-
letynu Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego Wrocławia (bip.um.wroc.pl). 

Ewa Miszczuk, 
członek Rady Osiedla Psie Pole-Zawidawie
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Skupienie się wyłącznie na za-
spokajaniu potrzeb czyni na-
sze życie niepełnym, nudnym 

i wyzbytym tego, na czym każde-
mu zależy. Popatrzmy na fotografie  
w społecznościowych portalach. 
Nasze uśmiechnięte buzie na luk-
susowym tle dominują na profilo-
wych „fociach”. Niedobór luksusu 
nas unieszczęśliwia. Podobnie jego 
nadmiar. Tak, tak. Rodzimi miesz-
kańcy roponośnych piasków pustyni 
są ponoć najbardziej znudzonymi 
i obojętnymi na bodźce mieszkań-
cami globu. „Zbiesilis od żyra” po-
wiedzieliby Rosjanie, mający wielką 
zdolność do fatalistycznych refleksji. 
Luksus bowiem to przywilej nielicz-
nych, wygrywających w wyścigu ma-
rzeń. Jednak zdecydowana większość 
tych zwycięstw trwa bardzo krótko. 
Kiedyś nad produkcją luksusu po-
chylali się wyjątkowo uzdolnieni rze-
mieślnicy i nie byle jacy artyści. Dziś 
„pochylają” się roboty lub artyści, 
którzy są znani... bo są powszechnie 
znani. Status luksusu wyznacza no-
woczesna technologia i marketing. 
Tak ważny elitaryzm bardzo szybko 

zmienia się w egalitaryzm. Wyjątko-
wość przedmiotów nie zależy już od 
przysłowiowego błysku, ilości złota 
czy maestrii wykonania Dlatego tak 
ważna jest METKA. To ona zastąpiła 
Zachwyt.

Logo, Sygnatura i Certyfikat stały 
się ważniejsze od samego przed-
miotu. Podróbka torebki Vuittona 
wygląda tak samo jak oryginał. Budzi 
podziw dopiero wtedy, gdy mamy 
na nią „kwit”. Obraz Fangora można 
bardzo łatwo powtórzyć przy pomo-
cy aerografu, dlatego tak ważny jest 
certyfikat. Przykłady można mnożyć, 
ale po co? Doskonale wiemy, jak to 
działa. Pokaż mi człowieka, a powiem, 
czy go stać na luksus.

Czy w tym współczesnym koszyku 
z luksusowego butiku jest miejsce na 
regionalną potrawę o nazwie LUKSUS 
PO WROCŁAWSKU? I tak, i nie. Jeśli 
mówimy o luksusie we współcze-
snym wydaniu, to wszyscy podlega-
my tym samym uwarunkowaniom. 
Sprawa komplikuje się, gdy wracamy 
do czasów zwanych potocznie (luk-
susowe określenie to „kolokwialnie”) 
Komuną. W dobie powszechnego 

HORYZONTY LUKSUSU
„Nie mierz życia tylko koniecznością, ostatni żebrak ma zbytek  
w swej nędzy. Zamknąć człowieka w granicach potrzeby, to będzie  
w nich zdychał jak bydlę” – mówi Król Lear do swojej córki Gonerylii 
 w 2 akcie dramatu Szekspira. Czy autor wypowiedział ustami swoje-
go tragicznego bohatera antymodernistyczny manifest 400 lat przed 
modernizmem, czy też oczywistą prawdę o ludzkiej potrzebie luksu-
su, którego pragniemy, jak przysłowiowa kania dżdżu?

deficytu, gdy luksusem były cielęce 
parówki, jedyną enklawą luksusu 
niekłamanego były Desy (o Pewek-
sach i Baltonach nie wspomnę), czyli 
państwowe sklepy handlujące anty-
kami. W nich można było kupić syno-
nimy dawnej świetności. Dworskiej, 
magnackiej, szlacheckiej czy miesz-
czańskiej. We Wrocławiu czy w innych 
miejscowościach Ziem Odzyskanych 
spotkały się przedmioty mniej lub 
bardziej artystyczne z klientelą, któ-
ra wchodziła w ich posiadanie „drogą 
kupna”. Nie drogą dziedziczenia, prze-
kazywania z pokolenia na pokolenie, 
ale właśnie kupowania. Dlaczego  
w tamtym czasie kupowanie w Desie 
było tak popularne? Bo w Desie był 
towar. Towar luksusowy. Towar, któ-
ry nobilitował nabywcę. Kupowanie 
szeroko rozumianych antyków było 
dowodem gustu i wyrafinowania. 
Imponowanie pralką Franią czy te-
lewizorem Neptun nie mieściło się 
w kategorii imponowania Luksusem.

W tę opowieść wkrada się jednak 
pewna logiczna sprzeczność. Skoro 
nowi mieszkańcy Wrocławia, Dolne-
go Śląska i całych Ziem Odzyskanych 
zastali porzucone dobra w kamieni-
cach, willach, dworach i pałacach, 
o gospodarstwach bauerskich nie 
wspominając, po co uganiali się za 
desowskimi skarbami? Bo poczucie 
luksusu nie bierze się ze znalezienia 
czegoś w opuszczonym mieszkaniu. 
Luksus się kupuje! – Stać mnie, więc 
mam! Znam się, dokonuję świado-
mego wyboru i wydaję „kupę forsy”. 
Zmieniam swoje otoczenie na miarę 
swoich marzeń o mnie samym i mojej 
historii. Nie ma niczego nagannego w 
tych motywacjach. O ile mieszkańcy 
Krakowa, Poznania, Lublina czy in-
nych niezniszczonych przez wojnę 
polskich miast i miasteczek mogli 
przejmować dobra po przodkach i 
ewentualnie dorzucać do tej puli coś 
swojego, o tyle nowi mieszkańcy „No-
wej Ziemi” byli w trudniejszej sytuacji. 
Lwowska czy wileńska inteligencja 
próbowała nawiązywać do rodzinnej, 
rozbitej wojną tradycji i wspomnień o 
dawnym życiu, a inni nie mniej ambit-
ni, pozbawieni luksusowej przeszło-
ści, musieli pisać własną historię od 
pierwszej litery. Masowe i drapieżne 
kupowanie luksusu związanego ze 
Sztuką w szerokim rozumieniu tego 
słowa nie było wyrazem wyrafinowa-
nia i chęci zaspokojenia kolekcjoner-
skich pasji, lecz przejawem desperacji 
wynikającej z braku innych ofert.

O ile imponowanie bliźnim nowym, 
luksusowym samochodem nie wyma-
ga od nas znajomości historii moto-
ryzacji, o tyle imponowanie sztuką 
czy antykami bez intelektualnego 
pogłębienia hamuje nasz estetyczny 
rozwój. Sama, wspomniana wcześniej 
METKA w tym przypadku nie wystar-
czy. Sztuka to coś więcej niż Cena czy 
Inwestycja. To więcej niż informacja o 
tym, kto TO już ma. Patrząc na sztukę 
wyłącznie przez ten pryzmat, może-
my obudzić się z ręką w nocniku, który 
nigdy nie był naczyniem luksusowym 

(trudno się nim chwalić). Wrocławscy 
lekarze zawieszający w latach 70-tych 
mieszkania i gabinety obrazami Sta-
nisława Kukli nie mogą ich dziś niko-
mu sprzedać. Cóż... luksusowa łaska 
na pstrym koniu jeździ. Podobny los 
spotyka dzieła profesora Gepperta i 
wielu innych wrocławskich czy dol-
nośląskich twórców, kiedyś namięt-
nie kupowanych. Co zatem robić gdy 
dziedziczenie Luksusu jest tak trudne, 
bo wybory rodziców okazały się per 
saldo chybione? Co robić z kolekcjami, 
których początek brał się z giełd staro-
ci i przysłowiowych Niskich Łąk a nie z 
aukcji u Sotheby`s? Paradoksalnie, ry-
nek luksusowych przedmiotów jest na 
wyciągnięcie internetowych łącz czy 
krótkiego lotu do Warszawy, Londynu, 
Wiednia lub Paryża... ale wyciągnięta 
ręka okazuje się za krótka. Wrocław 
nie oferuje aukcyjnego luksusu w tym 
najbardziej spektakular-
nym wydaniu. Jesteśmy 
w gruncie rzeczy na po-
czątku tej drogi usłanej 
luksusami „po wrocław-
sku”. Zatem? „ Im więcej 
wiemy, tym więcej widzi-
my”. To zdanie dedykuję 
tym wszystkim, którzy  
w  w y b o r z e  l u k s u s u 
w sztuce kierują się Opi-
nią i dla których tak na-
prawdę najważniejsza 
jest METKA.

Sztuka jest luksusem, 
gdy wynika z naszego 
pragnienia, a nie ze sno-
bizmu i „lansu”. To jedyna 
przestrzeń, którą może-
my oswajać na własnych 
warunkach. Zbieram... bo 
lubię! Kolekcjonuję... bo 
mam ochotę. Urządzam 
dom cz y mieszk anie 
w ten sposób... bo to mój 
sposób. Indywidualizm 
jest luksusem! Jeśli o tym 
zapominamy, zapatrzeni 
na przykład w warszaw-
ski rynek... to pamiętajmy 
o tym, że Rynek wrocław-
ski jest o niebo piękniej-
szy. Jeżeli wrocławskich 
elit finansowych gdzieś 

nie widać, to właśnie na rynku sztuki. 
I tej dawnej, i tej współczesnej. Czy to 
wina elit? Nie do końca. 

Spróbujmy uwolnić się od hasła  
„Ja się na tym nie znam”, powtarzane-
go jak mantra w przypadku rozmów 
o sztuce. Łatwe? Na pewno nie. Mo-
żemy, jeśli nas na to stać, nurzać się 
luksusowej Sztuce i możemy nurzać 
się w Sztuce, która dostarczy nam 
luksusowych doznań. Wybór należy 
do nas. Wolny wybór. To jest dopiero 
luksus. Pomijając momenty obroto-
we, nazwy firm jubilerskich, szybko-
ści od zera do setki, kształty leżanki 
Le Corbusiera, ilość megabajtów w 
smartfonie i technologie czyszczenia 
basenu, możemy przesunąć granice 
naszych horyzontów. Jak daleko? Po 
horyzont. On też może być luksuso-
wy... jeśli sięga dalej.

 Jerzy Tomaszewski,  

Adriaen van Ostade poł XVII w. – cena 200 tys. zł

Ozdobny naszyjnik

fot. Katarzyna Kuśnierz
Jerzy Tomaszewski
Dom aukcyjny, antykwariat DAES, www.daes-antyki.pl
(w tle Zegar angielski 1760 sygnowany Joseph Peters
ze schedy po Barbarze Piaseckiej-Johnson)
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DoubleTree by Hilton Wroclaw 
zaskakuje innowacyjnym de-
signem. Kiedy spojrzymy na 

zdjęcia, pierwsze co przychodzi na 
myśli, to prostota wnętrz i wysoka ja-
kość materiałów, z jakich wykonano 
meble do ich wystroju. Komfortowe 
pokoje i apartamenty zostały staran-
nie zaprojektowane i wyposażone 
w nowoczesne meble, przestronne 
biurka z ergonomicznymi fotelami 
oraz bezprzewodowy dostęp do 
Internetu. Dodatkowy komfort za-
pewniają: podgrzewana podłoga 

w łazienkach, zestaw do parzenia 
kawy i herbaty oraz zasłony gwaran-
tujące całkowite zaciemnienie.

Ponadto na gości hotelowych 
czeka szereg innych atrakcji, takich 
jak otwarta przez cały dzień Restau-
racja i Bar OVO. Warto też odwiedzić 
otwartą całodobowo siłownię oraz 
skorzystać z atrakcji dostępnych w 
kompleksie OVO, jak kryty basen, 
klub fitness lub SPA. Doskonała loka-
lizacja wraz z niepowtarzalnym wy-
strojem sprawia, że wrocławski Hilton 
jest doskonałym miejscem dla gości 

LUKSUS = PROSTOTA
Dla tych, którzy często podróżują, bardzo ważna jest jakość wypo-
czynku. Komfort miejsca, w którym odpoczywają po pracy wpływa 
na ich samopoczucie i efektywność. We Wrocławiu takim miejscem 
jest na pewno niedawno otwarte DoubleTree by Hilton Wroclaw.

szukających ekskluzywnego hotelu.
To także doskonałe miejsce na 

organizację prestiżowej konferen-
cji czy eleganckiego balu. Zarówno 
centrum konferencyjne jak i sala 
balowa zlokalizowane w komplek-
sie Double Tree by Hilton Wrocław 
spełniają najwyższe standardy. 

ISKA

Zamkowa restauracja prowa-
dzona jest przez doświadczo-
nych szefów kuchni, którzy 

tworzą swoje kulinarne arcydzieła 
na oczach gości, dzięki specjalnym 
przeszkleniom oddzielającym część 
kuchenną od sali restauracyjnej.  
Tuż obok restauracji, na zewnętrz-
nym tarasie z widokiem na park, 
znajduje się także ogród, z które-
go pozyskiwane są świeże zioła do 
przygotowywanych dań. 

Powstają tu wykwintne dania szy-

te na miarę oczekiwań gości. Menu 
degustacyjne przygotowywane jest 
na podstawie 3 pytań. Tylko tyle 
muszą wiedzieć mistrzowie kuchni 
z Topacza, by zachwycić podniebienie 
smakoszy. Nie ma w Topaczu też stan-
dardowego menu dla najmłodszych 
klientów. Rodzic deklaruje jedynie bu-
dżet, a gospodarze, pytając dziecko o 
to, na co ma ochotę, wyczarowują peł-
nowartościowe, pyszne danie.

Szefem restauracji jest Rafał Borys. 
Doświadczony szef kuchni i prawdzi-

LUKSUS NA TALERZU
Wykwintna kuchnia niewątpliwie jest jednym z wyznaczników luk-
susu. Najlepsi szefowie kuchni na świecie zarabiają krocie i są nazy-
wani artystami w swojej profesji tylko za to, że zaspokajają wyrafi-
nowane potrzeby naszego podniebienia. Czy we Wrocławiu mamy 
szansę skosztować dań z górnej półki? Zapewne w wielu lokalach. 
My przybliżamy dziś restaurację w Zamku Topacz, która naprawdę 
zasługuje na to wyróżnienie.

wy kulinarny wirtuoz. Pracował mię-
dzy innymi w londyńskich restaura-
cjach Gordona Ramsaya, a następnie 
w Brasserie Roux, gdzie uczył się taj-
ników kuchni francuskiej od jednego 
z najznakomitszych kucharzy Alber-
ta Roux. Gotował dla wielu sław kina, 
sportu oraz polityki, jednak przyzna-
je, że największą radość sprawiało 
mu gotowanie dla swojego mistrza 

–  Alberta Roux, który podziwiał 
jego dążenie do perfekcji i okazywał 
uznanie dla jego pracy. Obecnie wraz 
z grupą kucharzy tworzy perfekcyjną 
restaurację w Zamku Topacz, która 

nie ma sobie równych na całym Dol-
nym Śląsku i śmiało rzuca wyzwanie 
najlepszym polskim restauracjom. 

(red)
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Na przełomie lat 1980/1981 
w Państwowej Wyższej Szkole 
Szkół Plastycznych w legen-

darnej pracowni 314 (obecnie Aka-
demia Sztuk Pięknych) we Wrocła-
wiu powstała grupa, która działała 
na nieco odmiennych zasadach niż 
pozostałe zbiorowości artystów.  
W skład Luxusu zmiennie wchodzili: 
Jerzy Kosałka, Marek Czechowski, 
Paweł Jarodzki, Bożena Grzyb Ja-
rodzka, Ewa Ciepielewska, Stanisław 
Sielicki, Artur Gołacki, Piotr Gusta, 
Małgorzata Plata, Szymon Lubiński 
i Jacek Jankowski. 

Nie abstrakcja lecz atrakcja!
Nazwa “Luxus” wskazywała na 

chęć odcięcia się od szarości i pry-
mitywności stanu wojennego oraz 
rygoru sztuki konceptualnej. In-
spirujący dla artystów był kontrast 
komunistycznej rzeczy wistości 
w zestawieniu z kulturą amerykań-
ską. Wyraźnie zaznaczali swoją od-
mienność ignorując tzw. etos artysty. 
Swoje prace oparli na szarych, peere-
lowskich realiach. Nie podpisywali 
ich. Fascynacją dla luxusowców były 
elementy popkultury. Estetyka prac 

grupy nawiązywała często do haseł 
„Do It Yourself” (ang. Zrób to sam).  
Artyści przerabiali to co szare i nie-
atrakcyjne w ludową ekspresję.

Jak sami siebie określali byli grupą 
o charakterze towarzyskim. Żartobli-
wie twierdzili, że aby usprawiedliwić 
swoje istnienie wydają wytwarzany 
ręcznie art zin „LUXUS” – Nieregu-
larny Magazyn Psychoaktywny. Do 
1986 roku ukazało się 6 numerów 
pisma, a pierwszy z nich i powstał za-
ledwie w 10 egzemplarzach. Można  
w nim było znaleźć prace artystów 
luźno powiązane ze sobą tema-
tycznie, wykonane za pomocą sza-
blonów. Wśród poruszanych w ma-
gazynie tematów znalazły się m.in. 
odmitologizowana polityka, muzy-
ka rockowa, pop-art i seks. Wedlug 
słów Pawła Jarodzkiego „miał być 
wypełnieniem luki i kontrpropozycją 
estetyczną”. Na stronach „LUXUSU” 
pojawiały się piękne kobiety, luksu-
sowe samochody, plaże z palmami 
– wszystko to, co nie  było dostępne 
dla Polaków.

Z tęsknoty za luksusem
W 1984 roku grupa zaczęła brać 

WROCŁAWSKIE OBLICZE LUXUS-U
Polska w stanie wojennym. Początki Pomarańczowej Alternatywy. 
Właśnie wtedy narodziła się jedna z najważniejszych grup artystycz-
nych w polskiej sztuce lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. 
Wrocławski fenomen – Luxus.

„Magazyn Luxus”, wystawa w Muzeum Współczesnym Wrocław (2013). Dzięki uprzejmości MWW. Fot. Małgorzata Kujda

udział  w „pokazach”.  Wierz yli , 
że sztuka jest sposobem na życie. Lu-
xusowcy znani byli z tworzenia sytu-
acji artystycznych, mających źródło 
w wielkomiejskiej codzienności. 
Stanowiły one często prześmiewczą 
reakcję na rzeczywistość polityczną, 
obyczajową i społeczną. Swoje pra-
ce tworzyli więc z opakowań po gu-
mie do żucia lub puszkach po piwie. 
Ich domeną była sztuka jednorazo-
wa, symbolizującą polskie marzenie 
o konsumpcyjnym raju.

Artyści byli blisko związani ze śro-
dowiskiem muzycznym. Ich pokazom 
często towarzyszyły seanse filmów ich 
autorstwa, prelekcje, recytacje poezji 
i koncerty na żywo. Paweł Jarodzki 
wykorzystywał w swoich pracach 
wizerunki Franka Zappy, Chucka Ber-
ry’ego czy też Davida Byrne’a. Andrzej 
Głowacki natomiast, grał na gitarze ba-
sowej w zaprzyjaźnionych grupach. To 
dzięki wpływowi Luxusu powstały ze-
społy muzyczne Klaus Mitffoch i Miki 
Mauzoleum. 

Jedną z ostatnich prac grupy był 
projekt przygotowany specjalnie na 
14. Przegląd Sztuki Survival 2016. 
Artyści ustawili obiekt przypomina-
jący mapę Polski w wielkiej ponie-
mieckiej hali przemysłowej. Praca 
powstawała na oczach publiczności 
i wywołała na niej ogromne wraże-

nie. Obecnie Luxus aktywnie dzia-
ła na Facebooku, gdzie informuje 
o swoich kolejnych projektach.

 Anna Wójcik 

https://www.facebook.
com/pg/MagazynLuxus/
photos/?ref=page_internal
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Srebrny klejnot został zwró-
cony wrocławianom przez 
niemie ck ą f i rmę E .ON 

edis energia Sp. z o. o., którą 
na uroczystości reprezentował 
Mariusz Majkut. Gośćmi wy-
darzenia byli także: minister  
ds. Gospodarki i Energi Bran-
denburgii Albrecht Gerber, 
konsul generalna Republiki Fe-
deralnej Niemiec we Wrocławiu 
Elisabeth Wolbers oraz wicepre-
zydent Wrocławia Adam Grehl. 
Łańcuch przyjmował dyrektor 
Muzeum Miejskiego Wrocławia 
dr Maciej Łagiewski.

Ł ań cu ch na db ur mis tr z a 
Breslau powstał około 1880 
roku w Berlinie na zamówie-
nie wrocławskiego magistratu.  
Do 1945 roku nosili go wro-
cławscy nadburmistrzowie, 
a podobne klejnoty również 
miejscy radni. W trakcie działań 
wojennych wszystkie łańcuchy 
zaginęł y. W 2006 roku łań-
cuch został kupiony na aukcji 
w Niemczech przez prywatna 
firmę. Prawdopodobnie jest to 
jedyny kompletnie zachowany 
łańcuch wrocławskiego magi-
stratu, niezwykła pamiątka po 
dawnych włodarzach miasta.

Klejnot można oglądać w sali 
Pałacu Królewskiego poświęco-
nej historii rady miejskiej Wro-
cławia. IS

ŁAŃCUCH NADBURMISTRZA BRESLAU 
WRÓCIŁ DO WROCŁAWIA

Podniosła uroczystość miała miejsce w czwartek 8 czerwca w Pałacu 
Królewskim we Wrocławiu. Do zbiorów Muzeum Miejskiego Wrocła-
wia przekazano zabytkowy łańcuch nadburmistrza Breslau.

Łańcuch nadburmistrza Breslau

Wiceprezydent Wrocławia Adam Grehl odebrał klejnot z rąk darczyńców

Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem mediów
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W kolejnych wydaniach nasze-
go miesięcznika prezentuje-
my różne dania, serwowane 

we wrocławskich restauracjach. Nie 
określamy, jakie to mają być dania 
– zupy, dania drugie czy desery. Być 
może wybierzecie potrawę, która za-
skoczy nas wszystkich.

Wyznaczyliśmy jednak kryteria, 
jakie powinna spełniać potrawa, by 
można ją było zaprezentować w na-
szym plebiscycie.

Wystarczy spełnić jeden z niżej wy-
mienionych warunków:

1. Każda potrawa powinna być 
skomponowana z dolnośląskich pro-
duktów regionalnych, lokalnych lub 
tradycyjnych.

2. Powinna wpisywać się w popu-

WROCŁAWIANIE WYBIERAJĄ 
SWOJE DANIE

Wrocław niejedno ma oblicze, także oblicze kulinar-
ne. Jest wielokulturowe, wielodaniowe i wielosma-
kowe. Zatem jak smakuje Wrocław? Chcemy, dowie-
dzieć się tego od Was– naszych czytelników, a przede 
wszystkim wrocławian. Dlatego zapraszamy Was do 
udziału w naszym plebiscycie pod nazwą „Wrocławia-
nie wybierają swoje danie”.

Tataki z łososia i carpaccio z buraka

larny obecnie nurt w gastrono-
mii: tradycyjne produkty – 
nowoczesna kuchnia.

3. Danie ma mieć 
charakter historycz-
ny – nawiązywać 
do wrocławskich 
receptur z przeło-
mu XIX i XX wieku 
oraz okresu do 1945 
roku.

Do udziału w plebiscycie zapra-
szamy wrocławskie restauracje. 
Mamy nadzieję, że pomożecie am i 
wskażecie te miejsca, w których mo-
żemy znaleźć ciekawą kuchnię, wy-
wodzą się z tradycji naszego miasta 
i bliską tej tradycji.

Wszystkie informacje oraz regula-
min plebiscytu znajdziecie na naszej 
stronie www.wroclawianin.info 
oraz na Facebooku facebook.com/
wroclawianin.info.

Zachęcamy do zabawy – odwie-
dzajcie restauracje i próbujcie plebi-
scytowych potraw – na hasło „Wro-
cławianin” otrzymacie 10% rabatu 
na danie, które zostało zgłoszone 
do plebiscytu.

Plebiscyt wspierają:

Życzmy smacznego i dobrej zaba-
wy. Dla głosujących mamy atrakcyjne 
nagrody, a nagrodą główną jest wy-
jazd weekendowy dla dwóch osób.

Finał plebiscytu dobędzie się pod-
czas Wrocławskiego Święta Dyni 
w Ogrodzie Botanicznym na począt-
ku października – wówczas dowiemy 
się, co lubią jadać wrocławianie.

W podjęciu decyzji pomaga redak-
torka naszego działu kulinarnego: 
Barbara Jakimowicz-Klein – członek 
Polskiej Akademii Sztuki Kulinarnej, 
autorka popularnych książek kulinar-
nych. Izabela SiwińskaBarbara Jakimowicz-Klein

Jak na restaurację na wodzie 
przystało, w karcie dań Barki 
Tumskiej znajdziemy przede 

wszystkim dania z ryb. Nie dziwi za-
tem fakt, że szef kuchni Michał Proć 
proponuje do naszego konkursu 
przystawkę o marynistycznym cha-
rakterze. Nazwa tego dania brzmi 
nieco egzotycznie.

Zastanawiacie się, co to jest?
To p o jap ońsku r yba k rótko 

smażona lub gotowana na dużym 
ogniu, k tórej środek pozostaje 
surowy. Ponieważ restauracja jest 
certyfikowanym członkiem sieci 
Dziedzictwa Kulinarnego Dolnego 
Śląska w ramach Europejskiej Sie-
ci Dziedzictwa Kulinarnego – a to 
zobowiązuje – do przygotowania 
pokładowych dań wykorzystywa-
ne są m.in. produkty regionalne. W 
przypadku prezentowanego dania 
są to… rodzime buraki.

Szef kuchni przez dwanaście lat 
pracował w Barcelonie. W kuch-

ni lubi wyzwania, kreowanie dań 
niebanalnych, to przynosi mu sa-
tysfakcję. Oczywiście największą 
nagrodą jest zadowolenie gości, 
a właściwie ich wysublimowanych 
podniebień. Zresztą sami się o tym 
przekonajcie!

Barka Tumska jest miejscem, w 
któr ym przy wiązanie do rodzi-
mej tradycji wychodzi naprzeciw 
otwartości na nowe doznania kuli-
narne. Stąd pomysł na tataki. Wróć-
my zatem do naszego konkurso-
wego dania. Polędwiczki z łososia 
obsmaża się z każdej strony, tak by 
środek pozostał surowy. Następnie 
rybę kroi się w bardzo cienkie pla-
stry i układa na półmisku.

Wprawdzie carpaccio powinno 
być robione wyłącznie z wołowiny, 
ale nazwa przyjęła się do sposobu 
podania różnych komponentów w 
postaci cienkich plastrów. W takim 
charakterze mogą wystąpić także 
buraki. Ugotowane i ostudzone 

warzywo wystarczy obrać i pokroić  
 bardzo cienkie plastry, a następnie 
ułożyć obok ryby.

Ważnym akcentem dania jest sos, 
którego receptura jest tajemnicą 
szefa kuchni. Mogę Wam powie-
dzieć tylko to, że wśród składników 
wykorzystanych do przygotowania 
konkursowego dania są także: oli-
wa z oliwek, sok z limonki, ksan-
tan, majonez, wasabi oraz czarny 
sezam.

Barka Tumska
Wyspa Słodowa 10 

50-266 Wrocław 
Tel. 71 322 60 88/99 

hotel@hotel-tumski.com.pl
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Bulion grzybowy 
z pierożkami cielęcymi

Jesiotr sous vide 
i barszcz wrocławski

A’la Rusałka

Smażony filet z sandacza 
z gołąbkiem z kapusty

Art Hotel
ul. Kiełbaśnicza 20 • Wrocław • Tel. 71 787 71 00 • www.arthotel.pl

Restauracja hotelu 
HP Park Plaza

ul. Drobnera 11/13 • Tel. 71 320 85 60 
hpwroclaw@hotelepark.pl

Mania Smaku
Godziny otwarcia: 

wtorek – niedziela 11.45–22.00
Zamówienia telefoniczne: 

Tel. 71 307 75 75 
Tel. kom. 730 077 575

Odbiór osobisty: Ślężna 217
 www.maniasmaku.pl
www.facebook.com/ 
ManiaSmakuPizzeria

Esencjonalny bulion nie-
zrównany smak zawdzię-
cza za grzybom pochodzą-

cym z nieskażonych terenów 
Borów Dolnośląskich.

A pierożki? Ciasto zrobione 
jest z doskonałej jakości mąki 
z Młyna Jordanów. Warto wie-
dzieć, że młynarze spod Lwowa 
mielą w Jordanowie Śląskim 
mąkę w poniemieckich ma-
szynach. Asortyment wyrobów 
tworzą wszystkie gatunki mąki 
pszennej i żytniej, a produktem 
flagowym jest chleb z młyna 
żytni na zakwasie.

Wróćmy do pierożków: otóż 
ich nadzieniem jest cielęcina, 
zmielona razem z warzywami, z 
którymi się gotowała. To danie 
z pewnością na długo zapad-
nie w waszej pamięci i sprawi,  
że będziecie częstymi gośćmi 
pana Grzegorza!

Smażony filet z sandacza, 
podany z gołąbkiem z ki-
szonej kapusty i sosem z 

borowików. To prawdziwa 
kwintesencja dolnośląskich 
smaków.

A zatem po kolei: sandacz 
pochodzi z Doliny Baryczy, 
czyli dolnośląskiego „ zagłę-
bia ” ryb słodkowodnych; bo-
rowiki z „Runolandu” z Borów 
Dolnośląskich; kasza gryczana 
z „Doliny Gryki” z Międzylesia, 
a kapusta kiszona metodą tra-
dycyjną, bez konserwantów 
– z gospodarstwa rolnego 
Michała Sznajdera. Na wyjąt-
kowy smak gołąbka wpływa 
także dodany do farszu ser 
ślubowski typu ricotta. Nie 
bez znaczenia jest to, że sery 
ślubowskie robione są z mle-
ka z małych gospodarstw, w 
których krowy są wypasane 
na naturalnych pastwiskach 
w Dolinie Baryczy.

Jesiotr sous vide z musem z zielonego 
groszku, podany w sosie z szyjek 
rakowych i kopru włoskiego

Jesiotr pochodzi z Doliny Baryczy. Do przy-
gotowania dania Zbigniew Koźlik wykorzystuje 
sous vide, czyli próżniową metodę gotowania 
w niskiej temperaturze. Ryba gotuje 15-20 mi-
nut się w specjalnym urządzeniu w tempera-
turze 580C.

Smakowitymi dodatkami są mus z młode-
go zielonego groszku z odrobiną bazylii oraz 
sos z szyjek rakowych i kopru włoskiego, do-
prawiony białym winem. Danie oryginalnie 
prezentuje się na kamieniu ze Strzegomia, co 
dodatkowo podkreśla regionalny charakter 
tego specjału.

Barszcz wrocławski
Klasyczny lwowski barszcz pan Zbigniew 

gotuje zgodnie z recepturą swojej teściowej. 
Oczywiście wykorzystuje pochodzące z re-
gionu produkty. Do wywaru z jarzyn i boczku 
wędzonego, żeberek wędzonych lub wędzonej 
kiełbasy dodaje suszone borowiki. Nieodzow-
nym komponentem jest dodawana do zupy 
uprażona kasza gryczana. Zgodnie z przedwo-
jennym przepisem na koniec zupa zakwaszona 
jest sokiem z kiszonej kapusty lub ogórków.  
I jeszcze świeże zioła: tymianek dla aromatu 
 i koperek do podkreślenia smaku.

To placek z farszem do ruskich pierogów, 
białą kiełbasą, bekonem, sosem śmieta-
nowym, duszoną cebulą oraz szczypio-

rem i czarnuszką.
Ciasto jest delikatne, cienkie i lekko chru-

piące. Do ciasta dodana jest oliwa extra virgin, 
niewielka ilość drożdży, sól i woda. Pikanterii 
dodaje niewielka ilość czarnuszki.

Placek swój znakomity smak zawdzięcza dol-
nośląskim dodatkom, a są to: Twaróg Sudecki 
wędliny niemczańskie i ziemniaki od lokalne-
go producenta. Farsz – zrobiony z ziemniaków 
i sera (pół na pół) oraz duszonej cebuli – przy-
prawiony jest tylko solą i świeżo zmielonym 
pieprzem.
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Konkurs był inspirowany ży-
ciem i twórczością mistrza 
fryzjerstwa Antoniego Cier-

plikowskiego znanego w świecie 
jako „Antoine”. Konkurs składał się 
z dwóch etapów – teoretyczne-
go ,w siedzibach szkół biorących 
udział w konkursie i praktycznego, 
który odbył się 30 stycznia. Uro-
czystość podsumowania konkursu 
odbyła się 2 czerwca br. w ZSZ nr 
5 we Wrocławiu. W swojej siedem-
dziesięcioletniej historii  szkoła 
wypracowała wiele tradycji. Jedną 
z nich jest organizowanie przed-

NA DAWIDA JAK NA RUE CAMDON W PARYŻU
Po raz pierwszy na Dolnym Ślą-
sku odbył się konkurs o tytuł 
króla fryzjerów. Organizatorem 
był Zespół Szkół Zawodowych 
nr 5 we Wrocławiu.

polskiego fryzjera Antoniego Cier-
plikowskiego, uczniowie ZSZ nr 5 
we Wrocławiu odegrali przedsta-
wienie teatralne, które wprowadziło 
widzów do świata mody i stylu kre-
owanego na Rue Camdon w Paryżu 
przez Coco Chanel i Antoniego Cier-
plikowskiego. W rolę mistrza wcielił 
się zdobywca I miejsca Michał Bo-
kota. Wykonał fryzurę, którą przed 
laty „Antoine” zrewolucjonizował 
podejście do damskich fryzur. 

Po uroczystości odbył się piknik na 
dziedzińcu szkoły. Młodzież mile spę-
dziła czas w rytmie muzyki zespołu 
„K&P musik”. Pokaz swych umie-
jętności taneczno-wokalnych dały 
dziewczęta z młodzieżowego ośrod-

ka wychowawczego w Godzięcinie. 
Wisienką na piknikowym torcie był 
konkurs fryzjerski pod tytułem „Coś 
z niczego” z wykorzystaniem darów 
natury. Uczniowie wykazali się fanta-
zją i kreatywnością w wykonaniu fry-
zur, co utrudniło pracę jurorom, gdyż 
każda praca była wyjątkowa. Jednym 
z sędziów był Adam Krupiński, który 
doskonalił swój warsztat fryzjerski 
przez 7 lat u mistrza Janusza Szy-
mańskiego – ostatniego ucznia An-
toniego Cierplikowskiego. Honorowi 
goście pogratulowali organizatorom 
przygotowania wspaniałego przed-
sięwzięcia. Obie strony mają nadzieję 
na dalszą owocną współpracę. 

Lidia Nestoruk, fot. Dorota Karbowska

stawień teatralnych spójnych  
tematyką przeprowadzanych 
w szkole konkursów. Dzięki temu 
nasi uczniowie mają możliwość 
zaprezentowania swoich talen-
tów na wielu płaszcz yznach. 
Na ceremonię zakończenia 1-szej 
edycji „Dolnośląskiego Konkursu 
o tytuł Króla Fryzjerów” przybyli 
wszyscy uczestnicy. Zwycięzcami 
zostali:

I miejsce Michał Bokota z Ze-
społu Szkół nr 2 w Dzierżoniowie

II miejsce Sandra Marchewka 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Ziębicach

III miejsce Sandra Kotlińska 
z Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych i Zawodowych w Gryfowie 
Śląskim.

By przybliżyć gościom i mło-
dzieży postać światowej sławy 

Wybór ten nie jest przypadko-
wy, by pomieścić moc atrak-
cji potrzebne było miejsce 

niezwykłe. W czasie trwania imprezy 
organizatorzy przewidzieli liczne im-
prezy towarzyszące min. spotkania 
z ambasadorami marki oraz osoba-
mi związanymi z branżą alkoholo-
wą. Oczywiście główną rolę w tym 

spektaklu odegra rum. Będzie moż-
na posmakować ponad 300 rumów 
reprezentowanych przez 40 świato-
wych marek, a barmani przygotują 
specjalne cocktaile na bazie tego na-
pitku. Będzie to doskonała okazja za-
równo do poznania nowych smaków 
jak i sposobów konsumpcji rumu.

A wszystko to we wspaniałej opra-

WROCŁAW CZERWCOWĄ STOLICĄ RUMU
I edycja Rum Love Festiwal odbędzie się w dniach 24-25.06.2017 
i w tym czasie Wrocław stanie się stolicą tego najbardziej aromatycz-
nego trunku świata. Festiwal zagości we Wrocławskim Centrum Kon-
gresowym przy Hali Stulecia. 

Patryk Kozyra – Ambasador Rum Love Festiwal 

wie muzycznej i świetlnej. Festiwal 
to także koncerty, pokazy, warsztaty 
i cała gama smaków przygotowanych 
przez szefów kuchni lokali partner-
skich. Organizatorzy spodziewają się 
kilku tysięcy gości, nie tylko z Wrocła-
wia. Kto jeszcze nie nabył biletów na 
tą oszałamiającą imprezę, ma jeszcze 
szansę.  W cenie biletu znajduje się 
100 rumów do degustacji na stano-
wiskach. Na czas trwania festiwalu, 
swoje pakiety i oferty specjalne, 
przygotowało kilka hoteli.

 tekst red.
Materiały fotograficzne dzięki BlackBeard.

Więcej informacji znajdziecie 
tutaj: www.rumlovefestiwal.com  
www.facebook.com/
rumlovefestiwal
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FI L M S  f o r  F O O D  z a p r o s i ł 
Wrocławian  do Kina Nowe Ho-
ryzonty na Filmową Europę na 

widelcu, czyli przegląd filmów kuli-
narnych, w jego ramach zobaczyli-
śmy min. „Charliego i fabrykę czeko-
lady” oraz  sławną „Ucztę Babette”. 
Przed każdym seansem serwowano 

drobny poczęstunek zainspirowany 
mającym się odbyć seansem. Browar 
Mieszczański gościł zlot foodtrucków  
wraz z towarzyszącymi ekspozycjami. 
Księgarnia Tajne Komplety uraczyła 
gości kiermaszem książek o tematyce 
kulinarnej. Nie brakowało też kon-
certów, pokazów parzenia kawy 

EUROPA NA WIDELCU JUŻ ZA NAMI!
9. edycja Europy na widelcu 2017 już za nami. Między 31 maja 
a 4 czerwca mieliśmy okazję oddać się kulinarnemu świętu nie tylko 
w samym  Rynku, ale i w kilku innych punktach Wrocławia. Rozrasta 
się nam ten festiwal.  

oraz konkursów z nagrodami. Wy-
brano także Mistrzów Dobrego 
Smaku Wrocławskich Spotkań Na-
lewkowych. Zostali nimi Wojciech 
Suchanek oraz Mariusz Fik.

Główna impreza czyli sobotni festi-
wal smaków Europy, w tym roku ob-
jął kuchnie 18 krajów. Mieliśmy oka-
zję skosztowania propozycji kuchni 
belgijskiej, chorwackiej, hiszpańskiej 
czy  węgierskiej. Po raz pierwszy po-
jawiła się kuchnia wrocławska. Chętni 
na nowe smaki musieli odstać swoje  
w horrendalnych kolejkach do kas, 
ale pogoda i przyjazna atmosfera za-
pewniona przez kolejne występy na 
scenie, umiliły czas oczekiwania. Jak 
zwykle olbrzymią popularnością cie-
szyły się pokazy gotowania  oraz Diner 
In The Sky, kulinarne doświadczenie 
wysoko pod niebem Wrocławia.  

Czas zacząć myśleć o przyszłorocz-
nych atrakcjach.

Około 20 wozów z jedzeniem, 
kawą, lodami czy słodyczami 
okupował tłum ludzi chcących 

spróbować przysmaków, które na co 
dzień przemieszczają  się po całym 
mieście. Było też stoisko akcji Polska 
Smakuje Jakością. Taste it. Urocza 
świnka promowała nasze polskie 
mięso wieprzowe w różnych od-
mianach, włącznie z hitem- „drugim 
śniadaniem”, kaszanką z burakiem, 
czy np. szarpaną wieprzowiną. Dzię-
ki  Funduszowi Promocji Mięsa Wie-
przowego  wydano ponad 100 porcji 
promocyjnych. 

Wystawa i prezentacje Food De-
sign ASP Łódź  dostarczyła nowych 
doznań wzrokowych i kulinarnych. 
Były degustacje past wegetariań-
skich, zdrowych słodyczy i pouczenie 
ekologiczne;). Urzekła nas nalewka 
na kwiatach polnych, jeszcze nie do 
dostania na rynku, mały spray, jedno 
„psiknięcie” na język- niebo w gębie! 
Słodkie, aromatyczne, jakby się jadło 
powietrze w środku lata.

Samemu przyrządzić, ugotować, 
zjeść i podzielić się z otoczeniem – 
to dopiero zabawa. 

Dlatego dużym w zięciem cieszyły 
się warsztaty kulinarne, których te-
matyka  skupiała się na ziemniaku. 

ZLOT FOOD TRUCKÓW
“FOOD O’CLOCK FESTIVAL & BEER O’CLOCK”

Ford trucki wszędzie gdzie okiem sięgnąć… wspaniała oprawa lekko 
zachmurzonego nieba, które pozwoliło odpocząć od upałów, luźna 
niezobowiązująca, rodzinna atmosfera- to w skrócie opis Food O’clock 
Festival & Beer O’clock. Do tego plac zabaw dla dzieci, warsztaty, wy-
stawy i degustacje najróżniejszych smaków,  zdecydowało o sukcesie 
tej niedzielnej imprezy w Browarze Mieszczańskim na Hubskiej.

Uczestnicy mogli ugotować min. 
„włochate knedliki” czy  irlandzkie 
placki ziemniaczane. I nawet deszcz 
na sam koniec tego nie popsuł.

 Tekst i foto Aleksandra Wiśniewska
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MUZYKA
Czerwiec to prawdziwa gratka dla 

melomanów. Jest w czym wybierać: 
od metalu, aż po jazz fusion. Wro-
cław odwiedzą doskonali muzycy, 
którzy cieszą się światowym uzna-
niem. 

Rotting Christ – przedstawicie-
le greckiej sceny blackmetalowej 
zagrają we Wrocławiu 10 czerwca 
w klubie Firlej. W tym roku przypa-
da 30. rocznica działalności zespołu.  
W 2016r. wydali bardzo dobrze przy-
jęty dwunasty studyjny album. Dla 
fanów cięższej odmiany metalu po-
zycja obowiązkowa! 

Prawdopodobnie najpopularniej-
szy skrzypek na świecie i znakomity 
artysta – Nigel Kennedy, zawita do 
Wrocławia 11 czerwca w hali Orbi-
ta. Znany z licznych eksperymentów 
w muzyce klasycznej (interpretacja 
muzyki Jimiego Hendrixa na albu-
mie The Kennedy Experience, czy 
twórczości grupy The Doors w Riders 
on the Storm: The Doors Concerto 
– Kennedy & Jaz Coleman), tym razem 
wystąpi w projekcie Komeda & My 
Word, prezentując utwory polskie-
go kompozytora. Będzie to nie tylko 
hołd dla Komedy, ale również świa-
dectwo emocjonalnej więzi Kenne-
dy’ego z Polską.

Entuzjaści muzyki jazzowej mogą 
zacierać ręce. W czerwcu wystąpią: 
Wynton Marsalis i Chick Corea. 
Ten pierwszy 13 czerwca odwiedzi 
Narodowe Forum Muzyki , aby 
przybliżyć historię jazzu z naciskiem 
na ducha swingu. Legendarnego 
kompozytora i wirtuoza trąbki mu-
zycznie wspierać będą połączone 
siły kierowanej przez niego Jazz 
at Lincoln Center Orchestra oraz 
polskiej orkiestry symfonicznej  
– NFM Filharmonia Wrocławska. 

Chick Corea to nie tylko wybitny 
pianista i kompozytor, ale również 

jeden z prekursorów wykrystalizo-
wanego w latach 70. gatunku jazz 
fusion. Muzyk już zapisał się na kar-
tach historii zakładając przełomowy 
zespół Return to Forever i odbiera-
jąc nagrodę NEA Jazz Masters Award  
w 2006 roku. We Wrocławiu wystą-
pi 22 czerwca w hali Orita ze swoją 
grupą Chick Corea Elektric Band 
w oryginalnym składzie. Zobaczy-
my więc jednego z najlepszych 
współczesnych jazzowych basistów 
– Johna Patitucciego, gitarzystę 
Franka Gambale’a, perkusistę Da-
ve’a Weckla oraz saksofonistę Erica 
Marienthala. 

Cudze chwalimy, ale swoje też 
znamy! Podczas organizowane-
go w Centrum Historii Zajednia 
WrocLove Fest 2017 w dniach 16-
17 czerwca można będzie usłyszeć: 
Lao Che, Jelonka, Nocnego Ko-
chanka, Mesajah, Hey, Smolik/
Kev Fox/Skubas, Mioush x FDG 
Orkiestra oraz Darię Zawiałow. 
W ramach festiwalu wystąpi rów-
nież irlandzko-amerykański zespół 
Flogging Molly. To przedstawicie-
le celtic punk rocka, czyli gatunku 
powstałego z połączenia ludowych 
motywów z ostrymi zagrywkami 
zakorzenionymi w klasycznym pun-
ku. Na ich energetyczny koncert za-
praszamy 19 czerwca do Centrum 
Koncertowego A2.

Sepultura to już ikona muzyki 
metalowej. Brazylijscy muzycy wie-
lokrotnie przekształcali swój styl od 
death metalu, thrashu, aż po gro-
ove metal. Charakterystycznym dla 
zespołu jest również wzbogacanie 
swojego brzmienia o etniczne, po-
łudniowoamerykańskie motywy. 
Zespół wystąpi 18 czerwca w Cen-
trum Koncertowym A2. Grupa 
promuje wydany 17 stycznia 2017r. 
czternasty album studyjny – Machi-
ne Messiah. Oprócz nowego mate-
riału z pewnością nie zabraknie „Ro-
ots Bloody Roots”, czy „Arise”.

FILM
Sezon wakacyjny to nie tylko filmy 

nastawione na zysk. Oprócz blocku-
sterów znaleźć można naprawdę in-
teresujące, niezależne dzieła. 

9 czerwca
Do k in wejdzie nowa wersja 

Mumii z 1999 roku. Tym razem fabu-
ła koncentruje się na Nicku Mortonie 
– komandosie marynarki wojennej, 
który wyrusza do Iraku, aby odna-
leźć ukrytych w bunkrze terrory-
stów. Na miejscu wraz z grupą od-
krywa starożytny grobowiec. W roli 
głównej Tom Cruise, ale na ekranie 
zobaczymy także Russela Crowe’a 
oraz Sofię Boutellę. 

MUZYKA, FILM I WROCŁAW
Wakacje tuż-tuż, we Wrocławiu mnóstwo dobrej muzyki, a na ekra-
nach kin ciekawie zapowiadające się tytuły. Czy można lepiej rozpo-
cząć lato, niż z solidną dawką przyjemnej kultury? 

Intymna, szczera i refleksyjna hi-
storia reżysera Guðmundura Arnara 
Guðmundssona, który w filmie Ser-
ce z Kamienia ukazuje obraz mło-
dości i jej wpływ na kolejne etapy 
życia. Film zagłębia się w historię 
dwóch nastolatków wchodzących 
w okres dojrzewania i poznawania 
swojej seksualności. Obraz ukazu-
je ponadto silę natury – często bu-
dzącą zachwyt, ale i napawającą lę-
kiem. Guðmundsson jest zdobywcą 
Złotej Palmy za krótkometrażowy 
film Fiord Wielorybów w 2013 roku.

16 czerwca
Kolejna próba zmierzenia się 

z legendą Króla Artura. Tym ra-
zem w wykonaniu Guy’a Ritchie-
go – twórcy Przekrętu, czy dwóch 
części Sherlocka Holmesa z Rober-
tem Downey Jr. w roli głównej.  
Król Artur: Legenda miecza ukazu-
je losy bohatera od zdobycia mie-
cza Excalibur i dołączenia do rebelii 
przeciwko okrutnemu tyranowi.  
W roli tytułowego króla Charlie Hun-
nam, a na ekranie towarzyszą mu Jude 
Law, Eric Bana oraz Djimon Hounsou.

Dla fanów lekkich komedii z pie-
przykiem proponujemy Ostrą Noc 
ze Scarlett Johansson. Fabuła sku-
piona jest wokół pięciu przyjaciółek 
z college’u, które spotykają się po 
10 latach na panieńskim weeken-
dzie w Miami. Dobrą zabawę prze-
rywa jednak przypadkowa śmierć 
striptizera. 

23 czerwca
Thriller szpiegowski ze znakomitą 

obsadą to zawsze dobry wybór na 
kinowy seans. Tożsamość zdrajcy 
przedstawia historię agentki CIA, 
która z pomocą tajemniczego szpie-
ga MI5 próbuje powstrzymać terro-
rystów przed biologicznym atakiem 
na Londyn. W rolach głównych No-
omi Rapace (niezapomniana Lis-
beth Salander z serii Millenium) oraz 
Orlando Bloom. W filmie zobaczymy 
także Michaela Douglasa, Johna 
Malkovicha oraz Toni Collette.

Czerwony żółw to nagrodzony 
dwiema nagrodami Annie (najlep-
szy pełnometrażowy niezależny 
film animowany oraz niezależny 
film animowany) obraz Michaela 
Dudoka de Wita – laureata Oscara 
za krótkometrażową animację Oj-
ciec i córka. Jego najnowsze dzieło 
to historia rozbitka, który podczas 
sztormu ratuje się na tropikalnej 
wyspie. Wszystko przedstawione 
w pięknej, poetyckiej opowieści 
o cyklach natury i biegu życia. 

30 czerwca
Weterani kina – Morgan Freeman, 

Michael Caine oraz Alan Arkin na-
padną na bank, który pozbawił ich 
oszczędności. To wszystko w filmie 
W starym dobrym stylu – remake’u 
komedii z 1979 roku. Oprócz genial-
nych odtwórców głównych ról na 
ekranie zobaczmy również Matta 
Dillona oraz Christophera Lloyda. 

Marc Webb, twórca dwóch czę-
ści Niesamowitego Spider-Mana 
oraz zaskakującego 500 dni miłości, 
przedstawia film Gifted. Jest to hi-
storia o Franku. Mężczyzna samot-
nie wychowuje swoją niezwykle 
uzdolnioną siostrzenicę. Gdy talent 
dziewczynki ujawnia się, zostaje 
zmuszony zawalczyć o prawa rodzi-
cielskie z jej babcią. W roli głównej 
Chris Evans. 

Aquarius to nazwa rezydencji 
zbudowanej w 1940 roku. 65-letnia 
wdowa Clara jest jej ostatnią miesz-
kanką. Przysięgła opuścić to miejsce 
dopiero po swojej śmierci. Rozpo-
czyna walkę ze spółką, która ma 
inne plany na zagospodarowanie 
tego terenu. Dzięki tym działaniom 
Clara ucieka od codziennej rutyny 

i tęsknoty za bliskimi. W roli głów-
nej Sonia Braga – niezapomniana 
Leni Lamaison z Pocałunku kobiety 
pająku i największa gwiazda brazy-
lijskiego kina. 

7 lipca
Edgar Wright, twórca świetnej 

komedii kryminalnej Hot Fuzz, po-
wraca z nowym filmem. Baby Driver 
przedstawia losy młodego chłopa-
ka, który chce zerwać z kryminalną 
przeszłością. Zmuszany jednak do 
pracy dla bossa mafii zostaje wro-
biony w napad skazany na niepo-
wodzenie. W filmie występują: An-
sel Elgort, Kevin Spacey, Jamie Foxx, 
 Lily James i Jon Bernthal. 

Nowa komedia kryminalna rów-
nież na naszym rodzimym podwór-
ku. Juliusz Machulski i jego premie-
rowy film Volta. Poznajemy w nim 
historię Bruna Volty, który postana-
wia zdobyć drogocenny przedmiot 
znaleziony w ścianie starej kamieni-
cy przez nowo poznaną znajomą – 
Wiki. Niewinnie wyglądająca dziew-
czyna okazuje się jednak godnym 
rywalem. Na ekranie zobaczymy 
m.in.: Olgę Bołądź, Roberta Więc-
kiewicza, Tomasza Kota, Andrzeja 
Zieliskiego, czy Cezarego Pazurę.  

Daniel Świerczewski

Źródła:
Nigel Kennedy – jazzforum.com
Wroclove – pitupitu.pl
Król Artur – naekranie.pl
Baby driver – impawards.com
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MMiięddzynaroddowy FFesttiiwall
Henryka Wieniawskiiegooo

w Szczawnie-Zdddrojjjuuuuu52.
Szczawno-Zdrój

15–18 czerwca 2017

Patronat honorowy nad festiwalem objęli
Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wanda Zwinogroodzka

Senator Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Szwed
Burmistrz Szczawna-Zdroju Marek Fedoruk

Dyrektor Teatru Zdrojowego Jowita Karczewska-Kozak
Dyrektor artystyczny Festiwalu Maciej Kieres

ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU www.facebook.com/FestiwalWieniawskiego www.teatr-zdrojowy.pl

Na koncerty festiwalowe wstęp wolny. Na koncert inauguracyjny 15 czerwca oraz koncert finałowy 18 czerwca
obowiązują bezpłatne wejściówki, do pobrania w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju.

Dofinansowano
ze środków

Ministra Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego

Festiwal
współfinansowany
ze środków Gminy
Szczawno-Zdrój

Szczawno-Zdrój

caffe

Organizatorzy
Festiwalu

Partnerzy Festiwalu Patroni medialni

15 czerwca, czwartek, godz. 1830

Deptak spacerowy przy Teatrze Zdrojowym
Złożenie kwiatów ppod tablicą ppamiątkową

Henryka Wiiieniawskiego

15 czerwwwca, czwaaartek, godddz. 1900

Teatr Zdddrojowy
KKKoncert IIInaaauguracyjny

Maaaria Włoszczooowska skrzypccce
/Laureaaatka Międzynaaarodowego Konnnkursu

Skrzypcowwwego im. H. Wieeeniawskiego w Poznaniu/
JJJulittta Przyyybyyylska-Nowak fortepppppian

JJJarosław Pietrrrzak skrzypce
Annnna Duczmal---Mróz dyrygennnt

Orkiestra KKKameralna Pooolskiego Radiaaa Amadeus

K. Szymanowskkki Etiuda b-moll
FFF. MMMeeennndddeeelllssssssooohhhhhnnn KKKooonnnccceeerrrttt pppooodddwwwóóójjjjnnnyyy ddd-mmmooollllll nnnaaa ssskkkrrrzzzyyyypppccceee i fffooorrrttteeepppiiiaaannn

W.A. MMMozart Koncert skrrrzypcowy G-dur KKKV 216
L. vvvan Beethoven Sonata księżycowa ooop. 27 nr 2 (opr. JJJakub Kowalewskkki)

16 czeeerwca, piąąątek, godzzz. 1900

TTTeaaatttrrr ZZZddddrrrooojjjooowwwyyy
Koncert kameralny „Paganiiiniana”

Davide Alooogna (Włochy) skkkrzypce
GGiiuulliioo TTaammmppaalliinnii ((WWłłoocchhyy)) ggiittaarraa

N. Paganini Sonata Concertata, Cantabile,
Sonata nr 4, Capriccio 24

H. Wieniawski Kaprysy op. 18
M. de Falla Danza de laa vida breve

I. Albeniz Mallorca
A. Piazzooolla Da Histoire du Tango

Bordeeello 1900, Café 1930

1777 czerwca, sobota, godz. 1900

TTTeeeatr Zdrojowy
Koncccert Symfoniczny

Stefan Plewniak skrzypce
Marta GGGardolińska dyrygent

Orkiestra Symfffoniczna Il Giardino d’Amore

H... Wieniawski Konnncert skrzypcowy fis-moll nr 1 op. 14
K. Szymanowskkki Koncert skrzypcowy nr 2 op. 61

18 ccczerwca, niedziela, godz. 1900

Teatr Zdrojowy
Konnncert Finałowy

VVVeriko Tchummmburidze (Gruzja) skrzypcee
/Laureeeatka I Nagrodddy Międzynarodowego Konkkursu
SSSkkkrzzzzyyypppccccooowwweeegggooo immm. H. Wieniawskiego w Poznanniu/

Gabriell Chmura dyrygent
Orkiestra Symfoniczzna Narodowego Forum Muuzyki

Filharmmonia Wrocławska

H. Wieniawski Koncert skrzypcowy d-moll nr 2 op. 22
L. van Beethoven V Symfonia c-moll op. 67



Kolejne impresje były coraz lep-
sze. Pierwszym przystankiem 
w naszej podróży były Góry 

Północnoalbańskie zwane Alpami 
Albańskimi lub Górami Przeklętymi. 
Wybrane przez nas miejsce docelo-
we to malowniczo położona wioska 
Theth w dolinie noszącej tę samą 

ALBANIA – KRAJ WOLNOŚCI
Kiedy mówiłyśmy znajomym, że jedziemy do Albanii, spotykałyśmy 
się z jedną, standardową reakcją: „Nie boicie się!?”. No tak – dziki kraj, 
pośrodku niczego, a w nim my – dwie bezbronne kobiety. Jakież myl-
ne okazało się wyobrażenie o tym kraju, miałyśmy okazję przekonać 
się już na lotnisku w Tiranie. Podjęta tam próba wymiany waluty 
w lotniskowym kantorze skwitowana była szerokim, szczerym 
uśmiechem ze strony obsługi oraz idealnie wypowiedzianym „dzię-
kuję” w języku polskim. 

Gorące źródła nieopodal Permet

Theth

Jezioro Ochrydzkie

Mieszkanki Theth przed budynkiem szkoły

Spotkane na szlaku

nazwę. Po zapoznaniu się z relacjami 
kilku blogerów, byłyśmy gotowe na 
problematyczą drogę, nie sądziłyśmy 
jednak, że trudna, szutrowa droga do 
Theth okaże się zwyczajnie… bra-
kiem drogi. Na przełęczy Qafe Thore 
podejmujesz decyzję – jedziesz, albo 
nie jedziesz. I jest to decyzja bez od-
wrotu, bo zawrócić nie ma jak. Skut-

kiem decyzji na tak, było pokonanie 
17 km w 3 godziny i słowa mojej 
towarzyszki, która prowadziła auto:  
„Ja stąd nie wracam! Nie ma mowy” 
– i bynajmniej nie wynikało to z za-
chwytu obłędnymi widokami.

Na szczęście po przejechaniu ostat-
ni raz rzeki, znalazłyśmy się w miejscu 

docelowym. Pensjonat, który wybra-
łyśmy był, podobnie jak inne o tej 
porze roku, zupełnie pusty. Jak się 
okazało podczas kolejnych dni, były-
śmy chyba jedynymi turystami w ca-
łej okolicy w tym czasie, a na szlakach 
spotykałyśmy najczęściej różnego ro-
dzaju zwierzęta. I to jest kwintesencja 
Albanii: pustka, wolność, otwartość, 

serdeczność. Nasi gospodarze co-
dziennie raczyli nas wyśmienitym, 
w 100% naturalnym jedzeniem. Tego 
typu żywność jest u nas określana 
mianem „bio”, można kupić ją w tylko 
określonych miejscach, w niewielkich 
ilościach i za wysoką cenę. W Górach 
Północnoalbańskich, z racji izolacji, 
mieszkańcy wszystko przygotowują 
sami. Natomiast codzienny stan rze-
czy, czyli świeżo wypieczony chleb 
każdego poranka, własny miód, kon-
fitury, własne jajka, własne masło 
i ziołowa herbata własnoręcznie 
uzbierana na górskich zboczach to 
jest dla nich tak naturalne, jak dla 
nas zakupy w markecie pod szyldem 
owada w czerwono-czarnym umasz-
czeniu. 

Serdeczność mieszkańców z jaką 
zetknęłyśmy się podczas pierwszych 
kroków w Albanii była dla nas zaska-
kująca. Można śmiało mówić o typo-
wej, albańskiej gościnności, czego 
najlepszy obraz miałyśmy w wiosce 
Nderlisaj, która znalazła się na trasie 
naszego trekkingu do Błękitnego Oka 
(Blue Eye). Wioska ta zamieszkała jest 

na stałe przez około 20 osób, z cze-
go połowę miałyśmy okazję spotkać 
zwyczajnie przez nią przechodząc, 
natomiast 6 osób ugościło nas jak 
dawno niewidzianych krewnych w 
swoim domu. Wszyscy niezwykle ra-

dośnie chcą pokazać  to co u nich naj-
lepsze, najpiękniejsze – Maria dum-
nie prezentowała swój młyn wodny,  
w którym przy pomocy żarna wytwa-
rza mąkę. Jeden z jej synów wprowa-
dził nas na półkę skalną, na której 
swój początek ma lazurowo-niebieski 
wodospad, natomiast inny zaprosił 
nas na kawę do ich domu rodzinne-

go, wskazując drogę pośród ogrodze-
niowego labiryntu, w którym znala-
złyśmy się przechodząc przez wioskę. 

Po 3 dniach absolutnej sielanki  
w Theth przyszedł czas na stolicę. 
Dzięki uprzejmości syna gospodarzy, 

drogę powrotną do przełęczy poko-
nałyśmy w nieco ponad 2 godziny, 
ponieważ nasz kierowca miał duże 
doświadczenie w tych warunkach 
drogowych. Po dotarciu do Tirany, 
gdzie realizowałyśmy oficjalną część 
naszej podróży, dopadła nas depre-
sja wynikająca ze zderzenia dwóch 
światów: tego absolutnie naturalne-
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Anna Woźna – pracownik naukowy Politechniki Wrocławskiej, swój czas dzieli pomiędzy 
wiele pasji takich jak podróże, góry, fotografia, gotowanie i muzyka.

Jezioro OchrydzkieWodospad w Nderlisaj

Przełęcz Thore

Droga do Theth

Tirana po zmroku

Niebiskie Oko (Blue Eye) w Górach Północnoalbańskich

go i odludnego z tym betonowym, 
wręcz przeładowanym istnieniami 
ludzkimi. Będąc w Tiranie, drugiego 
dnia zdecydowałyśmy wyrwać się nad 
Jezioro Ochrydzkie na granicy z Ma-
cedonią – jedno z najstarszych jezior 
w Europie, jego głębokość sięga na-
wet do około 300 m. Naszym przy-
stankiem, wbrew przewodnikom, nie 
był Pogradec – miejscowość wypo-
czynkowa tylko mała rybacka wioska 
Lin. I znowu byłyśmy jedynymi turyst-
kami w tej okolicy, usiadłyśmy w jed-
nej z opustoszałych restauracji i delek-
towałyśmy się endemiczną odmianą 
pstrąga – koran. Krajobraz wschodu 
kraju był zdecydowanie odmienny 
od poznanego przez nas dotychczas 
kawałka kraju i rozpieszczał nas po-
jawiającymi się co jakiś czas tęczami 
w różnych miejscach na niebie. 

Ostatniego wieczoru w stolicy, 
okazało się, że zyskuje ona mocno 
po zmierzchu i jest to zdecydowanie 
najlepszy sposób aby ją „przetrwać” . 
Kolejnymi punktami naszej podróży 

była słynna, droga pomiędzy Wlorą 
a Sarandą, owocująca przepięknymi 
widokami malowniczo rozsianych po 
wybrzeżu miejscowości nad Morzem 
Jońskim. Zbliżając się coraz bardziej 
do greckiej granicy, nie da się pominąć 
wpływów tej kultury. Chociażby w Hi-
mare – jednym z naszych przystanków 
na trasie funkcjonuje spora mniejszość 
grecka i delektować można się tam hel-
leńskimi specjałami w jednej z typowo 
greckich tawern. 

Nasza podróż zwieńczona została 
wizytą w Gijokastrze, mieście wpisa-

nym na Listę Światowego Dziedzic-
twa UNESCO, gdzie zgubić można się 
w gąszczu wąskich, klimatycznych uli-
czek. Cudownym finałem naszej po-
dróży była kąpiel o wschodzie słońca 
w gorących źródłach nieopodal Per-
met. I znów muszę to podkreślić,  by-
łyśmy tam absolutnie same. Tym Alba-
nia o tej porze roku (maj) wyróżnia się 
na pewno pośród innych destynacji. 
Jeśli szukasz spokoju, serdeczności, 
otwartości, wolności i prawdy – mu-
sisz się tam wybrać! 

Faleminderit Albania!
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Planowanie długiego wyjazdu 
rozpoczyna się na długo przed 
samym urlopem. Rezerwujemy 

bilety, kupujemy potrzebne rzeczy, 
upewniamy się, że nie zapomnieli-
śmy o najmniejszych drobiazgach. 

Jeśli mamy zwierzaki, a nie chcemy 
ich zabierać ze sobą, szukamy im 
tymczasowych opiekunów. Co jed-
nak w sytuacji, gdy ani sąsiadka ani 
rodzina nie są w stanie przygarnąć 
naszego pupila na kilka dni?

WAKACJE NA CZTERECH ŁAPACH
Upragniony urlop zbliża się wielkimi krokami. Zanim jednak wyruszy-
my w podróż warto zadbać o naszych pupili. Zwierzaki mogą jechać 
na wakacje razem z nami albo spędzić ten czas osobno… w hotelu.

Wczasy dla zwierzaka
W okolicy Wrocławia oraz 

w samym mieście działa kil-
ka hoteli dla zwierząt. Często 
są one zlokalizowane w pry-
watnych domach, których 
właściciele oferują profesjo-
nalną opiekę, czasem nawet 
połączoną z tresurą. Cena 
pobytu czworonoga zależy 
od liczby dni oraz wielkości 
pupila. Za dobę hotelo-
wą zapłacimy średnio od 
30 do 200 złotych. Może-
my zdecydować czy nasz 
czworonóg ma spędzić ten 
czas w zwykłym kojcu, od-
dzielnym pokoju, czy może 
w pomieszczeniu, w którym 
znajdą się zwierzaki jednej 
tylko płci. Hotele przyjmu-
ją nie tylko psy i koty. Bez problemu 
możemy oddać pod opiekę także gry-
zonie, ptaki i gady.

Przed oddaniem naszego pupila 
do hotelu warto pamiętać by zabrać z 
nim książeczkę zdrowia z aktualnymi 
szczepieniami, własną smycz, a nie-
kiedy także kojec i ulubioną zabawkę. 
Wyżywienie można zapewnić psu sa-
memu lub zdecydować się na bogate 
menu – od karm wysokiej jakości po 
dania gotowane. 

Oferty hoteli bogate są również 
w liczne udogodnienia. Podczas 
pobytu nasz pupil może skorzystać 
ze spa – strzyżenie, mycie, czesanie. 

Właściciel może nawet otrzymać 
bezpłatne doradztwo behawioralne. 
Dodatkowo zapłacimy za zwierzaka 
przyjmującego leki lub agresywnego 
dla innych.

Pupil – odkrywca
Inną opcją jest także zabranie psa 

razem z nami. O czym należy pamię-
tać, gdy bierzemy czworonoga w po-
dróż? Przede wszystkim o książeczce 
zdrowia z aktualnymi szczepieniami. 
Na wycieczki zagraniczne przyda się 
również paszport zwierzęcia. Nale-
ży mieć również na uwadze, że pies 
również musi posiadać swój bilet, 

np. w PKP. Warto również 
zaopatrzyć się w przydatne 
gadżety, które nie tylko uła-
twią podróż, ale i pozwolą 
uniknąć nieprzyjemnych 
niespodzianek.

Niektóre psy ciężko zno-
szą jazdę samochodem lub 
innym środkiem lokomocji. 
Przydatne mogą okazać 
się środki farmakologiczne.  
Psu można podać zwykły 
aviomarin (po dostosowaniu 
dawki do wagi psa i konsul-
tacji z weterynarzem) lub 
specjalne tabletki na uspo-
kojenie. Jeśli zamierzamy 
podróżować wyłączenie 
autem, należy kupić pasy 
dla psa albo zainwestować 
w smycz zakończoną wpin-

ką do nich. W razie wypadku czy 
gwałtownego hamowania utrzymają 
one zwierzę na miejscu i zabezpieczą 
przed obrażeniami. Dobrym pomy-
słem będzie także specjalna klatka lub 
transporter.

Na wakacje spędzane nad wodą 
warto zaopatrzyć psa w kamizelkę 
ratunkową, która pozwoli mu pły-
wać bez obaw, że utonie. Niezbędne 
w podróży będą także bidon ze świe-
żą wodą oraz pudełko turystyczne do 
przechowywania karmy. Nie należy 
także zapominać o ulubionej zabawce 
naszego pupila, spacerach i zabawie. 

Anna Wójcik

Pszczoły to ostatnio temat dość 
często pojawiający się w prasie, 
radio czy telewizji. Coraz czę-

ściej wiadomości o nich są utrzymane 
w alarmującym tonie, mnożą się do-
niesienia o zwiększonej umieralności 
tych pożytecznych owadów. Wiele 
osób przekonuje, że warto się bliżej 
zainteresować tematem właśnie z 
powodu katastrofalnych skutków 
jakie może za sobą nieść całkowite 
wyginięcie gatunku. 

Postanowiliśmy sprawdzić, jak 
jest w rzeczywistości, rozmawiając o 
pszczołach z osobą zajmującą się nimi 
od kilku lat. Marek Kapłon, mieszkają-
cy we Wrocławiu, postanowił podzie-
lić się swoją wiedzą, doświadczeniem 
i przemyśleniami na temat tego zaję-
cia. Rozmawialiśmy o kilku ważnych 
tematach związanych z życiem w to-
warzystwie pszczół. 

Jak się zostaje pszczelarzem?
Jak to się w ogóle w Twoim przy-

CO DAJĄ NAM PSZCZOŁY?
Ostatnio słyszymy coraz częściej 
o tym, że pszczoły wymierają. 
Bez nich zagrożony jest cały 
ekosystem. Czy jednak pszczoły 
dają tylko miód i zapylają rośli-
ny? Zapytaliśmy o to pszczela-
rza Marka Kapłona. 

padku zaczęło? Co było takim 
punktem zwrotnym, jak podjąłeś 
decyzję o tym by w ogóle zająć się 
hodowlą pszczół?

– Muszę przyznać, że to był kom-
pletny przypadek jeśli chodzi o roz-
poczęcie mojej działalności pszcze-
larskiej. Pewnego dnia odwiedził 
mnie człowiek w jakieś tam sprawie, 
naprawiałem mu samochód bodajże. 
Mieszkam pod Lasem Mokrzańskim 
i kiedy tak rozmawialiśmy on się roz-
glądał i nagle ni stąd ni zowąd wypa-
lił: „Panie Marku, Pan ma tutaj idealne 
warunki do hodowli pszczół”. Mnie za-
murowało, odpowiadam mu więc, że 
ja się na tym nie znam, że mam obec-
nie bardzo dużo zajęć, że brak czasu 
ciągły. On się jednak nie poddawał i 
na koniec powiedział, że te pszczoły 
to mi niedługo przywiezie. Minęło 
kilka tygodni, może miesiąc, ja zdą-
żyłem już o całej sprawie zapomnieć, 
a on nagle się zjawił z jednym ulem. I 
się tak zaczęło. Był jeden, pojawił się i 
drugi. Nagle się wyroiły w dużej ilości, 
więc było już dziewięć. No i tak to się 
właśnie zaczęło, w tej chwili mam tych 
uli w sumie czterdzieści. 

A kiedy to było, ile czasu zajmuje 
takie rozwinięcie hodowli?

- Cztery lata temu. W tym czasie 
udało mi się tak rozwinąć stan posia-
dania. Choć po tej zimie to poniosłem 

znaczne straty i w tej chwili mam tych 
uli w sumie dwanaście zapełnionych.

O to duża strata. Dlaczego tak się 
właśnie dzieje, że pszczoły wy-
mierają. Wspomniałeś o zimie, czy 
to nie jest trochę tak, że po kilku 
ostatnich bardzo łagodnych w su-
mie zimach nagły powrót mrozów 
sprawia, że pszczoły giną? Może to 
jest jedna z przyczyn?

– Ta zima może nie była aż taka 
ostra, ale długotrwała. Później dłu-
go, długo nie było też dobrej pogo-
dy, cały czas padały deszcze. Pszczoły 
cały czas siedziały w ulach, wykoń-
czyły je bakterie, grzyby. Po samej zi-
mie nie było jeszcze tak źle, ale przez 
to że do początku maja była kiepska 
pogoda to na pewno zdziesiątkowało 
je ostatecznie. Mimo tego, że rośliny 
zaczynały kwitnąć to one nie latały 
z powodu deszczu. I praktycznie co-
dziennie, kiedy sprawdzałem, to oka-
zywało się że kolejne ule po prostu  
w całości wymierały. 

To wydają się być całkiem natural-
ne przyczyny. Z powodu deszczu nie 
mogły latać, a kwiecień to miesiąc 
w k tór ym królowa składa jaja. 
I pszczoły zaczynają karmić larwy, 
potrzebują do tego dużo pokarmu. 
Jeśli nie latają to po prostu zaczyna 
brakować tego pokarmu, więc słabną 
i w końcu wymierają. Ale nie załamu-

ję się, już pracuję nad odrodzeniem 
stanu posiadania, myślę że za dwa 
lata się to odrodzi. Jeśli oczywiście 
wszystko pójdzie dobrze.

Jak wygląda praca 
pszczelarza?
Miejmy nadzieję. Powiedz może 
właśnie coś więcej o tym, jak w 
ogóle wygląda praca pszczelarza? 
Czy to jest zajmujące zajęcie, pod 
względem czasowym na przykład?

– Tak średnio co dwa tygodnie 
trzeba zrobić przegląd każdego ula, 
więc trochę czasu to zajmuje. Jeśli 
jest sezon kwitnienia, tak jak teraz 
był rzepak i zaczyna się akacja, to 
częściej, bo trzeba często zmienić 
lub uzupełnić ramki z węzą, co rów-
nież pochłania czas. Węza, później ci 
pokażę, to jest taka ramka drewniana 
z wypełnieniem woskowym, które 
one wypełniają miodem. No i wła-
śnie kolejna sprawa – trzeba szybko 
ściągnąć miód. Teraz musiałem szyb-
ko uporać się z rzepakowym, bo ktoś 
tam niedaleko pod lasem zasiał i przy-
gotować miejsce na akację.

No właśnie, czyli to stąd, od pór 
kwitnienia są różne rodzaje mio-
du, prawda?

– Tak, to właśnie tak jest. Wie-
lokwiatowego co prawda u mnie 
w ogóle nie było, ze względu wła-

śnie na deszcze. Teraz mam już miód 
rzepakowy odwirowany, niebawem, 
za jakieś dwa tygodnie będzie akacjo-
wy. Po akacji jest trochę przerwy, przy 
czym jest to bardzo niespokojny czas 
dla pszczół. One się bardzo denerwu-
ją wtedy, bo nie mają co robić. Potrafi 
dojść nawet do wojny pomiędzy ula-
mi, bo kradną sobie nawzajem miód. 

Naprawdę, kradną miód i walczą 
o niego?

– Tak, trzeba uważać w tym okresie 
właśnie. My pszczelarze radzimy so-
bie w ten sposób, że zamykamy prze-
lotki do minimum, tak by mogła się 
przedostać jedna lub dwie pszczoły 
naraz. Wówczas strażnicy sobie ra-
dzą z takim naporem, jeśli natomiast 
zostawić je otwarte to może dojść do 
poważnej wojny. Pszczoły potrafią 
się wyciąć nawzajem w pień, całe ule 
mogą z łatwością być zniszczone.

Po tym trudnym okresie jest lipa. 
Wówczas zbieram miód i wywożę 
ule do Wolimierza, bo w górach jest 
to wszystko z dwutygodniowym 
opóźnieniem, więc mam szansę na 
to, by jeszcze raz zebrać lipę, a po-
tem zostawiam już tam na grykę, bo 
tam to jest siane w dość dużych ilo-
ściach. No i ostatni zbiór to jest kwiat 
nawłoci, nawłociowy miód to jeden 
z najlepszych. Mój ulubiony na pewno. 
Ma bardzo intensywny zapach i smak.
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Czyli jednak trochę tej pracy przy 
pszczołach jest, one nie robią 
wszystkiego za człowieka.

– Tak, w sezonie, który trwa od 
kwietnia do końca sierpnia to napraw-
dę jest co robić. Ja zresztą rozpoznaję 
już teraz pory roku po tym co kwitnie 
i jaki miód zbieram. 

No właśnie, taka hodowla to na 
pewno coś, co pozwala na zbli-
żenie do rytmu życia zgodnego 
z naturą. Nie tylko poprzez kon-
takt z owadami, ale również po-
przez dopasowanie aktywności do 
rytmu zachowania przyrody. Masz 
dużo pracy wiosną i latem, kiedy 

większość ludzi pracujących bierze 
urlop. 

– Coś w tym jest, to prawda. 

Jeśli mogę tak powiedzieć to ży-
jesz z tym miodem. Jak to jest na 
co dzień?

– W domu całkowicie wyeliminowa-
liśmy cukier, nie mamy czegoś takiego. 
Używamy miodu do wszystkiego – do 
ciast, naleśników, sery, kawy, herbaty 
i tak dalej. Wszystko jest z miodem. 

Zdrowo. Bez cukru, to raz, a dwa 
– miód też ma swoje właściwości

– Zdrowo. Przez całą zimę nie mia-
łem nawet kataru. 

Dlaczego pszczoły giną?
Jeszcze jedna kwestia mnie nurtu-
je. Jak rozumiem, jest społeczność 
pszczelarska, która się ze sobą 
kontaktuje. Są oczywiście jakieś 
okazje w rodzaju jarmarków i tak 
dalej, ale mnie bardziej interesuje 
współpraca przy hodowli. 

– Oczywiście, że się kontaktujemy. 
Ostatnio to informujemy się głów-
nie o zagrożeniach, właśnie głównie 
związanych z lokalnym wymieraniem 
pszczół. 

Właśnie, to mnie interesuje szcze-
gólnie, bo dużo się o tym dziś sły-
szy. Czy są jakieś wśród was przy-
puszczenia, zastanawiacie się nad 
tym, macie własne spojrzenie na 
tę kwestię? Czy to jest wina pogo-
dy czy zanieczyszczeń lokalnych, 
jakie jest Twoje zdanie?

– Na pewno pszczoły są słabsze 
niż były przed kilku laty, to widać 
dość wyraźnie. Widoczne to było już 
zeszłej jesieni, bo one wówczas po-
winny być najsilniejsze a były dość 
zmęczone. Ilość tych pszczół w do-
brej kondycji wpływa na to ile ich 
przeżyje. W letargu tworzą kokon, 
w którym się przemieszczają, ogrze-
wając się nawzajem. Część z nich 
wymiera w trakcie, jeśli jest ich zbyt 
mało giną wszystkie.

- Czy właśnie masz takie informa-
cje o stratach jak u Ciebie?

- Tak, mam ule tu we Wrocławiu 
i w Wolimierzu, czytałem i słysza-
łem, że duże straty były właśnie w 
tym roku w okolicach Jeleniej Góry.  

Prawdopodobnie chodzi o długo-
trwałość mrozu, nie było w tym roku 
przerw.

Ale to jest przyroda, nie można 
w to ingerować. Wymarły te słabsze, 
zostały najsilniejsze. Ja jestem tego 
zdania, dlatego też nie podaję żad-
nych antybiotyków i tabletek, co część 
pszczelarzy robi. Uważam, że to jest 
osłabianie gatunku. I tu też upatruję 
zwiększonej śmiertelności pszczół, 
bo organizm wzmocniony sztucznie 
będzie się bronił inaczej. Ja pozostaję 
przy naturalnych metodach, najsil-
niejsze przeżywają i nimi się zajmuję.

- A czy takie leki mogą mieć wpływ 
na to, jaki jest miód?

- Nie, one są podawane w takich 
okresach, w których pszczoły nie 
produkują miodu, a kiedy karmią 
młode. Dlatego nie mają wpływu na 

smak czy wartości odżywcze. Nie-
mniej jednak nie tylko ja uważam, 
że pszczoły słabną właśnie również 
z powodu ingerencji samych pszcze-
larzy w ich mechanizmy obronne. 
Oczywiście, jakieś opryski lub mo-
dyfikacje genetyczne roślin też mają 
jakiś wpływ na to, ale to zawiera się w 
tym, co powiedziałem wcześniej – to 
jest natura, tu nie można ingerować. 
Jeśli ktoś to robi to musi liczyć się 
 z konsekwencjami.

- Dziękuję za rozmowę, dowie-
działem się wiele na temat bycia 
pszczelarzem. Być może kiedyś 
i ja spróbuję swoich sił?

- Dziękuję również. Na pewno 
warto, o czym przekonasz się już 
po pierwszym roku przebywania 
z pszczołami. 

Krzysztof Mroczko
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Zgodnie z rozporządzeniem Mi-
nistra Środowiska, które zacznie 
obowiązywać od lipca, gminy są 

zobowiązane do selektywnego zbie-
rania następujących frakcji odpadów 
komunalnych: metali i tworzywa 
sztucznego, papieru i tektury, szkła 
oraz odpadów biodegradowalnych. 
Spółka Ekosystem działająca na zle-
cenie Gminy Wrocław od 1 stycznia 
2017 r. wprowadziła nowe zasady 
odbioru odpadów, które obowiązy-
wać będą przez 4 lata. Wrocławianie 
nie muszą się zatem obawiać dodat-
kowych obowiązków i komplikacji 
związanych z segregacją śmieci. 

Zmiany są koniecz-
ne, ponieważ– zgod-
nie z wytycznymi UE 
– w 2020 r. musimy uzy-
skać 50-proc. poziom 
recyklingu i przygoto-
wania do ponownego 
użycia: papieru, metali, 
tworzyw sztucznych i 
szkła. Obecnie jest to 26 
proc., a roczna zmiana to 
zaledwie przyrost o 0,7 
proc. – wskazał niedawno 
wiceminister środowiska 
Sławomir Mazurek.

Ponadto w projektowanej 
przez wspólnotę gospodarce 
cyrkularnej, czyli takiej, gdzie 
odpady nie trafiają na składo-
wiska, a są ponownie przetwa-

ZMIANY, ZMIANY, ZMIANY... 
ALE NIE WE WROCŁAWIU

W lipcu 2017 r. wchodzą w życie nowe, ujednolicone dla całego kra-
ju, zasady segregacji odpadów komunalnych, jednak mieszkańcy 
Wrocławia żadnych zmian jak na razie nie odczują.

rzane, poziom recyklingu odpadów 
komunalnych w perspektywie 2030 
r. wzrosnąć może do 65 proc. Z kolei 
składowanie odpadów miałoby być 
ograniczone do 10 proc.

Idąc za tymi wytycznymi, polskie 
władze ujednoliciły system segrega-
cji odpadów. Przypominamy zatem, 
że śmieci należy segregować wg po-
niższych zasad:

Szkło – tylko do pojemnika 
oznaczonego naklejką 
w kolorze zielonym

Do końca 2016 r. szkło zbieraliśmy 
do dwóch pojemników – zielonego 

(szkło kolorowe) lub białego (szkło 
bezbarwne). Od 1 stycznia wrocła-
wianie wyrzucają je tylko do jednego 
pojemnika – oznaczonego naklejką 
w kolorze zielonym.. Dotyczy to za-
równo szkła bezbarwnego, jak i ko-
lorowego. 

Poza tym od 1 stycznia 2017 r. 
pojemniki na szkło są ustawione na 
terenie każdej nieruchomości razem 
z innymi pojemnikami, a nie jak wcze-
śniej w miejscach ogólnodostępnych, 
oddalonych od osłon śmietnikowych.

Gabaryty odbierane są 
częściej

Kolejna zmiana dotyczy odpadów 
wielkogabarytowych. Zaliczamy do 
nich np. stare meble, duże zabaw-
ki ( jak samochodziki czy rowerki), 
dywany czy stare kanapy. Według 
obowiązujących już we Wrocławiu 
zasad, tego typu śmieci są zabierane 
z naszych podwórek częściej niż w 
ubiegłym roku. W przypadku osie-
dli domków jednorodzinnych – raz 
na dwa miesiące, a w 
przypadku budynków 
wielorodzinnych – raz w 
miesiącu.

Kontener jak dotych-
czas jest podstawiany na 
wniosek zarządcy nierucho-
mości lub rady osiedla (bez 
dodatkowych kosztów dla 
mieszkańców) i będzie stał 
przez trzy dni we wskazanym 
terminie i miejscu. 

Przypominamy, że odpadów 
wielkogabarytowych nie wolno 
wyrzucać do pojemników na 
odpady zmieszane, ani wysta-
wiać obok osłon śmietnikowych. 
Mogą one być niebezpieczne 
np. dla dzieci bawiących się na 
podwórku, mogą też przewrócić się 
i np. porysować nasz samochód, a 
pozostawione obok osłon śmietni-
kowych wpływają na nieestetyczny 
wygląd naszych podwórek.

Zielone też częściej
Od 1 stycznia br. odpa-

dy zielone, takie jak skoszona 
trawa, rozdrobnione gałęzie, 
liście czy kwiaty – są odbie-
rane przez cały rok kalen-

darzowy, raz w tygodniu. To 
informacja szczególnie cenna 
dla posiadaczy ogródków i roz-

ległych trawników. Mieszkań-
cy domków jednorodzinnych 
mogą również wyposażyć swoje 

ogródki w przydomowe kompo-
stowniki, do których będą mogli 
wrzucać odpady zielone nadają-
ce się na kompost.. Dzięki temu 

można mieć ekologiczny i zdrowy 
nawóz dla roślin oraz zmniejszyć 

ilość produkowanych przez siebie 

śmieci, co na pewno korzystnie wpły-
nie na nasze środowisko.

Kiedy i gdzie, czyli 
harmonogram na cały rok 
dostępny „od ręki”

Do końca 2016 r. firmy odbierające 
odpady planowały zbiórkę etapami. 
Często zatem mieszkańcy nie byli w 
stanie skorzystać z ich usług, bo np. 
nie zdążyli przygotować się do ta-
kiej wizyty. Od tego roku każda firma 
przygotowuje harmonogram na cały 
rok z góry. Informacja taka jest stale 
dostępna dla wszystkich mieszkań-
ców na stronie internetowej www.
ekosystem.wroc.pl. Dzięki tej zmianie 
mieszkańcy nie są zaskakiwani na-
głym przyjazdem firmy lub zmianą 
terminu odbioru śmieci. 

PSZOK-i nadal przyjmują
Przypominamy, że odpady można 

też samemu zawieźć do tzw. PSZOK-a, 
czyli Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych. We Wrocła-
wiu działają dwa PSZOK-i:

przy ul. Kazimierza Michalczyka 9, 
czynny od poniedziałku do piątku w 

godzinach od 8.00 do 17.00, w soboty 
w godzinach 8.00 – 16.00

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

Do Punktów Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunal-
nych mieszkańcy Wro-
cławia mogą bezpłat-

nie oddać następujące 
selektywnie zebrane od-
pady komunalne: papier i 
tekturę; tworzywa sztucz-

ne; tekstylia; drewno; me-
tale; opakowania ze szkła; 
odpady zielone (jednora-
zowo max. 6 worków od 60 

l. do 120 l); zużyte opony; 
zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny; zużyte bate-

rie i akumulatory; przetermi-
nowane leki; oleje silnikowe, 
farby, kleje, lepiszcza; środki 

ochrony roślin; odpady wiel-
kogabarytowe; odpady remon-

towe i budowlane, takie jak gruz i 
elementy ceramiczne, ale w niewiel-
kich ilościach, przy większych pracach 
należy zamówić kontener (jednora-
zowo do 200 l.). Ponadto PSZOK-i są 
przeznaczona tylko dla indywidual-
nych mieszkańców Wrocławia, nie 
dla przedsiębiorców. Poza tym, warto 
pamiętać, że pracownicy punktów nie 
wyjmują przywiezionych odpadów z 
pojazdu, ale wskazują miejsce, gdzie 
należy je donieść, i w którym pojemni-
ku lub koszu umieścić. Zarówno trans-
port, załadunek, jak i rozładunek leży 
po naszej stronie.

Więcej informacji o obowiązują-
cych nowych zasadach zbiórki od-
padów we Wrocławiu znajduje się 
na stronie www.ekosystem.wroc.pl. 
Każdy mieszkaniec może również za-
dzwonić do Ekosystemu – biuro ob-
sługi klienta tel. 071 75 86 911-914, 
gdzie otrzyma informacje na temat 
zasad prawidłowej segregacji śmieci.

Iza Siwińska (TS)
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Po liftingu na salony powraca 
Renault Captur. Po crossover 
w ubiegłym roku sięgnęło 215 

tys. ludzi. Zmianom uległa przednia 
część nadwozia: reflektory, atrapa 
wlotu powietrza chłodnicy i zderzak, 
wyposażony dodatkowo w dolne 
osłony (ułatwiają poruszanie się w 
trudnym terenie). 
Producent udostęp-
nia aż 30 kombinacji 
i 6 pakietów kolory-
stycznych wnętrza. 
Nowe barwy poja-
wiają się również w 
kwestii wyboru nad-
wozia oraz dachu. 
Jednostki napędowe pozostają takie 
same (Captur ma napęd tylko na 
przednią część). Wersja podstawo-
wa ofertuje koła 16– lub 17-calowe. 
Od pierwszego poziomu wyposaże-
nia dostajemy dostęp do mobilnych 
technologii oraz możliwość współ-
pracy ze smartfonem. Przy trzecim 
wariancie można wybrać wersję auta 
z panoramicznym szklanym dachem. 
Cena za najtańszą wersję Renault 
Captur FL2017 wynosi 56,900 zł.  

Czy coraz cieńsze konstrukcje lap-
topów mogą nieść za sobą lepszą 
wydajność? Oczywiście, że tak! W 
nowych produktach od NVIDII po-
znamy możliwości struktury Max-Q. 

Łączy ona nowe rozwiązania obsługi 
procesora graficznego wraz z innymi 
optymalizacjami. Jedną z nich jest 
krzywa taktowania zegara proceso-
ra dostosowana do niskich napięć. 
Zwiększa wydajność w grach (aż 
3-krotnie od obecnych rozwiązań) 
przy jednoczesnym zmniejszeniu 

zuż ycia energii . 
Ma przy tym za-
l e d w i e  18  m m 
grubości. Kompu-
tery z konstrukcją 
Max-Q obsługują 
każdą platformę 
do gier GeForce, 
w tym sterowniki 

Game Ready, sposób wyświetlania 
obrazu NVIDIA G-SYNC, wirtualną 
rzeczywistość oraz rozdzielczość 
4K. Laptopy z Max-Q wyposażone 
w karty graf iczne GeForce 
GTX 1080, 1070 i 1060 wejdą 
na rynek polski 27 czerwca i 
dostępne będą od następu-
jących producentów oraz in-
tegratorów systemów: Acer, 
Aftershock, Alienware, ASUS, 
Clevo, Dream Machine, ECT, 
Gigabyte, Hasee, HP, LDLC, 
Lenovo, Machenike, Mainge-
ar, Mechrevo, MSI, Multicom, 
Origin PC, PC Specialist, Sager, 
Scan, Terrans Force, Tronic’5 
czy XoticPC. 

CZERWCOWY PRZEGLĄD 
TECHNOWINEK

Przedstawiamy kolejne, comiesięczne zestawienie najciekawszych 
nowinek ze świata motoryzacji, technologii i gadżetów. Tym razem 
nowa seria laptopów z innowacyjną konstrukcją od NVIDII, telewizor 
z niewidoczną ramką oraz smartfon czuły na nasz dotyk. 

Nowe konstrukcje również w te-
lewizorach. Samsung na polskim 
rynek wprowadza swój f lagowy 
produkt QLED QE75Q8CAM z serii 
QLED Q8C. Ten 75-calowy model 

został wykonany w całości z metalu, 
a ekran okala prawie niewidoczna 
ramka. Dokładne wymiary telewi-
zora to: 1665 × 1049,2 × 433,1 mm, 
waga 45,2 kg, przy średnicy krzywi-
zny panelu 4200R. Telewizor posiada 
cztery złącza HDMI, wejście RF oraz 
wyjście optyczne. Dzięki wiesza-
kowi „No Gap” można umieścić go 
przy ścianie. Oprócz tego, w ofercie 
dostępne są uchwyty VESA. Wbudo-
wany 8-rdzeniowy procesor obrazu 
Q Engine odpowiada za analizę ma-
teriału źródłowego i korektę para-
metrów wyświetlania. Precyzja oraz 
jakość poziomu czerni i bieli osiąga-
na jest dzięki funkcji Precision Black 
Pro. Technologia Kwantowej Kropki 
na 10-bitowym panelu wyświetla 
ponad miliard kolorów, pokrywając 
zakres 99,6% palety DCI. Do oferty 

dodany został pilot Smart Control, 
który wspiera polecenia głoso-
we. Za nagłośnienie odpowiadają 
4.2-kanałowe głośniki o 60 W mocy 
akustycznej. Oprócz WiFi i Blueto-
otha, łączność bezprzewodową 
zapewnia DLNA oraz funkcja Smart 
View – umożliwia ona nadanie treści 
za pomocą urządzeń mobilnych 
oraz komputerów PC. Bogata ofer-
ta jest jednak adekwatna do ceny. 
Za Q8C zapłacimy bowiem 22999 zł. 

Pier wszego czer wca na pol-
ski rynek trafił nowy smartfon od 
HTC. Model HTC U11 wprowadza 
rewolucyjne rozwiązanie, jakim są 
sensory rozpoznające nacisk. Cały 
mechanizm komunikacji urządzenia 
z użytkownikiem zbudowany jest 
na sile odpowiedniego „ściśnięcia” 
telefonu, który wywołuje oczekiwa-
ną reakcję, np. uruchamia aparat. To 
od nas zależy dana funkcja przypisa-
na do właściwego nacisku i miejsca 
uchwytu. Za moc obliczeniową tele-
fonu odpowiedzialny jest procesor 
Snapdragon 835 wspomagany przez 
4GB RAM-u i 64GB przestrzeni dys-
kowej. Parametry wyświetlacza to 
przekątna 5,5” i rozdzielczość QHD 
(1440x2560px). Do wyboru koloru 
tylnej obudowy dostajemy aż pięć 
wariantów: czerwona przechodzą-
ca w złoto, szafirowa, jasnoniebie-
ska, biała oraz czarna. HTC U11 nie 
pos iada  gniazd a 
s ł u c h aw k owe g o. 
W zamian oferuje 
w zestawie przej-
ściówkę USB typu 
C na miniJack uła-
twiając w ten spo-
sób użytkownikowi 
podłączenie swoich 
słuchawek. Smart-
fon dostępny jest  
w cenie 3249 zl. 

Tego lata przyjdzie nam powró-
cić do jednej z najlepszych serii bi-
jatyk. Chodzi oczywiście o Tekken 
7. Nową odsłonę wyróżnia rozbu-
dowany tryb fabularny podzielony 
na dwie części: historię rodu Mishi-
ma oraz epizody przedstawiające 

losy pozostałych postaci. 
A tych mamy do dyspozy-
cji aż 40! Dobrze znanych 
bohaterów zasilają nowi 
protagoniści, m.in.: żona 
Heihachiego – Kazumi, 
czy potężny humanoid 
Gigas. Do klasycznego 
mechanizmu rozgrywki 
twórcy wprowadzili nowe 
rozwiązania. Są nimi Rage 
Mode uż ywany w kr y-
tycznych sytuacjach oraz 
Power Crush pozwalający 

kontynuować atak pomimo ofen-
sywy przeciwnika. Polska premiera 
miała miejsce 2 czerwca. Fani sa-
mochodówek na pewno nie będą 
zaskoczeni informacją powrocie 
serii DiRT-a i jej czwartą odsłonę – 
DiRT 4. Możemy zasiąść za kółkiem 
pięćdziesięciu aut offroadowych i 
sprawdzić swoje umiejętności na 
pięciu lokacjach (Australia, Hiszpa-
nia, Michigan, Szwecja oraz Walia).  
Do wyboru mamy wiele trybów, 
m.in.: Landrush z krótkimi, piasz-
czystymi torami, Joyride oferujący 
obszar dowolnej rozgrywki, wy-
zwania czasowe, czy niszczenie 
obiektów, czy też tryb Kariery. Pre-
miera 9 czerwca. Kolejnym cieka-
wym nadchodzącym tytułem jest 
Dungeon Defenders II. Gra typu 
tower defense z elementami akcji 
typu MOBA. Rozgrywkę podzielono 

na dwie części. Pierwsza kontynu-
uje tryb kooperacyjny zapoczątko-
wany w poprzedniej odsłonie. Gra-
cze walczą przeciwko falom coraz 
to potężniejszych przeciwników. 
Drugi tryb to wspomniana MOBA 
wzbogacona o rozwiązania znane  
z tower defense. Gra posiadać bę-
dzie model mikropłatności inspi-
rowany systemem z League of Le-
gends – oprócz darmowych bohate-
rów możemy zakupić dodatkowych 
w sklepie. Premiera 20 czerwca.      

 Daniel Świerczewski
Źródła: 
Renault – topsy.one
Max-Q – planetagracza.pl
Telewizor Samsung – 
gadzetomania.pl
Smartfon HTC – komórkomania.pl
Tekken 7 – pl.ign.com
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3 godziny spaceru od NFM 
przez Rynek, pl. Dominikański  
d o  O s t r o w a  Tu m s k i e g o .  

Tematem pierwszej edycji spaceru 
z aparatem w ręku była geometria. 
Sami Państwo oceńcie jak wyszło.

Kolejne wydarzenie organiza-
tor akcji , Krzysztof Trojanowski, 
zaplanował na wrzesień. Już teraz 
serdecznie zapraszamy każdego 
zapaleńca fotografii i miłośnika 
Wrocławia.

POD NASZYM PATRONATEM

PIERWSZA ODSŁONA PROJEKTU 
FOTO-SPACER ULICAMI WROCŁAWIA

Foto – spacer ulicami Wrocławia  to inicjatywa non profit otwarta 
dla  amatorów i fotografów profesjonalnych– dla wszystkich wro-
cławian, którzy na co dzień zachwycają się miejscem które wybrali 
do życia.

Beata Szczepanik

Anna Wesołowska

Teresa Radek Nataziel Katarzyna Tomczak

Krzysztof TrojanowskiZbigniew Osiński

Krzysztof Trojanowski

Anna Wawrzyniak

Robert Sułkowski


