03

OPOROWSKI BIULETYN
informacyjny

2018

bezpłatny magazyn osiedlowy

NUMER 113
Habemus

Praesidentem!

Z Dyrektorem Jackiem
Sutrykiem spotykaliśmy się
na Oporowie kilka razy, więc
łączymy z tą prezydenturą spore
nadzieje. Cieszy nas również
6 tysięcy głosów na Sebastiana
Lorenca, radnego miejskiego
i wieloletniego przewodniczącego
Rady Osiedla. Obu Panom
szczerze gratulujemy, licząc na to,
że sprawa Harcowiska zostanie
w tej kadencji rozwiązana
ze skutkiem podobnym, jak
park Mamuta uroczyście
oddawany do użytku w sobotę
10.11. br. W niedzielę zaś,
w setną rocznicę odzyskania
niepodległości zapalmy znicze
na Polanie Profesorów. przy
jazie nad Ślęzą. Niech się stanie
naszym miejscem pamięci o Tych,
którzy idei wolności i pokoju
służyli całym swym życiem,
jak Ludwik Szopa – Profesor
i Harcmistrz. Nasz sąsiad.
Rada Osiedla Oporów
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Wyzwania
Światła pamięci:
„Znaczy Harcmistrz”
Pisząc swój zbiór opowiadań pt. „Znaczy Kapitan”, Karol O. Borchardt nawiązywał do przydomku
i porzekadła, którym tytułowy bohater kpt Mamert
Stankiewicz zwykł zaczynać zdanie. Można to
wszakże rozumieć inaczej, gdyż w chwili próby
bycie kapitanem na statku naprawdę Coś znaczy.
W roku stulecia odzyskania niepodległości a jednocześnie stulecia Związku Harcerstwa Polskiego
podobną refleksję budzi wizyta w jednym z oporowskich domów, a mianowicie: co znaczy Harcmistrz, taki jak Ludwik Szopa na pogmatwanych
ścieżkach naszej historii?
Na ścianie sygnowane przez niego obrazy
olejne, na stole – sterty fotografii przygotowane
przez córkę, Danutę Szopę-Strumpf, niegdyś prezeskę klubu studenckiego „Pałacyk”. Wspólnie
szukamy potwierdzenia informacji o Zlocie Chorągwi Dolnośląskiej na terenie parku sportowego
przy basenie. Wcześniej szukał go z podobnym
(czyli żadnym) skutkiem hm Jakub Wolski, nasz

osiedlowy radny, który dotarł nawet Archiwum
Państwowego i Muzeum Historii ZHP w Warszawie. Można zatem przyjąć z dużą dozą prawdopodobieństwa, że zapamiętany przez Bronisława
Zatheya przemarsz harcerzy Aleją Piastów do
kościoła przy ul. Stanki wiązał się z letnią akcją
obozową z 1946 roku. Data by się zgadzała a teren
przy basenie świetnie się nadawał do zorganizowania wakacji dla młodzieży spoza Wrocławia.
Ponoć nazwę ulicy Harcerskiej zaproponował Wojciech Żukrowski, który krótko po wojnie zamieszkał na Oporowie. Faktem jest, że nazwa widoczna
na mapie z 1948 roku ma się nijak ani do niemieckiej Am Sportbad, ani do polskich nazw w bliskim
otoczeniu.
Z zapisków Ludwika Szopy nie wynika, czy miał
w owej akcji letniej jakiś udział, ale sytuacje utrwalone na zdjęciach skłaniają do pochylenia się nad
rolą harcerstwa na przestrzeni ostatnich stu lat,
kiedy to druhny i druhowie stawali w obliczu różnych, często bardzo trudnych wyzwań. W Przemyślu, gdzie zaczynał swą służbę mały Ludwik,
sytuacja była szczególna.
W 1918 roku, w czasie zjazdu zjednoczeniowego ZHP w Lublinie, instruktor skautowy Leon
Kazubski, wraz z młodzieżą z II Gimnazjum podjął decyzję o obronie tzw. Zasania przed atakiem

Ludwik Szopa z córką Danusią (po prawej) w gronie sąsiadów z księdzem Hieronimem Feichtem (stojącym w środku
po lewej) w poranek wielkanocny w 1947 roku. Fot. Z archiwum rodziny Szopów.
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wojsk ukraińskich. Kompania studencka, harcerze,
gimnazjaliści, a nawet mniejsi chłopcy zajęli pozycje obronne, umożliwiając mobilizację żołnierzy
i sprowadzenie oddziałów zbrojnych z Krakowa
(o ile wiem, służył w nich mój dziadek Rudolf Drapella, odznaczony Gwiazdą Przemyśla). Miasto
udało się wyzwolić 12 listopada, ale nadal wybuchały konflikty zbrojne wywołane pominięciem
Polski w warunkach pokoju brzeskiego. Walki
z udziałem harcerzy trwały aż do połowy grudnia, do bitwy pod Niżankowicami, gdzie zginęło
12 „Orląt”. Kruchy rozejm trwał krótko, przechodząc płynnie w działania na bliższych lub bardziej
odległych frontach wojny polsko-radzieckiej z lat
1919-1920.
Ludwik Szopa wstąpił do harcerstwa w 1920
roku, więc nosił w sercu dziedzictwo „Orląt”. Miał
11 lat i przeżył już trzy wyniszczające oblężenia
miasta-twierdzy, w którym jego rodzina osiedliła
się po wyjeździe ze Lwowa. Uczęszczał wprawdzie do gimnazjum po drugiej stronie Sanu, ale
dobrze wiedział, co na ziemi przemyskiej będzie
znaczyło noszenie polskiego munduru. Mój ojciec
wspominał, z jaką niechęcią odnosiła się do nich
miejscowa ludność, kiedy w latach 30. wyjechał ze
swoją drużyną gdzieś za Bug. Chodziło nie tylko
o trudności z aprowizacją, ale o napaści i zastraszanie. Podobnej wrogości doświadczyła Danusia
Szopianka w 1948 roku, gdy jako komendantka
obozu w Końskiem musiała wraz innymi oporowskimi druhnami szukać schronienia w zabudowaniach pałacowych. Ale nie uprzedzajmy faktów.
W ZHP Ludwik Szopa dał się poznać jako zdolny
organizator, akceptowany przez podkomendnych.
Na zdjęciach widać go niemal zawsze w mundurze,
w otoczeniu młodszych kolegów. Potem mundur
się zmienia. W 1931 roku rozpoczął roczny, VI kurs
w Szkole Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim. Od ponad pięciu lat była to
jedyna tego typu placówka na wschodnich kresach
II RP. Jej misję definiuje kadra oficerska w pierwszym numerze Roczników Pamiątkowych S.P.R.A.
Spod patriotycznego patosu przeziera obraz życia
tej reduty, gdzie przysposobienie wojskowe zajmowało niemal tyle samo czasu, co prace na
rzecz miejscowej ludności. Koła zainteresowań
prowadziły tu każdą możliwą działalność: od
kulturalno-oświatowej, sportowej, przez budowę

ochronki, upiększanie wsi, edukację w zakresie
dobrego gospodarowania i dziesiątki innych przedsięwzięć (łącznie z Kołem Przyjaciół Harcerstwa),
które wyposażały adeptów w realne umiejętności.
Cel był jasny: po przejściu do rezerwy mieli nadal
pełnić podobną służbę cywilną. I pchor. Szopa pojmował to w sposób dosłowny.
Po zakończeniu kursu zatrudnia się w 1933 roku
jako pracownik cywilny w intendenturze Dowództwa Okręgu Korpusu Nr X w Przemyślu. W tym
samym roku jedzie z drużyną na światowy zlot do
Gödöllö na Węgry. Ani praca ani założenie rodziny
w 1936 roku nie ograniczają jego zaangażowania
w harcerstwo, gdzie wykorzystuje doświadczenia
nabyte w wojsku. Pisze poradnik prowadzenia
kuchni polowej, wyrabia patent żeglarski i zabiera
swą drużynę nad morze, do Gdyni, gdzie kończy
się przebudowa jachtu Zawisza Czarny i wszyscy
marzą o dalekich rejsach. Krótki okres względnego
spokoju przerywa mobilizacja. Ludwik Szopa bierze
udział w kampanii wrześniowej, po czym wraca do
domu, gdzie ima się różnych zajęć rzemieślniczych
podejmując jednocześnie działalność konspiracyjną. Niebawem gestapo zatrzymuje go na dwa
miesiące jako zakładnika. Aresztowany dwa lata
później, w marcu 1943 roku rozpoczyna obozową
Stanisław Broniewski „Orsza” definiował polskie harcerstwo jako „skauting + niepodległość”,
Świadczy o tym sama nazwa „harcerz”, która
wywodzi się nie od skauta lecz lekkozbrojnego
harcownika – uczestnika harców, czyli pojedynków i popisów odwagi poprzedzających właściwą bitwę od średniowiecza do XVII wieku.
Do narodowej tradycji rycerskiej nawiązuje koncepcja wspólnoty druhów, podział na chorągwie,
hufce i drużyny, krzyż wzorowany na orderze Virtuti Militari, a także powitalne „czuwaj” zamiast
skautowskiego „Be prepared” (Bądź gotów).
Dla pokolenia Szarych Szeregów służba
Niepodległej zaczęła się w dniach 1-2 listopada 1918 roku, kiedy organizacje skautowe z
terenów dotychczasowych zaborów połączyły
się na zjeździe lubelskim we wspólny Związek
Harcerstwa Polskiego. Dziesięć dni przed oficjalnym zakończeniem wojny.
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tułaczkę. Znajomość języków oraz nabyte umiejętności pozwalają mu przetrwać Auschwitz oraz
ponoć o wiele trudniejszy Mauthausen-Gusen II.
Na początku września 1945 roku trafia do Wrocławia. Zatrudnia się w Urzędzie Wojewódzkim
i równoległe podejmuje studia na wydziale weterynarii. W zimie, tuż przy Urzędzie ratuje chłopca
unoszącego się na krze i trafia na łamy gazet. Sam
płaci za to zapaleniem płuc. Ma 36 lat i zaczyna
wszystko od początku. Poza życiem rodzinnym.
Tęskni za żoną i dziećmi, ale póki co, one czują się
bezpieczniej na wschodzie. Danusia dołącza do
ojca w czasie wakacji 1947 roku i pod jego okiem
przechodzi przeszkolenie zuchowe: na każdy dzień
ma wyznaczone zadania, kończące się co pewien
czas uzyskaniem kolejnej sprawności. Rok później Ludwik Szopa podejmuje pracę wychowawczą
z sierotami wojennymi w Robotniczym Towarzystwie Przyjaciół Dzieci. Działa też jako harcerz.
Na Oporowie, gdzie stacjonowała jednostka
radziecka a po okolicznych cmentarzach kryli się
„Wolne Harcerstwo” pojawiło się w l. 19211924 jako ruch odrodzeniowy, dystansujący się
od para-militarystycznych struktur oraz ceremoniału ZHP. W myśl założeń Adama Ciołkosza – redaktora programowego czasopisma
Płomienie – ruch się mógł rozwijać zarówno w
ramach ZHP, jak i poza nim, w szeregach byłych
harcerzy. Wskazując drogę „przez Polskę – do
ludzkości” Ciołkosz reprezentował nurt pacyfistyczny, laicki i pro-społeczny, chociaż (a może,
dlatego że) podczas I wojny światowej jako harcerz brał udział w walkach o Lwów, a potem w
regularnej armii na froncie wschodnim. Pomimo
krytycznych opinii, nigdy się od ZHP nie odciął.
Do „płomiennych” idei wolnego harcerstwa
nawiązywał harcmistrz i woodcrafter Tadeusz Wyrwalski (Wilk Tropiciel), wieloletni wódz
Szczepu Harcerzy Leśnych „WATRA”. Był propagatorem tradycji puszczańskich, które łączą
formowanie charakterów z odkrywaniem praw
przyrody. Pierwszą drużynę harcerzy leśnych
(34 DHL „WATRA”) założył we Wrocławiu w 1957
roku.
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maruderzy, był to wciąż jeszcze czas grozy. We
wczesnych wspomnieniach mego męża powtarzały się nocne krzyki wołających o pomoc niemieckich kobiet. Szkoła, harcerstwo i kościół rozciągały
nad dziećmi i młodzieżą parasol ochronny, sprawując pieczę nad ich czasem wolnym i ułatwiając
wychodzenie z wojennej traumy. Letnie wakacje
oznaczały albo wyjazd z charyzmatycznym księdzem Edmundem Łowińskim, albo obóz harcerski.
Według informacji „Z dziejów Oporowa” aut. Marka
Czaplińskiego i Stanisława Rosponda, 37 męska
drużyna harcerzy powstała prawdopodobnie już
w 1947 roku, lecz jej największa aktywność przypadła na lata 1948-1949. Wtedy właśnie na czele
Komendy Dolnośląskiej Chorągwi Harcerskiej stanął Ludwik Szopa, z racji pełnionej funkcji wchodząc też w skład Rady Naczelnej ZHP. Za „jego
czasów” zorganizowano na osiedlu męskie obozy
w Gibach na Suwalszczyźnie, zimowisko w Karpaczu, obóz letni w Zawoi, obóz dla głuchych w Miliczu oraz mieszany, dla kadry, w Niekłoniu Wielkim.
Na wizytacje zabierał córkę i księdza. W oswajanym krajobrazie, pełnym niezabliźnionych śladów po wojnie, wieczorne gawędy przy ognisku
stawały się lekcjami historii. A potem Komendant
sięgał po harmonijkę ustną albo harmonię guzikową i grał... Był uwielbiany. Z męską drużyną
pracuje wówczas Andrzej Krókowski, Radosław
Marcinkowski, Ryszard Hernes, Janusz Ossowski
i Zbigniew Chuchla, wśród dziewcząt powtarza się
nazwisko pierwszej drużynowej Marii Mańko oraz
Danuty Osuchowskiej. Z młodzieżą wyjeżdżają
niektóre matki, żeby się zająć się aprowizacją
i kuchnią, co nadaje obozom integracyjny charakter. Ale trwa to krótko, gdyż niebawem zaczyna
się proces wcielania ZHP do Związku Młodzieży
Polskiej. Ludwik Szopa wycofuje się z ruchu, który
stał się częścią jego życia. Ale udaje mu się scalić
rodzinę i skończyć studia. Pracuje już wówczas
na Wydziale Weterynarii Wyższej Szkoły Rolniczej,
więc raz w roku nieodpłatnie szczepi okoliczne
psy. Publikuje. Prawdopodobnie nadal uczestniczy w wyjazdach zachowujących harcerski rytuał.
Odrodzenie następuje z odwilżą wrześniową
z 1956 roku. Stary weteran ponownie zostaje
komendantem chorągwi. Znowu próbuje wskrzeszać świat wartości, w których wyrósł. W tym
czasie organizowane są biwaki przy kąpielisku,

bo Lasek Oporowski wydaje się mniej bezpieczny
po odkryciu wisielca w niemieckim mundurze.
Pierwsze obozy w Szklarskiej Porębie w lipcu
1957 roku gromadzą całą niemal młodzież z ulicy
Ariańskiej (ob. Mikulskiego). Do dziś z wdzięcznością wspominają sąsiada, któremu zawdzięczają jedne z nielicznych wakacyjnych wyjazdów
z czasów młodości. Komendantką harcerek jest
Danusia Szopianka, obozem męskim dowodzi
Janusz Ossowski. Znów powtarza się sprawdzony
integracyjny schemat, bo kuchnię prowadzi jedna
z matek (pani Wójtowicz), zaś pozostali rodzice
wspólnie wynajętą ciężarówką przyjeżdżają na niedzielne odwiedziny. Obóz odwiedza też Tadeusz
Drankowski i ilustrowany reportaż Zofii Frąckiewicz ukazuje się w Słowie Polskim. Jest w nim
wywiad z Jackiem Ossowskim (Przewodniczącym
Rady Miejskiej ostatnich dwóch kadencji). Jeszcze
tego samego lata delegaci Chorągwi pojadą do
Zamárdi nad Balatonem, później zaś, w tej samej
górskiej okolicy i podobnym oporowskim składzie spotkają się na zimowisku.¬ Autorzy książki
„Z dziejów Oporowa” wspominają też o obozie
wędrownym szlakiem zamków małopolskich
z 1958 r. Z inicjatywy Radosława Marcinkowskiego
i Zbigniewa Chuchli powstaje 12 drużyna harcerska im. Stefana Zadrożnego. Ale „od góry” postępuje kolejny proces upartyjnienia. Harcerstwo na
Oporowie zamiera a Ludwik Szopa aż do śmierci

w 1976 roku wycofuje się w malarstwo i życie akademickie.
Powrót ZHP nastąpi w roku 1968, wraz z założeniem IV Szczepu Harcerskiego Maki, im. Zdobywców Monte Cassino. Właśnie, nie hufca lecz
szczepu, co wskazuje na wybór alternatywnej
drogi, związanej z ruchem Ignis (łac. Ogień), bliższej idei tradycyjnego skautingu oraz leśnego
bytowania (ang. woodcraft). Z kroniki Wrocławskiego Szczepu Harcerskiego nr 347 wynika, że
„historia harcerstwa na Oporowie” rozpoczęła
się we 1968 roku i poprzez różne etapy rozwoju
doprowadziła – pod kierunkiem phm Jakuba Wolskiego – do powstania wspomnianego szczepu
w 2017 r. (http://347.zhp.net.pl/historia-szczepu/).
Obecnie w jego skład wchodzi: Wrocławska Gromada Zuchów Leśnych „Płomienne Niedźwiadki”,
Wrocławska Drużyna Harcerek i Harcerzy Leśnych
„Płomienie”, Wrocławska Drużyna Starszoharcerska „Zielony Płomień” oraz Wrocławska Drużyna
Wędrownicza „Watra”.
W świecie coraz bardziej zagrożonym przez
smog, idee harcerstwa leśnego są absolutnie
godne poparcia, również w kategoriach służby
ziemi ojczystej. Co zatem stoi na przeszkodzie,
aby młode pokolenie doceniło co „znaczy Harcmistrz” pokroju Ludwika Szopy? Żeby dostrzegło,

Hm. Ludwik Szopa, Komendant Dolnośląskiej Chorągwi Harcerskiej w latach 1948-1949 oraz 1956-1957,
w otoczeniu harcerzy. Fot. Z archiwum rodziny Szopów.
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że pionierskie lata oporowskiego harcerstwa stanowią dla młodego szczepu dziedzictwo bliskie
ideałom, z którym się sam utożsamia? Żeby we
wszechwiedzącej Wikipedii, w nocie biograficznej
dwukrotnego Komendanta Dolnośląskiej Chorągwi Harcerskiej pojawiła się wzmianka, że w ogóle
należał do ZHP? Prawda jest taka, że gdyby nie
jubileuszowe obchody, też bym nie trafiła na ślady
tego niezwykłego człowieka. Więc może warto
przejrzeć stare albumy i odnowić dawne kontakty,
żeby ocalić pamięć cichej służby Tych, Którzy Odeszli. A kiedy nadejdzie listopad w roku stulecia ZHP,
zapalmy Im świece. Niech płoną... „Stara wiara”
o grobie swego Harcmistrza zawsze pamięta

Stacja Wrocław Zachodni

W nowym „Studium uwarunkowań ...”
stacja Wrocław-Zachodni pełni rolę węzła
miejsko-aglomeracyjnego i ma przewidzianą
lokalizację parkingów rowerowych oraz samochodowych. Obecnie z tamtejszych torów
korzystają Koleje Dolnośląskie, w tym linia D6
prowadząca z Wrocławia do takich miast jak
Jaworzyna Śląska, Wałbrzych, Jelenia Góra,
Szklarska Poręba. Dalej można się przesiąść
na linię D21 do Liberca, czyli „stolicy” Kraju
Libereckiego w Czechach. W tym sensie linia
D6 jest trasą kolejową turystyki zimowej (do
Szklarskiej Poręby i Harrachova), oraz po prostu
trasą łączącą nas z Czechami i najludniejszymi
miastami województwa dolnośląskiego. Do najbliżej położonych miejscowości na trasie linii D6
należy np. Smolec, Kąty Wrocławskie, Mietków.

Na jednej z ostatnich na sesji rozmawialiśmy
o przyszłości ulicy Awicenny, wskazując w szczególności na problemy związane z komunikacyjnym
powiązaniem tego obszaru z innymi częściami
miasta. Pierwszym krokiem Rady Osiedla był

W dni powszednie przez Wrocław Zachodni przejeżdża 17 par pociągów (34 w obie strony). Dojazd
z tej stacji do Wrocławia Głównego trwa tylko 8-9
minut, podczas gdy autobusem 125 z ul. Solskiego

Proponowane lokalizacje przystanków:
a) w stronę Muchoboru Wlk., Źródło: Google Maps, op. D. Irek.

Proponowane lokalizacje przystanków:
b) w stronę Oporowa. Źródło: Google Maps, op. Damian Irek.

Alina Drapella-Hermansdorfer
Osoby, które zechcą uzupełnić ten tekst lub podzielić
się wspomnieniami o innych Zasłużonych dla Oporowa,
prosimy o kontakt z Radą Osiedla.
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wniosek o przedłużenie linii 132 przez ul. Awicenny
do pętli tramwajowej Oporów. Należy sobie przypomnieć, że na granicy Oporowa z Muchoborem
Wielkim mamy stację kolejową Wrocław Zachodni.
Dlaczego o tym wspominam?
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lub tramwajem 5 z pętli tramwajowej Oporów
jedzie się 20 minut lub dłużej, zależnie od wielkości
korków. W najbliższym czasie, po wybudowaniu
nowych mieszkań przy ul. Awicenny zagęści się
ruch samochodowy, co spowoduje jeszcze większe problemy z dojazdem do centrum. Stacja kolejowa może z powodzeniem część tych problemów
rozwiązać pod warunkiem rozwoju planowanej
infrastruktury, której obecnie nie ma.
Najbliższy przystanek autobusowy po stronie
Muchoboru znajduje się aktualnie przy Stanisławowskiej lub Trawowej, a na Oporowie – przy Awicenny (obok skrzyżowania z drogą prowadzącą
na parking Poczty Polskiej). To zdecydowanie za
daleko. Przedłużona linia 132 może obsługiwać
przystanek przy stacji. W przypadku jej przedłużenia, ze stacji Wrocław Zachodni byłby dojazd na
pętlę Oporów oraz w drugą stronę do Muchoboru
Wielkiego, na Nadodrze, Różankę itp. Patrząc na
Google Maps oraz Geoportal Wrocław wytypowałem dwa miejsca:
•

przystanek w stronę Muchoboru Wielkiego działka AR_22, 4/1 należąca do Gminy Wrocław,

•

przystanek w stronę Oporowa - pomiędzy przejazdami kolejowymi (tam są dwa przejazdy
obok siebie). Tutaj może być większy problem,
ponieważ jest to teren Skarbu Państwa z wieczystym użytkowaniem. Niestety w pobliżu nie
ma innej możliwości na lokalizację przystanku.
Parking Park&Ride najlepiej zorganizować na
działce Gminy Wrocław.

Czy powinniśmy się starać o zwiększenie
dostępu do linii kolejowej D6 w celu ułatwienia
mobilności na Oporowie? Proszę o komentarz.
Damian Irek

Wydarzenia
Cal do cala
W poniedziałek 30 lipca Rada Osiedla przejęła
klucze oraz prawa do użytkowania Czatki, czyli do

pomieszczeń nad naszą siedzibą na Wiejskiej 2/4.
Tym samym mamy za sobą kolejny duży krok (dla
ludzkości oporowskiej) ku uruchomieniu Centrum
Aktywności Lokalnej (CAL). Łączna powierzchnia
lokalu wynosi 120 m2. Przed nami jeszcze remont,
ale już można się przymierzać do planu działań
na sezon zimowy. Będziemy dysponować kuchnią, łazienką, WC i trzema pokojami (po scaleniu
dwóch mniejszych pomieszczeń). Ogródek powoli
się wypełnia kwiatami. Otwieramy więc giełdę
pomysłów. Może być rodzinnie i elegancko, na
poważnie i po wariacku. Czekamy!
Dobrosława Binkowska

Przejęcie Czatki przez D. Binkowską
Przewodniczącą Zarządu Osiedla Oporów.

Fot. ADH.

Cały Świat na Oporowie
Już po raz 27 mieliśmy okazję po temu, aby się
spotkać na forum osiedlowym, doceniając walory
parku sportowego Harcowisko. We are the world,
we are the children
We are the ones who make a brighter day,
so let’s start giving… śpiewał Dimczo Angelow
– leader grupy Terra Balkan Folk w sobotę 1 września. Pieśń napisana przez Michaela Jacksona
i skomponowana przez niego wspólnie z Lionelem Richie mówi o potrzebie dzielenia się z innymi.
informuje bez oporów
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Wcześniej, na Cmentarzu Wojennym Żołnierzy
Wojska Polskiego przy ul. Grabiszyńskiej harcerze
oddali hołd pamięci ofiar II wojny światowej.
Ale popołudniową porą 27 O! Piknik przypominał o żywych, o roli przyjaźni i empatii. W piknikowych stoiskach rejestrowali się potencjalni dawcy
komórek macierzystych, sporo osób pobrało
koperty z Kartą Życia, inni zasilali budżet Stowarzyszenia Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo
wykupując ciasta od pań z parafii św. Anny. Było
etnicznie i lirycznie, młodzieńczo i dojrzale. Swojsko. Zarządowi Osiedla, harcerzom ze szczepu nr
347, paniom ze Stowarzyszenia oraz Wszystkim,
którzy umożliwili tę wspaniałą zabawę składamy
serdeczne podziękowania!
Alina Drapella-Hermansdorfer

Przywitajmy Mamuta!
I stało się! Co prawda także końcówka okazała
się niełatwa. Piszę te słowa w dniu rozpoczęcia
odbioru prac i po ilości uwag wiem, że potrwają one
co najmniej do końca października. Mam jednak
nadzieję, że Państwo czytający te słowa, mogą już
podziwiać naszego zwierza w pełnej krasie! Po raz
kolejny pokazał on swój charakterek i udowodnił,
że jego czas mierzy się w innej skali.
Osobiście nie ukrywam, że też trochę cieszy
mnie, że robiąc to w tak szczególnym czasie jak
kampania wyborcza, uniemożliwił kandydatom
wykorzystanie faktu swojej egzystencji w jakikolwiek sposób. A jednocześnie dał sposobność
nowym Gospodarzom Miasta – do złożenia mu
życzeń z okazji przybycia do naszej wspólnoty,
a kto wie, może nawet uczestnictwa w imprezie
powitalnej. Stworzyłby tym samym nam, mieszkańcom, jedną z pierwszych okazji do poznania
nowych włodarzy miejskich spraw w bezpośrednim kontakcie!
Dla mnie czas, który minął od momentu podjęcia decyzji o staranie się o zagospodarowanie
okropnie zaniedbanych terenów pomiędzy rzeką
Ślęzą a zabudową Oporowa to rzeczywiście cała
era. Był początek roku 2014, gdy Pani Profesor Drapella-Hermansdorfer przyszła do nas, członków

8

informuje bez oporów

Rady Osiedla (dziś, w kolejnej kadencji, szefowa
tej instytucji), z szalonym pomysłem zagrania o najwyższą stawkę wykorzystując nowe narzędzie partycypacji społecznej, jakim był wtedy Wrocławski
Budżet Obywatelski. Wydawało się to niemożliwe,
aby stosunkowo niewielkie osiedle mogło pokusić
się o taką grę. A jednak udało się! Boję się nawet
podejmować karkołomnego zadania konstruowania listy osób, którym należałoby dziś podziękować
za zaangażowanie w ten sukces. To było ogromne
wyzwanie, a właściwie cała seria wyzwań, którym wspólnie stawialiśmy czoła. Mieliśmy wtedy
świadomość, że możliwe to będzie tylko przy wzajemnym wsparciu, dlatego nazwaliśmy przyszły
park „wspólnotowym”. Nasz pra-słoń od samego
początku miał niezwykłą moc tworzenia wokół
siebie społeczności, jak ich później nazwaliśmy,
„Mamutantów” i to z różnych stron: mieszkańców,
radnych osiedlowych, społeczności akademickiej
(bez heroicznego wsparcia ówczesnych studentów
Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego, zwłaszcza grupy doprzodu, nic byśmy nie
osiągnęli), urzędników różnych instytucji miejskich,
w tym przedstawicieli władz Wrocławia na najwyższych szczeblach prezydenckich i dyrektorskich,
którzy w trudnych momentach – a takich nie brakowało – bezpośrednio zaangażowali się w negocjacje i rozwiązywanie problemów.
Pięć lat w dzisiejszym świecie to cała era, z drugiej jednak bałagan, któremu musieliśmy stawić
czoła trwał i narastał przez dziesiątki lat. Dziś, nie
ma tutaj dzikich wysypisk śmieci, gruzowisk, pozostałości altan, w których pomieszkują bezdomni,
chaszczy broniących dostępu oraz uniemożliwiających podziwianie uroków przepięknej przecież
tutejszej natury. Teren został uporządkowany, przygotowane zostały ścieżki, wraz elementami małej
(z jednym wyjątkiem) architektury. Między innymi
udało się ocalić serię rzeźb plenerowych „Rodzina”,
autorstwa Tadeusza Tellera, które od lat popadały
w ruinę, a ich status na terenie wałów przeciwpowodziowych był bardzo problematyczny. Jednak
chyba wszyscy zaangażowani bezpośrednio w cały
proces przyznają, że największym osiągnięciem
było doprowadzenie do ogromnej inwestycji, którą
po negocjacjach wzięła na siebie spółka Tauron,
związanej z podniesieniem słupów linii energetycznej i wykonaniem zabezpieczenia infrastruktury tak,
aby teren mógł pełnić funkcje publiczne.

Warto wiedzieć, że:
•

pierwszy projekt parku Bez Oporów do WBO2013 zgłosił Mariusz M.
Hermansdorfer z grupą doprzodu;

•

z uwzględnieniem konsultacji społecznych koncepcję parku Mamuta i samego
Mamuta opracowali „Mamutanci”, czyli
ten sam zespół pod kier. Aliny Drapelli-Hermansdorfer i Macieja Stojaka;
autorką logo jest Katarzyna Kobierska;

•

projekt budowlany wykonała firma Creoproject Bartosz Żmuda, zaś wykonawcą samego
zwierza jest Actimo Sp. z o.o. ze Skórzewa;

•

Polana Profesorów powstała na bazie
przyjętej koncepcji, w ramach współpracy
Mamutantów z EkoCentrum Wrocław;

•

od samego początku na Facebooku
akcję informacyjną Mamuta prowadzi Natalia Bańdo z grupą doprzodu;

•

działka dzieląca park na pół została zamieniona i przejęta przez ZZM we wrześniu br.
Pomysłodawcą był Sebastian Lorenc, który
do tej operacji przekonał osobę prywatną, za
co obu Autorom Sukcesu jesteśmy wdzięczni;

•

odcinek ścieżki w kierunku ul. Solskiego
zostanie wykonany niebawem ze środków, o jakie RO wystąpiła w roku ubiegłym;
w sprawie wejść na wały RO zwróciła
się do jednostki Nadzoru Wodnego we
Wrocławiu, odpowiedzialnej za zlewnię
rzeki Ślęzy, więc czekamy na odpowiedź;

•

wykoszenie traw ma na celu odsłonięcie
(i usunięcie) śmieci, później, poza fragmentami przeznaczonymi do wypoczynku,
łąki będą koszone raz / dwa razy w roku;

•

o kolejne fragmenty ścieżek oraz urządzenia
będzie trzeba występować w następnych
edycjach WBO.
Alina Drapella-Hermansdorfer

Nie sposób też pominąć ogromnego zaangażowania projektantów parku pod przewodnictwem
Pana Bartosza Żmudy. Symptomatyczny jest
też przypadek Pana Marka Jagiełły – znanego
wrocławskiego projektanta drogowego i bezpośredniego sąsiada Parku Mamuta. Prowadził
on w ostatnich miesiącach rodzaj społecznego
monitoringu, wnosząc cały szereg uwag, których
wynikiem były korekty poprawiające właściwości
układu komunikacyjnego .
Grono osób, którym należą się serdeczne
podziękowania jest bardzo szerokie i nie do
wyczerpania na łamach Biuletynu. Mam jednak
przekonanie, że w jakiś cudowny sposób nagrodzony zostanie każdy jeden uczynek na rzecz
wspólnej sprawy. Dla mnie osobiście największą
nagrodą była dziś możliwość wspięcia się dziś na
szczyt konstrukcji ogromnej zjeżdżalni i podziwianie z tej perspektywy widoków okolicy. Na razie
miejsce ogrania gwar prac, ale wiem, że już niedługo zastąpi go hałas bawiących się tu dzieci.
Historii do opowiedzenia związanych z naszym
nowym parkiem jest bardzo wiele, a z pewnością z każdym rokiem będą pojawiać się kolejne.
Wymyśliliśmy go przecież jako wielką układankę,
do której chcemy dokładać kolejne puzzle, kształtując to miejsce tak, aby było jak najbardziej dopasowane do potrzeb użytkowników i już nigdy nie
popadało w zapomnienie. Wszystkie te historie
– te już dokonane i te, które dopiero się w nas
rodzą, będzie okazja wymienić między sobą już 10
listopada. Na ten dzień samorząd Osiedla planuje
oficjalne otwarcie Parku Wspólnotowego „Ślężański Mamut”, na które mam ogromną przyjemność
Państwa zaprosić.
Tomasz Stefanicki
Lider Projektu WBO Park Wspólnotowy „Ślężański Mamut”

WBO 2018
– kolejny wygrany projekt!
W tegorocznej edycji Wrocławskiego Budżetu
Obywatelskiego (WBO) zgłoszono pięć projektów
dotyczących Oporowa. Decyzją mieszkańców do
realizacji został wybrany projekt nr 626: „Elektroniczne wyświetlacze na przystankach MPK na
informuje bez oporów
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głównych przystankach Oporowa i Kleciny oraz
oświetlenie alejki rowerowo-pieszej”. Pod tym
hasłem kryje się kontynuacja oświetlenia alejek
na Oporowie. W 2015 roku w ramach WBO udało
się oświetlić odcinek pomiędzy Aleją Piastów i ul.
Jana Ostroroga, natomiast w tegorocznej edycji
możemy się cieszyć z wygranej i rozpoczęcia
realizacji oświetlenia drugiego odcinka pomiędzy
ulicami Jana Ostroroga i Marcina Bukowskiego.
W ten sposób otrzymamy oświetlone dojście do
Parku Mamuta! Jako pomysłodawca dziękuję
wszystkim za wzięcie udziału w głosowaniu.
Jakub Hetmańczuk

Wspomnienie
O Mariuszu
Hermansdorferze

Fot. ADH.

Historyk i krytyk sztuki, wieloletni dyrektor
Muzeum Narodowego we Wrocławiu, w którym
zgromadził jedną z najbardziej reprezentatywnych
i największych w Polsce kolekcji polskiej sztuki XX
i początku XXI wieku; pomysłodawca Galerii na
Strychu i Pawilonu Czterech Kopuł przeznaczonych do prezentacji wybranych spośród ponad 20
tys. eksponatów – dzieł najwybitniejszych polskich
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twórców reprezentujących wszystkie dziedziny
sztuki współczesnej; kolekcjoner i przyjaciel artystów. Urodzony we Lwowie Wrocławianin i Oporowianin. Nasz Sąsiad.
W Galerii Malarstwa Polskiego wrocławskiego
Muzeum Narodowego eksponowany jest portret
mężczyzny w średnim wieku łudząco podobnego
do wieloletniego dyrektora tej instytucji – Mariusza Hermansdorfera. Ale to nie On, choć zapewne
zasłużył sobie na takie wyróżnienie, to autoportret
34-letniego wówczas Wacława Rodakowskiego,
wybitnego malarza urodzonego w 1823 roku we
Lwowie. Cóż za zbieżność miejsca urodzenia…
Mariusz Hermansdorfer po studiach na Uniwersytecie Wrocławskim (historia sztuki) chciał być
krytykiem sztuki. Publikował m.in. w „Odrze”, pisał
artykuły do ogólnopolskich pism zajmujących się
publicystyką kulturalną, recenzje do prasy lokalnej i teksty do katalogów wystaw. Stąd zapewne
liczne przyjaźnie z artystami i świetna znajomość
ich twórczości oraz tzw. ”nos”, intuicja. W jednej
z rozmów powiedział:”…działam trochę jak antykwariusz, a nie jak naukowiec. Często czuję, że
coś jest fałszywe, źle namalowane, że zieje pustką.
Że autor nie ma nic do powiedzenia”. W Muzeum
Narodowym (zaczynał jeszcze w Muzeum Śląskim) pracował prawie 50 lat, 30 jako jego dyrektor.
Był świadkiem i uczestnikiem wielkiego fermentu
artystycznego lat 60. i 70. we Wrocławiu; m.in.
słynnej w Polsce Galerii Pod Moną Lisą, Sympozjum Wrocław 70, triumfu wrocławskich grafików,
których plakaty zdobywały nagrody w międzynarodowych konkursach (do dziś mówi się o „wrocławskiej szkole plakatu”), a później było organizowanie
polskich prezentacji na międzynarodowych wystawach m.in. w Cagnes sur Mer we Francji gdzie
praca Jana Sawki pt. ”Nowa generacja” otrzymała
jedną z najważniejszych nagród /(Oscar de la Peinture), na Biennale w Sao Paulo (nagrody dla Magdaleny Abakanowicz, Romana Opałki, Zbigniewa
Dłubaka), w Japonii – ekspozycja „abakanów”
i wielka popularność Magdaleny Abakanowicz
w tym kraju…. Długa jest lista wspólnych sukcesów artystów i ich kuratora.
Mariusz Hermansdorfer był nie tylko wybitnym
znawcą polskiej sztuki współczesnej. Był także
przyjacielem twórców tych dzieł. Temu zapewne

zawdzięczał ich hojność. Jego prywatna kolekcja
liczy ponad 300 prac ofiarowanych przez Najwybitniejszych. Są tam m.in. obrazy Gepperta,
Nowosielskiego, Stażewskiego, Kantora, Winiarskiego, Makowskiego, Mazurkiewicza, Lebensteina,
Jarockiego; rzeźby i rysunki Abakanowicz, zdjęcia
Natalii Lach-Lachowicz, ceramika m.in. Ewy Mehl,
obiekty Waldemara Zamorskiego... Odchodząc
na emeryturę połowę swoich zbiorów ofiarował
Muzeum Narodowemu we Wrocławiu, część zdeponował w muzeum. To właśnie dzięki współpracy
i przyjaźni z prof. Abakanowicz możemy we Wrocławiu cieszyć się nie tylko największą kolekcją
Jej prac ale także rzeźbami-obiektami „wpisanymi”
w miejski pejzaż Wrocławia.
I na zakończenie tego wspomnienia – prywatnie:
przez wiele lat miałam szczęście współpracować
z Mariuszem Hermansdorferem. Kompetentny,
otwarty, „skarb” dla dziennikarza. Jego rekomendacja, potrzebna czasem w kontaktach z artystami,
była jak „pieczątka jakości”.
Wiem, że ważne było dla Mariusza słowo „dziękuję” a więc…dziękuję Ci za wieloletnią przyjaźń
i współpracę, za „otworzenie drzwi” do pracowni
wielu wybitnych Artystów dzięki czemu mogłam
zrealizować filmy Im poświęcone. Dziękuję
Elżbieta Sitek

Aktualności
Ulica Petrażyckiego
− jednokierunkowa?
We wrześniu do Rady Osiedla trafiła petycja
mieszkańców Oporowa z prośbą o interwencję
w sprawie zmiany organizacji ruchu przy ulicy
Leona Petrażyckiego na naszym osiedlu. Mieszkańcy pobliskich ulic zwracają uwagę na narastający w ostatnim czasie ruch kołowy spowodowany
bliskim sąsiedztwem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9. Mając na uwadze bezpieczeństwo pieszych (szczególnie dzieci) lokalna społeczność
wnioskuje o wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na odcinku pomiędzy ulicami Aleja Piastów

i Stanisława Pękalskiego. Po zapoznaniu się ze
sprawą Rada Osiedla Oporów podjęła decyzję
o organizacji konsultacji społecznych, które
odbędą się na przełomie listopada i grudnia. Aby
temat ewentualnych zmian nie był tylko dyskusją wewnątrzosiedlową postanowiliśmy wysłać
zaproszenie na konsultacje do Wydziału Inżynierii
Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia. Gdy tylko
otrzymamy odpowiedź przekażemy informację
o terminie spotkania, na które już dzisiaj zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Jakub Hetmańczuk

Paczka dla potrzebujących
Po sukcesie zeszłorocznej akcji zbiórki dla
schroniska dla zwierząt nie możemy zrezygnować z kolejnej edycji. W tym roku chcemy nieco
rozszerzyć naszą zbiórkę, aby wspomóc też ludzi.
Jak wiemy, we Wrocławiu działają schroniska dla
bezdomnych mężczyzn oraz kobiet, którzy również
potrzebują pomocy. Przynosząc karmę i koce dla
zwierząt możecie też Państwo oddać pożywienie
oraz ciepłe ubrania, które pomogą przetrwać zimę
mieszkańcom schronisk. W dniach zbiórki: 8 i 9
grudnia 2018 roku oczekujemy też wsparcia ze
strony wolontariuszy. Więcej informacji oczekujcie
Państwo na stronie osiedla i facebooku RO.
Co jest potrzebne dla schronisk?
•
•

www.bratalbert.wroclaw.pl
w działach: Jak możesz pomóc?
i Przekaż żywność
www.schroniskowroclaw.pl
/pomoc-materialna

Damian Irek

Oporowskie stulecie
Już sto lat minęło, cały jeden wiek, odkąd Polska powróciła na mapy Europy po 123 latach
zaborów. Można było wreszcie bezkarnie porozumiewać się i uczyć w języku narodowym a na
masztach ponownie załopotała biało-czerwona
flaga. W realiach upragnionej wolności zaczęła rozwijać się polska kultura i byt narodowy. Autorów
informuje bez oporów
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tego sukcesu już nie ma wśród nas, ale pozostała
pamięć po nich. Pamięć po Piłsudskim, Paderewskim, Dmowskim i wielu innych działaczach, którzy
narażając swoje życie wywalczyli niepodległość.
W bieżącym roku chcemy szczególnie upamiętnić
dzień naszej wolności.
Zespół Szkolno Przedszkolny nr 9 we Wrocławiu
oraz Rada Osiedla Oporów mają zaszczyt zaprosić
wszystkich mieszkańców na wspólne celebrowanie obchodów setnej rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości. W planach przewidziane
są dwie imprezy. Pierwsza z nich to „Oporowskie
spotkania z Niepodległą”. Odbędzie się dnia 26
października 2018 roku, w budynku szkoły przy
ulicy Morelowskiego. Początek zaplanowano
na godzinę 16:30. Będzie można między innymi
wysłuchać koncertu piosenek patriotycznych
w wykonaniu najmłodszych uczniów naszej Szkoły
z klas 1-4, spotkać się z ciekawymi ludźmi, pooglądać zarejestrowane wywiady ze świadkami historii,
wziąć udział w grze „Secret room”, powspominać
z sąsiadami dawne czasy przy cieście i kawie
i wiele więcej. Z kolei dnia 9 listopada 2018 roku
zapraszamy w to samo miejsce na Koncert pieśni patriotycznej. Początek nastąpi o godzinie 17.

Nasi uczniowie z klas 5-8 oraz z klasy 3 gimnazjum wykonają szereg utworów o tematyce patriotycznej. We wspaniałej atmosferze będzie można
przypomnieć sobie utwory, które połączyły ze sobą
wiele pokoleń naszych rodaków.
Uważamy, że będzie to wspaniały moment dla
spotkań wśród znajomych i retrospekcji minionych
lat, tych wesołych i tych mniej sprzyjających Polsce, jednak zawsze ciekawych. Jeszcze raz serdecznie zapraszamy na obchody setnej rocznicy
odzyskania niepodległości.
Dobrosława Binkowska

Piknik pod Mamutem
Na piknik w sobotę 10 listopada w godz.
11.00 do 13.00 zapraszamy Wszystkich
Mieszkańców Oporowa do PARKU MAMUTA!
Po ponad 10 latach starań podejmowanych jeszcze przez Radnych Osiedlowych poprzednich
kadencji i czterech latach prac w ramach WBO
przyszedł czas na refleksję, że jednak warto!
Warto wierzyć, że razem możemy zrobić coś
NAPRAWDĘ WIELKIEGO!

Redakcja Biuletynu
Alina Drapella-Hermansdorfer
Karina Wiślicka
Skład i opracowanie graficzne:
Grupa doprzodu;
„Oporów. Tu się nie śpi. Tu się działa.”
Karolina Fonfara; „Wsparcie
to podstawa.” Katarzyna Kobierska

Masz pomysł?
Skontaktuj się z Nami
oporow.info.pl
facebook.com/osiedleoporow
ul. Wiejska, 52-411 Wrocław
tel. 71 363 54 17

