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Realizując zapowiedź  
z poprzedniego numeru  
o częstszych spotkaniach  
z naszą radną,  
panią MARIĄ ZAWARTKO,  
tym razem przedstawiamy ją 
nieco inaczej.  
Wszak nie samą pracą  
człowiek żyje.

Skoro o pracy mowa, to pani Maria godzi 
działalność w Radzie Miejskiej Wrocławia 
z pracą w Akademii Muzycznej i z działal-
nością społeczną w Dolnośląskim Towa-
rzystwie Muzycznym. Jak to robi? Przede 
wszystkim ma racjonalnie rozłożony czas, 
a także cudowną rodzinę i świetnych współ-
pracowników. Ponadto – wspaniałe władze 
na uczelni i znakomitą kadrę w DTM. Tam, 
zwłaszcza dzięki dużemu wsparciu organi-
zacyjnemu pani Renaty Piecyk i jej męża, 
działalność w Towarzystwie jest planowa  
i systematyczna. 

Największy wszakże nacisk kładzie pani 
Maria w naszej rozmowie na rodzinę. Mó-
wi wprost: „Bez rodziny niewiele zrobimy”. 
Nawet jeśli każdy ma swoje zajęcia, to są 

Nasza radna

Apetyt na życie 
chwile, kiedy spotykają się przy stole wie-
czorami czy w niedzielne popołudnia. Bar-
dzo cenią sobie te chwile, choć na co dzień 
obie córki – studentki Akademii Muzycznej 
– są zajęte, a mąż, pan Jarosław, godzi trasy 
koncertowe z opieką nad teściem. 

Często razem koncertują na rozmaitych 
uroczystościach. Po dwudziestu pięciu la-
tach małżeństwa (niebawem jubileusz!) pa-
ni Maria doskonale wie, co oznaczają sło-
wa: miłość i przyjaźń. Oznaczają również 
te codzienne zajęcia, jak na przykład goto-
wanie, które pani Maria bardzo lubi. Gotu-
je nieraz już o szóstej rano! Gwoli ścisłości 
dodajmy, że mąż pani Marii często dopra-
wia przygotowane przez nią potrawy. Na 
pytanie, jakie dania lubi, od razu, bez wa-

hania odpowiada: zupę pomidorową i nale-
śniki szpinakowe z mięsem, papryką i so-
sem grzybowym. 

O swojej funkcji w Radzie Miejskiej pa-
ni Maria mówi chętnie i widać, że sprawia 
jej to satysfakcję: „Nie mam zastrzeżonych 
telefonów, a przychodzący petenci darzą 
mnie zaufaniem. Nieraz pojawiają się kilka-
krotnie”. Na pytanie, czy nie grozi jej praco-
holizm, odpowiada, że nie jest przypisana 
do tego, co robi. Uważa, że ma czas dla ro-
dziny, znajomych i przyjaciół. Jej zdaniem, 
czas należy umiejętnie wykorzystać, ale 
nieraz trzeba też przystopować, zwolnić.

Kiedy słucham Marii Zawartko, myślę 
sobie, że jest osobą wykonującą wiele prac, 
bez rutyny i z zadowoleniem. Jego źródło 
jest pewnie w apetycie na życie, który po-
woduje, że pani Maria realizuje się na tak 
wielu polach. Przy tym nie traci najważ-
niejszego: radości życia, a to przecież nasz 
największy skarb!

Tomasz Kapłon

W maju 2010 roku będziemy 
wybierać członków  
Rady Nadzorczej i Rad Osiedli 
następnej kadencji.  
Mimo że zostało jeszcze 
sporo czasu, warto wcześniej 
zastanowić się i dowiedzieć,  
kogo mamy zamiar poprzeć  
i kogo wybrać. Unikniemy  
w ten sposób chaotycznego  
lub przypadkowego wyboru.

Nie może nam być obojętne, kto bę-
dzie reprezentować nas w Radzie Nad-
zorczej. Ona bowiem, wraz z Zarządem 
SMLW „Popowice”, decydować będzie 
o dalszych kierunkach rozwoju, inwe-
stycjach, czynszach i poziomie życia na 
naszym osiedlu. 

W następnym numerze „Naszych 
Popowic” rozpoczynamy cykl publi-

kacji opatrzonych nadtytułem „Wy-
bory 2010”, w którym przybliżymy 
zadania Rady Nadzorczej i jej dotych-
czasowe kadencje. Będziemy także 
przedstawiać sylwetki kandydatów 
do Rady Nadzorczej, rekomendowa-
nych przez Rady Osiedli. Zaprosimy 
Państwa na spotkania z nimi. Pozwo-
li nam to na poznanie kandydatów, 
kontakt z nimi i świadomą decyzję  
o wyborze.

Tylko wówczas, kiedy będziemy 
mieli więcej wiedzy na temat działal-
ności organów samorządowych, a tak-
że przyszłych członków Rady Nadzor-
czej i Rad Osiedli, wybierzemy zgodnie  
z naszym przekonaniem. Powierzymy 
te funkcje we właściwe ręce. To jest 
przede wszystkim w naszym interesie. 
Przecież to są nasze Popowice.

Tomasz Kapłon

Wybory 2010

W naszym interesie
Radna Maria Zawartko

PAŹDZIERNIK 2009
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Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Własnościowa

„POPOWICE”
ul. Popowicka 28
54-237 Wrocław

Administracja czynna:
pon., śr., pt.: 700 – 1500

wt., czw.: 900 – 1700

Przyjmowanie interesantów
przez Zarząd:
czwartki: 1400 – 1700

Przyjmowanie interesantów
przez przedstawicieli
Rady Nadzorczej:
pierwszy i trzeci
czwartek miesiąca: 1600 – 1700

Zarząd Spółdzielni:
tel. 071 350 66 30
tel. 071 355 63 73
fax 071 355 76 99

Dział Techniczno-Administracyjny
 – dyspozytor:
tel. 071 355 40 05
tel. 071 350 10 92

Dział Czynszów:
tel. 071 350 66 30, wew. 23 i 25

Lokale Użytkowe:
tel. 071 350 66 30, wew. 27

Pogotowie Elektryczne,
Wod.-Kan. i C.O.:
(po godzinach pracy administracji)
tel. 0693 074 544, 0605 979 282
tel. 071 718 18 56

Pogotowie Dźwigowe:
tel. 071 351 39 66
tel. 0606 971 768

Policja: tel. 997
Straż Pożarna: tel. 998
Pogotowie Ratunkowe: tel. 999
Pogotowie Gazowe: tel. 992
Straż Miejska: tel. 986
Straż Miejska (SMS dla niesłyszących): 
0608 302 302
Pogotowie Energetyczne: tel. 991
Pogotowie Fortum (d. MPEC): tel. 993
Pogotowie MPWiK: tel. 994

WAŻNIEJSZE TELEFONY

Nasze Popowice – kwartalnik
Wydawca: Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Lokatorsko-Własnościowa „POPOWICE”, 
ul. Popowicka 28, 54-237 Wrocław, 
tel. 071 350 66 30, fax 071 355 76 99.
Redakcja:
Usługi Dziennikarskie i Wydawnicze
– Maciej Woźny, 
ul. Energetyczna 14, 53-330 Wrocław,
tel. 071 791 13 62, 0501 086 588.
Redaktor odpowiedzialny:
Tomasz Kapłon, tel. 0503 692 708.
Zdjęcia:
Tomasz Kapłon, Tadeusz Sidor. 
Skład, łamanie i druk: 
Wydawnictwo Palmapress, ul. Długa 11/13,  
53-657 Wrocław, tel. 071 338 14 12.

Na stronie internetowej naszej Spółdzielni zwróciliśmy się  
do Państwa z apelem o udostępnienie dokumentów związanych  
z Popowicami. Ten apel przyniósł już rezultat. 

Ponieważ nie wszyscy nasi mieszkańcy posługują się internetem, powtarzamy 
apel w formie „papierowej”. 

Zwracamy się do Państwa – mieszkańców Popowic z prośbą: jeże-
li posiadacie zdjęcia, dokumenty, teksty, publikacje, mapy, rysunki 
związane z naszymi Popowicami, prosimy o ich udostępnienie. Za-
równo w postaci elektronicznej (pliki tekstowe czy zdjęciowe), jak  
i „papierowej”. Zwrócimy je nienaruszone. Prosimy o kontakt osobisty 
bądź mailowy z sekretariatem SMLW „Popowice” – ul. Popowicka 28,  
e-mail: sekretariat@smpopowice.pl.

Na nasz apel odpowiedział m.in. inż. Jerzy Podlak. Polecamy lekturę tekstu  
o jego przeżyciach w powojennym Wrocławiu. Także pani Anna Wirpsza udo-
stępniła nam swoje rodzinne dokumenty. Cieszy nas taka reakcja. Liczymy na Pań-
stwa przychylność we wspólnym zgłębianiu naszej przeszłości. Wszak historia jest 
nauczycielką życia. Warto więc poznawać przeszłość. Chcemy to robić wspólnie  
z Państwem. Bardzo na to liczymy.

Tomasz Kapłon

Nasi mieszkańcy  
sygnalizują nam nachodzenie ich  
przez nieznane osoby 
przedstawiające się  
jako pracownicy Spółdzielni. 
Uważajmy na takich osobników  
– to najczęściej oszuści!

Pod pozorem sprawdzenia, czy w miesz-
kaniu jest woda takie złodziejskie duety 
okradają niczego nieświadome, zwłaszcza 
starsze osoby. Jeden ze złodziei zajmuje 
starszą osobę rozmową, a drugi buszuje po 
mieszkaniu. Przypominamy: Spółdziel-
nia nie wysyła grupy pracowników do 
sprawdzania czystej lub brudnej wody. 
Zawsze zawiadamia lokatorów na pi-
śmie lub za pomocą ogłoszeń o robotach 
czy przeglądach!

Niestety, podobna sytuacja bywa  
z przedstawicielami nieuczciwych firm 
– najczęściej istniejących tylko na pa-
pierze. Pobierają oni zaliczki, posługu-
jąc się fałszywymi formularzami i pie-
czątkami, po czym… znikają. Zaliczka, 
rzecz jasna, przepada bezpowrotnie. Je-
żeli więc nie mamy pewności, kto pu-
ka do naszych drzwi, jeżeli oferuje nam 
podejrzanie tanią usługę, zachowajmy 
przytomność umysłu. Lepiej zrezygno-
wać lub wcale nie otwierać niż nara-
zić się na poważne straty. Sprawdźmy 
telefonicznie lub u sąsiadów, czy rze-
czywiście jakaś firma wykonuje prace 
i czy wiedzą o niej w Spółdzielni. Nad-
miar ostrożności nie zawadzi. Raczej 
pomoże. 

Tomasz Kapłon

Gdy puka 
nieznajomy

Apel przyniósł 
rezultat 
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Rozpoczął się już kolejny rok 
działalności popowickiego 
Klubu Seniora. Funkcjonuje on 
w ramach Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów. 

Koło nr 2 mieści się przy ul. Starogra-
nicznej 28. Na pierwszym po wakacjach 
spotkaniu seniorów 11 września br. spo-
tkali się członkowie kabaretu MIMOZA, 
którzy omówili nadchodzący sezon. By-
ła też okazja, aby zapytać szefową Klubu 
Seniora, panią Zofię Adamiec, o najbliż-

sze plany. Otóż klub wybiera się 16 paź-
dziernika na Centralne Dni Seniora do 
Sobótki. W listopadzie będzie obchodzo-
ny Międzynarodowy Dzień Seniora.

Popowicki Klub Seniora pięknie kła-
nia się i prosi o środki czystości, bo przy 
okazji większych spotkań konieczne jest 
później umycie naczyń. Przydałoby się 
również niewielkie nagłośnienie w loka-
lu klubu. 

Pani Zofia dziękowała za życzliwe 
wsparcie Zarządowi SMLW „Popowi-
ce”, Radzie Nadzorczej i Radom Osiedli. 

Dzięki ich pomocy działalność Klubu  
Seniora jest kontynuowana. 

Członkowie kabaretu MIMOZA rekwi-
zyty do swoich programów kupują sami. 
Ich występy mają przede wszystkim przy-
nieść trochę radości seniorom z nasze-
go osiedla. Bo przecież spotkania Klubu  
Seniora są znakomitą rozrywką i miłym 
spędzeniem czasu. Warto przytoczyć tu 
słowa Piotra Kuncewicza: „Źle jest zmar-
nować młodość, a już całkiem głupio 
zmarnować starość”.

Tomasz Kapłon

Seniorzy rozpoczęli
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W naszej Spółdzielni funkcjonuje REGULAMIN 
UŻYTKOWANIA LOKALI I PORZĄDKU. 
Przypominamy najważniejsze jego 
postanowienia, mając świadomość,  
że żaden regulamin nie zmusi nas do kultury, 
uprzejmości, życzliwości. Musimy jeszcze tego 
sami chcieć. 

Pamiętajmy, że my, jako członkowie Spółdzielni, odpowiada-
my też za osoby mieszkające z nami. Regulamin mówi: 

§ 1, p. 3
Członek Spółdzielni względnie najemca lokalu jest odpowie-
dzialny w zakresie postanowień niniejszego regulaminu za 
wszystkie osoby wspólnie z nim użytkujące lokal, stale lub 
czasowo, a nawet chwilowo w nim przebywające.

Wyjeżdżając, pomyślmy o nieprzyjemnej sytuacji:
§ 6, p. 2

Z uwagi na ewentualność zaistnienia awarii w czasie dłuż-
szej nieobecności mieszkańców i konieczności jej usunięcia, 
użytkownicy winni poinformować administrację Zespołu 
Nieruchomości gdzie znajdują się klucze do mieszkania. 

Nie naprawiajmy też we własnym zakresie instalacji elek-
trycznej: 

§ 7, p. 1
Nie wolno naprawiać we własnym zakresie bezpieczników 
instalacji elektrycznej poza obrębem mieszkania (na klatkach 
schodowych, w piwnicach). Kosztami z tytułu strat wynikłych 
na skutek manipulacji przy urządzeniach obciążona zostanie 
osoba, która je spowodowała. 

Nie każdemu odpowiada dym papierosowy:
§ 9, p. 5

Zabrania się palenia papierosów w windach i na klatkach 
schodowych.

Najważniejszymi postanowieniami regulaminu są te dotyczą-
ce zachowania ciszy i spokoju:

§ 10
1. Trzepanie dywanów, chodników itp. może odbywać się 
wyłącznie miejscach na ten cel przeznaczonych w godzinach  
od 8.00 do 20.00. Nie wolno trzepać i czyścić dywanów, poście-
li, ścierek itp. na balkonach, loggiach, klatkach schodowych  
i z okien.
2. Śmieci i odpadki należy wynosić do zbiorników i śmiet-
ników zainstalowanych przez administrację. W przypadku 
rozsypania wynoszonych śmieci lub rozlania na klatkach 
schodowych płynów, użytkownik obowiązany jest uprzątnąć 
zanieczyszczony teren. Wysypywanie śmieci do zsypów powin-
no odbywać się od godziny 6.00 do 22.00.
3. W godzinach od 22.00 do 6.00 obowiązuje cisza nocna.  
W godzinach tych należy ściszyć odbiorniki radiowo-telewi-
zyjne oraz zaprzestać:
– wykonywania prac remontowych (dopuszczalne w godz. od 8.00  
do 20.00);
– przestawiania i przesuwania mebli;
– gry w piłkę, skakania i biegania po mieszkaniu;

– głośnej gry na instrumentach i głośnego śpiewu oraz innych 
czynności zakłócających ciszę nocną.
4. Niedopuszczalne jest także zakłócanie spokoju w godzinach 
dziennych, jeżeli ma to cechy rażącej uporczywości i nie jest 
podyktowane koniecznością.

§ 12
1. Trzymanie w mieszkaniach psów, kotów i innych zwierząt 
jest dopuszczalne, o ile zwierzęta te nie zagrażają zdrowiu 
oraz nie zakłócają spokoju, a ich posiadacze są w stanie 
zagwarantować im odpowiednią opiekę i przestrzegać wymo-
gów sanitarno-porządkowych.
2. Psy należy wyprowadzać na smyczy i w kagańcu ze wzglę-
du na bezpieczeństwo innych osób. Ze względu na szkody 
dokonywane przez psy w zieleni, kwiatach i krzewach spusz-
czanie ich ze smyczy na terenach osiedli jest zabronione.
3. Za wszystkie szkody spowodowane przez psy w budynkach 
i ich otoczeniu, a zwłaszcza na terenach zielonych, odpowia-
dają ich posiadacze.
4. Osoby posiadające psy i koty obowiązane są do usuwania 
zanieczyszczeń spowodowanych przez nie w budynkach i na 
terenach zewnętrznych – placach zabaw, trawnikach – do 
pojemników ustawionych w tym celu, a posiadacze psów – do 
ponoszenia kosztów związanych z ustawieniem i eksploatacją 
pojemników w SMLW „Popowice”.
5. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może powodować 
dla innych osób zamieszkałych w budynku uciążliwości takich 
jak hałas, odór itp.
6. Dokarmianie może odbywać się tylko w miejscach do tego 
wyznaczonych przez administrację Zespołu Nieruchomości.
8. Na terenie domu i osiedla zabrania się hodowli wszelkich 
zwierząt i wykorzystywania do tego celu mieszkania lub po-
mieszczeń ogólnego użytku.

Kolejną kwestią jest ruch na osiedlowych drogach:
§ 13

1. Zasady ruchu na drogach będących pod zarządem SMLW 
„Popowice” reguluje ustawa Prawo o ruchu drogowym (pod-
stawa: art. 1 ust. 2 ustawy).
2. Przy zatrzymywaniu się i postoju na drogach zarządzanych 
przez Spółdzielnię obowiązują art. 46, 47 Prawa o ruchu 
drogowym.
3. W przypadku niezastosowania się do przepisów:
– pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, 
jeżeli pozostawiono go w miejscu, gdzie jest to zabronione  
i utrudnia ruch lub zagraża jego bezpieczeństwu;
– pojazd może być unieruchomiony na koszt właściciela przez 
zastosowanie urządzenia technicznego do blokady kół, jeżeli 
pozostawiono go w miejscu, gdzie jest to zabronione, lecz nie 
utrudnia ruchu lub nie zagraża jego bezpieczeństwu.
4. Zarząd SMLW „Popowice” może wprowadzić ograniczenie 
w dostępie do miejsc postojowych dla użytkowników, którzy 
nie mieszkają w SMLW „Popowice” z zastosowaniem posta-
nowień ust. 3.

To tylko niektóre stwierdzenia regulaminu. Warto zaznajomić 
się z jego całością, abyśmy wiedzieli, jakie mamy obowiązki 
i jakie prawa. Unikniemy nieporozumień. 

Tomasz Kapłon

Regulamin dla wszystkich 
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Kiedy młodość wypadła  
na czas wojny, takie przeżycia  
pozostają na zawsze w pamięci.  
JERZY PODLAK jako 
czternastoletni chłopiec  
przeżył cztery miesiące 
w oblężonym Wrocławiu. 
Zapamięta to do końca życia.

Kiedy słucham go, siedzącego przede 
mną, mam świadomość, że mój rozmówca 
parokrotnie uniknął śmierci. Mało brako-
wało, a nie rozmawialibyśmy dziś o jego 
wojennych przeżyciach. 

Pan Jerzy pochodzi z Ostrzeszowa 
w Wielkopolsce. Związki jego rodziny 
z Wrocławiem zaczęły się w 1941 roku. 
Tam bowiem wyjechała siostra, której gro-
ziło wywiezienie na roboty do Niemiec. 
We Wrocławiu działała w legendarnej już 
organizacji OLIMP. W czerwcu 1944 ro-
ku pan Jerzy z rodzicami i siostrą został 
wywieziony kolejno do obozów w Łodzi, 
Dachau i Augsburgu, aby w końcu trafić 
do Wrocławia. Tu wraz z siedemnastoma 
innymi rodzinami koczowali półtora tygo-
dnia na korytarzu arbeitsamtu (przy dzi-
siejszej ul. Cybulskiego). Gdy dołączył do 
nich ojciec, zatrzymany przez Niemców, 
zamieszkali wszyscy w piwnicy szpitala 
przy ul. Dyrekcyjnej. Bomba, która ude-
rzyła w szpital, zasypała ich wszystkich. 
Tylko dzięki temu, że szukano niemiec-
kich żołnierzy, odnaleziono pana Jerzego 
z rodziną. Takich cudów zdarzało się wię-
cej – na ul. Hauke-Bosaka, na Góralskiej, 
na Sołtysowicach. W tym ostatnim miejscu 

pan Jerzy został przyłapany – wraz ze swo-
imi rówieśnikami – przy zestrzelonym sa-
molocie Ju-52. Skacząc do wykopu, unik-
nął serii z karabinu, która skosiła kilku  
z jego kolegów.

Jerzy Podlak pamięta 
Wrocław jeszcze sprzed 
nalotów, które rozpoczę-
ły się w październiku 
1944 roku. Zapamięta 
szczególnie pracę, którą 
wykonywał w czasie ob-
lężenia, a która polegała 
na zwożeniu wózkiem 
tych, którzy zginęli pod-
czas oblężenia. Grzeba-
no ich przed dworcem 
Nadodrze. 

Na szczęście, całej 
rodzinie udało się prze-
żyć wojenny koszmar. 
Przez pewien czas mieszkali na Karłowi-
cach – w domu, w którym do dziś mieszka 
siostra pana Jerzego. 

Po zakończeniu wojny okazało się, że 
nasz bohater ma spore zaległości w nauce. 
Szybko je jednak nadrobił, idąc najpierw 
do gimnazjum, później do liceum komu-
nikacyjnego, następnie kończąc studia na 
Politechnice Wrocławskiej. Pan Jerzy pra-
cował w Jelczańskich Zakładach Samo-
chodowych i w ZREMBIE. 

Ludzie Popowic

Cudem ocalony
Na Popowicach Jerzy Podlak pojawił się 

w 1976 roku. Wyjaśnia mi przy okazji, skąd 
ma zdjęcia ul. Niedźwiedziej i Białowieskiej 
sprzed 1939 roku. Otóż dostał je od Niemca, 
który przed wojną mieszkał we Wrocławiu. 

Ściślej: jego dziadek na Białowieskiej, a on 
z rodzicami na Niedźwiedziej. 

Pan Jerzy od wielu lat należy także do 
sekcji historycznej Towarzystwa Miłośni-
ków Wrocławia – do Klubu „Ludzi z lite-
rą P”, czyli wywiezionych w czasie wojny 
na roboty przymusowe do Niemiec. Mó-
wi, że w życiu miał chyba sporo szczęścia. 
Bo jak inaczej wyjaśnić jego kilkakrotne 
ocalenie...?

Tomasz Kapłon



Gazeta Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ”POPOWICE”

PAŹDZIERNIK6

Początek nowego sezonu 
teatralnego obfituje  
w wydarzenia. Postaramy się 
przedstawić Państwu zarówno 
nowe, jak i dotychczasowe 
propozycje wrocławskich 
teatrów. 

Nasze propozycje rozpoczynamy od 
zaproszenia do Teatru Polskiego, który 
proponuje wielką literaturę na scenie. Po 
„Lalce” Bolesława Prusa, którą przygo-
tował Wiktor Rubin, tym razem Jan Kla-

ta wziął na warsztat „Ziemię obiecaną” 
Władysława Reymonta. Znając niesa-
mowitą wręcz umiejętność tego reżysera 
do nadawania jego spektaklom uniwer-
salnego sensu, możemy spodziewać się 
wydarzenia artystycznego. Przecież ka-
pitalizm to nie nasz wymysł, Reymont 
dawno to już pokazał w „Ziemi obieca-
nej”. Jan Klata przekłada ją na dzisiejszy 
język. Szerzej o tym spektaklu w następ-
nym numerze „Naszych Popowic”. 

Polecamy także inny spektakl tego 
reżysera, tj. „Sprawę Dantona” Stani-
sławy Przybyszewskiej. Widzimy, jak 
rewolucja pożera własne dzieci. W ro-
li głównej znakomity Wiesław Cichy.  
I równie świetny Marcin Czarnik – ja-
ko Robespierre. Ten spektakl trzeba ko-
niecznie obejrzeć! 

Do Teatru Współczesnego radzimy 
wybrać się na „Balladynę” Juliusza Sło-
wackiego. Krystyna Meissner wydoby-
ła z tego nieco przykrytego patyną cza-
su dzieła uniwersalną treść: dążenie do 
władzy jest wpisane w nasze życie. Sto-
suje prosty, acz skuteczny zabieg – te-
atr w teatrze. Tak zwani zwykli Polacy 
opowiadają historię Balladyny. 

Najmłodszym widzom polecamy naj-
nowszą premierę w Teatrze Lalek – „Co 
w trawie piszczy” w reżyserii Radosława 
Kasiukiewicza na podstawie sztuki Lidii 

Amejko i Marcina Czuba w opracowa-
niu dramaturgicznym Mateusza Pakuły. 
Spektakl ma walor ekologiczny, eduka-
cyjny, ale jest też znakomitą – chwilami 
interaktywną – zabawą. 

W Teatrze Capitol sygnalizujemy 
najnowszą premierę – „Idiotę” Fiodora 
Dostojewskiego w reżyserii Wojciecha 
Kościelniaka. Jest to pierwsza reali-
zacja tej powieści na scenie muzycz-
nej. Ten teatr ma już pewną praktykę  
w przenoszeniu literatury na scenę. 

Innym spektaklem, który także poleca-
my w Teatrze Capitol, są „Dzieje grzechu” 
Stefana Żeromskiego w reżyserii Anny 
Kękuś-Poks. To przejmujący, a przy tym 
świetnie zagrany spektakl z muzyką Krze-
simira Dębskiego. Justynę Szafran w roli 
głównej trzeba zobaczyć i posłuchać! 

Polecamy także piosenki Kurta Weila 
w spektaklu „Ojcom i matkom wbrew”. 
Jest to zbiorowe dzieło Bogny Woźniak, 
Cezarego Studniaka i Konrada Imieli. 
Będą tam songi z „Opery za trzy gro-
sze”, ale także wiele innych. 

Do Opery Wrocławskiej warto wy-
brać się na klasykę baletu, czyli „Je-
zioro łabędzie” Piotra Czajkowskiego 
w choreografii Ewy Wycichowskiej  
i Victora Smirnova-Golovanova. Spek-
takl przygotowany jest we współpracy 
z Moscow City Ballet. To niezwykła 
okazja, bo następne spektakle dopiero 
w maju przyszłego roku. 

Polecamy także „Cyganerię” Giaco-
mo Pucciniego w reżyserii Waldemara 

Zawodzińskiego. Barwny obraz ulicy 
paryskiej, dramatyczne dzieje miłości 
poety i hafciarki i piękna muzyka Puc-
ciniego. 

Spektaklem godnym polecenia jest 
także „Falstaff” Giuseppe Verdiego  
w reżyserii Waldemara Zawodzińskie-
go. „Falstaff” to komedia liryczna, czy-
li pewien wyjątek w twórczości Ver-
diego. 

W Teatrze Komedia proponujemy 
„Szalone nożyczki” Paula Pöertnera  

w reżyserii Marcina Sławińskiego. Jest 
salon fryzjerski, wielka gwiazda i mor-
derstwo. Co z tego wyniknie – radzimy 
sprawdzić samemu. Gwarantowana do-
bra zabawa.

Do Teatru Piosenki warto wybrać 
się na spektakl „Miłość w latach 30.”. 
Widowisko łączy projekcję wybranych 

scen z filmów niemych z new-jazzową 
oprawą muzyczną. Zrealizowane jest 
przez wrocławską formację Jazz Cine-
ma w składzie: Adrian Ciechanowski 
– piano, Wojciech Bergrander – bass, 
Jacek Zamecki – live electronics. Jazz 
Cinema to powrót do przeszłości, to 
odkrywanie na nowo dzieł wielkich fil-
mowców, to muzyka grana na żywo, 
która tworzy intymną relację między 
obrazem a widownią, jest „patrzeniem 
na świat uszami”.

Mamy nadzieję, że skorzystają Pań-
stwo z naszych podpowiedzi. Mają one 
– rzecz jasna – charakter propozycji. 

Tomasz Kapłon

Notatnik kulturalny
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Filia nr 10 MBP przy ul. Jeleniej 7 
we Wrocławiu  
wita po wakacjach i zachęca  
do ciekawej lektury.  
Przedstawiamy nasze 
propozycje.

 Wendy Jean – „W cieniu nadziei”
Powieść inspirowana historią, która 

wydarzyła się naprawdę. Poruszająca hi-
storia matki i córki żyjących w cieniu tra-
gedii sprzed lat. 

Doris Fisher, łagodna kobieta w śred-
nim wieku, niezwykle brutalnie morduje 
mężczyznę, który okazuje się seryjnym 
porywaczem dzieci. Natychmiast po do-
konaniu zbrodni zapomina o wszystkim. 
Co kryje jej psychika? Za jaką krzywdę 
kobieta zemściła się w taki sposób? Od-
powiedź pomału wyłania się ze wspo-
mnień jej córki Bethany. 

 Andrew Wilson – „Kłamliwy język”
Bohater powieści przyjmuje pracę  

w Wenecji jako sekretarz pisarza samot-
nika Gordona Crace’a, nie wiedząc, że 

skończy się to dla niego pisaniem bio-
grafii pracodawcy. Gdy pragnienie na-
pisania książki o życiu pisarza staje się 
obsesją, ogarnia nas niepokojące wraże-
nie, że bohater nie jest tym, za kogo go 
uważamy…

 Melissa Nathan – „Przekonać Annie”
Dziewiętnastoletnia Annie Markham, 

najładniejsza z trzech córek bogatego wła-
ściciela agencji PR, ukrywa przed snobi-
styczną rodziną, że ma chłopaka, Jake’a 
Meada, który z racji swojego społecznego 
statusu nie jest dla niej dobrą partią. Za-
czynają piętrzyć się trudności, które nie 
pomagają w odkryciu prawdy, że być mo-
że są sobie jednak przeznaczeni. 

 Irena Matuszkiewicz – „Odkurzanie 
firmamentu”

Córka znanego jubilera i niezła sport-
smenka wychowywała się, jak na peere-
lowskie czasy, w luksusie. Kiedy zaczął 
się czas przemian, otwiera ze wspólni-
kiem kawiarnię, wchodzi w szemrane in-
teresy, a wreszcie plajtuje.

Akcja książki rozgrywa się w ciągu 

dwóch, przełomowych dla bohaterki, ty-
godni 2008 roku, kiedy została jej do 
spłacenia ostatnia rata bankowa i piętna-
ście tysięcy w różnych kasach udzielają-
cych pożyczek na dowód osobisty. 

• • •
Teraz propozycje dla najmłodszych 

czytelników. Oto trzy książeczki Felicii 
Law z serii Wartości:
• „Lew Limpopo – opowieść o lenistwie 

i ospałości”
• „Uparta Florentyna – opowieść o zaro-

zumiałości i pysze”
• „Zebra Zanzibar – opowiadanie o in-

dywidualności”
Każda historia ukazuje różne aspekty 

zachowania ludzi: wielkoduszność, życz-
liwość, szacunek, uprzejmość, cierpli-
wość, uczciwość, odwagę.

Opowieści te badają charaktery ludzi, 
choć obdarzają nimi postaci zwierząt,  
a z każdej historii wyłania się jakiś morał. 

Zachęcamy do lektury tych i innych 
pozycji książkowych, ponieważ „kto czy-
ta, nie błądzi”.

Anna Tomaszewicz
Kierownik Filii nr 10 MBP

Nowości naszej biblioteki

W zawodach uczestniczyło dziesięciu 
zawodników, którzy w czasie wędkar-
skich zmagań uzyskali następujące wy-
niki (podajemy wyniki III tury): 
   Złowionej ryby
1. Piotr Tuszyński 3845 g
2. Waldemar Nowak 2435 g
3. Lesław Pukacz 2190 g
4. Czesław Zenka 2000 g
5. Czesław Tuszyński 1500 g
6. Stanisław Domagała 1355 g
7. Jan Sawicki  800g
8. Andrzej Musielak 398 g
9. Rafał Fedków 50 g

Niebawem przekonamy się, kto został 
Mistrzem Popowic na 2009 rok. Informacje 
i bliższe szczegóły przekażemy w następ-
nym wydaniu „Naszych Popowic”. 

Tomasz Kapłon
współpraca Andrzej Czycz

Panu Andrzejowi Mankiewiczowi dzię-
kuję za wykonanie zdjęć z zawodów węd-
karskich w tym i w poprzednim numerze 
„Naszych Popowic”.

Trzecia tura zawodów
Zgodnie z harmonogramem imprez na ten rok, zaplanowanym 
przez Klub PZW CERTA, trzecia tura zawodów wędkarskich o tytuł 
Mistrza Popowic została rozegrana 29 września br. Co prawda, przy 
nie najlepszej pogodzie, ale na szczęście rybie to nie przeszkadza. 
Wędkarzom też nie, o czym świadczą wyniki.
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Widocznie nie może być 
wszystko zupełnie dobrze,  
bo oto 1 września 1939 
wybuchła wojna.  
W parę dni na naszym  
terenie oddalonym od frontu 
mieliśmy naloty lotnicze  
i byli zabici i ranni.  
Piekło rozgorzało  
nad Polską, „nie było  
kąta ziemi, gdzie by jej huk  
nie doszedł”. 

Ludzie jak obłąkani uciekali z zacho-
du na wschód i odwrotnie. My uciekali-
śmy w dzień w pole, bo bombardowali 
niemiłosiernie całe miasto, lecz na 
wieczór wracaliśmy do domu, aby 
coś ugotować, przespać się i rano  
z zapasem wody i żywności wy-
chodzić i chować się w krzakach. 

Ja, mając doświadczenia z lat 
wojny 1916-1918 roku, nie spie-
szyłem się z wyjazdem z domu, 
bo i dokąd wyjechać, będąc na 
krańcach Polski? Ale Staszka 
kierowała się „owczym pędem”, 
mówi ła:  wszyscy wyjecha l i ,  
a tylko my pozostaliśmy. Więc 
15 września rano z dziećmi wy-
jechała w stronę Kowla, zabie-
rając ze sobą częściowo naj-
potrzebniejsze rzeczy. Ja nie 
mogłem pojechać, bo byłem na 
dyżurze. Ze Staszką pojechała 
rodzina kierownika ekspedycji 
towarowej, kasjera i inni. Dyżur-
ny ruchu Józefacki, zawiadowca 
stacji, konduktorzy, zwrotniczo-
wie i ja zostaliśmy, bo komen-
dant stacji nie zezwolił wszyst-
kim wyjechać. 

Po skończeniu dyżuru posze-
dłem do domu, ale cała kamienica 
dwupiętrowa była pusta, tak przykro sa-
memu było zostawać, więc wziąłem ro-
wer i poszedłem do zawiadowcy stacji. 
Wszyscy wyszliśmy ze stacji do miesz-
kania kolegi, ale tam nie dane było nam 
odpocząć, bo nadleciały samoloty nie-
mieckie i strasznie zbombardowały tory 
stacyjne, zwrotnice, magazyn towaro-
wy i dom zawiadowcy stacji, ale budy-
nek kolejowy cudem ocalał. W naszym 
mieszkaniu nie było ani jednej szyby, 
tynk z sufitów i ścian osypał się zupeł-
nie. Ani jednej dachówki nie było na da-
chu, nie było wody. 

Poczekaliśmy w okopach do godz. 4-5  
po południu, a wieczorem rowerami  
w trójkę wyruszyliśmy wzdłuż torów  
w stronę Kowla – ja, zawiadowca stacji 
i kierownik ekspedycji towarowej. Ra-
no po przejechaniu 52 km dotarliśmy 
do Kowla i zameldowaliśmy władzy, że 
łączność kompletnie zerwana, więc my 
wyjeżdżamy rowerami w stronę Sarn 
do lasów. 

Dopytywałem się o żonę i dzieci, bo 
po drodze nie spotkaliśmy pociągu, więc 
dojechali, ale dokąd z Kowla wyruszyli? 
Czy do Sarn, czy Równego, czy w stronę 
Kamienia Koszyrskiego, a może do Brze-
ścia? Nikt nie mógł udzielić informacji. 

Tymczasem zawiadowca ponaglał, bo 
już zrobiło się widno i niebezpiecznie 
było pozostać na stacji, lada chwila mo-
gły nadlecieć samoloty. W Kowlu nie by-
ło już parowozów ani pociągów, a tory 
porozrywane w kilku miejscach. Poje-
chaliśmy do lasu, aby odpocząć w ciszy 
i nie bać się o własne życie. 

Mimo całonocnej przeprawy – 52 km 
na rowerach, strachu, nieprzespanej nocy 
– serce nurtował niepokój, co z rodziną, 
gdzie mogą się znajdować, jak się dowie-
dzieć, w którym kierunku z Kowla wy-
jechali, czy byli bombardowani, a może 

Wokół historii są ranni? Och, Boże! Ile przypuszczeń 
nasuwało się do głowy, a tu człowiek 
siedział w krzakach i zasnąć nie mógł. 
Około godziny 12-13 nastąpiło bombar-
dowanie Kowla – od nas z lasu widać to 
było jak na dłoni. Samoloty nadlatywały, 
pikowały z góry na dół i widać było od-
rywanie się bomb od samolotu. Po kilku 
okrążeniach samoloty odleciały do swo-
ich baz i mogliśmy odetchnąć. 

Zbliżała się pora obiadu, więc co od-
ważniejsi poszli do pobliskich chałup 
zdobyć coś do jedzenia. Kobieta nie po-
zwoliła palić ognia w domu, więc po-
życzyliśmy garnek, ukopaliśmy karto-
fli, zapłaciliśmy za kapustę i pomidory  
z ogrodu i gotowaliśmy w lesie zupę. 
Jacyś przygodni ludzie powiedzieli, że 
Niemcy nie będą już bombardować, bo 
Rosjanie idą nam z pomocą, już przekra-

czają naszą granicę pod Szepietówką 
i na całej linii zbliżają się do Zdoł-
bunowa i Równego. Podobno nasze 
władze wojskowe porozumiały się 
z Rosją i Niemcy muszą walczyć 
nie tylko z naszymi wojskami, ale  
i z rosyjskimi, bo oni wypowie-
dzieli wojnę Niemcom. Jedno-
cześnie powiedzieli nam, że ufor-
mowały się bandy Ukraińców  
i mordują po wioskach i drogach 
Polaków, Żydów i nie sposób poru-
szać się pojedynczo czy w małych 
grupkach bez broni. 

16 września 1939 r. wieczorem 
wyruszyliśmy z zarośli do Kowla  
i koniecznie, za wszelką cenę, 
chcieliśmy powrócić do domu. Na 
stacji zgromadziło się moc koleja-
rzy i cywilnej ludności, a każdy 
mówił o przekroczeniu polskiej 
granicy przez Ruskich. Ja rower 
miałem obciążony pakunkami, 
ubraniami i bielizną, na bagaż-
niku miałem futro, a na ramieniu 
teczkę z cennymi przedmiotami  
i tak obciążony nie mogłem po-

ruszać się w poszukiwaniu rodziny. 
Dzwoniłem do Hołub, bo za Hołubami 
linia była już zerwana, ale niczego się 
nie dowiedziałem. 

Dopiero w nocy kolejarze znaleźli 
parowóz i kilka wagonów – i tak po-
wróciliśmy do Włodzimierza. W ca-
łej kamienicy wszystkie mieszkania by-
ły pootwierane i nikogo tam nie było. 
Wszedłem do naszego mieszkania, z oto-
many usunąłem tynk i kurz na podłogę 
i położyłem się, by odpocząć. Światła  
i wody nie było – pusto, zimno, straszno. 
Ale jednak zasnąłem. 

Zygmunt Łyszcz

Zygmunt Łyszcz w mundurze
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Odpowiedź na to pytanie jest banalnie prosta: wtedy, 
kiedy tego potrzebujemy. Jednak robiąc to w czasie ciszy 
nocnej, zakłócamy spokój innym. A co będzie, kiedy ktoś 
zacznie nam zakłócać spokój, np. grając w nocy  
na trąbce?

Oczywiście, nie wolno w czasie ciszy nocnej grać na trąbce. A czy wol-
no na ósmym piętrze wrzucać butelki do zsypu o pierwszej w nocy? Też nie 
wolno. Pomyślmy o sąsiadach, którzy muszą wypocząć, bo rano idą do pracy. 
Pomyślmy też o tych, którzy pracują w nocy i potrzebują ciszy i możliwo-
ści skupienia się. Nie utrudniajmy sobie wzajemnie życia – i tak niełatwego. 
Pomagajmy sobie – właśnie zachowując podstawowe zasady współżycia na 
klatce schodowej, w bloku, na osiedlu. To wzajemne poszanowanie i życzli-
wość będzie procentować. Zacznijmy od dziś.

Tomasz Kapłon

Podczas wakacyjnych wyjazdów pozostawiamy nasze 
mieszkanie, nie myśląc o sytuacjach mogących narazić nas 
i innych na straty. Zdarzają się bowiem awarie sieci wodnej, 
których rezultatem jest często zalanie mieszkania – swojego  
i sąsiadów. 

Warto pamiętać o zabezpieczeniu mieszkania jeszcze przed wyjazdem. Zakręca-
jąc zawory odcinające wodę, mamy pewność, że nic niespodziewanego się nie zda-
rzy. Węże doprowadzające wodę do spłuczki czy baterii lubią pękać w najmniej od-
powiednim momencie. To, że nie zdarzyło się nic takiego do tej pory, nie oznacza, 
że ten stan będzie trwać nadal. 

Jeżeli z jakiegoś powodu nie chcemy zakręcać wody, zostawmy u sąsiadów wia-
domość – numer telefonu do nas lub najbliższych, którzy, dysponując kluczem od na-
szego mieszkania, pospieszą z pomocą. 

Lepiej wcześniej wykazać odrobinę wyobraźni, przewidując możliwe zdarzenia. 
Wówczas nie będziemy musieli przerywać urlopu czy pobytu u rodziny, często na 
drugim końcu Polski. Pomyślmy też o naszych sąsiadach. Oni też będą spokojniejsi. 
Wszak dobry sąsiad to skarb! 

Zamykanie drzwi jest czynnością na pozór prostą.  
Często bywa jednak dokuczliwe dla otoczenia.  
Zwłaszcza jeżeli jest wykonywane hałaśliwie,  
bez liczenia się z innymi.

Nieraz mieliśmy do czynienia z osobami głośno trzaskającymi drzwia-
mi. Zastanawia nas wtedy fakt, dlaczego tych drzwi nie można zamknąć 
klamką. Przecież i ciszej, i wygodniej domknąć je ręką. Nie możemy 
zapominać, że w naszym otoczeniu żyją ludzie starsi, chorzy, cierpiący. 
Możemy im ulżyć, dbając o zachowanie ciszy. Musimy tylko chcieć.

Pomyślmy, czy nam, kiedy będziemy w starszym wieku, będzie od-
powiadać głośne i hałaśliwe trzaskanie drzwiami przez naszych sąsia-
dów. Na pewno nie. Dlatego pamiętajmy o tych, którym hałas utrudnia 
życie. Dajmy im chwilę spokoju...

Tomasz Kapłon

Nie trzaskać drzwiami 

Wyjeżdżając, zakręć wodę 

Kiedy używać zsypów?
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Wspomnienia to jedyny wehikuł czasu, jakim dysponujemy.
Łukasz Świderski

Dyrektor Szkoły oraz Komitet Organizacyjny mają zaszczyt zaprosić
na uroczysty

Jubileusz Trzydziestolecia Szkoły Podstawowej nr 3
we Wrocławiu

 
Główne obchody rocznicowe odbędą się 16 października 2009 r. 

Program uroczystości:
14 października 2009 r. (środa)

• godz. 9.00 – Msza św. w kościele Matki Bożej Królowej Pokoju w intencji absolwentów, uczniów, emerytowanych 
i obecnych pracowników, wszystkich przyjaciół szkoły

16 października 2009 r. (piątek)
• godz. 11.00 – Część oficjalna i artystyczna w siedzibie szkoły
• godz. 16.00 – Spotkanie absolwentów z nauczycielami, zwiedzanie szkoły i wystaw okolicznościowych

Wszelkich informacji na temat Jubileuszu udziela sekretarz szkoły  
pod numerem tel. 071 350 62 65, e-mail: sp3.wroclaw@op.pl

Więzienie jest miejscem 
odosobnienia. Jest też miejscem 
pracy duszpasterskiej.  
Ojciec KAZIMIERZ TYBERSKI  
ze Zgromadzenia Oblatów  
na Popowicach od czternastu lat  
pełni posługę kapelana 
więziennego.

Najważniejsza zasada, jaką kieruje się  
o. Kazimierz w swojej działalności, jest ta-
ka, iż każdy człowiek ma możliwość napra-
wy swoich błędów. „Nie ograniczajmy mi-
łosierdzia” – twierdzi. Praca duszpasterska 
w więzieniu zależy od kategorii skazanych. 
Pracując przez dwanaście lat  w zakładzie 
karnym w Iławie miał do czynienia z mało-
letnimi przestępcami z wysokimi wyrokami. 
Tam stworzono grupy – był to eksperyment 
na skalę ogólnopolską – w których pracował 
z więźniami nad ich przemianą duchową  
i ich intelektem. 

Taka praca trwała osiem godzin dzien-
nie przez siedem dni w tygodniu. O. Kazi-
mierz znalazł sposób na dotarcie do nich. 
Przyniósł komputer i od tego się zaczęło. 
Potem była pielgrzymka z Iławy na Jasną 
Górę. Była znakomitym sposobem na re-
socjalizację. Osadzeni, idąc jako pielgrzy-

mi, otrzymywali dobro – pomoc, ciepło, 
miłość – i to ich przemieniało. „Większo-
ści ludzi w więzieniu brakuje miłości i być 
może dlatego tam się znajdują” – mówi  
o. Kazimierz. Jak twierdzi, sam wciąż 
się uczy, jest otwarty na ludzi, także tych  
w więzieniu. Realizuje tym samym oblac-
ką zasadę: ewangelizować i być ewange-
lizowanym. Oddziaływanie dobrem ma 

sens, bo przemienia tych ludzi. Pomaga 
zrobić ze skazanego człowieka, chrześcija-
nina i świętego. Taką działalność wskazy-
wał założyciel zakonu oblatów Eugeniusz 
de Mazenod.

Każde więzienie jest inne i trudno we 
wszystkich stosować te same sposoby pra-

Dobro ma sens cy duszpasterskiej. Trzeba najpierw zdobyć 
zaufanie skazanych, być ich towarzyszem 
doli i niedoli, bo ci ludzie często przekreśla-
ją samych siebie, nie wierząc w możliwość 
powrotu do społeczeństwa. Następnym eta-
pem jest pokazanie im świata sakramentów 
– doprowadzenie do pojednania z Bogiem, 
włączenie w eucharystię i nauczenie modli-
twy. O. Kazimierz ze smutkiem przyzna-
je, że potrzebne są systemowe zmiany, aby 
więźniowie wychodzący na wolność nie byli 
zostawiani sami sobie. 

Więzienie jest miejscem odosobnienia  
w sposób drastyczny ograniczającym wol-
ność. Czasem dopiero tam – jak twierdzi  
o. Kazimierz – myśl człowieka kieruje się do 
Boga, dopiero takie doświadczenie uświada-
mia, co jest najważniejsze w życiu. Być mo-
że to, co tracimy, bardziej doceniamy. Jeżeli 
mówić o sukcesie pracy duszpasterskiej w 
więzieniu, to u jego podstaw leży zasada: być 
ze skazanymi! Towarzyszenie mu w prze-
mianie duchowej jest procesem trudnym, 
ale dającym piękne owoce. „My się dzisiaj 
ścigamy, zapominamy o tym, co jest ważne 
w życiu i czasami dopiero tak tragiczne do-
świadczenie wpływa na nasze życie, prze-
mienia je” – stwierdza na zakończenie naszej 
rozmowy o. Kazimierz. 

Wolność jest wielkim darem, ale czy 
przez nas docenianym? Odpowiedzmy na to 
sami.  Tomasz Kapłon
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Rozmowa z dyrektorem  
Szkoły Podstawowej nr 3  
mgr IRENĄ SIENKIEWICZ- 
-SZYPERSKĄ

– Pani dyrektor, SP nr 3 obchodzi 
swój jubileusz. Co składa się na te trzy-
dzieści lat?

– Na pewno bogata historia, osiągnię-
cia w dydaktyce i sporcie. Tak było od sa-
mego początku, tak jest i teraz. Na osią-
gnięcia i dobrą atmosferę w szkole ma 
wpływ wspaniała kadra, niezastąpieni 

pracownicy administracji i obsługi, a tak-
że jej trzej dyrektorzy – pani Danuta  
Fuglewicz, która szkołę otwierała i peł-
niła funkcję do 1988 roku, następnie pan  
Ireneusz Sanigórski, a od roku 2004 
skromną kartę w historii tworzę także ja.

– Troje dyrektorów przez trzydzieści 
lat. Czy oznacza to stabilizację szkoły  
w jej działalności?

– Tak, ta stabilizacja, jeśli chodzi o dy-
rektorów i kadrę pedagogiczną, ma bar-
dzo duże znaczenie. Dzięki niej szkoła 
rozwija się w ustalonym, dobrym kierun-
ku, a dzieci czują się tu bardzo dobrze. 
Stała kadra świetnie radzi sobie z ucznia-
mi, zna ich możliwości i słabości, stara 
się pomóc w rozwiązywaniu problemów. 
Nauczyciele pokazują dzieciom, co jest 
ważne w życiu, w nauce, wspomagają ro-
dziców w ich wychowaniu.

– Jakie wydarzenia szykujecie na 
uroczystości 30-lecia?

– Rozpoczną się one już 14 paździer-
nika uroczystą mszą w intencji szko-
ły oraz apelem dla uczniów. Następnie 
16 października będzie część oficjalna 

i artystyczna, spotkania z absolwenta-
mi i nauczycielami, a wieczorem bankiet  
w Hotelu Orbita dla chętnych, którzy 
uiszczą opłatę. 

– O czym Pani, jako dyrektor tej 
placówki, marzy? Co chciałaby Pani tu 
zrealizować?

– Marzy mi się dalsza stabilizacja, 
utrzymanie wysokiego poziomu na-
uczania i to, aby dzieci zawsze czuły się  
w szkole dobrze, a pracownicy byli zado-
woleni z wypełniania swojej ważnej roli. 
Marzą mi się także remonty bazy, aby po-
prawić warunki nauki i pracy. 

– Życzę realizacji tych zamierzeń  
i dziękuję za rozmowę.

Tomasz Kapłon

Szkoła ma 30 lat 
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Kolonia zorganizowana była w ośrodku wypoczynkowym w Karwi. Podczas kolonii zo-
stał zrealizowany program zajęć, dotyczących zachowań prozdrowotnych. m.in. profilaktyki 
uzależnień. Grupą opiekowało się dwóch wykwalifikowanych wychowawców. 

Kolonię dofinansowała gmina Wrocław oraz ojciec proboszcz Mieczysław Hałasz-
ko z naszej parafii, któremu bardzo dziękujemy za pomoc!!!

Następne kolonie planujemy zorganizować dla dzieci z osiedla Popowice pod-
czas ferii zimowych. Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w zimowisku prosimy  
o kontakt. Rezerwację miejsc uruchamiamy już od października. 

Wszystkie informację będą dostępne na naszej stronie www.naszswiat.org. Już teraz 
możemy powiedzieć, że planujemy wyjazd w góry.

Joanna Borowska

Wspaniałe lato ze Stowarzyszeniem na Rzecz Integracji Społecznej „Nasz Świat” 

Zdrowym być
W dniach od 22 czerwca  
do 3 lipca br. zorganizowana została 
półkolonia letnia  
dla dzieci i młodzieży z Ośrodków 
Szkolno-Wychowawczych nr 8 i 9  
przy ul. Wejherowskiej. 

Grupa dzieci objęta była opieką w godzinach od 
8.00 do 16.00. Zapewniliśmy im obiad oraz oka-
zjonalnie posiłki we wrocławskich restauracjach  
i cukierniach. Każdego dnia odbywały się zajęcia 
prozdrowotne, proekologiczne i sportowe. 

Uczestnicy półkolonii brali udział w dwóch 
wycieczkach poza miasto. Odwiedzili Muzeum 
Przemysłu i Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej, 
bazylikę św. Jadwigi w Trzebnicy oraz świetnie 
bawili się na pikniku w Marcinowie. We Wrocła-
wiu natomiast odwiedzili ogród zoologiczny, wy-
poczywali w Parku Wodnym oraz oglądali nowo-
ści kinowe dla dzieci. 

Półkolonia dofinansowana została z budże-
tu gminy Wrocław.

W planie mamy zorganizowanie półkolonii 
również dla dzieci i młodzieży z osiedla Popo-
wice. Wszelkie informacje w tej sprawie bę-
dą umieszczane na naszej stronie internetowej  
www.naszswiat.org.

Po zdrowie nad morze 
W dniach od 20 czerwca  
do 3 lipca br.  
zorganizowaliśmy  
wypoczynek letni nad morzem 
dla grupy szesnaściorga 
młodych ludzi  
w wieku od 11 do 22 lat  
z wrocławskiego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego nr 9  
oraz Szkoły Przysposabiającej  
do Pracy. 


