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„Nie  dla  zapominania  żyjemy, ale  dla  pamiętania.”
                                                                       Julia  Hartwig

Zbliża się 70 rocznica przybycia Polaków do 

Wrocławia. Z tej okazji zaczynają się już 

przygotowania do obchodów.

Coraz mniej jest mieszkańców pamiętających 

tamte trudne czasy. Dlatego proszę o informacje 

od osób, które rozpoznają siebie lub swoich 

bliskich na tym zdjęciu. Może ktoś zechce do 

moich - dodać swoje wspomnienia....

We wrześniu 1946 roku moja Mama przyjechała do 

Wrocławia i po dużych staraniach otrzymała 

przydział na dom. Oporów należał do gminy 

Smolec i dopiero w 1951 roku stał się dzielnicą 

Wrocławia. Po dokonaniu niezbędnych napraw -  

Mama pisała w listach do Męża: Byłam na 

c.d. czytaj na str.7 

Oporowie. W willi jest już woda, gaz i elektryka, 

pokoje są czyste tak, że nie potrzeba odnawiać. 

Brak piecyka w łazience, ale wanna jest. Nie 

wiadomo czy kaloryfery, a raczej piec w piwnicy 

jest w porządku. Mebli nie ma. W kolejnym liście 

pisała: Z meblami obecnie jest bardzo ciężko. 

Z administracji wyciągnęłam dwa żelazne łóżka 

bez materaców, wkład do tapczanu, szafkę na 

książki, stół do rozciągania, mały stolik  krągły, 

pięć krzeseł bez siedzeń, bardzo brzydkie.(…) 

Odstąpiono mnie dwa łóżka dębowe jasne z mate-

racami i dwoma kastlikami oraz  szafę, jedno 

łóżko z siatką i wkładem bez materaców, jedna 

biała szafa z dużym lustrem, jedna leżanka 



Aby dziś dostrzec potencjał zarośniętego 
krzakami i otoczonego wysokim płotem stawu 
potrzeba nieco dobrej woli i odrobiny wyobraźni. 
Zdecydowanie łatwiej go ujrzeć tym, którzy 
pamiętają czasy świetności Kąpieliska Oporów, 
które każdego lata tętniło życiem od poranka aż 
po zmierzch. W 2006 roku kąpielisko, niegdyś 
ważny punkt na miejskiej mapie letnich atrakcji, 
zostało zamknięte. Od tamtego czasu sukce-
sywnie popada w ruinę. Z roku na rok coraz 
widoczniej niszczeją niecki basenów, podupada 
budynek dawniej mieszczący kasy, szatnie i 
zaplecze techniczne, dziczeje, wypielęgnowana 
niegdyś zieleń.   
Realizowany przez magistrat w ramach nowej, 
proobywatelskiej polityki program Wrocław-
skiego Budżetu Obywatelskiego sprawił, że nie 
musimy już biernie przyglądać się postępującej 
degradacji. Zamiast tego – możemy sami 
kształtować nasze najbliższe otoczenie. Skoro 
tak, to może już dziś spróbujemy umówić się na 
osiedlowy piknik na oporowskiej plaży?
Jej przyszłość zależy wyłącznie od nas.
Po niebywałym sukcesie Parku Mamuta – projektu, 
który w zeszłym roku okazał się jednym z naj-
większych zwycięzców WBO, postanowiliśmy nie 
ustawać w staraniach o poprawę jakości 
infrastruktury naszego osiedla. Zgodnie z sygna-
łami zgłaszanymi od lat przez wielu Oporowian 
jednym z projektów, który został zgłoszony 
w tym roku do Budżetu Obywatelskiego, jest 
przedsięwzięcie o kryptonie: O!PLAŻA! 
Celem projektu, zarejestrowanego pod nr 590. 
tegorocznego WBO,  jest udostępnienie miesz-
kańcom stawu znajdującego się na terenie 
nieczynnego kąpieliska Oporów i przywrócenie 
jego pierwotnej funkcji rekreacyjnej.
W ramach ograniczonych środków dostępnych 
w ramach budżetu obywatelskiego nie jesteśmy 
w stanie  uruchomić ponownie całego kąpieliska, 
postanowiliśmy więc na początek zająć się 
południową częścią kompleksu.  Staw, wraz z naj-
bliższym otoczeniem, do ponownego udostęp-
nienia mieszkańcom wymaga  stosunkowo 
niewielkich nakładów finansowych. Przewidziane 
w projekcie ingerencje, oprócz utworzenia w pół-
nocno-wschodnim narożniku akwenu piaszczystej 
plaży, obejmują prace porządkowe, remont 
ścieżek spacerowych dookoła zbiornika oraz 
wykonanie drobnej infrastruktury służącej 
rekreacji nad wodą: pomostów do wypoczynku, 
wędkowania i cumowania łodzi i kajaków, ławek, 
wyposażenia części przeznaczonej do uprawiania 
sportu (np. siatkówki plażowej, badmintona, 
petanki) i innych urządzeń rekreacyjnych (plac 

zabaw). Projekt zakłada także odgrodzenie 
terenu od części związanej z nieczynnym 
basenem, stanowiącym zagrożenie ze względu na 
poziom dewastacji.
Zapisany we wniosku program to dopiero zarys 
pomysłu. Chcemy, żeby projekt O!plaża był 
przedsięwzięciem prawdziwie obywatelskim, 
oddolnym i angażującym możliwie dużą cześć 
oporowskiej społeczności. Prace nad projektem 
chcemy podzielić na trzy etapy, których cel opisać 
można za pomocą pytań „Co?”, „Gdzie?” i „Jak?”. 
Już teraz otwieramy zbiórkę pomysłów - w pierw-
szym etapie chcemy stworzyć bazę propo-
nowanych aktywności, które chcielibyście 
realizować nad oporowskim stawem. Kolejnym 
etapem będzie piknik konsultacyjny, który 
odbędzie się na terenie kąpieliska.  Podczas tego 
spotkania wspólnie zastanowimy się jakie funkcje 
powinny pełnić poszczególne strefy obszaru 
zlokalizowanego u zbiegu ulic Harcerskiej i Dzier-
żonia. Następnym etapem będą otwarte 
warsztaty projektowe, poświęcone opracowaniu 
koncepcji zagospodarowania otoczenia stawu. 
W ostatniej fazie materiał opracowany w po-
przednich etapach zostanie zweryfikowany i zapi-
sany w formie kompletnego projektu koncep-
cyjnego i poddany pod głosowanie. 
Wierzymy, że dzięki wspólnemu wysiłkowi już 
w 2016 roku będziemy mogli cieszyć się nową 
przestrzenią rekreacyjną, służącą wszystkim 
oporowianom. I choć jesteśmy dopiero na 
początku wspólnej drogi, to już możemy być 
optymistami – naszym sprzymierzeńcem jest 
przecież prezydent Rafał Dutkiewicz, który już 
w listopadzie 2014 roku deklarował, że podjęte 
zostaną niezbędne działania, by teren 
kąpieliska został choć częściowo udostępniony. 
Działania podejmujemy my, ale liczymy na 
przychylność i wsparcie Urzędu. 
Chcemy także,  żeby inicjatywa dotycząca stawu 
stała się punktem zwrotnym w historii całego 
kompleksu. I mamy nadzieję, że dzięki naszemu 
zaangażowaniu uda się przekonać magistrat do 
tego, że warto zintensyfikować działania mające 
na celu kompleksową modernizację i ponowne 
uruchomienie całego kąpieliska. 
Ale nie wybiegajmy w przyszłość – zaczynamy od 
plaży nad stawem. Dołączycie? Bardzo na to 
liczymy.

Michał Duda
lider projektu nr 590 O!PLAŻA!

LATEM SPOTYKAMY SIĘ NA PLAŻY!



Ruszyła długo oczekiwana przebudowa pętli 
tramwajowej.W dniu 21.01.2015 podczas 
spotkania zorganizowanego przez Zastępcę 
Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Gos-
podarki, ustaliliśmy, że:









opracowali: Elżbieta Sitek
Anna Fastnacht-Stupnicka

Marek Czapliński

(szezląg), cztery krzesła ale brzydkie i każde  

inne.

Meble dostawało się z administracji, przywoziło 

z magazynu, gdzie były zgromadzone. Zdarzało 

się, że meble z tego samego „kompletu„ przydzie-

lano oddzielnie i wtedy następowały wymiany, 

aby zdobyć „komplet”.

Przyjechaliśmy do nowego domu w listopadzie 

1946 roku.

Brat, zaraz po przyjeździe, zaczął chodzić do 

szkoły, przy ulicy Wrocławskiej – obecnie Solskie-

go. Budynek szkoły był mały, a dzieci dużo. Przy-

jeżdżały z okolicznych miejscowości. Były w róż-

nym wieku – niektórzy dryblasy w „oficerkach” 

prawie dorośli. Z podziwem patrzyłam jak jedli 

bochenek chleba niczym bułkę i zagryzali 

kiełbasą. Naukę – lekcje w szkole miały tylko 

młodsze klasy, a dzieci z innych klas czekały koło 

szkoły na nauczyciela i wędrowały do jeszcze 

wolnego domu, gdzie odbywały się lekcje.

Obok szkoły był mały cmentarz, już nieczynny, 

ogrodzony płotem metalowym i z bramą, u góry 

ozdobioną krzyżem. Było jeszcze trochę  nagrob-

ków. Ostatni duży kamień nagrobny usunięto 

w 2007 roku. Zostało tam trochę drzew i jest teraz 

plac zabaw.

Przedszkole było inne niż obecne. Nie miało 

stałego domu i  też  „wędrowaliśmy”  po wolnych  

domach. Od  1947 roku  było  przy  ulicy  Stanki.  

W przedszkolu mieliśmy zajęcia: - zabawy, 

uczyliśmy  się  wierszyków i piosenek. Zabawek 

prawie nie było. Na drugie śniadanie każde 

dziecko przynosiło kanapki z domu i własny  

kubek. Dwie „dyżurne” Mamy gotowały w dużym 

garnku mleko lub kakao (z przydziałów) i  przy-

nosiły do przedszkola.

Pani Wawrzyniakowa, która się nami zajmowała 

postanowiła przygotować nas do uczestniczenia 

w procesji i sypania kwiatków. Warunkiem była 

biała sukienka lub strój krakowski oraz własny 

koszyk. Na próbach zamiast koszyczków były 

kartoniki z listkami. O płatki kwiatów nie było 

łatwo, bo ogrody zamienione były w warzywniki. 

Ale na procesję Mamy zdobyły trochę płatków. 

Procesja się udała i na koniec zrobiono nam zdję-

cie na tarasie domu.

Na zdjęciu jest ksiądz dr Bartłomiej Szulc, który 

był proboszczem i pani Wawrzyniakowa. Zdjęcie 

dostarczyłam do Ossolineum i jest już w publika-

cjach dotyczących okresu osiedlania się we Wro-

cławiu.

Radość  Gansiniec

c.d. ze str.1 



71 364 59 84.

R
a
d
o
ść

  
G

a
n
si

n
ie

c,


