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Kto czyta – nie błądzi

Popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży
Codzienna praktyka potwierdza, że możliwość skorzystania w każdej chwili i bez ograniczeń z księgozbioru bibliotecznego – łatwego dostępu do informacji nie jest możliwa bez
biblioteki usytuowanej tu, na osiedlu odległym
od centrum. Mówimy tu o Miejskiej Bibliotece
Publicznej Filii 61 w Pawłowicach, mieszczącej się przy Szkole Podstawowej nr 39 im. ks.
Jana Twardowskiego. Kiedykolwiek wejdzie
się do biblioteki, zawsze jest tam wiele dzieci, lubiących tam spędzać czas, czytając, odrabiając lekcje, grając w różne gry. Ale żeby tak
było, musiałam stworzyć miłą, ciepłą atmosferę, przyjazną nie tylko dla dzieci, ale również
dla dorosłych. Z zasobów biblioteki mogą korzystać wszyscy, muszą się tylko zapisać. Bardzo ważny w procesie edukacyjnym jest żywy
kontakt z książką już od najmłodszych lat. W
mojej bibliotece dzieci mają nieograniczony
dostęp do książek, same wybierają je z półki

bibliotecznej. Zainteresowanie dziecka książką to krok w kierunku rozwijania pasji, która
sprzyja ośmielaniu i zachęcaniu do czytania.
Dzieci poznają podstawowe gatunki literackie,
uczą się, jak korzystać z książek, jak zachować
się w bibliotece, poznają instytucje związane z
książką. Dzieci przedszkolne chętnie słuchają
czytania książek Disneya, o przygodach Martynki, o Kreciku, Reksiu, Tupciu Chrupciu,
Usypianek. Szkolne dzieci czytają już same,
obok lektur – przygody Harry’ego Pottera, Artura, Jeżycjadę M. Musierowicz, serię Księżniczek M. Cabot, M. Budzyńskiej Alę Makota, L.M. Montgomery serię Ani z Zielonego
Wzgórza, serię Kaye replikę, pozycje J. Fabickiej, książki A. Lindgren, przygody Gąbki
– S. Pagaczewskiego, Szklarskich – przygody
Tomka Wilimowskiego, Pana Samochodzika
– Z. Nienackiego i in. Obok beletrystki interesują je pozycje o zwierzętach: psach, kotach,

Jak się poruszać?

JS: Czy ZDiUM przewiduje remont drogi (przedłużenie ul. Starodębowej) łączącej
Pawłowice z Sołtysowicami przez nowy most
na rzece Widawie?
EM: Łącznik drogowy – w planach inwestycyjnych miasta taka pozycja nie figuruje.
Powód jest jeden – pomimo bycia alternatywną trasą jest to droga o niskim priorytecie,
jeśli chodzi o zapotrzebowanie Wrocławia na
rozbudowę istniejącej infrastruktury drogowej. Kluczowymi inwestycjami w tym rejonie
miasta są np. remont wiaduktu nad al. Jana III
Sobieskiego, remont ostatniego odcinka al.
Jana III Sobieskiego, budowa obwodnicy śródmiejskiej na odcinku Żmigrodzka – Krzywoustego czy zakończenie przebudowy mostów
Warszawskich. Aby wspomniana trasa mogła
pełnić rzeczywiście rolę drogi alternatywnej,
należałoby ją zmodernizować od zera, robiąc
odwodnienie wraz z oświetleniem, a to już
pociąga za sobą spore koszty. Samo wysypanie drogi tłuczniem da efekt do pierwszego
przejazdu ciężkiego samochodu. Ustawienie
znaku zakazu ruchu dla pojazdów powyżej
3,5 t nic nie da, chyba że towarzyszłby mu stały
posterunek służby porządkowej. Poza tym na
razie wykonanie takiej nawierzchni jest możliwe wyłącznie w ramach programu wspierania
inicjatyw lokalnych – mieszkańcy danej ulicy
partycypują w kosztach jej remontu na poziomie ok. 20%. Ponieważ odcinek ten jest raczej
„bezdomny”, jedyne co w tej chwili możemy
zrobić, to zlecić równanie nawierzchni w sezonie wiosennym i jesiennym (marzec-kwiecień,
wrzesień-październik).
JS: Dziękuję za rozmowę. Zapewniam, że
niedługo zadam następne pytania.

Trudna sytuacja drogowa w naszym mieście trwa. Ponownie rozmawiamy ze ZDiK
– Zarządem Dróg i Komunikacji. Na nasze
pytania odpowiada rzecznik prasowy ZDiK
Ewa Mazur.
Jerzy Szachnowski: Remont ul. Bora-Komorowskiego miał zostać zakończony w
styczniu 2008, ale prace te są nadal kontynuowane (2 II 2008). Kiedy cała ulica zostanie
oddana do użytku?
Ewa Mazur: Termin zakończenia prac na
Bora-Komorowskiego to koniec marca. Pomimo braku śniegu i mrozu nie można określić
warunków atmosferycznych jako sprzyjających
wykonywaniu każdego rodzaju prac (np. układania masy bitumicznej). Grunt jest bardzo nasiąknięty, więc nawet układanie chodników jest
obecnie niemożliwe, bo wilgoć nie pozwoli na
zespojenie płyt zaprawą, poza tym technologia
nie przewiduje układania płytek w błocie, dlatego realny termin uruchomienia tego odcinka
to jednak marzec po świętach wielkanocnych.
JS: Jaki jest termin zakończenia prac
przy nowej pętli autobusu nr 130 przy ul.
Widawskiej?
EM: Pętla na Widawskiej to inwestycja
prowadzona bezpośrednio przez Urząd Miasta – Wydział Inżynierii Miejskiej (wim@um.
wroc.pl) i nie mamy na ten temat żadnych informacji (stąd moje bezowocne poszukiwania
w ZDiUM – każdy robił oczy jak 5 złotych na
pytanie o pętlę).
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Nowy peron MPK
W lutym 2008 na zlecenie ZDiUM firma PW
Serwice Zakład Usług Specjalistycznych przeprowadziła prace remontowe na przystanku au-

tobusu MPK przy ul. Starodębowej. Utwardzono
teren wokół peronu przystanku, wyrównując przy
okazji krawężniki. Pomimo nowej nawierzchni
sam przystanek sprawia wrażenie raczej negatywne, ponieważ zostały wybite szyby osłonowe, być
może zostaną wkrótce uzupełnione.
Na podobny remont czeka przystanek autobusowy przy ul. Azaliowej, którego stan powoduje,

że osoby szczególnie w podeszłym wieku i niepełnosprawne nie potrafią samodzielnie z niego
korzystać.
Tekst, zdjęcia: Jerzy Szachnowski

Centrum Zakrzów

W dniu 14 lutego 2008 odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Zakrzów. Wydarzenie to odbyło się w budynku Domu Kultury
„Avia” przy ul. Bierutowskiej 2. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli instytucji, firm oraz organizacji pozarządowych działających na Zawidawiu.
Centrum Zakrzów jest społeczną instytucją miejską powstałą dzięki Europejskiemu
Funduszowi Społecznemu. W jej powstaniu
pomogły instytucje miejskie ciąg dalszy s. 16

fot. Marta Berdowska
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rybach, koniach, zwierzętach dzikich, jak również o samochodach, samolotach, minerałach,
piramidach, mitach starożytnego Egiptu i Rzymu, historyczne o Słowianach, Sasach, Normanach, o wojnach itp. Biblioteka obok czytelnictwa zajmuje się edukacją dzieci. Wszystkie
dzieci od klasy pierwszej do szóstej jeżdżą z
wychowawcami i ze mną na zajęcia do Multicentrum mieszczącego się w Mediatece. Tematyka zajęć jest imponująca: świat zwierząt, cykl
życia motyla, pory roku, podróże dalekie i bliskie, poznajemy zawody, tajniki laboratorium,
śladami wielkich malarzy, podróż do Hollywood, zielona energia, budowanie robotów, samochodów, mostów itp. Przede wszystkim dzieci

koncentracji, angażują swój potencjał intelektualny i społeczno-emocjonalny w swoisty
dla siebie sposób. Stają się zatem wrażliwymi,
otwartymi na wiedzę, pięknymi i bogatymi wewnętrznie, ciekawymi świata i ludzi, odkrywczymi i kreatywnymi. O bibliotece napisała
uczennica szkoły nr 39: „Co to jest? Miejsce
zawsze potrzebne i ważne... Dla kogo? Dla
każdego z nas. Bardzo lubię je – jest domem,
schronieniem przed kłopotami. Gdy otwieram
drzwi biblioteki, ona zaprasza mnie do środka,
„podaje” ulubioną książkę. Jej ciepło, gościnność przyciąga wszystkich: uczniów i dorosłych. Każdy jest tu mile widziany. W zimne,
zimowe, długie wieczory, gdy się nudzisz i nie
masz co robić, przyjdź do tego niezwykłego
miejsca – na pewno znajdziesz coś dla siebie
i... czytaj! Potrzebujesz informacji na lekcje,
odwiedź to miejsce i skorzystaj ze gromadzonych tu źródeł. Dzięki Tobie mała biblioteka w

szkole może stać się tętniącą życiem czytelnią.
Biblioteka to magiczne miejsce”.
Na zakończenie kilka przysłów o książkach
i czytaniu:

Moje obserwacje językowe

Co się stało z wyrazem „tymczasem”? Zniknął zupełnie z naszego języka. Na jego miejsce
pojawił się potworek językowy „póki co” (kalka z języka rosyjskiego, покá – tymczasem, na
razie) i on święci triumfy. Spiker radiowy, telewizyjny, redaktor prowadzący program, gość
programu – nie znają określeń „tymczasem”,
„w tym czasie”. „Póki co” jest dla nich najpiękniejszym wyrażeniem.
Współczesny inteligent nie powie:
„Tymczasem odpocznijmy chwilę…”, lecz:
„Póki co odpocznijmy chwilę…”, albo:
„– Wybierasz się?
– Póki co nie”.
Wyobraźmy sobie, że wers Adama Mickiewicza w „Panu Tadeuszu”
„Tymczasem przenoś moję duszę utęsknioną” brzmi:
„Póki co przenoś moję duszę utęsknioną…”.

„Póki co”
poznają inne biblioteki, ich zasób. Duży wkład
w rozwój czytelnictwa ma Dyrekcja Miejskiej
Biblioteki Publicznej, która rokrocznie organizuje spotkanie „Wokół książki”. Są to spotkania z pisarzami: Anną Onichimowską, Wandą
Chotomską, Joanną Pupuzińską, Grzegorzem
Kazdepke, Arkadiuszem Niemirskim, Kazimierzem Szymeczką, Barbarą Kosmowską i
in. Obok autorów książek dzieci mogły poznać
wydawców: Gabrielę Niedzielską i Wojciecha
Karwackiego, jak również ilustratorkę książek Joannę Zagner-Kołat. Na tych spotkaniach
można było zakupić książki, zdobyć autografy
ww. osób, brać udział w konkursach, warsztatach plastycznych, spektaklach „Bajkowej Biblioteki”. Te działania doprowadzają do tego,
że dzieci potrafią osiągnąć wysoki poziom
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Dla życia, nie dla szkoły, należy czytać.
Dobre księgi za najlepszą szkołę staną.
Czytanie jest nauczycielem życia.
Książka w izbie – świat na przyzbie.
Lepiej czytać późno niż nigdy.
Gdzie książka rządzi, tam człowiek nie
błądzi.
Książka mądrym człowieka czyni.
Nie będzie miał mądrości, kto w czytaniu nie
ma cierpliwości.
Czytanie jest pożywieniem umysłu.
Na czytanie nigdy nie jest za późno.
Elżbieta Mulczyńska
Bibliotekarz filii 61 Pawłowice

W ostatnich latach obserwujemy przyspieszony rozwój języka polskiego. Pojawił się
tzw. język internetowy. Sytuacja wymusiła
taki slang. Jest on niekiedy sympatyczny. Zawsze przecież, oprócz języka ogólnopolskiego,
inaczej dialektu kulturalnego, istniały różne
odmiany języka potocznego, języków regionalnych, żargonów. Obserwujemy ogromny
napływ słownictwa z języka angielskiego, niejednokrotnie niepotrzebnie dublującego polskie
nazwy. Zdarzało się już podobnie w historii języka polskiego (wiek XVII – zalew łaciny, tzw.
makaronizmy), jednak polszczyzna jakoś się w
tej sytuacji wybroniła.
Niestety, obecnie znikają z języka słowa
używane „od zawsze”, słowa „eleganckie”, a
Dlaczego nie chronimy tego, co piękne, takna ich miejsce pojawiają się różne kalki języ- że w naszym ojczystym języku?
kowe, formy niepoprawne, które są stosowane
Barbara Inglot
powszechnie, również wśród inteligencji.

Skracanie dzieciństwa
W oświacie miało być bez większych zmian,
bo jej reforma ruszyła już za rządów AWS-u i
w swej niezmienionej postaci dotrwała do 2008
roku. Przynajmniej w tej wersji dotyczącej najmłodszych w wieku przedszkolnym. Oprócz
postulatu zwiększenia liczby przedszkoli i
objęcia opieką przedszkolną większej liczby
dzieci wiejskich niewiele miało się zmienić.
Tylko niektóre środowiska, głównie te bezkrytycznie zapatrzone na biurokratyczne przepisy Unii Europejskiej, postulowały objęcie
6-latków (przedszkolnych starszaków) nauką
szkolną, czyli przesunięciem tzw. zerówek do
szkół podstawowych. Ostatnio znów głośno
się stało o tym właśnie pomyśle „uszkolnienia”
6-latków i „odprzeszkolnienia” ich, bo ponoć
takie są wytyczne Unii Europejskiej. A wynikają one z badań wybitnych pedagogów-naukowców na Zachodzie (czyli w Europie i w USA).
Wszystko PONOĆ (lub PONIEWAŻ TAKIE
SĄ WYNIKI BADAŃ – bez podawania źró-
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dła i ich pochodzenia, a przede wszystkim ich
weryfikacji przez naukowców, którzy inaczej
je interpretują). Tak więc 6-latki przeniesione
zostaną w zupełnie inne otoczenie (środowisko
uczniowskie od klasy I do VI, czyli uczniów i
nauczycieli szkół podstawowych), do którego
będą musiały się przystosować i przywyknąć w
ciągu jednego roku (szkolnego).
Co to oznacza dla 6-latków i ich rodziców?
Przede wszystkim jednak dla dzieciaków, które
przyzwyczaiły się do specyficznej atmosfery
panującej w przedszkolu, przypominającej tę
domową, gdzie wszyscy czują się nie tylko
dobrze i swobodnie, ale jak wielka rodzina.
Dyscyplina, owszem, ale na miarę potrzeb
dzieciaków a nie uczniów, jakimi zostają po
przekroczeniu progu SZKOŁY. To ona ich
WCHŁONIE, spowoduje, że staną się po pewnym czasie dość anonimową grupą uczniów
takiej to a takiej klasy 0, 1, 2... itd., często
jeszcze, ze względu na dużą liczbę uczniów, z

dodaną literką a, b lub c. Procesy wychowawcze i nauczanie przedszkolaków i uczniów klas
młodszych to bardzo różne sprawy i problemy.
Nie bez powodu kształci się na oddzielnych
kierunkach nauczycieli przedszkoli i nauczycieli nauczania początkowego, tzn. w klasach
I-IV. Bo inna jest psychika dziecka w wieku
przedszkolnym (od 3. do 6. roku), a inna siedmiolatka. Warto i nawet należy zapoznać się z
psychologią rozwojową dzieci w tym wieku
(przedszkolnym) i tych, którzy są już 7-8-latkami, aby owe różnice w rozwoju intelektualnym w pełni zrozumieć. „Wypychanie” więc
6-latków do szkół podstawowych jest niczym
innym, jak ODBIERANIEM im dzieciństwa
i skazywaniem na obcowanie z czymś (metody i formy) obcym, odległym i często niepojętym. Podobno dzieciaki się szybko uczą, są
chłonne jak gąbka w rozumieniu i poznawaniu
świata i ludzi. To prawda, ale zbyt ogólnikowa,
czy raczej uogólniająca, bo dzieci są różne, na
różnym etapie rozwoju umysłowego, dlatego
niejako uniformizują się w przedszkolu, potem

ne standardy, które dziecko powinno osiągnąć
na odpowiednim etapie. Kontroluje to bardzo
skrupulatnie, pomaga, aby dziecko owe standardy osiągnęło w określonym czasie (często
„ciągnąc” indywidualnie, aby dzieciak „doścignął” rówieśników, jeśli zaistnieje taka potrzeba
– na przykład po nieobecności spowodowanej
chorobą lub innymi, obiektywnymi przyczynami). Na takie UCZENIE określonych treści

Zlikwidować „Pawłowice” – ciąg dalszy
Drodzy Czytelnicy! Bardzo dziękujemy
za tak liczne odpowiedzi na zamieszczony w
poprzednim numerze artykuł „Zlikwidować
»Pawłowice«”. Na skrzynkę internetową redakcji przyszło około 20 wiadomości, z których 19 to głosy poparcia dla gazety w takim
układzie, w jakim istnieje teraz.
Jest to dla nas bardzo ważne. Nie chcemy bowiem robić nic na siłę, nikomu na złość. Cieszymy się, że nasza prośba o wypowiedzi na temat
gazety znalazła taki odzew. Przytoczymy tu tylko
parę fragmentów Waszych wypowiedzi – tych,
które dodały nam skrzydeł do dalszej pracy:
„...Gazetka »Pawłowice« jest potrzebna, bo
można się dowiedzieć z niej o życiu ludzi z naszego osiedla, o imprezach, które są organizowane (...), słowem o naszym szarym życiu na osiedlu. Z gazetki dowiadujemy się o pozytywnych
rzeczach, jak np.: wspieranie środowiskowego
domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych
na Zakrzowie (...), a także o negatywach – nasz
nieszczęsny łącznik pawłowicki. (...) Jeśli ma się
zastrzeżenia co do gazetki, to trzeba się wypowiedzieć na jej łamach...”.
„...Gazetka jest w tej chwili jedynym pismem
osiedlowym, które obok różnych artykułów o

charakterze historycznym, dotyczących spraw
parafii, artykułów dla dzieci, przepisów kulinarnych, kultury, biznesu i wielu innych podaje
również informacje bardzo ważne dla mieszkańców Pawłowic, dotyczące planów władz
miejskich (...). Czytam gazetkę regularnie i nie
doszukałem się dotąd treści, które miałyby prowadzić do kłótni i sporów wśród mieszkańców
(...). Gazetka daje prawo wypowiedzi...”.
„...nie wyobrażam sobie, aby gazety osiedlowej »Pawłowice« miało zabraknąć...”.
„...dzięki Wam przynajmniej wiem, co się
dzieje w moim najbliższym otoczeniu...”.
Jeszcze raz dziękujemy za te pozytywne opinie. Nie uciekamy również od zarzutów, według
nas niesłusznych, które są nam stawiane:
„...każde działanie powinno w tak małej społeczności służyć mieszkańcom, a jeśli gazeta
wprowadza dezorganizację poprzez nierzetelne
artykuły, to lepiej na jakiś czas zawiesić działanie
i wprowadzić takie mechanizmy, które pozwolą
na weryfikowanie nierzetelnych artykułów...”.
Jednak głos większości – Was – którzy przysłali nam swoje opinie – naszych Czytelników
– jest najważniejszy. Z nim się liczymy najbardziej. Dlatego będziemy robić dalej to, co

czy umiejętności umysłowych dziecka NIE
BĘDZIE MIAŁ CZASU nauczyciel nauczania
początkowego. Jego wykształcenie nakierowane jest bowiem na inną skalę potrzeb dziecka,
które rozwija się (wg psychologii rozwojowej
dziecka i młodzieży) inaczej w wieku 7 lat niż
w wieku 6 lat. Szkoła podstawowa NIE JEST
i długo jeszcze nie będzie przygotowana do
nauczania 6-latków. Może się to zmienić w
najbliższym czasie (tylko jakim?). Ale aby tak
się stało, musiałyby na to zareagować studia
wyższe, które kształcą nauczycieli przedszkoli
i nauczycieli nauczania początkowego (czyli
studia pedagogiczne). Reorganizacja studiów
wyższych, nauki w szkołach to procesy długie, jak zwykle to się dzieje w oświacie. To
problem, z którym się muszą zmierzyć władze
oświatowe, nauczyciele, rodzice i uczniowie.
Na razie jesteśmy na etapie wmawiania nam,
że jesteśmy „do tyłu” w Unii Europejskiej, że
nie włączamy 6-latków do nauczania w szkołach, a „trzymamy” ich niepotrzebnie w przedszkolach. No i na mówieniu, że stanie się to już
we wrześniu bieżącego roku. Czy tak będzie i
z jakimi skutkami, przekonamy się niebawem.
Chyba że coś się w tym czasie zmieni (bo już z
kilku „okrzyczanych” i nowych czy nowoczesnych problemów dotyczących reorganizacji
oświaty szybko się wycofano).
Mnie się wydaje (i wielu znanym mi rodzicom), że POMYSŁ ten jest PRZEDWCZESNY i mało przekonujący. NIE ZABIERAJMY
DZIECIOM JEDNEGO ROKU SZCZĘŚLIWEGO I BEZTROSKIEGO DZIECIŃSTWA.
Naprawdę NIE WARTO I NIE MA TAKIEJ
POTRZEBY. Spieszenie się do tzw. DOROSŁOŚCI już wiele razy okazywało się falstartem. Po co więc mnożyć falstarty?
Krzysztof Bauer
robimy. Chcielibyśmy, aby czytali nas wszyscy
pawłowiczanie, również osoby, które nie zgadzają się z treścią naszych artykułów. Wszystkich zapraszamy do dalszej dyskusji na łamach
„Pawłowic”.
redakcja

(cytaty zaczerpnięte z wiadomości przysłanych
przez Czytelników „Pawłowic”)

Rozwiązanie zadania

mamy w domu. Obcowanie z panią przedszkolanką, ciepłą, opiekuńczą i wyrozumiałą osobą
– to przedłużenie opieki domowej. 6-latek jest
PRZYZWYCZAJONY do owego ciepła, wyrozumiałości i opiekuńczości przez kolejne lata
pobytu w przedszkolu. Proces uczenia zaczyna
pani przedszkolanka od początku (zera) i prowadzi go w coraz bardziej intensywny sposób i
w zależności od stopnia rozwoju umysłowego
podopiecznego w różny sposób. Wie i zna pew-

Bohaterką naszej zagadki jest Katarzyna
z Genui

jeszcze mocniej schematyzują w szkole podstawowej, buntują się w gimnazjach i dorośleją w
liceum. Oczywiście INDYWIDUALIZM, nieodłączna cząstka każdego człowieka, pozostaje
w nas i z nami aż do końca życia. INDYWIDUALIZM lat dziecięcych (przedszkolnych)
jest daleko większy niż ten, który dostrzegamy
u na przykład dziesięciolatków czy osiemnastolatków. Mierzalność różnych parametrów
rozwoju umysłowego dziecka jest dość mocno
skodyfikowana i nie zawsze precyzyjna, a wyniki badań czasem są rozbieżne. Tak więc to, o
co pytamy w tym felietonie, czy „przekazanie”
6-latków z przedszkola do szkoły podstawowej
jest czymś dobrym? Z tego, co już zostało napisane, wynika, że NIE. Dalej można stwierdzić,
że pokonanie BARIERY, PRZESTRZENI,
GRANICY między TRAKTOWANIEM dzieci przez „panie przedszkolanki” a nauczycielami nauczania początkowego jest NAZBYT
BOLESNE I CZĘSTO ZA TRUDNE dla 6-latków. W przedszkolu nauczanie polega na
zabawie (popularne BAWIĄC UCZYĆ), różnych formach zabawowych i wciągania w nie
dzieci, zainteresowania i zafrapowania, aby
osiągnąć odpowiednie wyniki. Wymaga to od
pań przedszkolanek nie tylko zwielokrotnionej
uwagi, spostrzegawczości i znajomości psychiki, sposobu reakcji poszczególnych dzieci, ale
i ogromnej cierpliwości, wyrozumiałości i powściągania złych emocji, ale i tych „w namiarze” dla najbardziej lubianych i nielubianych
podopiecznych. Być „panią przedszkolanką”
jest rzeczą o wiele trudniejszą (oczywiście dobrą i bardzo dobrą) niż bycie panią od biologii, panem od historii itd. W starszych klasach
podstawówki, w gimnazjum czy liceum. Pani
przedszkolanka to „inny” rodzaj mamy, takiej
dla większej gromadki dzieci, do której ma się
takie samo (a czasem i większe) zaufanie jak do
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Niszczenie dobrych pomysłów na Pawłowicach

Dlaczego my, Polacy, musimy wszystko, co
dobre, mądre i służy dobrze innym – naszym
rodakom, mieszkańcom zniszczyć. Zawiść,
zazdrość, złość i wściekłość – czym wytłumaczyć taką negatywną postawę wobec swoich
sąsiadów w naszym osiedlu.
Gazetka „Pawłowice” jest potrzebna, bo można się dowiedzieć z niej o życiu ludzi z naszego
osiedla, o imprezach, które są organizowane,
np.: festynach, akcjach sportowych, co dzieje
się w szkole i kościele, w pałacu Uniwersytetu Przyrodniczego – słowem o naszym szarym
życiu na osiedlu. Z gazetki dowiadujemy się
o pozytywnych rzeczach, jak np.: wspieranie
środowiskowego domu samopomocy dla osób
niepełnosprawnych na Zakrzowie i turnieju
tenisa stołowego w naszej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej, a także o negatywach – nasz nieszczęsny łącznik pawłowicki.
Nie wszyscy mieszkańcy Pawłowic mają czas
chodzić i dowiadywać, co się dzieje i zdarzyło
na osiedlu. Mając w ręku gazetkę, przeczytają
i wiedzą, co, jak i gdzie, a także mają własne
zdanie na różne tematy.
Pamiętam czasy Polski socjalistycznej
– niczego nie było, wszechobecne kartki na
wszystko, i powiedzieć, co się myśli, też nie

było wolno. Czasy straszne i dobrze, że się
skończyły. Przypominam że od 1989 r. mamy
wolną, demokratyczną, ukochaną POLSKĘ
– upragnioną wolność.
Jeśli ma się zastrzeżenia do gazetki, to trzeba
się wypowiedzieć na jej łamach, jeśli się popiera gazetkę – to też o tym napisać. Ja popieram
mądry i dobry pomysł jak gazetka „Pawłowice”
z całego serca. Dobre rzeczy trzeba promować
i rozwijać, cieszyć się z nich. Jestem osobą niewychylającą się i dość cichą. Nigdy i nigdzie
nie pisałam żadnych artykułów, ale teraz piszę,
bo się zdenerwowałam. Jak tak można zakazać

„Hej, żeglujże żeglarzu!”
„Im dłużej człowiek żyje, tym bardziej
przekonuje się, niekiedy poprzez bolesne
doświadczenia, że udane życie to dbałość
o rzeczy podstawowe. Tak ich niewiele:
uczciwość, honor, wiedza i samopoznanie,
wiara, miłość, dobro, prawda...
Żeglowanie uczy robić dobrze rzeczy proste,
skupiać się na sprawach elementarnych
i cieszyć się nimi, jak kubkiem gorącej
herbaty, podanej w środku długiej, męczącej
wachty... [...] Na morzu człowiek bardzo
wiele się uczy [...]”
„Razem bracia do lin” M. Siurawski
Zanim zaczęto stosować inne napędy, do transportu wodnego używano siły wiatru. Względnie niedawno żeglarstwo przekształciło się w
dziedzinę sportów wodnych, a także turystyki
i rekreacji. Najbardziej popularnym elementem
żeglarstwa jest jachting, obejmujący pływanie
na jachtach, czyli jednostkach wodnych napędzanych siłą wiatru, za pomocą żagli. Żeglować
można zarówno po wodach śródlądowych, jak i
– głównie i z największą uciechą – po morzu.
Co daje żeglarstwo? Trudno odpowiedzieć
na to jednym zdaniem. Najpierw – radość. Przyjemność z pływania, z przebywania wśród ludzi
kochających wiatr we włosach i słony zapach
morza, z ogarniania naraz dwóch żywiołów
– wody i powietrza. Radość z przeżywania przygód, zyskiwania przyjaciół.
Ale żeglarstwo to przede wszystkim lekcja
nie do przecenienia – bo nie da się żeglować
bez nabycia wiedzy, bez ćwiczeń, nabrania do4

świadczenia i wprawy. Bez zgłębienia znajomości wielu dziedzin, wśród których możemy
wymienić zarówno fizykę, ratownictwo, meteorologię czy locję, ale również poznanie tradycji
żeglarskich, etykiety, zwyczajów, umiejętność
działania w zespole.
Jachting to przyjemność, ale i praca. Żeglarz
w pierwszej kolejności musi być dobrym załogantem. Podczas rejsu jacht staje się wspólnym
domem, załoga – rodziną. Nie da się funkcjonować – szczególnie w trudnych warunkach
pogodowych lub podczas długiego rejsu – bez
dyscypliny, współpracy z grupą, zdolności szybkiego podejmowania decyzji. Nie da się dążyć
do osiągnięcia satysfakcji – np. wygrania regat
i zdobycia pucharu – bez planowania, analizy,
taktyki. A tego wszystkiego najszybciej i najlepiej jest nauczyć się, żeglując.
Żeby pływać, nie wystarczą same chęci – potrzebny jest sprzęt i umiejętność zarówno posługiwania się nim, jak i troska o jego dobry stan.
Żeglarstwo to znakomita okazja do poznania
specyficznej i jakże łatwej do przełożenia na
inne sfery życia kultury – porządku, dbałości o
narzędzia i wyposażenie łodzi, utrzymanie jachtu w czystości. Etykieta jachtowa to również
umiejętność zachowania się na łodzi, w innym
porcie, innym kraju. Jeżeli ktoś nie zna bądź nie
stosuje zasad etykiety, nigdy nie będzie uznany
za prawdziwego żeglarza. Nie będzie nim także
ktoś, kto jest niechlujny, nieuczynny, ma za nic
komendy kapitana, nie zwraca uwagi na innych
ludzi czy sąsiadujące jachty.
Żeglarstwo to nie tylko pływanie – to sposób
na życie i znakomita okazja na spełnianie marzeń poprzez dążenie do celu, ćwiczenie samo-

– zlikwidować, najprościej i oczywiście najłatwiej, najszybciej, no i po kłopocie. Była gazetka – gazetki nie ma, i spokój. A dlaczego nie
zapytacie o gazetkę mieszkańców Pawłowic,
co o niej myślą. Zapytać o to pawłowiczan. Jeśli można coś jeszcze na temat naszego osiedla.
Na Starodębowej na przystanku koło kościoła
wybito taflę szyby we wiacie przystankowej,
płacimy podatki i ta wiata jest właśnie z tych
naszych podatków. Nie niszczyć. To tyle, co
potrafię i umiem napisać.
Ewa Tomaszewska

dyscypliny i ambicji, prawdziwa szkoła charakterów, szczególnie dla młodzieży.
O swoim żeglowaniu opowiada Jerzy Stępniewski. jr:
– Miałem cztery lata, kiedy po raz pierwszy
pojechałem na obóz żeglarski w zaszczytnej
funkcji syna komendanta. Funkcję tę piastowałem przez następnych kilka lat, więc ziarenko
wiatru i wody systematycznie było podlewane i
pielęgnowane – także w domu – kiedy tata dał
się namówić na wyciągnięcie wyświetlacza do
przezroczy i opowiadał, jak to było na „Zawiasie” (s.y. „Zawisza Czarny), jakie miał przygody
na rejsie do Kanady, jak wygląda praca instruktora żeglarstwa – było o czym słuchać. I jak
mówi przysłowie o jabłku i jabłoni – od pewnych
rzeczy nie da się uciec, bo pomimo kilkuletniej
rozłąki z żaglami stwierdziłem, że siedemnaście
lat to czas najwyższy na zostanie „patentowanym” żeglarzem i w sierpniu moje starania zostały (boleśnie) przyklepane pagajem w tyłek na
znak, że zdałem egzamin i mogę już pełną gębą
mienić się żeglarzem. Potem poszło już z górki,
bo coraz więcej było okazji, żeby popływać czy
to rekreacyjnie, czy w regatach, czy jako sternik
(a patent żeglarza i uprawnienia pedagogiczne
pozwalają zarobić przyzwoite pieniądze w bardzo przyjemny sposób – jako sternik na obozie
żeglarskim na Mazurach czy gdzie bądź...). Im
więcej pływałem, tym większa przychodziła
świadomość odnośnie do ryzyka i rozmyślnego
planowania, które początkowo wydawało się nie
istnieć… A przewidywanie w tym sporcie jest
sprawą nadrzędną!
Pogoda, załoga, inni użytkownicy akwenu
– wszystko to zmusza do nieustannej koncentracji, myślenia, przewidywania, często szybkiego reagowania, a przede ciąg dalszy s. 6

Oni walczyli za naszą wolność w II wojnie światowej
Ojczyzna nasza, Polska ukochana,
W roku 39 na pół rozebrana.
Nie dość, że Polskę na pół rozebrali,
To jeszcze Polaków na Sybir wygnali.
10 luty będziem pamiętali,
Gdy przyszli Sowieci, a my jeszcze spali
I nasze dzieci na sanie wsadzili,
Na główne stacje nas powywozili.
O najstraszniejszej nie zapomnę chwili,
Gdy nas w ciemny wagon jak w trumnę wsadzili.
O żegnaj, Polsko, chato miła,
O żegnaj, Ziemio, która nas karmiła.
O żegnaj, słonko i gwiazdy złociste,
My już idziemy z tej Ziemi Ojczystej.
Choć cztery dni my polską ziemią jechali,
Lecz my ją teraz przez szpary żegnali.
Na piąty dzień maszyna sowiecka ryknęła,
Jakby nas każdego sztyletem przeszyła.
Mijają doby, a także tygodnie,
Raz na dzień dają nam po kromce chleba.
Mijamy Rosję i góry uralskie,
I tak jedziem dalej, coraz dalej.
Dzieci pomarznięte z sań wypadają,
Wszędzie umarli po drogach zostają.
Tyfus plamisty szerzy się wśród ludzi,
Tylko po lesie słychać głos dzieciny,
O Jezu Chryste w Ogrójcu jedyny.
Gdy przyszła wiosna, słonko zajaśniało,
Lecz nam tu wcale nie poweselało.
Królowo Polski zmiłuj się nad nami,
Nad Polską ziemią i nad wygnańcami.
Zofia Moczulska
Bronisława Ławniczak (z domu Hałda),
ur. 20.01.1924 roku w Trzęsówce, pow. Kolbuszowa.
Pochodzę z wielodzietnej rodziny (dziewięcioro rodzeństwa). Rodzice: ojciec Józef, matka Łucja z domu Kurda w roku 1932 sprzedali
gospodarstwo i jako osadnicy kupili większe na
Ukrainie k. Stryja, woj. stanisławowskie, gdzie
musieli wybudować sobie dom. W Stryju ukończyłam siedmioklasową szkołę powszechną.
Nie cieszyliśmy się zbyt długo posiadaniem
tego gospodarstwa, ponieważ w 1940 roku zostaliśmy wywiezieni wagonami bydlęcymi, w
nieludzkich warunkach, na Syberię do miejscowości Stara Baza w rejonie Komi. Zostaliśmy
wywiezieni przez Rosjan dlatego, że byliśmy
Polakami, a teren ten już wtedy okupowany był
przez armię bolszewicką. Na zsyłce skazani byliśmy na śmierć z głodu, chorób i zimna. Temperatura zimą spadała poniżej -500C, a głód był tak
silny, że wieczorem nie można było zasnąć. Rano
trzeba było zgłaszać się do bardzo ciężkiej pracy
przy wyrębie tajgi. Za wykonanie wysokiej normy ustalonej przez NKWD dostawaliśmy 40 dag
czarnego chleba, jeśli można było nazwać to chlebem. Tym chlebem dzieliliśmy się z młodszym
rodzeństwem, które jeszcze nie mogło pracować.
W tym czasie z głodu i wycieńczenia zmarły dwie
moje młodsze siostry (Ania – 14 lat i Władzia –
2 latka). Myślę, że nad nami czuwała Opatrzność Boska, ponieważ w sytuacji wydawało się
beznadziejnej udało się mojej mamie (pod osłoną

nocy) zamienić pierzynę na wiadro ziemniaków u
Rosjan, również zesłańców mieszkających 4 km
od nas. Również ojciec pod groźbą kary śmierci
przynosił kości poprzerastane chrząstkami z miejscowej mydlarni, gdzie był okresowo zatrudniony
przy wyrobie mydła z padłych koni. Trochę łatwiej było latem, gdzie głównym pożywieniem
były jagody, grzyby i pokrzywa. Do dziś pamiętam smak niesłonej zupy z pokrzyw. Naszym codziennym widokiem były bezkresne lasy i śnieg.
Lasy ciągnęły się tysiące kilometrów, do tego
niedźwiedzie i rzadziej wilki zniechęcały bardziej
odważnych do ucieczki. Lato trwało tam tylko
3 miesiące i w tym czasie musiały zdążyć z wegetacją grzyby i jagody. Po dwóch latach przeniesiono nas do miejscowości Oparyno w obwodzie
kirowskim, gdzie ze starszym bratem Bronisławem pracowaliśmy w tartaku. Dostawy prowiantu do naszego rejonu odbywały się łodzią, rzeką
Łuzą, a zimą saniami – konno.
15 czerwca 1943 roku ja i brat Bronisław otrzymaliśmy karty powołania do Wojska Polskiego.
Był to przymusowy pobór, a nie, jak uczono na
lekcjach historii moje dzieci, że ochotniczy. Dla
rodziny była to tragedia, ponieważ na utrzymanie
rodziny pracowali tylko rodzice. Po jakimś czasie
rodzina nasza była traktowana trochę lepiej, a i my
mieliśmy nadzieję, że w wojsku gorzej już być nie
może. Dla 19-letniej dziewczyny było to nie lada
wezwanie. Po całodziennej wędrówce i tygodniu
jazdy pociągiem dotarliśmy do Moskwy, skąd
oddelegowano nas do Sielc nad Oką. Formowano
tam 1. Dywizję Piechoty im. T. Kościuszki. Okres
militarny i przysięgę 10.07.1943 r. odbyłam, służąc w 1. Samodzielnym Batalionie Kobiecym
im. Emilii Plater. Panowała tu sroga dyscyplina
wojskowa. W kompanii było 120 dziewcząt, z
którymi bardzo szybko zawiązała się braterska
przyjaźń. Po przysiędze dostałam przydział do
Jednostki Fizylierów, do ochrony sztabu 1. Dywizji im. Tadeusza Kościuszki. Swój chrzest bojowy przeżyłam 12 października 1943 r. w bitwie
pod Lenino. Stałam na warcie, na pierwszej linii
frontu, przy sztabie dywizji, gdzie koleżankę w
czasie ataku artyleryjskiego rozerwał pocisk. Wydarzenie to wywarło na nas wszystkich wstrząsające wrażenie i odkryło grozę wojny, podczas
której zginęło bardzo wielu młodych chłopców,
a mój brat został ranny w nogę. Kompania nasza
przeszła szlak bojowy od Lenino przez Smoleńsk,
Sarny, Chełm, Lublin, Puławy, Dęblin, Studzianki, Skierniewice, Żyrardów, Pruszków, Warszawę,
Bydgoszcz, Wał Pomorski i Kołobrzeg. Pamiętam płonącą Warszawę i bezradność, kiedy chciało się iść na pomoc Powstańcom. Były to czasy
tragiczne, mrożące krew w żyłach, szczególnie
dla młodych, pragnących miłości dziewczyn, od
których wymagano odwagi, ogromnego wysiłku
i bardzo dobrego zdrowia. Pamiętam, jak zimą
włosy przymarzały mi do głowy.
Losy nasze dzięki utrzymującej się cały czas
korespondencji z rodziną na Syberii, po zwolnieniu z wojska i krótkim pobycie w wyzwolonej Warszawie, doprowadziły do spotkania całej
rodziny w wiosce oddalonej 16 km od Legnicy.
Ostatecznie osiedliliśmy się w Piskorzowie,

pow. Dzierżoniów. Tam poznałam męża Feliksa
Ławniczaka, który w 1939 r. został wywieziony z rodzinnych stron na przymusowe roboty
do obozu Gross-Rosen i stamtąd skierowany do
pracy w lasach w miejscowości Piskorzów. W
1947 r. wyszłam za mąż. Tutaj na świat przyszli
dwaj moi synowie – Leszek w 1948 r. i Janusz
w 1951 r. W latach 1956-1958 mieszkaliśmy w
miejscowości Konradów k. Sośni, gdzie na świat
przyszła moja jedyna córka Romualda. W 1958
roku przeprowadziliśmy się do Pawłowic, obecna
ulica Przedwiośnie 33, gdzie mieszkała moja starsza siostra Maria Mikrut, jedyna z rodziny, której
udało się uniknąć zsyłki, gdyż w tym czasie była
poza domem u koleżanki. Podjęłam pracę w zakładach Polar w Zakrzowie. Zaczęliśmy budowę
upragnionego własnego domu przy ul. Lipowej,
obecna Malwowa 6. Wprowadziliśmy się w 1973
roku i mieszkamy z córką, zięciem i wnukami do
dziś. W 2001 roku zmarł mój mąż.
Za udział w walkach zostałam odznaczona
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką Grunwaldzką, Krzyżem Bitwy
pod Lenino, Medalem za Warszawę, Medalem
za Odrę, Nysę i Bałtyk, Medalem za udział w
walkach o Berlin, Odznaką Weterana Walk o
Niepodległość, a za pobyt na Sybirze – Krzyżem
Zesłańców Sybiru i Odznaką Sybir. Prezydent RP
w uznaniu moich zasług mianował mnie w dniu
22 sierpnia 2000 r. na pierwszy stopień oficerski
podporucznika Wojska Polskiego.
Letnie miesiące spędzam z młodszym synem
k. Kobylej Góry nad zalewem. Odwiedzam również syna leśnika k. Twardogóry.
Wracając myślą do przeszłości i porównując
z dniami dzisiejszymi, widzę inny świat, w którym nie trzeba drżeć o dzieci, że mogą umrzeć z
głodu i na szczęście nie muszą walczyć z bronią
w ręku o niepodległość swojej ojczyzny. Widzę
też bardzo dużo zmian w Pawłowicach. Kiedyś
miały charakter bardziej wiejski, z dużą ilością
gospodarstw, w których były hodowane zwierzęta i ptactwo domowe. Było o wiele mniej domów,
więcej przestrzeni i dużo pól uprawnych. Teraz
po tamtych czasach nie ma prawie śladu i często
kręci się za tym łza w oku. Kiedyś mieszkańcy
Pawłowic dobrze się nawzajem znali, wykonywali prace na rzecz wspólnoty, robiąc to z radością, i
chętnie służyli sobie pomocą.
Rozmowę przeprowadził
i opracował materiały
Zdzisław Wnęk
(grudzień 2007 r.)
Od ZW: Mieszkając kiedyś również przy ul. Malwowej w swoim domu rodzinnym, byłem przez ponad
10 lat sąsiadem p. Ławniczak i mimo że byli oni nieraz gośćmi moich nieżyjących już Rodziców, to aż do
tej pory nie wiedziałem, że miałem za sąsiadkę osobę,
która przeżyła Sybir i jako kobieta przeszła cały szlak
wojenny, walcząc za naszą wolną Ojczyznę. Myślę,
że wokół nas mieszkają dalej tacy lub podobni ludzie.
Mogą oni nam przekazać swoją bogatą historię i bardzo
wiele ważnych, szlachetnych zasad życiowych. Docierajmy do nich teraz, żeby nie było za późno.
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wszystkim pracy w zespole i komunikacji w nim.
Kiedy do portu wchodzi jacht z doświadczoną
załogą, to widać i – nie słychać. Każdy wie, co
ma robić, wszystko chodzi jak w zegarku. Przy
młodej załodze komunikacja staje się meritum,
bo kiedy łódka przekracza pewną długość, zrobienie wszystkiego samemu jest bardzo trudne, a
momentami graniczące z niemożliwością, więc
albo skipper wszystko przewidzi i zrobi własnoręcznie, albo będzie potrafił pokierować zespołem, aby każdy znalazł swoje miejsce, wiedział,
co i dlaczego ma zrobić oraz najważniejsze – NA
WYRAŹNE POLECENIE skippera.
Tak więc posłuszeństwo jest kolejną cechą,
która w żeglarstwie jest mocno zaakcentowana.
Demokracja jest dobra w supermarkecie, kiedy
zastanawiamy się, czy kupić bigos czy kopytka,
ale na morzu z decyzjami kapitana dyskutuje się po wykonaniu wszystkich jego poleceń,
kiedy mamy chwilę relaksu. W przeciwnym wypadku konsekwencje mogą być opłakane.
Żeglarstwo uczy wytrzymałości i odporności
psychicznej. Np. podczas zeszłorocznego rejsu po Bałtyku tak się układ wacht ułożył, że
w ciągu trzech dób spałem w sumie dwanaście
godzin. Nie jest to może przyjemność w czystej
postaci, ale pokazuje, jakie zasoby drzemią w
człowieku i ile potrafi z siebie wykrzesać, kiedy
sytuacja tego wymaga. Ale w zamian za wysiłek
otrzymuje się niesamowite przeżycia. Wschód
słońca na morzu i widziany z plaży to dwie różne bajki. Rozgwieżdżone niebo, które nie jest
„zagłuszane” jakimikolwiek światłami, cisza
– jedyna w swoim rodzaju: ze świstem wiatru w
takielunku, łopotem żagla, skrzypieniem pokładu, uderzeniami fal. Bardzo swoista cisza i zdecydowanie najcudowniejsza, jaką słyszałem.
Żeglarstwo to sposób na poznanie wspaniałych ludzi. Szczególnie żeglarstwo morskie, mające smak starej szkoły, gdzie pomoc
jest czymś tak naturalnym jak oddychanie. Na

przykład na Helgolandzie widziałem, jak spora
część żeglarzy schodzących na ląd nie zamyka
jachtów; mimo że było sporo ludzi i jachty stały
do siebie alongside po 2-3.
Żeglowanie to także sposób na spełnianie
marzeń i zwiedzanie świata, bo żeglarze to ludzie z pasją. A pasja rozwija się nieustannie i
ciągnie tam, gdzie coraz trudniej, gdzie mało
kto pływa, gdzie pływanie jest coraz większym
wyzwaniem, gdzie spełniają się dziecięce marzenia. I właśnie dzięki marzeniom i ludziom z
pasją w sierpniu szykuje się miesięczny rejs,
którego celem jest siedziba świętego Mikołaja
w Rovaniemi. Co prawda dopłynąć można tylko do Kemi, więc jeszcze czeka nas przejażdżka pociągiem, ale rejs dokładnie przez cały
Bałtyk… To jest właśnie żeglarstwo. W dużym
skrócie oczywiście...”.

Jachting stał się ostatnio sportem dość masowym – wystarczy latem spojrzeć na bardziej popularne akweny, jak choćby Mazury,
czy bardziej oblegane zalewy. Nie zawsze
jednak każdy, kto siedzi na łodzi, a nawet
za sterem, zasługuje na miano żeglarza – na
wodę wypływają osoby niemające pojęcia o
właściwym prowadzenia jachtu, podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Zarówno
wskutek zwiększenia się liczby jednostek
pływających, jak i słabo przeszkolonych
osób tym większą uwagę należy zwrócić na
zabezpieczenie własnej załogi i łodzi. Warto
się szkolić, doskonalić, by osiągnąć wprawę,
najlepiej popartą patentami.
Agnieszka Gil

Weekendowy Kurs Żeglarski
Na stopień: żeglarz jachtowy, sternik jachtowy,
Młodszy instruktor żeglarstwa PZŻ
oraz szkolenie na stopnie motorowodne.

Termin rozpoczęcia: marzec 2008 r.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE NA ROZLEWISKU ODRY „BAJKAŁ” POD WROCŁAWIEM
ŻEGLARZ JACHTOWY:
– zajęcia praktyczne w czteroosobowych grupach
– cena kursu – 700 PLN*
STERNIK JACHTOWY
– zajęcia praktyczne na mieczowym jachcie dwumasztowym
oraz na jachcie balastowym na akwenie morskim
– cena kursu – 1000 PLN*
MŁODSZY INSTRUKTOR ŻEGLARSTWA PSŻ
– cena kursu 1200 PLN*
DOŚWIADCZONA KADRA INSTRUKTORSKA
PROFESJONALNE PROWADZENIE ZAJĘĆ
UBEZPIECZENIE UCZESTNIKÓW
KURS ZAKOŃCZONY EGZAMINEM NA STOPNIE ŻEGLARSKIE
*możliwa płatność w ratach, cena nie obejmuje kosztów egzaminu i wydania dokumentów żeglarskich

Jacht Klub AZS Wrocław
Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 40, tel./fax (71) 328-23-25, e-mail: biuro@jkazs.wroc.pl, http://www.jkazs.wroc.pl
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Szanty we Wrocławiu 2008

Festiwal od dziewietnastu lat organizowany jest z przeznaczeniem dla szerokiego
grona wielbicieli piosenki żeglarskiej, amatorów żeglarstwa, wszystkich chętnych do
wspólnego śpiewania i biesiadowania. Ten
rodzaj muzyki sprawia, że w koncertach
może uczestniczyć każdy, bez względu na
wiek: dzieci, młodzież, studenci i dorośli.

Każdego roku w festiwalowych koncertach
uczestniczy około 5 tysięcy publiczności. Projekt ten to jedna z największych tego rodzaju imprez w Polsce, jedna z ważniejszych na
świecie.

W 2008 roku odbędzie się XIX edycja Spotkań z Piosenką Żeglarską i Muzyką Folk
Szanty we Wrocławiu. Festiwal ten na stałe
wpisał się w kalendarz wydarzeń kulturalnych
naszego miasta, do Wrocławia na przełomie
lutego/marca przybywa brać żeglarska z całego kraju oraz goście z zagranicy.

Spotkania z Piosenką Żeglarską i Muzyką
Folk każdego roku gromadzą czołówkę wykonawców muzyki szanty i folk z całej Pol8

ski, zespoły uwielbiane przez publikę: EKT
– Gdynia, Ryczące Dwudziestki, Stare Dzwony, Cztery Refy, Mechanicy Szanty, Ryszard
Muzaj, Jurek Porębski, Zejman i Garkumpel,
Yank Shippers, Orkiestra Samanta, Banana
Boat i inne, a w miarę możliwości finansowych staramy się zapraszać na wrocławską
scenę gości z zagranicy.
W ramach festiwalu odbywają się 4 koncerty główne w hali Wytwórni Filmów Fabularnych oraz imprezy towarzyszące w tawernie tańców irlandzkich w wykonaniu zespołu
festiwalowej – Klubie Muzycznym Łykend.
Ellorien.
Podczas najbliższej edycji formuła projekDo tradycji festiwalu należy też przedpołutu zostanie rozszerzona – festiwal rozpocznie dniowy niedzielny koncert Szanty dla dzieci,
cieszący się ogromną popularnością maluchów i ich rodziców. Koncert ten odbywa się
w wyjątkowej atmosferze, ze specjalną scenografią, a prowadzony jest przez Mirosława Kowala Kowalewskiego (Zejman i Garkumpel).
Scenariusz koncertu przewiduje prezentacje
małych artystów z wrocławskich przedszkoli i
domów kultury ze specjalnie przygotowanym
na tę okazję repertuarem, w oryginalnych marynarskich strojach, koncert zespołu Zejman i
Garkumpel, konkursy i zabawy dla dzieci angażujące także rodziców.
Oprócz koncertów w hali praktykowane jest
nocne shanties jam session w klubie festiwalowym, z udziałem artystów i licznie zgromadzonej publicznoście.
Niezwykle ważną część festiwalu i element
edukacyjny projektu każdego roku stanowi
konkurs dla młodych wykonawców. Wyłonieni na podstawie wcześniej nadesłanych materiałów wykonawcy – soliści, duety, zespoły
z całej Polski mają szansę zaprezentować się
27 lutego koncert rodzimych, wrocławskich na scenie. Wykonawców ocenia profesjonalformacji – Orkiestra Samanta, Pod Masztem, ne jury składające się z członków uznanych
Betty Blue, Znienacka w Klubie Łykend. Wie- zespołów. Konkurs ma otwartą formułę, odczór ten ma być dobrym początkiem na kolej- bywa się z uczestnictwem publiczności. Podne 4 dni projektu.
czas ostatniej edycji jury zakwalifikowało do
29.02.08, w piątek, przeniesiemy się na sce- konkursu 18 wykonawców, co świadczy o ponę główną do Wytwórni Filmów Fabularnych, pularności tego gatunku muzyki. Zwycięzcy
ul. Wystawowa 1, gdzie na dobry początek i wyróżnieni uczestnicy konkursu otrzymują
zobaczymy same sławy: EKT Gdynia, Ham- nagrody rzeczowe, dyplomy. Nagroda główna
bawenah, Mechanicy Shanty, Orkiestra Samanta, Pod Masztem, Mietek Folk, Drake, Na
Razie, Sąsiedzi.
1.03.08, sobota – koncert szanty klasycznej
z udziałem następujących formacji: 4 Refy,
Stare Dzwony, Ryczące Dwudziestki, Banana Boat, Sąsiedzi, a wieczorem o godz. 20.00
tradycyjny koncert nocny, podczas którego zagrają: Ryczące Dwudziestki, Ryszard Muzaj,
Mordewind, Yank Shippers, Perły i Łotry, Za
Horyzontem, Zejman & Garkumpel, Gdańska
Formacja Szantowa, Banana Boat.
2.03.08 przeniesiemy się na scenę główną to nagranie i wydanie płyty. Zwycięzca zapre– hala WFF, gdzie pod nazwą Celtic Day od- zentuje się podczas koncertu finałowego i zabędzie się wieczór z muzyką irlandzką, w pro- praszany jest do koncertu laureatów kolejnej
gramie CARRANTUOHILL oraz Grupa Tań- edycji imprezy.
ca Irlandzkiego REELANDIA, BELTAINE z
Przewidujemy, że tegoroczna edycja festiZespołem Tańca Irlandzkiego i Szkockiego walu przyciągnie około 6 000 tysięcy widzów.
COMHLAN oraz gość specjalny – zespół Zapraszamy wszystkich żeglarzy i miłośniONE STRING LOOSE z Walii. Występom ków szant.
artystów towarzyszyć będą pokazy i nauka
(KM)

Wiosenne porządki

transpirację, czyli parowanie wody z rośliny,
przez owinięcie jej siatką cieniującą, jutą lub
inną tkaniną przepuszczającą powietrze. Taką
osłonę można też wykonać z folii, ale wtedy
Sadzenie roślin z odkrytym korzeniem
trzeba zrobić kilka otworów wentylacyjnych.
Zakupione krzewy lub drzewa, do czasu po- Po posadzeniu roślin z bryłą korzeniową nie
sadzenia powinny być zadołowane w wilgotnej należy mocno ugniatać gleby wkoło rośliny,
ziemi, w zacienionym miejscu. Przed sadze- lecz wokół bryły.
niem dobrze jest przyciąć korzenie na około
15-20 cm i namoczyć je przez kilka godzin w Sadzenie roślin uprawianych w pojemnikach
wodzie. Najcenniejsze dla roślin są drobne,
Rośliny tak produkowane mają największą
cienkie korzenie, które najwcześniej zaczną szansę przyjęcia się na nowym miejscu. Ich
pobierać wodę. Rośliny sadzone w słonecznie przechowywanie jest ułatwione, nie trzeba ich
dni trzeba chronić przed słońcem, by nie prze- sadzić zaraz po zakupie, mogą czekać na posasychały.
dzenie nawet kilka tygodni, pamiętając jedynie

Mamy początek lutego, środek zimy, a na
podwórzu nie ma śniegu, temperatura dochodzi do 100C. Pomimo zimowej pory roku
czas pomyśleć o pracy na ogrodzie związanej
z posadzeniem nowych roślin. Samo sadzenie zajmuje niewiele czasu, lecz nie można
go odkładać na później. Późniejszy wzrost
do właściwej wielkości trwa latami. Posadźmy więc jak najszybciej, by móc się cieszyć
pięknem rozwiniętych roślin po latach. Rośliny często kupuję niedaleko Ogrodu Botanicznego.
W pierwszej części artykułu omówię zasady
sadzenia roślin, a następnie przedstawię kilka
gatunków roślin iglastych, które zwróciły moją
uwagę. Część z nich mam we własnym ogrodzie. Zapraszam mieszkańców do nadsyłania
opisów innych roślin, ulubionych gatunków,
Krzewy powinny być posadzone tak głębopolecanych mieszkańcom naszego osiedla. Inko, jak rosły w szkółce, lub niewiele głębiej.
formacja zostanie opublikowana w następnym
Korzenie należy posypywać rozluźnioną, uronumerze „Pawłowic”.
dzajną glebą, potrząsając lekko rośliną tak, aby
gleba wypełniła przestrzenie między korzeniaSadzenie i pielęgnacja roślin
mi. Bardzo ważne jest mocne uciśnięcie gleby
Zanim przystąpimy do sadzenia roślin, na- wokół sadzonych krzewów. Umożliwi to podleży wybrać i przygotować dla nich miejsce. siąkanie wody z głębszych warstw. Posadzone
Trzeba się upewnić, jakie wymagania glebowe krzewy liściaste należy przyciąć wiosną na wyi siedliskowe mają rośliny, które chcielibyśmy sokość około 20 cm.
posadzić. Sadzenie wybranych roślin tylko dlaSadzenie roślin z bryłą ziemi
tego, że nam się podobają, na nieodpowiednim
miejscu jest działaniem na krótko – po 2-3 laZ bryłą ziemi sadzi się przede wszystkim
tach rośliny te zaczną gorzej rosnąć i wyglądać duże krzewy iglaste lub liściaste zawsze zielonieatrakcyjnie.
ne. Rośliny z bryłą ziemi powinno się sadzić
Przygotowanie gleby
Na początku przede wszystkim trzeba usunąć wszelkie typowo budowlane zanieczyszczenia gleby, takie jak gruz, doły po wapnie,
niepotrzebne fragmenty podmurówek i inne
ślady prac budowlanych. Dokładnego usunięcia wymagają też wszystkie chwasty wieloletnie, takie jak: perz, ostrożeń (oset), mniszek.
Dobrze jest opryskać chwasty systemicznym,
dolistnym herbicydem, który w ciągu 4-8 tygodni zniszczy wszystkie chwasty wraz z ich
podziemnymi częściami. Przywiezienie do
ogrodu zupełnie świeżej, urodzajnej gleby jest
konieczne tylko w skrajnych przypadkach.
Jest to czynność bardzo pracochłonna i zwykle wystarczy dodatek piasku do zbyt zwięzłej, gliniastej gleby lub dodatek gliny albo
odkwaszonego torfu do gleby bardzo piaszczystej i suchej. Gleby przeciętne wymagają
tylko głębokiego przekopania (na 2 głębokości szpadla), co umożliwi szybkie i głębokie
ukorzenienie się roślin.
Kiedy sadzić?
Obecnie większość roślin ozdobnych produkowana jest w pojemnikach. Część krzewów,
szczególnie liściaste krzewy żywopłotowe, a
także drzewa oferowane są w centrach ogrodniczych z odkrytym korzeniem.
Drzewa i krzewy o liściach sezonowych,
czyli opadających na zimę, należy sadzić
w okresie bezlistnym jesienią lub wczesną
wiosną.

tylko jesienią lub wiosną, w okresie spoczynku rośliny. Bryła ziemi powinna być zwarta,
nie pokruszona, lekko wilgotna i owinięta w
jutową lub drucianą siatkę. Wielkość bryły
musi być proporcjonalna do wielkości rośliny
– im bryła większa, tym przyjęcie pewniejsze.
Miejsce pod krzew przygotowujemy, wykopując dół, który powinien być około dwóch razy
większy od bryły korzeniowej. Wykopując dół,
należy pamiętać, że wierzchnia warstwa gleby
jest zwykle bardziej urodzajna od tej w głębi.
Dlatego lepiej jest oddzielać ziemię z pierwszej
warstwy, do głębokości sztychu szpadla, od tej
z głębszej warstwy. Lepszą ziemię należy sypać podczas sadzenia w okolicę korzeni, a tę
gorszą można rozłożyć na sam wierzch, gdzie
jest niewiele korzeni.

Przenosząc roślinę z bryłą ziemi, należy
uważać, aby bryła się nie rozpadła – najlepiej
obejmując rękoma. W żadnym wypadku nie
należy podnosić rośliny, chwytając za pień.
Jeżeli bryła jest za ciężka dla jednej osoby, to
trzeba ją ostrożnie położyć na kawałku tkaniny
lub folii i przenosić w dwie osoby.
W przypadku, gdy bryła korzeniowa zostanie
uszkodzona w trakcie transportu lub sadzenia,
maleje szansa przyjęcia się rośliny. W takim
wypadku należy szczególnie zadbać o stałą
wilgotność gleby po osadzeniu oraz ograniczyć

o tym, aby podłoże w pojemniku nie przeschło.
Kolejną zaletą takich roślin jest bardzo długi
okres sadzenia, praktycznie trwa on przez cały
rok, poza czasem, gdy gleba jest zamarznięta.
Szczególnie jest to ważne, gdy chcemy posadzić krzewy w środku lata.

Krzewy z pojemników sadzimy tak głęboko,
aby cała bryła korzeniowa była zagłębiona w
glebie. Jeśli po zdjęciu pojemnika okaże się,
że korzenie są mocno posplatane i poskręcane,
należy je lekko przyciąć i bryłę nieco rozluźnić. Spowoduje to szybsze wyrastanie nowych
korzeni i łatwiejsze przyjęcie się rośliny.
Zabiegi po posadzeniu roślin
Bardzo ważne jest podlanie rośliny po posadzeniu. Celem tego zabiegu jest nie tylko namoczenie korzeni świeżo posadzonych roślin,
ale przede wszystkim dokładne ich oblepienie
najdrobniejszymi cząstkami gleby i usunięcie
z podłoża nadmiaru powietrza. Dlatego obfite
podlanie roślin po posadzeniu powinno być
wykonane zawsze, nawet podczas deszczu.
Podlewanie można sobie ułatwić, zostawiając po sadzeniu niewielkie wgłębienie, które
umożliwi gromadzenie się wody wkoło roślin
i nie pozwoli na jej spływanie.
Po podlaniu roślin i ewentualnym uzupełnieniu osiadającej gleby, co często można zauważyć nawet po kilku dniach od sadzenia, glebę
wkoło posadzonych roślin należy wyłożyć
ściółką. Ściółkowanie np. grubą korą, zrębkami
lub grubym żwirem zatrzymuje zgromadzoną
w glebie wilgoć, ogranicza rozwój chwastów
oraz ułatwia pielęgnację posadzonych drzew
czy krzewów oraz sąsiadującego z nimi trawnika. Koszenie trawy między poszczególnymi roślinami jest bardzo uciążliwe, a ponadto
stwarza niebezpieczeństwo uszkodzenia ich
przez kosiarkę.
Ważna jest też funkcja estetyczna ściółkowania. Rośliny, prezentujące się na brązowym tle
kory czy jasnego żwiru, wyglądają na bardziej
zadbane i wydają się większe, niż są w istocie. Wokół wysokich krzewów lub drzew rolę
ściółki mogą pełnić rośliny okrywowe, takie
jak: trzmielina (Euonymus), runianka (Pachysandra) czy bluszcz (Hedera) albo niskie, zadarniające byliny.
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Nawożenie

Drzewo o pokroju początkowo szerokostożkowatym, z wiekiem tworzy szerokie, parasolowate, ciężkie korony. Osiąga w wieku 30 lat
ok. 10 m wys. W młodości wzrost szybki. Igły
ciemnozielone, sztywne, grube, do 15 cm długości, zebrane po dwie. W uprawie najczęściej
spotyka się formę Pinus nigra subsp. nigra.
Wymagania uprawowe bardzo małe. Najlepsza
sosna do uprawy w miastach i rejonach przemysłowych. Bardzo odporna na wiatry i sztormy. Polecana do parków i dużych ogrodów, do
nasadzeń i pojedynczych i w luźnych grupach.

Roślin nie należy nawozić podczas sadzenia.
Duże stężenie soli mineralnych niekorzystnie
wpływa na przyjmowanie się roślin i rozwój
korzeni.
Nawadnianie
Zdecydowanie lepiej jest podlewać rzadziej,
ale większą dawką wody. Korzenie roślin sięgają zwykle głęboko i aby woda z podlewania
do nich dotarła, musi być podawana odpowiednio dużej ilości.
Pseudotsuga menziesii var. Glaca
(jedlica Menziesa syn. daglezja)
Drzewo szybko rosnące, o pokroju szerokostożkowatym, osiągające w wieku 30 lat ok.
15 m wys. Pędy ułożone podobnie jak u świerków, ale mniej regularnie. Igły z niebieskim naDobrym rozwiązaniem jest zastosowanie lotem, krótkie (około 2 cm), nastroszone. Wywęża do podlewania kroplowego. Instalację magania glebowe i wilgotnościowe przeciętne.
taką można kupić gotową w sklepach ogrod- Polecane do dużych ogrodów i parków.
niczych lub firmach zajmujących się nawodnieniami lub też posłużyć się wężem ogrodniczym, w którym musimy zrobić małe otworki,
co 30-40 cm i zaślepić koniec. Taka linia kroplująca może leżeć na powierzchni ściółki lub
być nią przykryta, aby była niewidoczna.
Powolne i systematyczne nawadnianie wystarczy przeprowadzać raz w tygodniu przez
kilka godzin, wówczas daje ono najlepszą gwarancję optymalnego nawodnienia.
Maciej Mynett
Jeżeli już wiemy, jak posadzić nowe rośliny, zacznijmy przeglądać gatunki roślin,
które mogą nam odpowiadać.
Drzewa iglaste

Pinus strobus
(sosna Weymoutha)
Szybko rosnące drzewo, początkowo o regularnym, stożkowatym pokroju, osiągające w wieku
30 lat ponad 12 m wys. Igły sinozielone, cienkie,
niekłujące, zebrane po pięć, do 12 cm długości.
Wymagania glebowe i wilgotnościowe małe. Dosyć tolerancyjne na zanieczyszczenia powietrza.
Wrażliwe na rdzę wejmutkowo-porzeczkową. Polecane do parków i dużych ogrodów.

Picea omorika
(świerk serbski)
Najszybciej rosnący gatunek świerka, tworzący wąską, strzelistą koronę. Osiąga w wieku 30 lat 12-15 m wys. Gałęzie boczne często
łukowato wygięte, drobne gałązki przewisają.
Stare drzewa utrzymują dolne gałęzie! Igły
dwubarwne, z wierzchu ciemnozielone, od
spodu niebieskobiałe. Wymagania glebowe i
wilgotnościowe przeciętne. Odporny na zanieczyszczenie środowiska. Polecany na nieformowane żywopłoty osłonowe (szpalery) oraz
do nasadzeń pojedynczych i luźnych grup.
Drzewa liściaste

Metaseguoia glyptostroboides
(metasekwoja chińska)
Drzewo początkowo o strzelistym pokroju,
później cylindrycznym. Szybko rośnie, osiągając po 30 latach ok. 12 m wys. Igły sezonowe,
miękkie, jasnozielone, jesienią przebarwiają
się na żółto i brązowo, następnie opadają wraz
z drobnymi pędami. Wymaga gleb wilgotnych
(podmokłych). Młode rośliny mogą być uszkadzane przez mróz. Polecane do sadzenia na
stanowiskach wilgotnych (stawy, strumienie)
w dużych ogrodach i parkach.
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Pinus nigra
(sosna czarna)

Acer platanoides
(klon zwyczajny) FaasserTs Black
Duże drzewo o szerokiej i regularnej koronie, do 30 m wys. Młode liście matowe, brą-

zowoczerwone, później intensywnie ciemnoczerwone; zachowują kolor przez cały okres
wegetacji. Jedna z najciekawszych odmian
drzew o ciemnym zabarwieniu liści. Do sadzenia w otoczeniu nowoczesnej architektury i w
grupach kolorystycznych o kontrastowym zabarwieniu oraz jako roślina alejowa.

wijają się na wiosnę, a jesienią przebarwiają się
na żółto lub po przymrozkach opadają zielone.
Stanowisko słoneczne i półcieniste. Tolerancyjne co do gleby, ale lepiej rośnie w miejscach
żyznych i wilgotnych. Nadaje się dc nasadzeń
krajobrazowych i do obsadzania dróg.

Cercidiphyllum japonicum
(grujecznik japoński)
Średniej wielkości, często wielopniowe drzewo o zaokrąglonej koronie. Osiąga 10 m wys. i
4-7 m szer. Liście małe, sercowate, z wyraźnie
zaznaczonym unerwieniem, wiosną czerwonobrunatne, jesienią żółte lub czerwone. Stanowisko słoneczne lub półcieniste. Dobrze rośnie
na glebach wilgotnych świeżych. Zaliczane do
Acer rubrum
najładniej przebarwiających się drzew. Poleca(klon czerwony)
ne do sadzenia w ogrodach i parkach oraz na
Drzewo o stożkowatej lub kulistej koronie, strzyżone żywopłoty.
osiągające 10 m wys. i 7 m szer. Liście trójklaFagus sylvatica
powe, zielone, z wierzchu błyszczące; dekora(buk pospolity) Zlatia
cyjne zwłaszcza w czasie jesiennego przebarwienia na czerwono (już od połowy września).
Drzewo o szerokiej, zaokrąglonej koronie.
Kwiaty drobne, czerwonawe, III-IV. Gleby wil- Na otwartej przestrzeni osiąga 25 m wys. i
gotne, ale toleruje też suche. Drzewo miejskie, szer. Kora popielatoszara, gładka. Młode liście,
polecane na parkingi, ulice, zieleńce.
na wiosnę, przez okres 2-3 tygodni złotożółte,

Liriodendron tulipifera
(tulipanowiec amerykański)
Duże drzewo z szeroką, piramidalną koroną.
Dorasta do 25-35 m wys. i 15-20 m szer. Liście
czteroklapowe o oryginalnym kształcie, w jesieni
ztocistożółte lub pomarańczowe. Kwiaty żołtawozielone, przypominające tulipany, pojawiają się w
wieku 15-20 lat, VI. Stanowiska słoneczne, gleby
żyzne. Młode rośliny wymagają osłony. Dobrze
znosi warunki miejskie. Do sadzenia pojedynczo
w miejscach eksponowanych.

później zielone. Preferuje gleby żyzne i świeże,
o stałym poziomie wód gruntowych. Stanowisko słoneczne. Daje ciekawy, „wiosenny” efekt
kolorystyczny, szczególnie w kontrastowym
zestawieniu z innymi roślinami. Polecany do
dużych ogrodów i parków.

Malus
(jabłoń) Ola

Betula utilis
(brzoza pożyteczna) Doorenbos
Drzewo średniej wielkości, z luźną, ażurową koroną i o ozdobnej korze. Dorasta do
10 m wys. i 7 m szer. Pędy sztywne. ŚnieżnoFraxinus excelsior
biała kora pojawia się już na 2-letnich pędach.
(jesion wyniosły)
Liście sercowate, dość duże, jesienią złotożółte. Stanowisko słoneczne. Nie ma szczególRodzime, wysokie, szybko rosnące drzenych wymagań glebowych. Dobrze prezentuje
wo o owalnej koronie. Dorasta do 40 m wys.
się razem z roślinami iglastymi.
i 30 m szer. Liście złożone, zielone; późno roz-

Małe drzewo o ażurowej koronie, dorastające
do 5 m wys. Liście zielone, błyszczące, młode
– purpurowozielone. Kwiaty duże, różowe, obfite, V. Owoce o 3 cm śr., purpurowoczerwone,
utrzymują się na drzewie do mrozów. Gleby żyzne, umiarkowanie wilgotne. Polecane do zieleni
osiedlowej i małych ogrodów. Odmiana polska.
Roślin jest jeszcze wiele. Dla każdego napewno coś da się znaleźć. Smutne jest jednak
to, że podczas budowy ludzie myślą o cegłach,
a nie o drzewach. Dom powstanie szybko,
a drzewa rosną powoli. Zapraszamy do kolejnego artykułu na temat roślin w ogrodzie.
Tekst przygotowany na podstawie książki „Katalog roślin – drzewa, krzewy, byliny polecane przez
Związek Szkółkarzy Polskich”, Warszawa 2001
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Jak rozwiązać problemy prawnicze
Nastały czasy, gdy coraz więcej ludzi ma
częsty kontakt z pieniędzmi. Obroty pieniężne związane są z prawem, którego nie wolno
łamać. Postanowiliśmy porozmawiać z firma
prawniczą, jak sobie radzić w naszych czasach.
Redakcja: Panie prezesie, zarządza pan
jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się kancelarii na Dolnym Śląsku.
Co pańskim zdaniem przyczyniło się do sukcesu WM Lawyers?
Robert Bielawski: Dziękuję bardzo. Sądzę, że jest jeszcze za wcześnie, aby mówić o
sukcesie, ale rzeczywiście, w ciągu ostatnich
miesięcy zanotowaliśmy wzrost obrotów. Cały
czas dążymy do sukcesu, myślę jednak, że tak
naprawdę będzie nim zadowolenie naszych
Klientów. WM Lawyers to kancelaria szczególna. Poza szeroko pojętą obsługą prawną w
zakresie prawa gospodarczego i handlowego
dążymy do udoskonalenia nadzoru nad przepływami pieniężnymi i zapewnieniem płynności
finansowej naszych Klientów. Nasze ambicje
sięgają jednak znacznie dalej. Obsługiwanym
przez nas podmiotom oferujemy bardzo szeroki konsulting i wdrażanie programów mających na celu ich dynamiczny rozwój i wzrost
konkurencyjności na rynku polskim i unijnym.
Nie boimy się tematów trudnych i wielopłaszczyznowych, wymagających wykorzystania
wiedzy z wielu dziedzin jednocześnie.
R: Na czym to ma polegać?
RB: Opowiem to na przykładzie. Jeden z
naszych Klientów, firma z polskim kapitałem
działająca jako producent w branży spożywczej, planuje szereg przekształceń. Planowana
jest zmiana prawnej formy prowadzenia działalności (powołana zostanie spółka z o.o.), budowa nowej hali, zakup maszyn i zatrudnienie
pracowników. Z uwagi na wymogi rynku konieczne będzie wprowadzenie ISO. Firma chce
rozszerzyć portfel swoich klientów i poszukuje
nowych nabywców na produkowane towary
(zdolność produkcyjna nowej hali obliczona
jest nieco „na wyrost”). W normalnych warunkach wspólnicy musieliby poszukać kancelarii
prawnej, która zajmie się przekształceniem
spółki, skoordynować jej prace z działaniami
biegłych rewidentów i księgowych. Następnie
konieczne byłoby poszukanie firmy, która pomoże wypełnić wniosek do PARP-u o dotacje
z UE. Kolejna firma zajęłaby się ISO. Jeszcze
inna pomogłaby znaleźć wykwalifikowanych
pracowników, a następna poszukałaby odbiorców towarów w państwach UE. Wspólnicy
musieliby skoordynować działanie wszystkich
tych podmiotów, aby osiągnąć zamierzony cel.
Zawsze istniałoby niebezpieczeństwo, że
nie zostanie zachowana kolejność i ergonomia
działań – niektóre prace mogą być dublowane
lub wzajemnie się wykluczać, co rodzi niebezpieczeństwo zwiększenia kosztów oraz nakładu pracy i czasu.
R: Jaka byłaby tutaj rola WM Lawyers?
RB: Odrobinę przesadzę, ale aby przeprowadzić cały proces, w WM Lawyers wystarczyłoby złożyć jedno zlecenie.
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R: Jak to możliwe?
RB: Wszystkie wymienione działania mieszczą się w naszej ofercie. Dopilnowalibyśmy, aby
tak pokierować działaniami pracującego nad
zleceniem zespołu, aby wszystko przebiegło
sprawnie, nie było niebezpieczeństwa dublowania się poszczególnych działań. Wykluczylibyśmy sytuacje patowe. W omawianym przypadku ważne jest odpowiednie poprowadzenie
przekształcenia oraz rozmów z bankiem, aby
zachować ciągłość finansową firmy i uzyskać
kredyt oraz dotację z UE. Często zapomina się,
że bank może potraktować nową spółkę jako
podmiot bez historii (wówczas pomożemy znaleźć inne źródło finansowania i zaproponować
zmianę banku). Wiele rzeczy należy zaplanować w szerszej perspektywie. Moglibyśmy dodatkowo zaproponować wdrożenie ISO, pełną
obsługę w zakresie prawa ochrony środowiska
i uzyskania wszelkich pozwoleń w tym zakresie. Spółkę ubezpieczyłoby współpracujące z
nami biuro brokerskie.
R: Jak to możliwe, że zajmujecie się tak
wieloma sprawami naraz? To wymaga zatrudnienia na stałe dużej liczby osób?
RB: No właśnie niekoniecznie. Nasza ela-

szych klientów. Nieraz okazywało się, że prawnik z księgowym i ekonomistą lub bankowcem
nie potrafili znaleźć wspólnego języka, a świat,
w którym żyjemy staje się coraz bardziej
skomplikowany i coraz częściej spotykamy się
z koniecznością rozwiązywania wielopłaszczyznowych problemów. Stąd nasz pomysł na
kompleksową obsługę. Nie jest to jednak proste. Dobranie odpowiednich partnerów trwało
2-3 lata, nierzadko indywidualne doświadczenia okazywało się niewystarczające przy pracy
nad poszczególnymi projektami. Ważna jest
praca w zespole. Teraz dopiero czuję, że zespół
jest prawidłowo dobrany i sprawdzony.
R: Czym zajmuje się WM Lawyers samodzielnie?
RB: Jesteśmy przede wszystkim kancelarią
prawną. Zatrudniamy na stałe 4 radców prawnych (w tym jednego z uprawnieniami na Niemcy) oraz kilkunastu aplikantów. Dział prawny
podzielony jest na zespoły specjalizujące się
w poszczególnych działach prawa – prawo
cywilne, handlowe, umowy w obrocie, praca i
ubezpieczenia społeczne, podatki. Samodzielnie konstruujemy inżynierię finansową projektów: pozyskujemy środki z UE (działania dla
MSP) oraz w bankach (kredyty inwestycyjne i
obrotowe). Nawiązaliśmy bezpośrednią współpracę z centralami kilku banków inwestycyj-

styczność wynika stąd, że wykonując samodzielnie wiele rzeczy z zakresu strice obsługi
prawnej i windykacyjnej, współpracujemy ze
starannie dobranym zespołem ekspertów i firm,
które choć na co dzień działają niezależnie – powołują konsorcjum do obsługi danego projektu.
Bywa, że dany podmiot wymaga odpowiedniej
koncesji lub zezwolenia na prowadzoną przez
siebie działalność (np. broker) i nie możemy
prowadzić działalności w tym zakresie. Nasza
zaleta polega na tym, że koordynacja działań
przebiega wewnątrz grupy, wśród znanych sobie i potrafiących współpracować razem podmiotów. Zapewnia to najwyższą jakość i relatywnie niższy koszt świadczonych usług, a na
pewno zaoszczędza klientowi czasu i nerwów
spowodowanych koniecznością łączenia wielu działań w jeden proces. Jako WM Lawyers
zajmujmy się koordynacją i budową projektów,
mamy sprawdzone procedury w tym zakresie.
Ponadto ściśle współpracujemy z gronem specjalistów z Wydziału Prawa UW, Politechniką
Wrocławską i Akademią Ekonomiczną. Dlatego jesteśmy na bieżąco z nowymi programami
i panującymi trendami.
R: W jaki sposób udało się stworzyć taki
zespół i skąd ten pomysł na obsługę klientów?
RB: Powiem szczerze, że idea właśnie tak
skonstruowanej obsługi przyświecała nam od
początku budowania WM Lawyers. Nie ukrywam, że została ona podpowiedziana przez na-

nych, które są od niedawna w Polsce. Ponadto
naszą chlubą jest dział windykacji i egzekucji.
Mamy bardzo dobre wyniki w ściągalności,
także wierzytelności trudnych (przedawnione, po bezskutecznej egzekucji komorniczej).
W razie potrzeby wspomagamy się zewnętrzną
wywiadownią gospodarczą. Zatrudniamy bardzo dobry personel i dysponujemy zaawansowaną bazą danych, skonstruowaną specjalnie
do obsługi wierzytelności. Mamy także dwie
grupy wyjazdowe aktywne w terenie
R: Czym wyróżnia się WM Lawyers spośród wielu wrocławskich firm windykacyjnych?
RB: Myślę, że możemy wiele zaproponować
klientowi w tym zakresie. Przede wszystkim
mamy znacznie więcej możliwości oraz inną
filozofię działania niż większość firm funkcjonujących na rynku. Najlepszym dowodem jest
to, że wielu naszych klientów to byli dłużnicy,
z którymi rozmawialiśmy o warunkach spłaty
należności. Przede wszystkim stawiamy na
skuteczność. Z dłużnikami, którzy chcą płacić,
lecz nie mogą ze względu na trudną sytuację
finansową, staramy się zawierać ugody. Nie
sztuką jest złożyć pozew do sądu, sztuką jest
pomóc w znalezieniu pieniędzy na spłatę długu
– np. poprzez pomoc w uzyskaniu kredytu. To
podejście możliwe jest dzięki szerokiemu spektrum działania kancelarii. Dlatego z mądrymi
dłużnikami potrafimy dojść do porozumienia.
Takich jest niestety niewielu. Nie boimy się

bowiem spraw trudnych (przedawnionych,
po bezskutecznej egzekucji komorniczej). Tu
najważniejsza jest informacja, którą potrafimy
zdobyć, oraz odpowiednio dobrana argumentacja. Nasi negocjatorzy są bardzo skuteczni w
tym zakresie. I proszę mi wierzyć – w stosunku
do upartych dłużników nie mamy skrupułów.
Możemy także kupić wybrane wierzytelności,
co przyspiesza postępowanie. Dla klientów,
którzy prowadzą wymianę handlową z dużą
liczbą kontrahentów, możemy zaproponować
wiele wariantów monitoringu należności. Służy temu specjalny system komputerowy pozwalający na generowanie przypomnień o zapłacie. U większości naszych klientów system
monitoringu – dobrze przemyślany i dostosowany do specyfiki branży – pomógł w znacznym stopniu usprawnić płynność finansową
oraz ograniczył liczbę spraw kierowanych do
postępowania przedsądowego i sądowego. To
naprawdę działa.
R: Wspominał Pan o prawie ochrony środowiska. Może Pan rozwinąć ten wątek?
RB: Oczywiście. Kilka miesięcy temu powołaliśmy osobny Dział Ekologii i Prawa
Ochrony Środowiska. Poza reprezentacją
klientów w postępowaniach o wydanie pozwoleń na wprowadzenie do środowiska substancji
i energii, zagadnień prawa wodnego i gospodarki odpadami oraz – bo zdarzało się – postępowań w sprawie kar pieniężnych oraz opłat
za korzystanie ze środowiska, postanowiliśmy
rozwinąć nowy segment. Otóż dla większych
podmiotów możemy zaoferować przeglądy
ekologiczne, programy zapobiegania awariom
oraz – przede wszystkim – pozwolenia zintegrowane IPPC wraz z pełnym konsultingiem
dotyczącym spełnienia wymogów Najlepszej
Dostępnej Techniki i wprowadzaniem programów dostosowawczych. Przypominam, że
termin uzyskania pozwolenia zintegrowanego
minął 1 stycznia 2004 r. i nieposiadanie pozwolenia skutkuje wstrzymaniem produkcji.
Przedsiębiorcy, którzy będą musieli sprostać
wymogom technicznym w zakresie Najlepszej
Dostępnej Techniki, też mogą liczyć na naszą
pomoc. Tu termin mija pod koniec 2008 r., ale
tak naprawdę czasu jest niewiele, bo procedury
trwają długo. Zatrudniamy ekspertów ds. oceny wpływu na środowisko naturalne z listy Wojewody Dolnośląskiego.
R: Cieszę się, że jest firma, która zajmuje
się tą problematyką. Jak Pan sądzi, co jeszcze nasi czytelnicy powinni wiedzieć o WM
Lawyers?
RB: No cóż. Mam nadzieję, że czytelnicy
zechcą odwiedzić naszą stroną internetową:
www.wmlawyers.com.pl. Znajduje się tam
szczegółowy opis oferty oraz referencje naszych klientów.

PECUNIA NON OLET

Łacińskie powiedzenie przypisywane jest cesarzowi Wespazjanowi, który odparł tak synowi,
gdy ten wyrzucił mu opodatkowanie publicznych
toalet. Zaznaczyć trzeba, że znajomość tego pięknego, acz martwego dziś języka jest wśród Polaków, także tych wykształconych, równa prawie
zeru. Nie muszę dodawać, że już od lat prowadzone badania przez Unię Europejską, a dotyczące
ogólnego ROZUMIENIA tekstu popularnonaukowego lub publicystycznego, CIĄGLE stawiają
nas w ogonie Europy.
Nie tłumaczę, ale piszę, że chodzi o PIENIĄDZE, czyli money, albo według slangu młodzieżowego KASĘ, jaką obraca (lub ma, posiada) poszczególny osobnik (dawniej obywatel)
nie tylko w naszym kraju. I ta właśnie KASA
świadczy o jego POZYCJI SOŁECZNEJ, czysto POLITYCZNYM miejscu w określonym
rankingu, RODZINNYM KRĘGU, szkolnym
POWAŻANIU, koleżeńskim KOCHANIU za
posiadanie dużej ilości forsy. Wiemy, że pieniądze wymyślili Fenicjanie i zdobyły sobie one w
starożytnym i współczesnym świecie określone
miejsce jako tzw. ŚRODEK PŁATNICZY. Za
PIENIĄDZE, jak twierdzi od lat bardzo wielu
ludzi, WSZYSTKO można kupić. Dlatego tak
dbają i zabiegają o ich posiadanie, oczywiście w
jak największej ilości, tysiące czy miliony ludzi.
PIENIĄDZ rządzi światem, w którym żyjemy.
PIENIĄDZ szturmem zdobył serca i mózgi Polaków po 1989 roku, kiedy znów staliśmy się
częścią kapitalistycznego świata i zerwaliśmy
okowy komunistycznej ekonomii, która doprowadziła nasz kraj na skraj nędzy.
PIENIĄDZ rządzi naszym życiem, dlatego
takie parcie różnych grup społecznych (głównie
żyjących z budżetu państwa, ale nie tylko) na
podniesienie ich zarobków. Degradacja zawodu nauczycielskiego bierze się między innymi z
małych zarobków, prowadzącego w związku z
tym do odpływu ludzi z tego zawodu. Najlepsi
poloniści, angliści czy historycy nie idą pracować
dzisiaj do szkoły, ale tam, gdzie WIĘCEJ, czasami trzy- czy pięciokrotnie więcej, niż oferuje
szkoła (publiczna, bo w szkole prywatnej mogą
zarobić dużo więcej i w lepszych warunkach).
PIENIĄDZ więc decyduje o rekrutacji do zwodu
nauczyciela, bibliotekarza czy księgarza. Dopóki
więc szkoły będą marnie płaciły nauczycielom,
dopóty będą produkowały marnych absolwentów
(wyjątki zawsze się będą znajdowały, jak mówi
stare powiedzenie).
Nie bez kozery przy różnych okazjach, gdy
składa się życzenia, pieniądze są (chyba) po zdrowiu na drugim miejscu. Pewna jednak hipokryzja
każe nam PIENIĄDZE przesunąć na nieco dalsze
miejsce: ZDROWIA, SZCZĘŚCIA, POMYŚLNOŚCI, recytujemy, wiedząc, że dla dobrego
Proponujemy wysyłanie zapytań na
zdrowia, dla czucia się szczęśliwym, dla osiągnięe-mail: biuro@wmlawyers.com.pl oraz
cia pomyślności POTRZEBNE SĄ PIENIĄDZE.
kontakt z biurem pod wrocławskim nuChociaż mówimy, że PIENIĄDZE SZCZĘŚCIA
merem telefonu 071/ 350 99 20 (SERWIS
nie dają, to przecież wiemy, że jednak dają. DlatePRAWNIKA w godz. 8:00 do 16:00).
go wielkie loterie, totolotki, giełdy, hazard, teleturR: Dziękuję za rozmowę i życzę dalszego nieje mają takie kolosalne powiedzenie i obracają
rozwoju. Istotne problemy mieszkańców bę- milionami. PIENIĄDZ przyciąga PIENIĄDZ,
dziemy publikować na łamach czasopisma. mówią „znawcy” zagadnienia. To oczywiście nie
RB: Dziękuję.
jest do końca prawda, bo w gruncie rzeczy chodzi

o umiejętne zainwestowanie, właściwy obrót pieniędzy itd. Podobno nasze społeczeństwo jest w
95% wierzące i deklarujące przywiązanie do wartości chrześcijańskich. Jeśli jednak przypomnimy
sobie historię Izraelitów (Hebrajczyków), którzy
w pewnym momencie odwrócili się od Boga i zaczęli wyznawać kult ZŁOTEGO CIELCA (symbolu bogactwa, pieniądza, mamony), to powinniśmy dostrzec, że to zaczyna dziać się na naszych
oczach. PIENIĄDZ stał się bóstwem. Ten, kto
ma większe pieniądze, jest lepiej oceniany i ma
większy prestiż i powodzenie. Biedny jest kimś
gorszym, kogo wcale nie musi się szanować, a
niejednokrotnie gardzi się nim i lekceważy. Presja na to, aby być bogatszym, dlatego lepszym,
prowadzi do PRACOHOLIZMU, który oddala od
rodziny, dzieci, domu. Człowiek staje się czymś
w rodzaju AUTOMATU, maszynki do robienia
pieniędzy za wszelką cenę. Odczłowiecza się,
jest ROBOTEM. Rodzi to między innymi rozpad
więzi rodzinnych, koleżeńskich i wielu innych.
Brak czasu na kontakty powoduje wzrost rozwodów, zanik uczuć rodzicielskich, osamotnienie i
depresję dzieci, rozbicie więzi pokoleniowych
itp. Ktoś może powiedzieć, że to przesada i czarne widzenie rzeczywistości. Tak jednak nie jest.
Obserwujemy świat i ludzi, którzy egzystują w
pobliżu nas. Wyciągamy wnioski, dlatego nasze
opinie nie są pozbawione racji. Starsze panie lub
starsi panowie porzucają swoje żony czy mężów
dla młodszych i bogatszych. Często nie dla uczucia, ale dla lepszego, dostatniejszego, bogatszego
życia, o którym decyduje PIENIĄDZ.
Dziewczyny wybierają chłopaków z KASĄ,
bo więcej się z takim przeżyje, trafi do towarzystwa bardziej forsiastego i zabawowego. Młodzi
od maleńkości wiedzą, że lepiej kolegować się
czy przyjaźnić z kimś, kto ma więcej forsy, bo
się ma z tego korzyści. Jaki taki, byle jaki, ale
z KAPUSTĄ, czyli KASĄ. Żadna moralność tu
nie obowiązuje. Bo po co? To tylko niepotrzebny
balast i przeżytek, głupota. Po nas choćby potop,
jak mawiali starożytni Rzymianie. Albo wyznawanie zasady CARPE DIEM w skrajnej postaci,
czyli czystego HEDONIZMU. Aby tak było, aby
tak się żyło, na luzie, z dnia na dzień, potrzebny
jest SZMAL, dużo pieniędzy. Narkotyki drogo
kosztują, dobry alkohol, czy w ogóle alkohol w
dużych ilościach (PIWO), papierosy, markowe
ciuchy – wszystko to wymaga KASY, KASY i
jeszcze raz KASY.
PIENIĄDZ zdominował nasze życie, w wielu
wypadkach stał się FETYSZEM, na który patrzymy jak na bóstwo i od którego się uzależniamy.
Niedobrze, że uczyniliśmy go ZŁOTYM CIELCEM, bo wymaga on ciągłych ofiar na pożarcie.
Nie powinniśmy stawać się niemądrymi ofiarami
naszych słabości, bo utkniemy w bezideowości,
amoralności (rzucający się w oczy relatywizm
moralny, który nagminnie stosujemy w życiu) i
zostaniemy w końcu WYMIĘTĄ STUZŁOTÓWKĄ, którą trzeba wymienić w banku. Ale ten bank
może być naszą ostatnią instytucją, która je przyjmie. Następnej zniszczonej STUZŁOTÓWKI
może już NIKT I NIC od nas nie przyjąć.
Krzysztof Bauer
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RZECZE BUDDA CHINASKI
TEATR POLSKI WROCŁAW
5, 6 marca – 20:00
SCENA KAMERALNA – ul. Świdnicka 28
OPĘTANIE, CZYLI WZDĘTE ŁONO.
Ponownie zapraszamy mieszkańców Pawłowic BALLADA PROZĄ
MAŁE ZBRODNIE MAŁŻEŃSKIE
i okolic do korzystania z wielu ośrodków kul- 11, 12 marca – 20:00
1 marca – 19:00
tury Wrocławia. Już niedługo przyjdzie wiosna ERA WODNIKA
2 marca – 18:00
grająca śpiewem ptaków i szumem drzew.
19, 20 marca – 20:00
MAYDAY
STOLIK
REPERTUAR – MARZEC 2008
4-7 marca – 19:00
26, 27 marca – 20:00
SMYCZ
FILHARMONIA WROCŁAWSKA
8, 11 marca – 19:00
Sala Koncertowa Filharmonii Wrocławskiej
OPERA WROCŁAWSKA
9 marca -18:00
ul. Świdnicka 35
ŚMIERĆ PODATNIKA
RECITAL WIOLONCZELOWY
15 marca – 19:00
Maciej Młodawski, Agnieszka Przemyk- CZERWONY KAPTUREK
16 marca – 18:00
-Bryła – fortepian
J. Pauer
OKNO NA PARLAMENT
1 marca – 18:00
11, 12 marca – 11:00
KONCERT SYMFONICZNY
19, 20, 26-28 marca – 19:00
JUTRO
Jacek Kasprzyk – dyrygent, Nigel Kennedy T. Baird
20 NAJSMIESZNIJSZYCH PIOSENEK
– skrzypce, Orkiestra Filharmonii im. W. 1 marca – 19:00
NA ŚWIECIE
Lutosławskiego
29 marca – 19:00
2 marca – 17:00
7 marca – 19:00
30 marca – 18:00
RĘKOPIS
KONCERT KAMERALNY
R. Augustyn
Janusz Wawrowski – skrzypce, Eyal Kless 4 marca – 11:00
TEATR POLSKI WROCŁAW
- skrzypce
SCENA NA DWORCU ŚWIEBODZKIM
HAGITH
8 marca – 18:00
– pl. Orląt Lwowskich 20c
K. Szymanowski
KONCERT SYMFONICZNY
18 marca – 11:00
Daniel Raiskin – dyrygent, Daniel Muller- WOLNY STRZELEC
GALAPAGOS (WROCŁAWSKI
-Schott - wiolonczela, Orkiestra Filharmonii C.M. von Weber
TEATR PANTOMIMY)
im. W. Lutosławskiego
5 marca – 19:00
1, 2 marca – 19:00
14 marca – 19:00
CZARODZIEJSKI FLET
ZAŚNIJ TERAZ W OGNIU
KONCERT PASYJNY
P. Czajkowski
7, 8 marca – 19:00
Pasja wg św. Mateusza J.S. Bacha
6, 7 marca – 19:00
9 marca – 18:00
Andrzej Kosendiak – dyrygent, Miriam Meyer
CARMEN
SPRAWA DANTONA
– sopran, Annekathrin Laabs – alt, Christoph
G. Bizet
29, 31 marca – 19:00
Einhorn – tenor, Timoty Sharp – bas, Ulf Ba8, 19 marca – 19:00
30 marca – 18:00
stlein – bas, Wrocławska Orkiestra Barokowa,
9 marca – 17:00
Chór Filharmonii im. W. Lutosławskiego
TANGOS
19 marca – 19:00
A. Piazzolla
Język angielski
KONCERT SYMFONICZNY
12 marca – 19:00
na Pawłowicach
Daniel Raiskin – dyrygent, Torleif Thedeen
– wiolonczela, Orkiestra Filharmonii im. W. CYRULIK SEWILSKI
metodą łopatologii stosowanej
G. Rossini
Lutosławskiego
13, 15 marca – 19:00
Kontakt: Joanna Kowalska-Lenart
28 marca – 19:00
14 marca – 11:00
tel. 71/330 40 23, 0607 596 244
RECITAL SKRZYPCOWY
Robert Bachara, Katarzyna Kaczorowska 16 marca – 17:00
KOPCIUSZEK (balet)
– fortepian
J. Strauss
Zamienię poniemiecki
29 marca – 18:00
28, 29 marca – 19:00
dom jednorodzinny
30 marca – 17:00
TEATR MUZYCZNY CAPITOL

Kultura

ul. Piłsudskiego 67 – Duża Scena

MY FAIR LADY
7, 8 marca – 19:00
SWING! DUKE ELLINGTON SHOW
28, 29 marca – 19:00
30 marca – 17:00
29 marca – 16:00
OPERETKA
1 marca – 19:00
MAŁA KSIĘŻNICZKA
4, 5, 18, 19 marca – 10:30
TUVIM&VITKAC
14, 15 marca – 19:00
14 marca – 11:00
TEATR MUZYCZNY CAPITOL
ul. Piłsudskiego 72 – Mała Scena
SPOT! TEATR ZAKŁĄD KRAWIECKI
8, 9, 15, 16 marca – 20:00
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na działce 11 arów

TEATR POLSKI WROCŁAW
SCENA im. JERZEGO GRZEGORZEWSKIEGO – ul. G. Zapolskiej 3
ELEKTRA w ramach projektu „Zimowa
Rezydencja Teatru Gardzienice we Wrocławiu”
1 marca – 20:30
ONE wg Trzech sióstr A. Czechowa
5, 6 marca – 19:00
WARIACJE BERNHARDOWSKIE
12, 13 marca – 19:00
JULIUSZ CEZAR
15 marca – 19:00
16 marca – 18:00
NIEWIARYGODNE PRZYGODY M.
KOZIOŁKIEWICZA
(WROCŁAWSKI
TEATR PANTOMIMY)
26-28 marca – 10:00
29, 30 marca – 19:00

– na młodszy, na małej działce,
najchętniej parterowy.
telefon 609 38 30 56

JACEK GRABOWSKI

DOCIEPLENIA, REMONTY,
WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
tel. 502 968 062

Łącznik Pawłowicki – dyskusja

13 lutego 2008 w Urzędzie Miejskim odbyła
się publiczna dyskusja nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu „łącznika pawłowickiego”, czteropasmowej drogi szybkiego ruchu.
W spotkaniu Urząd Miejski reprezentował
dyr. Biura Rozwoju Wrocławia Pan Marek Żabiński, projektant drogi Jacek Szatkowski, a ze
strony osiedla przybyło kilku jego mieszkańców.
Dyskusja momentami była dość burzliwa i czasami nie była związana z samym „łącznikiem”.

DRZWI
WEJŚCIOWE
- grubość skrzydła 70 mm
- na wymiar
- dowolny wzór
- klejone na grubość lite drewno
(także gatunki egzotyczne)
- możliwość pomalowania każdej
strony skrzydła w innym kolorze
- odporne na wody opadowe i mróz
- uszczelka po obwodzie skrzydła
- montaż w cenie drzwi
- bezpłatna konsultacja i pomiar
Dodatkowe wyposażenie:
- próg aluminiowy
lub uszczelka automatyczna
- szyby antywłamaniowe, kolorowe
- okucie antywłamaniowe
KONTAKT
KWOLEK PAWEŁ
tel. 662204789
e-mail: stolarstwo.kwolek@o2.pl
Wrocław        ul. Barwinkowa 4

Prywatna Praktyka
Ortopedyczna
lek.med. Jarosław Jakiel

konsultacje,
leczenie operacyjne
tel.506-724-698
www.ortopeda.info.pl

Mieszkańcy przedstawili główne powody,
jakimi się kierowali, wnosząc protesty. Najwazniejsze z nich to: zbyt mała odległość drogi od
granicy osiedla, duże natężenie hałasu, zgodnie
z „różą wiatrów” spaliny z przejeżdżających
pojazdów będą się przemieszczały w kierunku
osiedla, droga podzieli Pawłowice (w przyszłości miałoby powstać część mieszkalna zwana
„Pawłowice Malownicze”, a droga przebiega
między nimi). Na spotkanie przybyły również
dwie osoby, którym odpowiadała planowana
lokalizacja „łącznika”. Stanowisko reprezentantów Urzędu Miejskiego pozostało zdecydowanie
przy założeniach koncepcyjnych przedstawionego przez miasto planu. Spotkanie właściwie
nie wniosło nic nowego oprócz informacji, jaką
uzyskaliśmy, że będzie jednak (jeżeli powstanie
łącznik) dojazd do łącznika ul. Starodębową.

Została tylko zmieniona klasyfikacja tej drogi z
głównej na lokalną. Tak więc ruch na ul. Starodębowej wzrośnie.
Na specjalnie zwołanej sesji Rady Osiedla
w dniu 15 lutego 2008 r. głównym tematem
spotkania był „łącznik pawłowicki”. W czasie
dyskusji padały również głosy, które podważały
sens budowy łącznika, gdyż dojazd do obwodnicy autostradowej Wrocławia byłby oddalony
od naszego osiedla o około 4 km w okolicach ul.
Okulickiego. Po co więc dojazd przez ul. Starodębową?
Podczas wizyty w UM padła propozycja
spotkania z mieszkańcami naszego osiedla,
które odbędzie się w czwartek 21 lutego 2008 r.
o godzinie 18 w Szkole Podstawowej nr 39
i będzie dotyczyło „łącznika pawłowickiego”.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!
Jerzy Szachnowski

Zagadka
Urodziła się w 1447 r. w Genui (Włochy)
w szlacheckiej rodzinie Fieshi. Z polecenia
rodziców wyszła w wieku 16 lat za mąż za
patrycjusza Guliana Adorna, sybarytę i hulakę, i w początkach małżeństwa była nieszczęśliwa. W 1474 r. doświadczyła swej
pierwszej wizji. Wkrótce potem jej mąż stracił cały swój majątek, co uznał za znak od
Boga, i od tego momentu stał się głęboko
religijny. Nasza bohaterka poświęciła później swe życie opiece nad chorymi w szpitalu
Pommatone w Genui, w którym w 1490 r.
przejęła kierowniczą funkcję. Dokonywała
nadludzkich czynów, niosąc pomoc w czasie dwóch katastrofalnych epidemii dżumy,
za co lud czcił ją na równi ze świętymi. Po
śmierci męża w 1497 r. święta rozpoczęła
spisywanie swoich przeżyć mistycznych. W
dziełach tych dochodzi do głosu jej głęboka
miłość do Boga. Zmarła 15 września 1510 r.
w Genui. Jej nienaruszone ciało spoczywa w
miejscowym kościele.
Jak nazywała się nasza bohaterka? W
rozwiązaniu tej zagadki pomoże Ci niżej widoczna łamigłówka logiczna.

Diagram (II etap)
Znalezione rozwiązanie z I etapu przenieś na bliźniaczy diagram literowy. Przeniesienie to powinno być jakby nałożeniem
znalezionego rozwiązania na diagram literowy. Po uczynieniu tego część liter znajdzie się w polach tworzących pętlę. Litery
te, czytane rzędami od góry do dołu i wpisywane w kolejności czytania do widocznych niżej kratek, pokażą, jak nazywała
się święta będąca bohaterką naszej zagadki.

Pętla (I etap)
Zbuduj jedną zamkniętą pętlę, składającą się z 16 pól diagramu. Każde pole,
z których zbudowana jest pętla, styka się
dwoma swoimi bokami z tylko dwoma innymi polami pętli – z pozostałymi polami
pętli nie może stykać się nie tylko bokiem,
ale nawet rogiem. Liczby widoczne na
obrzeżach diagramu informują nas o tym,
ile łącznie pól należy do pętli w danym
rzędzie lub kolumnie.

Zadanie przygotował „Świat Matematyki” – jedyne w Polsce czasopismo wydawane specjalnie
z myślą o młodzieży szkolnej. Zapraszamy na naszą stronę: www.swiatmatematyki.pl
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