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Szanowni Czytelnicy!
Wiosna zadomowi³a siê we Wroc³awiu na dobre. Mieszkañcy naszego miasta coraz czêœciej i liczniej wychodz¹ poza domowe zacisze. W tym
numerze „S³owa” zachêcamy Pañstwa do skorzystania z aktywnej formy wypoczynku - z turystyki rowerowej. Wiele jest w tym zakresie we
Wroc³awiu do poprawienia, niemniej jednak, warto korzystaæ z tych mo¿liwoœci, jakie ju¿ teraz nasze miasto i jego okolice, stwarzaj¹. ¯yczymy
du¿o s³oñca i radoœci, a tak¿e solidnego wypoczynku podczas majówek i zachêcamy do lektury kolejnego numeru.

Redakcja

PRZESIĄDŹ SIĘ
NA ROWER!

ZAPOMNIANE
WSPOMNIENIE

(s. 4)

DZIADDZIADDZIADDZIADDZIADYYYYY NA SZYBK NA SZYBK NA SZYBK NA SZYBK NA SZYBKOOOOO

TERMINAL NA EURO

(s. 6)

(s. 5)

Z okazji EURO 2012 do Wroc³awia przybêdzie kilka-

dziesi¹t tysiêcy zagranicznych goœci. Du¿a czêœæ z nich

przyleci do Wroc³awia samolotem.

POŻEGNANIE POSŁA
(s. 7)

Zamiast czegoœ poruszaj¹cego otrzymaliœmy wykonany na

szybko, nic nie wnosz¹cy dramat...

ŚLĘZA NA DNIE
(s. 8)
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PRZESIĄDŹ SIĘ NA ROWER!

Rower jest najlepszym sposo-
bem na ominiêcie korków w go-
dzinach szczytu, umo¿liwia nam
bezp³atny i przyjemny transport.
Dzia³aj¹ca przy Urzêdzie Miej-
skim sekcja ds. rozwoju ruchu
rowerowego stara siê wypromo-
waæ ten sposób komunikacji,
a tak¿e uczyniæ go ogólnodo-
stêpnym i wygodnym.
 - Pilnujemy, aby cykliœci czer-
pali przyjemnoœæ z jazdy po
Wroc³awiu – t³umaczy Daniel
Chojnacki, Oficer Rowerowy
Wroc³awia. - Naszym najwiêk-
szym zadaniem jest zespolenie

sieci tras rowerowych i doprowa-
dzenie ich do centrum, co spowo-
duje ³atwiejsz¹ komunikacjê.
Oprócz tego pracujemy nad sieci¹
rowerów miejskich – dodaje.
Takie systemy dzia³aj¹ w wiêk-
szych miastach europejskich,
a do tej listy jesieni¹ do³¹czy tak-
¿e Wroc³aw. Wówczas w okoli-
cach centrum Tek i Dworca
G³ównego, a tak¿e na Grunwal-
dzie stan¹ punkty z rowerami.
Korzystanie z nich bêdzie mo¿li-
we dziêki Kartom Miejskim.
Pierwsze 20 minut jazdy bêdzie
bezp³atne, po tym czasie wystar-
czy zmieniæ pojazd w nastêpnym
punkcie i w ten sposób Wroc³a-
wianin bêdzie móg³ przejechaæ
przez miasto za darmo.

- Cenniki za d³u¿sz¹ jazdê nie s¹
jeszcze ustalone, pewne jest to,
¿e korzystanie z miejskich rowe-
rów bêdzie bardziej op³acalne ni¿
jazda samochodem – mówi Choj-

nacki. - Aby wypo¿yczyæ jed-
noœlad nale¿y wnieœæ op³atê ini-
cjaln¹ w granicach z³otówki,
a tak¿e kaucjê, która oczywiœcie
bêdzie zwracana po oddaniu ro-
weru.
Urz¹d Miejski prowadzi tak¿e
projekt „Wnioskuj o stojak”.
Mieszkañcy Wroc³awia poprzez
oficjaln¹ stronê miasta mog¹
wysy³aæ propozycje, gdzie po-
winny pojawiæ siê nowe miejsca
na bezpieczne zostawienie rowe-
rów. Jeœli istnieje techniczna mo¿-
liwoœæ ustawienia stojaków,
proœby s¹ realizowane. W ten
sposób w mieœcie ustawiono ich
ju¿ ponad 1000.
Wszystko wskazuje na to, ¿e sy-
tuacja cyklistów w naszym mie-
œcie znacznie siê poprawia. Dla-
tego ju¿ najwy¿sza pora na wy-
korzystanie wroc³awskich 150
kilometrów œcie¿ek rowerowych.

   Malwina Lamch

N
asze miasto coraz

skuteczniej za-

chêca do rezy-

gnacji z samochodów czy

zat³oczonej komunikacji

miejskiej na rzecz rowe-

rów. Ich dostêpnoœæ

zwiêkszy siê dziêki plano-

wanej miejskiej wypo¿y-

czalni.

21 marca to data urodzin b³. Al-
berto Marvelliego ( 1918-1946)
- w³oskiego dzia³acza Akcji Ka-
tolickiej, który zgin¹³ (na rowe-
rze) w m³odym wieku i zosta³ be-
atyfikowany przez Ojca Œwiête-
go Jana Paw³a II  5 wrzeœnia
2004 r.  w Loreto Obrano go na
patrona Cyklistów dziêki usilnym
staraniom cz³onków Akcji Ka-
tolickiej Archidiecezji Wro-
c³awskiej.

¯aden lek nie zast¹pi ruchu,
natomiast ruch mo¿e zast¹piæ
leki, które przyjmujemy pod-
czas wyimaginowanego z³ego
samopoczucia. Tak twierdzi
mój dobry znajomy lekarz,
œwietny chirurg, rowerzysta
Leszek Palka. Zabezpiecza³
pod wzglêdem obs³ugi me-
dycznej przejazd rowerowy w
ub. roku, od bramy Stadionu
Olimpijskiego do Magnolii Park.

Przejazd ten zosta³ zorganizowa-
ny w ramach III Wroc³awskich
Dni Promocji Zdrowia. Uczest-
niczy³o ponad 300 osób!
Jak rozpocz¹æ nasz¹ przygodê
z dwoma kó³kami? Wsiadamy
na rower. Do rêki bierzemy za-
laminowan¹ mapê „Rowerowy
Wroc³aw” warszawskie-
go Wydawnictwa ExpressMap
z 2007 r. (dlatego wymaga
uaktualnienia). Dostêpna w
ka¿dej ksiêgarni np. „Pod Ar-
kadami” na  Œwidnickiej lub w
redakcji „S³owa Wroc³awian”.
I ruszamy przed siebie. Alle-
luja i do przodu! Bowiem  „czas
ucieka,  wiecznoœæ czeka”.

Apel ten jest kierowany do
mieszkañców nie tylko
Wroc³awia, ale te¿ do
wszystkich mieszkañ-
ców Dolnego Œl¹ska.
Nie dlatego, ¿e jedna z
czo³owych polskich gazet
na czasie robi medialny szum i
nawo³uje do rewolucji „Polska na
rowery”, wykorzystuj¹c przy tym
znane autorytety.
My czynimy to w myœl g³oszo-
nego wraz z Polskim Klubem
Ekologicznym nieustannie ju¿
od ponad 18 lat has³a: „dwa
kó³ka remedium na t³ok, smog
i zawa³!!!”.

SPÓŹNIALSCY CYKLIŚCI NA START
D

wudziestego pierwszego marca rozpocz¹³ siê sezon

rowerowy 2010. Spontanicznie, bez medialnego roz-

g³osu, dokonali tego cykliœci z Dolnoœl¹skiego Towa-

rzystwa  Cyklistów (czytaj: DTC)  i Akcji Katolickiej wraz

z prezesem Eugeniuszem KaŸmierczakiem.

System rowerów miejskich z powodzeniem dzia³a ju¿ np. w Krakowie.
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Tym razem, po raz pierwszy po-
przez nowe, ukazuj¹ce siê od
grudnia 2009 r., dobre niezale¿-
ne, „S³owo” próbujemy dotrzeæ
do wszystkich wroc³awian.
Bêd¹ okolicznoœciowe cyklicz-
ne spotkania z ciekawymi ludzi,
pogadanki, wyjazdy i porywaj¹-
ce imprezy sportowo-rekreacyj-
no-integracyjne.

Pierwsza odbedzie siê podczas
dlugiego weekendu majowego
wokó³ i na Wielkiej Wyspie

z udzialem Intakusa. A zatem
niezorganizowani cykliœci

wszystkich Stanów ³¹czcie
siê! Nie tylko pod szyl-
dem  DTC i  STANA
Stembalskiego  vel „Ro-
verskiego”, ale wokó³ od-
krytej i zrodzonej nowej

rowerowej pasji, która po-
zwoli Wam inaczej spojrzeæ na
dotychczasowe,  niekiedy gnu-
œne ¿ycie.

Z pozdrowieniem i nale¿nym
szacunkiem,

   STAN S
lider (honorowy) DTC

MIEJSCE NA TWOJĄ
REKLAMĘ

– DOCIERA DALEJ
NIŻ MYŚLISZ

reklama@slowowroclawian.pl
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WAWELSKA DECYZJA
zowane s¹ mniej lub bardziej licz-
ne demonstracje przeciwko tej
decyzji. Pomiñmy wszelkie pod-
noszone w tej sprawie uzasad-
nienia i wyra¿ane sprzeciwy. Nie
o to tutaj chodzi. Jest rzecz¹ na-
turaln¹, ¿e w czterdziestomilio-
nowym narodzie polskim s¹ naj-
przeró¿niejsze opcje i pogl¹dy we
wszystkich sprawach publicz-
nych. W ramach demokratycz-
nego pañstwa maj¹ one prawo
do wyra¿ania swego zdania na
ka¿dy temat. W tym formalno -
prawnym systemie pomija siê na
ogó³ bardzo wa¿ny, istotny, a na-
wet kluczowy jej element wi¹¿¹-
cy siê z kultur¹ wypowiedzi,
sporu i wyra¿anej opinii. Kultu-
ra z natury rzeczy nie jest ujêta
w ¿adne przepisy prawa, poza
skrajnymi jej nadu¿yciami. G³o-
szona od 1989 roku teza, ¿e
„wszystko, co nie jest zabronio-

ne, jest dozwolone” sprzyja co-
raz bardziej brutalnym formom
³amania zasad kulturalnego za-
chowania. Czyni siê to w imiê
skutecznoœci politycznej, która
staje siê jedynym dogmatem, co-
raz powszechniej akceptowanym.

W takiej atmosferze w k¹t id¹
wszelkie zasady, grzecznoœci,
kurtuazji, szacunku, a nawet
wspó³czucia i potrzeby pochyle-
nia siê nad nieszczêœciem, które
dotyka naszych bliŸnich. W ofi-
cjalnych wypowiedziach tego
rodzaju zasady s¹ na ogó³ zacho-
wane. Jednoczeœnie jednak do-
puszcza siê, a nawet wspiera ca³-
kiem przeciwne im zachowania
wielu œrodowisk, dla których
niezale¿nie od sytuacji zysk po-
lityczny staje siê najwy¿szym
celem. Wszystko wskazuje na to,
¿e takie s¹ przyczyny i powody

ostatnich demonstracji zwi¹za-
nych ze sprzeciwem pochowa-
nia pary prezydenckiej na Wa-
welu. Dowodem na to jest zaan-
ga¿owanie mediów w ich nag³a-
œnianie. Kilkudziesiêciu osobom
informacja PAP i TVP natych-
miast nadaje rozg³os ogólnokra-
jowy, a nawet œwiatowy. Trzeba
zapytaæ, czy media publiczne s¹
po to, aby kompromitowaæ nas
we w³asnych i zagranicznych
oczach opinii, czy te¿ maj¹ zada-
nie odwrotne, z którego jakby
coraz mniej chêtnie siê wywi¹-
zuj¹. Publiczna dyskusja na ten
temat jest krêpuj¹ca, aby nie po-
wiedzieæ wrêcz, ¿e ¿enuj¹ca. Jest
to tym bardziej widoczne, kiedy
do niegodnych argumentów,
ocen i wniosków posuwaj¹ siê
luminarze kultury polskiej, pe³-
ni¹cy w niej rolê „autorytetów
moralnych”. Ich udzia³ w tej de-

bacie œwiadczy o tym, ¿e nie
zas³uguj¹ oni na nadane im
wysokie godnoœci, które wy-
daj¹ siê byæ tylko formalnymi
decyzjami zwi¹zanych z nimi
gremiów.

Wspomniana debata pomija jesz-
cze jeden bardzo istotny jej
aspekt. Inicjatorom sprzeciwów
winno byæ wiadome, ¿e raz pod-
jêta w porozumieniu z rodzin¹
decyzja kardyna³a Stanis³awa
Dziwisza jest nieodwo³alna nie-
zale¿nie od skali protestów i in-
nych propozycji. Zdaj¹c sobie
z tego sprawê trzeba zapytaæ,
po co podejmuj¹ tak niegodn¹
debatê? Czy tylko po to, aby
o nich nie zapomniano? Czy po
to, aby odwróciæ sympatiê,
z jak¹ poœmiertnie naród pol-
ski odnosi siê do swojego Pre-
zydenta? Skala tej sympatii
wydaje siê jednak byæ tak wiel-
ka, tak przemo¿na i tak po-
wszechna, ¿e marginalne dzia-
³ania niezadowolonych z takie-

W
 polskiej

tradycji

przyjê³o

siê, ¿e

wszelkie decyzje pogrze-

bowe nale¿¹ do rodziny

zmar³ego i niezale¿nie od

tego, czy siê one komuœ

podobaj¹ czy te¿ nie,

obowi¹zuje w tej sprawie

akceptacja ich decyzji.

Wszystko wskazuje na to,

¿e decyzjê o pochowaniu

Prezydenta Lecha Ka-

czyñskiego z ma³¿onk¹ na

Wawelu w porozumieniu

z rodzin¹ podj¹³ osobiœcie

kardyna³ Stanis³aw Dzi-

wisz. Pogrzeb prezydenc-

kiej pary odby³ siê w nie-

dzielê, 18 kwietnia.

Tymczasem jak podaj¹ agencje
prasowe w ca³ym kraju organi-

go obrotu sprawy œrodowisk i
mediów wydaj¹ siê byæ bez
¿adnego znaczenia.

Tak jak okolicznoœci smoleñskiej
katastrofy przypominaj¹ zdarze-
nia z Gibraltaru zwi¹zane ze
œmierci¹ Premiera i Wodza Na-
czelnego gen. W³adys³awa Sikor-
skiego, tak wawelska dyskusja
przypomina o tragedii pierwsze-
go Prezydenta RP, Gabriela Na-
rutowicza. Napisane przy tej oka-
zji prawie dziewiêædziesi¹t lat
temu s³owa, ¿e „Im ni¿sza kultu-
ra, tym mniej ceni naród swych
ludzi wybitnych” wydaj¹ siê byæ
ju¿ coraz mniej aktualne. Oto, we
Wroc³awiu, a zapewne tak samo
i w ca³ej Polsce na skrzy¿owa-
niach ulic pojawili siê wolonta-
riusze, ludzie starsi i m³odsi, któ-
rzy sprzedaj¹ przybrane kirem
flagi narodowe. I to chyba naj-
lepsza odpowiedŸ w debacie o po-
chówku Prezydenta Kaczyñskiego.

   Adam Maksymowicz

W poprzednim numerze 08/
2010 „S³owa Wroc³a-

wian” zosta³ zamieszczony mój
felieton „KATYÑ – Siostrom i
Braciom Polakom, by pamiêta-
li…”, który to Redakcja dwuty-
godnika otrzyma³a ode mnie na
dwa dni przed katastrof¹ prezy-
denckiego samolotu w Smoleñ-
sku. Teraz po 10-ciu dniach od

najwiêkszej w historii Polski

katastrofy lotniczej i zarazem

politycznej, dopisujê ci¹g dal-

szy, dodaj¹c podtytu³ „Nasze-
go Narodu nie zgojona rana…,
czerpi¹c go z treœci wiersza Ka-
zimierza Józefa Wêgrzyna „KA-
TYÑ”. Dodaj¹c te¿ od siebie,

¿e ten¿e KATYÑ, sta³ siê na-

szym narodowym stygmatem,

z którym bêd¹ ¿yæ ju¿ wszyst-

kie nastêpne pokolenia Pola-

ków. Bo jak pisze Cyprian Ka-
mil Norwid – „Naród sk³ada siê
z jednego pokolenia ludzi ¿yj¹-
cych i z wielu pokoleñ umar³ych,
którzy ukszta³towali jego prze-
sz³oœæ i w sposób  decyduj¹cy
wp³ywaj¹ na rozwój teraŸniej-
szoœci.”

N ie widzê szans, aby

w najbli¿szej przysz³oœci

ta rana mog³a siê zagoiæ. Te-

raz, po 70-ciu latach od

„Zbrodni Katyñskiej”, mamy

nowe Ofiary Katynia i to w
osobach Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej i Pierwszej
Damy, absolutnej elicie politycz-
nej i wojskowej, elicie historycz-
nych autorytetów moralnych i
najlepszych Patriotów, elicie Ka-
pelanów wojskowych i Kapela-
nów œrodowisk patriotycznych,

elicie oddanych funkcjonariuszy
pañstwowych, itd. WyobraŸmy
sobie, ¿e w Katyniu w 1940 roku
zginêli wszyscy polscy genera-
³owie dowodz¹cy w 1939 roku
w wojnie obronnej, do tego tacy
ludzie jak Korfanty, czy Dmow-
ski, którzy to przecie¿ zmarli w
1939 roku, tu¿ przed agresj¹ Nie-
miec na Polskê. Przecie¿ Anna
Walentynowicz czy ostatni Pre-
zydent Rzeczypospolitej Polski
na UchodŸstwie to postaci histo-
ryczne wielkiego formatu, po-
równywalne z najwiêkszymi
Polakami.

Mia³em zaszczyt zetkn¹æ siê
osobiœcie i mieæ mo¿li-

woœæ uœciœniêcia d³oni zarówno
Pani Annie Walentynowicz, jak
i Prezydentowi Kaczorowskie-
mu. Odczuwa³em wówczas oso-
biste dotykanie realnej historii
mojej Ojczyzny. To samo odczu-
cie towarzyszy³o mi zawsze, gdy
spotykaliœmy siê jako przedsta-
wiciele Fundacji Polskie Gniaz-
do z Ks. Pra³atem Zdzis³awem
Jastrzêbiec Peszkowskim. Jego
historyczna stu³a, która towarzy-
szy³a mu przy pogrzebach Ofiar
Katynia ekshumowanych na po-
cz¹tku lat 90-tych XX wieku
zginê³a w katastrofie pod Smo-
leñskiem razem z Wiceprezes
Fundacji Golgota Wschodu Te-
res¹ Walewsk¹ –Przyja³kowsk¹.
Nie chcia³a Ona przyj¹æ po
œmierci Ks. Pra³ata Peszkow-
skiego tytu³u Prezesa tej Funda-
cji, gdy¿ uwa¿a³a, ¿e Prezesem
by³, jest w Œwiêtych Obcowa-
niu i bêdzie na zawsze wieloletni
Kapelan Rodzin Katyñskich

i Pomordowanych na Wscho-
dzie – za³o¿yciel Fundacji. Z
Pani¹ Teres¹ ostatni raz spotka-
³em siê na Jasnej Górze w dniu
16 marca 2010r. w zwi¹zku z III
Miêdzynarodow¹ Konferencj¹
„Prawda, Pamiêæ, To¿samoœæ
Katynia i Golgoty Wschodu”. W
2008 roku Fundacja Polskie
Gniazdo uhonorowa³a Pani¹ Te-
resê Walewsk¹-Przyja³kowsk¹
swoj¹ statuetk¹ z okazji III rocz-
nicy powstania fundacji.

W katastrofie w dniu
10 kwietnia 2010r. zgin¹³

wielki aktor i zarazem wielki
Polak – Janusz Zakrzeñski. Pan
Janusz zrós³ siê z rol¹ Marsza³-
ka Józefa Pi³sudskiego do tego
stopnia, ¿e sami ju¿ przestaliœmy
odró¿niaæ od siebie te dwie po-
stacie. W Wielk¹ Sobotê tego
roku zadzwoni³ do mnie, po
moim sms-ie z ¿yczeniami na
Wielkanoc. Powiedzia³ mi wów-
czas, ¿e jest starej daty i nie lubi
sms-owaæ, ale odwzajemnia
otrzymane ¿yczenia œwi¹teczne.
By³o mi bardzo mi³o i czu³em siê
nawet dumny z tego telefonu. W
2007 roku wystêpowa³ ze swo-
im recitalem na organizowanym
przez nas koncercie w Parku Po-
³udniowym dedykowanym Ge-
nera³owi Andersowi. W tym te¿
roku mieliœmy zaszczyt przeka-
zaæ mu nasz¹ statuetkê z okazji
II rocznicy Fundacji Polskie
Gniazdo. By³ równie¿ wroc³a-
wianinem, w naszym mieœcie
zdawa³ maturê i rozpocz¹³ studia
na wroc³awskiej Akademii Me-
dycznej, ale ostatecznie wybra³
aktorstwo, które zawiod³o Go do
stolicy.

W katastrofie zgin¹³ jeszcze
jeden wroc³awianin, poli-

tyk du¿ego formatu, kandydat
SLD na Prezydenta RP – Jerzy
Szmajdziñski. Z Jurkiem Szmaj-
dziñskim studiowa³em w latach
1971-1975 na Akademii Ekono-
micznej, a nasze bli¿sze kontak-
ty i kole¿eñstwo zawi¹za³y siê w
ramach pracy w jedynej wów-

czas organizacji studenckiej na
uczelni - SZSP. On by³ zdolnym
Przewodnicz¹cym  Rady Uczel-
nianej, a ja jej cz³onkiem i redak-
torem naczelnym uczelnianego,
studenckiego pisma „Optimum”.
Przez ponad trzydzieœci lat nie
mieliœmy ze sob¹ kontaktu, ale
obserwuj¹c Go w mediach jako
polityka, widzia³em w nim ci¹-
gle tego samego „Szmajê” – spo-
kojnego, mówi¹cego klarownie
i na temat, prawid³owo przygo-
towanego do powierzonych mu
funkcji,  dobrego szefa i organi-
zatora pracy w zespole. Nasze
drogi po 1981 roku rozesz³y siê
ca³kowicie. Katastrofa, szok –

Jurek nie ¿yje, a potem dobra
wiadomoœæ o katolickim pogrze-
bie œp. Jurka Szmajdziñskiego.
Jego œmieræ, to równie¿ bardzo
du¿a strata dla Polski, Dolnego
Œl¹ska i Wroc³awia.

Ogromnie ¿a³ujê, ¿e nie po-
zna³em osobiœcie Aleksan-

dry Natalii-Œwiat, wroc³awian-
ki, czo³owego polityka Prawa i
Sprawiedliwoœci i œwietnej eko-
nomistki. Wielokrotnie s³ucha-
³em z uwag¹ i przyjemnoœci¹ Jej
wypowiedzi na antenie Radia
Maryja lub w TVP. Wnosi³a do
polityki spokój i odpowiedzial-
noœæ. Ogromna strata dla Polski
i naszej ma³ej Ojczyzny.

Dzieñ 10 kwietnia 2010r.
przejdzie do historii Polski

jako data Tragedii Narodowej.
Ból, ¿al, przera¿enie, zatroska-
nie o Polskê i ogromny smutek
w sercu, g³êbokie wspó³czucie
Rodzinom Ofiar katastrofy i mo-
dlitwa … i wiele pytañ, a tak ma³o
klarownych odpowiedzi.

W dniu 15.kwietnia.2010r. za-
mieœciliœmy w „Naszym Dzien-
niku” nekrolog od Fundacji Pol-
skie Gniazdo, który umieszcza-
my równie¿ w „S³owie Wroc³a-
wian” nr 09.

   Jerzy Ziomek

 K A T Y Ń
– „Naszego Narodu nieNaszego Narodu nieNaszego Narodu nieNaszego Narodu nieNaszego Narodu nie
zgojona rana…”, a właści-zgojona rana…”, a właści-zgojona rana…”, a właści-zgojona rana…”, a właści-zgojona rana…”, a właści-
wie stygmat i pamięćwie stygmat i pamięćwie stygmat i pamięćwie stygmat i pamięćwie stygmat i pamięć
wieczna…wieczna…wieczna…wieczna…wieczna…
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ZAPOMNIANE WSPOMNIENIE

wê swojego syna, zamordowa-
nego strza³em w ty³ g³owy. Jej
oczy patrz¹ ze smutkiem w górê,
na Anio³a Œmierci, jakby pytaj¹c
go, dlaczego dokona³ takiej
zbrodni.
Po obu stronach Piety widzimy
dwa potê¿ne, granitowe bloki, na
których zapisano nazwy obozów
jenieckich - Kozielsk, Ostasz-
ków, Starobielsk i miejsc maso-
wych mordów - Katyñ, Mied-
noje, Charków.
Wszystko to umieszczono na
krzy¿u, u³o¿onym z 22 tysiêci
kostek brukowych. Ka¿da z nich
symbolizuje jedn¹ ofiarê NKWD.
To uderzaj¹ce – jak nieludzki
musia³ byæ system, w którym
cz³owieka zmieniono w nic nie-
znacz¹c¹ „kostkê”, kolejn¹ krop-
kê w statystykach?

RzeŸba znajduje siê w samym
centrum miasta, w Parku S³o-
wackiego, niedaleko Muzeum
Narodowego czy Panoramy Ra-
c³awickiej. Zw³aszcza w tych
dniach warto siê tam wybraæ
i pomilczeæ. Bo pomnik taki jak
ten ka¿dego zmusi do milczenia.

   Jaros³aw Kowalczyk

W
 mediach pojawi³y siê ostatnio g³osy, ¿e tra-

giczna œmieræ prezydenta Kaczyñskiego

„zwróci³a oczy œwiata” na zbrodniê ka-

tyñsk¹. Katastrofa samolotu, w której zgin¹³, mia³a przy-

pomnieæ lub uœwiadomiæ ludziom z innych krajów ogrom

cierpienia, jaki wi¹¿e siê z katyñskim lasem.

Warto w tym momencie wspo-
mnieæ o pomniku, o którym czê-
sto zapominamy. Ca³kowicie
nies³usznie, bo ods³oniêty dzie-
siêt lat temu Pomnik Ofiar Zbrod-
ni Katyñskiej poza wa¿koœci¹
sprawy, o której przypomina,
jest te¿ jednym z najlepszych
obiektów tego typu we Wroc³a-
wiu. Szkoda, ¿e zas³oniêty przez
krzaki nie zapisa³ siê szczegól-
nie w œwiadomoœci wroc³awian.
Chocia¿ te s³owa to nie do koñca
prawda. Pomnikiem zaintereso-
wa³a siê bowiem, w okresie „wal-
ki o pomniki”, wroc³awska „Ga-
zeta Wyborcza”. W kilku arty-
ku³ach krytykuj¹cych pomnik
Boles³awa Chrobrego wspo-
mniano równieæ o dziele Tade-
usza Tchórzewskiego. Co dziw-
ne – wymieniaj¹c go w gronie
najgorszych wroc³awskich mo-
numentów. Dziennikarzom prze-
szkadza³o to, ¿e pomnik jest
„zbyt pesymistyczny” oraz ¿e
przedstawia on „zwyciêstwo
z³a”. To oczywiste – przecie¿
zbrodnie najlepiej upamiêtniaæ
pomnikami weso³ymi, optymi-
stycznymi, z akcentami humory-
stycznymi.

Ale dosyæ o krytykach. Pomnik
broni siê bowiem sam. To, co
pierwsze rzuca siê w oczy, to
ogromna, zakapturzona figura
Anio³a Œmierci. Ustawiony na
wysokim cokole, oparty o miecz
z wygrawerowan¹ na rêkojeœci
gwiazd¹ (czerwon¹?) góruje nad
reszt¹ i, zw³aszcza wieczorem,
sprawia przygniataj¹ce wra¿enie.
Staj¹c pod coko³em i patrz¹c
w górê, w surow¹ twarz kata,
mo¿na naprawdê poczuæ strach.
Drug¹ czêœci¹ pomnika jest fi-
gura Piety Katyñskiej. Matka
Ojczyzna trzyma na rêkach g³o-
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Zdjêcie rzeczywiœcie robi¹ wra-
¿enie. Zosta³y wydrukowane w
wielkim formacie z autentycz-
nych szklanych negatywów oraz
odbitek z prywatnych kolekcji.
Ekspozycja prezentuje ponad 100
zdjêæ, do których idealnie pasuje
tytu³ wystawy. Zdjêcia s¹ pio-
nierskimi pracami tego typu.
Ujêcia twarzy w ró¿norakich
pozach s¹ nadzwyczaj interesu-
j¹ce. Niektóre fotografie wywo-
³uj¹ na naszej twarze uœmiech,
inne zaœ s¹ mroczne i psychode-
liczne. Fascynuj¹ce jest, jak wiele
mo¿na „wycisn¹æ” z grymasów
ludzkiej twarzy. Witkacy zdaje

siê byæ mistrzem ujêæ emocji.
Wiêkszoœæ zdjêæ to zabawa au-
tora przed obiektywem. Zabawa
w³asn¹ twarz¹, zabawa w³asny-
mi emocjami.

Jedyn¹ wad¹ wystawy jest licz-
ba zdjêæ. Przez to, ¿e jest tak
ogromna ujêcia zdaj¹ siê wtór-
ne. A ogl¹danie dziesi¹ty raz na-
wet najznakomitszego dzie³a po
prostu nudzi. Nie ¿a³ujê jednak,
¿e wybra³em siê na tê wystawê.
Zobaczy³em kawa³ dobrej, foto-

Poczu³em lekki niesmak, gdy
dowiedzia³em siê, ¿e Teatr Pol-
ski mimo ¿a³oby narodowej po-
kazuje jednak spektakl. Jednak
wznios³e has³a umieszczone
w og³oszeniu prawie da³em siê
przekonaæ, ¿e to dobry pomys³.
Wybra³em siê wiêc do gmachu
Teatru. Gdy wszed³em do œrod-
ka przejmuj¹ca cisza, charakte-
rystyczna dla wszystkich „Œwi¹-
tyñ Sztuki”, przeszy³a mnie jesz-
cze bardziej ni¿ zwykle. Przyt³o-
czony atmosfer¹ wielkiej sztuki
wyszed³em na zewn¹trz, gdzie
atmosfera nie by³a a¿ tak ciê¿ka.
Gdy odwa¿y³em siê wejœæ do
budynku po raz drugi, znów ude-
rzy³a mnie cisza. Przerywana by³a
ona jedynie weso³ymi szeptami
widowni oczekuj¹cej na otwar-
cie drzwi. Na scenie pojawili siê
aktorzy - jeden na œrodku wi-

downi, a dwie grupy po bokach.
Aktor stoj¹cy na œrodku okaza³
siê byæ guœlarzem, grupy stoj¹ce
po bokach - chórem i zgroma-
dzonymi na dziadach ludŸmi. Na
scenie zaœ w punktowym oœwie-
tleniu pojawia³y siê duchy i po-
stacie doskonale wszystkim zna-
ne z dramatu Mickiewicza.

O ile na pocz¹tku, klimat wido-
wiska móg³ zainteresowaæ, to
z czasem sztula sta³a siê po pro-
stu nudna. Nie zauwa¿y³em te¿
szumnie zapowiadanej muzyki
na ¿ywo oraz wizualizacji. Do
gry aktorskiej ine mo¿na mieæ
zastrze¿eñ. Ca³y spektakl jednak
znudzi³ mnie, a jedyne do czego
mnie natchn¹³ to drzemka.
Podejrzewam, ¿e zosta³ skleco-
ny na szybko, po najmniejszej
linii oporu, ¿eby tylko coœ poka-
zaæ. Tomasz Man, który tym
widowiskiem móg³ zrekompen-
sowaæ sobie odwo³ane czytanie
w poniedzia³ek po katastrofie
tym razem siê nie popisa³. „Za-
praszamy wszystkich, którzy to
traumatyczne prze¿ycie chc¹
prze¿yæ w przestrzeni sztuki”
pisano w og³oszeniu. Wydaje mi

siê jednak, ¿e teatr nie jest do-
brym miejscem do tego typu roz-
wa¿añ, nawet „Dziady”, poru-
szaj¹ce temat œmierci, nie s¹ w sta-
nie wnieœæ nic w pogr¹¿one ¿alem
dusze, A przynajmniej „Dziady”
tak marnie zrealizowane.

Zamiast czegoœ poruszaj¹cego
otrzymaliœmy wykonany na
szybko, nic nie wnosz¹cy dra-
mat.  Jestem pewien, ¿e gdyby
nie ¿a³oba narodowa nigdy nie
wystawionoby tak nêdznie przy-
gotowanej sztuki. Pierwszy raz
tak bardzo zawiod³em siê na jed-
nym z najlepszych teatrów w
Polsce.
Po obejrzeniu tego wydania
„Dziadów” jestem ju¿ absolut-
nie pewien, ¿e wbrew temu co
mówi¹ „kap³ani sztuki” koœció³ i
teatr to dwa zupe³nie odmienne
miejsca, spe³niaj¹ce ca³kowicie
odmienne funkcjê. Jak widaæ
próba ich ³¹czenia, czy przeno-
szenia koœcio³a do teatru nie s¹
trafnym pomys³em. Czekam tyl-
ko, gdy teatr przenios¹ do ko-
œcio³a. Zobaczymy jaki wtedy to
bêdzie mia³o skutek.

   Robert Traczyk

Interesuj¹cym jest, ¿e Alex Jo-
nes zachêca do kopiowania i roz-
powszechniania swoich filmów.
Na pocz¹tek mo¿na poleciæ End-
game, z polskimi napisami do-
stêpny na youtube oraz torren-
tach. W ci¹gu zaledwie dwóch
godzin trwania filmu przyswaja
siê u¿yteczn¹ wiedzê na temat
grupy Bilderberg i eugeniki.
Alex Jones prowadzi równie¿
dynamiczn¹ audycjê radiow¹, w
której podejmuje szerokie spek-
trum bie¿¹cych zagadnieñ miê-
dzynarodowych, zaprasza goœci
i odbiera telefony s³uchaczy; co-
dzienny jej zapis w jêzyku an-
gielskim mo¿na pobraæ z INFO-
WARS.COM. Przekazywane
przez niego treœci twardo osadzo-
ne s¹ w realiach, inaczej natych-
miast wykorzystanoby to do
zdyskredytowania jego osoby
oraz milionów popieraj¹cych go
patriotów i obroñców konstytu-
cji. Podczas gdy niektórzy po-
dobni prezenterzy z biegiem lat
okazywali siê kontrolowan¹
opozycj¹, Alex Jones pozostaje

niezale¿ny a jego studio utrzy-
muje siê z reklam sponsorów.
Dziêki doœwiadczeniu, czytaniu
dokumentów globalistów oraz
informatorom w wojsku i s³u¿-
bach, prognozuje wiele wyda-
rzeñ np. przewidzia³ ataki 9-11.
Internetowy ”Alex Jones Show”
przez ostatnie pó³ roku podwoi³
liczbê publicznoœci i wyprzedza
niektóre programy g³ównych te-
lewizji korporacyjnych. Dziêki
temu ludzie masowo poznaj¹ za-
³o¿enia totalitarnego Nowego
Porz¹dku Œwiatowego (NWO)
i mog¹ œwiadomie przeciwsta-
wiaæ siê kreowanemu przez wiel-
kie banki kryzysowi i szybko
wprowadzanym œrodkom ograni-
czaj¹cym swobody obywatelskie.

Piotr Bein – niezale¿ny badacz,
dzia³acz wolnoœciowy i publicy-

sta. Urodzony w Szczecinie, sto-
pieñ doktora z zarz¹dzania uzy-
ska³ w Vancouver. Kilkanaœcie
lat temu zrezygnowa³ z kariery
na uczelni i w przedsiêbiorstwach
i rozpocz¹³ samodzielne badania.
Piotr Bein specjalizuje siê w te-
matyce ukrytych w³adz, ludobój-
stwa, demaskowania propagan-
dy, broni uranowych. Jest auto-
rem m.in. ksi¹¿ki „NATO na Ba³-
kanach”. Jego opracowania od-
nosz¹ siê do udokumentowanych
Ÿróde³, spe³niaj¹ standardy nauko-
we akceptacji przez jednostkê aka-
demick¹. Ostatnio przet³umaczo-
ny na PIOTRBEIN.WORD-
PRESS.COM referat zawiera
unikaln¹ wiedzê, daj¹c¹ pe³ny
obraz wydarzeñ ostatnich lat.

   Krzysztof Tarnawski

SŁUCHAJ JONESA,
CZYTAJ BEINA
A

lex Jones to czo³o-

wa postaæ wojny

informacyjnej,

dziennikarz œledczy, twór-

ca 26 filmów dokumental-

nych, które obejrza³o ju¿

ponad 200 milionów osób.

PSYCHOLIZM
D

o Wroc³awia zawi-

t a ³ a w y s t a w a

zdjêæ wykona-

nych przez Witkacego.

Ekspozycja zosta³a prze-

wieziona z krakowskiej ga-

lerii sztuki wspó³czesnej

„Bunkier Sztuki”. Wysta-

wa zosta³a zorganizowana

z okazji siedemdziesi¹tej rocz-

nicy œmierci Witkacego. Sk³a-

da siê g³ownie z autoportre-

tów artysty. Zdjêcia po-

chodz¹ z lat 1910-1938.

DZIADY NA SZYBKO
Z

 okazji pogrzebu

pary prezydenc

kiej Teatr Polski

we Wroc³awiu przepro-

wadzi³ próbê wprawie-

nia gawiedzi w zadumê

za pomoc¹ drugiej czê-

œci „Dziadów”.

graficznej roboty. W³aœnie takie
zdjêcia stanowi¹ sens fotografii.

Wystawê mo¿na ogl¹daæ w ga-
lerii sztuki „WRO” do szesna-
stego maja.
Polecam, szczególnie dlatego, ¿e
jej obejrzenie nie zabiera du¿o
czasu. Naprawdê warto wyjœæ z
domu kilkanaœcie minut wcze-
œniej lub wróciæ okrê¿n¹ drog¹
by zobaczyæ w³aœnie te zdjêcia.

   Robert Traczyk

Alex Jones na antenie
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TERMINAL NA EURO

Miêdzy innymi z myœl¹ o nich
planowana jest budowa nowe-
go terminala lotniczego o znacz-
nie wiêkszej przepustowoœci ni¿
dotychczasowy. Pozwoli on na
obs³u¿enie pocz¹tkowo oko³o 3
200 000, a docelowo nawet 7
000 000 podró¿nych rocznie.
Jego koszt jest planowany na
oko³o 300 000 000 z³. Inwestycjê
przeprowadza niemiecko-polskie
przedsiêbiorstwo Hochtief. G³ów-
nymi autorami zwyciêskiego pro-
jektu s¹ Zbigniew Pszczulny oraz
Mariusz Rutz. Poza nimi nad pro-
jektem pracowa³o jeszcze siedem
osób. Nad zgodnoœci¹ inwesty-
cji z projektem czuwa firma JSK
Architekci.

Projekt zosta³ wy³oniony z po-
nad stu ofert nades³anych z ca-
³ego œwiata. Wyboru dokona³
s¹d konkursowy pod przewod-
nictwem Andrzeja Zwierzchow-
skiego, prezesa wroc³awskiego
oddzia³u Stowarzyszenia Archi-
tektów Polskich bior¹c pod uwa-
gê atrakcyjnoœæ architektoniczn¹
oraz funkcjonalnoœæ.

Projekt zak³ada, i¿ terminal bê-
dzie posiada³ pofalowany dach.
Tak jakby mia³ on zaraz odle-

cieæ. Zosta³ ukszta³towany w for-
mie faluj¹cych p³atów podkreœla-
j¹cych element ruchu nieroz³¹cz-
nie zwi¹zany z podró¿owaniem i
wyznaczaj¹cych kierunek prze-
mieszczania siê pasa¿erów we-
wn¹trz terminalu. Budynek bê-
dzie mia³ niemal ca³kowicie prze-
szklone elewacje. Dziêki temu
sprzed dworca bêdzie widaæ sto-
j¹ce na p³ycie lotniska samoloty.
Przed terminalem zaplanowano
parking z ponad tysi¹cem miejsc,
hotel i stacjê kolejki, która ma
szybko dowoziæ pasa¿erów z
centrum miasta. Architekci zak³a-
daj¹, ¿e z terminalem po³¹czy j¹
podziemne przejœcie. Do tego
czasu musi powstaæ równie¿
nowa p³yta postojowa dla samo-
lotów, a drogi ko³owania powin-
ny zostaæ rozbudowane. Pas star-
towy ma zostaæ przed³u¿ony z 2,5
do 3 kilometrów, a lotnisko wy-
posa¿one w nowe urz¹dzenia na-
wigacyjne (m.in. lepszy system
precyzyjnego podejœcia ILS).

Wed³ug planów terminal bêdzie
oddany do u¿ytku w 2011 roku.
Projekt „Port lotniczy Wroc³aw
– rozbudowa i modernizacja in-
frastruktury lotniskowej i porto-
wej” sk³ada siê z dwóch czêœci.
Pierwsza obejmuje budowê no-
wego terminala wraz z infrastruk-
tur¹, a druga budowê i rozbudo-
wê p³aszczyzn lotniskowych, a
tak¿e zadania zwi¹zane z bie¿¹cym
utrzymywaniem lotniska tj. ochro-
na œrodowiska oraz rozbudowa
istniej¹cego terminala.

Koszty budowy nowego ter-
minalu wraz z okoliczn¹ infra-
struktur¹ wynios¹ oko³o 430
000 000 z³. Prace trwaj¹ ju¿
od wakacji ubieg³ego roku i
prowadzone s¹ zgodnie z pla-
nem. Na razie s¹ finansowane
przez spó³kê Wroc³awski Port
Lotniczy. Wyda ona na nie
oko³o 80 000 000 z³. Pozosta-
³a czêœæ bêdzie finansowana z
pieniêdzy pochodz¹cych z kre-
dytu w przewidywanej wyso-
koœci oko³o 200 000 000 z³.
Ponadto projekt znalaz³ siê na
liœcie indykatywnej Programu
Operacyjnego Infrastruktura i
Œrodowisko, a szacunkowa
kwota dofinansowania wyno-
si 128 110 000 z³.

W celu umo¿liwienia zaci¹gniê-
cia przez spó³kê po¿yczki ko-
nieczne jest zwiêkszenie przez ni¹
swego kapita³u zak³adowego o
35 000 000 z³. W grudniu 2009
roku drugi po gminie Wroc³aw
udzia³owiec – urz¹d marsza³kow-
ski – przekaza³ 20 000 000 z³.
Gmina Wroc³aw w poprzednim
roku nie przekaza³a ¿adnych pie-
niêdzy. W 2010 roku na skutek
nadmiernego zad³u¿enia mo¿e
przekazaæ jedynie 8 000 000
z³. Dokapitalizowanie spó³ki o
brakuj¹ce 10 000 000 z³ pla-
nowane jest poprzez przekaza-
nie spó³ce aportem dzia³ki przy
ul. Metalowców, której war-
toœæ szacowana jest na oko³o
10 000 000 z³.

Interesuj¹ca jest równie¿ kwestia
budowy po³¹czenia kolejowego
z portem lotniczym. Rozwa¿ane
by³y dwie koncepcje jego reali-
zacji. Pierwsza zak³ada³a rewita-
lizacjê dawnego traktu prowa-
dz¹cego od stacji Wroc³aw Za-
chodni do dawnych koszar ra-
dzieckich. Druga koncepcja prze-
widywa³a wybudowanie odno-
gi magistrali E-30 od stacji Wro-
c³aw ̄ erniki. Ostatecznie zdecy-
dowano siê na drugi wariant.
Realistycznym terminem odda-
nia inwestycji do u¿ytkowania
jest rok 2013. Wczeœniejsze pla-
ny mówi¹ce o realizacji projektu
przed Euro 2012 okaza³y siê byæ
nazbyt optymistyczne.

Koszt inwestycji pod koniec
2009 roku szacowany by³ na
oko³o 40 000 000 z³. Dyrektor
wroc³awskiego oddzia³u PKP
PLK na spotkaniu Dolnoœl¹skie-
go Komitetu ds. Euro oœwiad-
czy³ jednak, i¿ nie posiada odpo-
wiednich œrodków na jej realiza-
cjê. Kwota ta by³a wy¿sza ni¿
wczeœniej zak³adana, gdy¿ wcze-
œniej nie przewidziano, i¿ linia
kolejowa bêdzie musia³a przeci¹æ
alejê Stab³owick¹.

Ju¿ niemal ukoñczony zosta³
podziemny peron kolejowy no-
wego terminalu. Najwiêkszym
problemem jest jednak to, i¿ pra-
ce nad wybudowaniem cztero-
kilometrowego odcinka torów ze
stacji Wroc³aw ̄ erniki do lotni-

ska nie zosta³y nawet rozpoczê-
te. Co wiêcej, nie zosta³ nawet
rozpisany przetarg na wykonaw-
cê po³¹czenia. Obecnie PLK zaj-
muje siê dopiero wykonaniem
tzw. studium wykonalnoœci. Za-
koñczenie prac nad studium wy-
konalnoœci planowane jest na
po³owê lipca.

G³ównym powodem opóŸnieñ
by³y spory prowadzone pomiê-
dzy miastem oraz PLK dotycz¹-
ce sposobu wykonania inwesty-
cji oraz wynikaj¹cych z tego po-
wodu kosztów. Miasto optowa-
³o za realizacj¹ po³¹czenia w tu-
nelu. Szacowany koszt takiej in-
westycji wyniós³by jednak oko-
³o 90 000 000 z³. By³a to kwota
znacznie przewy¿szaj¹ca mo¿li-
woœci PLK. Z tego wzglêdu pro-
ponowa³o budowê naziemnego
po³¹czenia kolejowego. Wariant
ten jednak by³ nie do zaakcepto-
wania przez miasto, poniewa¿
kolidowa³by z budow¹ alei Sta-
b³owickiej. Ostatecznie zawarto
porozumienie polegaj¹ce na bu-
dowie przez miasto d³u¿szego
wiaduktu ni¿ by³ on pocz¹tko-
wo planowany. Miasto z tego
powodu poniesie dodatkowe
koszty w wysokoœci oko³o
20 000 000 z³.

£¹czny koszt inwestycji szaco-
wany jest na oko³o 60 000 000
z³. Sama budowa po³¹czenia ko-
lejowego poch³onie ponad 40
000 000 z³. Z tej kwoty PLK
chce, aby 85% pochodzi³o ze

œrodków unijnego Regionalne-
go Programu Operacyjnego. Do
tej kwoty nale¿y jeszcze doliczyæ
oko³o 18 000 000 z³ na wykup
gruntów. Grunty te nale¿¹ do
miasta, skarbu pañstwa, Agen-
cji Nieruchomoœci Rolnych, a
tak¿e prywatnych w³aœcicieli.
Trwa jednak spór, kto powi-
nien ponieœæ koszty zwi¹zane
z wyw³aszczaniem. PLK twier-
dzi, i¿ nie posiada na ten cel
odpowiednich œrodków i chce,
aby odby³o siê to na koszt skar-
bu pañstwa. Procedura jednak
wci¹¿ jeszcze nie zosta³a wsz-
czêta, poniewa¿ PLK nadal nie
z³o¿y³a wniosku o tzw. decyzje
lokalizacyjn¹, bêd¹c¹ pierwszym
krokiem do uzyskania pozwole-
nia na budowê.

Konkluzja zwi¹zana z realizacj¹
inwestycji zwi¹zanych z budow¹
nowego terminalu lotniczego we
Wroc³awiu jest podobna jak w
przypadku innych wroc³awskich
inwestycji. Korzyœci wynikaj¹-
ce z inwestycji s¹ bezsprzeczne,
a nawet imponuj¹ce. Po raz ko-
lejny pojawia siê jednak podsta-
wowe pytanie: Czy oby na pew-
no nas na to staæ ? Mo¿na rzec
oczywiœcie, i¿ inwestycje zwróc¹
siê w przysz³oœci. Czy jednak
jest to takie pewne, jeœli trzeba
przekazaæ spó³ce dzia³kê, aby
mog³a uzyskaæ kredyt na ko-
rzystnych warunkach ?

   Adam £¹cki

Z
 okazji EURO

2012 do Wro-

c³awia przy-

bêdzie kilka-

dziesi¹t tysiêcy zagra-

nicznych goœci. Du¿a

czêœæ z nich przyleci do

Wroc³awia samolotem.

Wiadomo, ¿e s³u¿bom ratunko-
wym nie zawsze udaje siê
w „z³otej godzinie” zrobiæ
wszystko, co do nich nale¿y.
Czêsto zawodzi transport i pro-
cedury medyczne. Nieraz udaje
siê zrobiæ wszystko, ale i tak
choremu pozostaje tylko stan
wegetatywny. Lekarze podej-
muj¹ decyzje o ¿yciu lub œmier-
ci i mog¹ siê myliæ.

Istniej¹ wiêc chorzy, którzy wy-
magaj¹ ca³odobowej opieki, nad-
zoru lekarskiego, rehabilitacji.

Media pokazuj¹ czasem, jak w
skrajnych warunkach rodziny
staraj¹ siê zapewniæ im opiekê .
W wielu przypadkach nie s¹ w
stanie pozyskaæ ogromnych fun-
duszy w ramach odszkodowañ,
czy maj¹tku chorego, aby zabez-
pieczyæ jego pobyt w domu.
Nawet gdy po latach ma zapaœæ
wyrok na winnych rodzina na

ogó³ zgadza siê na rekompensa-
tê finansow¹ bez kary dla spraw-
ców zaniedbañ lub te¿ mo¿e ce-
lowych zaniechañ.

Czy problem, który opisujê mo¿-
na rozwi¹zaæ inaczej? Czy udo-
wodnienie z³ego systemu ra-
townictwa i b³êdów medycznych
mo¿e mieæ inne zadoœæuczynie-
nie?
Czy mo¿e siê zdarzyæ, ¿e rodzi-
ny takich chorych nios¹c trans-
parent z ich imieniem maj¹c do
dyspozycji media i inne instytu-
cje chc¹ zrobiæ interes? Ewa
B³aszczyk pisze na stronie Fun-
dacji „A kogo” o tym, ¿e w ka¿-
dym du¿ym mieœcie powinien
byæ szpital spacjalizuj¹cy siê w
naurorehabilitacji. Swoj¹ inwe-
stycjê (szpital neurorehabilitacyj-
ny dla dzieci ) rozpoczê³a w
2005r. Obiekt jest w stanie su-
rowym, ale na uruchomienie go
obieca³a wydzieliæ pieni¹dze mi-
nister Ewa Kopacz. Nie wiado-
mo, jaki status bêdzie mieæ ten
oœrodek, czy bêdzie dostêpny dla

wszystkich chorych, czy dla
okreœlonej grupy pacjentów, któ-
rych bêdzie na pobyt w nim staæ.
W naszym mieœcie byæ mo¿e te¿
powstanie tego typu placówka.
Kto i na jakich zasadach j¹ uru-
chomi? Czy utworzona w 2005r.
przez prof. Talara Fundacja Neu-
rorehabilitacji jego imienia
mieszcz¹ca siê na ul. Muchobor-
skiej 3 planuje podobne przed-
siêwziêcie?

Nale¿y zastanowiæ siê, czy œrodki
przeznaczone z pañstwowej kasy
bêd¹ poprzez wspomaganie tej
inwestycji wydane w³aœciwie w
czasie, gdy rodziny nie mog¹
czêsto zapewniæ podstawowych
potrzeb takich chorych. Neuro-
rehabilitacj¹ jest te¿ kontakt z
osobami bliskimi, udzia³ w ¿yciu
rodziny, jej mi³oœæ. Nawet naj-
lepsza klinika rehabilitacyjna   na
Florydzie tego im nie zapewni.
Czy nie lepiej by³oby finanso-
waæ rehabilitacê i inne formy
pomocy w opiece domowej?
Pomoc taka objê³aby szersz¹ gru-

pê chorych.

Czy nie bêdzie tak, ¿e rodziny,
wierz¹c w „moc lecznicz¹”  i
wspomagan¹ reklam¹ medialn¹
nie bêd¹ poœwiêcaæ wszystkigo,
aby ratowaæ chorego mimo, ¿e
nie bêdzie ich na to staæ?
Plany powstania takich placó-
wek powsta³y ju¿ w 2005r.
Równolegle planowano wpro-
wadziæ regulacje w sprawie upa-
d³oœci osoby fizycznej. Rodzina
niejednokrotnie musi poœwiêciæ
ca³e swoje zasoby finansowe na
leczenie chorego nie tylko dlate-
go, ¿e czuje tak¹ potrzebê, ale te¿
dlatego, ¿e ma taki obowi¹zek.
Czy mo¿na wtedy powiedzieæ
„sprzedawajcie wszystko, nic siê
nie martwcie, og³osicie upa-
d³oœæ”? Zapewne inaczej wygl¹-
da upad³oœæ biznesmena , który
ma 100 mln d³ugu i potrafi pla-
nowaæ. W obliczu katastrofy
wielu nag³ych spraw nie jest siê
w stanie dopilnowaæ.

Inny aspekt wœród tego typu cho-

KTO I KIEDY OBIECAŁ KASĘ DLA ŚPIĄCYCH

O
s t a t n i o

w telewizji

u k a z a ³ o

siê wiele

wywiadów i reporta¿y

o ludziach w œpi¹czce,

o braku  lub znikomej

pomocy ze strony NFZ

i instytucji zobowi¹za-

nych zapewniæ j¹ takim

chorym oraz ich rodzi-

nom.

rych mo¿e wnieœæ ustawa o
mo¿liwoœci odbierania dzieci
przez pracowników MOPS.
Czy tylko dzieci? Co z takimi
chorymi bêd¹cymi równie¿ jako
osoby ubezw³asnowolnione pod
opiek¹? Pracownik MOPS bê-
dzie mieæ prawo zabraæ niepe³-
nosprawne dziecko? Gdzie je
umieœci? I kto poniesie koszty
pobytu? I znów powraca pyta-
nie, czy nie lepiej pomagaæ bez-
poœrednio rodzinie.

Instytucje pañstwowe raczej bêd¹
zainteresowane odci¹¿eniem
swoich bud¿etów, bud¿etów
NFZ i Ministerstwa Pracy
i Spraw Spo³ecznych. I mo¿e w
tym duchu dosz³o ju¿ dawno,
podczas przygotowywania siê
do przejêcia rz¹dów, do ustaleñ
w sprawie rozwi¹zania proble-
mu, jakim s¹ ludzie w stanie
œpi¹czki? A teraz maj¹ byæ zre-
alizowane jedynie wczeœniejsze
ustalania?

   Brygida Andreasik
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WYDARZENIA
Prezydent Rafa³ Dutkiewicz, g³osami g³ównie
Klubu Radnych Rafa³a Dutkiewicza oraz Prawa
i Sprawiedliwoœci, uzyska³ absolutorium w za-
kresie wykonania bud¿etu gminy za rok 2009.
Za udzieleniem absolutorium g³osowa³o 23 rad-
nych przy jednym g³osie „przeciw” i 12 wstrzy-
muj¹cych siê.

***

Szcz¹tki Stanis³awa Pyjasa zostan¹ zbadane przez
wroc³awskich lekarzy s¹dowych. Decyzjê o eks-
humacji Pyjasa i badaniach podj¹³ w marcu tego
roku Janusz Kurtyka, tragicznie zmar³y prezes
IPN. Pracê zespo³u medyków s¹dowych koor-
dynowaæ bêdzie pani profesor Barbara Œwi¹tek.
Lekarze maj¹ za zadanie wyjaœniæ, jak w 1977
roku zgin¹³ ówczesny student Uniwersytetu Ja-
gielloñskiego.

***

W nocy z wtorku na œrodê przy nasypie kolejo-
wym w okolicach ulicy Lelewela zgin¹³ dzie-
wiêtnastolatek. Zosta³ pora¿ony pr¹dem po tym,
jak wspi¹³ siê na s³up trakcyjny. Policja spraw-
dza okolicznoœci, w jakich dosz³o do tego zda-
rzenia.

***

We wtorek, 20 kwietnia, ko³o mostu Uniwersy-
teckiego wpad³ do Odry i utopi³ siê jeden z pra-
cowników remontuj¹cych most.

***

Ju¿ za tydzieñ we Wroc³awiu pojawiæ siê maj¹
nowe, lepsze automaty biletowe. Produkuje je
bawarska firma Scheitamp Bachmann. Maj¹ one
zast¹piæ wys³u¿one i awaryjne maszyny firmy
Merona. Chyba wszyscy, którzy próbowali kie-
dyœ kupiæ bilet w takim automacie rozumiej¹ po-
trzebê wymiany. Nowe maszyny maj¹ wydawaæ
resztê, przyjmowaæ banknoty oraz karty kredy-
towe i p³atnicze. Do lipca miasto ma dostaæ 50
takich urz¹dzeñ, do koñca roku – kolejne 50.

***

Grupa Mot, która planuje budowê hotelu Rialto
na Ostrowie Tumskim, bêdzie musia³a zap³aciæ
dwa miliony z³otych kary za to, ¿e nie rozpoczê³a
jeszcze budowy. Wedle planów hotel mia³ stan¹æ
przed rozpoczêciem fina³ów Euro 2012. Teraz
wiadomo, ¿e jest to niemo¿liwe.
Równie¿ firma CEE Centrum, która mia³a budo-
waæ budynek wielofunkcyjny przy Placu Domini-
kañskim, z podobnych przyczyn musi zap³aciæ karê
wysokoœci jednego miliona z³otych.
To nie jedyne opóŸnienia na budowach we Wro-
c³awiu. Podobnie jest w przypadku budowy hote-
lu Hilton i Centrum Po³udniowego. W tych spra-
wach w³adze miasta uzna³y jednak, ¿e opóŸnienia
nie wynikaj¹ z b³êdów inwestorów, a z przyczyn
obiektywnych i zrezygnowa³y z na³o¿enia kary.

   Jaros³aw Kowalczyk

Wraz z par¹ prezydenck¹ i z po-
zosta³ymi ofiarami zginê³a ona w
katastrofie lotniczej pod Smoleñ-
skiem. Trumna z jej szcz¹tkami
przyby³a do kraju jako jedna z
ostatnich. W poniedzia³kowe
przedpo³udnie zosta³a ona w asy-
œcie wojskowej warty honoro-
wej wystawiona w koœciele œw.
Maksymiliana Marii Kolbego.
T³umy wroc³awian oraz delega-
cje z Dolnego Œl¹ska i z ca³ego
kraju przyby³y, aby po¿egnaæ
swojego pos³a, polityka, a przede
wszystkim zawsze ¿yczliw¹,
urocz¹ i uœmiechniêt¹ kobietê.
Przed rozpoczêciem uroczysto-
œci ¿a³obnych przedstawiciel
wojewody odczyta³ decyzjê p.o.
Prezydenta RP Bronis³awa Ko-
morowskiego o nadaniu zmar³ej
Krzy¿a Komandorskiego Orde-
ru Odrodzenia Polski, który zo-
sta³ przekazany na rêce pogr¹¿o-
nej w ¿a³obie rodziny. Mszê

¿a³obn¹ w intencji zmar³ej oraz
wszystkich pozosta³ych ofiar
odprawi³ arcybiskup Marian
Go³êbiewski. Przypomnia³ on jej
drogê ¿yciow¹ od rodzinnych
Obornik Œl¹skich i Trzebnicy po
studia na Wy¿szej Szkole Eko-
nomii. Ostatnie lata w ca³oœci
poœwiêci³a ona s³u¿bie publicz-
nej pe³ni¹c funkcje pos³a ziemi
dolnoœl¹skiej, przewodnicz¹cej
Sejmowej Komisji Finansów
oraz wiceprzewodnicz¹cej PiS.
Jak podkreœli³ metropolita jej pra-
ca dla dobra publicznego nigdy
nie mia³a na celu ¿adnych osobi-
stych korzyœci.

Z koœcio³a kondukt pogrzebowy
przejecha³ ulicami miasta na od-
leg³y cmentarz Ducha Œwiêtego
przy ul. Bardzkiej. Przyby³o tu
kilka tysiêcy mieszkañców mia-
sta, dziesi¹tki pocztów sztanda-
rowych, delegacje „Solidarno-
œci”, jej przyjaciele oraz pos³o-
wie i senatorowie wszystkich
opcji politycznych. Jako pierw-
szy zmar³¹ pos³ankê po¿egna³ jej
duszpasterz ks. prof. Antoni
Kie³basa wieloletni kustosz
trzebnickiego sanktuarium. Po-
wiedzia³ on, ¿e tu zawsze Pani
Aleksandra przychodzi³a nabraæ

si³ do swojej pracy publicznej.
Pochowana w Trzebnicy œw.
Jadwiga Œl¹ska, jej m¹¿ Henryk
Brodaty i ich syn Henryk Po-
bo¿ny, który w 1241 roku zgin¹³
na Legnickim Polu w walce z
Mongo³ami byli dla niej wzorem
do naœladowania i oddania siê w
s³u¿bie OjczyŸnie. W imieniu
rz¹du RP pos³ankê po¿egna³ jej
przyjaciel z czasów studenckich
minister Kultury Bogdan Zdro-
jewski. Powiedzia³ on, ¿e we
wszystkim, co robi³a by³a auten-
tyczna i rzetelna. Pos³ankê po¿e-
gna³ te¿ jej wieloletni przyjaciel,
wspó³pracownik i szef Jaros³aw
Kaczyñski. Prezes PiS podkre-
œli³, ¿e by³a ona osob¹ niezwy-
kle skromn¹ i kompetentn¹. Ci¹-
gle siê rozwija³a i sz³a do góry,
ale ona nie zabiega³a o stanowi-
ska, to myœmy o ni¹ zabiegali.
W partii by³a ekspertem ekono-
micznym przewidzianym w rz¹-
dzie na stanowisku ministra fi-
nansów. Przy dŸwiêkach hejna-
³u Wojska Polskiego, salw kom-
panii honorowej oraz ³oskotu
werbli trumnê z³o¿ono do grobu
u stóp stoj¹cego tu od dawien
dawna krzy¿a katyñskiego.

   Adam Maksymowicz

POŻEGNANIE POSŁA

P
e³ne symboli, nie-

u k r y w a n e g o

¿alu i podnios-

³ych ceremonii

religijno – pañstwowych

by³o we Wroc³awiu ostat-

nie po¿egnanie pos³anki

Aleksandry Natalii – Œwiat.
Pierwszego maja rusza druga ju¿
edycja Autostop Race. Zesz³o-
roczny wyœcig na trasie Wro-
c³aw-Pula okaza³ siê ogromnym
sukcesem. 86 Dwuosobowych
zespo³ów podjê³o wyzwanie
przejazdu „okazj¹” do Chorwa-
cji. Meta znajdowa³a siê w mie-
œcie Pula. Tego roku spodziewa-
na liczna uczestników jest znacz-
nie wiêksza.
Zasady s¹ proste. Kto pierwszy
ten lepszy. W tym roku uczest-

nicy wyrusz¹ spod kampusu
Uniwersytetu Ekonomicznego,
do w³oskiego Rimini. Zawodni-
cy maj¹ na pokonanie 1400 kilo-
metrów zaledwie 3 dni. Ale w
zesz³ym roku pierwsze dru¿yny
pojawi³y siê na mecie 3 maja po
2 w nocy.
Organizatorami imprezy jest
„Klub Podró¿ników BIT” dzia-
³aj¹cy przy Uniwersytecie Eko-
nomicznym. Niestety zapisy s¹
ju¿ zamkniête. Oprócz nagrody
za czas przejazdu s¹ te¿ inne ka-
tegorie, zwi¹zane z przygodami,
które przydarzyæ siê mog¹ pod-
ró¿nikom.
Ten wyœcig to doskona³y spo-
sób spêdzenia majowego d³ugie-
go weekendu. M³odzi ludzie bio-
r¹cy w nim udzia³ maj¹ szansê

tanim kosztem zwiedziæ drogi
Europy, poznaæ wielu ciekawych
ludzi. Mog¹ przekonaæ siê te¿ o
ludzkiej ¿yczliwoœci, a tak¿e
sprawdziæ swoje umiejêtnoœci,
do czego trasa jest doskona³¹
okazj¹. Wed³ug uczestników
poprzedniej edycji wyœcigu jest
to wspania³a przygoda, a atmos-
fera nie jest przesi¹kniêta rywa-
lizacj¹, a raczej ¿yczliwoœci¹. Nie
liczy siê czas, lecz samo podjê-
cie wyzwania. Chocia¿by dlate-
go, ¿e szanse nie s¹ równe.
Dziewczyny maj¹ ³atwiej - œmiej¹
siê uczestnicy.

Stona internetowa wyœcigu -
www.autostoprace.pl

   Robert Traczyk

AUTO STOP RACE 2010 JUŻ W MAJU

K
tó¿ z nas nie œni³

 o przygodach i da-

lekich podró-

¿ach? S¹ ludzie, którzy

z powodzeniem spe³niaj¹

te marzenia, a tak¿e inspi-

ruj¹ innych.
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Ślęza wznawia rozgrywki

Po ostatnich dwóch kolejkach
zespó³ z Wróblewskiego zosta³
czerwon¹ latarni¹ rozgrywek.

W meczu z Jarot¹ gra wygl¹da³a
nie najgorzej, Œlêza stwarza³a
wiele sytuacji, ale zawodzi³a sku-
tecznoœæ. Najbardziej ¿al dosko-
na³ych okazji których przy sta-

nie 1-1 nie wykorzystali Donzo
i Brusi³o.
Goœciom w zdobyciu zwyciê-
skiej bramki pomóg³ Paukszt,
przepuszczaj¹c bardzo ³atwy
strza³.
Mecz z Lechi¹ Zielona Góra prze-
grany 0-3 to kompromituj¹ca gra
Wroc³awskiego zespo³u, któr¹

wielu pi³karzy udowodni³o ¿e II
liga ich przerasta. Po raz kolejny
fatalnie w bramce zaprezentowa³
siê Paukszt, który wspólnie z
K¹tnym ponosi winê za utraco-
ne bramki. Ale nie tylko oni gra-
li s³abo, bo reszta zespo³u zapre-
zentowa³a równie ¿enuj¹cy fut-
bol.
Gdy przed dwoma laty Œlêza
przejê³a miejsce w drugiej lidze
po Gawinie Królewska Wola
dzia³acze mieli piêkne plany.
Jednak rzeczywistoœæ okaza³a siê
brutalna. Sponsorzy, którzy mie-
li pomóc klubowi, nie dotrzymali
s³owa. Miastu kompletnie nie
zale¿a³o na klubie i powoli zbli-
¿a³a siê katastrofa. Jeszcze w

pierwszym sezonie dziêki punk-
tom pozostawionym w spadku
przez Gawin zespó³ utrzyma³ siê
w lidze. W tym sezonie to siê
raczej nie uda. I dlatego mo¿e ju¿
teraz warto zacz¹æ budowaæ
nowy zespó³, z³o¿ony z m³odych,
ambitnych pi³karzy, którzy
swoj¹ gr¹ w III lidze pomog¹
klubowi stan¹æ na nogi. Potrzeb-
ni do tego te¿ bêd¹ sponsorzy,
którzy zaanga¿uj¹ siê w Œlêzê i
pozwol¹ temu zas³u¿onemu dla
miasta klubowi przetrwaæ. Miej-
my nadziejê ¿e tak siê stanie i ¿e
ten przypadaj¹cy w czerwcu ju-
bileusz nie bêdzie ostatnim.

   Dariusz Parossa

ŚLĘZA NA DNIE
Nie tak wyobra¿ali sobie przypadaj¹cy w czerwcu

jubileusz 75-lecia kibice najstarszego klubu sporto-

wego w naszym mieœcie, Œlêzy Wroc³aw. Zamiast œwiêto-

waæ bêd¹ musieli prawdopodobnie pogodziæ siê z degra-

dacj¹ swojego ukochanego zespo³u do III ligi.

Wroc³awski Œl¹sk w dalszym
ci¹gu nie odniós³ zwyciêstwa w
rundzie“wiosennej. Po pora¿ce
0-1 w Krakowie z Wis³¹ zaled-
wie bezbramkowo“zremisowa³
na w³asnym boisku z GKS-em

Be³chatów.““O ile przegran¹ w
grodzie Kraka mo¿na by³o prze-
widzieæ, w koñcu Wis³a“to
mistrz Polski, to przed meczem
z GKS-em liczyliœmy ¿e dru¿y-
na trenera“Ryszarda Tarasiewi-

cza w koñcu siê prze³amie i zain-
kasuje komplet“punktów. Nie-
stety, mimo wielu stworzonych
sytuacji i du¿ej iloœci strza³ów nie
uda³o siê pokonaæ bramkarza
goœci. Wroc³awianom nie pomo-
g³o nawet to, ¿e od 67 minuty
grali z przewag¹ jednego zawod-
nika. Po tym remisie Œl¹sk nadal
pozostaje jedyn¹ dru¿yn¹ bez
zwyciêstwa na wiosnê, a prze-
waga nad stref¹ spadkow¹ wci¹¿
nie jest bezpieczna. Szczêœciem

w tej sytuacji jest to, ¿e dru¿yny
z do³u tabeli równie¿ gubi¹ punk-
ty, przez co Œl¹sk utrzymuje siê
jeszcze w œrodkowej czêœci ta-
beli. Do koñca rozgrywek pozo-
sta³y 4 kolejki i jeœli pi³karze z
Oporowskiej nie chc¹ zafundo-
waæ swoim kibicom nerwowej
koñcówki sezonu, koniecznie
musz¹ postaraæ siê o punkty w
najbli¿szych meczach.

   Dariusz Parossa

ŚLĄSK WCIĄŻ
BEZ ZWYCIĘSTWA

Przy piêknej s³onecznej pogo-
dzie, doœæ licznie zgromadzona
publicznoœæ obejrza³a pierwsze
w tym roku zawody ¿u¿lowej
ekstraligi we Wroc³awiu. By³a to
jednoczeœnie inauguracja nowego
toru na Stadionie Olimpijskim, a
pierwszym jego rekordzist¹ po
tym meczu zosta³ ¿u¿lowiec Stali
Gorzów Tomasz Gollob, który w
8 wyœcigu uzyska³ czas 64,0.
Sam mecz by³ niezwykle zaciê-
ty, a¿ 8 wyœcigów zakoñczy³o
siê remisem, a w ca³ych zawo-
dach ¿adna z dru¿yn nie osi¹gnê³a
wiêkszej ni¿ czteropunktowej
przewagi. Rozpoczê³o siê dobrze

dla gospodarzy, w pierwszym,
m³odzie¿owym biegu nasi
¿u¿lowcy wygrali podwójnie.
Ale ju¿ w nastêpnym wyœcigu
goœcie straty odrobili. I tak przez
ca³e spotkanie wynik oscylowa³
w granicach remisu. Niezwykle
dramatyczny by³ wyœcig X, na
prowadz¹cego Œwiderskiego z
ca³ym impetem wpad³ Pedersen.
Wypadek wygl¹da³ niezwykle
groŸnie, a wroc³awianin opuœci³
tor w karetce. Na szczêœcie, jak
siê póŸniej okaza³o, nie odniós³
¿adnych powa¿nych obra¿eñ.
Przed wyœcigami nominowany-
mi WTS prowadzi³ 2 punktami.

W XIV biegu pad³ remis i o koñ-
cowym wyniku mia³ zadecydo-
waæ ostatni XV wyœcig. Ze stro-
ny gospodarzy pojechali w nim
Crump i Bjerre, a w zespole Sta-
li Gorzów niezwykle silna para
Gollob i Pedersen. Ze startu naj-
lepiej wyszed³ wroc³awski Duñ-
czyk a Crump by³ trzeci. Nieste-
ty w trakcie biegu na czo³o wy-
sun¹³ siê Pedersen, a Gollob
wyprzedzi³ Crumpa. Bieg wygrali
goœcie 4-2, a ca³e spotkanie za-
koñczy³o siê remisem 45-45.
Niestety, kompletnie w tym me-
czu zawiód³ Crump, który w 5
biegach przywióz³ zaledwie 7

punktów. To w g³ównej mierze
zadecydowa³o o tym ¿e nasi
¿u¿lowcy tego meczu nie wygra-
li. A przecie¿ dzieñ wczeœniej
Australijczyk w piêknym stylu
wygra³ pierwsz¹ eliminacjê
Grand Prix w Lesznie. Pozostali
nasi ¿u¿lowcy jeŸdzili w kratkê,
dobre wystêpy przeplatali s³aby-
mi. Jedynie junior, Maciej Janow-
ski znów zaprezentowa³ siê bar-
dzo dobrze zdobywaj¹c 9 punk-
tów, co by³o najlepszym wyni-
kiem w zespole. W Stali Gorzów
klas¹ dla siebie by³ zdobywca 13
punktów Tomasz Gollob.
Na kolejne zawody kibice nie
musz¹ zbyt d³ugo czekaæ, bo ju¿
1 maja na Stadionie Olimpijskim
goœciæ bêdziemy Uniê Leszno.
Miejmy nadziejêz ¿e w tym spo-
tkaniu nasi ¿u¿lowcy wywalcz¹
komplet punktów.

   Dariusz Parossa

INAUGURACJA
NA  REMIS

Tenisista Matchpoint Wroc³aw, Micha³ Przysiê¿ny, jest dru-
gim Polakiem“który awansowa³ do pierwszej setki rankingu
ATP. Zajmuje w nim“aktualnie 94 miejsce. £ukasz Kubot
(KKT Wroc³aw), w tym elitarnym gronie jest 41.

***

¯u¿lowcy WTS-u Wroc³aw, w komplecie awansowali do fi-
na³owego turnieju“o Z³oty Kask. W pó³fina³ach rozegranych
w Rawiczu Maciej Janowski“zaj¹³ 5 miejsce, a w Gdañsku
Daniel Jeleniewski by³ 2, zaœ Piotr“Œwiderski 7.

***

Ci sami ¿u¿lowcy równie¿ w komplecie awansowali do Kra-
jowego Fina³u“Indywidualnych Mistrzostw Œwiata. W pó³fi-
nale w Opolu Janowski by³ 3, a Œwiderski 7. W Lublinie
Jeleniewski by³ 2.

***

Coraz bli¿ej utrzymania w ekstraklasie s¹ pi³karki rêczne AZS
AWF“Wroc³aw. W ostatniej kolejce Wroc³awskie szczypior-
nistki rozgromi³y w“Olkuszu miejscowy SPR 30-18.

***

W I lidze pi³ki no¿nej kobiet pi³karki AZS-u Wroc³aw poko-
na³y AZS“Bia³a Podlaska 3-0 i zremisowa³y w Raciborzu z
mistrzem Polski, zespo³em Unii 1-1. AZS w tabeli zajmuje 3
miejsce.

***

Siatkarki Gwardii przegra³y w serii play-off z Aluprofem Biel-
sko Bia³a“wszystkie mecze (0-3, 1-3, 0-3) i graæ bêd¹ o miej-
sca 5-8.

***

Pi³karze rêczni Œl¹ska Wroc³aw przegrali w Zabrzu z Powenem
22-27 i nie mog¹ jeszcze byæ pewni utrzymania w ekstraklasie.

   Dariusz Parossa
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